ROCNíK III

Muž

V PRAZE 16. prosince

V

pozadí

1926

J. E. SROM

Boj o "Všehrd" a co s ním souvisí
Porolnicování prumyslu?
v

C. S. D.

JIRÍ HEJDA

Národní divadlo v nebezpecí
Ludáci do vlády

,

U redníci v boji o inserty

ZA Kc 2·-

Prítomnost..,
nezávislý týdeník

1111I1111111I111111I11111I111I11111111I111111111111111I11111111I111111I11111111I11111111I1111111111I11I11IIl1l11mlllllllllllll

Nakladatelství Fr. Borový
v Praze
zahájilo

vychází

v nakladatelstvi fy. Fr. Borový v Praze-II.,
Jindrišská ul. 1~, tel. *295-41, 312-34_

p r v ním

Pi'edplatné

v grafické

na rok Kc 100'-, na pull'oku Kc
na ctvrt roku Kc 25·po Kc

50'-\

2·-

Za redakci odpovidá

Ferdinand Peroutka
Tiskne Edvard Leschinger Praha 11.,624

Jako

další

Á.

svazek

spisu

FRANCE

v edici PANTHEONU

práve vyšlo

ZLOCIN
SrlVESrRA
BONNARDA
268 stran

za

Kc 15--

a

SEDM tEN
MODROVOUsovfc8
za Kc 12-50

200 stran
U všech knihkupcu

a v nakladatelství

FR. BO ROVÝ,

PRAHA

svazkem

o 308 stranách

STRÍBRNÝ VÍTR
11111 11I111111 III III III IIl11lmllllllllll

císla

spisu

FRÁNI ŠR-ÁMKA

ve ctvrtek dopoledne

J e-dn:otlivá

práve , vydání

III III 1II111111111111111!1I111

úprave
za

11I1 III III III 11111111111I1 II II !I 11I11I1 1111I111I111111I1111I1111

V. H. Br u n n e r a

Kc 40·-

Druhý svazek bude obsahovati

BÁSNE.
U všech

knihkupcu.

11I1111111111I11111I111111111111I1111111111111111111I111111I11I1111111111111111I111I1111I111111I11I1111111I11111111111111I111111

1111I11111111111111111111I11I111I111111111111111111111111111111111I11I111I11I111111I11111I11I1111111111111I11111111111I111111111

SYSTÉM
RIEGEL
práve vydaná kniha,
naucí Vás zjednodušenému úcetnictví a samostatnému bilancování.
Cena Kc
U všech

30··---.

knihkupcu

v nakladatelstvÍ

a

Fr. Bor o v ý,

Praha 11.. Jindrišská 13.
1I11111111111mlllllllllll1l1l1ll1l1l1ll1l1l1ll1l1l1l1l1l1l1ll1l1l1l1l1l1ll1l1l1l1ll1l1l1l1l1ll1l1l1l1ll11l1ll11l1l111111I11111

PNtomnosL
V PRAZE 16. prosmce 1926.

Politika
J. Ed. Šrom (Moskva):

