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Proc nejdeme k socialistum?

I

clánku»Schází nám ješte jedna politická strana?«
jsem zde o tom druhu volicu, kterí za dnešních
ick)'chpomeru jaksi pocitují, že nemají, kde by
složili, a kterí o volbách bud s ošklíbáním volí
onu stranu nebo dají ~i do klobouku kand:dáti1í
peti koalicních stran a jednu z nich se zavreocima vytáhnou. Poznáte tyto lid: podle toho,
otázku, koho volili, bud se zardí nebo reknou
takového jako: »bohužel národní demokraty«;
!te, ceské socialisty«;
»konec koncu sociální
raty«. l~ekl jsem, že tito lidé nejsou z nejhorších
vyskytují se zej;néna mezi inteligencí. Ptal
se, nebylo-li by možno zaríditi veci tak, aby tito
kterí nyní volí rueradi volili rádi' tak aby tito
ne špatní straníci, dto predstavitelé '»anarchiindividualistilckého rysu inteligeíÍce«, stali se
i straníky. Vnucuje se otázka: což je vina pouze
teligencl? není jí trochu také na politických stralze to vše pohodlne vysveHiti anarchistickodualistickým rysem?
nemá tato intel~gence
e svuj spolecn,)T,'byt nevyslovený progra:n,
své
é ideje, kterých postrádá u našich politi'ckých
? není to odluka programová?
Zdá se, že inte. naše strany nevyhovují praxí a trochu také
em. Vidíme, kterak ta irutel,igence, jež mívala
v realistické strane, teká nyní v' našem poliživote, diletuje trochu u té ci oné strany, ale
se jí nepodarí prosaditi realistické methody.
je nucena podríditi se vládnoucímu duchu. Není
, že by tato inteligence, jež je bud mi:no strany
dodává velmi špatné a skeptilcké straníky, byla
ogramu: má své ideje, z nichž mnoho bylo zaána starým realismem; ve Francii tyto ideje
• je radikální strana Herriotova, v Anglii hnutí
ké a rada osvícených liberálu. Da:ll jsem svému
název: »Schází nám ješte jedllla politická
?« nebot se ;ni zdá, že žádná z dosavadních
nevyjadruje program ,této skupiny. Nejde tu
abychomnásilne vyrábeli nejakou novou stranu
vou agitací do ní tahali: poloindifererutní
lidi.
u stranu nelze delat jako homuncula. Muže
outi jen jako opravdové hnutí. Umelých hokusjsme už všichni syti. Chtel jsem pouze objekvyložit situaci. Zdá se ovšem, že koalicní strany
vají, že by to opravdu mohlo býti skutecné
ne pouze umelé politisování u kamen. Venovaly
už prvnímorientacní:n pokusum této skupiny
u pozornost tím zpusobem, že pocaly premývolební reforme, která by znemožnila tvorení
stran a která by v politi1ckém živote pripustila
samé Goliáše a žádné Davidy. Volební reforma
'pustiti pouze takové strany, které jsou už tak
oby trva'!y deset let. Je všeobecne známo, že
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vedle obav agrárníku z Práškovy strany byly to hlavne
obay! celé ~oal.ic: pred politickou cinností té skupiny,
o DlZ mluvlm, jez pohnuly koalici k úvahám o volební
reforme. Koalice by se ráda nejakým zpusobem dostal~ tO,muto. hnutí na kobylku: vyskytloy se dokonce
k~nosDl medltace, zda by nebylo nejlépe na pr. úredDlct".O.I?ost~viti na roven slabomysln)7m a zlodejtun a
zbaVItI je vubec volebního práva.
Vyložil jsem, cím liší se ona skupina od stran 1. zv.
obcanských a proc se u nich necítí doma. Koho svedí,
ten se škrabe: »N árodni demokracie« odpovedela na
to tremi úvodníky, v nichž ovšem patric,ne pochválila
svut nár,odne-demokratický chvost, a pak se zeptala,
proc tedy, když se nám nár-odní demokracie nelíbí a
kdy~ jsme pro hospodárskou demokracii a pro pomoc
slabym, nejdeme hned rovnou k socialistum. Otázka
tato mÍ: prichází vhod, ponevadž tak jako tak jsem
chtel to ríÓ. Nejdeme k socialistum hlavne z toho duvodu, že se nám zdá, že v prostoru mezi socialisty a
národní demokrwcií zbývá velmi cestné a potrebné
ideové místo, které by nemelo býti opušteno. Možná,
že v této dobe, kdy vetšina pisálku považuje za svou
povinnost prehánet a oddat se nekteré krajnosti, :nísto
ve stredu opravdu není oblíbeno. Ale je škoda, že není
oblíbeno, nebot jest to místo, kde ráda sedává pravda.
Budu zde nucen ríci mnoho pro socialismus a ledacos proti nemu. Pokud se týká budoucnosti, tu, mys'l,ím, sotva lze pochybovati o vítezství základních socialistických myšlenek.' Zdá se mi, že to prost,e bude
souviseti s rozvojem rozumu:
lidstvo jednou bude
chtíti podríditi celou svou cinnost jednotnému racionelnímu plánu a tu se sotva dá zadržeti tím, že zatím je
svet rozparcelován a v držení soukromých majitelu.
V dnešním rádu mnoho ved odporuje zásadám rozumu, mnoho je tu ponecháno náhode, mnoho libovuli.
Stojíme-li tvárí v tvár dnešní spolecnosti, pocifuje:ne,
že v mnohém stojí rozum na strane socialismu. Ramsay Macdonald, tento skv~l,ý typ socialisty, napsal
s velkým oprávnením: »Tytéž rozumové sldony, které
vedly vedce k vynalezení nepropustného vodního kohoutku, budí v nem zájem o plány, jak odstraniti prumyslové ztráty z neza:nestnanosti.« Možno dodati, že
tytéž rozumové sklony, které cloveka nutí probádati
severní pól, budou ho puditi,
aby probádal otázku,
je-li nutno, aby velké doly a velké hute, v nichž pracuje na' tisÍ<ce lidí, patrily jednomu cloveku. Dnešní
kapitalistický rád je dalek toho, aby plne odpovídal
jednak požadavku úcelnosti, jednak požadavku dustojnosti. Pokrok si mužeme predstaviti jen jako cestu za
vetší úcelností a za vetší lidskou dustojností v hospodárském živote. Není úcelné, máme-li plán ve všech
oborech lidské cinnosti mimo obor národního hospodárství, kde všechno tak trochu roste, jak ríká;ne, jako
dríví v lese, kde veci dalekého sociálního dosahu jsou
ponechány volnému uvážení jedincovu.
A jest všeobecne známo, že kapitalistické pomery nejsou zcela
dustojné, pokud se týká prawjícího
cloveka. Chce-li
nekdo reálne pohlížeti do budoucnosti, není-Ii náhodou
z tech, kdož jsou v zajetí nemyslivé fráse, že »ve svete
jde nyní všechno napravo«, musí pocítati, s tou vyhlíd-
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kou, že probuzení a uvedomení lidu, které v posledních
letech pocalo delat obrovské pokroky, požene Edstvo
neodvratne smerem k hospodárské demokracii.
N everte, ani v této, ani v jiných vecech, že reka jednou
potece nazpátek.
Výrobní pochod prodelal v kapitalismu proces odosobnení; kapitalismus, musíme ríci,
jaksi urovnal [cestu socialismu; ve velkých podnicích
takrka ustalo osobní vedení podnikatelovo, nebot podnikatel namnoze se promenil v akciové spolecnosti;
vlastní vedení podnir<u obstarává placený zrízenec,
reditel; vetšina spolumajitelu továrny, která skoupila
akcie na burse, ani nevidela továrny, nemá žádných
zkušeností v tom oboru výr,oby, na nemž je súcastnena;
dnes má akcie prumyslu železárského, zítra koupí papíry prua1yslu sklárského, pak to vše prodá a koupí
akcie treba papíren nebo dolu. Tím padá jaksi jedna
z h'liavních námitek, jež byly kladeny vuci socialismu:
ukazuje se, že individualismus ve vedení výroby je už
zatlacen v nejvetších odvetvích výroby a že zustává
zachován jen ve vlastnictví penez. Snadno pak prijde
se k otázce: miHe-li reditel; tento prumyslový kapitán«, sloužiti akciové spolecnosti, proc by nemohl sloužiti nejaké forme komuny? Opakuji, že to závisí jen
od rozvoje rozumu a uvedomení lidu, kdy se bude
tato otázka klásti ješte intensivneji než se klade dnes.
Je mnoho ná:nitek proti socia'llismu, které se pronášejí
už jen z pitomosti.
Uznáváme-li toto všechno, proc tedy nejdeme mezi
socialisty
a proc netáhneme prvního kvetna mestem.
»zpívajÍtce »Rudý prapor«?
Pokusím se formulovati
príšte, proc tak neciníme a proc pro sebe h!edá:11e jakési jiné místo. Budou to nekteré námitky povahy zásadní, nekteré povahy taktické.

Proc nejsem v nekteré strane?
Vážený

pane redaktore!
V Litomericích

dne 20. cervna

1925.

Chtel jsem Vám ncco podobného už divno psát, ale nerad obtežuj i. Když se však ptáte sami, s potešením
odpovídám na
Vaše otázky.
1.
ebylo by mi zatežko rozhodnouti
se pro nejakou politickou stranu, ale chtel bych, aby pri mém rozhodování
hrál
a5pon trochu dtlstojnou
úlohu program
strany.
S lítostí se
dívám na skutecnost, že se program po válce stal poslední rek visitou stranické mašinerie. Dnes je hlavní vec taktika: a praxe.
Nejsem takové nemluvne, abych nepochopil, že chtíti položiti
rovnítko mezi moje názory a program té které strany by bylo
pošetilostí a bláznovstvím.
Jsem ochoten k obetem, ba jsem
ochoten pristoupiti treba i ke strane, jejíž program. by se kryl
s mými názory tr~ba jen na 60% a v hlavních rysech. Bohužel,
podríditi
se organisaci
neznamená
u mne nechati se dobrovolne vsadit do klády. Vím, že být clenem politické organisace
znamená sleviti neco ze svých zbožných prání, trochu se odosobnit, nechat ve prospech vedoucí myšlenky
na to prasknout
trochu vlastního pohodlí a súctovat s myšlenkou absolutní svobody. To nám poroucí demokracie
a tak daleko j sem, že to
chápu a ocenujÍ!. Neznamená
to však, nechat se co do svých
názortl oškubat -jako posvícenská
husa. A to dnes strany na
(-ioveku žádají. Vím, že mne chápete, ale vysvetlím to prakticky. Kdybych byl na príklad národním
demokratem
a pan
Dr. Kramir
podnikl neco, co se mým názorum prící, není mi
možno, abych z duvodu, že to udelal pan Dr. Kramár, s tím
pred verejností
souhlasil. Strany však dnes žádají, aby tento
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duvod stacil. Já myslím, že však inteligentu tento duvod staciti
t!C:smí. Pakliže ano, je bud zbabelec, nebo dareJák. Nemohu
za to, ale nedovedu se vmyslet do úlohy kibice v partii, sehrané
v"Praze aekolika pány. A taková je dnes praxe. Dokud porádne
salutujete,
jste uznán. Nepozdravíte-li
jen jednou u vrbicek,
dostanete se do klatby a máte ve strane pak charakter ))politi5ch verdachtig«.
Snaha pruspet dobré veci prací - nic, poctivest pic, rozhled nic, obetavost nic. Salutování v~:echno. To stací, Když to tedy stací, at to za mne odsalutují jiní.
Dnešní stranická praktika
a praxe je schopna postaviti ~a
hlavu všechno, od vlastního programu
až po státní myšlenku.
Chápu rudozolenou koalici. Chápu ~hlasování soc. dem. o clech.
Chápu i jiné veci, jsou vysvetlitelné
- železná nutnost. Ale
na pr. záležitost
Habrmanova
jmenování
vyslancem nechápu.
Prosím: ,soc. demokratická
strana má v programu státní myšlenku. Soc. demokratická
strana má vcele dra Meisllcra, z hlavních spolutvttretl ústavy. Soc. demokratická
strana do nedávna
byla sama spokojena
výsledky práce dra Beneše. Co se ale
stane, když se nepozdraví u vrbicek. Soc. demokratická strana
postaví na hlavu vlastní program,
jedná vedome pr·::>ti ústavc
(dr. Meisner ani brvou nehne) a když verejné mínení chce do
toho promluviti,
stane se i to poslední, že se na Beneše, do
nedávna oslavovaného,
hodí klacek. Zde se zase jednou válela
demokracie v poslední odpadové stoce. Mne je strana soc.
demokratická
sympatická
rozumejte
mne, svojí celkovou
smernicí já mám Habrmana
rád, ale v takovéhle komedii
slatistu delat nemohu.
Uprímne receno, je veliká škoda, že se celá rada inteligent·
ních lidí straní politického
života. Ale, a to neríkám ménc
uprímne, je to vždycky lépe, než aby byla organisována za
cenu degradace svých schopností a podlomení charakteru. To je
to výp:tlné, které na inteligenci dnes· obycejné žádá politická
strana. Nebat konec koncu, ,co muže dát inteligence politickým
stranám jiného, než rozhled a smysl pro charakter. Myslíf\l, že
mluvím z duše tak mnohého, když reknu toto: Inteligence by
vstupovala více do politických stran, kdyby byly splneny aspon
zhruba tyto podmínky:
1. Nebudou-Ii strany ))z dlivodtl taktických«
tak casto stavct
svpje programy na hlavu.
2. Nebudou·1i strany za každou cenu krýt korupci vlastních
clenu.
3· Nebudou-li
strany
))z dlivodtt taktických«
špinit osoby,
kterým by jako strany státotvorné
mely být vdecny za
neúmornou práci.
4. Nebudou-Ii strany inteligenci tak znásilnovat ve svobodném
projevu a bude-Ii inteligence v pomeru ke strane necím
více, než mšice v pomeru k mravenetlm.
O t á z k a dr u h á: NejsympatictejŠí
je mi strana soc. demokratická. Ovšem, berte to prosím s reservou, celkovou smernicí
je m<ÍJnejsympatictejŠí,
svým svetovým názorem, méne už praxí.
Tre t í o t á z k a. Ptáte se, jak to delám pri volbách. Já
nevím, to Vám povím až po volbách. Se mnou je to t9tiž pri
volbách zlé. Pri minulých ríšských volbách jsem volil ~1odrác·
kovu skupinu. Žila sice tenkráte z negace, ale byla to zdravá
negace, byh do té míry positivní, že stála na výspe proti uto·
piím, jež chteli komunisté
uskutecniti
pres noc. Dal mi to
r;'oste okamžik. " edávno dobytá svoboda, ohrožení Slovensb.
J'ri príštích
volbách si udelám zase politickou
bilanci, nd
pujdu k urne. Jak mi ta bilance vypadne, to se mne moc
ptáte. Dám hlas té strane, která podle mého soudu nejméne
znásilnila za volební období demokracii.
To, co mi není možno provésti v rámci politické strany, mohu
provádeti mimo ni. Vždyt verejnost je všude. Pravda, záda, mi
nikdo nekryje, nemám možnost být svatým po spáchané krádeŽI,
ale je mi tak lépe.

P rtlom
MH bych i více vecí na svedomí, ale uchýlil bych se od Vašich
zek. Vím, že Váš cas je vymezen a proto Vás zdravím
práním zdaru v další cinnosti.

J. J.

*
z politických

stran?

Která

strana

je

Ze stran socialistických je príliš cítit pot šplhajících se sine. tu, rtlzných teeh tajemníku
atd. Neríkám, že je to jinde
jiných stran lepší, ale co je v kapitalistických
stranách prídusledkem jejich individuelních
zásad, nesmí být u stran
'alistických! Tam je to príliš videt!
O strane živnostenské a klerikální není treba
dž tam jsem nikdy nic lepšího nehledal.
nejvíc
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strany jsou príliš stavovské a dogmatické, než aby mohly uspokojiti celkem liberálne smýšlejícího príslušníka strední mešf'ícké
trídy.

