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oslav Stránský:

O volební reforme list tretí.
Neschovávejme myšlenky a veci za slova a s'lovícka
mluvmeo nich tak, aby je rec nezakrývala, ale vydrovala. Osnovatelum zmeny 'Volebního rádu nao to nebeží a státní zájmy, jež predstírají. Volební
forma je opatrení, které t a t O' vláda a t a ta koaciní prati volebnímu neúspechu. Macenský proredek k udržení a upevnení moci. Nic jiného. V'láda
koalice se cití ohroženy tím, že tisíce volicu, kterí
mýšlejí opasicne, a kterí rádi uznávají, že jen koa'ním principem lze dosíci smemavne vetšiny, kterí
y odmítají taktiku oposicní, pres to nebudau koaní strany volit, aby úcinne odporovali nepactivasti,
osti, nestatecnasti' a 'násilnosti kaalicních method.
mnoho sacialistu, kterí prohlédli marxismus prome, )' v pohon ministerských automobilu. Je mnaho
stencu, kterí se rdeli a bledli nad nacianamem proWásivším, že nepotrebuje
Živnostenská
nka státu, ale stát Živnostenské banky. Jest mnoho
tolíku, kterí neshledali, clánkem víry, že ministero spravedlnasti má nutit státníha zástupce, aby
tavil trestní rízení proti milionovému padvadníku,
yž vrchní zemský soud vyrkl" že jest duvod, aby
obžaloba pravedla. Je mnoho venkavantt, kterí patují, že státní není ,cizí, a kterí nezapomínaj'í, že
z cizíhO'tece, krev. Je mnoho bratrí, kterým se neá bratrským, když bratr-ministr,
podlehnuvší
ve
ru s úredníkem, který ho obvinil z necestn)'ch ciu, nepravede dl'tsledky ze soudníhO' rozhodnutí
v '0S0, své, nýbrž v osobe onaha úredníka. Je mnaha reblikánu, kterí e domnívají, že zákon na achranu
publiky jest zákon na škadu republiky. Je mnoho
spokojencu, že deflacní speku'l·ace smela koalicním
'ispením tak z'1e sporádat mzdy a gáže. Je mnoho
divínu, kterým se zdála, že tisková novela a náhubvS'zákon '0 prozrazování úredníhO' tajemství nebyly
ravá medicina proti korupcnímu moru. A ti všichni
ají mnaha lásky k svému státu, mnoho duvery v jeho
'voj, mnoho dabré vule podrí-dit stranické rozdíly
oalicní nezbytnosti snemovní vetšiny. Nejde jim
prevratné novoty v politice, nejde jim o nemožnosti,
jim, strucne receno, vlastne jen o ta, aby se lhala
možno nejméne, a aby se kradla co mažna nejméne.
ržitelé maci, ahraženi zásadní apasicí, cítili, se ohronými také tauto zásadovau vymahavostí neopasicní
odpovedeli na ni, volební reformou. Držitelé maci
ají i v ryzí demokracii mnohé vý'hady proti apasici
proti kritikum, nebat i v ryzí demokracii, jak už ta
a svete chodí, »každému majícímu bude dána a bude
íce míti, od nemajícího pak i to, což má, hude odto«, a není k tomu zapatrebí ani valební ref,ormy.
omu je dáno spravavat osudy lidí, má velkau preahu na vedení jejich myslí. Nevystacit s ní bez tenncního zasahování v zákony a uchylovat se za úcekorektury volebních výsledku k tendencním zmeám volebního rádu je už opravdu non p'l,us ultra fu-
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šerství. Pan Švehla se svéhO' casu ve snemovne ho1edbal drtivými úspechy koalice v každém boji', který
svedla a svede, ale kraticce patom se konaly volby
v Karpatské Rusi. Za frásemi, kterými se aduvodi'íuje
volební reforma, není nic skutecnéhO' než u n f a i r
han d i c a p nepoctivé hry. Kdyby nebylo mravní
minus koalicních vl'tdcu provázena také naprostým nedostatkem vkusu, upozorni']1 by je aspoi'í ahled esthetický, když už selhaly zretele morální, na žalostný dojem tak primitivních prken, jež chtejí znamenati svet.
Naši vladari castO' s velkým uspakajením ukazují na
solidnast kaalice, která se prodrala c·elým zákonadárným údobím bez kri e, jež by vedla k predcasným vO'}bám, zatím CO' jinde parlament za parlamentem se paraucel v ruce valictt. Tuto chválu státnické vlády a
parlamentu, který »se vyžil«, tentO' pakus a dukaz
naší palitické zralosti najdete ve všech slaupcích kaalicníha tisku. Zase jednau tu šatíchytrí
krejcíci
krále skvastným rauchem, které všichni vidí, pratože
jen hloupí by nevideli, a zase jen detské prastote
publicisty, který se nestydí být hlaupý v tlacenici
talikeré chytrosti, bude davaleno podatknaut, že král
má jen nejnezbytnejší padvlékacky a koši'lli, ale žádné
skvostné roucha. V zemích, kde se opravdu ústavne
žije, konají se navé volby, jakmile vznikne aprávnená
pachybnost, preje-li si ješte vetšina volicstva snemovnu
ve starém složení. Kde je po m e r n é valební právo,
vynutila by si opravdovost ústavního života nové volby i tehdá, jakmile jsouzrejmy
podstatné presuny ve
stranickém skupení abcanstva a parlamentu. V takovém prípade nejsou nové, byt i predcasné volby dukazem 'P0'llitické nesolidnosti" nýbrž dukazem demakratické solidnosti. Velká Britanie, která avšem nemá
v cele vlády žádného velekneze, nýbrž obycejného premiera, dovede, když je zapotrebí, zavolat své obcany
k volebním urnám také dvakrát v jednom roce a steží
se bude ucit ad nás politické sO'lidnasti. Od minulých
snemovních valeb se u nás rozpadla saciálne-demokratická strana ve dve skupiny, a není nikaho, kdo by nevedel, že po komunistické secessi zl'tsta'lo sociální demokracii více paslancu, než kalik pripadá radám, jež
setrvaly v jejím tábare. Od minulých valeb se osamostatni'la autonomistické hnutí slovenských ludáku a
prešlo k opasici. Od minulých valeb se nejméne
zdvajnásobil pocet palitických živnostníku, jak ukázaly
zejména volby dO' obcí. Kde se opravdu ústavne žije,
vedla by každá z krisí, jakých my jsme meli dvanáct na
tucet, k rozhadnutí volicstva. Nevytýkám, že u nás se
to nesta'lo. Ale není-li spravedlivo delat ctnost z nauze, byla by tím nespravedlivejší
delat ji ze hríchu.
Držet starou snemavnu za radikálne zmenených palitických pomeru byl sice hrích proti dabrým zvyklO'stem
demO'kracie, ale byl také pO'stulát národní
revoluce.
Smery, které se k národní revaluci Másí, a které chtejí
budovat stát na jejím a ne na jiném základe, jsau
sdruženy ve vládním tábO're, a nelze jim vytýkat, že
nechtely v kansolidacní vývaj zasahovat a nechat zasahovat palitick)'mi krisemi. Ospravedlnit avšem mel
revaluci nešetrící demokratických forem, demokratický
o b s a h, - ac méne se vládla s 'Iiidem, a tO' více se
melo vládnaut pro lid. Po šesti, letech cisté práce by se
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pak dobré svedomí nevyhýbalo jeho soudu stížením,
ne-li znemožnením volební souteže stran, jejichž kritika se ho dovolává. Kdyby tu nebylo v sázce víc než
docasná" ambice nekolika pdEtických parvenuu, nebylo'
by zle. Hrozí'však
težko napravitelná škoda našemu
. parlamentarismu.
Smysl voleb a každé volební soustavy jest parlament. Pomerné volební právo, o tom není spom, zvyšuje význam stran, ldávajic snemo\1nám vznikat ze
souteže stran a ne ze souteže osobností, jež urcuje výsledek voleb za prin6pu vetšinového. Nemá-li dobrý
úceb (zastoupení všech politi,ckých smeru ve snemovne)
býti vykoupen porušením
základního
pr·edpokladu
zdárného parlamentního jednání, musí býti· osobnost
poslancova osvobozena od tlaku stran a nesmí býti jeho
individuelní odpovednost nahražována anonymní, protože kollektivní odpovedností strany. Parlament je rada
hlav, ne rada stran, nebot rada stran byla by rada rad,
kde by místo dialektické souteže myš']enek a synthesy
citu se jen s docela zbytecnými formalitami a ješte
zbytecnejším nákladem verejne zjištoval výsledek neverejných a neodpovedných rad stranických. Nemohu
zde rozvíjet celý složitý problém parlamentarismu
a
krise parlamentarismu.
Není pochybnosti, že parlamentarismus v krisi jest, a že moderní po'l'iti<C1<á,
hospodárská i všeliká jiná autonomie a decentralisace si
vynutí znacné omezení pusobnO'sti ústredních státních
snemoven. Distrikty, stavy, církve i strany si vytvorí
své rady místní, své stavovské odbory, své církevní
snemy, své stranické sjezdy o pevnejším rádu než je
dnešní a s vetší odpovedností, a opravdová demokratisace obcanských kollektiv nezustane bez vlivu na
tvár ústredního parlamentu. Avšak ani omezení jeho
pusobnosti nezmenší jeho význam, nehledíc ani k tomu, že samu reformu parlamentarismu provedou v demokracii· parlamenty staré, nemá-li ji· provádet netvárná a nelítostná revoluce. Ani pak, až budou rady dHcí,
obvodové, stavovské nebo strani-cké rádne organisovány a oc1povedny verejné kontrole, nezllstane ústrední parlament pouhou. souctárnou a registrárnou jejich
norem, nebot bude v demokracii vždy orgánem ústrední spolecenské a státní kontroly, správy a legislativy.
Tím méne je dovoleno ochromovat jeho sociální funkci
dnes a nedbat, že jeho funkce jest býti nejvyšší radou
obcanstva a ne pouhým rejstríkem stranických usnesení buhví kde a Mhví jak vzniklých. Není bez Mub. šího významu, že se parlamenty zemí s nejstarší demokratickou tradid do.volávají pomoci Ducha pro svá
jednání, když zahajují jejich jednotlivá údobí. »N ebo
kdežkoli shromáždí se dva neb tri ve jménu mém, tut
jsem já uprostred nich« - v jádre tech slov je nejh'llUbší smysl všeho parlamentarismu.
Jak bedný je
clovek, je-li sám sobe pro smích a komedi'i, jak prodán, kdo sám sebe obelhává, jak ošizen o vše, kdo podvádí sám sebe. Pokuste se vykJžit snemovní jednání
jinak než jako lež a podvod a žalostnoU' onanii ducha,
musíte-li pripustit, že z tribuny mluví poslanec k poslancum, kterí mu smejí naslouchat, kterí však nesmejí u v á ž i·t, co jim ríká, a podle úvahy se rozhodnout, protože o jejich stanovisku je už rozhodnuto.
Nevidet pro stromy les je zlé, ale ne tak zlé jak nevidet pro 'les stromy, nebot jen ony jej tvorí a jen
jimi jest krásný.
Zvýšilo-li pO'merné volební 'Právo význam politické
strany, musí býti- tím bedliveji, 'chránen význam poslancovy osobnosti a odpovednosti, nemá-li se pomernost stát nemocí parlamentarismu.
Podle našeho vo-
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lebního rádu nevolí volic jen stranu, nýbrž stranu a
pos'loance, nebot strana se mu na kandidátní listine
musí. predstavit jménem svým
jmény kandidátu, a
zLlstane nezjišteno, rídilo-li se volicovo rozhodnutí z áh I a vím kandidátní ,listiny nel::io jejím o b s a h e m.
Prímý vztah mezi volicem a poslancem lze i za pomerného volení ješte utužiti nezávazností kandidátních listin nebo rozdelením velkých vo'lebních žup v malé
obvody individuelních kandidatur. Bechyne cituje ve
svých úvahách Radbruchuv výrok, v nemž je nezbytnost poslanecké individuality pro demokracii a parlamentari'Smus velmi pekne formulována:
»Cím méne
jest politika Jednoduchým
vykonáváním
stranick)'ch
požadavkLI, cím vke se musí pohybovati v jemne odstínených kompromisech, tím jest nemožnejší uciniti
její správnost srozumitelnou volici, prirozene a prevážne stranicky založenému, nedostává-li se základu
osobní duvery volice k parlamentárnímu
zástupci.
Proto je predevším nU'tný návrat k volebnímu rízení,
jež staví kandidáta
opet,n,e v blízký osobní vztah
k užšímu kruhu voliCu.« Avšak Bechyne se mylne domnívá, že tento požadavek je neslucitelný se zjtsadoll
pomernosti voleb. Také známý názor Weyruv, že zásada pomernosti poj m o v e zakládá neomezené panství strany nad jednotlivými mandáty po celé údobí,
pro které se volilo, není nicím oduvodnen. Naše ústava a náš volební rád našly celkem dobrý kompromis
mezi zásadou pomernosti, a zásadou parlamentarismu,
jež jest vyjádrena ústavní zárukou svobodného a na
'cizím príkazu nezávislého vykonávání mandátu. Slušno bylo také chrániti državu stran pro prípad jejího
ohrožení zmenou poslancovy stranické príslušnosti,
která by byl-a vyvolána nemravnými, a necistými pohnutkami. Co nad to jest, od zlého jest. Bohužel uci~
nila p r a x e volebního soudu z poslancova mandátu
pravé léno politické strany. Pomerné volební právo
znamená však, že strany parlament u t v o r í, neznamená, že pouze strany ven vejdou a ne poslanci. Konec koncll i za majoritního volebního práva není strana pri, vzniku jednotlivých mandátu bez významu, a
jsou poslanci, kterí by bez autority a pomoci strany ani
ve vetšinových
volbách nebyli mandátu
nebyli.
A prece není v anglické snemovne poslanec nikomu
odpoveden ze svého hlasování a celé skupiny poslancu
hlasují casto proti votu strany aniž jim to kdo smí
vytknout. Nejsou',vzácny ani prípady, že poslanec prejde z vládního tábora k oposici nebo naopak. Jaký
smysl a jakou hodnotu mllže míti par'lamentarismus
založený na poslanci·, který ztratí mandát, vykonává-li
jej v urcité otázce podle svéhO' rozumu a svedomí?
Poslanec jest bunka par1amentarismu, strana disponující výkonem poslaneckého mandátu je zhoubný novotvar. Z poslancu se parlament skládá, stranami a ve
strany se rozkládá. Za neštastné praxe našeho vo'lebního soudu, která nemá opory v pllvodním zákone,
'fiýbrž. v klasické norme, ucinivší nesprávný výklad ptlvodního zákona závazným, zustala jediným ventilem
volného duchového proudení
ve snemovne volnost
souteže volební. Poslanec mandátu zbavený se muže
v nové strane obrátit k volici o souhlas. Strana rozhodujíc se, má-li poS'lance mandátu zbavit, musí aspon
uvážit, nevrátí-Ii mu jej volicové. Aby ani tohoto posledního ventilu svobody nebylo, zosnovala Petka volební reformu. Všechny strany vznikají jako strany
malé, zakázat vznik stran malý,ch znamená zakázat
vznik stran nových. Vláda stran znamená však u nás,
kde není ješte ani stínu demokracie ve stranách, ryzí
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oligarchii. Ukáza'i! jsem nedávno, jak na národnedemokratickém sjezdu usnesení, které vnitropolitická
komise témer jednomyslne schválila, v plenu padlO' bez
rozpravy, na pouhý pokyn vudcuv, který se ani nepokusil vyvrátit jeho správnost. Týž vudce pred nekolika dny verejne mluvil proti rozluce od církví, která
jest ku'jlturním programem strany. V jiných stranách
nejsou pomery lepší anebo ne O' mnoho lepší. Dejte
tem t O' stranám ješte monopol . a zamknete .nás
a všechny dO'bré podnety v pekle malosti, ješitnosti, zištnosti a nepravdivosti.
IV ztah politických stran k politické zralosti národa
a k bezpecí stáhli jest složitejší problém než se jeví
poslanci Bechyni. Složitejší problém jest i otázka,
jak se positivne zdolává oposice bez násilnických volebních reforem a jak lze stu žit vetšinu jiným tmelem
než pochybným tmelem bahna.

Proc jsem v politické strane.
Na anketu »Proc nejsem v nekteré
strane?« došlo redakce nekolik dopistl,
jichž pisatelé oduvodnují
svuj kladný
pomer k politickým stranám dnešním.
Redakce považuje za svou povinnost
otisknout
také tyto projevy.