Muž v pozadí.
Postupne a plánovite, podoben neHepšímu umelci moderní šachové hry posicní, avšak také výbornému,
houževnatému a klidnému lezci horskému a v míre neposlední i gladiátoru revolucní areny, vystoupil v posledních letech, mesících, týdnech, ba dnech na vrcholky
moci a vlivu v revolucním a bolševickém
R.usku clovek
puvodem ne ruský, veliký internacionalista
a revolucní
konspirátor, polotajemný, poloneznámý
Josef Visarionovic S t a i n.
Ac nestojí na vrcholcích
mocenského
rozhodování
v obrovském státe sovetském
sám, nýbrž má kol sebe
skUPInUlidí více méne rozdílných a navzájem závislých,
ac nominelne a formálne i ústavne vlastne žádnou oficielní funkci ve státe nezaujímá, prec jest dnes považovati jej za nejvlastnejší
zdroj rozhodování,
nejdovednejšího a nejprirozenejšího
vudce, který po smrti Leninove dovedl v sobe soustrediti
ono presne odvážené
množství individuelního vlivu, jaké jest treba, aby vubec
bylo možno ríci o jednotlivci, že ovládá ten stát a tu poltickou stranu, jejichž nedotknutelným
božstvím jest, byl
a bude zrovna opak individualismu,
totiž kolektivismus,
massa. S t a i n, individualita vyhranená
a vykrystalisovaná v revolucním boji do samostatného
typu, osobnost
vYciselovaná již behem trvání bolševické vlády do nejjemnejších záhybu, je dnes nikoliv jako svérázná
osobnost, nýbrž práve jako hlasatel všemoci a všedovednosti
kolektivismu, dovedným
usurpátorem
nejrozsáhlejšího
vlivu a neobycejné moci v SSSR., jakou kdy od smrti
Leninovy vubec bylo možno v jednech rukou soustrediti.
Pri tom však ani jediným pohnutím mysli nedává ná
jevo, že by o tuto moc usiloval, o ni stál, si jí nejak zvlášt
cenil a dával ji ostentativne
pocitovati svému okolí. Do
moci Stalin vlastne vešel, jako se vchází do trunní síne.
NiKoliv však jako Bonaparte,
po slavnostním
schodišti,
s triumfálními insigniemi nového imperia a sám, nýbrž
v cele velkého davu mocechtivých,
kterým byl pri postupu vzhuru za mocí vudcem, avšak vudcem takovým,
o nemž ti, kterí jsou jím sami vedení, mají mínení, že je
proste jedním z nich, stejne hodnotným
a stejne schopným, jenž však jakousi shodou okolností se ocitl v popredí postupujícího stáda.
StaHn na venek je nejprostší, nejméne nárocný, nejvíce
prím~Ta spravedlivý ze všech bolševických
vudcu. Svou
hrubozrnou otevreností,
uzavreností
do okruhu vesmes
komullistických prátel, tvrdou lapidárností
svých projevu, zcrželivostí
ve vystupování
pred velkými
davy
blíží se onomu typu vudcu techto velkých davu, který
rychle
vybojuje autoritativnost,
popularitu, ba i cosi
jako prí",en lidu, i když se pred tímto lidem jen zrídka
objevuje a za výhradní fo rum svých projevu považuje
vlastne jen plneverící komunisty.
Stalin opovrhuje bežnými prostredky demagogickými.
At již úmyslne, ci neÍ1I!1yslneje však práve v dusledku tohoto opovrhováni
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demagogem tím rafinovanejšího
rázu. Je takrka rozeným
demagogem již tím, že dovede nejlépe vystihnouti
vkus
svého prostredí
a své doby. Jeho vnitrní presvedcení
souhlasí úplne s tím, co na venek hlásá. Je stejný pri
cinnosti jako pri odpocinku, není jiný pred verejností a
v soukromí. Má skromné zábavy a táhne ohromný náklad. To všechno mu propujcuje neobycejnou
sílu, která
se ješte znásobuje velikým nadáním,
neúmorhou
pílí,
statností
fysickou,
naprostÝm
nedostatkem
zjevných
vášní krome jediné: vystaveti
ze sovetského
svazu socialistický stát na vzdory celému svetu a pres pochybnosti maloverných
ve vlastních radách.
Stalin je typický produkt éry prerodu sovetské moci
a komunistické ideologie, spolecný jmenovatel onoho období revolucní historie, kdy je treba se zoufalou houževnatostí zustati a vytrvati u díla revoluce, jak je svým pomocníkum sveril Lenin, staveti další kameny nového a
socialistického rádu spolecenského,
i když se treba neplní
predpoklady
o revolucní pomoci zvencí a i když pomoc
zevnitr je brzdena nevírou, slabostí, malomyslností,
nevzdelaností,
nepochopením,
zlou vulí. On zvedl prapor,
jenž vypadl z ruky Leninovy paží nejsilnejší, on s kavkazkých hor a z rozhraní dvou svetadílu jakoby rázem
prehlédl mnohotvárné
možnosti veleríše sahající od Dnestru až po Kamcatku, odhadl její možnosti pod vládou komunistické strany a rozhodl se s vernými a verícími jíti
tam, kam dosud netroufal si prakticky vkrociti nikdo. To
všechno - opakujeme a zduraznujeme
- pri naprostém
zjevném prehlížení vlastní osobnosti, pri jakémsi absolutne neosobním stanovisku
k otázce vlastní moci. Ba
ze Stalina takrka prýští pohrdání všemi vnejšími atributy osobní moci, na nem je videti, že moc jako taková
není mu cílem života, nýbrž pouze jakýmsi instrumentem, který zvedá do výše dílo veliké, dílo všeho veškerenstva. A snad práve proto se mu této moci dostává
dnes premírou, která až udivuje. Snad práve proto za
poslední doby roste tato moc jako lavina, proto všichni
z jeho blízkého i vzdáleného
okolí mu ji sami poskytují,
ponevadž ani tehdy, když jí plne oplývá, nevycnívá
nicím nad ne, ztrácí se mezi nimi, v predních radách jejich
ovšem, jako vudcí beran v tisícihlavém stáde.
Nejvýš typickým
pro Stalina je obraz,
který sám
o sobe nakreslil v cervnu tohoto roku, když po dlouhé
dobe vystoupil verejne ve své rodné Gruzii a v Tiflise
pred delnickÝm shromáždením
pronesl jednu ze svých
recí o mezinárodní
situaci. Byly mu, hned jak se ukázaí
na tribune, usporádány
spontánní
ovace, bylo o nem
mluveno v kvetnatých
superlativech,
pri nichž se Stalin
ošíval, nakonec nevydržel a zahájil svuj výklad takto:
Dovolte soudruzi,
dekoval za uvítání,

abych vám predevším soudružsky
pokteré zde prednesli zástupci delnictva.