V dokonalé

úcte

S. M.

Muj vývoj je politickým vývojem mnoha mých známých a
ystím, vetšiny hochu z venkova, žij ících ve meste. Jako syn
ského sedláka vyrostl jsem v pravé ideologii venkovana
vahy težké, precizní a dosti dtlVerivé. A podle otce jsem
ždy inklinoval ke strane agrární. Jako všude, i zde první krucky
sou pod vlivem nekterého z rodicu. K vstoupeni do agrární
trany mel jsem jen krucek, ale jak jste již sám, pane redore, ostre jednou vystihl: kdo nemá pole a dobytek, nemuže
ti valného zájmu o tak stavovskou stranu. A tak bylo nutno
edat orientaci novou. Po vyprchání poprevratového
nacionatického a protisooíalistického
(vzpomínám boju o krídlo Smeovo) vzrusení prišly sympatie s politickými kluby, tvorícími
Yd mezi levým a pravým. (Cte se hojne Cas, Tribuna, sympauje se s hnutím Modráckovým
a pod.) Po vyjití strední
borné ,školy nastává první boj o vlastní chléb. A tu byle
zrejmo, že mé »materské«
strane odpovídající
národní
okracie ve svém praktikování
svého velmi liberálního prou nemltže uspokojiti mé kulturní zájmy, tím méne zájmy
otné. Její církevnický nacionalism,
jsoucí mnoha príslušum spi~e zábavou a neprímo výdelkem, než skutecnou potreu. Její vyslovene protisociální linie, diktovaná silnými jedinci
mestnayateli) to vše nemuže
imponovat
soukromému
níku, zápasícímu o existencní minimum. -- A soc:alistické
any? Ty byly opravdu sympatické - již svým nejzákladnejposláním, zastávati se utlacených
proti silným, pecovati
jejich vyšší životní míru. V jejich cílech je mnoho lidského,
oho pekného. Ale ten jejich zpusob boje! To jejich sekYení! A té neupríITU10sti u vudcu! To je príliš smutná kalat Nejvíce se mi oškliví ty vedome tendencní clánky jejich
vin a reci jejich tribuntl psané a mluvené jen a jen pro
ladu »mass«, ten osobní boj, to kramarení
s každÝm, treba
zdánlivým úspcchem! Mnoho, a mnoho je videti neuprímnosti
svým príslušníkum jako zároven mnoho cítit zklamání ideatu y jejich stranách.

tak co odpuzuje

n ost

A jak si pocínám pri volbách? Volil jsem doposud jednou
a td jsem vybral jako nejmenší zlo umírnenou stranu socialistickou bez jakýchkoliv vnitrních závazktl k ní.

Vážený pane redaktore!
Proc nejsem v nekteré
. nejbližší?

Jr'

moji

aktivní

ani mluvit,

cinnost

po-

s nekterou

noy? Je všude mnoho banálnosti a neuprímnosti
v provál daných si zásad. Jest nám bližší sociaLism - ale tak jak
jím hospodareno u nás, je až príliš nehostinný pro kriticprí~lušníka.
ta snaha zachovat si državy pomocí volebního rádu lákati veru nepridá - spíš vzdor. Výhody vázaných kandidátlistin jsou prece jen malé proti obetem, jež má prinésti
·c. Mnoho by se dalo napravit tím, že by volic smel nekteré
didáty škrtnout (treba i omezený pocet) bez mOŽ\:lOsti priat nové, nebot tím by se vše príliš komplikovalo.
našich stranách nám chybí po cti v Ý realismus, který by
tal také trochu s vlastní soudností volice - ci príslušníka
y. A proto tedy nejsem v žádné politické strane,
že si
uji o nich trochu premýšleti a že se mi hnusí demagogie
ríti; inteligentních vudetl, a za druhé proto, že všechny
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V ážený pane redaktore,
predložil jste nám, Vašim ctenárum,
tri otázky, týkající se
prícin, které nám nedovolují, abychom vstoupili do nekteré ze
stávajících
politických
stran. Jse'm presvedcen,
ž'e tato Vaše
anketa bude ve všech kruzích stejne smýšlejících
se zadostiucinením privítána a že Vámi vyvolaná diskuse bude obsáhlá
a plodná.
A nyní k otázce první: Pro c ne j sem vne k t e r é z p 0lit i c k ý c h str a n? Než zodpovím tuto otázku, musím predeslati, že jsem státním úredníkem a že prihlížím ku kladeným
e1ázkám hlavne z tohoto hlediska. A proto se ptám:
Která
z našich politických stran se postarala o státní úredníky tak,
aby konecne prestalo to nedtlstoj né živorení, které je kulturní
hanbou našeho státu? Nebo snad neví koalice - zde se muže
.ednat pouze o politické strany koalicní, ostatní nemají za dalIých pomeru co mluvit - o katastrofálních
pomerech v rodinách
státních úredníku, o jejich nesmírném zadlužení, o hladu jak
fy!>ickém tak duševním, o jejich prabídném, nehygienickém ubytování atd. atd.? Pravda,
nechodí úredníci zpravidla se svojí
bídou a hanbou na verejnost, má-li však kdo zájem - a koalice
by ho mela mít z dLlvodu vlastní existence - muže si snadno
vypocítati prostredky,
které jim na výživu dává a zobraziti
život, jaký jsou nuceni žíti. Vidyt se jim více vzalo, než po
prevratu pridalo.
Po konecném zvýšení platu prišla povestná
ošacovací akce, jak první prosincový zákon (snížení plattl se
závazným slibem, bude lacineji), pak odnetí bezplatných jízdenek zamestnancum
nucene mimo své pusobište 9ydlícil1l a last
not 1east bezhlavá restrikce a dríve ješte prodloužení úredních
hodin.
Jak známo, nebyly platy státních úredníku za Rakouska štedre
vymereny. Žilo se skromne, zbývalo však ješte na knihu, noviny
a nekdy na divadlo a koncert. Dnes máme z predválecných
!>krovných platu pouze.30
až 40%, a tu si nepredloží koalice
otázku, jak a z ceho jsou nyní státní úredníci živi, když s platem o 200 % vetším j akž takž vycházeli!
Já bych takového
zamestnance
nechtel, kdybych jsa presvedcen,
že z platu,
který mu dávám, nemuže být živ - nevedel, jakým zpusobem
si zaopatruje
chybící prostredky.
A k tomu všemu, ke vší
nouzi a nedostatku
žádá koalice, by se státní zamestnanci,
chtejí-li
lidsky bydlet, zúcastnili
stavebního
ruchu a složili
podíly až do 40.000 Kc. Nezní to jako výsmech na naše zoufalé
postavení? Proto je také dostatecne známo, že »dobrodiní« zákona pro stavební ruch využívají
výhradne osoby majetné a
bydlící. Dan z príjmu se vybírá u zamest:1ancll mesícne predem,
kdežto u ostatních zdanených osob za rok bežný teprv príštím
rokem, což znamená u zamestnancu
ztrátu na úrocích. O to
se zase nikdo nestará. A co nynejší pomery postupové! Ministerská rada vydává ()bcas smernice, podle kterých nutno postupovati pri jmenování
do vyšších hodnostních
tríd. Tyto se
uplatnují však témer výhradne u skupiny A. U ostatních skupin
ministerská rada tyto jí samou vydané smernice hrube porušuje.'
J sou úredníci, kterí byli po dobu 6 let »výtecne« kvalifikováni,
propocítáním
let nic nezískali
a plat vyšší hodnostní
trídy
dosáhli a prece pres jasné znení zmínených smernic nebyli jdo
nejbližší hodnostní trídy povýšeni, kdežto jiní s kvalifikacním
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pcsudkem »dobrý« postupují snadno \,a rychle. Zde je taktéž
ratrna ruka jedné z politických stran.
Tyto starosti znechucují dobrým a horlivým úredníkum
jejich povolání a podlamují
jejich výkonnost. Cinnost
koalice, která to zavii'J.uje, je tudíž na škodu státu a národu
a to tím spíše, že na príklad pro diety poslancu a senátoru
neplatily duvody státní potreby a sliby, že se vláda postará
o snížení cen životních potreb, jak se to bohužel delo u nás
státních zamestnancu. Pro poslance nemel stát nedostatek penez,
pro ne nebylo treba vlasteneckých hesel, kterými nás krmili,
když naše životní niveau snižovali pod o;}o státních zamestnancu
nejchudších a nejnesporádanejších státu. Pro naše pp. poslance
platí patrne výrok Vespasianuv: Non olet! Naše príkorí a jejich
bezohlednost nemožno zapomenouti. Ztratili jsme duveru!
Proto
nejsem
v žádné
politické
strane!
K t e r á str a n a j e min e j b I i ž š í? Marne si tím lámu
hlavu. Národní demokracie je, pres všechno popírání, stranou
prumyslníku a bankovních reditelu. Úredníci a zrízenci v této
strane nejsou tam nic jiného než »Stimmvieh«, nebo jak ríkal
Lueger, »Barrierstocke(. Legitimace této strany znamenají glejt
na inteligenci a vznešenost. Socialistické strany mají co pecovati o delníky, jejichž zájmy a snahy jsou príliš casto proti<;:hudnézájmum státních úredníku. Ve strane agrární by se nám
vedlo, jak jste ve Vašem clánku jjasne a priléhave rekl: Jako
vetrelci na cizím posvícení. A strana klerikální? Slyšel jsem
pred lety s kazatelny ohnivými slovy potírati nestrídnl0st jistým
mld míru vypaseným, prý 130 kg vážícím farárem a - prestal
jsem veriti. A pak: \l1emožno zatahovati ucení Kristovo do
politiky a obchodovati se slovem božím. Ostatní strany nemohou prij íti u mne v úvahu.
Jak si budu pocínati
pri volbách?
Nedostanou-li
státní a soukromí zamestnanci do té doby rozum a :nespojí-Ii se,
aby utvorili silnou stranu zamestnancu - byla by to strana
národní a 'státu velmi prospešná - pak nemohu voliti vLlbec.
S úctou
fg.

V Praze 21. cervna.

*

Vážený pane redaktorel
Chci odpovedeti strucne na Vaši anketu:
I., Proc nejste v nekteré strane?
a) Ponevadž nedbají o blaho celé spolecnosti, nýbrž jen jedné
z jejích složek a casto jen o úzký kruh tajemníku, agitátoru
a t. d.
b) Jelikož poslanec nepokládá za nutné podávati volicstvu
zprávy a neinformuje se o jeho smýšlení.
c) Pro místa poslancu byl udelán výber z neschopných.
d) Naprostá amoralita dnešních stran, viz prípad Habrmanuv,
Iihovou aféru, prípad brdské strelnice, nesmyslné povely k akcím
kcmunistické strany a mnohé jiné.
e) Hospodárské zákony se odhlasovávají zpusobem »z rucky
do rucky« ne dle úcelnosti a prospešnosti, ale podle toho, po,·
volí-li druhá strana také neco (obilní cla, sociální pojištení) a
vysmívají se casto všem železným hospodárským zákonum.
f) Pozmen ovací návrhy oposice bez zkoumání oprávnenosti
se a priori odmítají.
g) Strany nám ,odhlasovaly zákony, f'odle nichž se smí císti,
mluviti, videt a slyšet jen koalicním zpusobem.
h) Nepotrebujeme prece sta lidí v ,senáte a poslanecké snemovne, kterí jen odhlasují, co jim pet lidí nadáktuje, zákonodárství je tím jen zbytecne Izdražováno.
ch) Tupohlavé rádení censury dospelo tak daleko, že se u nás
konfiskuje Tolstoj a Šrámek (!), pri cemž »pokrokové« strany
mlcí.

,
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2. Která ze stran jest vám nejbližší? Nejbližší žádná, nejvzdálenejší národne demokratická.
3. Jaksi pocínáte pri volbách?
Voliti budu neplatným lístkem a to potud, pokud se nenajde
strana poctivá, hospodársky rozumná a s k ut e c n e pokroková.
S úctou

'.

Ing. St-k-'1'.

Pane redaktore!
Vaše anketa zastihla mne zrovna pri tom, když - nemaje
nic lepšího na práci - j sem si kladl otázku: »Co budu delat
pri volbách?« - Této náhodné shode prictete, prosím, na vrub,
že Vám píšu. - Musím se priznat, že na onu otázku nemám
ješte jasnou odpoved, ac politická indilference je z tech málo nepravostí, jež si nemohu vycítat.
Ted ale k Vašim 3 otázkám:
1. Proc nejsem v žádné polit. strane? Politicky jsem se zacal
uvedomovati v I. 1918--20, a snad vlivem toho priklonil jsem
se k socialismu, zustal jsem mu však verný, i když brzy na to
vyšel z mody. Rozumejte. ale dobre, priklonil jsem se k nemu
rozumove, t. j. uznávám za správné jeho ocenení historického
vývoje, jeho prognosu do budoucnosti, a 'jeho názor o tom, co
se dnes díti má. Svým cítením však, svými mravními názory a
hlavne svými ciny zustal jsem co príslušník solidní strední burzoasie na oné strane bariery. Toto faktum zmeniti není naprosto v mé moci, a jsem aspon tak uprímný, že si uvedomuji,
že okolnost, že uznávám za správné zásady nejaké strany, nestací k tomu, abych se pokládal za jejího clena a organisoval
se v ní. - Na druhé strane nemohu se ovšem organisovati
proti tomu, co uznávám za správné.
2. Která strana je mi nejbližší? Rekl jsem, že uznavam za
správné principy socialismu. Plyne z toho, že si mohu vybrat
mezi našimi socialisto stranami? Myslím, že ne. - Za našich,
dnešních politických pomeru prevádí se otázka buržoasie·socialismu na otázku koalice-socialistická oposice. Po r. 1920 jeví se
všude tendence ke konsolidaci starých, predválecných kapitalistických pomeru. Nástrojem této konsolidace u nás je koalice,
a znamená tedy úcast socialistických stran v ní jen štafáž vláde
obcanských stran, štafáž nutnou k tomu, aby se formálne ucinilo
zadost požadavkum demokracie, že »má vládnout vetŠina«. Za
štafáž tu poskytují se socialistickým stranám cenné osobní
ústupky, jež jim leží také mnohem více na srdci než zásadní
otázky (Aféra H abrmanova !) - Rozhodnout se dnes pro jednu
ze státotvorných socialistických stran znamená, rozhodnout se
pro buržoasii. Zbývají tedy jako dnes jediná socialistická a del·
nická strana komunisté, jež pokládám pres jejich casto odpuzující revolucní larmoyanci a barikádový estetism za stranu, za·
ujímající správnou historickou perspektivu (marxism), ocenující dobre síly, jež lidstvo ženou k socialismu (jenž nebude
uskutecnením nejakého lideálu, nýbrž uskutecnením zcela materielních zájmu delnické trídy), a - last not least - za stranu,
jež svou diktatorskou internacionální organisací mohla ,by hrát
velkou úlohu pri každé príští hrozící svetové konflagraci. KdY5i
mel jsem iluse o 1. zv. ideových, malých, zprostredkujících stranách (u nás: Modráckovci, Vrbenský, Irealisté, vubec t. zv.
»hradní smer«), poprevratové zkušenosti mne ty iluse vzaly. Presto kdyby se u nás utvorila oposicní, ,intelektuální, polosocialistická strana, snad bych s ní volil, vedom si její nedokona·
lesti, protože v ní by se asi jako v aritmetickém prumeru schá·
zely mé rozcházející se názory a skutky.
3. S kým budu volit? To jsem rekl už nahore: proti koalici,
s komunisty nebo s onou oposicní »intéligentskou« stranou,
k jejímuž založení je, jak se zdá, mnoho chuti, schází však
odvaha po poprevratových zkušenostech.
Tato moje odpoved snad posílí velmi rozšírený názor, že ta-
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/'
vá oposicní, protikoalicní, nenárodnedemokratická
inteligence
nejsou vlastne nic jiného než salonní nebo suší bolševici.
emohu za t , ale myslím, že je to opravdu tak. Bud pro starý
rád - nebo proti nemu - jiné možnosti nenÍ. A každá ideová
strana, stavící se k stávajícímu
kriticky, .nepoškodí snad starý
rád positivne, poškodí ho však jiste negativne, tím, že odejme
mu jeho povolané obránce (inteligenci jako trídu privilegovanou), a ukáže jeho slabiny stále rostoucím útokum tríd deroucfch se vzhuru.
To by byla moje zpoved. Zda nekomu
S úctou

prospeje,

Karel Marek,

Doba
1. E.