1.
Pane redaktore!
Otázky, které byly Vámi po~oženy jako ,théma k diskusi,
predložil jsem si pred posledními obecními volbami a rozrešil
jsem je pro svou osobu tím, že jsem tehda dd jedné z našich
politických stran vstoupil. Proto dnešní moj i odpoved nutno
chápati jako vysvetlení, do jisté míry dokonce i jako omluvu
urcenou puvodne jen nekolika mým prátelum, kterí projevili
podiv nad tím, že já, typický' prý clovek mesta, hlásím se
k politické strane venkova, strane agrární cili republikánské.
Bylo-li by mi dovoleno :vztahovati na sebe klasifikaci
pana
]. B. z posledních císel »Prítomnosti«,
zaradil bych se mezi ony,
jak on ríká »poctivé stranníky« vzhledem k tomu, že vybral jsem
si stranu docela dobrU'vU'lne, sám od sebe, nenucen ani pomery
a nikým nepremlouván.
Snad bude to ponekud divné, že vybral
jsem si. sám clovek mesta a bezzemek, práve stranu zeme, ale
ucinil jsem tak po delší rozvaze, necekaje· od tohoto svého rozhodnutí dokonce ani žádného osobního prospechu.
Aby nebylo nedorozumeni,
t;lemíním v následujícím
nikterak
agitovat snad pro vstup do strany agrární, predkládám prostc,
''Yzván jsa k tomu, k diskusi ty duvody, které vedly mne
k tomu, že jsem se jednak rozhodnul 1. neztlstávati mimo politické strany, jednak pak ony, které vedly mne k tomu, že
2. nejbližší politickou
stranou byla mi strana agrární. Otázka
uvedená sub 3., jak pocínám si pri volbách, odpadá ovšem pak
sama sebou zodpovedením obou predchozích.
Ad 1. Proc jsem vubec v jedné z politických stran? - Jako
student byl jsem tak trochu cinný v nekolika spolcích a z této
doby odnesl jsem si zkušenost, že názory na cinnost té ci oné
organisace, a( už souhlasné ci nesouhlasné,
možno se zdarem
projevit nebo uplatnit obycejne jen tenkrát, deje-li se projev
ten clenem té oné organisace.
Myšlenka souhlasná i oposicní
musí být zastupována lidmi cinnými v organisaci
nebo aspon
ztlstávajícími v rámci organisace, prichází-li z vencí, nikdy jí
nebývá valne dbáno, nikdy nebývá ocenena po zásluze, ba casto
i nejlepší myšlenka je zamítnuta,
vzpomene-Ii kdo, že pochází
z vencí, že je jaksi »nelegitimnÍ«.
I když nehodlal jsem a nehodlám ani dnes býti nejak politicky cinný v pravém slova toho smyslu, prec jen zdálo se mi
býti bezúcelnou passivnóstí ztlstávati docela stranou mimo poiitické proudy a strany, uzavírati
se jim, nechat je bežet jak
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beží a zavazovat se tak nepnmo už predem jaksi k pasivite.
Jsme-li dnes samostaným
st,átem, pak konec koncu prospech
a vubec celé naše národní bytí
celé!).o státu, naše. samostatnost
je tesne spjato s dobrou ci špatnou naší politikou. Rekl jsem
si, že udelám pro politiku to málo, co mohu udelat vzhledem
k tomu, že nemohu a nechci prímo politicky pracovat, to jest
vstoupím
aspon do nekteré strany jako clen, posílím svojí
nepatrnou jednotkou tu stranu, v které najdu nejpevnejší oporu
státu, zeme, a s kterou se také programem nejspíše shodnu.
To byl vlastne již soucasne první z duvodu, proc mi sub z.
nej bližší na konec byla strana agrární.
Nikdy jsem svoje cešství nechápal a nedovedl ani chápat
jinak, než jako prímý, osobní v z tah k zem i, k pude venkovské. mesto Praha, ba i Hradcany,
byly mi - pravda velice drahé, ale Praha byla mi jen »caput regni«, hlava zeme,
té zeme, .polí, lestl, luk a zahrad, po nichž prohánel jsem se
jako chlapec a na nichž jsem kdysi i fysicky, trebas málo,
pracoval.
Nemohl jsem uvésti toto s voj e ceš s tví v soulad s tím
nacionálním cešstvím, které je pomíšeno a rekl bych znecišteno
mlhavým panslavismem
ci spíše panrusismem,
a naopak zas nedovedl. jsem priradit svoje cešství smerem druhým, priradit je
uspokojivým
zpusobem ideám mezinárodne
a materialistickosocialistickým.
To, že k ceské pude nejbližší vztah má rolník, približovali mi
také politickou
organisaci
rolnickou
nejvíc
ze všech ostatních stran. Rozhodovala
také urcitá ne d u ver a v: m e t o d y
s o c i a 1 i s t i c k é. Bojím se, že socialismus,
jak aspon se
v praxi poslední doby projevoval a' projevuje, nevede k svobode
malého cloveka, ale k zhoršenému
yydání stredovekých
cechu.
cerná,
V 17. století stavela paláce, koleje a kostely bratrstva
Jesuiti, dnes zacínají stavet svoje paláce a jiná shromaždište
nemocenské pokladny a jiná bratrstva,
rekl bych rudá. Clovek
se veru obcas bojí o svobodu nejen myšlení, ale i práce. Je tu
ohava, že socialismus marxistický
smeruje opravdu jen k Lavelleyovu
»otrockému
státu<<. Neverí-li
kdo v materialismus
Marxe, neverí-Ii, že vše je jen žaludek, pak zbude mu jen
vír a v sociální cítení, sociální práci, humanitu,
v dr u žs t e v nic tví,
y br a trs tví,
ne však
v politicko-státní
socialismus.
Nelze ovšem zavrít oci k vlivu, který provozují banky, bursy
a vúbec vetší kapitál na politické strany, nezavíral jsem tedy
oci ani pred lihovou aférou agrární strany a nedovedl bych byl
zustati v agrární strane vedle Práška. Zdá se, že tato otázka
souvisí ponekud s otázkou programu.
Stejne jako jiné zarazil
i mne fakt, že u všech našich stran politických
existuje
od
prípadu k prípadu vetší neh menší rozpor mezi programem
a praxí. Uváží-li však kdo, že každý z nás yeru kolikrát delal
pro sebe krásné programy
a rozvrhy a konec konetl byl rád,
dodržel-Ii jen polovinu toho, stane se shovívavým k nedodrženým programtlm
s~·ých bližních. Neznamená
to ovšem U'mlouvání nezásadovosti,
znamená to tolik, že nemá takový význam
krásný program jako prakse.
Strana agrární byla mi z tohoto duvodu pomerne nejsympatictejší také proto, že vlastne jej í p r '\ k s e byla stále stejná.
Není to zrovna v programu
strany
výsloVllle uvedeno; ale
prakse agrární politiky držela, drží a bude se držet stále onoho
známého hesla »když má sedlák, mají všichni<(, Nekdo ovšem
rekne; že prý je to sobecké, neidealistické,
ale je to poctivé
i moudré .. JetO' pravda, že ceský sedlák nebude kolísat v mezinárodních proudech myšlení nebo politiky, základem jeho filosofie musí být konec konelt
vždycky filosofie,
prihlížející
k idei pudy. Prospcch púdy je vlastne jediný omezující imperativ v strane agrární, proto jsem presvedcen, že inteli~ence
v této strane
je pro g r a m o v e s v o bod nej š í a vo Inej š í než ve stranách jiných.
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Nelze ovšem precházet také sympatie ciste osobní nebo citové, vedoucí ke vstupu do urcitých stran. Nebude na pr. venkov
vzdálen na hony tomu, jehož maminka pocházela z vesnice.
Nebude venkov vzdálen tomu, kdo skoro všecky prázdniny až
do svého dvacátého roku trávil na venkove, kdo naucil se témcr
všem pracem na poli. Ten, kdo vzpomíná rád na doby, kdy
jezdil na pole pro obilí a kdo je dodnes ponekud povznesen
tím, že mu sverili kdysi po radu dní úplne samostatne
samovazac, ten muže mít jiste i urcité citové dllvody k vstupu do
strany venkova. Ale tyto citové duvody nepatrí do diskuse, ty
uvádejí se jen tehda, chce-li clovek být docela uprímný.
Ovšem, citové duvody nerozhodovaly
u mne a nemají rozhodovati ani u jiných. Jsou to duvody pred tímto uvedené,
o nichž lze každému volne diskutovat a které k diskusi tímto
predkládám.

Dr. J.

Ad/or.

II.
Palne redaktore!
Nechci odpovídat
k otázkám
ankety
jak byly postaveny.
S širšího stanoviska
je konecne Ihostejno, je-Ii kdo z intelektuálu v nekteré politické strane organisován
nebo není. Ale
volit _ nevolit, to už je jiná otázka. Volit nám káže zákon
republiky a ta republika je naše. Vllbec celé to v pravde tragické pohlížení na náš politický život, jak se doposud v ankete
jevilo, jest nemožné. Ale je to typické pro intelektuála,
kter~
si v té »špinavé politice« nechce umazat své chudokrevné ruce.
Jeto
duševní chudokrevnost,
která, místo aby rešila a rozrešila svoji politickou otázku, jak ,to je za stávajících
okolností možno, tancí okolo problému svatovítský tanec, nebot jinak
nemohu nazvat onu rOZpoutanou duchaplnost,
která v ankete
prevažuje
a která je sama sobe úcelem jak se zdá. Nemuže-li nekdo dnes najít v našem politickém živote cloveka,
který stojí za to, abych ho volil a treba i na vázanou kandidátní listinu, je to nutne jeho vlastní osobní nedostatek a nikoliv pomery, který ZPllsobuje, že vidí pomery tak cerne. Tech
120.000 intelektuálu,
kterí už dlouho oznamují, že si tu vlastní
stranu založí, meli již tak ucinit· a meli pri tom ukázat, jak
taková správná cesta vypadá, jak pracuje, jak se v praksi za
dnešních okolností zarídí, jak se dá uskutecnit
v praksi ta
prímá demokracie
uvnitr strany a jak pracují poslanci, kterí
pri té prímé demokracii mají - impera:tivní mandát - samé
veci, které jsou tak sympatické a stojí beze sporu za to, aby se
o ne usilovalo. Odpoví-li nekdo na otázku »která ze stran je
mi nejbližší?« požadavkem:
»žádná, dokud nebude nekterá organisována podle pravidel, jež uvádím ... «, nevím veru, jak to
charakterisovat.
Demokracie
se tvorí. Demokracie
se vytvárí
v usilování lidí, kterí o ni pracují. Mezi nimi je a ješte dlouho
bude mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Svet se uzdravuje
z težkých poválecných pomeru. Národ se trídí podle zájmu a
ideí ve strany. Cdek usiluje a pracuje o demokracii. Ti špatní
lidé, korupcníci a demagogové, ta nedostatecná
zarízení, to vše
také patrí k té dnešní demokracii - patrí k jejím nesnázím
a ovšem je pravdou, že tech nesnází je mnoho a tak se muže
i zdát, že to jsou jen samé nesnáze a žádná demokracie.
Já
ale vstupuji
do urcité fáse života, svet zastihuji
na urcitém
stupni, mám-Ii dobrou myšlenku, jest mým posláním, abych ji,
kde mohu, uplatnoval, a sice trpelive a vytrvale, nebál se. Nemohu se ale postavit vedle, urazit se,· že je ten svet tak špatný
a cekat, že se k vuli mne polepší a prijde poprosit, abych spolupracoval. Nemohu také ríci: pockat, zastavit, prestavíme to, jak
si :to já predstavuji!
Clovek, který si je jist, že_ se nestane nikdy
korupcníkem
nebo demagogem, tomu se hned tak neobrátí žaludek, jestliže takového neco v živote po,tká. Demokracie
poti:ebuje také(!) lidi, kterí nejsou korupcníky-demagogy.
Jestli
se tito postaví stranou a budou mít strach, aby se neušpinili
co potom?

20. srpna 1925.

Verím, že náš národ na tyto živé nesná(Le demokracie nezahyne. Naopak, demokracie má všechny podmínky k tomu, aby
ukázala, že tito lidé jsou za jej ího režimu nemožní. Verím
s Bontrouxem,
že svet jest plastický, že je lidmi vytváren,
verím s Pe:tzoldem, že jde ku predu a ne zpet, že spejeme pres
degeneraci jednotlivcu
a národu prece k necemu trvalému, dokonalému. Takováto
úvaha, která se bude zdát u príležitosti
alternativy voiím - nevolím snad trochu hvezdná, má nicméne
praktický výsledek, nebot mne presvedcuje,
že jest nutno volit.
Zlo ješte svet nepozrelo a nepozre. Když je takovému našemu
intelektuálovi
nejaká korupcní aféra dost dobrá k tomu, aby
tvrdil okázale, že Rakousko bylo lepší, nebo dokonce jiný, který
vidí v našich lidech na verejných
místech jen samé zlodeje,
pak si dovolím tvrdit, že jest to nihilism. Ruský nihilism byl
tragický. Rusko. nan nezemrelo a vstane jiste silnejší než bylo,
jak mu Dostojevskij
tak jasnovidne predpovcdel. Ale tento nihilism? Na ten se umírá pomalu a bídne! A proto volit! Konám
tím povinnost vllci sobe, své rodine, svému národu, státu a lidstvu yubec!
V. M. Sti bor.

III.
Písek

25./7. 25·

Pane redaktore!
Dovolte, abych i já prispel svou chudickou hrivnou k Vaší
ankete, byf i snad ve smeru opacném.
J sem sice nucen svÝm povoláním, jsa dltstojník, státi stranou,
ale mám aktivní i pasivní volební právo a tím i pro mne
otázka volebního lístku má svou duležitost.
Nechtel jsem a
nechci, aby vhození vol. lístku do urny byl pro mne jen výkon
manuelní. Nebof byt bych i byl dustojník, mám právo zaujmouti
stanovisko k politickým stranám, které mám voliti.
Pri posledních volbách volil jsem stranu sociálne demokratickou z techto dltvodu. Rozhodne bylo samozrejmé,
že budu
voliti stranu státotvornou,
ponevadž staveti se nad strany resp.
zavrhovati
všechny - vím, že u všech jest cosi shnilého zdálo se mi málo životné a príliš rozumárské.
Ostatne život
sám neprináší <lJbsolutne cistých vecí.
Stranu národne demokratickou
nemohl jsem voliti z toho
dltvodu, že sám jsa synem chudého živnostníka, nemohl jsem
hledati uskutecnení
svých politických predstav u strany, která
tak silne favorisuje
kapitalismus,
a za. druhé a hlavne stran:l
tato svými útoky na presidenta
mne, legionári, byla a jest
'absolutne neprijatelná.
Strana lidová nejsem pro:ti ní zaujat byla pro mne
nemyslitelná, ježto katolicismus prestal pro mne býti problémeOl
a z pokrokového
stanoviska
musím býti proti ní. Strana csl.
socialistu pripadá mne ponekud bombastickou
a pak v jejich
programu se doposud nevyznám.
Stranu republikánskou
- jsa
bezzemek - a neznaje již mimo saxifragy granulaty pomalu
jiné rostliny, nechávám stlranou. Mimo to hrou žiti se do tajll
pozemkové
reformy bylo by riskantní, nemyslím mravne riskantní.
Zbyla. mne strana sociálne demokratická.
Byl jsem
vždy homo pauperus
s vrozenou
antipatií
k beati possidentes. Mel-Ii jsem již voliti, volil jsem stranu, která mne
programove
a sympaticky
stála nejblíže.
Cetl jsem, pane
redaktore, Vaše clánky - proc nemohu býti sociálním demokratem - jest v nich mnoho pravdy, já sám jsem nikdy manue1ne nepracoval, ale zdálo se mi zdlouhavým cekati na stranu
nestranných.
Konecne i nyní jako dustojník
svými požitky a
tím, že vyšel jsem z chudého prostredí; budu se vždy raditi
mezi onu misera et contribuens plebs.
Mimo to mel jsem mimo jiné poznatky príležitost poznati
v legii, že byli to práve ti nejchudší, kterí šli bez ohledu na vše
do legie. Já sám v mém vnitrním
presvedcení
budu se vždy
raditi do rad delníklt.
S úctou
kapitán J. St.
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Zdenek

Nemecek:

S kým sympatisovati v Cíne?