Musím vám, soudruzi, podle svého svedomí, ríci, že jsem
sl nezasloužil
dobré polovice tech pochval, které se zde
na mne sypaly. Z nich zdá se, jako bych byl i hrdinou
listopadOvé revoluce i vudcem komunistické
strany SSSR
i vudce komunistické
internacionály,
zázracný
bohatýr,
všechno, co si kdo preje. To jsou hlouposti, soudruzi, a
absolutne nepotrebné zvelicování. TakoVÝm tonem mluvlvá
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se obycejne nad rakví revolucionáre. Já se však ješte
k smrti nechystám, soudruzi.
Jsem tedy nucen podati skutecný obraz toho, cím jsem
byl dríve a komu jsem zavázán za svou nynejší posici
v naší strane.
Soudruh Arakel zde ríkal, že kdysi se považoval za jednoho z mých ucitelu a mne za svého žáka. Je to správné
soudruzi. Skutecne jsem byl a zustanu jedním ze žákú
predních delníku železnicních dílen tifliských.
Dovolte mne, abych se vrátil k minulosti. Vzpomínám
si na rok 1898, když jsem se ponejprv dostal ,k pusobení
v kroužku delníku ze železnicních dílen. Mel jsem tehdy
ješte takrka mléko na brade, zejména v pomeru k nim. Byl
jsem snad více sectelý než oni, ale prec jen byl jsem
zacátecníkem. Mezi nimi obdržel jsem první bitevní krest
revolucní. Zde jsem se stal uc nem r e vol u c e. Dovolte,
abych jim za to uprímne, soudružsky podekoval.
Vzpomínám si na léta 1905-1907, kdy z vule strany byl
jsem poslán k cinnosti v Baku. Ve spolecnosti takovÝch
soudruhu, jaKo byli Vacek a Saratovec, jsem poprvé poznal, co to znamená vésti velké masy delnické. Tam jsem
obdržel druhý bitevní krest revolucní a stal jsem se t ov ary š e m r e vol u c e. Dovolte, abych nyní uprímne,
soudružsky podekoval svým bakinským ucitelum.
Nakonec pripomínám si rok 1917, kdy z vule strany, po
strádání v žalárích a vyhnanství, byl jsem preveden do
Leningradu. Tam, v kruhu ruských delníku, v bezprostrední
blizkosti velikého ucitele proletáru všech zemí soudruha
Lenina, v bouri velikých zápasu proletariátu s buržoasií,
v situaci imperialistické války, ponejprv naucil jsem se chápati, co to znamená býti jedním z vudcu veliké strany delnické. Tam, v kruhu ruských delníku, jsem obdržel svuj
tretí bitevní krest revolucní. Tam v Rusku, pod vedením
Leninovým, stal jsem se jedním z m i str u r e vol u c e.
Dovolte, abych uprímne, soudružsky podekoval svým
ruským ucitelum a sklonil hlavu pred památkou svého
ucitele Lenina. Taková tedy byla škola mého revolucního
ucení. To je správný obraz toho, cím jsem byl a cím jsem
se stal, když se o tom mluví bez zvelicování a podle svedomí.
Dovolte, soudruzi, abych prešel k událostem v Anglii
a Polsku.
V tomto strucném projevu o sobe je takrka celý Stalin.
Cítíte tu skromnost
hranicící s uchvacující
demagogií'?
Cítíte soucasne ten spodní ton revolucního
sebevedomí,
které však jen spravedlive
a realisticky
zduraznuje
to,
co vskutku jest a bylo? Tu snahu nenanášeti
nikde silnejších barev než ty, které postací, aby reJief vynikl?
Cítíte ono oddané pohroužení
se do autority Leninovy
a tím vetší vyniknutí již pevne zakotvené
autority vlastní? Primyslete
a predstavte
si, že toto pronáší clovek
mužné síly, typicky poutavého
durazného
kavkazského
zjevu, muž nejlepších let, klidného a dlouhého pohledu,
hluboce zbarveného
a po leninsky drsného hlasu, znacné
recnické erudice a pohotovosti - a máte portrait Stalinuv takrka úplný.
Tak tedy vypadá clovek, který dnes, když stojí ve
svém pracovním pokoii, nacházejícím
se v kamenné budove Ústredního
Výboru komunistické
strany SSSR a
dívá se s nejhorejšího
poschodí pres strechy moskevských domu, palácu, chrámu i chat na preširoké roviny
stredoruské,
muže si ríci: jsem funkcí všeho toho, cím
dýchá tato zeme, jsem jejím služebníkem, jedním z jejích
pánu a což nejhlavnejšího,
usmernovatelem
jejího života,
její budoucnosti!
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II.
Jak prišel Stalin k této výlucnosti?
zní nejprirozenejší
J
. .
otázka.
Také revoluce má svuj vývoj a Stalin je prirozeným
produktem tohoto vývoje. V dejjnách komunistické strany hraje Stalin velmi významnou roli. Po celou dobu své
cinnosti - a ta zacala v jeho 18 letech, kdy byl vyloucen ze semináre
pravoslavného
bohosloví náležel
k nejsmelejším organisátorum
delnického hnutí v nejruznejších mestech ruského imperia. Stalin byl již odedávna
uznaným predákem
strany uvnitr Ruska, jejím organisacnim budovatelem,
tvurcem a udržovatelem
i za dob
nejvetší carské persekuce.
Pod cetnými pseudonymy
a
po definitivním odložení svého gruzínského