Šrom

nevím.
stud. práv.

a lidé

(Moskva):

Sovetští vudcové jako recníci.
R y k o v.
Je pozoruhodné,
že i lidé se zrejmou
vadou
reci
mohou býti soucasne vynikajícími
recníky.
Predseda
ovetu lidových komisaru, Rykov, trpel kdysi 'Chorobou
hrtanu, nosu a cástecne i koktavostí,
ale pres to úsilovnou námahou dosáhl toho, že dnes muže býti povaoo\'án za jednoho z predních
recníku sovetských.
Patril za carismu
k nejodvážnejším
bolševikum,
uprchl z vyhnanství v Narymském
kraji po zamrzl;ých
pláních Severního ledového more.
Sám Lenin vybral
i jej za svého pomocníka a námestka, nebot cenili jeho
hospodárskou cinnost a houževnatost.
Rykov, clovek
slabounké telesné konstrukce,
drobné postavy, úzkých
ramenou, na nichž však nesena jest veliká hlava,' mnohem spíše podobná hlave umelce než státníka a národohospodáre, tento Rykov vystupuje
na recnickou
tribunu velmi casto a po;nerne ve~lmi rád. Je populární,
nebot je v,eselý Rus, který neodmítne
družnou
zábavu,
když není vedena pr,i, caji. Pri recnení jeho populárnost tím více vystupuj.e. Má schopnost
konstruovati
si rec neobycejne· solidne jako ctyrpatrový
palác a provésti ji, i když je sebe delší, s takovým vzestupem,
že
upoutá pozornost dokonale.
Jeho hlas je jasný, krásne rusky artikuluje,
a jen když dlouhá perioda príliš
zemdlí Rykovuv hlasový orgán. nastoupí ma'\.inký okažik recnického nedostatku,
který charakterisován
je
. ký;nsi rychlým polknutím
nekolika
posledních
slov
ety. To opakuje se za jedné reci nekol,ikrát, ale nepubí to rušive, naopak tím více nutí k pOZJOrnosti, aby
tyto šelesty slov byly posluchacem
zachyceny,
zvlášte
vívá-li hlavní smysl fráze teprve v nich.
Rykov, s naklonenou hlavou a s patrným KalininovIrí'm úmyslem každou chvíl·i' opustiti
recnickou
triu"nu a p~ocházeti se pri recnení po estráde,
dovede
držeti jas svého hlasu až dokonce.
NalIl.
svazovém
jezde sovetu recnil ctyri hodiny s nepatrnou
prestávou, a na zabarvení jeho hlasu nebyla patrna
žádná
nava, ba naopak skoncil rec orátorský;n
spurtem hodým nejlepšího závodníka.
Je podivuhodno,'
jak toto
labé telo dovede podati tak silný fysický výkon, jímž
ze sporu jest programová
rec chefa vlády na výocním kongresu sovetu.
Rykov je jedním z mála sovetských vudcu, kterí pri
eci neházejí lesklými sarkasmy
pO' protivnícÍ>ch.
Ac
vede ríci vel;ni lehce nepríjemné,
ba fatá:lne neprí-

i

jemné veci - jako na pr. že »sovetské Rusko n i kdy
neuzná dluhy a materi>elní závazky drívejších
vlád«,,;prec jen cítíme, že za tou zdánlive neprekrocitelnou
prekážkou
je jakési místecko,
kam bude možno
se
uchýliti a oddati se lepším nadejím.
Rykovovy
reci
nikdy ,nadeje neodnknají.
Ac jsou kategor'~lCké, je jejjch
forma taková, že je možno jejich kategoncnpst
takrka
sv:éknouti
a pristoupiti
k fiozhovoru
o veci. A rozhovor o nejaké veci, je již pocátek kompromisu
a rekneme i zdaru.
Rykov sám, ac zdá se býti tak ab.solutn~ a ,a~o?iktický, je vlastne symbolem ko:npromlsu.
V zdyt 1 je:lO
v,O'lba v celo vlády byla vlastne dílem dohody, ne Slce
táboru zjevne neprátelských,
ale prec jen proudu, které
netekly všechny stejnou silou a stejným smerem. Rykov tvorí znameni'tý pendant ke Kalininovi,
je representantem
delnického prvku ve vláde, nazve;ne-li
Kalinina zástupcem
myšlenky mužické lidovlády.
Rykovrecník je typický výplod revo~liUce, která. na nej.vyšš~
místa privedla ty, kterí ani k tomU' nebyll\ zrozem, am
se k tomu sami netlacili. Proto jsou také lid;ni takrka
bez neprátel
a nemají je ani mezi temil ctižádostivci,
kterí v skrytu duše sami tolik toužili býti »predcikem«
nebo »predsovnarkome;n«.
Kamenev.
Je recníkem jedním z nejlepškh.
Jeho drsný, rezavÝ,
trochu chraplavý
hlas zahajuje
mnohá
velmi
vázná
shromáždení
jak komuni,stické
strany, tak i sovetských
orgánu.
Jako reditel »Ústavu
Leninova«
a správce
jeho duševní pozustalosti
zahajoval
i s:TIutecní schuzi
Ústredního
výboru strany pri prvém výrocí Leninovy
smrti.
Tehdy jeho hlas znel zostreneji,
byl proniknut ne slzami, ale steskem, smutkem,
cástecne vzdorem.
Kamenev
je ve všech svých recech velkým opti;nistou. Ku podivu však tak štastným opti;nistou,
že jeho
nadeje, predkládané
posluchacstvu
již jako jistota, obycejne za nejakou
dobu skutecne
se jistotou
stanou.
Kamenev zjednal si tím povest rozšafného
muže a pripojíme-li k tO:TIU, že Lenin jej charakterisoval
jako d?brého tahouna,
máme pred sebou cloveka, který je
takrka stvoren k nejvyšší
moci v bolševickém
státe.
Nevadí, že svého casu spoleone se Zinovevem
a Rykovem byl proti ozbrojenému
povstání,
jež svrhlo
zatímní vládu. Nevadí, casy ty jsou dávno pryc, Kamenev hned po prevratu
byl nekolik
dní predsedou
šéfem hospodárského
generálního
štábu
sovetského
státu a dnes je predsedou
Sovetu práce a obrany, ci-li
šéfem hospodárského
generálního
štábu
Sovetského
státu. A ponevadž státní kapitalismus,
provádený
nyní
v sovetském
Rusku, je v první rade problémem
hospodársko-technickým,
je vlastne
Kamenev
jednou
z hlavních osobností
sovetského
státu vubec.
On však patrí i k hlavním
osobá;n
komunistické
strany, což jest v sovetském
Rusku plus ješte vetší,
nebot tvorí z neho nejen vykonavatele
sovetské politiky, nýbrž i tvurce a inspirátora
této politiky.
Jako recník jest Kamenev
neobycejne
presvedcivý. Své reci pripraví
si formálne
'co nejdokonaleji,
nemá nejmenších
rozpaku,
je klidný, pádný, výbojný,
tvrdý. Uderí slovem jako kladivem
o kovadlinu,
formuluje své myšlenky lehce a záživne, nezná rlemagogických method,
jeví se prímocarý,
spol,ehlivý jako
kompas v bouri. Nevydesí
nikoho nejakou novou závratnou
koncepcí, 113Jopak dodá svojí jasností,
logic-
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ností vývodu tím více pevné vule. Ovšem, jeho vývody, tak drtilVé a presvedcující svou pádností, nejsou
postaveny tak, že by se jimi úleda:l.ovubec otrásti. Ale
než se vzpamatujete a promyslíte si dukladne všechny
Kamenevovy body pro a contra, recník prenese se
mnohem dále, stupnuje své dedukce, ciseluje svou analysu a dav zde stojí mlcky napjat, prekonán, presvedcen.
Kamenev skoncí ránou jako tresk blesku v horách
jeho 'Obvyklé záverecné »my pobedím !«, »my zvíte~
zíme!«, je kategorickým a 'Odporu nepripouštejícím
imperativem, který tak rázne pLlsobí, že absolutní ti1cho
posluchacstva ješte okamžik dále trvá, aby pak bylo
roztato spontanmím potleskem a ovacemi. Kamenev se
pri nich uklání, je z mála tech bolševiku, kterí takto
reagují na souhlas davu. Vetšina sovetských predákLl
na ovace svý,ch staupencu takovým zpusobem nereaD'uje, proste si ji,ch nevšímá.
Ci c e r i n.

25· cervna 1925.

Po Cicerinovi však všichni bolševici cítí, že byl,o všechno receno a že není více ceho ríci. Cicerin nasytí své posluchacstvo, ukojí jeho potrebu po informacích úplne.
A to pres to, že na tribunu vstupuje dosti neobratne,
že stejne neobratne z ní odchází. Nemá pri to:n trému,
není rozpacitý, ac k recnické a demagogické ráznosti
mu snad stejne mnoho s'chází jako Ardennám do Himalaje. Ale je svérázný, prímo prekypuje nahromadenou prací a obrovskou intellektuá'lní výkonností. Dav
to chápe nejen prat'O, že je to Cicerin, jehož již po
sedm let zná jako svého reditele zahranicní politiky,
nýbrž il proto, že hned po prvých vetách dovede vycítiti jeho kapacitu, s jakou se chystá hájiti všechno,
za cím on, i jako Georgij Cicerin il jako clen sovetské
vlády, úsilovne a namáhave jde.
Je škoda, že v sovetských v,erejných shromáždeních
se tak málo polemisuje. Jak teprve tam by se nozvinul
vysoce zaostrený hlas Cicerinuv a rozsáhlý jeho inte'j,ekt, kdyby potíral, dejme tomu, na príklad Grigorija
Zinoveva?

i

i

Besedujete-li s lidov)'m komisarem vecí zahranicních
D ze r ž n s k j.
. nebo pozorujete-Ii jej, jak se baví ve velké spolecnosti
Jeho
verejná
recnická
vystoupení datují se teprve
diplomatické, musíte si ríci, že je to jeden z nejvíce
od
té
doby,
kdy
zasedl
v
sovetu lidových ko:nisaru,
znajídch lidí .dnešní epochy. Je výborným besedníkem
s
pocátku
jako
správce
ressortu
dopravního, nyní jako
neoficielním, po"looficielním a oficielním, dovede tyta
sovetský
Stinnes,
cili
predseda
Nejvyššího
sovetu lidokadence velmi jemne a presne odlišilti a všude podá vám
vého
hospodárství,
jenž
má
na
starosti
všechen
sestátmn'Oho nového a také mnoho pro sebe vy teží. Ne že
nený
a
nacionalisovanÝ
prumysl.
Ale
až
do
tretího
by snad vyzvídal, ale proste proto, že svou besedou
svazového sjezdu i tato vystoupení dála se pouze v uztak zauj:ne, že s každého spadne veškerá prítež, aby
Vím kruhu odborníku.
Tehdy jejich základním znase pak vesele plovalo v navých pro tak mnohé vodách.
kem
byla
suchá
vecnost,
císlice,
smernice, plány, jejich
jeho verejná 'Oficielní recnická vystoupení nesou
srovnávání, schvalování nebo odmítání.
Recnicky
stopy techto besed tete a tete. Cicerin nemá recnický
v
pravém
s:nysh.l
slova
vystoupil
Felix
Dzeržinskij
hlas, nemá recnické osln.ilVasti frásí ani souladnosti
teprve 15. kvetna 1925 dopoledne ve Velkém Divadle
recnických pohybu, které nekdy tak pri'l.éhave illustrují
moskevském pred delegáty
svazového sjezdu sosl'Ova pronášená. Chcete-li, Cicerin není recníkem ani
vetu, aby podal zprávu o situaci státního pdlmyslu a
ve smyslu klassické dokonalostil repradukcní,
ani ve
nacrtl smernice dalšího rozvoje industrialisace sovetsmyslu moderní bolševi'cké koncepce recnení. Když
ského státu.
vystoupí na recnickou tribunu, jedná stejne, jako když
Bylo na první pohled patrno, že debutuje. Obravský
pri nejaké slavnosti spolecenské vystoupí v uniforme
potlesk ponechal jej sice netecným, a'l:e již pri prvých
generála rudé armády do slavnostní síne, pristoupí
na tr,il- slovech bylo cítiti, že na recniické tribune pevne nek nekterému z diplomatu a zacne rozhovor.
stojí. Mahutný orgán hlasov)T, znející místy zastrene,
bune Cicerin ihned vyhl:édne si spolubesedníka, obrátí
se náhodne k nekterému z posluchacu celým svým te- , tu i tam 'Obcas zak'Olísal a mnohdy zdálo s,e, že Dzeržinskij strádá úplne stejnou vadou reci jako Rykov.
lem, naklonenou hlavou a po celou d'Obu trvání své
Také dosti umelé passáže a obraty reci, spíše se horeci stále jen jakoby jemu jedinému chtel dokázati
pravost svého presvedcení a presnost svých výv'Odu. dící na velký revolucní meeting, než na sjezd sovetu a
referát o prumyslu, ukazovaiy, že Dzeržilt1Skij zápasí
Cicerin vysokým, takrka diskant'Ovým hlasem dosám se sebou, aby 'Ovládl pole, dostal se na pevnou výyede ,však zjednatil si pozornost jako málokdo. Jeho
spu a z ní pak široce rozvinul svuj výklad. Sluší konexposé js'Ou ocekávána s nejvetším napetím, jeho výstatovati, že se mu to podarilo. V záveru své reci hnal
vody jsou sledovány s pozorností, jaké jiste se teší na
se již širokÝm. proudem a v replice byl již recníke:n
celém svete jen velmi mála recníku. Cicerin má velkovpravde skve'lým.
lepou kanc,epci, ovšem \sovetskou koncepci a bolšeDzeržilI1skij je pomerne vyšší postavy než všichni
vickou koncepci. Ale kancepci zahranilcní politiky stejdosud jmenovaní sovetští vudcové. Velice špatne odponého rázu má také Zinovev, Rykov, Kamenev, Trockij.
\'ídá jeho skutecný zevnejšek všem predstavám, které
Cím liší se tedy Cicerin od nich? Predne sv'Ojí obrovsi a nem ucinil svet, jenž o nem a jeho záhadné funkci
skou zásobou vedo:I1Jostí všeho druhu a pripraveností
na každé mažné prekvapení. Cicerin zná všechna »Pripredsedy crezvycajky dosud pouze slyšel. Jeho oci,
ora« svého ressorttl, všechny precedenty a analogie.
které prý pLlsobí neobycejne pronikave na všechny,
Prato nenarazí tak snadno ve svých parabolách, nejsou témer skryty pod širokým horním víckem. Zdá se,
obnaží své zranitelné místo. Ciceriri vylící svou vec, jakoby Dzeržinski,j vždy hledel k zemi a jakoby potak, že nikdo ani nehlesne. Za žádným sovetskÝm reczdvižení ví-cka pLlsobilo mu
nepomernou námahu.
níkem nebyl tak casto podáván návrh, aby se o referátu
Z jeho reci vane cosi širokého, mocného, co dovede
zpravodajove debata nezahajova1:a, jako práve za Cil- i presvedciti. il ovládnouti. Je prísný, resolutní, opravdu
diktátorský v nejúplnejším slova smyslu. Z obsahu jeho
cerinem. Ne, že by nebylo ochotných k debate. Vždyt
za referáty o zahranicní politice jiných recníkLl zahravývodu lllz,evycítiti, jak obcas zápasí s nekterými slonicní debata pravidelne následuje, a to hodne rozsáhlá.
žitými po:nery, jak vlastne prešel na pole sobe dosti
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Prítomnost
a jak mnoho studuje, aby všechny mezery vedení
lnil. Nejde to ovšem snadnO' a naráz, ale Dzerkij i zde pospíchá pri své nadobycejné houževnamílovými' kroky a popohání sverený jemu úsek
~árské fronty tak, že podobné tempo je nyní rední: za posledního pul roku zvýšila se produkce sokého prumyslu témer o polovici! Prumysl, cLosáhl
linie, na které byl v listopadu 1917, kdy bolševici~
ili se prevratem vlády.
zeržinskij patrí k nejmocnejším a nejvhvnejším poám dnešní vlády. Nehledá žádné populárnosti, neá ani v)'znacn)'ch míst. T,o všechno k nemu samo
hází, treba že jeho populárnost je stejne negativ, jako positivního rázu. Své jméno již do hilStorie
al jako praktik hno:nadného rudého teroru v dobe
nské války, blokády, intervence a nejvetších neí sovetského režimu. Pro ostatní svet, který z velcásti žije v predstave a presvedcení, že ve vnitrním
. u sovetském za 'celou dobu jeho trvání nic se neill'. Dzeržinského obraz nebude opraven ani sebe
ími úspechy v dnešní jeho funkci dirigenta soveto prllmyslu, stejne jako na z:nenu tohoto obrazu
o casu ukázala velmi mal)' vliv studi'e Herriotova,
jen tolik výstižná a suggestivní.
zeržinskij zústane pro dnešní pokolení Dzerk~'m! Stinnesem jej miHe ucirniti pouze epochální
ach ruského pdblyslu a tedy nejméne nekolik de-

i

tí!
S t a I i, n.