Vážený pane redaktore!
\' aše anketa o otázce: »Proc nej sem v nekteré strane?« jest
záslužným podnetem, odhaluj ícím zaj ímavý pomer válné cásti
našich myslivých lidí k politickým
organisacím,
rídícím verejný náš živO't. K ujasnení
tematu
prispívám
protikladem,
hodlaje naznacit, proc j sem
v politické strane.
Prihlásiv se k spolupráci v politické strane, neocekával jsem
ani vterinu, že program a cinnost strany úplne uspokojí moje
názory o tom, ceho treba. Pokládám to vubec za málo pravde• podobné,že by myšlenkový obzor jedincLlv pravidelne úplne mohl
Z2padati v programový obzor stranický. Cím živejší na verejných záležitostech, cím prohloubenejší
rozjímání
o nich, tím
méne lze ocekávat podobné shody. Již tehdy, najdeme-li si byt,
bude náš vkus jen výminecne úplne uspokojen vkusem stavitelevým. A prece budeme tám moci dobre a rádi bydlet, je-li jen
mezi obema aspon cástecný soulad a jsou-li nároky naše mírneny strízlivou skromnostÍ.
Volíme-li své povolání, nelze nám ani tehdy" ocekávat, že se
nám ihned zalíbí na sto procent. HI:lvní vecí jest, abychom je
a~poií približne zvolili podle záliby a sklonu vlastní bytosti a
abychom se snažili v nem pracov::tti v zájmu celku a positivne,
zkoumajíce pocifované nesrovnalosti
a antipatie svedomite a predevším s úct o u k spolecnému dílu.
A! v: zápase o chléb a moc, a! v ideálních snahách, nutí život
VIdya všude jednotlivou složku, aby se ustavicne prizpusobovala
a, prizpllsobujíc se, sloužila vyššímu celku; a onen vyšší celek
opet vyššímu: strana národu,
národ státu, stát svým spojencum. A všichni Osudu.
VÝrok Emersonllv, že prav'ý muž musí být dissidentem,
zajisté jest správným poznatkem;
jde jen o to, povede-li vyhranený individualismus
do kontemplativního
ústraní, neb doprostred víru žití, kde by se plodne uplatnoval co komponenta
cinorodých sil.
Nejsem nikterak pro isolování se »inteligence«
v národe.
Již sama klasifikace taková zdá se mi selhávati:
jsou! praví
inteligenti precasto v »nejnižších« vrstvách a v tak zv. »inteligenci« mnozí vskutku nízcí. Vždy! inteligence jest od Pána
Boha a nikoliv od fakulty.
Smažme tudíž liché toto roztridování!
Nech! vzdelaní lidé
se co možná hojne hlásí do politických stran podle subjektivní
pritažlivosti jejich programu,
podle bud konservativní
nebo
spíše opacné povahy vlastnÍ. N eche si nemyslí, že by je mohli
a mcli již predem pretvarovat,
než by se stali jejich cleny.
Stanou-li se jimi však, nech! své strane zustanou
verni;
lIech! snaží se v nich dusledne, taktne a trpelive pusobiti ve
smyslu kladné konstruktivní
práce, nedomnívaj íce se, že jim
prináleží vetší právo, ;lež jakého si dobudou cennou soucinností
a dobrou, rozšafnou radou.
Nezáleží ani tak na strane, jež byla zvolena, než na n ez i š t n é a ú p I n e n e n á roc n é s o u cin n o s t i v z d cI a n Ý c h I i d í v n í, a každá strana záhy za takové spolupráce a touto posilou zlepší výsledky a ducha své Cinnosti.
To! podle mého klidného presvedcení
jediná správná cesta,
po níž se naši duševní pracovníci priblíží k srdci a k duši lidu
a splynou konecne v celek s nejlepším jeho jádrem.
Nepochybuji, vážený pane redaktore,
že laskave
i toto mé minoritní votum do své ankety, a poroucím
v dokonalé
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Emanuel Kusý-Dúbrav.

Abychom se dostali ihned k ohnisku dnešniho svetového konfliktu politického, prenesme se nekolik tisíc kilometru
na východ. na aerodrom cínské metropole Pekingu, kde 250 ruzných
organisací
cínských se zástupcem sovetského Ruska Karachariem vítají moskevské letce, kterí absolvovali
let MoskvaPeking. Nad davem vlají prapory rudé a cínské, prapory cínské
revolucní strany Kuomintang,
jež mají nadpisy: »A! žije sblížení národu Cíny a SSSR!« »Pryc s imperialismem!«
"Proletári
všech zemí, spojte se!« Aeroplány
pristávají
za
zvukll internacionály,
následuje
meeting, slova ujímá se význacný vudce Su-Cen: »Asi po sto let,« praví, "Cína úpí pod
imperialismem
velkých držav, vládnoucích
technikou
nad zaostalou Cínou. Sovetská vláda pop rve uvedla heslo osvobozel,í
národu Východu a boje proti imperialismu.
Sovetsko-cínská
smlouva z minulého roku je založena na rovnoprávnosti
obou
státu a tvorí novou stránku
historie
mezinárodních
vztahu
na Dálném Východe. Zatím co evropské státy zneužívají svých
kulturních úspechu k olupování slabých národu, Sovetský Svaz
používá týchž úspechu, aby temto
národum
pomohl.
Hle,
ohromný ten rozdíl ... «
Tím ocitáme se u konfliktu,
který nás jednak privádí na
brehy Tichého oceánu, jevište budoucích velkých sporu, jednak
do sféry titánského
boje, prozatím bojovaného
bez del dvema
velkými souperi, kterými jsou kapitalismus a komunismus,
dV,1
živly, podobající se ohni a vode. Dríve než pristoupíme k vylícení diplomatické
bitvy, k velkým filipikám, k recem lorda
Dirkenheada,
ministra pro Indii, a Cicerina, zahranicního
komisare sovetského, pohledme krátce na historii posledního století Cíny. v níž shledáme príciny nespokojenosti
cínského lidu.
Uvedeme srohá fakta, nechr ceský clovek uciní si predstavu
o významu konfliktu,
a neche sám urcí, na cí strane mohou
býti sympatie lidu.
Do r. 1834 obchod opiem provozovala hlavne t. zv. Východoindická spolecnost a pozdeji i jiní anglictí obchodníci.
Pro
tento obchod vznikla r. 1840 první válka sUnou,
t. zv. opiová.
Po porážce Cínanu byl r. 1842 uzavren mír v Nankingu
a
anglickému obchodu otevreny prístavy Kanton, Amoj, Fudžou.
1\'inpo a Šanghaj. Pro vždy byl získán Anglii Hongkong.
Zároven musila Cína priznati t. zv. 5procentní tarif na veškeré
dovážené zboží. Anglicané mohli býti souzeni jen svými konsuly. Clo vybírali
též oni, predávajíce
je Cínanum.
Práva
Anglicanu
postupne získali i jiní cizinci, takže na konec ve
volných prístavech
vznikly t. zv. cizinecké ctvrti. Podobnou
smlouvu s Cínou uzavreli r. 1844 Americané a Francouzi, potom Belgie, Švédsko a Norsko. Všechny tyto smlouvy vztahovaly se na prís1avy jihocínské;
v roce 1857 Anglie zároven
s Francií vedly novou víteznou válku, jež otevrela jim cestu
do severní, Cíny, do Pekingu.
Novými smlouvami
z r. 1858
získali a rozšírili Anglicané,
Francoouzi,
Americané a Rusové
svoje nedávno nabytá práva. Práva exterritoriálnosti
a konsulské jurisdikce
byla utvrzena.
Získána klausule nejvyšších výhod a clo sníženo na 2)12% pro cizí zboží. R. 1861 Cína znqvu
povstala proti expedicnímu korpusu, byla však znovu poražena;
na to následovala rada nových smluv, t. zv. pekingských,
jež
uzavreli Francouzi, Anglicané, Rusové a Prusové. Ostatní státy
následovaly.
Japonsko
tehdy ješte nehrálo roli, nýbrž teprve
r. 1895 zvítezilo v korejské váice nad Cínou a získalo táž práva
jako státy evropské. Po míru s J a-ponskem v Simonoseki r. 1895
z~. dva roky Nemecko obsadilo prístav Kiau-cau, Rusko získalo
r. 1898 Port Artur a Dalnyj (Dairen), Francie prístav KvejCau-Wen, Anglie rozšírila Hongkong a obsadila \Vej-Haj-Wej.
Jediná Halie nemela úspechu. Následkem
toho bylo t. zv.
Boxerské povstání r. 1900, jež bylo velmi krvavé. Doko~ce
clenové diplomatického
sboru prišli o život.
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Po potlacení boxerského povstání cizinci znovu rozšírili svá
práva a Cína nucena priznati kontribuci na 450 mil. taelu.
Konkurence cizích státu mezi sebou další úspechy zastavila.
R. 19II boj cizích státu o železnicní koncese byl prícinou k revoluci, jejíž osten byl veden i proti panující cínské tríde. Výsledkem byl 'Pád císarsJ<é d)trta tie mandžurské" I a nas'tolení
prvního presidenta maršála Juan-Si-Kaje. V této dobe zacíná
boj ruzných cínských generálu, následuje rada prevratu, pokus
restaurace mandžurské dynastie, a r. 1915 pokus Japoncu podríditi si dokonale Cínu. R. 1917 v nejkritictejším okamžiku
pridává se Cína na stranu spojencu, ale Versaillský mír prináší jí málo .výhod. Na Washingtonské konferenci Cína získává
od Japoncu nazpet Santunský poloostrov a právo likvidovati
cizinecké poštovní úrady. Ostatní požadavky Cíny, jako zrušení exterritoriality cizinclt, konsulských soudu, zrušení cizích
garnison v Pekingu a Tientsine, zrušení koncesí a zavedení
autonomního celního tarifu, byly zamítnuty.
Koncem kvetna t. 1'. vzniká nový známý konflikt v Šanghaji
mezi cizineckou policií a cínským studentstvem, jemuž predcházela stávka v japonských textilních továrnách. Zajímavo je,
že pres rasovou príbuznost nejvíc jsou v Cíne nenávideni Japonci, a to od r. 1895, takže doposud o žlutém nebezpecí,
(I nemž mluvil již Bismarck, není možno mluviti. Budiž však
podotceno, že nedávno zemrelý dr. Sun-Yat-Sen, vudce revolucní strany Kuomintang, obdivovatel Leninuv, pred smrtí navštív:il Japonsko, kde mluvil () nutnosti sourucenství žluté rasy.
Poslední hnutí cínské, rízené proti cizincum, ale predevším
proti Anglii a Japonsku; jehož praktický výsledek byl ostrý
boykat jejich zboží, mel za následek konflikt mczi Anglií a
Ruskem. Lord Birkenhea,d pravil: Jak dlouho míní Anglie necinne prihlížeti k intrikám sovetským v Cíne? Co míní podniknouti evropské státy proti bolševickému nebezpecí? Zahranicní ministr lord Chamberlain celkem souhlasil se stanoviskem
svého kolegy, politický horizont Evropy zatáhl se hrozivými
mraky, nacež následoval interview s Cicerinem, který v podstate
pravil toto: Co muže vubec následovati po neprátelské reci
Birkenheada? Prerušeni styku Anglie s SS6R? A·co potom?
My že .vedeme propagandu proti Anglii na asijském východe?
My že vedeme propagandu mezi anglickými poddanými Asie
vubec? Nikoliv, chceme se domluviti s Anglií o všech otázkách, dotýkajících se spolecných zájmu a sfér. Ale neskrýváme,
že naše vláda a naše verejnost, sympatisuje s bojem Cíny za
svobodu a za centralisovaný demokratický režim. Co by se
stalo, kdyby cizí národ chtel urcovati osudy Anglie? Jedine
nári)d cínský má právo na vlastní sebeurcení a suverenitu ve
všech otázkách. Tento interview Cicerinuv doprovázela celá
rada ostrých clánku sovetského tisku na adresu anglické vlády
a kap~tálu. Na, strane anglické exponoval se sir Douglas Hogg
a sir Robert Horn, kterí z~ela nepokryte prohlásili, že události šanghajské jsou dílem rukou moskevských agentu a že
všechny težkosti vnitrní politiky britské jsou vyvolávány malou
skupinou lidí "II Anglii, jsoucí pod prímým vlivem Moskvy.
Pohledíme-Ii na tento konflikt zcela kriticky pohledem
Stredoevropana, jehož se to prímo nedotýká, mi'tžeme snad použíti tento prímer ze života sportovního: Konflikt podobá se
velké tennisové hre. Na jedné strane hraje britská vláda a
britský kapitál, na strane druhé sovetská vláda a III. internacionála. Vlády na obou stranách hrají fair-play, ostrý zápas,
ale v diplomatických rukavickách. Kapitál a nI. internacionála
hlrají divoký match, používajíce všech fint, jež Za neprítomnosti jakéhokoliv soudce - kterým by snad byl Svaz Národu
- vede se ostre a bezohledne. Dopustí-li se chyby príliš bijící
do ocí, druhý partner pokrcí rameny - lÍo jsem nebyl já. Atmosféra naplnena neduverou a moment je vážnejší, než v idylických zátiších našich plová~en chceme veriti.
Aniž bychom se dotýkali Ameriky, jejíž isolace je jenom
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zdánlivá, a jež pomalu ale jiste zacíná ukazovati ružky, jakožto
kandidát nesmírných budoucích ambicí, položme na váhy oba
protivníky akutního konfliktu. Anglická politická linie na Blizk<!m Východe se vyrovnala a smeruje k opatrnému dobývání
nových posic, aby vytvoren byl dlouhý polokruh anglického
vlivu, který by znemožnil pronikání sovetského vlivu na jih,
hlavne do onoho ohromného reservoiru lidských mass, jež representuje 32omilionové obyvatelstvo Britské Indie. Kruh
anglického vlivu kolem SSSR je dokonalý a útok kapitálu je
veden s dukladností. Kapitál je velmoc, a jako dokonalá organisace a souvislost se životem celých kontinenti't je mimoi'ádná.
Jakým zpusobem se brání a jak útocí protivník? Ten, jak
jsme naznacili, je dvojí. Prvním je sovctská vláda, která,
jsouc priznána mnohými velmocemi a tedy i do jisté míry
kontrolována ve své cinnosti tajné i verejné - hraje celkem
fair-play. Jirí Cicerin je diplomatem staré školy, praktik evropského vzdelání, který mimo jitJé cte i píše cesky, používá casté
príležitosti, aby na všechny strany projevoval velmi dobrou
vuli. Jeho hlavními pomocníky jsou Krasin, Rakovský a Litvinov, všichni zcela Evropané, byt i ruzných temperamentu a
s praxí spikleneckou i praxí banketovou. Ostatní clenové diplomatického sboru jsou nejruznejšího puvodu, ne vždy bezvadné
minulosti podle našich pravidel a pojmu, kterí representují t. zv.
mírumilovný beh sovetské zahranicní politiky. Nekterí z nich,
jako na pr. drívejší vyslanec v Litve, jsou dokonce oblibeni.
Mužeme se snad pokusiti, oznaciti jednou vetou hlavní linii
dnešní politiky sovetské vlády? Je to pokus velmi zodpovedný,
je to spíšc dohad, ale odvrhneme-Ii veškerou sentimentalitu,
veškerou metafysiku politickou i veškeré ukolébávání svedomí,
mužeme snad ríci toto:
Pokus o komunistický prevrat ve státech evropských, jako
v Italii, Nemecku, Madarsku a Bulharsku ztroskotal. Tažení
proti Polsku r. 1920 bylo rozbito. Pokus o prevrat v Estonsku
byl zdolán. Za to tažení proti menševické vláde v Gruzii melo
kladný výsledek, a dnes je Gruzie soucástí Zakaspické SSSR.
Cili jinými slovy: západ není zralý, za to východ je zralejší.
Tedy na východ? Nová hlavní otázka: Jsou stejné podmínky
pro zrízení komunistických jednotek ve státech samostatných
jako v koloniích evropských? Rovná se v tomto prípade Afganistan Britské Indii, Siam Jáve? Jiste ne. Dále: Je Mohamedán
pripraven, aby bez rozbehu prijal komunistické zásady tím
spíše, že v techto zemích není avantgardy komunistické -továrního proletariátu? Ne, ne, ne. V Moskve jsou výborní
znalci otázek východních, starí absolventi Lazarcvského institutu ve službách sovetských, kterí'I vedí ž~
ne. Ví to i Cicerin,
("
a protq ve svém znaJ)1enitém inte;v;iewu pravil, že neskrývá
sympatie s bojem Cínanu za centralisovaný dem o Í{ r ati c k Ý režim. A zde - zdá se - jsme u klíce prozatímní
východní politiky sovetské vlády. Východ musí prodelati ve
velkém to, co prodelalo Rusko v malém r. 1917. Nejdríve
revoluci buržoasní, jako únor v Petrohrade, potom komunisItickou - 7. listopad 1917 v Petrohrade. To je mínení vlády.
Mínení strany komunistické je daleko radikálnejší. A tak
jako kapitál na východe je divoký, promyšlene agresivní, tak
i propaganda III. internacionály je nesentimentální, a její
agenti, domácí i cizí, namnoze fanaticky oddaní veci, výbojní
a hazardní. Za její cinnost vláda SSSR vlastne ani wdpovednou
není. A ackoliv každé malé díte ví, že tvorí jednu ideovou
jednotku, jeden horký kov - ne prvek, prece o chemickou
formuli jeho vedou se vášnivé boje na všech stranách, které
mají pro zasveceného cloveka silne ironický ráz; sofistické
debaty o pomeru vlády a internacionály jsou proste zbytecným utrácením casu a vtipu. Každému to je jasné.
Co je tedy hlavní prícinou dnešní politické situace na východe, vrení v. Cíne, Indii, nových politických smeru v Afga,
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tanc, Persii, Egypte, Arabii, Turecku,
boju
v Maroku,
ním slovem probouzení východních národu proti Evropam? Je to komunistická propaganda? Propaganda
jako taková,
vozovaná bolševickými agitátory,
recníky, tajnými
kurýry
jak se ješte jmenují všechny ty kategorie živých lidí, kterí
áci tu delají riskujíce životem a svobodou?
Jiste ne. Nebot jaká ohromná armáda musila by býti k disici, a jaké kvality, by tito lidé musili míti, jakou jazykovou
lifikaci, kolik psychologické geniality, kolik recnického tatu a kolik falešných pasu, aby unikli školeným pohranicním
žím i vnitrozemské policii!
Co je tedy prícinou? Prícinou jest prostá e x i s ten c e Svazu
vetských Socialistických Republik a jeho konstituce,
která
vá každému sebe primitivnejšímu
národu možnost automie, a alespon teoretické právo býti hospodárem
vlastního
aje. Konstituce SSSR z r. 1923 jest nejgeniálnejší
tah, jaký
dy sovetské Rusko udelalo, a daleko predcí všechny leninské
rie ostatní, jež mely prohloubiti recište reky komunistické,
erá by ponenáhlu mela rozšíriti své úvodí na celý svet, jako
Ba pr. teorie o spojení delníka s rolníkem, potrebující
injekce
v možného »šéfstva továren
nad vesnicemi«, a které nepovede
sblížení. Konstituce SSSR stavející Jakuta na tutéž úroveií
Jako Ukrajince, mongolského primitiva Cuvaše jako Velkorusa
_ tot propagacní prostredek,
který
nestál jediné
kopejky,
nemuž nebylo potrebí jediného falešného pasu, který diplomatickou cestou byl dán na vedomí západním
vládám. Byl
edelen i Velké Britanii, která musila v témž okamžiku
po··
opiti, že nyní je vypove!en boj na život a na smrt.
Moskva sympatisuje se vším, co je rízeno proti cizincum a
fedevším Anglicanum. Tím není receno, že jsou to prímo
ji ruce, které pracují, ale jak již výše bylo podotceno, sama
• tence Sovetského Svazu v sousedství techto státt~1 je cinirozhodujícím. A ponevadž
i anglický vliv ovšem
jiném smeru - se stále více a VÍce uplatnuje, hromadí se
tcchto zemích mnoho traskavin,
které silnejší jiskra muže
páliti. Idylla korektních diplomatických
vztahu, jež zdánlive
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jsou tato: 1. ledna 1924 bylo nezamestnaných
II2.000 osob, 1.
cervence 1924 - II9.S42 a 1. cervna 1925 již 144-439, tedy za rok
o více než 25.000 osob. Zbran, kterou Cicerin pohrozil, jest
tedy dvousecná, a naopak, v neprospech SSSR jako státu zemcdelského. Za jmenovaného
množství nedostává podporu 88.000
lidí, .což neobycejne
rozmnožuje
zlocinnost,
prostituci
a žebráctvL Prítomností
delníku v: západních armádách byla by jakost jejich a spolehlivost velmi snížena. Ano.
Jak se to má s Rudou armádou?
Hlavní kontingent
Rudé armády jsou zemedelci, mužíci. A
ponevadž
ruská vesnice, o mestech nemluve,
jest rozdelena
majetkove a tím i politicky na tri cásti, na bezzemky, strední
sedláky (serednaky)
a bohaté sedláky (kulaky, kteréHo slovo
znamená
»pesti«), zanáší se mechanicky
toto politické rozvrstvení i do armády, a žádná propaganda není s to, aby presvedcila syna kulaka, že komunism je ideálem, a Rudá armáda
prostredkem k dosažení, nebo, záštitou. Pri~toupí-li k tomu ješte
nekomunistický
a tedy protikomunistický
element mestský, jehož je více než si velitelé predstavují,
uvidíme, že politická
armáda Rudá má své slabiny, jakož i západní armády prítomností elementu komunistického.
Nebudeme ciniti dalších záveru. Doba je vážná, a je jisto,
že skutecný konflikt v oznacených rozmerech by byl grandiosnejší a katastrofálnejší
než myslite1no. Al.e jedno je jisto.
S ohledem na velkou politickou linii sovetu, jak jsme ji oznacili, a jež nutne potrebuje doma delší dobu míru, aby diktatura
proletariátu
mohla zapustiti koreny a zpevniti nescíslné »domácí
{mnty«, Svaz Sovetských Republik bude stále hlásati mír, vyhýbati se velkým konfliktum,
hledati uznání de jure celým
svetem, a spokojí se zatím oním tichým permanentním
bojem
v zemích nejmenšího
odporu a nejkyprejší
ptldy, jehož dynamem jest sama existence státu s diktaturou proletariátu .