jména DžugašvHi unikal neustále carské politické policii, a j když
byl dopaden, dovedl vždy vyjíti s lehcím trestem, a
i když byl odsouzen, dovedl opet a opet utéci na svobodu a vrhnouti se znova stremhlav
do socialistického
hnutí. V cizine pobýval jen málo a to pouze jako úcastník sjezdu a konferencí, zejména sjezdu londýnského
a
štokholmského
a konference
tammerfortské.
Ihned se
zase vracel do Ruska, aby podle direktiv nejvyšších orgánu strany provádel dále organisacní a propagacm práci. Byl-li Lenin tvurcem theoretického
programu
a jakýmsi literárním
vudcem bolševiku, byl Stalin organisacní páterí strany a praktickÝm roznašecem
ideí Leninových po dalekých prostorách
ruských a rozptýlených
organisacích
sociálne demokratické
frakce bolševické.
Je jasno, že touto svou cinností si získal neobycejnou
znalost lidí a že pred revolucí, kdy strana byla nepocetná, znal takrka všechny její cleny osobne. Tento fond
znalostí osob ve strane umožnil mu neobycejne prehled
o možnostech
strany
bezprostredne
po revoluci, kdy
bylo treba hledati vhodné osobnosti na nová revolucní
místa. Emigracní síly záhy na to nestacily a bylo nutno
sáhnouti do reservoiru
vnitrního. Stalin zde byl rozhodující osobností a spravedlive
delil korist podle revolucních
zásluh. lilavní mu byla skutecná
cinnost ve hnutí, nebojácnost, organisacní smysl a v míre neposlední i predrevolucní utrpení v carských žalárích a Sibiri. Tak postupne moc Stalinova vzrustala mezi straníky. Lenin mu
duveroval
plne a to v prvních letech revolucních
bylo
vecí hlavní. Stalin nabyl na populárnosti
také tím, že se
stal spolu s Leninem tvurcem národnostního
programu
bolševického
a vykonavatelem
sovetské národnostní politiky. Zmena konstituce a rozdelení Ústredního Výkon.
ného Výboru SSSR na dve cásti, dve komory, z nichž
jedna se prímo nazývá »Sovet národností"
a skládá se
ze zástupcu všech takrka národností sovetského
svazu,
byla prevážne dílem Stalina. Jím rozloucil se Stalin formálne se sovetskou vládou, prestal býti prednostou lidového komisariátu
národností,
jenž byl zrušen, a venoval
se výhradne
cinnosti v komunistické
strane, jako generální sekretár
jejího Ústredního
Výboru.
Jako takový stal se predním duverníkem
Leninovým
za posledních let jeho života, obklopoval jej i za doby
nemoci svou pozorností ucelivého žáka a postupne prejímal od neho všechno, co týkalo se ideové a organisacní
výstavby
strany. Za Leninovy poslední rekonvalescence
míval s ním v Gorkách u Moskvy dlouhé besedy, snažil se
vniknouti do posledních detailu jeho bytosti a prakticky
prejmouti všechno, co v budoucnu mohlo by se vudci
vládnoucí strany hoditi. Svou posici uvnitr strany a lim
i uvnitr státu stále posiloval seskupováním
kolem sebe
lidí nejen oddaných,
nýbrž i význacných
a pak tech,
které si Lenin zvlášt cenil a oblíbi!. Stalin pri tom však
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nedopouštel se nikdy nespravedlnosti
vuci jiným, každého hledel postaviti na místo, které by nejlépe zastával.
Skupina, která se kol neho objevila a k níž dnes náleží
zejména Bucharin, Molotov, Rykov, Vorošilov, Tomskii
a jiní, seskupila se kol neho ciste prirozene,
jako kol
nejpevnejšího krystalisacního
jádra, jako kol cloveka,
jemuž lze ve všem a vždy duverovati
a o nemž je známo, že symbolisuje velmi dobre internacionální
charakter
dnešní vlády i éry.
Stalin nikdy by nebyl se dal do ostrého boje proti
Trockému, Zinovevovi
a Kamenevovi,
kdyby po smrti
Leninove nezpozoroval, že vnáší se do vnitrostranických
pomeru jakési presprílišné
množství individualismu,
který leckdes dokonce páchne bonapartismem.
Proto také
v prvních mesících po smrti Leninove vynorila se prepevná trojice Zinovev-Kamenev-Stalin,
z níž v konecném záveru vycházely
niti veškeré moci sovetské.
Že
Trockij nebyl pojat do tohoto souhvezdí,
má prícinu
v tom, že on stál vždy osobite ve strane, byl bolševikem
jen nepatrnou radu let a byl individualistou,
na nehož
nebylo vždy spolehnutí. V zmínené trojici, v níž spocátku Stalin vždy býval jmenován na míste posledním, zacaly se již behem lonského roku veci meniti v ten smysl,
že Stal in víc a více vynikal, že význam jeho byl stupnován práve temi, kterí jsou mu dnes nejbližší, snad do
jisté míry z osobní antipathie proti méne oblíbeným druhým clenum trojice. Stalin rostl a záhy pocal vytlacovati
Zinoveva z posice oficielního a neomylného
interpreta
ucení Leninova. Porážka Trockého za poslední diskusse