luví jen pred komunisty a s komunisty, ostatnímu
tu Stalin jako recník je neznám. Síc1'Jíza »cínskou
OU«, V »cínském ·;neste« v Moskve, v citadelle bolÍ6mu,jíž jest kamenná budova Ústredního výboru.
záhadn)', rídký úsmev, tmavou štetku vlasu, nízké
, šedebledou plet. Platí za organisacní fenomén
y, byl za vyhnanství Leninova jeho nejlepší ru~ou
itr Ruska. Jest nejsilnejším ze silných, po'lo Grupolo Osetinec, britký a tvrdý, obratný a presved. Typický spiklenec, který, jede-li autem, sedí vechauffeura.
Ostatní.
ylo by treba v tO:lltO spojení uvésti charakteristiku
a všech, kdož dnes se mihají na sovetské scéne.
té zvedavce poutá osobnost Bucharina,
Radka,
olnikova, Curjupy, Ležavy, Krasirna, Rakovského,
ovského, jakož i mnohJ"ch predákll tech cetn)'ch
ností v sovetském svazu, které nyní formálne
amostatny illeb alespon autonomní. Bohužel stud;e
to rozsahu je v rámci týdeníku težce uskutecniJisto jest jedno: sovetská vláda a ko:nnnistická
a, shora až d()l1t\ je vládou recníku, vetšinou již
• y rozený.ch a užívajících svého daru jal<JOjedz duležitých instrumentu vládnutí.
Horecka rev ího recnení již prešla,
mluví se jen tehdy, když
ba toho vyžaduje, za to tím uceleneji a s vedože rec pronesená má býti kamenem bud do stavbo clo zástupu, v každé:-n prípade však úcelem
cílem.
konec podotýkáme, že všichni sovetštÍ' predáci
ují pri, svých recnických projevech bez presne
projevy nejvíce oficielní procovaného textu.
y jsou s patra, exposé ciseluje recník teprve bereci. V tom smyslu projevy státl!líku a politiku záliší se od sovetských takrka diametrá!lne.
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Dr. Emerich Polák:

Reforma porot.
Chci psáti o tom, jak nynejším vadám porotního
rozsuzování odpomoci co možná bez zmen platných
zákonu; neodpovídá tedy vlastne titul, jehož používá:n,
Gbsahu mé stati. Užívám ho pres to, ponevadž chci
navázati na clánek Dra B o u c k a, uverejnený v »Prítomnosti« 11. t. m. Clánek ten patrí na prední místo
ve spouste statí, které byly vyvolány posledními porotním: procesy. Prední místo patrí mu proto, že
obírá se-otázkou nápravy a 'l,iší se tím od pravidelného typu podobných projevu, které žádají bud proste
zrušení porot nebo prícinu všeho zla nevidí než v tom,
že do porot jsou pripušteny širší kruhy obecenstva,
zejména i ženy, jako by pochybné výroky porotní nebyly bývaly hojné již pred tím, než staly se ženy ~orotci! Pridržím se pr,oto clánku Bouckova a pokus lm
se, jda po jeho stopách, rozvinouti vlastní myšlenky,
jak vec napraviti bez zrušení nynejších porot a ybez
obsáhlých reforem na parlamentu vubec neb aspon ne
záhy dosažitelných.
Zjev, že poroty rozhodují tak casto proti výsledkum
l)rovedených dukazu a zejména proti výsledkum a zákonu, zpus.oben jest podle mého soudu. v prvn~ r::d~
tím, že se porotcu..ll stále nam~o~vá, ž~ JSou 01?r~vnen!
souditi tak, jak soudce z povolam SOUdIti nesmI, I kdyz
by podle svého citu tak souditi chtel, a že práve proto
joou povoláni, aby v takových prípadech soud~e ,zkoušen.é nahražovali. Proto prý také zákon sprostIl Je povinnosti, aby svuj výrok odltvodnov~li.
\.
y .
Jest toto tvrzení, jak~ ?y. 1?orot~I mohl! ~el~tI c.o
chtejí, jen když to odpovlda JejIch Clt.U,pravdlve? Nlkoli. Jest treba precísti si jen formuh prísahy, ktero.u
musí porotci složiti, než zasednou k soudu. Podle zakona, který pl'atí v Cechách, na Morave a Slezsku,
zní formule ta takto:
»Prísaháte a slibujete pred Bohem, že dukazy, které
budou predvedeny proti obžalovanému li pro neho, budete
s nejsvedomit jší pozorností zkoumati, že nenecháte niceho,
co obžalovanému muže býti na prospech nebo na újmu, bez
uvážení, že budete zákona, jemuž máte zjednati platnost,
verne dbáti, že pred svým výrokem o predmetu prelícení
nebudete s nikým, než se svými spoluporotci se domlouvati,
že nedáte sluchu hlasu prízne nebo neprízne, strachu nebo
škodolibosti, nýbrž že rozhodnete s nestranností a rázností
poctivého a svobodného muže, jen podle pruvodu pro obžalovaného nebo proti nemu predvedených a podle svého presvedcení na nich zbudovaného, a to tak, jak z toho pred
Bohem a svým svedomím mužete odpov'ídati.«

Vidíme tedy, že porotce prísahá, že bude z,á k o n a
verne dbáti a že rozhodne »j e n pod lep r lt vod u
(dukazu) pro
ob ž a lov a n é hon
e b o pro ti
nem u pre d ve den Ý IC h.«
V ezmerne-Ii do ruky uherský trestní rád, dosud
platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi, najdeme
zcela obdobnou for:-nuli. Zní:
»Prísahejte vševedoucímu a všemohoucímu Bohu, že ve
veci vedené proti obžalovanému budete plniti verne povinnosti porotcu, že zachováte zákon,) že budete sledovati celé
jednání s peclivou pozorností, že o projednávané veci až
dOl doby, kdy vyrknete své rozhodnutí, nebudete jednati
s nikým, než se svými spoluporotci, a že odloživše každé
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nadržování, všechen strach a ohledy osobní, budete posuzovati dukazy, provedené jak proti obžalovanému tak i pro
neho, se stejnou peclivostí a s nestrannou svedomitostí a že
budete rozhodovati podle svého presvedcení z toho cerpaného, spravedlive a podle zákona.«

Uherský zákon tedy stejne klade váhu na to, že porotd musí zachovati z á k o n, a staví pripomínku této
povinnosti nejen v samý úvod formule prísežné, ale
opakuje ji ješte znova, než formuli zakoncí.
Není tedy nikde pro porotce nejmenšího místa pro
jakékoli úvahy vedlejší, pro porotce jest predepsáno
totéž, co platí pro soudce z povolání, a jest to jen
tendencní kazení porotcu, tvrdí-li se neco jiného, zejména operuje-li se, jak oblíbeno, tím »zdravým rozume:n prostého obcana«, jako korektivem poruch, které
prý nastaly u soudcu jejich právnickým vzdeláním a
zkušenostmi soudcovskými, které jsou úmyslne snižovány na jakousi šablonovitost, ne-li otupelost, již snad
najdeme u soudce, když probírá se tím šterkem r.ozmanitých krádeží a všedních podvodu. výtržností napilých 'llidí s polic.ajty a pod., kterou však jiste u neho
neshledáme, jde-li o veci vážné a dokonce o takové,
kde jde o dlouhá léta svobody neb dokonce o hrdlo.
N a porotce, udržované v mylném názoru, že pro ne
neplatí povinnosti soudcu z povolání, pusobí dále tisk.
Nemyslím tu snad jen na referáty O urcitých porotních
líceních, nýbrž na pusobení denní cetby. Nemluvím
o tom, jak rllznorodé mravní názory se v tisku hájí,
n~llze však pres to prejíti, že dospeli jsme naším úžasným stranarením tak daleko, že mnohdy najde se v nekterých skupinách tisku omluva i pro velmi zlé veci,
kladou-li se za vinu stranníku nebo slouží-li strane ku
prospechu, nebo jsou-li jen stinnými stránkami neceho, co strana podporuje. Vychovává se v ctenárích
shovívavost ke zlu a víra v posvecení prostredku úcelem. Cím vetší jest vliv tisku na 'obcanstvo vubec a oné
vadné cásti jeho na nekteré vrstvy zvlášte, k tím hrubším porušením prísežnýJch povinností porotcích dochází. Pádným dokliadem pro správnost tohoto tvrzení
jest skutecnost. že na Slovensku; kde tisk všeho druhu
neproniká tak hluboko· a tak huste do širokÝch vrstev,
kde opravdu nechává se lidu jeho prirozený rozum.
máme pochybené výroky porotcu jen zcela výjimecne
a ne tak hrubého rázu. Ovšem do jisté míry pusobí
zde i úcas predsedy na porade porotcu.
Z príkladu slovenského jest videti, že složení lavice
porotní samo o sobe není nevyhovujícím, zvlášte ne
snad proto, že zákon na osobe vekem a po formální
stránce k úradu porotce zpusobilé nežádá nic jiného,
než znalost cten'í a psaní. Zákon stanoví tu pouze minimum inteligence,
kterou porotce vykazovati musí.
Toho, co by si byllo u porotclt práti více, jest velice
';)lUoho. Nedá se to ani v prosté mluve všechno vypocítati, nerku-li v zákone legisticky strucne, ale úplne
vyjádriti. Nemelo by úcele žádati nejaké vetší vzdelání. Vzdelání dotkne se jen ducha, vyšší vedomosti
nezarucují však správné mravní a sociální cítení. N ejucenejší olican muže býti mravním vyvrhelem, sociálním necitou a povahovým bídákem. Mimo to nutno
vždy pocítati s tím, že i lidé jinak pocestní, kterí :nají
i nejlepší vU'1iijednati spravedlive, budou, soudíce urcitý porotní prípad, nevedomky státi pod vlivem osobních názoru a individllelních sklonu. Známé jest, že
selští lidé v porote jsou obzvlášte prísní na žháre a
zlodeje, kdo rád chodi na hon, není vlídným soudcem
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pro pytláka, sám záletný porotce shovívave posoudí
i zálety obžalovaného a pod. Proti tomuto zlu není léku
ani u SOUdetl z povolání. Nemohou tu ovšem povstati
takové škody jako u poroty, protože rozsudek musí
býti oduvodnen.
Proto se platné právo o to, aby na lavici porotetl dostali se lidé nejen všeobecne k tomu svým vzdeláním
zpusobilí, ale i ostatními vlastnostmi svými k tomu
vhodní, stará jinak než vypo~tením nejaké zvláštní
kvalifikace. Ciní tak tím, že ukládá obecním komisím.
jež sestavují prvotní seznamy porobcu, aby sepisujíce
všechny, již mají zákonnou zpusobilost k porotcbm
úradu vubec, poznamenali v seznamech zvlášte ony,
kterí pro svou »rozumnost, pocestnost, poctivé sm~'šlení a pevnou povahu« mají za zvlášte zpusobilé
k úradu porotcímu. Tyto seznamy predkládají pak obce
prednostovi okresní politické správy. Tento má za povinnost je prohlédnouti a podati zvláštní vyjádrení
o posudku obecní komise.
Ale na tom není dosti. Z prvotních seznamll sestavují se sezna.:ny rocní, totiž sepisují se v seznam ty
osoby, jež v tom kterém roce mají opravdu k výkonu
funkce porotcí býti povolány. Výber techto osob prísluší komisi devíticlenné, s'ložené z presidenta porotního soudu, dalších trí soudcu a z peti zvolených duverníku. Dllverníky volí zastupite1stvo obce, kde porota zasedá. Tito duverníci mají míti takové znalosti
místní a osobní a býti tak nezávislí, aby zaruceno bylo
u nich vecné rozhodování. Komise tato má z osob. jež
oznacily obecní komise a jichž :zvláštní zpusobilost
k úradu porotcímu potvrdil i ol<'resní hejtman, vybrati
ty nejzpusobilejší a nejvhodnejší pro '1Iistinl1'rocní.
Zákon tedy narizu;e trojí prosévání osob pro porotcí úrad. V to.:n leží a bude pri všech budoucích zákonech o porotách, budeme-Ii je i nadále míti. ležeti težisko celé situace, a v nedbalosti, s jakou se, ;ak se zdá.
deje výber osob do komisí a v komisích pak ono posuzování zpllsobilosti k úradu porotcímu, zejména uvažování o rozumnosti, pocestnosti, poctivosti a pevnosti
povahy osob v prvotních seznamech zapsaných. spocívá
pramen všeho zla. Tu jest zejména na ministerstvu
vnitra a na naší autonomii. aby zjednaly energickou
p,ápravu a zabezpecily ta:n. kde znalost osob jest nejvetší, totiž u obcí, aby do komisí byli voleni opravdu
jen '1Iidénejlepší a aby tyto komise a okresní hejtmani
konali, výber osob pro prvotní seznamy porotcu co nejsvedomiteji.
S rozhodností nutno odmítnouti myšlenku dvoiích
porot, jednech pro chudé, druhých, protože dražších,
pro ty bohaté provinilce. Známá láska Dra Boucka
k Anglii zavedla ho tu príliš daleko. Dvoj:í porota nehodí se nejen pro nás, ale jest podle mého soudu vl11)eC
pochybená. Dr. Boucek sám pripouští, že by výber byl
težký, já pak priznám otevrene. že nevím naprosto.
podle jakých znakt"l by se :nel díti. Vyšší predbežné
vzde'l,ání, jak jsem již ukázal, nerozhoduje. Muže vždy
jen jíti o rozumnost, pocestnost, poctivost smýšlení a
pevnost povahy.
Tyto ctnosti musíme však žádati
u každého porotce, at reší težký nebo snadný prípad.
at soudí bohatého nebo chudého. A težkost prípadu'
Vec 'chudého kluka pyromanika, jehož prohlásiE lékari
za prícetného, bude veru pro porotce težším problémem
než proces zvrhlé záletnice z »nejlepší spolecnosti«,
která dala otráviti muže, nebo prípad podvodného kridatáre, jenž pripravil tisíce o úspory a snaží se svým
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z daleka co podvod patrným manipu'l'acím dáti tvárnost
poce tných obchodu. Ale ty vlivy na porotce budou
v techtoQ»težkých« prípadech silnejší, hlas novin zvucnejší a cinnost obhájcova intensivnejší.
Z{'1stanme tedy klidne ;pri jednech porotcích, ale
dbejme na jejich jakost. Dáme-li predsedovi soudu doQ
rukoLl instrument dvaná'cti 'Opravdu pocestných, rozumných a povahou pevných mužu, jiste pak pujde vec
dobre, ac-li bude i predseda na výši situace. Nemyslím
pri tom na takové polobohy, jaké nám Dr. Boucek staví na oci, když se rozepíše 'O anglických soudcích. Po
certech špatne by 'Ostatne u porotcu i v našem ti-sku
pochodil predseda, o ne:nž píše Dr. Boucek, kdyby
rekliporotcum, aby si názory 'Odchylné 'Od jeho mínení
»vyhnali z hlavy«. Ale tolik jest jisto, že výber soudce
pro úrad predsedy soudu porotního má býti také kr'Omobycejne pec'l,ivý; vše, 'co zákon žádá na porotcích, tím
se má predseda soudu porotního vzatý ze s'Oudclt z povolání vyznamenávati< nade všechny.
A ješte necím více. Cteme cast'O, jak porotní lícení
stávají se »zábavnými«. Nejaká nešikovná 'Odpovecf
vzbudí smích. Jiste že tomu nelze zabrániti. Ale jest
nezbytno, aby takové inter:nezo skoncilo co nejúsecneji a aby predseda na žádný zpusob nedal se strhnouti,
sám ku vtipkování. Tím okamžikem, kdy predseda dá
se situací svésti príliš daleko, js'Ou strženi porotci se
správné Enie, svedci, i obžalovaní nebérou vec již tak
vážne, jak zasluhuje, noviny vec dovrší a celé prostredí
jest pokažené. Kdož jsou pametníky velkých predsedu
pražských porot, jakými byli na pr. vrchní radové Prušák a Hofman (pozdeji president v Mladé Boleslavi) a
president Procházka, potvrdí mi. že poroty za predsednictví techto soudcu, neoden~rch ješte v taláry a
soudících ješte v mizerné porotní síni. byly akty ne()bycejne vážného prubehu, kde predseda s'Oustredil na
svou úctyhodnou, klidnou, ale energickou' osobnost
všechnu pozornost tak, že v rozhodných chvílích provádení du'Hitých dllkazu, konfrontací a pod. prítomní
sotva dýchali. Pri tom naprosto žádná snaha staveti se
do popredí a všechnO' úsilí po potla6ení sensace. I verejní žalobci a 'Obhájci nevybocovali nikdy tak z mezí.
jak nyní nekdy vidí:ne.
Máme r'ste dosti predsedll
y)'tecných, ale toho jsem casto postrádal, že soudce,
vstupuje do s'Oudní síne, ty malé marnosti a slabosti
lidské nenechává. rekl bych, v šatne a nezasedá k souclu, pametliv sice slova: »Hamo sum et ni'\. humanÍ' a
me alienum puto«, se vším porozumením pro lidské
slabosti a se zákonne prípustnou mírou shovívavosti,
avšak jakoby bytost postavená mime všednost dne a
lidi.