Bolševický

diplomat o Ceskoslovensku.
1-

ují mezi státy ev{opskými, uznavšími SSSR, jest ostatními
cma partnery grandiósní hry soustavne kalena. Jinak to ani
DCni možné, ponevadž v okamžiku,
jakmile by se na jedné
trane silný kapitál, na druhé komunism
své cinnosti vzdaly,
'cejí v té chvíli raison détre. Kam povede tento zrající
ftlký konflikt? Pripojujeme se k Cicerinovi a tážeme se: A co
tom? A slovy Birkenheadovými
se tážeme: Je možno, aby
JIa to Anglie necinne hledel!t?
V e'Iké h esIo komumsmu
.
. J''';'L.a nas
'. praCUje
11J1,oj. l.•.
oJ.
'.
Jest:
cas.;.j l'lepotrebujeme ani mnoho se priciniti, aby Kabui a pak všech~n afgánÝ lid dostal se do našeho
vlivu. A ponevadž Afganistan
soudí s Indií, a podle zásady C1au~ewitzovy úder má se protivníku nanésti na jeho nejsilnejším
míste ...

.Nákladem bolševického státního nakladatelství
vyšel loni casový
informacní
spisek:
»S a v r e men n a j a
C ech oS lov a k i j a« 'z pera bývalého sovetského
vyslance v Praze
P. N. M o s t o v e 11 k a. Kdyby autor byl pripojil a1tenbergovský,
podtitul:
»J a k j á t o v i d í m«, vystihlo by to znamenite
stranicko-subjektivní
založení této publikace, v níž' ceskoslovenská republika
je pozorována
pod zorným
úhlem bolševické
ideologie.
Tento spisek bolševického diplomata, jenž sepsal jej po delším
pobytu v Cechách, zasluhuje pozornosti
ceskoslovenské
verejnosti. Jet dobrým klícem a vodítkem k pochopení mezinárodní
politiky III. Internacionály
vubec, zejména
však skutecného
státu.
pomeru bolševické vlády Ivuci mladému ceskoslovenskému

Ve svém interview u Cicerin poukázal na težkou vnitrní situaci v Anglii, rka, že k 15. cervnu 'V. t. bylo v Anglii o 228.000
JltZamestnaných více než téhož dne pred rokem (1,280.000 proti
,052.000). Ovšem na prípad konfliktu
sovetská vláda nejvíce
Vítás delnickou trídou, která svojí silou zamezí ozbrojenému
nfliktu, a nepodarí-li se jej zameziti, tedy její prítomnost
radách bojovníku seslabí výkon armády a anuluje její technickou prevahu. Naproti tomu o tom Cicerin nemluvil ituace v evropském Rusku je asi taková:
Predevším
jsou
slušné vyhlídky na letošní žne. Jejich výnos - rozumej prebytek vyvezený do ciziny - odhaduje se na I miliardu rublu.
ení dobre prehlížeti ani takové podrobnosti
jako odhalení
nových ložisek zlata v J akutské oblasti Sibire, které prý representují okolo reky Aldanu 25.000 pudu zlata, cili pres tricet
našich vagonu, a nových ložisek nafty a uhlí na Sachalinu.
Ale ... Nehledc na zvýšené tempo hospodárského
života, i v
Rusku nezamestnanost je ohromná. Úrední data jediné Moskvy

Úvodem zduraznuje
Mostovenko
dtiležitý politický a hospodárský význam ceskoslovenského
státu pro ruskou verejnost.
Význam tento je podle autora »zcela zvláštní ... znacne presahující meze - pokud se týce rozlohy - malé zeme«. »Ka,ždý
ruský delník a sedlák musí se nauciti chápati a :vedeti, co se
deje v soudobé Evrope. C. S. R. v tomto ohledu má význam ne
pouze proto, že podle své zemepisné polohy je ústredním státem
v Evrope. Z mnoha duvodu, o nichž bude pojednáno dále, politický význam mladé republiky je zcela neúmerný velikosti jejího území a poctu obyvatelstva. Predne, podle výše svého hospodárského
rozvoje a podle svých prírodních a výrobních bohatsltví C. S. R. je jedním z nejVYVÍnutejších a nejbohatších
státu v: Eyrope. Celé dejiny jejího vzniku, její spolek s Francií,
její vudcí úloha v t. zv. Malé Dohode, vývozní ráz veškerého
jejího hospodárského
života stejne jako docasný odchod nemecké republiky z politického kolbište Evropy - yše to spo-
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JUJe život mladé republiky s Evropou vubec a zvyšuje její
mezinárodní význam. Proto je zcela pochopitelno, že seznámení
se s životem této teri,toriálne malé zeme musí usnadniti ruskému ctenári orientaci v celé složitosti a zamotanosti mezinárodních pomeru v poválecné Evrope.«
Podle autorova mínení strední Evropa predstavovala dríve
velmi jednoduchý aJ pochopitelný obraz, zejména, ve svetle hospodársk);ch vyhlídek. Naproti ,tomu »soudobá strední Evropa
predstavuje fantastický kaleidoskop znacného poctu vetšinou
územne nevelikých státu s nejnepochopitelnejšími na prvnt pohled obrysy hranic ... « Autor pak prehledne lící jednotlivé poválecné stredoevropské státní novotvary, ostre kritisuje Dohodu,
versaillský mír a vystupuje na obranu mÍrem poškozeného Nemecka a Bulharska, kde »šofér predsedy Mezinárodní kontrolní
komise dostává na úcet bulharského st~tu stejný plat jako bulharský ministerský predseda a predseda bulharského parlamentu«. Územnc vetšina stredoevropských státních novotvaru je
prý »trpaslicími státy bez hospodárských vyhlídek«. Mostovenko
pri tom formuluje své názory takto: »Jedním ze stežejních
požadavku naší doby se zretelem k vzájemnosti svetového odbytu a k hospodárské souvislosti jednotlivých státu je m a x im á I n í z j e dno d u š e n í h o s pod á r s k ý c h a k u t u 1'n í c h sty k u j e dno t i v ý c h zem í mez i s e b o u.
S o u dob á. S tre dní E v rop a jez r e j mým v Ý s m ec h e m tom u t o z á k a dní m u p o ž a d a v k u s vet ov é h o ž v o t a;.«
Proc? Ponevadž roztrídení Strední Evropy bylo provedeno
nikoliv z duvodu nacionální nebo hospodárské nutnosti anebo
úcelnosti, nýbrž je výronem útocného imperialismu vítezné Dohody. Celá tedy politická konstrukce poválecné Strední Evropy
je naprostO' umelá a jen umele muže býti udržována v jakési
rovnováze. Mezi jejími státy není duvery, naopak bují vzájemná podezrívavost a nevraživost.
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Mostovenkuv nástin minulosti ceského národa není puvodní
ani hluboký. Pro jeho celkové pojetí ceských dejin príznacnou
je tato veta: »Svetová válka byla v pravém smyslu slova
vyvrcholením tragedie nacionalisticky naladeného ceského meštáctva.«
KapItola, jednající o ceskoslovenském státu, je v celku strucným národopisne - statistickým prehledem.
Autor zduraznuje
nacionální moment. Pred válecné populacní statistice vytýká nadržování Nemcum, poválecné vytýká prízen Cechum, procež
v obou prípadech údaje o národnostním složení C. S. R. nezdají se mu spolehlivými. Mostovenko konstatuje však odlišnost Slováku, zejména pro nestejný historický vývoj a naznacuje významne, že »Cechum v jejich zápasu za definitivní
splynuti techto dvou národností v jednu cesko-slovenskou
v m 11'o h a o h e d.e c h bud e nu t n o o p a k o vat i onu
politiku, kterou Rakousko se stejným cílem, ale s menší nadejí na úspech prokazovalo vuci samotným Cechum.« Pro
Mostovenka C. S. R. není státem národním, ale národnostním,
i v tom prípadu, budO'u-1i Slováci a Ceši pokládáni za jeden
národ, ale »p ocí t á m e - i j e p a k s e p a I' á t n e, což j e
s p I' á v n c j š í, pak Ceši, soude podle všech údaju, tvorí o neco
více než 4 miliony, tedy približne sOltVa30% veškerého obyvatelstva republiky.« Tato pO'známka ovšem je velmi závažná
politicky jak tO' pak vysvitne z dalších úvah.
Objektivnejším je tento autor, když charakterisuje hospodárské pomery csl. státu, zejména skvelý prumyslový a zemedelský rozvoj. Autor právem vyzdvihuje rozdíl v postavení
ceského prumyslu pred válkO'u a nyní v samostatném státe. Pred
r. 1914 ceský prumysl mel zcela zajištený odbyt pro své výrobky, nyní musí hledat odbytište, procež problém vývozu má
pro nej životní význam, nebot témer 70% jeho výrobku jej
urceno pro export.
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Nejodhodlaneji projevuje se pomer bolševického diplomata
vuci csl. státu v kapitole o národnostním zápasu uvnitr ceskoslovenské republiky. Autor predem poznamenává:. »bylo by prirozeno ocekávati, že po sltlaletém nacionálním útisku, který na
sobe zakoušeli, ceští nacionalisté nebudou chtíti opakovati to
vuci jiným ... Avšak co pozorujeme, svedci o tom, že ceští
nacionalisté v tomto ohledu nicemu se nenaucili a mnohé zapomneli.« Autor samozrejme zduraznuje pri této príležitosti
nár'odnostní ráz csl. státu. Ironicky zminuje se o tom, jak
Praha! byla rejdištem gruzínských menševiku, ukrajinských separatistll a jiných nespokojencu s bolševickou nacionální politikou, a výsmcšne podotýká: »Z dalšího výkladu uvidíme, cemu
my bolševici mohli bychO'm v tomto ohledu nauciti se u ceských ochráncu gruzínské a ukrajinské samostatnosti.« Nejbolavejším nacionálním problémem C. S. R. je ovšem nemecký.
Mostovenko svedomite snesl všechnu Wahrheit a hlavne Dichtung, nakupenou kolem této O'tázky. Neschází tu okrídlený polo
podvržený výrok: »s rebely nejednáme«, ani vášnÍvé Lodgl1lannovo zvolání ve snemovne o právu a povinnosti ceských
Nemcu na velezrádu. Jest opravdu škoda, že bolševický diplomat, jenž zrejme je nadšen úcelností a velemoudrostí sovetského politického režimu, pri t1é príležitosti nevyjádril se
o tom, co by se asi stalo, kdyby Lodgmann nebyl náhodou cs!.
státním príslušníkem, nýbrž obcanem sovetského Ruska a pronesl svuj povestný výrok nekde v Tiflisu anebo v Kijeve.
SotvaJ by pak asi mohl pokracovati nerušene ve své verejné
cinnosti: ce-ka odklidila by jej jednoduše v nekolika hodinách
docela bez jakéhokoliv soudu.
Pro Mostovenka s hlediska nacionální politikY C. S. R. je
pouze jakousi obmenou bývalého Rakouska. »Nacionální antagonism mezi Cechy aJ Ncmci vubec - praví bolševický diplomat - je jedním z nejcharakteristictejších faktu v živote
soudobého Ceskoslovenska. V tomto jak i v mnohých jiných
ohledech toto témer zcela opakuje obraz starého Rakouska
s tím rozdílem, že Ceši a Nemci si vymenili místa... Jako
dríve byla pronásledována ceština, tak nyní se pronásleduje
nemcina až do zákazu vývesních nemeckých tabulek. TentýŽ
obraz parlamentní sabotáže, rozcilující svojí malicherností a
všedností.« Autor snaží se fakty doložiti tyto své úvahy. Zminuje se o. listopadových bourích z r. 1920 v Praze, jež v jeho
výkladu predstavují »obraz skutecného pogromu, kdy nesporádané davy, nenarážející na odpor se strany úradu, behem
r.ekolika dnu plenily a obsazovaly jednotlivé budovy podezrelé
z nemectvi ... « Aby ctenár pochopil tuto ponekud divokou
vetu: ,jde o obsazení Stavovského divadla. Trochu dále Mostovenko takto vyvrcholuje své lícení listopadových zmínených
událostí: »Pogrom, jako všechny pogromy toho druhu, byl dovršen obycejným židovským pogromem, nebot luze se zdálo,
že židé nadržují Nemcum. Dav vtrhnu do budovy staré radnice; trhal, vyhazoval na dlažbu a nicil schované tam vzácné
listiny, procež zahynulo mnoho unikátu, pocházejících ješte
ze stredoveku.« Sám Masaryk byl bezmocný vllci tomu rádení
rozvášneného davu.
Mostovenko pak zabývá se otázkou slovenskou a podkarpatskou. Ovšem tu parádním císlem je zmínka o verolomne Cechy
p0rušené pittsburské smlouve, o pronásledování slovenštiny a
nahrazování jí »neexistující cesko-slovenštinou«. Takto vláda
svojí protislovenskou politikou umele vyvolává k životu slovenský nacionalísm a separatism.
Cerným bodem ceské nacionální politiky je ovšem podkarpatský problém. Ac postavení Podkarpatské Rusi v rámci CSR
je ustanoveno mezinárodními závaZky, cs!. vláda soustavne je
porušuje a ignoruje, zacházejíc s touto dobrovolne se pripojivší zemí jak »s okupovanou provincií<(, Proto i »v Podkarpatské Rusi jsme svedky - píše Mostovenko - vzrustu nacionálního hnutí a touh po jakémsi jiném východisku ze situace.~
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ostovenko nezapomíná ani na otázku »šlonzáku« na Te. A jeho resumé zní takto: »Talto uprímná politika po'ní jednotlivých národu a násilná jejich cechisace prii\ dává ráz veškeré vnitrní
politice Ceskoslovenska a sama
• stací k vysvetlení pri r o z e n e r e a k cní
li I !l h y
R. v soudobé Evrope.«·
le Mostovenka tato politika je naprosto nerozumná, nenení casová. Cs!. vláda vidí všude kolem nebezpecí pro
nci státu, jež zatím neexistuje,
neboí nejvctší souper ko - je vysílen a bezmocný.
Naopak doba príje oddechem pro C. S. R., kdy muže a mela by vnitrne
solidovati, než sousedove budou schopni k útoktt. Neboí
.zbytccnomluviti o tom, že Ceši meli by méne pochybovati
o pevnosti své státní samostatnosti,
jež t o s a m o s t a tC ech y j s o u
j e dní m Zi n.e j p r jI ro z e nej š r c h a
pevnejších
státních
novotvaru
v soudobé
rope.«