v roce 1924 byla posledním spolecným podnikem trojice jako celku. Jí posice Stalinova znacne vyrostla,
on
celou kampan nejvíce organisoval,
kdežto Zinovev a Kamenev dodali k ní pouze težké houfnice. Došlo k dusledkum na XIV. sjezdu, kdy Zinovev naposled se pokusil
legální cestou setrásti se sebe soupere, který by mu
nikdy souperem nebyl, kdyby se toho Zinovev nedomníval a podle toho nejednal. Stalin tam zvítezil, vyvolal
tím ješte vetší hnev svých odpurcu a nedávných
spolubojovníku, kterí nakonec vrhli se do otevreného i tajného
boje proti organisacním výšinám strany, hodlajíce si vybojovati aspon jasnost své situace. Prepjali pri tom své
síly, nepripravili útok podle bolševické taktiky a svým
brzkým obratem vuci Trockému
ztratili i ty zbytky
sympathií, které ješte nedávno meli v nadbytku.
Stalin vrhl se pak na své odpurce na XV. konferenci
spolecne s Bucharinem, Molotovem, Rykovem, Jaroslavským s neobycejnou vervou. Mohl se toho dobre odvážiti, jelikož puda byla pro vítezství priprav~na
a jista.
Doslova rozdrtil své odpurce a to nejen duvody proti
duvodum, nýbrž i silou proti doznané slabosti. Na konferenci bylo sice voláno, že »ležících již nebijí«, ale Stalin
nevšímal si tohoto výkriku a vedl zápas až do knock out.
Zinovev doslova vyletel z predsednictví
Kominterny,
Trockij stejne pak z politbureau - a nikdo po nich ani
nezavzdychl. Ba ke knock outu bylo primíšeno ješte trochu arniky. Všichni hlavní oposicníci byli úmyslne poI•..háni v Ústredním Výboru strany, kde nyní musí sedeti
(.'(-;ela tiše, neboi dali 16. ríjna strane úpis v tom smyslu,
žt zríkají se všech svých hríchu, které spáchali proti
or r nisacnímu rádu strany, a své názory chtejí dále hájil pouze formou, kterou rád strany pripouští. Což není
to vetším trestem, než bylo by vyloucení z tohoto 65
cl·~nného sboru? Sedeti tam a Vystoupiti jen s takovými
vecmi, které znamenají potvrzení toho, proti cemu vlastnc op osice vedle celý svuj boj? A míti stále nad sebou
Damokluv mec »organisacních
dusledku«, to jest odstra-
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není z verejného života vubec? Pro ruského komunistu,
který z príslušenství
ke strane dnes nic jiného nemá než
vedomí, že on vládne, že on provozuje diktaturu a buduje
nový rád, který je vetšinou zbaven rádného života rodinného a spolecenského
a musí poslouchati jako radovÝ
voják na fronte v dobe boje, pro toho odstranení od cinnosti je nejvetším trestem vubec, zbavením jeho života
iakéhokoliv smyslu. A což teprve pro revolucního vudce?
Stalin vyhoupl se po XV. konferenci vysoko, prevysoko. Je dovedný, je schopný, je houževnatý,
je spravedlivý. Má tedy všechny predpoklady,
aby na svém míste mohl zustati dlouho. Ovšem, podot~Tkáme opet, není
na nem sám, je silný jen tím, že má kol sebe skupinu lidí,
kterí sami z vlastní vule a presvedcení
mu pomáhali
získávati vliv a moc, majíce pri tom úmysly své vlastní.
Jen ve spojení s nimi je Stalin velikánem, nikdy ne sám
a isolovane. Jakýkoliv
zjevný individualismus
musí ze
svého jednání tím opatrneji vymýtiti nyní, jakékoliv zjevné odmenování za prokázané služby musí mu býti vzdáleno.
A zde jsme u momentu, který je nejchoulostivejší.
Jak
známo, nedávno po Kamenevovi
byl jmenován lidovým
komisarem
pro obchod Mikojan, sekretár
komunistické
oblastní organisace severokavkazské.
Brzy na to na místo Trockého prišel do politbureau podobný sekretár zakavkazské
oblastní organisace
komunistické,
Ordžonikidze. To jsou ve stranické hierarchii lidé Stalinovi podrízení, kterí takto se dostali na význacná místa v ústredí.
vlády i strany. Takové veci již páchnou címsi nestalinovským. Ci je Stalin vskutku toho mínení, že po vítezství nad oposicí smí již všechno? Mluvilo se sice kdysi
po smrti Frunzeho po Moskve, že navrhovali
Stali na za
predsedu Revolucního
válecného sovetu, že však on již
tehdy u vedomí své moci prý prohlásil: »Co, já predsedou Revvojensovetu?
Já vám sám ze své moci udelám
cel Ý Revvojensovet!«
Nechtelo se nám tehdy tomu veriti, ale nejnovejší
události rázu Mikojan-Ordžonikidze
ciní to pravdepodobným.
A zde bychom tedy byli u otázky trvalosti Stalinova vlivu. Pokud bude takovým, jakým
byl za Lenina i první léta po nem, pokud bude míti spolurozhodovatele
typu Bucharinova,
Molotovova
a Rykovova, do té doby bude Stalinem, to jest ocelí sovetské
vlády a komunistické
strany.
Jinak je však odsouzen
rovnež k postupnému
zániku lesku svého jména, jako
každý, kdož v sovetském Rusku zklame »kolektivní chápání« moci ve státe.