Shrnuji své vývody v tvrzení, že lze dojíti i s našimi porotami k lepším výsledkum, budou-li správne
sestavovány komise, jež sepisují- prvotní listiny porotcil, budou-li kamise ty prísne dbáti toho, aby do seznamil porotcu nedaly než osoby opravdu pocestné,
poctivé, rozumné a charakterní a budou-'l,i dále z techto seznamu pro r'OcnÍ seznamy vybíráni jen ti nejlepší
a budou-li takové:nu výkvetu nejsprávnejškh
obcanu a
obcanek co vudci. na ceste ku nalezení spravedlnosti
predsedati s'Oudci vynikající nejen vedomím právnickým a ctnostmi obcanskými, ale mocí své 'Osobnosti
a svým taktem.
Ze musí vedle toho denní tisk zdržeti, se všeho. co
by mohlo brániti tvorení vlastního úsudku porotcu,
jest samozrejmé. Proces se sázavský:ni pytláky, behem
nehož bez jakýchkoli ohledll propadla celá rada listu
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l?ro projevy tomuto požadavku se prícící konfiskaci,
Jest dukazem toho, že prehlídka tisku nezanedbá na
príšte v tomta smeru svých povinností a potlací konfiskací vše, co by objektivní prubeh porotního lícení
marilo. To stací. Subjektivního stíhání, jež patrilo by
podle nejnovejší judikatury ostatne pred poratu, nebude treba. Referenti ze soudní síne odvyknou si, sami
takový škodlivý zpltsob psaní, naucí je tomu ostatne
odvykati i škady, které jeji'ch listum kanfiskace zpusobí.
. , ,ff,
Tolik o tom, co 'lize uciniti na zlepšení výsledku porotních lícení bez zmeny platného práva. O to:n, jak
bylo by lze veci pomoci zmen'Ou nynejších zákonu,
musd by býti vetší clánek. Bylo by v nem zejména pojednati O<tom, které trestné ciny mají býti prikázány
budoucne porotám, má-li, se vylouciti úplne nebo aspon
C'Onejvíce z trestního zákona trest smrti, nemá-li se
z:neniti složení komisi, jež sestavují porotní i rocní
seznamy, neprospe'llo-li by v,eci, kdyby porotní soudy
nekonaly se u všech krajský,ch soudl\ nýbrž jen v nekterých mestech, je-li, žádaucí zrušiti právo odmítací,
ale sprostiti od dalšího výkonu funkce porotce, který
v jednom období již trikráte zasedal a O<sproštení
žádá, dále muselo by se uvažavati a delení otázek porotcum kladen~Th (máme je již do jisté míry na Slovensku, nemohlo by býti však takové, jako píše Dr. Boucek - jeho otázka, lákající odpoved na zabití, je skoro
podskokem) prítomnost predsedy pri porade porotcu,
Spoli'l1pusobení poroty pri vymerení trestu, ioduvodnování i porotn.ích rozsudku a význam žádosti porotcu, aby na odsouzeném nebyl vykonáván trest smrti.
Bylo by dobre, kdyby povolaná péra se o techto otázkách rozepsala.

Veda

,

a prace

Jar. Werstadt:

Bankrot ceského dejepisectvi?
(Druhá hrst poznámek k Rádlove knížce ,,0 smysl ceských
.
dejin«.)

V posledním asi ctvrtstoletí bylo zejména v nemecké
mosofii venováno rrLflOhopozornosti problémum historické vedy a filosofie dejin. Jde tu na prvním míste
o for:nální otázky histofÍocko-filoso<fické, o histarickou
metodolagii, a logiku, o teorii historického poznání
(cili histarickou noetiku). Vymezit predmet historie,
povahu a cíl této vedy, základní pojmy a metodický
postup, s jichž pomoci svého cíle dochází - to stává se
predmetem pronikavého zkoumání a rozboru v r,ostaucí literature filosofi<:ko-historické.
iVýsledek tohoto
úsilí, predstavovaného
jmény Windelband, Rickert,
Troeltch, v ltalii Croce atd. (nejmenujeme celou radu
jiných a menších) lze shrnouti tak, že hi'storická veda
u techto fi'llQsofických teoretiku, z nichž nekterí jsou
zároven skutecnými a vynikajícími historiky, je jasneji
a ostr'eji než dosud odlišena 'od ved prírodních, že je
popírána jednatnost vedecké metody, to jest uplatnování pojmll a hledisek vypracovanýlch na poli ved prírodních ve vedách historických (»metodol'Ogický naturalismus«) a že historická metoda je stavena v protiklad k metode historické.
Klade se dllraz na to, že oproti, v,edám prírodní:n,
jež pravidlem hledají ve zjevech, ,co je jim spolecné,
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vytvárejí proto pojmy druhové nebo zákony všeobecné
a yolí pojetí generalisující, historie má práve naopak
zájem o to, co je na zjevu zvláštního a jemu vlastního,
jde jí tedy o zjevy jedinecné, které se neopakují a znací vždy neco nového, púvodnÍho, její pojetí je tedy individualisující. Protože však z rozmanitého obsahu historického zjevu nebo pochodu není všecko historicky
v)'znamné, historik rozlišuje, co je v nem podstatné a
nepodstatné, což je možno toliko s hlediska urcitých
hodnot; naproti to:nu není takov)Th vztahú predmetu
k urcitým hodnotám ve vedách generalisujícÍch, jimž
podstatné na zjevech je, co je spolecné a všeobecné.
S tím souvisí i odlišná povaha a smysl pojmú historických oproti pojmum, jež: tvorí a s nimiž pra'cují vedy
prírodní. Historický pojem má vystihnouti histori,cky
zjev v jeho individuálnosti a celistvosti a je vždy obsahove tí.:n vetší, cím více se jeho objem zvetšuje,
to jest, cím více zjevu zahrnuje na pr. (táborství, ceská
reformace, reformace vLlbec); naproti tomu všeobecný
pojem ve vede prírodní s rostoucím objemem stává se
obsahove chudší (lev, ssavec, ohratlovec, \.živocich).
Nejde nám tu o podrobnejší a úplnejšÍ výklad techto
rr.etodologi'Ck)'ch problému, v rade knih syste:naticky
rozvinutýJch a osvetlených: spokojíme se konstatováním, že jejich rešení u zmínených filosofú v celku souhlasí s praksÍ historické vedy, z níž také vychází a jíž
je potvrzováno.
Naproti tomu Rádi ve svých v)rkladech o metode historické uvažuje tak, jakoby nebylo podstatného rozdílu mezi predmetem, cílem a povahou historie a prírodovedy, jakoby tudíž také jejich ',netoda byla jedna a
táž. U profesora filosofie prírodní zaráží, ba prímo
pohoršuje, jak 'lacine se vyporádává s promyšlenou
a soustavnou prací historicko-filosofických
teoretiku.
Nepokládá prý jejich rozeznávání za »úplne správné«,
protože prý také prírodovedec lící a popisuje a »také
k popisu Napoleona je zapotrebí abstraktních pojmLl
jako válka, republika, revoluce atd.« Na jiném míste
RádI jen paušálne a zrejme
odmítave se zminuje
o »Windelbandove a Rkkertove pokusu zachrániti romantickou historii proti moderní vede«. To je všecko!
Ale v tom a1álu se hlásí neko'llik zásadních nepochopení a omyllt. Moderní veda podle RádIa je toliko veda
pojmotvorná, to jest taková, která se nespokojuje jako
veda starší pouze popisováním skutecnosti a sbíráním
fakt. nýbrž vytvárí celou soustavu pojmLl, kterými jednotlivé zjevy a pochody co nejpresneji vyjadruje a
formuluje, která staví nové teorie, jež experimentálne
overuje atd. Moderní veda je vLlbec - praví RádI aktivnejší a výbojnejší.
J uže, k takové moderní vede
naše soucasná historie prý má nára;nne daleko. Jako
zastaralá prírodoveda také ona prý utkví vá na faktech
a popisu skutecnosti. »Fopsati co nejpodrobneji a nejT'.-eclivejiživot mravencu; podati podrobný obraz krajiny: vypsati život hrdiny od narození do smrti se všemi
podrobnostmi je dIem této vedy.« Jak je patrno, RádI
nejenom že nechce videt v našem dejepisectvÍ více než
popisování, ale on dokonce popi,s mravencu nebo krajiny rtebo velkého muže staví tak asi, naroven, to jest
patrí nan stejne s vysoka. Tady má:ne Rádlovo zoologické pojetí, které - zdá se - zapJmíná, že svet prírody a svet lidské duše staví jiné úkoly a klade jiné požadavky tem, kdo je at UŽ jen popisují nebo vykládají
a pronikají. Životopis NapoleonLlv v rámci evropských
dejin na rozhraní 18. a 19. stoJ.etí je zajisté ponekud
jiný úkol než vylícení života králle zvírat uprostred
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Sahary. (Prof. RádI ovšem si pomohl v diskusi od této
J<tmitky snad vtipn)rm, ale rozhodne na výsost zoologickým mínením, že Napoleon byl také pekné zvíre!)
Ale dejepisectví ani u nás není jen životopisectvÍ;n,
pri nemž casto psychologický výklad prevládá nad historickým; je casteji lícením a v)rkladem urcitých historických období a hnutí s jejich lidským mraveništem, pri cemž úkol historikúv je mnohem, mnohe;n
méne jednoduchý a snadný, než si jej predstavuje RádI.
Historik totiž nikdy nelící historick:)T zjev - at je to
již velký jednotlivec nebo nejaké hnutí myšlenkové a
spolecenské - 'osamocen:)', nýbrž vždycky v souvislosti
jednak se svetem jej obklopujícím, jednak s vývojem
predcházejícím
i následujícím,
tedy v souvislosti
'- názorne receno - horizontální a vertikální.
Už
z toho je patrno, že jde tu o neco vke nttŽ o jakousi,
pasivní reprodukci minulých dej:u, že tu jde o jejich výklad a vysvetlení, O' to, proc byly a proc byly práve
takové jaké byly, jaký ,:nely význam a smysl v Icelém
vývoji atd. Úkol je o to nesnadnejší, že beží vetšinou
o zjevy, doby a situace dávno minulé a namnoze cizí
myšlenkovému a mravnímu svetu, 6vilisacním podmínkám a spolecenským rádLlm historikovy doby. takže
je treba zvláštní schopnosti vnoriti se v tyto vzdálené
a cizí svety a vzkrísiti a pochopiti je v celé jejich rázovitosti a odlišnosti. Obtíž se nadto zvyšuje tÍ:n, že
historik pri svém díle snažkím se -o evokaci minulosti
opírá seo kusé prameny zachované, jejichž reci musí
rozumet.
(Odtud formule, že historie je vedou ne
o tom, co se stalo, nýbrž jen o tom, co se zachovalo, že
se stalo!) Zde má proto historie mnoho spolecného
s tvorbou u:neleckou a zde nachází své dobré oduvodnení názor, že dejepisectvÍ velkého sloHu je nejenom
vedou, nýbrž i umením, ano nekterí soudí, že je tímto
více než oním. Prof. RádI, nechápaje dobre umeleck~'Ch
prvku v díle historickém, domnÍváJ se. že jde toliko
o otázku pekného lícení a krásného slohu, niko'11io ono
»résurection de la vie intégrale«, v nemž; Michelet
vlastn í úkol dejepisu.
V tom smyslu aspon RádI na:nítá, že prece Buffon
také lícil dokonalým slohem živocišstvo a že požadavek
umeleckosti nevadí vedecké povaze historie stejne jako
prírodovedy. Vubec procítá-li historik tyto metodologické úvahy prírodovedcovy, má dojem, že se tu mluví
jazykem jemu nesrozu:nitelným.
Nebot co mu poví
Rádlova chvála vy:nožeností moderní vedy na pr. biologické, která pomocí experimentu mLIže objevovati fakta. jež jsou plodem teorie, sotva se v prírode vyskytu jí
a prece jsou vedecky duležitejší než spousta fakt v prírode skutecne existujících? Což historie má vubec možnost nejak experimentovati a tvoriti nová ,fakta?
Prof. RádI ukazuj~ - jak js:ne povedeli - zejména
na díle Hanušove, že naše dejepisectví v jednostranném shonu po faktech zapomíná na dokonalejší, presnejší vypracování pojmu, s nimiž pracuje, tedy na
Eeco, c.o je podle neho karakteristickÝm znakem vedy
nové, vedy modernÍ. Reklri jsme, pokud i historikové
v Hanušove prípadu mohou pripustiti výtku Rádlovu.
•\ však RádI nechápaje podstaty a zvláštnosti historické
práce, projevuje opet a opet, když mluví o myšlenkové
kontStruktivní práci historikove, predstavy a názory
težko prijatelné. Praví na pr.:
»Renaissance i reformace jsou možné pojmy historické;
úkolem historikovým jest je presne definovati (nikoli jen
in abstrakto, nýbrž práve renaissanci a reformaci na po-
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cátku nové doby) a ukázati, jak skutecnost této definici
odpovídá.«

akovou predstavu o po:neru historických poj mlI
'storické skutecnosti muže mít jen vedec, který má
ocima postup ved prírodních, jak o nem jinde
ví: utvoriti si nejakou teorii a fakty, treba i exntálne získanými, ji dokazovati.
Historikovi se
zdá, že se tu prirozený porádek vecí staví na
VU. Historik nevidí svuj cíl v tvorení
pojmll a deicí, které poznáním historické skutecnosti by oveaI. n}'brž naopak svuj cíl spatruje v poznávání této
ecnosti v její individuálnosti a jedinecnosti, v její
islosti dobové i vývojové, pri cemž poj:ny, které
"i, jsou mu prostredkem k tomu, aby vystihli její oba smysl jako celku. Historik nad t'U težko muže
umeti reci, v níž se n a pre d mluví o definování a
once o pre s n é m definování nejakého historio zjevu a teprve pot o m '0 poznávání historické
ecnosti samé. P'Udobne neujasnené a s hlediska
orikova prevrácené predstavy prozrazují Rádlovy
oky jako: »faktu:n závisí na pojmu a od neho dová svoji formu«, nebo: »Že se naší dosavadní meu ceského dejepisectví nedá o renaissanci nic po~
't, jest jasno; ám problém renaissancní jest této
orii cizí, protože jeho v Ý c hod i s k e m j e p 0, nikoli zapsané fal<tum, které jediné tato historie
á.«