Doba

a lidé

Zpoved trojživelníka.
, II.
konemeckýpomer, k nemuž nyní precházím. je
lcivcjším problémem naší národnostní
pO']'itiky.
mém roce republiky, v dobe tedy, v níž se' dlltohoto neharmonického pomeru již jasne prokávidíme,že napetí mezi obema tábory je dokonce
'í než bezprostredne po prevratu. Tehdy, v roce
I nebyla situace ješte ujasnená,
oba tábory byly
. v nejistote o postupu tábora druhého, byly tu
jakési nadeje na spolupráci, jež žádná z obou
nechtelao své újme v zárodku nici,t. Byla to dojakéhosibenevolentního vyckávání. Oficielní polic teprve utvárela, nebylo oficielního kursu, dle
ž!ly bylo mohlo nastat trídení duchu. Samozrejme
rátejiž na obou stranách existovaly radikálne náostní smery, nemely však v oné dobe toho posipolitickéhovýznamu jako dnes, kdy každý z nich
uže opríti o zkušenosti z posledních 'let. 1 to ie
kem rozháranosti našich pomerll národnostních,
lak znacne odporují samy sobe, že dodávají
stríargumenty pro tvrzení stran tak príkre proti'
tojících,jako ceští a nemectí národovci. To, zdá
" je také jedním z duvodll, proc inteligence se
ci od politiky: vidí v ní pouhý shluk náhodn)'ch
sti, jež nejsou ovládány
zrejmou zákonitostí,
se projevuje v prírodním dení.
ním z prvních omylu, jenž se zde stal, byl. dle
názoru, ten, že ono vyckávání
trvalo príhš
. Kdo zná vwik našeho dnešního oeskonemeproblému, ví, že vyckáváním »prirozeného výudálostí« nemohlo se dojít k nicemu jinému než
rifikaci neutešeného pomeru predválecného s tím
'tem, že byla vymenena znaménka: Ceši stali se
em vládnoucím, Nemci národem opos'icním. Seí ooou národt"l ke spolupráci ve prospech celoí ~enezdarilo. Prihlédneme blíže k dllvodllm tonezdaru.
eme-livec oznaciti zkrátka, mužeme ríci, že prítkví po výtce v tom, že obe zúcastnené strany reuj vzájemný pomer pomocí ynthetických pojmll,
h 7.dosavadního vývoje. To znamená, pozoronaší strany: nemecká menšina, již jsme po
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prevratu prevzali, nebyla nám jakýmsi neznámým x,
byla nám se stránky politické dobre známá.. Behem
staletí, jež byla naplnena bojem Cechu s Nemci. vznikl
v myšlení ,cieském nevyhladite'll1Ý pojem »odvekého neprítele«, jenž se tradoval s ot,ce na syna, prechá7.el
s jedné generace na druhou. Ponevadž príroda nE'delá
skob':!, nemohl se nemeckSr vlk objev'it ceskému myšlení po prevratu v podobe' beránka. A nejen to: urcité projevy nemecké menšiny po prevratu, byt snad
- osobne jsem o tom presvedcen - nepredstavoval v
mínení všech našich
emcu, hlavne snaha po oDtržení
od naší republiky, zaháji'ly novou fási ceskonemE'ckého
neprátelství.
lrredentistické projevy Nemcll hnaly vodu na mlýn cesk)'ch nacionalistu. K tomu pristoupil'),
ze verejné mínení bylo ješte naolneno dojmy ze svetové války, války v podstate protinemecké.
Vždycky, když neco velikého se stalo v dejin[lch
'l'idstva, byl hybnou silou tohoto dení jednotlivec.
V roce rqr8 byl tento jednotlivec na strane ceské: na
strane nemecké nebylo podobného muže. Proti ceskému táboru, v jehož cele stál cílevedomý vlldce. st;'tl
tábor nemecký jako neorgani'Sované heino bez vudcí
osobnosti. Jsem presvedcen. že ceskonemecký pomcr
by vypadal jinak, kdyby byl b)'val rešen osobnostmi.
ne osohami, jak ve skutecnosti se delo. Ostatne i naši
Nemci si u~edomují, že nemají vlldce - byt s,i iej
predstavovali jinak než já na tomto míste - a tím
se vysvetluje jejich volání po »diktátonl«.
Po prevratu šlo i u nás o povestný »první krok«,
A1e ani ten nebyl' by bez vudcí osohnosti mohl 0'1stranit. co žilo v miliúnech srdcí. Dokud zde nehylrt
i na ncmecké strane osobnost. jež by mravne byla p{lsnbila nrt naše Nemce, dokud tito nemeli krystrtlisacního bodu, kol nehož sé moh'lo seskupit iejich politické
cÍte,nÍ a myšlení, dokud tedy v atomisti-eké roztríštenosti krtžc1S'jen s,e dal hnát rasovÝmi, národními a iin\'mi predsudky. dotud nemohlo žádným, lec neiakÝm
úzracn\rm a nadprirozeným
zpusobem nastati cesknnemecké sblí žení.
Bylo by omylem soudit, že d[lvám Nemcum výlurnou vinu na dnešním stavu vecí. Konstatuji jen. že
v »prirozeném vývoji událostí« i oni šli" nemajíce cílevedomého vlldce, cestou, jež davu se vždy zdá nejpohoc1'lnejší. Nebot nemecká politika u nás je nolitib
davová. Ackoliv vládne mínení, že nemecký lid není
tak 'negativistický jako jeho politictí exponenti. hvln
by s druhé strany prehnaným tvrzenÍ, že naši Nemci
jsou ve vetšine aktivisti-Ctí.
jejich verejné mínení jE'
prí!i'š prosvceno onemi svrchn dotcenými syntheti'cký111i
pojmy, než aby bez mravne vynikajícího vudce mohlidospet k cinorodé úcasti' na tomto státu a k spolupráci' v jeho prospech.
Ceskonemecký pomer je výslednj,cí v kosoctverci
sil. jehož jednu stranu tvorí Ceši, druhou NemCÍI. Nrt
žádné z ohou stran nemllže se státi v národním ohledu
nic, aniž by to melo v'l,iv na smer této výslednice. Ani
Ceši, samotni', ani Nemci samotni nejsou zodpovedni
za dnešní stav, jenž je naopak výsledkem spolecného
pllsobení. Je príznacným pro naše pomery, že 11I1tn0
používat tak složité argumentace. že nutno se utíkat
k tak všeobecným pravdám jako je ta. že nikr10 není
hez chyby, tedy ani ne Ceši" aby se dokázalo, že i on1
nesou vinu na smutném stavu ceskonemeckého pomeru. V tom práve vidím chybu naší oositivní politiky, jež last not kast v nes cetných variacích vš" ....•
hecne osvobozuje ceský národ od jakékoliv viny na této

I

506

P rítom

skutecnosti, používajíc pri tom fiktivních hodnot ceské
národní povahy. Práve v techto dne<:h padl mil do rukou úvodní clánek pražského listu, v nemž definován
národní duch ceský. takovyrb zpLlsobem, že na širém
svete každý príslušník 'cizího národa by musi,l zemrít
studem, že není Cechem a nemá tudíž úcasti na skveI)'ch vlastnostech, jež tu jsou líceny jako zvláštnosti
ceského národního ducha. To není ethnografie, to je
- nu, dejme tomu positivní politika, která však obzvlášte pro nás židy, kterí prece od šesti ti6íciletí jsme
národem vyvoleným, aniž ostatní svet to uznal nebo
mel dLtvod to uznávat, nemá pražádného pLlvabu.
Máme ovšem korektní oficielní politiku, a i když
nemám samozrejme možnost, presvedcit se o jednotJ.ivostech, trvám prece, že venkoncem naši Nemci nejsou
zkracováni ve svých základních obcanských právech,
acko'l,iv ovšem jsem dalek toho, zahrímat rozhorcene,
že »neco takového v našem demokratickém státe je
nemožné«. Vni,tropolitické pomery nenárodnostní vykazují príli,š mnoho odchylek od demokratického systému, než abych takového výkriku byl schopen. Ale,
jak jsem rekl, myslím, že O'ficielní politika vnitrostátní
v celku se k našim NemcLtm chová spravedli'Ve. Tím
však není receno vše. Sebe korektnejší oficielní politika, sebe vetší nestrannost vlády a jejích orgánLt
neodstraní národní nevraživost, jíž jsoU' Ceši proti
NemcLtm proniknuti'. NemLtže ji odstranit proto, že tu
jde o hnutí lidové, o privátní presvedcení jednotlivce,
jež jako takové je zaruc'eno a chráneno ústavou. Rubem toho je, že oficielní pO'litika - a v tom spatruji
nejvlastnejší jádro celého problému, ponevadž jím se
približujeme ke skutecnému, dennímu životu, jenž jedine je smerodatný - nemLtže pri nejlepší VL1Ezarucit
štestí príslušníkLl národnostních menšin. V této souvislosti nutno se zmínit také o polititce provádené ceskými, obcemi s Prahou v cele. Pro mne je charakterisována tím, že Gerhart Hauptmann - jenž osobne
mi je se stanoviska literárního témer úplne lhostejný
- svoji prednášku v Praze musil oznamovat ceskými
plakáty, jichž smešnost byla korunována poznámkou
pod carou, že »prednáška koná se v jazyce nemeckém«.
To, budiž mi, prominuto, je proste nehorázne hloupé.
Nestrannost ministerstva je hubenou útechou tomu,
kdO' mU6í být v denním živote pri;praven na stá'l'C opakování podobných prípadLt. Dokud se zabýváme problémy positivní politiky a neuvažujeme o této skutecnosti" jsme ve stavu lékare, jenž by chtel holohlavého
souchotináre lécit prostredkem proti' vypadávání vlasu.
Je dosti lehké, dát národní menšine politická práva,
težké však je, nezkracovat žádného jejího príslušníka
v jeho právech lidských, ba to je nemožné, ,ponevadž
to nel'ze provést zákonem, to je vecí denního života,
v níž prozatím l' Ceši' i Nemci se chovají ciste lidsky.
V této souvislosti nelze také nepromluvit
nekolik
slov o našem tisku, ceském i nemeckém. Omezím se
na málo a reknu jen' toto: kdyby žurnalisté obou táboru, kterí, fascinováni danými, smernicemi, mnohdy
také z pohodlnosti, ponevadž je 'lehcí provádet národnostní politiku radikálne
než obezretne,
rozjitrují
mys'l.j obou hlavních národností tohoto státu, názorne,
žive a presvedcive jednou spatrili zlo, jež jimi mnohdy
vzniklo, kdyby si musili vydat pocet ze svých cinLl a
si priznat, že svým zpLtsobem psaní pLtsO'bi'li.na lidské
os .ldy, že ver,ejné mínení, prosycené z valné cásti vzájemnou záští národní, je do jisté míry i jejich dílem,
kdyby videli, že ve svete, v nemŽi nic se neztrácí,
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mnohé jeji'Ch slovo, vržené bez urcitého úmyslu a bez
vedomí jeho dosahu na papír, prostrednictvím onoho
verejného mínení, jež jím bylo ovl'ivneno, pLtsobilo a zastavme se zde a uvažme, co to znamená - PLtSObilo na: lidské životy, pak, trvám, zachveli by se pred
touto zodpovedností a ta predstava by jim zahánela
spánek. A jsem také osobne presvedcen, že ti,to žurnalisté se na ulici setkávají s augurským úsmevem. Co
chcete? Cest la vie. Já však ríkám, že to není život,
že toto .je ži,vorenÍ.
Nastínil jsem tu ceskonemecký pomer, jak já jej vidím, a zbývá mi' k doplnení ríci nekolik slov se stanoviska osobníhO', jež jsem ovšem i nahore již mezi
rádky i v nich naznacit
Jsa s obema národy spjat nerozlucnými prátelskými
i príbuzenskými svazky, usiloval jsem o to, abych
v obou pochopil to, co na nich je nejpodstatnejší. Nemecký národ seznával jsem s pocátku více z jeho literatury, ceský ze života. Proto byli' mi Nemci v mládí
sympatictejší; videl jsem je zrcadlem jejich klasických
spisovatel·Lt. Když jsem však pozdeji v živote poznával
príslušníky obou národností, když jsem na obou stranách získal dLlverné prátele a pozdeji' dokonce jsem
dLlverný styk rozšíril i na nekteré jiné národnostio,
tu prestal jsem ocenovat jednotlivé národnosti
tak
všeobecne. Držel jsem se osobností, ne Nemce, Cecha
atd. ZLlstává však jakési Wedisko objektivní, hledi6ko
svetové' politiky, na než, i jednotlivec musí brát zretel.
Teprve nekdl'ik let po válce jsem pochopi.l, ani' nevím jak, ceské stanovisko k Nemcum a k svetové politice vubec. Myslím, že se to stalo tím, že jsem se
pokoušel napravit u sebe chybu, jež pro nás je príznacná: nemáme dosti smyslu pro svetovou politÍ'1(ll.
Zpytujeme své dejiny, zatím co konstelace na politické
obloze se mení zpusobem mnohdy pro nás velmi dLlležitým. Oddáváme se úvahám o národním duchu ceském a nepozorujeme, že náš národ, byt i démoni'Cky
puzen svojí prírodou, prece se pohybuje i vlivem svetovéhO' dení a že toto dení pujde pres nej, nepujde-oH
on s ním. Tím trpí i naše zahranicní politika, poncvadž se nemuže s ji'Stotou oprít o verejné mínení ve
vlastní zemi, jemuž svetová politika je knihou na sedm
zámku zavrenou. Zakladateli
našeho státu zajisté
nikdo nevycte málo pO'zornosti k nárocll11 povaze, naopak, mnohé úN'ahy o 'ní bylyt.1llejprve jím vyvolány.
Zapomíná se však, že jeho postup za války del se dle
plánu, jenž mel své koreny ve svetové politice. Dle
plánu, jenž se nám stal pochopitelným teprve mnoho
let po válce, ba jenž ani dnes není pochopitelný mnohým, ponevadž práve jeho pochopení je podmíneno
zna'lostí nebo alespon zájmem o' politiku svetovou.
Tenkráte, pred prevratem, bylo daným problémem, jak
utvori,t náš stát; nyní je problémem méne obtížným,
prece ale problémem, jak jej udržet, jak zabezpecit
jehO' zdárný vývoj. Když jsem pochopil, co vetšina
u nás jaksi dobre nechápe, že rovnováha, v níž dnes
ve strední Evrope jsme, je dynamického, nikoliv statického rázu, 'že, jinými' slovy, tato rovnováha se neudržuje sama od sebe, nýbrž že ji nutno aktivne udržovat, tehdy vlastne jsem si uvedomil úkoly ceské politiky a pochopi'll jsem, že tatO'polí'tika je rázu obranného, ne útocného, že je tO' politika malého státu vuci
obklopujícím jej velmocím.
Nemýlím se snad, vidím-Ii v tomto poznatku neco
velmi, duležitého. Naši Nemci vidí v našem státu útvar
útocný, ponevadž v myšlenkách vycházejí od rakouské
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z jejíchž trosek jejich fantasie stále znovu si vyvá starou nádheru.