III.
Nakonec krátkou biografii Stalinovu. Narodil se v malé
vesnici tifliské gubernie v roce 1879. Otec jeho byl obuvník a zabýval se také zemedelstvím.
Stalin mel se puvodne uciti remeslu otcovu, ale ponevadž byl velmi nadaný, podarilo se jeho otci, že byl prijat do pravoslavného semináre a mel se venovati stavu duchovnímu. Seminár však nedokoncil,
vystudoval
v nem asi látku
strední školy. Byl z neho vyloucen
pro duchovní nespolehlivost.
Již v seminári za posledního roku dostal se do styku
s revolucním
delnictvem
tifliskÝm pri príležitosti velké
stávky v železnicních
dílnách. Vstoupil do jejich kroužku
a zacal studovati intensivne marxismus i díla socialistická. Nejakou dobu byl ucitelem na obecné škole gruzínské, záhy však toho nechal a venoval se výhradne
cinnosti v sociálne demokratické
strane. S pocátku vedl
pouze propagacní
a vzdelávací
práci v marxistických
kroužcích delnické mládeže, pozdeji již agitoval i mezi
delnictvem v Tiflise, Baku a Batume, kde roku 1902 or·
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ganisoval veliké delnické demonstrace.
Tehdy odložil již
své jméno gruzínské Džugašvili a prijal revolucní název
StaIin (ocel). Za demonstrací
v Batume byl poprvé zatcen a celý rok 1903 prosedel ve vezení mesta Kutaisu
v Gruzii. Byl pak vypovezen
na Sibir na tri léta.
Mezitím v roce 1903 rozstepila se sociální demokracie
llIska na frakci mensevickou
a bolševickou.
~talin primknul se ihned k frakci bolSevické. Rok po vypovezení
na ::'ibir podarilo se mu uprchnouti do l<uska evropského
a zahájiti opet cinnost mezi delnictvem,
tentokráte
již
lIelegálne zacal pak dosti rychle meniti své revolucní
»klicky«, nebot politická policie carská byla mu stále
v patách. Nazýval se Koba, lvanovic, David, Nižeradze,
Petr Cižikov - všechno podle toho, kde a jak pusobi!.
Pseudonym Stalin býval vsak nejcastejsí a zustal mu navždy. StaHn tehdy nejvíce pracoval na Kavkaze, byl sekretárem
kavkazské
organisace
a redaktorem
nekolika
legálních i nelegámích
déll1lckých listU. Na londýnském
a stokholmském
sjezde strany Vystupoval
pod jmenem
Ivanovic.
L.a revoluce 1905 a po ní cinnost StaIinova týkala se
výhradne Baku. tozdeJi vrátil se do Gruzie, byl vsak
vypatran a zatcen roKU 1~Oo. Ponevadž
nemohlO se mu
111-.;l::nO
Pouslameno
etoKazatI, byl pouze vypovezen
na
ttI Jeta do vOlOgodsKé guberl1le. Již tehdy ~taJm byl
oDklOpen JakOUSI laJupmostI, která mu do dneska zustala.
V roce b'OlJ z vYlmanství opet utekl, opét do Baku.
Tam byl vsak brzy vypátrán a poslán znovu do vyhnanství tentokrát na sest let do odlehlého místecka v tundrách,. zvaneho Solvycegodsk.
Ale jIž za rok objevil se
StaHn v Petrohrade,
kde íhned stal se jedním z nejduležiteJsích clenu delnického hnutí. Brzy byl opet zatcen ve