ázka tvorení historických pojmu je z nejduležitejproblému a úkolu, jak vyšší vedy historické, tak
mí filosofie a dejin. O úkolu a povaze filosofie
'in a jejím po:neru k v'I,astní vedecké práci. historické
na druhé strane k nové' vede sociologické panují
ás dosud názory namnoze neujasnené a s hlediska
orikova nesprávné, jak toho jsou dokladem na pr.
ekterévýklady dra Chalupného v 1. díle jeho »Socio, «. Není tu místa na obšírné teoretické výklady:
sí nám staciti nekolik zásadních poznámek. Stejne
moderní filosofie vúbec buduje na poznání a odé práci jednotlivých ved, spocívá! také moderní fifie dejin na púde vedeckého poznání historického.
m úkolem pak je konstrukce dejinného vývoje, jež
zakládá na vystižení jednotllivých závažných cinia hnutí dejinnýich po:nocí všeobecn~Tch pojmú a na
ánÍ jejich souvislosti a jejich významu pro další
j. To však muže být také dílem historie na vrcholjejího tvorení. U filosofa dejin pristupuje k tomu
" jako podstatn~T cinitel zájem o prítomnost a zí• nejen retrospektiva, nýbrž i perspektiva v~Tvoje,
ižení jeho tendencí do budoucna, jeho smyslu a cíle.
ofii dejin beží o jakousi kulturní syntésu prítomi, založenou na pozvání a zhodnocení dejinných sil,
'i pripravova'l'Ya vytvárely, a o pochopení dalšího
vÝVojového - to vše ve službách života, pro
treby a snahy. Protože však také historie ve své
i. aspon má-li co ciniti s deiinami posledních stov nichž bezprostredne nachází koreny a pocátky
sné spolecnosti, a kultury - zrídka se spokojí
ocení:n historických zjevu toliko v rámci jejich
, n:í'brž hodnotí je i ve vztahu k prítomnému žia jeho hodnotám, zustává v každém prípade mezi
tní historií a hist()rickou filosofií prechod nenáhlý,
ice plynulá. K tomu, aby s,e historik nebo filosof
odhodllalhodnotiti histori'cké zjevy a historický
j s hlediska urcitého ideálu, je treba, aby se pro
dovedlrozhodnouti, aby v nej dovedl veriti. Urcitá
ní vír:J.je tu tedy sloucena s pronikavým. a jem-
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dm chápáním skutecností dosavadního vývoje; cm
osobního rozhodnutí jde tu ruku v ruce se schopností
kritického a sebezapíravéh'U vedeckého poznávání.
S hlediska takto pochopeného pomeru mezi historickou vedou a filosofií dejin, :Tlezi historickými fakty
a dejinne filosofickou konstrukcí budeme lépe rozumeti
nekterým projevum našich historiku než prof. Rádi,
který v nich spatruje toliko predsudky a bludy »staromódní vedy«. Napsal-'IIÍ na pr. Pekar, že
»dríve než možno budovati paláce dejinne filosofických
konstrukcí, je treba vyšetriti co nejspolehliveji a nejúzkostliveji povahu a jistotu fakt, t. j. pripraviti peclive každý
jednotlivý kus kamel1!Ícképráce co do formy i výberu materiálu,«

je to samo o sobe správné zduraznení nutnosti, aby
filosofie dejin pracovala s historickými, skutecnostmi
vedecky spolehlive vyšetrenými.
Ale ovšem tent() výrok nesmí znamenati, že stále
:lložno odkládati na neurcito pro detailní, monografickou práci o menších kompleksech historických faktú
onu historick()-filosofickou
konstruktivní
práci, která
je potrebou samotné vedy. nemá-li se utopiti v mori
více méne mrtvých objevll remeslného odbornictví a
ztratiti kontakt se životem a význam pro Živ()t. Nebot
život spolecností, národu, generací má nutne potrebí
takové orientace ve vývoji, takového zhodnocení dejinných si:l" z nichž vznikla prítomnost a jež ukazují do
budoucnosti. Arnošt Troeltsch povedelo to;n nekolik
prípadných slov (v úvodní úvaze svého znamenitého
pojednání o významu protestantismu
pro vznik moderního sveta):
»... tvorení historických pojmu a konstrukcí objímajících jednotlivé doby s jejich dejinnými m'cnostmi a tendencemi predpokládá jednotlivé bádání a je na nem závislé;
má své zvláštni nebezpecí a scestí nesprávného zevšeobecnování a bude velmi skromné v pomeru k vlastnímu odbornému badání. To však nemení niceho na tom, že musí býti
vždy znovu podnikáno a že v nem dochází výrazu vlastní
historlické myšlení. Ono jediné umožnuje seskupovati zpra·
covaný materiál pro další práci, vypracovati souvislosti a
prinésti nové otázky v pomeru k látce; ono jediné predevším
umožnuje seskupovati zpracovaný materiál pro další práci,
vypracovati souvislosti a prinésti nové otázky v pomeru
k látce; ono jediné predevším umožnuje dosíci mlcky sledovaného hlavního cíle historie, porozumení prítomnosti.
Konstrukce tato nechce po zpusobu starých teologických
ucení objevovati cesty Prozretelnosti nebo po zpusobu Hegelovu zaznamenávati nutnou explikaci ideje nebo po zpusobu psychologického positivismu konstruovati nutný postupný sled urcitých duševních stavu. Chce ryze v rámd
zkušenosti formulovati jen rozlicné velké mocnosti našeho
dejinného života ve všeobecných pojmech a osvetliti skutecný kausální pomer techto mocností zakládajících moderní svet.«

Není pochyby, že jako je nutno na adresu filosofu
druhu Rádlova odškrtnouti Troeltschova slova o závislosti, konstruktivní
práce historicko~filosofÍ<Cké na
jednotlivém badání a o její skromnosti v pomeru k tomuto, je na druhé strane treba zdllrazniti dltležitost
a nutnost této práce na adresu naší soucasné produkce
historické. V tom smyslu jsem soudil v záverecné kapito'le své studie o »Politické:n dejepisectví XIX. století a jeho ceských predstavitelích«, v níž jsem se snažil
též f.ormulovati tendence a tužby mladší generace.
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Dnes je v naší historické vede analogická situace, jakou lící Mareš, pojednávaje 00 stavu vecí ve vedách príradních:
. . ,

.lI!!\'

»Potreba kritické filosofie v prírodní vede vyplynula též
z rostoucí specialisace výzkumu. Od bor nic tví již ohrožovalo souvislost prírodovedného
celku. Nastala takorka tovární výroba výzkumu,
f a k t a hromadila
se do neprehlednal a veda stávala se - prací
v laboratori.
výlucne a n a 1 y t i c k Ý smer vedeckého badání vzbudil potrebu syn t h e's e, vyhledávání s o u v i s los t í. A tak dochází platnosti též synthetická, mys 1 e c í práce, vedle práce
v laboratori.«

Prof. RádI ovšem dílem ignoroval, dílem dokonale
zkreslin smysl mých úvah. PrÝ »i, tam, kde se protestuje proti bezduchosti ( !) moderní naší historiografie,
hledá· se prícina v prí I i š n é ve d e c k a s t i, a v nelostatku ')wzletu« cítení lidového a národního«. Tak
prý soudí Nejedl~ ve svém clánku »0 národní;n dejepisectví« a v podstate stejne prý píšu já ve zmínené
studii. Rozumí se, že naše zažehnávání prílišné vedeckosti, volání po vzletu atd. je úplne vybájeno. Je to
nová ukázka·, jak bud ležerne nebo neloyá:llI1e dovede
RádI zacházeti s projevy druhých.
.
Po všem tom, jak RádI bud prehlíží nebo skresluJe
kritické projevy nespokojenosti s ceským dejepisectvím,
jež vyšly v posledních letech z jeho obce samotné, t;'láte
dojem, že Rádlovi témer záleželo na to;n, aby ukazal,
že nikdo z cdé ceské obce historické, z m'lladých am
starších, . nemá tušení 00 nedostatcích naší historické
vedy nebo tuší-Ii prece, že neco není v porádku, neví,
kde to vezí a propadá zase jenom té »starožitné vede«.
Teprve Rádl'Ova vtipná diagn'Osa pripavdla na smrte1noo~
chorobu pacient'Ovu a pan profesor predepsal mu svuJ
metodický recept. Bohužel je z velké cásti zhola nepotrebný a historie, herá by chtela užívati nekterých
jeho predpisu a rad, prestala by vubec býti historií:
Jak vypadá Rádlova moderní teorie a metoda hlStOrilcké vedy v praksi, poznáme ješte z jeho neštastné
obrany dejinne filosofické koncepce Masarykovy. N ešlo ná:n v techto poznámkách k všeobecné cásti, Rádlových úvah o to, delati naší historické vede advokáta za
každou cenu. Že nám opravdu o to nejde, bude patrn'O
i z našeho stanoviska ke sporu tét'O vedy s Masarykovou historickou fil'OsofiL Ale chteli jsme ukázati, že
kritická bilance, heron jí prof. RádI sestavil, není s to,
aby ji primela k 'Ohlášení bankr'Otu. Nebot 'Oduvodnuje-li RádI své kapitoly poukazem k tomu, že u nás
v 'Otázkách, jichž se týkají, »zmatek je ve1iký«, kritický ctenár jeho knížky brzy shledá, že zmatek v autarave myšleni je vetší! V jeho úvahách lze spatravati
»predpoklady k diskusi« (tak zní podtitul knížky!) vetšin'Ou jen v tomto záporném smyslu: ukazují, jak by
se a základních pr'Oblé;nech histarických myslit a psát
ne melo.
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vede zaplíst do svých vývodu všechny nesprávné nápady tak zábavne, že si musíte dát velmi dobrý pozor, abyste v jeho spolecnosti neprišli o rozum. F. Soupau1t, který se také dríve hlásil
mezi naG-realisty, je velice talentovaný
clovek. A první knihy
J. Delteile slibovaly takového vynálezce slohových obrazu, že
by nad nimi mohli zblednout závistí Morand i Giraudoux.
Ostatne, i soudí-li' nekdo, že jde o nesmysl, musí se uznat,
že vystupuje
s takovou spletitou metafysicností,
jako nejkrásnejšÍ orientální a germánské smery. A vúdcové nadrealismu se
zarídili tak, že jim v cele táhne jakd predvoj celá kohorta vysoce vážených básníkú, jakými jsou Dante a Shakespeare, Hugo,
Poe, Baudelaire, Rimbaud a Mal1armé, takže se nikdo neodváží
zahájit na ne palbu, dokud se dobre nezajistil, že se nedopustí
z nedopatrení
nejakého zlocinu laesae Majestatis.
A pak, mluvit o nadrealismu
je lepší než hrát mah-jong. Co
je to tedy, ten nadrealismus?
Stará vec v novém vydání, jak
hned uvidíte.
Definici jeho naleznete pa stránce 42. Bretonovy knihy »Nadrealismus,
podstatné
jméno, rodu mužského.
Psychický
automatismus,
jímž usillujeme slovy nebo písmem nebo také
jiuak o vyjádrení skutecných myšlenkových pochodu. Jeto dik·
tát myšlenky, osvobozený ode vší rozumové kontroly, od jakýchkoli estetických nebo mravních zretelú.
Dejme tomu, ku pr., že vám dá nekdo do ruky arch cistého
papíru a pero a požádá vás, abyste napsal bez rozmyšlení vše,
co vám práve táhr.e hlavou. Napíšete:
»Sonorní byt! Parkety
jsou jediný ohromný pedál. Cas od casu otrásají hro:nové rány
nádhernými
stríbrnými
príbo·ry z doby Inkú.
Známe mnoho
druhu zlocinu z vášne, které by všechny dovedly ohromne vzrušit prátele 'varianty ... « Moliéruv pan J ourdain by asi shledal,
že to je notná motanice. Uznávám nicméne, že pan J ourdain tu
není zarucene
spolehlivým
soudcem.
Tato ukázka je vzata
z kntihy A. Bretona samotného »Rozpustný jed«, sbírky to drob·
ných prós, které vydal po svém slavném Manifestu, ukázky po
receptu. Toto je jiná, Yy\nata z prvního
císla Revoluce
nad r e a 1 i s m u, revue, která má nové evangelium hlásati celému svetu: »Strelhbi tost lampových jehel vnáší nám do mozku
zázracnou houbu, z níž zlato oprchalo. Och 1 kdyby kosti byly
tak nadmuté jako riditelné vzducholode, navštívili bychom mrákoty Mrtvého more. Cesta je stráž, postavená proti vetru, jenž
nás proniká a budí v nás úzkost pred naší krehkou manifestací
rubínového jasu ... «
Pripustme snad, že tyto vety nebyly prehlédnuty, zkorigovány,
a schválne umele prekrouceny. Já tomu neverím, a v tomto nad·
realismu vezí pravdepodobne
lživost a neuprímnost,
že je z ní
cloveku až nevolno.
Jeto
v podstate líný bzukot mozkového
stroje, spušteného na prázdno. Myšlénky, obrazy jdou za sebou
bez nejmenšího
logického uradení. Není tu výberu; všechno je
dobré. Rozum je vyhozen na ulici a myši mají volnost.
Ale poví mi nekdo,

proc je tento

»psychický

automatismus«

Nadrea1ismus.

reálnejší
než kontrolovaná,
soustavná,
prísná práce rozumující myšlenky? Rozum je reálno, práve tak jako šílenství; logické usuzování tak reálním jevem jako plácáni. A jsou-Ii nadrealisté v právu, prikládajíce
snum významnost a duležitost, ne·
mohou proto ješte tvrdit, že sen je r e á ln e j š í než bdelé myšlení, neporádek reálnejší než porádek, náhoda než logika, neve·
domo než vedomo.' Pokrtili svúj smer velmi nevhodne.
A co konec koncll v tom všem vezí? Starý rozpor mezi ·in·
stinktem a rozumem, mezi fantasií a abstraktní
rozumovostí.
Jsme vlastne hozeni porádne do zadu: srdce a rozum; romantismus a klasicismus...
Stará hádka ožívá vecne v novém

Kdo že se tak vyjádril?
Mac-Orlan?
Ci snad Francis Carco?
»Nadrealismus
je prý porádný nesmysl 1« Nejspíš asi, podle
všeho. Ale zabývali se jím docela vážní lidé. Jeho proroci nejsou žádní hlupáci; a hned André Breton, který sepsal známý
Ma n i f e s t nad r e a 1 i s m u, je docela šikovný chlapík: do·

zbarvení. Uvidíte, že celý »nadrealismus«
je pouze nedochudce
romantismu
a možná neplodné; zatím se aspon ješte ceká na
jeho velké ciny.
- Všimnete si ješte neceho. Nadrealismus
se zmocnil Freu·
dovy psychoanalytické
metody.
Základním
pokusem psycho-
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Prítomnost
jest narídit nemocnému, aby mluvil nebo psal rychle
e nazdarbuh, pri cemž se mu poradí, aby se vubec neoval, aby zachytil všechny , i nejztreštenejší
obrazy,
mu namátnou, aby nezamítal žádných, sebe nepravdeejších nápadu. Duševní lékar se pak sklání nad touto
ou myšlenkových odpadku; nekdy se mu podarí objevit
cím vskutku se jeho nemocný nejvíce v mysli obírá, co
sobe ostýchá doznat a které tajemství vezí v hloubi jeho
orní.