Nemyslí

na to, že v oné ríši

nedobrovolne národ, jenž chtel mít sv LIj vlastní
na nejž mel stejné právo jako každý jiný. Ale
to Nemci nemyslí, vidí jen rozbi,tí staré ríše, ne
nového státu. Dokud nepochopí, co Cechum znalo Rakousko a co jim znamená Ceskoslovensko,
samy zákony logického myšlení a prirozeného
í zabrání každému jich sblížení s Cechy. Je otázdojde-Ii kdy k onomu pochopení. Mám-li, být
'mným, doznám, že o tom si'lne pochybuji. Pochy, o tom proto, že ona desná »positivní politika«,
jejími,ž methodami každému s'lušnému cloveku
rozdílu národnosti a vyznání se ježí vlasy na hlamá monopol na rízení naši'ch osudu a ponevadž,
d práve dLlsledkem této positivní politiky, je príliš
o lidí, kterí by dovedli, skutecnost videt nepoli'y. Není pochyby, že je mnoho
cest, na nichž
i' i Ceši by se mohli' setkat. Tyto cesty však ne\ly blYk úspechum
práve onu posihvní politiku a
o ona musí zamlcovat jejich existenci. Positivní
'tik, jenž prísahá na program
své strany, nemiHe
jt o urcitých vecech, ba nesmí si je ani priznat,
byly sebe duležitejší. Nesmí si priznat práve to,
každýclovek chápe, prirozené vztahy cloveka k clo. Ale skutecnost se mstí! Nelze ji beztrestne opo. Politické vztahy dají se rešit pouze ve svém
, jinak nastane pouhé rešení na papíre, jež dríve
pozdeji musí být desavouováno skutecností, jež,
nepovšimnuta, jde mimo všechnu pol'itiku svou
í cestou.
yšlenky jednotlivce, jimž není žádný kout poliého dení príliš odlehlý, vedou k jiným a, domníse, reálnejším poznatkum než positivní politika.
dnes,kdy politika se pohybuje v daných kolejích,
ohou tyto myš'lenky prospet nikomu než opet jen
uto jednotlivCÍo,prospet mu tím, že zná svuj vztah
Iku, zároven však tížit vedomím, že v živote! náu jemu blízkých rozhodují' hodnoty, v nichž on poI fikce a preludy, jež ale jimi samými jsou pokláy za hodnoty reálné a trvalé.

Politik: Briand.
'pernýjak byl, mladý advokát Briaod bez otálení se zúcastpolitickýchdebat, jímž se oddávaly osvícené hlavy Saintirské po kavárnách svého mesta. Bylo by.tuze ku podivu,
se byl neznal k ideám socialistickým. Všichni mladí
'ti kol 18g0 byli socialisté, jako deset let pred tím, kdy
blikaješte se hemžila mooarchisty, byli republikány. Ovšem
málo mladých advokátu v Saint-N azaire, takže nadešla
cky chvíle, kdy, unaveni diskusemi, ostatní se obraceli
umírnenérepublikánské hre mani1le, nebo se staršími pány
soudu nacali rozpravu o záležitostech obcanských.
šel
. d a vmísil se mezi lid, nebo v širých lánech u more, na
'ách mezi stromy ovocnými hledal poklidu od problému
doby.
\
Než osud cekal toliko na príležitost, aby ohnivému mládci
útlou, v ramenech rovnou postavou zápasníka a s bledou,
tými cernými kníry spanile zpustošenou tvárí, dal nej aký
, poky~ srozumitelný.
ucinil, aby Briand se stal obetí
ody ve svém povolání. Jeden polní hlídac odprisáhl, že
tide Rriand,' povoláním advokát a socialista, v žírných luch Samt-Nazairských se provinil proti dobrým mravum.
Francouzská rec soudnická zve naléhavou nutnost, príleži-
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tostne ,dokázati ochotné žene svou lásku také jinde než mezi
ctyrmi zdmi: »Atentátem na mravopocestnost«. Atentát nikdy
nemuže být pekný, ale tento byl obzvlášte ošklivý, ponevadž
neútocil toliko na dobré mravy, ale zároven na vysokou osobnost téhož tribunálu, kde Briand si vydelával chléb. Onen nešfastník byl ženat, a chápeme: Paní, jež po boku Briandove zapomnela, že i za nejkrásnejších letních veceru jsou hajní ...
$10 to velmi rychle. Dne 4. listopadu 18~iI soud v Saint-Nazaire jej odsoudil na dva mesíce do žaláre a uložil mu 200
franku pokuty. Briand nadarmo zapíral. Znovu se pustil do
boje s hajným. Ale ten stál V; mocném stínu cerveného roucha
jako pod záštitou samé Spravedlnosti. Druhý rozsudek byl potvrzením prvého: 2. února v príštím roce. Advokáti jej vyhodili na ulici. Jeden z nich mu dal na cestu dobroUJ radu, »aby
šel do politiky«~ Podle všeho starý lišák, který už mnohé videl
do politiky odcházet, ale dosud žádného nevidel se vracet.
Briand odjel do Paríže, do velikého, kouzelného mesta, kde
už mnozí pred ním, a netoliko jednou, »zacínali život znovu«.
Pro socialisty byl už »známým agitátorem ze Saint-N azaire«;
pomohli mu, aby se rehabilitoval, a on se vrhl v bezpríkladnou
revolucní propagandu, jíž poburoval tehdy prvne konané syndikalistické kongresy. Zapálil velké, cervené svetlo: »vynalezl«
generální stávku ... Ale všecky námahy, aby se uchytil u parížské advokátní komory, ztroskotaly, a nezbylo Briandovi, než
se uchýliti do proslule snášelivého Pontoise. Zde nalezli, že
dukaz atentátu není podán, ponevadž je možno býti na pochybách o plnosti verejnosti, jak ji požaduje zákon. Briand opet
smel hájiti; ale kde? v Pontoise. Usídlil se na nejzazší periferii úredního okrsku; deset minut od Paríže v Enghien. To se
ví, že pres to zustallcasteji v Paríži do rána, o mnoho casteji,
než jezdil domu.
bylo praktictejší, aby se vubec odstehoval
do Paríže - a nechal Pontoiseckým kolegum nevalnou korist,
af se o ni delí. Užíval politických radostí v Paríži, pustil všecky úvahy a obavy a oddal se naprosto dílUi své ctižádosti. Do
trí let se dokonal ve své chladné divokosti, hotov, muž s ostrými obrysy, samostatný, z vlastní síly, stál v cele revolucního
socialismu.

I
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Roku: 1901 ministerstvo Waldeck-Rousseauovo podalo návrh
zákona, ! který dbal o zrízení povinných rozhodcích soudu
k smírnému rešení prí mezi delníky a zamestnavateli. Jules
Huret se vyptával - pro F i g a r a - nejvlivnejších prumyslníku, obchodníku a politiku, 'co by si slibovali od úcinku takového zákona. Zašel i k Aristidu Briandovi, »velikému socialistickému agitátoru, zvestovateli generální stávky, hlavnímu sekretári v komitétu 'strany socialistické«. V pokojíku skromne
zarízeném nalezl »mladého, asi 3sletého muže se snedou pletí,
živýma ocima, dlouhými, svislými kníry«. »Platí,« vypravoval
Huret svým ctenárum, »v :strane socialistické za propastného
stratega, a v bitvách lidových schuzí podnecuje genia denních
rozkazu«.
Briand ješte (nebyl poslancem, ale už dvakrát, s rostoucím
poctem hlasu, propadl ve volbách do snemovny. Obcas si navlékl svoU!togu advokátskou a vykonával divy, které jej úplne
ucinily pánem jedine v jeho jménu shromáždených revolucních
socialistu. Tak dal trikrát osvobodit od porotcu svého prítele
Gustava Hervéa, ackoliv Hervé se priznal k nejhoršímu poštívání antimilitaristickému, a netoliko Ion, ale i sám Briand,
který nacal svoji obhajobu naléhavou prosbolli k porotcum, aby
v nem nevideli obvyklého obhájce, ale prítele a naprostého souverce Hervéova, který sdílí jeho všecky dle udání velezrádné
náhledy, a pokud se. to dá, je vyslovuje a šírí. Ocitý svedek
prvního prelícení G1901 v Auxerre) vypravuje, kterak sledoval
úspech Briandovy reci na tvári mladého, stráž majícího dustojníka. " Za iprvých, provokujících vet obhajoby mladík nenávidel vší horoucností svých dvaceti let. Ale P,Otom jeho rysy
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povolily a zjasnily se, a když Briand za hodinu domluvil, dustojník mane se nan usmíval. Reptal, ponevadž Hervé radou
neIícených uprímností
málem) by byl pokazil dojem obhajoby.
»Ten nešfastník ješte si zláme vaz ... «
Briand - a to je podstatný duvod jeho úspechu - necekal
na nejakou
sankci a na ustanovení
nejakého
místa, aby se
zúcastnil vedení strany \socialistické.
Nezachoval
predepsané
dráhy, preskocil oficielní instance strany, vnutil se svým kamarádllm
ovládnutím
spolecné klientely - což je opacný postup šplhání.
Bylo to v dobe, kdy francouzská! 'družstva se organisovala
ve velkých svazech a po prvé se radila o volbe taktiky, jíž
by bylo užíti v obvyklých i neobvyklých konfliktech - v dobe
prvých kongresu družstevních.
Hnutí delnické ješte bylo zmeteno, družstva a strany se mísily, sama strana socialistická byla
rozdelena v mnoho frakcí, které málokdy se shodly, ale nejcasteji se potíraly s horlivostí vetší, než dokonre jí užívaly na
prikázané systematické
nicení spolecného neprítele, kapitalismu.
Teprve roku 1899 podarilo scrJauresovi
založení proslulého gencrálního výboru, z cehož pozdeji vzešla jednota socialistické
strany. Briand, když poprvé se zúcastnil kongresu, nebyl volitelný, ,a také, dokud .pontisešti soudci nespravili jeho antentátu,
prísne se zdržoval v oblastech
nepolitických.
Aniž vubec by
opravdove uvažoval o ciste politické akci parlamentární,
kázal
moc stávky. Krátké, i jalové (stávky vytvárely bojovného syndikalistu, daly mu vojenský výcvik. Hervé, který s nenávistí a
humorem spolu chystá revoluci, ríká tomu »revolucní gymnastika<<. Konecnou metou, velikou bitvou zustala stávka generální.
Není divu. že Briand strhl syndikalisty,
kterí vubec ješte ani
nemeli príležitosti. aby se poucili o potížích a nebezpecích metody, a s nimi všecky verící násilného osvobození:
svobodáre,
anarchisty a jak se jinak zvou. Utvorili dvacet skupin. Pestovali jen jeden zpusob pQlitiky: protipolitiku,
protiparlamentatism.
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Ale Briand nerekl, že parlamentarism
je lšpatný. Toliko se
o nem nijak urcite nevyjádril,
dokud byl v nejistote
o své
vlastní kariére. Dojista ho neodmítal, :nebot se pri první príležitosti dal navrhnouti
za kandidáta.
A extremisté
se ani nehnevali. Domnívali se právem, že jejich muž i jako poslanec
vždy bude ješte nejextremnejším
ze svých socialistických
kolegu.
Jednou byl zavolán na venkov, aby jako diskutátor
celil kterémusi antiparlamentári.
Sál nebyl vytopen a predsedovi, mluvícímu úvodní slova, porád pricházely
nové myšlenky, které
chtely býti povedeny. Briand snad by byl projevil více trpelivosti, ale bylo zakázáno kouriti v sále. TO'jej vyhnalo. Nalezl
tichou zadní jizbicku, do které z reci predsedovy nevnikl ani
tón. Vykouril hodne cigaret, bylo mu hezky. Konecne tam neBriand
kdo vrazil a volal: :lC'est a vous 1« Ted je na vás...
oc1hodil marylandku
do kouta, spechal na estradu a jal se vyvracet
»predešlého
recníka«,
antiparlamentáre.
Byl nádherný.
Sál tleskal do jednoho. Jenže »predešlý recník« vubec ješte
nepromluvil.
C'est a vous, tím bylo míneno: je na vás obou
recnících ... Preskocený
antiparlamentár
mohl se dáti zakopati.
Nikdo se nerozpomnel, že je tu nejaký antiparlamentár.
Briand
sotva domluvil, a již z nadšení, které nesneslo odporu, prijat
denní porádek, kde shromáždení po vyslechnutí obcana Aristida
Brianda
odsoudili
antiparlamentarismus,
ode všech socialistu
ocekávali nejhorlivejší
úcast na volbách, a rozešli se za volání:
»At žije volební lístek !«
Když vycházeli, mrucel antip:lrlamentár:
»Dríve tvé denní
porádky koncívaly:
"at žije generální stávka«, nacež Briand odvetil se svým nejluznejším
úsmevem: »Což ríkám, že)generáln~
stávka je špatná?«
Chytráci vyrozumeli, že Briand jen proto krácí oddelene od
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svých drívejších
privržencu,
aby tím jednotneji vedle nich zápasil. Od té chvile o jeho vynikajícím
nadání vojvudcovském
vubec nebylo sporu.
Když socialistické strany utvorily spolecný výbor, zmínený již
»generální výbor socialistických
stran«, Briand se stal docela
samo sebou, a aniž by se zvlášt o to namáhal, vedoucím sekretárem. Generální výbor mel své sídlo v dlouhém, úzkém sále
v rue Portefoin.
Na jakési kazatelne v pozadí pod ohromným
sluncem z cervených praporu sedal Briand: úzký, se žlutými,
vpadlými tváremi, zalezlýma ocima pod spoustou c.erných vlasu,
a jen dlouhé, široce se rozbíhající kníry dávaly tomuto obrazu
chorobného, nepestovaného
muže davy milovaný rys zlotrilosti,
Kainovo znamení žháre a sansculotta. Byl pilný? Jiste že sekretár strany mcl práci skoro nadlidskou. Bylo mu ríditi hlavní
stan v rue Portefoin, a na všech duiežitých táborech ujímati se
slova ve prospech strany. Ale Briand nikdy se nepotreboval
pripravovati.
Stacilo, když jemu, který vždy pricházel pozde,
honem pristrcili
program;
an ješte jej cetl. už vstával, aby
mluvil ... Odpoledne vysedal v Café Madrid na velkých boulvardech. To byla chvíle milá mladým socialisttlm, kterí tehdá
v politice zacínali: chvíle intellektuálu. Briand vykládal s genrovitým cynismem, který uchvacoval a rozciloval. Byl nevycerpatelný v anekdotách.
Jeho diskusse byly ohnostroje,
jejichž
hadovité linie shromáždení
znalci už k vuli drzé gracii sledovali s uspokojením ... »Qualis artifex 1« volali vážní, kterí. s lopotou spisovali tlusté knihy theoretické ...
Pozde v ;-Ioei milácek vleklou chuzí, vysoká záda shrbena,
ruce v kapsách svrchníku, který se nezdál práve stri žen na neho,
,krabal se na dobrodružný
Montmartre;
zustával za vnejšími
boulevardy, v rue d'Orsel. Poslední záležitosti odbyty, militanti
se rozloucili, aby šli spat. Briand ztrávil ostatek noci v kavárnách a kabaretech montmartreských,
a teprve za svítání pletl
nohama domu.
Dostal se do snemovny. Saint-Etienne,
tehdy mesto stávek,
zvolilo jej za poslance, a hned se ukázal »mužem porádku«,
který dnes obojc pokolení velké buržoasie rozhodností
svých
gest plní vdecným podivem.
Pri kterési výtržnosti byl zabit delník. Vláda se obávala, aby
pohreb nepodnítil nových nepokoju. Briand zašel ,k prefektovi
a vece: »Odklidte policii a nechte vojsko v kasárnách,
nestarejte se o pohreb, a dávám vám své cestné slovo, že klid nebude
porušen.« Prefekt privoli1. A Briand shromáždil anarchisty, libertáre,
insurrektionelly,
celou revolucní
gardu
ze SaintEtiennu. »Soudruzi«, pravil, »dal jsem prefektovi své slovo, že
všecko se odbude v pokoji,
pakli cervené kalhoty a katani
s prýmky zustanou doma...
Dokažte mu, že jste sdostatek
muži, abyste sami zastali službu bezpecnostní,
a že revolucní
kázen není prázdné. slovo. At má z vás ponetí, co anarchisté
zmohou!« Banda hned dala se do práce. Ozbrojili se obušky,
stanovili kudy jíti, sporádali pruvod pohrební a se svými kyji
se rozestavili
po obou stranách cesty.
Mezi nimi defilovalo
deset tisíc socialistu, potichu, bez jediného vykriknuti, a s tímže
klidem se vrátili ze hrbitova.
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J akživ nikdo nevidel Brianda císt knihu. Jak by na to také
mel kdy? Byl sekretárem strany, poslancem, redaktorem »Lanterne« nebo "Humanité«,
i když málo kdy sám psal, tím horlivej i redigoval.
Nebyl mužem úmo.rných
rozkladu,
stanovil
smery, vydával hesla: a na ostatních bylo, aby, šli. Když nekde
pochod se zarazil. skocil v celo vojska a ihned do toho vložil
nejvyšší míru oné manévrující moci k nadšení a jemného sluchu
pro vznety davu, kterými. vodil lidové zástupy. " snad ne vždycky, kam by byl rád, ale jiste tak daleko, kam až za daných
pomeru za ním mohly. A miloval život, v jehož štavnatých
úkojích denne se krísíme, lásku, kde na' ni prišel, a kavárnu,
jejímiž okny se díváme na život jako na rozmilou nedeli.:,
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Co Aristide Briand má politického vzdelání, to jsou ssedliny
'okolí, rozmanitými inteligencemi
a instinkty klokotajícího,
ve
yrlké,pameti a eklektickém rozumu, který ze všech vecí si bere
míru své osobe vhodnou. Jiní asi meli víc vcdomostí. Briand
probral, co se z toho dalo vzíti, a oblékl se do, toho. $Iy mu jako
rukavice, ale pest pod tím byla hlavní vecí.
Jeho postavení v socialistické strane bylo pnrozenou
cenou
za odhodlanost, s nížtPro sebe vykoristil nejisté pomery stranické, nedostatek organisace, neprítomnost
rozhodné autority.
Nevstoupil do žádné z mnoha církví, a dostalo se mu svecení
všech. Toliko '.'asketictí guesdisté
odporovali.
Jeho bohemský
nos se jim nelíbil. Shledali jej neporádným,
nevzdelaným,
nespolehlivým a prílIš nevedecky nabyvším úspechu ...
Jak málo socialisté) byli pripraveni na další vývoj Brianduv,
dúkazuje žertík, jehož užil J aures pri své slavnostní reei: »Pujcujeme vám pana Brianda«, vece radikálum,
»nikomu ho nedáváme.« ,V bi'eznu 1906 Sarrien se dostal k :vláde. Prý ted
Hriand dostane ministerstvo
kultu a vyucování. Osudného Vecera, kdy nastávalo rozhodnutí,
soudruh
Aristide
hrál poker
v redakci »Lanterne«. Kdosi, jenž pozdeji:. se naucil zurive ho
nenávideti, a který se zúcastnil historické partie pokem, ješte
dnes se podivuje krásnému
flegmatu Briandove,
jak :vyzýval
k snímání karet, zatím co kandidáti ministerstev
jako' nebohé
dušicky se toulali Paríží a intrigovali a kriceli do ochraptení
u telefonu. ~Arishde«, doznává, »Aristide, který si sedal k pokerku v téže chvíli, kdy Sarrien \podával presidentu
republiky
k podepsání dekret jmenující ministry, to byl bezmála Turenne,
kttrý v predvecer otevrené bitvy; polní pokojne (spí na lafettc.'<
Kdosi se optal: ~Nebojíš se, že ti nejaký špinka, zatím co my
tu vysedáme, treba ;zkusí vyvésti psinu?« »Uh«, vece Briand
ledabyle, »jsem klidný. Nic beze mne nespraví ... Dej mi dve
karty.« Pozde v noci navštívil »Humanité<<. Tam mu všichni
radili" aby kreslo odmítl. J aures ho vážne napomínal. Socialisté
už totiž tehdy byli proti úcasti svých parlamentníku
na vláde.
Dva nebo tri kongresy dukladn~ prozkoumaly
»záležitost Millerandovu« a nakonec s mnohou jemností ustai1ovily, že socialista, který vstoupí do mešfanského
ministerstva,
bud má ze
strany vystoupiti, neb aspon si vzíti dovolenou. Briand si '.vzal
dovolenou... Udržel si kreslo od ríjna 1906 až do ledna 1908.
Zacal tím, )Že povolal správné školomety do minióterstva a všelijak se pricinilo podeprení ucitelského proletariátu,
což jeho
sociali,tictí prátelé s potešením seznávali...
Vyucování
jest
idylický resort. Briand ani jako lministr
nedovedl postrádati
sv)'ch prátel a kavárny. Ale podržel si jenom nejjistejší,
rozené
podavace, a získal si nových v dobré spolecnosti,
do které ted
zavitával. Zvolil si vznešenejší kavárnu Meberovu u Madeleiue.
Zrekl se boulevardu a jeho pomíjejících
potešení,! jako když,
I a poslancem, odprisáhl, že nevkrocí na Montmartre,
skýtající
kratochvílí pochybných. Pro neho, ministra, nebylo koutecku Ive
tátok!: dlvadech, který by se mu zavíral. Vzal si nejlepšího
krejcíre. Dal si ukázati jemné prádlo pánské. Salony, jež nejprv
byly jen oslneny jeho silou, shledaly záhy;príjemným
i jeho
chovánÍ. Ale starí kamarádi ve snemovne tu a tam ješte mu
poklepali na rameno. Ve svých dobrých šatech byl stále ješte
cc.rtov)'m c.hlapíkem, jehož zduchovnele proletárské vyjadrovár.[
a dobrý rozmar vhánely do tance ostatní. To se zmenilo pod
('Icmenceauem, jenž. dal Aristidu Briandovi kreslo justice. J usticní úredníci jsou docel<lj j inší lidé, než vetším dílem socialistictí kantori. C1emenccau nežertoval se socialisty, ještc ménc
s revo!uciol;ari. Docházelo ·ke krvavým srážkám mezi stávkujíeInn a )'ozbrojcnou mOCÍI<, soudové byli prísní, a Briand
to
všecko shledával v porádku! Pri nejlepší vuli se na ·nem nedalo objeviti nic socialistického. A prece na tribune snemovny
pravil, že i jako ministr zustává cím byl, a nezapírá žádného
ze svých drívcjších mínení. Jednoho dne Jaures v chodbách sne-
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movny
sveril
mimojdoucímu
Clemenceauovi:
"Sedá
vedle
vás bandita!«
J aur~s \'yl I,ejvetší optimista
a nejhodnejší
clovek v celé
Francii. Kd,·ž sez;'al sbchnutí svého prítele Aristida, byl už ten
dávno za horami, na bouleva::du St. Gennain nebo v Neuilly,
už dobrý krejcír a krehká poutka a pohostinné víly vykonaly
své dílo.
N csc·va h,0šile kJ ásné, pestené ženy nadobro zabila
13riand si
socialistu. Z pcpela se vznes i predseda ministerstva.
dal pristríha,ti kníry.
Ve své mladosti Briand našel myšlenku, ,kterou ješte žádný
pred tím v te podobc I.eprodával. liyla skvclým kšeftem, a mli že
se tvrditi,
že briand z neho vytlcukl,
co mohl vydati pod
silnými pestmi. Kdy, se stal miniskrským
ipi'edsedou, poti'eboval program. ObliZel se po llJy;lf'nc~ druhé. Jeho soukromý
tajemník,
m:,lický Parsons,
podal mu jich najednou Ikytic.i.
Kytice byla hezka, by(si trochu bezbarvá. Briand ji obalil p:tpírovym kornoutem
vlastního vynálezu a nazval ji: »L'Apaisement«. Rozumclo se tím, že Francie nyní, an Briand šfastnc
se stal ministerským
predsedou, potrebuje vnitrního pokoje, aby,
jsouc už republikou politickou, byla také skutecne sociální. To
se jevilo opravdu velmi práníhodným.
Pakli šetrení })umírncných živlu«, techto konservativcu
v republice, prospelo na veliko
založenému
sociálnímu dílu, mohl Briand býti pochválen. I Co
jemu bylo s užitkem,
nemohlo tentokrát
republice uškoditi.
Program byl vyslechnut a pretrásán, a pak se cekalo, co prijde
po programu.
Nešlo dlouho nic. Program
proto neméne trval.
Avšak v ríjnu 1910 nadešla stávka)delníku
železnicních.
A tehdy se dozvedeli, co Briand rozumí sociální republikou.
Zmaril úplne zákonnou, vlastním ministrem spravedlnosti
jako
zákonno~lprohlášenou
stávku parním válcem své policie. Ctrnáct
dní už nebylo svobody tisku. Policie vyprázdnila redakce revolucních novin. Propouštela
automobily, jež rozvážely sporádané
noviny na venkov, a zadržovala druhé, ;jež vezly orgány socialistické. Hervé, který sedel ve vczení, nesmel už posílati dopisu,
ani prijímati
návštcv. Briand uvedl zemi Ido stavu obležení a
zmobilisoval stávkující
železnicáre. »Náhlost stávky«, prohlásil,
»dokazuje její revolucní ráz ... «
Od .•techto dnu ríjnových svct ho zná. Všude - tak bourili
dokonce zástupci »rozhodného liberalismu«,
jak v Nemecku by
se reklo - všude, kde knížata truní na rádu své civilní listiny,
podivují se Jpremiéru
francouzské
republiky.
Protože
je bez
skrupulí, nazývají
ho státníkem;
charakterem,
ponevadž opozdené privržence nauky, jejíž pravdivost sám první vykrikoval
do kraje hlasem divoucne mohutným, dal sesbírati a vsaditi do
žaláre; vlastencem, poncvadž se pozdvihl nad zákon, aby Rothschildy ubránil od nezbytného zmenšení dividend;
duchem vynikajícím, ponevadž cinil a mluvil, co den pred tím stálo v novinách ustrašené buržoasie.
..
Když bylo po stávce, také ze sociálních reforem nic už nezbylo. Ani Millerand »se svým minimem socialistických
požadavku«. Briand premluvil své kolegy, aby s ním podali demisi.
ucinili tak neradi. Rozumí se, že Briand, ponevadž snemovna
mu vyslovila duveru, poveren presidentem republiky, aby sestavil nový kabinet. Nebyl to;naprosto
už ten starý. Když se rozhlásila jména nových ministru, kde kdo potrásal hlavou. Nikdo
tech pánu neznal. Samé mátohy kol jediného velikána,'a ošizení
kolegové se tuze divili. Velikán opet prišel se starou kyticí
Parsonsovou.
Aspon nová kytice byla velmi podobna lonské. Ale
pri bližším ohledání jste zpozorovali, že silne opelichána obsahovala rozhodný dar prOl akcionáre porádku: zákony proti syndikátum,)zákony
proti právu na stávky. Pest se objevila, Briandova stará pest v nové manšete vystrkovala tri prsty a prísahala
služebnost reakci, reakci, jaké tretí republika ješte nezažila ...
Zá;oven se rozhlásÚo, \ že ministerský
predseda se hodlá oženiti
s bohatou vdovou po konservativním
poslanci. A kameloti, kterí
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na boulevardech opevovali »La Poigne
slokou, která nacÍná historiij dynastie:

dAristide«,

koncili

Mets ta redingot grise
Vn p'tit chapeau t va bien;
Et puis, quoi qu'on en}dise,
Ne te refuse rien;
Va vite a la Mairie, \
La, content comme un roi,
Prends-y femme jolie,
Pour nous laisser de toi:
Beaucoup denfants,
Des p'tits, Briand.')
Tam, spokojený jak nejaký král, vezmI Sl hezkou ženušku,
abys nám ze sebe zanechal hodnou decek smecku, malých Briandecku.
Briand neudelal nic z toho, co poulicní zpeváci a jiní hla'
sové lidu mu radili. Jeho den napoleonský prišel, aniž policie
mela pohotovost. Ponevadž neumel jezdit na koni, nepotreboval
nan vylézati, aby sletel, cehož dobrý generál Boulanger, jak
známo, nebyl ušetren. Ponevadž nebyl tlachalem sentimentálním, jako tento poslední malý napoleonovec, ale politikem, také
se nezastrelil na hrobe milované ženy, ale když videl, jak mu
taje vetšina v parlamentu, hezky cistotne odstoupil od vlády.
Vyjel si na jih a posadil se nove nafouklý a do hneda osmahlý
na své místo ve. snemovne. Nabral nových .sil, doplnil si a nahradil, co v bojích své doby vládní vydal a vsadil.
Jiní prišli a zase šli. Parlament je hodil do výšky a opet si
je vzal. Briand zas prišel. Stal se ministrem, podle všeho zas
jednou prevezme predsednictví ministru a pak pujde a znovu
se/vrátí, až jeho veliká, pružná energie bude vycerpána.
On dnes už ministr ve svém remesle mezi vládnoucími zeme,
príklad a predchudce všech onech, kterí v tomto století a v.príštích ze spodin lidu se vyšplhají, aby vybili své prudké pudy
v umení panovnickém.

Psychologie
Dr. Vladimír

Vondrácek:

O psychiatrii, psychiatrech, bláznech
a\ blázincích.
Psychiatrie
pozlva jaksi výjimecného postavení.
mezi ostatními vedami. Kdežto existenci jiné vedy
laik i odborník prijímá jako fakt, na nemž se nedá niceho meniti, existence psychiatrie casto zaujme oba
velmi i citove. Jiné vedy nejsou ani dobré ani špatné.
Psychiatrie je bud dobrá, užitecná, má své prívržence,
nebo je špatná a má své odpurce. Laik se domnívá, že
psychiatri v každém vidí blázna, nebo dokonc,e, že
psychiatri, sami jsou lidé duševne nenormální. Prvnícást úsudku vzniká tím, že je obvyklé v psychiatrii
jako v každé jiné vede zjevy roztríditi a pojmenovati.
Psychologie normální a pathologická splývá a nelze je
rozlišovati. Se slovem normální v medicine daleko neprijdeme. Chteh-li bychom se drž·eti úzkostlive smyslu
slova, plyne z toho, že normální je to, co vyskytuje se
ve vetšine. Vetšina lidí prodelala tuberkulosu, jak lze
zjistit kožní reakcí v dospelém veku, tedy normální je
býti tuberkulosním.
Polekáme-l,i se tohoto záveru a
1) Hod na sebe šedý svrchník, kloboucek ti hezky sluší; a
potom, at sL'mluví o tom kdo chce co chce, nic si neodepri, nic
nedbej, a jen honem na Radnici spej.

upravíme-li definici tak, že normální lze oznac'
funkci orgánu probíhající nejúspešneji a nejdoko:a
leji, shledáme s hruzou, že u žádného cloveka nejso
všechny funkce nejdokona'lejší, nýbrž u jednoho ty
onoho ony méne dokonalé; dospejeme k tomu, Ž
normální vubec neexistuje. To vše ovšem nemá prakti
ckého významu, ac vede k paradoxu, že normálním j
to, co je lehce nenormální; ukazuje j-en nebezpecnos
hodnocení veci jen z jediného stanoviska. Druhá cás
zmíneného laického úsudku by mela &nad oprávnení
jen potud, lze-li venování se povolání tak nevýnosnému
a idealismus s tím spojený považovati v dnešní do •
za nenormální. Nelze ovšem popríti, že casto záhadn'
dení ve vlastní duši u lékare se zvýšenou dávkou talentu k introspekci pohne k venování se psychiatrie.
Pro druhou cást laiku, myslím menší, chová psychiatrie z'V'láštní kouzlo, jakoby zavánela metafysikou.
Vždyt obírá se »duší«! Je tedy na snade domnenka
že musí být velmi blízka problému duše. Zapomíná s
že ve vede možno pracovati s necím, aniž by podstata
byla známa. Krásným dokladem toho je fysika, která
obírá se svetlem, teplem, elektrikou, jejich projevy a
zákony, aniž by k tomu potrebovala znáti jejich podstatu. Stací pouze pracovní theorie. V praktY:!<émprovádení na konec lze se obejíti i bez theoretické znalosti
Fotograf delá výborné obrázky, aniž by znal zákony
lomu svetla, tím méne theorii svetla. Problému duše
venuje se v psychiatrii jen nekolik rádek úvodu k ucebnici psychiatrie, nebo zahajovací prednáška na kongresu psychiatrickém.
Dopadne to zpravidla jen jako
více méne duchaplná causerie, rada chytrých vet, jimi
se dohromady nic nerekne, nebot proste se ani ríci neLI

mt'1že.