veci, ústredního
výboru strany a opet poslán do Vologodské gubernie na tri léta. V prosinci 1911 opet uprchl,
do nejhroznejsího
kraje
ale již roJm 1~12 byl deportován
sibirského, na tak zvaný Narym. Odvezli jej tam v dubnu, v zárí vsak již byl opet v Petrohrade.
Naposled byl
zatcen v breznu 1913, pri cemž bylo konstatováno,
že
žil pod ruznými jmény, mnohokrát
uprchl z vyhnanství
a že náleží k nejcilejším organisátorum
delnického hnutí.
Byl následkem toho deportován
na místo ješte neprístupnejší do Turuchanského
kraje nad polárním kruhem, do
vesnicky zvané Kurejka. Tam zustal až do revoluce
1917, která jej osvobodila.
Jak vidno z tohoto strucného
výpoctu,
náleží Stalin
k bolševikum velmi persekvovaným.
Proto také
nyní,
jak bylo již vpredu zmíneno, pri obsazování
duležitých
míst ve strane i státe, klade veliký duraz na revolucní
strádání uchazecú.
Jmenování
Rudzutaka,
Vorošilova,
!vlikojana, Ordžonikidze
na nejvyšší místa ve vláde mají
svuj duvod zejména v této okolnosti.
Za sovetské vlády Stalin byl zakladatelem
komisariátu
národností,
byl též redaktorem
Pravdy,
pozdeji clenem
Revolucního
vojenského
sovetu a lidovým komisar"em
clelnicko-rolnické
inspekce.
Od roku 1923 v sovetské
ústrední vláde není,
je pouze generálním
sekretárem
ústredního výboru
komunistické
strany
SSSR a jejím
delegátem v Komunistické
Internacionále.
Ve Stalinovi do dneška je cosi tajemného. Koluje o nem
rcení, že »Lenin dúveroval
ponze Stalinovi, StaHn však
neduveruje
ni>komu«. Je v tom zajisté mnoho pravdy.
Vždyt ani lidé mu nejbližší nevedí presne, kdy, kde a iak
Stalin pusobil, kde se vyšvihl na tak znamenitého
marxistu. Stalin ovládá svetové hnutí komunistické
a nejednou vystoupil v Internacionále
jako arbiter, mezi jiným
také pred dvema roky ve veci vnitrních
pomeru komu-
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nistické strany Ceskoslovenska.
Recnicky vystupuje na
verejnost jen velmi zrídka, pred nekomunistickou,
trebas
i delnickou verejností
takrka
vúbec ne. Mluví krome
gruzinštiny pouze rusky a to ješte se zretelným kavkazským
p.rízvukem.
Dopisovatele
cizích listu zásadne
Je sobe nepripouští.
Z tohoto svého pravidla ucinil za
celou dobu revoluce pouze dve výjimky. Po uznání SSSR
Japonskem prijal ve svém kabinete oficielního korespondenta japonského
a nedávno sekretáre
americké
delegace intelektuálu
Jeroma Dawise, o nemž nota bene nevedel, že je soucasne žurnalistou,
který však si privezl
doporucující dopis senátora Boraha.
Sta!in napsal pomerne velmi málo a spisy, které vydal, jsou po vetšine souhrnem jeho novinárskÝch
clánku
nebo stenogramy
jeho recí na sjezdech a konferencích
komunistické
strany a internacionály.
Je ženat a má
velmi krásnou a jemnou ženu, která se zamestnává
cinností pro ochranu kojencu.
J(