veru trochu povážlivé budovat literární
teorii na teorii
. trické. S freudismem to ostatne dopadá dosti blede.
l\faurice de Fleury ted práve napsal: »... Tato ohromná
"nost a hrozné, enormní poblouzení...
je mrtvo, zabito
'm, zdravým rozumem a jadrnou ironií francouzské kriMáme dnes právo po krásných diskusích v psychiatrické
osti, po neodolatelne prukazném
díle G. Blondela a po
" rízné satire M. BoHa ríci, že z ní zbývají jen strepy.«
atické diktování Freudovo ",je už jen pouhou hríckou.
se ješte hodí k pobavení za dlouhých <imních veceru a
e, proc by si nemohli lidé v roce 1925 hrát na »nadrea«, jako se pred padesáti lety hrávalo
na »nápovedi« nebo
sekretáre« ?
diskredituje teorii nadrealistu s hlediska »literární tvorby«,
o: vylucují usuzování, vylucují vuli, ale at zkusí vyloucit
parne! ~ Výplody nadrealistu
jsou hotový galimatyáš
rozh, bud osobních, bl!d prevzatých vzpomínek. A když už
byla vyhlášena vojna cistým pojmum, které prý neodpof skutecnu, - to víme od Bergsona, kterého také je možno
mezí predchudce nad realismu pak se mi zdá velice
myslným, užívají-li ješte vubec s lov, to jest pojmu v pracistém stavu, a házejí jimi ve vzduchu, jako když veštbudoucnosti vyhazuje špendlíky, aby po dopadu zkoumala,
se neco z jejich hromady vycíst ... V »nadrealismu«
je
em méne »realismu«, než 'v kombinacích
magických ctve, v nichž aspoií. rozum a vule matematikova
jsou nepoýmí r e a I i tam i.
mím zcela dobre,

že leckterý

nadrea1ista

ovšem

nadrealista, který nešvindloval
a který ,cte po sobe
diktát, tak jako medium v transu si cte, co mu nadiktoKoperník nebo Me de Ségur - se probírá svým dílem se
onou zálibou. Má snad i okamžiky príjemného prekvapení.
se jen v mém mozku vzaly všechny ty roztomilé veci?«
hlavne, vdecí za ne prece jen sobe samému, ne nekomu
u, nebot vše vzešlo z jeho duševních zásob.
Ý

lýchá e, že nadrea1ismus se staví za ofensivu, která se
y prítomné dobe z dalekého východu proti lidské osobBenjamin Crémieux upozorií.uj e, že literární
rok 1924
cuje »rozrušení osobnosti«. Nejde už o to ukázat, co v bylidské je stálého a nezmenného, nýbrž dokázati, že naše
nost« se neustále mení a 'že jest jí naprosto nemožno zat sebe samu. To arci je pravda na príklad pro Proustovy
plDevadž zahledíme-li se pozorne do svého nitra, najdeme
v jediné duši spoustu odstín lI, nescíslných odporu a ne)Dých komplikovaných víru. Nezdá se mi však, že príanalysováním se lidská osobnost rozrušuje.
Mohlo by
užít proslulého ''''ýroku: »Trochu analysy nicí cíl jednot:l;,
bního já; mnoho analysy jej opet vrací.« Co se tkne
lismu, jsem presvedcen, že není vubec osobnejší
»lite«. Není to ješte tak každému
zjevno, ponevadž je málo
istické literární produkce. Ale brzy se ukáže, že opravmíncný nadrealismus disponuje jen velmi omezeným poobraZIl, vzpomínek, lPlyšlenek a že prešlapuje
stále na
míste. Nadrealisté budou housti neustále stejnou mopisnicku.
bo se vrhnou na umelý nadrealismus ... A vlastne to už
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delají. Jsem
Gapsal:

jist,

že panu A. Bretonovi

dalo hodne

práce,

než
(

»... Vracím se, mé kroceje se vracejí také,
kam se vracejí. Dívám se do jízdního rádu;
byla nahražena jmény losob, jež mi byly dosti
jedu do A ... , vrátím se do B ... , presednu v
ovšem, presednu v X ... Jen abych nezmeškal
to máme: nuda, krásné rovnobežky,
ach! jak
rovnobežky na boží kolmici.«

ale nevím
jména mest
blízky. PoX ... ? Ano,
nudu! Ted
krásné )sou

Tu možno už veru ríci, že jde jen o afektované slovní hrícky .
V tom není za mák ani nevcdoma ani nadreálna. Jeto,
chceme-li, chvílemi vtipné, a je-li ctenár v dobré nálade, také humoristické.

*

Lidé si už zvykají na halucinacní tón jistých nadrealistických
výplodu; a objeví v nich casto šfavnaté a znamenité skupiny
obrazu. Jsou nadrealisté,
kterí se neprijímají
hned. Když se
nalovili dosti ve svém podvedomu a dali si do syta' svého »automatismu«,
prebírají
svuj úlovek a udelají vám opravdovou
radost. Prectete
si jen na pr, Modlitbu
na Eiffelove
vež i od Giraudoux-e,
a budete unešeni. A na práve takové
a podobné nadrealistické
výrony narazíte pri letmém jen prolistování knihy P. Moranda. Oba, i Giraudoux i Morand tu pracovali jako nad realisté, ale aspon s houževnatou vulí a nejsubtilnejší logikou.
A k tomu asi dojdou pánové Breton a spol., epigoni, považujíce se za demiurgy. Prozatím to jsou pouze opozdení romantikové. A chtejí-li hledati predky, najdou, že nepochybne je víží
rodná pouta s romantiky nemeckými. Novalis formuloval takto
pred sto lety »poetiku« nadrealistll:
»Básník musí sám sobe
být jevem ... Jsou možné povídky s jediným spojujícím
poutem, jímž je asociace ideí, p r á vet a k j a k o ves n u; básne
harmonicky krásné výraznosti, ale vubec bez pojítka a ú p ln e
bez e s mys I u; nanejvýše nekolik isolovaných strof by si zachovalo srozumitelnost,
jako úryvky
vypujcené
odevšad
a
u nejrozmanitejších
objektu. Smysl poesie má mnoho stycných
bodu s š í len s tví m v u b e c.«
N adrealismus,

jak

patrno,

niceho

nevynašel.

Poznámky
Je prý demokratem. Pan profesor Nejedlý má jakési
potíže: byl by rád demokratem, ale pri tom by chtel
být i komunistou; pripojil se k Leninove garde, a'Je
nechce se zreknouti citátu z Masaryka; tleská ruskému
zpusobu rešení s'Ociální otázky, ale pri tom by rád pro
sebe sehnal nejakou ceskou tradici. Ponevadž tyto veci,
"demokracii a komunismus, Masaryka a Lenina, Cechy
a Moskvu, Bedricha S:netanu a revoluci nelze spojit
vecne a opravdove, pok'Ouší se o to p. prof. Nejedlý
aspon slovíckársky a falešne. Tak na pr., aby priblížil
Bedricha Smetanu aspon ponekud thesím komunistické
internacionály, udela'!l z neho, na základe jednoho místa v »Daliboru«, básníka LumpeIlipr'Oletariátu,
oné
vyvržené lidové canaille, kter'Ou t'Olik miloval Bakunin,
K tomuto pojetí Smetanovy osobnosti postacilo p.
prof. Nejedlému, že v »Daliboru« na jednom ~11íste
vystupuje i bezejmenmý pražský dav, ne lid, a'le ješte
neco pod ním, jacísi vydedenci spolecn'Osti, krátce
Lumpenproletariát;
hned prÝ se pozná, ž·e Smetanovy
sympatie patrily této vrstve. Nad tímto novým pojetím
Bedricha S::netany vstávaly prirozene
okolostojícím
vlasy na hlave. Predne je to desný zpusob 'Oboování
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s umelci; podobným zpusobem pokoušeli se kdysi
Nemci privlastniti si kde kterého velkého evropského
cloveka. A za druhé, ztratíme-li už jednou cit a vkus
a zacneme-'J,i jednou zacházeti s .umelci tímto zpusobem, pak by veru bylo tisíckráte možnejší objeviti
y S_'netanovi agrárníka. - Jindy pan prof. Nejedlý,
. Jenž odporucuje komunistickou revoluci, rozpomnel se
na druhou stránku své bytosti a rekl si, že by bylo
treba odporuciti komunistickou revoluci nejakÝm ceský~.~pusobem a na základe ryze ceských citátu; nejradeJI by dokázal, že od praotce Cecha až k panu Hakenovi, predsedovi komunistické strany, s'e nepretržite
táhne táž myšlenková linie. Pan prof. Nejedlý tedy
rekne, že ty strachy pred rev'olucí jsoU' prý smešné,
nebot už Masaryk rekl, ž'e je treba »revo'llUce hlav a
srcLcí«. Nad tímto spojením dvou revolucí vstávají
okolostojícím opet vlasy na hlave. Což je možno, že D.
prof. Nejedlý nechápe, jak ruzné jsou to revoluce, 'a
že není možno dovolávati se Masarykovy revoluce hlav
srdcí ve prospech revoluce komunistické? Že není
mOžno názor o nutnosti mravní a myšlenkové obrody
uvádeti na potvrzení názoru, že je treba utvoriti bojovné proletárské setniny, sehnati pušky, vzíti kladiva
a uškrtit posledního sociálpatriota strevy posledního
továrníka? Lze težko veriti, že by pan prof. Jejedlý
nechápal této ruznosti. Zbývá tedy již jen názor, že je
to pokus o vedomý klam. Stací-Ii p. prof. Nejedlé:nu
pouhé sluvko r e vol u c e, aby v nem spatroval dukaz
oprávnenosti revoluce komunistické, pak se muže stejr.e dovolávati na pr. Jaroslava V rchlického, jenž ohlásil
revoluci ceského verše. To vše plyne z toho, že p. prof.
Nejedlý by rád spojil to, co normálními cestami spojiti se nedá. Chce-Ii býti logid<ý, pak musí se zríci
bud toho nebo onoho. Stal s'e ko:nunistou, dokonce,
jak sám praví, »levejším než komunistická 'i,evice«, ale
rád by bylomimo to také ješte nejlepším demokratem.
Ale to jest neco takového jako spojiti ideu lva s ideou
:regetariánství. Nazvali jsme p. prof. Nejedlého, když
Js:ne pozorovali, že se již zcela ztotožnil s vecí komunismu, »desertérem demokracie«.
Prof. Nejedlý
to nechce pripustiti.
On prý nedesertoval od demokracie, ale jiní prý desertovali. Píše:
é1

"Kdo cetl jen neco ode mne nebo mne slyšel na schuzích,
ví, jak já stál a stojím proti censure,
proti obmezování
práva
shromaždovacího,
proti
okleštování
porot
a zejména proti tomu systému libovule,
který u nás ohrožuje
samé základy dt'mokracie.«

Drahý pane profesore, kdo pred ríjnem r. 1918 jen
neco cetl nebo slyšelo od Lenina, vedel, jak on stál
a stojí na pr. proti trestu smrti, dokud u vlády byl,
Kerenský. To proto, že trest smrti byl namíren proti
ko;nunistické agitaci na fronte. Ale kdo po ríjnu 1918,
po pádu Kerenského a vítezství bolševiku, jen neco cetl
od Lenina nebo ho slyšel na schtlzích, vedel, jak Lenin
stál a stojí jako nejrozhodnejší prívrženec trestu smrti,
který tentokráte byl namíren proti jeho Odpullcum, a
vedel, že Lenin, pokud se týká trestu smrti; se vyslovil
ve'llmi zretelne, že »kde se kácí les, lítají trísky«, a že
v oboru proletárského teroru »vše je nám doV'oleno«.
Tehdy Lenin se vyshvil, že agitace proti trestu smrti
byla práve, j.en agitací a že neví, proc by se mel jakéhokoliv druhu agitace zríkat.
Pane profesore, jste-li
opravdu ko:nunistou, pak Vaše agitace pro demokracii
Je práve jen agitací a Vy se jí zabýváte jen proto, že
nevíte, proc byste se :l1eli jakéhokoliv druhu agitace
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zríkat. Víme velmi dobre, že všude bojujete protI censure, proti obmezování práva shromaždovacího, proti
oklešfování porot a proti libovul,Í, Také »Rudé piávo«
proti tomu bojuje a vLlbec komun.isté ve všech zemích
proti to:nu bojují. Dovolte však, pane proiescrc,
otázku: za jakým cílem? Chcete snad ríci, že bystl~ vy
komunisté nemeli nic jiného v úmyslu než zavésti nejcistší formy demokrrtc:e, kdybyste se náhodou zmoc·
Ijili vlády?
Ví te velmi dobre, že nic takového ríci
ne:Dužete. Ten Váš a »Rudého práva« boj za demokracii je práve jen agitací, nikoliv cílem. Víme prece
všichni velmi dobre, že komunismus navždy opustil
pudu demokracie a že v mnoha ruzných formách se
vyjádril, že se na demokracii vykašle. Víme prece
všichni vel:ni dobre, že cílem komunismu jsou tuhé
formy diktatury, nikoliv demokracie, k níž všichni
teoretikové komunismu vyjadrují
hlasité opovržení.
Víme všichni, co je to taková diktatura. Dnes bojujete
J:.lroti,censure;
ale kdybyste vyhráli, nedovo'l,ili byste
vycházeti žádnému tisku mimo tisk Vaší strany;bojujet-e proti ob:Dezování práva shromaždovacího, ale
máte v programu, vyhrajete-li to, povoliti právo shromaždovací a spolcovací pouze komunistLun;
bouríte
proti tomu, že politické pre jsou odnímány porotám;
<.je ve své;n státe byste politické pre predali k rychlému vyrízení Mimorádné komisi; bojujete proti libovuli zástupcu dvou tretin 'I,idu; ale po vašem vítezství
by byly otevreny cesty libovuli zástupcu jedné desítiny
lidu, a tuto libovúli bylo by možno daleko méne kontrolovat. To prece všechno každý ví, pane profes,ore:
proc se tedy pokoušíte házet tímto zptlsobem písek do
ocí? Není to neuprí:nnost, hlásáte-li demokracii jako
agitacní pr·ostredek a máte-li zcel,a jiné, ZlCelaprotidemokratické cíle? Ríkáte, že jste demokrat, ale pak
nemtlžete býti komunistou, protože komunismus je tak
málo demokratický jak jen možno. Nebo jste komunista? Pak illtlžete b);t demokratem, jen když se Vám
to hodí k agitaci, a to je falešné a ošklivé. Tedy co
jste vlastne? Nejste proste jen - rozcilený clovek?

Dopisy
Volební reforma.
Pane redaktore!
Terezín,

15.jVT. 1925.

Stavím se zcela za clánek pana J. J. S. o volební reforme,
jen jednu vec bych mu vytknul: zdá se mi být až príli~ ohleduplný, rekl bych bázlivý.
Bohužel, u nás se již pomalu jinak
psáti nedá. Rekl-li bych otevrene to, co si myslím o chystané
reforme volebního práva (a vždyt to ani volební právo není!)
a co si myslí vetšina nás, byl by clánek zabaven a konec koncu
by mne ješte zavreli pro poburování.
A ve mne se to bourí!
Vždyt vše to, co se chystá, je soustavaé omezování obcanské
svobody. Jakápak je zde svoboda? Musím volit lidi, kterí se mi
nelíbejí, a pak jsem nucen respektovati
veškerá narízení, kter:í
tito lidé sestavují. A pri tom se žádá (vlastne predpokládá jako
"amozrej mé), aby nebyla podporována
oposice. Kam takto spejeme? Jak se bude vyvíjet náš pomer ke státu, k vládc a k zákonodárství
státnímu vllbec? Prestává
se již nyní vládní narízení respektovat - to je pocátek úpadku.
Je ~elkou chybou nás všech, že se hrozne pomalu odhodláváme
k rozhodnému kroku. Máme stále v sobe kus otroka. Nedovedeme se ranám dríve oprít, až když jsou jak náleží citelné a
cetné (doufáme stále, že se více bít nebude). Zacneme se opírat

Plltomnost
• než bude pozde. Až prijdou volby, zbyde nám JIZ Jen ta
ední zbraií: nevolit. A to není práve dobrá zbran, cítíme to
dý až moc dobre. Co delat? Dovolte mi otázku: co je lepší:
se poutat vázanými (a certi vedí jak ješte vázanými!) kantnlmi listinami, volit proti své vlastni vuli a cekat pak na
te horší narízení a omewvání svobody - anebo se odhodlat
olit? Ale to odhodlání musí být nejen hlasite vysloveno,
brž vykriknuto, aby si koalice uvedomila, že je nás mnoho,
ze našim odhodláním nastává možnost velkého sesílení opo_·
v príštích volbách. Kdo mi'lžeš, chop se práce, dej na jevo
ite svoji nespokojenost, aby nás bylo stále víc. Na stráž
ti šncrovackám! Uvedomme si, že nemáme lid pro vládu,
brž vládu pro lid, že jsou naši zástupci voleni, aby pro nás
dli a ne, aby vládli námi.
A-ško.

o

senátu.