Zvláštní hodnocení psychiatrie vyskytuje se však
i u lékaru nepsychiatnt
Pomerne nejvetší propast zeje
mezi chirurgem a psychiatrem, oba shlížejí na sebe
casto s velikou úctou a lehkým opovržením. Již hehem
studií všímá si medik málo psychiatrie, rigorosum odbÝvá a po I.etech o nem vypravuje jako o zajímavém
dobrodružství, pri nemž byl zavren s »bláznem«. Poslouchá se to jako prostredne dobrá detektivka. Po
promoci nechodí se doucovat na psychiatrickou Idiniku, chodí na kliniky jiné. Není ,vzácné setkati se s lékarem, k~erý nezná, ani b~žné terminologie psychiatrie,
a užívá slova manie ve smyslu bežném toliko laikum.
Je velilwu škodou, stávají-Ii se pak odborne nekvalifikovaní lékari soudními znalci i pro obor psychiatrie.
Psychiatrie nemá štestí po dvojí stránce: 1. mela
dosud bezmocnou therapii, 2. nemá systematického rozdelení. V jiných oborech váže se rozdelení chorob n!!
pitevní nález, ac i tu casto se cítí nedostatek tohoto
pojímání a utíká se více k dynamické pathologické fysiologii, kinematografickému
snímku života, než statické morfologii, pouhé fotograf'ii, zachycující nehybné
poslední stadium. Použíti pathologid<é anatomie za
základ rozdelení chorob je v psychiatrii zatím vúbec
nemožné, nehot vetšina organických chorob duševních
nemá stálých, typických zmen, ba nekdy nemá vubec
postrehnutelných zmen na mozku a míše.
Nynejší psychiatrie je ve stadiu kvasu. Potrebuje
svého cloveka, který neprichází. Snad kdysi Freud,
rozvíjející ucení Janet,ovo, mohl býti nekterými za takového považován. Dnes jeví se psychiatrii pouze dllležitou episodou, mužem, který ukázal nový zpúsob
koncepce jednoho oddí lu psychiatrie. Studna tato je vycerpána; psychiatrii sice velmi mLlže prispet ps)'cho-
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fogie, ale psychologie daleko méne psychiatrii. Bylo
príliš mnoho »duše«. Zapomínalo se na nedelitelnost
duševního a telesného dení, na vzájemnost pusobení.
Dnes hledají se odpovedi spíše v ucení o vnitrní sekreci, anthropologii, ucení konstitucním, fysologii normální a pathologické. Biologie triumfuje nad anatomií.
Lékar, jenž poprvé užil v ordinaci na otázku pacientovu odpovedi »Nervy«, by zasloužil, aby byl zbaven
diplomu. inteligentní laikové domnívají se dnes, že,
jsou-li »nervosní«, mají choré nervy. Zcela jim uniká,
že jde o chorobu »dtiševní«, t. j. telesnou, spocívající
v porušení funkcí souhry chemismu telesného (žlaz
vnitrní sekrecí a centrálního nervstva), projevující se
vedlepríznaku telesných i duševne. Desorientace pacientu jeví se i v hledání pomoci u lékaru. Lécil jsem
inteligentního pacienta, inženýra trpídho na »nervy«,
1. j. na chorobu do nedávna oznac'Úvanou nic nepovídajícím slovem »neurasthenie«,
do kterého
skupiny
jsou šmahem házeny všechny funktionální
poruchy
nervové. Pri jedné návšteve si posteskl, že jeho syn
trpí epileptickými záchvaty a tázal se, ke kterému odbornému lékari jej má zavésti. Když jsem jej vybídl,
aby jej privedl d'Úmé ordinace, podivil se, nebot prý
myslil, že jsem jen pro ,»nervy«, kdežto toto bude pr)'
prece asi onemocnení mozkové. Ješte vetší neinformovanost je v nazírání laikú na duševne chorého v užším
lova smyslu, t. j. cloveka neprícetného. Blázen v .Jaickémnázoru je clovek, který zurí, vše rozbíjí, nikoho
nepoznává. Zabloudí-li laik nekdy do ústavu pro choromyslné a vidí-li pekne ustrojené a spolecensky se
chovající pány pri rozumném rozhovoru, šachu nebo
kartách, dlouho jej týrá otázka, proc jsou v blázinci.
Težko je presvedciti jej, že clovek, který po epileptickém záchvatu zabíjí lidi, nebo paranoik, ohrožující
své domnelé neprátele, je blázen, kterému musí býti
v zájmu spolecnosti zabránen'Ú v jeho projevech. Blázinec je místo opredené predsudky i u velmi inteligentních. Trvá cast,o velmi dlouho, než primejeme rodinu k internování pacienta v ústavu. Mezi nemocnicí
a ústavem pro choromyslné je cinen velký rozdíl. Není
hanbou býti lécen na chirurgickém 'Oddelení se zlomeninou, ale je hanbou býti lécen v ústave s poruchou
duševní. Žurnalistika místo aby pusobila príznive na
verejné mínení, libuje si v. ústavních skandálech, ve
vctšine prípadech' jen' Idomnel.ydt. 'Velmi leasto cteme
v novinách o držení zclrávých lidí Vi úsdtvech, ac" jde
o težké hysterie a kverulantní paranoiky, kterým se
podarilo získati na svou stranu nekolik neinformovan)Th lidí.
u nás po prevratu bylo nekolikráte narízeno šetrení, ve všech prípadech staly se úrady obetí
nemocného, nebo nekritického c okolí.
Úloha psychiatra je vpravde nesnadná, nebot rozah této nauky se všemi príbuznými obory je ohromný
a stále vzrustá. Vyžaduje mimo znalosti všech odvetví
mediciny zvlášte ovl:'tdání interního lékarství, neurologie, znalost pathologické anatomie a histologie, fysiologie normální i pathologické, ,endokrinologie (nauky
o vnitrní sekreci), anthropologie, ucení konstitucního,
hiologie, nauky o dedicnosti a psychologie. Psychiatrie
vytvorila si pro svoji potrebu mediciny vlibec, vlastní
psychologii-medicinskou (Kretschner, Schilder),.z níž
mnoho užitecného muže nacerpati nejen psychologie,
ale i rada OVOdl jiných. Bez její znalosti nemeli by
se vi'tbec poušteti spisovat-elé do biografie slavl1)'ch
lidí, nesoucích pecet jisté nenormálnosti nebo dokonce
choroby duševnÍ. Nekdy ovšem nestací ani ona a treba
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hlubšího vzdelání medicinského; kam to vede, pouští-li
se historik do pathografie, toho dokladem je nedávno
po celé cáre prohraný spor Ba-ltazaruv s Heverochem
o chorobu Bedricha Smetan)!.' Ideálem biografie psané
pathograficky zustane ovšem biografie psaná spolecne
historikem a lékarem, v níž tento dá svuj soud o fakt-ech, jež mu onen predložil.
Bylo by záhodno, aby lékari venovali vetší pozornost
psychiatrii a neodbývali ji tak jak namnoze dosud se
deje, a aby soudní znalci· i v menších mestech stáli na
výši doby. Bylo by si práti, aby psychiatrie dostala se
u nás více do styku se životem, aby pri psaní lékarských vysvedcení bylo prihlíženo dle možnosti i k duševnímu stavu, pokud ovšem jej lze v krátké ordinaci
odhadnout.
Troufám si volati: více psychiatrú!

Dopisy.
Inteligence a volby.
1.
Vážený pane redaktore!
Posledne chopil jsem se príležitosti,
abych »Ceskému Slovu«(
prokázal omyl jeho názoru na politickou abstinenci ceské inteligence - dnes opakuji vývody ony i pro »Právo Lidu« ze dne
8. t. m., kdež se posuzuje »program« Prítomnosti
a kde z celé
té »psiny« soudí autor na výchovu k absenci nebo pro »novou
stranu«, a dodávám:
Program abstinence, správne a vcas užit,
je programem
výhradne s i n Ý c h d uch u! Prední senátori
rímští, když. nesouhlasili
s imperátorem,
opoušteli svá místa
s vážným gestem pri vstupu jeho do cirku nebo do senátu,
a to znamenalo blízký jeho pád; velcí politikové neprijímali
nabízených
poct a hodností, poctiví »provinilci« politictí odmítali svoje právo obhajoby, Mahátma Ghandi ucí práve v naší
dobe celý veliký národ Indll zásade »non cooperare« a
britské imperium otrásá se pod tou mocnou ranou ticha. A
konecne, reknou-li nekdy i ti nejmenší hromadne
»nepecem«,
ustává ca.sto všechen ruch života. Potvrdil jsem již na tomto
míste durazne svoji aktivitu poHt1ickou, hlavne pusobením »0 d
muž e k muž i«, než zvedám zde pres to opet prapor politické a duchovní svobody, treba se tato rozhodla duvodne i pro
volební abstinenci.
Rovnež i výtka na.podobení této rubriky
»Frítomnosti«
je zcela nesprávná.
Dovedu-li,
byt i cizí myšlenku v duchu svém zpracovati a dám-li jí projíti výhní nitra
svého, stává se mou vlastnÍ. Necht autor clánku »Pr. L.«
srovnává presne. Shledá pak, že tato rubrika je naše a ceská s tím ominósním »nepodpisováním«.
Inž. J. Straybl.
Vinohrady, Krkonošská
ul. c. 12, dne ID. srpna 1925.
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»Prítomnosti«,

míníte-li svoje reformátorské
snahy vážne, a nesmím Vás po
všem, co jsem cetl pekného ve •Vašem týdeníku, v tom podezríva.t, pak si musíme ríci, že je pericult.m
in mora, že je
JIannibal pred branami a že jest nejvýš na case, abyste prešli
od slov k cinum. Nebot kdybyste po tom všem, co jste rozpoutali, chteli proste ukoncit vec smutným konstatováním:
tady
se nedá nic delat, pak byste poškodili naši republiku víc, než
si myslíte. Hlásí se jich u Vás tále víc a víc, kterí nepujdou
k volbám nebo budou volit bílými stejne jako neplatnými
lístky, zkrátka budou volby negovat!
O ty hlasy bude ceská
vctšina ochuzena, tedy bude o ne víc na druhé strane, která
pak už Vám dokonce pro Vaše krásná slova neuzákoní,
co
chcete k prospechu
našeho težce dobytého státu,
když jej
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chcete rozbít. Takhle Vy jim jenom pomáháte a uvalujelte na
sebe težkou odpovednost
za všechno, co prijde,
neuciníte-li
ihned dusledne to, co bylo jrasno již z dl" v 'ších sešitu:

Inteligence
si musí býti vedoma a to vedomí šíriti všude
vcas, ode dneška až do voleb, že p o k u d drž i tel é m o ci
bud o uch
o d i t i d o vol e b bez
o b a vos
v é ma \1-

založit ihned novou stranu, a sice tu, která".
ela zmizet
z našeho života, vlastne ne založit, nýbrž vzkrísit,.
zatím
spí, nebo t3ké jenom delá, jakoby spala, nebo musí rh. v
v jiných stranách, kde se nikdy nebude cítiti doma,

dát y a s vou
moc,
pot u d bud o u po h r dat i ve r e ji p r á ním i a pot r e bam i I i d u, p 0n Ý m m í n e ním
tud
budou
zneužívati
své moci
pro
sebe
a pro
s v é str a n y. Pokud národ bude podléhati suggesci - a aby
jí nepodléhal, to má býti starostí
inteligence že to bez
urcitých; osob nejde, potud u nás nebude politické odpovednosti
a poctivosti. Kde je tu jaká od p o ved n o s t ve r e j n Ý c h
cin i t e III bez níž není myslitel na politická mravnost když na soudu - pri volbách -- se rekne: sud jak sud, ale
zmeniti nesmíš niceho!? Jen tenkráte se pomery zlepší, když
národ beze strachu rekne: osvedcil jsi se - zllstan, neosvedcil
jsi se - jdi az:kusíme
to s jiným! Když ten se neosvedcí ptíjde také, nebOt ty m{lš sloužiti, nikoliv vládnouti!
N á rod
11 e pot r e b u jet
v r d é v I á d y, n á rod
pot r e b u j e p 0cti v é spr á vy! A koalice jenom vládla hrube a surove
inteligenci.
Pro
i n tel
gen c i vol i t i k o a I i c n e z n am e n á I í z a t i dli t k y. Proto nezávislá inteligence
odmítne
voliti koalicne u vedomí, že tím koná patriotickou
povinnost
v zájmu státu, který musí býti vyrván z rukou tech, kdož jej
kompromitovali
náhubkovými
zákony,
kdož kompromitovali
demokracii
systémem
Petky,
kdož podrídili zákonodárství
a
správu svým titerným
osobickám,
klikám a stranám.

str a n u r e a I i s t i c k o u! str a nu p r á c e a po c t ivos ti nekompromisní!
Rekl Vám to již poctivý mistr
krejcovský,
necháte-li ješte dlouho mluvit tak inteligenci, pak
dostanete dohromady takový konglomerát
názoru, že se v nem
sami nevyznáte. VždYt ted už jste dali místa pisatelum, kterí
se vyslovili - nemýlím se snad - pro všechny strany od Práškovy pocínajíc až po sršaté i nekompromisní
komuni&ty. Odpustte, já ve Vás mnohých, kterí stojíte za. Prít
o m n o stí,
cítím a znám st:lré realisty, o nichž musím predpokládat,
že
víte, co bylo vždy hlavní chybQU C a s u i realistické partaje,
nepropadejte
té chybe zas a jednejrte, jednejte,
jednejte,
než
bude pozde.
Má u Vás velké a mocné, daleko široko slyš~telné slovo mladý
dr. Stránský, ten má za sebou nejctenejší
list, má tiskárnu,
má revuální tribunu,
také ctenou a obávanou.
Má tedy vše,
ceho potrebí, aby to dostal do mas nebo do lidu, nebo nás
proste nazvete jak chcete, kter}' by bez mnoha volicských
sdllhí získal pro tu reformní
stranu práce i tech novou vokbní pragmatikou
predepisovaných
nekolik set tisíc hlasu, tech
kicré budou jinak (bílé nebo neplatné) pro nás bez jakéhokoliv
užitku ztraceny. Staré prísloví praví, že je vždy ve škode ten,
kdo není »u toho«, jedná-Ii se o neho. 1 echáte-li dosavadní
rány z petky ješte nových šest let u toho korýtka, kde se
všech pet štciíátek vždycky svorne najde (a to je zcela dobre
možno, když si tolik Vašich ctenárl! ríká: nepltjdu radeji volit
vllbec. nebo se nechám zavrít), pak se na konci nového období
snad dockáte. že už ani nebudete smct delat takové ankety,
jZlké jste pocali k ozdravcní.
Je velké nebezpecí v prodlení!
Prejdete
ihned od slov k cinllm - než bude pozde!

Dr. J. P.
III.
Pane red;ktore,
všiml jste si zajisté, že protianonymní
anonym z »Pr. lidu«
pan -clvenoval pozornost
Vaší "Prítomnosti«
a Vašim
ciopisovatelllm. Tentokráte
se mu nelíbí hlásané stanovisko inteligence, hlavnc gážistll, k volbám, a povýšene je odmítá, mluve
troufale
jménem
gážistu
a státních
zamestnancI\
jimž za
vlasteneckou povinnost ukládá voliti koalicne.
Znáte tu koalicní »logiku«, kterou koalice doufá omámiti
nemyslící nebo líne myslící lidi: státním zamestnancum
je stát
zamestnavatelem,
jim je podkladem jich existence a jim má
býti i predmctem
všech jejich povinností. TOt ovšem pravda,
jenom že nepravda je domýšlivý predpoklad, že stát je koalice,
koalice že je stát, že tedy koalice je zamestnavatelem
státních
zamestnancll, že je jim podkladem existence a predmetem všech
povinností.
Ne tak! Takovým
pod vrhem se inteligence
pri príštích
volbách mámiti nedá. Koalice ovšem rádí tak - zejména vllCi
zamestnancllm
a v pomeru ke státní pokladne - jakoby stát
byl její lm.jetek, ale tomu práve se musí uciniti prítrž. A
prítrž se tomu uciní, vykoná-li
inteligence
svou povinnost:
inteligence musí si uvedomiti a stále a stále, a všude a všude
tlkazovati,
že po m e r y p o I i t i c k é, ze j mé n a par I am e n t á r n í s e u nás
n e z lep š í, d o k u d drž i tel é
ll1 o ci
bud o umí
t i ved o m í, že at t r O' pí c o k o I i v,
vol i c o v é j e bud o u z a s e vol i t i, z a sej
i m s ver í
moc, kdy ž sej
i m Ir o d í p u stá
f ráz e o n á rod ním
r. c bez pec í a p ráz d n é s I i b y d () bud o u c n a.

i

Proto, nevidí-li pan -elrozumového užitku z toho, kdyby
inteligence vllbec a gážisté zvlášte podporovali
novou stranu,
stranu nekompromitovanou
zpupností a havostí,
mýlí se stejne,
jako když bohorovDe prohlašuje,
že nevtlucete do státních zamcstnancll a gážisttl, že patriotickou
povinností
zamestnancu,
verejné služby je nevoliti. Mýlí se proto, ponevadž odevzdáním
hlasll pro jiného nežli pro koalici nebo nehlasováním,
neúcastí
na volbách. dokáže se tolik,
že k o a 1i c e bud e c í t i t i
s vou
o d p o ved n o s t, k t e r é dne sne
p o cit u j e, d 0m n í 'laj í c s e, ž e j e s tne o d str a nit e I n á. Až té zkuš(;nosti koalice nabude, nabude také potrebné skromnosti, vedomí. že se musí ríditi práními a potrebami
národa a státu,
nikoliv stran a svých rodin. V dusledku t'Uho ovšem provede
dávno nutnou revisi postupu a osob smerem k demokracii.
K tomu lllusí bý,ti ovšem donucena stálými porážkami ~olebními - a o ty se nejvíce muže a musí postarati inteligence,
at se to panu -elzdá lekvarem zvedajícím
žaludek. Snaží-li se koalice naznacovati
strašné následky takového postupu
pro stát, pak jsou to smešné strašáky pro deti a pochopitelné
prostredky agitace pro nemyslící lidi. Každý, a tedy inteligent
zejména, ví, že kdyby parlament
nedovedl uspokojiti
potreby
státu, byl by nahražen proste novými, a to tak dlouho, až by
se našel parlament práce schopný. A ten by se našel, jak by
koalice pozuala, že si národ nedá vnutiti její nynejší lidi.

B. H.
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