Pane redaktore,
tuším, práve Vy, ktlerý jste v minulém rocníku
rltomnosti« pocal diskussi o našem senátu. Ríkal jste, že
átu nepotrebujeme, páni senátori se bránili, že prý ho nanutne máme zapotrebí, konec koncu zase to usnulo a vše
talo pri starém.
Máme prý pred volbami. Nic urcitého se, pochopitelne, neví.
koalicebývá ráda mystickou. Neví se ani, bude-li se volit do
movny poslanecké a senátu, nebo jen do snemovny, ježto
tava zarucuje pp. senátorum delší život než jejich kolegum
parlamentu. N~ví se tedy o tech volbách mnoho, ale pres to
d bylo by dobre, otázkou tou drobet hnout.
Prehlédneme-li cinnost senátu až do dnešního dne a máme-li
tom podat zprávu, tu pricházíme do velkých rozpaku. PovíI o »ssaCÍmpapíru« je sice fráze, ale bohužel fráze pravdivá.
lament »píše« a senát »ssaje«. A pres to, že »ssál« už hodne,
'de mu to k duhu a ne a ne se postavit na vlastní nohy. Tojste už ostatne i loni konstatoval Vy, pane redaktore, a
tecných,positivních zmen od té doby noebylo.
nát tedy živorí dál a nikdo neví, jak dlouho tato agonie
de trvat. Tu a tam nejaký krecovitý pohyb (viz nedávné proávání nekterých predloh v senáte pred parlamentem), to
e ješte není život I
Kdyby konecne páni senátori se scházeli na své útraty, nikdo
jiste jim v té nevinoucké zábave neprekážel. Ale, jak zná0, existuje u nás poslední dobou urcitá vec, které se ríká rece. A ponevadž pp. senátori se nesjíždejí za své peníze ani
peníze svých stran, nýbrž za peníze státu, bylo by snad do, kdyby se i na tomto poli uplatnila ona snaha po restrikci.
važme,prosím, jen, co by bývalo bylo, kdybychom po 5 let
lynulého zákonodárného období nebyli mi":li senátu. Co by
alo bylo jinak? Kdy senát zasáhl do politického, sociálního,
dárského a osvetového našeho života tak, že bychom meli
vedcení,že tu alespon prece pro neco je? Prosím, premýšlejte I
'1'em, kterí mají jen trochu poctárské schopnosti, nebude za
O násobit mesícní plat pp. senátoru jich poctem a pak výk znásobit poctem let, za nichž se »pracovalo«, Výsledek
jiste úctyhodná suma. A podobná suma by mela opetne
'zovati státní rozpocty pro príští zákonodárné období! Co
e za ty peníze Už mohli mít nemocnic, ozdravoven, divaI zvýšení státne-zamestnaneckých platu atd. atd. A vše to
bylo melo jiste vetší význam, liež udržování slavného senátu.
:predposledními volbami byli socialisté zásadne proti senátu.
yž šli do volebního boje, vztýcili heslo: Páni chteli senát,
jim ho udeláme. Neškodilo by snad, kdyby mutatis mutansocialisté se opetne vrátili k svému puvodnímu stanovisku.
• ,že by to šlo, ale neverím, že to pujde. Koalicní prakse již príliš u nás rozmohly. Podotýkám to tedy jen pro
ový prehled.
o
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Tedy restrikce na pravém míste! Zlí jazykové tvrdívají, že
senát je zaopatrovacím ústav2m pro presluhující politiky. Co
nevidet vstoupí u nás v život starobní pojištení, a o ty, kterí
již se cinne v politice nebudou moci uplatnit, bude v nejkrajnejším prípade i takto postaráno. Je snad tedy ješte neco, co
by existenci senátu oduvodnovalo?
Nejtežší by ovšem bylo najít polit. stranu, která by se se vší
energií o zrušení instituce senátu (a tím ovšem i opravy ústavy)
zasadila. Címž chci jen upowrnit,
že by to byl opet jeden
vhodný clánek do programu »strany nestranných«, jak o ní
psala »Prítomnost« v minulých císlech. Jen dockáme-li se jí!
S projevem úcty
H. S.

Bankrot ceské vedy historické?
Pane redaktore,
clánek Dra \Verstadta ve 23. císle Prítomnosti mi znovu potvrzuje, jak odmítavého prijetí se dostává poslední knížce prof.
IZádla. Chtel bych se jí ponekud zastati upozornením, že má
nicméne dobré filosofické jádro. Jako velká cást projevu prof.
Eádla z poslední doby jest i ona, pokud rozumím, reakcí na
problém dusledného determinismu, resp. na jeho dusledky pro
mravní praksi. Nechci rozhodovati, nejsa historikem, zda bylo
šfastnou myšlenkou demonstrovati tento problém na ceských
dejepiscích, ackoli nepochybuji, že ten druh determinismu, proti.
,nemuž RádI bojuje, jest i v historii možný. Dostává se tam
z prírodních ved pres t. zv. fysiologickou psychologii. Determinisrri jest nezbytným predpokladem exaktních a prírodních ved.
Pokud se udržuje jen v této oblasti, není pro nás tak palcivý.
Stává se jím tehdy, prestehuje-li se také do psychologie. Tam
dává potom odrlldu psychologie, zvanou fysiologická (mechanistická, materialistická), která redukuje pochody vedomí na
procesy v nervovém systému, o nichž platí, nejsme-li náhodou
vitalisty, principy mechanismu. Psychologie a všecky vedy v hierarchii, stojící nad ní, se tak redukují, ovšem že jen teoreticky,
ria fysiku. Podle toho pak všecko duševní dení, at individuální
af kolektivní, není nicím více než kausálním sretezením jeho
hmotných substrátu. Kde pak ale zustává naše volné úsilí, naše
úmyslné rozhodování, naše mravní zodpovednost? To jsou asi
dusledky, jichž se prof. Rádi leká. Jeho knížka jest ovšem jen
protestem proti nim, ne jich prekonáním. Ale vždy[ konecne
nicím víc být nechtela:
Mimochodem podotýkám, že sám nepovažuji mravní fatalism
za nutný dusledek universálního determinismu, který jest pouhým principem výkladu, jehož užitím se nemusí pranic zmeniti v naší mravní praksi. Nemohu to zde dále. rozvádeti. Druhým východiskem by byla prísne empirická psychologie, jak ji
dnes pestuje treba McDougall, a: jejíž obecné zásady u nás formuloval prof. Krejcí.
Tolik jsem chtel, pane redaktore, podotknouti za úcelem,
aby knížce prof. RádIa nebyly jen tak zhola upreny všecky
hodnoty. Její autor se hájil ve verejné diskusi poukazem na to,
že je filosofická, a že je tedy nutno j i vyvraceti filosoficky.
Myslím, že mel praydu.
V úcte oddaný Dr. Zdenek Smetácek.

Aféra Habermanova.
Vážený pane redaktore!
Vaše glosa »Hledá se primerená pomsta« mela býti spIse
nazvána: »Hledá se, jak zakrýti stopu«, ale Vám patrne nebyla
známa tato okolnost:
Poslední ránu Habrmanovv jmenování vyslancem ve Vídni
nezasadil ministr dr. Beneš, jak se snaží sociální demokraté
namluviti lidem a snad i sobe. Byl to sociálne demokratický
senátor z Mor. Ostravy, který se dostavil do kanceláre presi.
denta republiky a položil tam vecné námitky proti Habrmanovu
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jmenování, námitky, které odiivodnil svou funkcí predsedy
ústavne-právního výboru senátu. To ovšem sociální demokracie
nemuže priznati - stejne jako to, že onen senátor se neprijel
do Prahy zodpovídat predstavenstvu strany - musí svést odium
své porážky na jinou hlavu.
V úcte Váš I. H.

o

atheismu.

Pane redaktore,
doufal jsem, že po prání Dra Fuchse nastane vskutku konec
debaty .. Nenastal, nemohu si tedy usporit malou poznámku
P. Dru Vondráckovi: Píšete: »... zustal jsem krestanem a katoIíkem ... « Mýlíte se: Vy jste jím nezustal, je-li pravdivý dodatek, kterým to oduvodi1ujete. Octneme-Ii se na poli, kde mluvíme o pravde, nenahrazujeme to vykládáním o matr~ce. Každý
skutecný katolík Vám potv:rdí, že Vašeho vyznání je trochl!
málo. Ovšem, nej sa katolíkem, mužete být krestanem. Myslíte,
že se lidé nevzdávají státního obcanství a jest tedy neoduvodneno vystupovat z katolictví.
Mne se zase zdá, že se pred nemnohými léty náš národ
»vzdal« státního obcanství - rakouského. Filosofie Franze n.
»Sit, quia fuit« se mi nejak nelíbí.
Jinak se hlásím v pomeru k Bohu k Vaší první kategorii;
ale dekuji protestantství, že liJi dalo poznati Krista jako živého
Spasitele a ne pouze ucitele moudrých rad.
Dru Fuchsovi sdeluji, že mé ohražení proti tomu, abych
s ním nebyl v jedné fronte, bylo spíše pudovým zduraznením
konfesního rozdílu; bylo zbytecné a spíše coram publico.
Nyní s ním jdu do jedné fronty i v tom, že prohlašuji i pro
sebe konec debaty.
Dit.-

Neco

O

družstvech.

Vážený pane redaktore,
dovolte mne, abych ve Vašem ct. liste mohl upozorniti širší
verejnost na pomcry v místním družstvu a demaskoval tak
pomery vetš~ny našich družstev v republice vubec. Tato družstva domáhají se neustále státních subvencí, které dosahují
miliony Kc. Jak se s temito bezúrocnými »pujckami« hospodarí a kam vlastne tyto obrovské obnosy každý' rok utíkají,
ukáží príklady, které zde uvedu.
Zdejší delnický výrobní spolek vybudovaný na základe svépomoci, t. j. z verejných penez, jest moderne zarízený, opatI-ený moderními stroji a inventárem, prožívá krušnou hodinku
»kapitalistické stabilisace«. Zatím co každý živnostník musí se
svou živností probít težkým životním a konkurencním zápasem,
tento podnik má tu výhodu, že má 16 prodejen, které jeho
zboží jsou nuceny kupovati, címž má zarucený odbyt a zárovei1 komitenta, který platí a musí platiti, jelikož má inkasso
v rukou. Po tríletém hospodarení vykazuje skoro stotisícový
nekrytý schodek a dožaduje se ted na ministerstvu poskytnutí
100tisícové bezúrocné pujcky. Zatím co živnostníci težce zápasí
každý halér, musí príjmy urovnati s vydáním, platiti vysoké
~ane, tyto podniky hospodarí, jak se jim uzdá, dane dohromady žádné neplatí, ponevadž si udelají bilanci podle své
chuti, provoznu opatrí si v místnostch domu postaveného na
státní záruku, tudíž využívají veškerého dobrodiní zákona, mely
by alespoi1 míti tolik pocitu zodpovednosti, aby dokázaly nejakou prosperitu, když ne financní, tož alespoJ1 po stránce
technické neb morální. Co však vidíme? Není zrízence, který
by se po odchodu ze služeb spolecenstva o mzdu nesoudil, výrobky v dílne zhotovené jsou pod úrovei1, cehož jest dokladem
to, že treba podnik stojí v delnické ctvrti, delníci chodí nakupovati jinam. Nyní na jejich žádost, státe, vládo prokletá,
na kterou neustále nadávají, pujc jim peníze, aby meli co
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prodelávati. Takováto žádost by mela býti predmetem jednání
v par1amente, aby jednou byla ucinena prítrž tomuto prekrásnému hospodarení verejnými penezi neb penezi duverivých
chudých lidí, kterí si je neschopnými, tupými a nezodpovednými lidmi nechávají spravovati.
V otázkách personálních jsou pomery v družstvech stejné,
ne-li ješte horší. Tyto socialistické podniky zacházejí s perso·
pálem hure než t. zv. težký kapitalista. A to jsou, prosím,
vudcové pracujícího lidu, kterí mu slibují ráj na tomto svete
a nadávají denne na brutální jednání kapitalistu. Dostal jsem
nedávno dopis od jednoho z postižených skladníku takového
družstva, v nemž žádá, abych verejne zakrocil a poradil mu,
co má podniknouti. •
Pro zaj ímavost uvedu: »... muže-Ii mluviti o otázkách pedagogických svých robotáru stredoveký dráb, nemuže tak jiste
ciniti reditel našeho konsumu, nemluve ani o otázce vykoristování cloveka clovekem v »socialistickém« podniku družstevním.
Do podniku jsou prij Í1náni zamestnanci všech barev, puvodu
i povolání, jako na príklad ševci u Báti. Jaký jest plat obchodního zamestnance v takovém podniku! Smlouvou zavazuje se
skladník, že jest prijat pro celý podnik a že veškeré ztráty
(manca) musí plne zaplatiti! Ovšem prebytky zustávají majetkem konsumu, takže když má zamestnanec jednou 1000 Kc
prebytku a pak 500 Kc manca, musí to zaplatiti a jest pri tom
ješte zlodejem. Za tuto' zodpovednost, k níž pridává 1shodinovou
práci, požívá 4% provise, a nebýti toho, že nevedomost hríchu
neciní, každý skladník, pokud by za pul roku nezemrel hlady,
jiste by nechal v tomto podniku vše: kauci, cest i poslední
kate! To jest jedna z prícin, proc poctivý zamestnanec z družstva odchází a musí odejíti, nechce-li proti své vuli státi se
zlodejem!
Druhý duvod jest risiko, které nese skladník ohledne dluhu
u komitentu.
Zajímavé jest, že pomerne nejvetší procento
techto"dlužníku se rekrutuje z rad nadsoudruhu, t. j. p. reditel,
odborový tajemník, pánové z predstavenstva, z dozorcí rady
etc. Jakmile prodavac neprojeví dostatek porozumení pro tento
druh družstevnictví, jest s ním zle, octne se na indexu »bolševisky nespolehlivých. Tretí duvod jest t. zv. vzájemná »socialistická a družstevní duvcra a zacházení s personálem vllbec. Zamestnanec, který byl akceptován pro urcitý objekt, na nemž
reditelství žádalo Ia referenci, ocitne se pojednou proto, že
p. reditel, chtej e odstraniti ze svého nejbližšího okolí nebezpecného konkurenta (zamestnanec má totiž více schopností než
p. reditel, jenž obycejne se neosvedcil ani ve s v é m »fochu«
jako bednárský pomocník), v prodejne, kde skladník riskuje
25.000 Kc za odmenu 289.20 Kc mesícne proto, že nechtel býti
v bezesmluvním stavu. Pri tom p. r~ditel-komunista, který
denne kricí: pryc s tyrany ... , pryc s dnešním spolecenským
rádem, pryc se zákony meštáckými, se cynicky vysmívá zamestnanci a vychloubá se impertinentne, jak ho povede v železech do kriminálu proto, že chtel denne trikrát jísti a že on
sám z neho udelal zlodeje ... « atd.
Takové jsou pomery ve vetšine družstev, zvlášte pak v tech,
v nichž komunisté vedou hlavní slovo. Bylo by více než treba,
aby zamestnavatelé poukázali delnictvo na sekretáre, aby oni
jim rekli pravdu o socialistických podnicích. Zapomínají, že
páni družstevníci jdou príkladem napred ve snižování mezd
zemestnancu.
Bylo by toho ješte více, co by se melo verejne vykriknouti
do sveta, a to tak, aby tato slova dolétla k uším tech, kterí
neustále verí ješte v schopnost komunistických vudcu a podvudcu. Jejich znalosti dosahují frází; jde-li však o veci hospodárské, jsou prázdní, nemohoucí, jako bezhlaví. V tom jest smrt
a tragický jejich konec.
Srdecne Váš los. Železný.
V Písku.