arel Kozánek:
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"Všehrd" a co s ním souvisí.

Z denního tisku je již známo,
že valná hromada
Spolku cs. právníku
Všehrd,
nejvetšího
to fakultního
spolku studentského,
byla dvakráte
po sobe rozpuštena;
poprvé
starostou
spolku, podruhé
policejním
komisarem.
Z necekane
velkého
rozruchu,
jejž tato
dve 1"Ozpuštení vyvolala, a jenž byl predmetem
znacné
žurnalistické
pozornosti,
je cím dále tím více zrejmo,
že zde jde o více než o obycejné
volební
spolkové
spory, že tento boj dvou táboru je jen klasickou ukázkou celé dnešní studentské
mentality;
nebude proto
na škodu tímto velmi názorným
a vyhraneným
príkladem demonstrovati
soucasný stav rozvrstvení
studentské generace nejen po stránce ideové, ale hlavne i po
stránce methody a taktiky.
Dnešní situace není výsledkem
náhodné konstelace;
svuj koren má již v dobe pred ctyrmi roky. Po prvních poprevratových
letech,
jež znacily nejdokonalejší stav. studentské
odborné práce a svépomoci
(založeny 3 nové koleje, získána Strakova
akademie
pro
Akademický
c1l1m, vznikly nové mensy, cítárny,
sociální instituce,
ústrední
odborné
organisace,
vystavena kolonie na Letné, atd., kdy nejaké odlišné politické presvedcení
jednotlivých
studentských
funkcionáru nepadalo vubec na váhu, pocalo znenáhla urcité
ideové vyhranování
ve dve skupiny, t. zv. pravici a levici. Tyto názvy staly se postupem
casu technickými
termíny
s konkrétním
obsahem.
Zatím co »pravici«
representovah
takrka
výhradne
Mladá generace
národne demokratická"
byla »levice« útvarem
velmi zajímavým.
Organisovaní
príslušníci
stran socialistick}'ch tvorí v ní celkem menšinu;
hlavním
jejím kádrem byli studenti více méne politicky bezbarví, kterí
hlásili se k této skupine více z negace method nár.
demokratick)"'ch
než z positivního
nejakého politického
presvedcení.
V nestudentském
živote pokouší se dnes
o podobnou
formaci na pr. Svaz národního
osvobození, pocetne však slabý, kdežto mezi studenty - až
na onen typ, kterí se nestarají
vllbec o nic - nebylo
ani jednoho, který by nemel aspon vnitrní punc pravicáka ci levicáka. Levice, k níž pocítali se všichni,
kdo výslovne nehlásili se k pravici, 'pokoušela
se nekolikráte
o organisaci,
ale rozširovati
se o techto pokusech, presahovalo
by rámec této úvahy. První stretnutí obou skupin nastalo pri t. zv. »fošiáde«, kdy pri
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návšteve maršála Foche v Praze levice v ústredním
svazu cs. studentstva postavila se na stanovisko prísne
odborové a proti vítání, pravice byla pro oficielní
úcast. Zvítezila tehdy levice, jež od té doby až dodnes má v ústredním svazu prevahu, hlavne vlivem
krajin kých stud. spolkl\
kdežto pravice mela a má
svou doménu ve spolcích fakultních (až na spolek filosofu a prírodovedcu). Od té doby trvá ono rozdelení ve dva táborv. jež však samozrejme neustále pracovaly spolu, a dle nepsaného kompromisního klíce
rozdelovaly si funkce i v ústredí, i v jednotlivých
spolcích.
Ve Všehrdu pomer sil ukázal se rovnež pri hlasování o Fochovi, kdy levice zustala ctyrmi hlasy v menšine proti osmi hlasum pravice. Tento pomer 2:1 odpovídal konecne i pOmerLlm na valných hromadách,
ježto levice venovala fakultním spolkum nespravedlive
malý zájem. Byla to jakási daná vec, zachovávaná se
~an10zreimostí zvlášte v delegacích na valné shromáždení ústred. organisací, i když snad náhodná vetšina
levice ve výboru mohla by jmenovat jen své lidi. Tyto
spolku celkem prospívající pomery vytrvaly .1 leta,
až loni pocímla pravice uplatnovati svou prevahu bezohledne. Proievov::tlo se to v rade drobných návrhu
na výborových schuzích, až konpcne sitllace vyvrcholila na lonské valné hromade. Odc;tupui'ícím výborem
byl navržen Z't nového starostu príslušník levice. Nestával. Kandidát pravice dr. Stvpa prohlásil, že se
podrobuje, když zustane v menšine. zavázal se cestným slovem. že nebude protikanoidovati.
a dohodou
s ním vytvoren byl návrh bndidátní
listiny výboru.
Levice spoléhala na cestné slovo a vubec upustila od
agit=1ce. Ne tak pravice, jež zagitovala kde kterého
svtho príslušníka, a vidouc na valné hromade svou
vetšinu. nechala proste úmluvu úmluvou a navrhl:!. dra
StyPU starostou. a tento heze všech okolku prijal, ac
hvl predc;edaiícím drem ~vehlou upozornen na sVLlj
cf':stný závazek. U smírcího soudu VyVlekl se pak sofism~tem. že dal slovo. že nebude kandioovati. což
dle ipho názoru neohsa hova 10 nrý slihl1. že nenri ime
k::lndi(hturn. hude-li k8.ndidován iinými. Be7ohleoné
zvolpnÍ zauiatého výhOrH bez zastOl1nenÍ menšinv lwlo
prvním znakem novvch mpthoo fašistu. ktprí tehov
vvhl:'1sili a rlorlnec; hl;Íc;aií heslo: op<>novat studentské
spolky. Všehrd mel býti predhoiovníkem a harr.ovnÍkem generálního útokll na »levi<'ové« posice ústredních org-anis;Jcí. Vyžá<i;:>]oby zvláštní krmitoly vyPOcítávati všeckv nánorv .. je? za tím cílem bylv podniknutv. a krlvž to iill;J.k llE'šlo. tedv prostou abstinencí.
Neioškliveiším kvetE'm tohoto tažení bylo odmítnutí
úcasti na všestudentských projevech symoatií na podnoru hrnenskÝch vE'terin;.íru v jejich boji oroti prof.
Parrlubskémn. K tomt1 oristoupila raoa stížností ciste
sl'olkovvch. a tak d0šlo k formaci dnešní onosice proti
fašistickémtt vedenÍ. Onosici nerepresentu je dnes jen
nekdeiší levice, ac ona iest její pátl'rí: nristoupili k ní
ap-rámí studenti. kterí v ·J)Osler1.nídobe zaznamell;:t li
~1oidní vzru"t (hlavne ovšem díkv ~vehlove koleii).
rada nefašistu z národní demokracie.
Klerikální
" trlenti vubec se v odborne-studentské
práci neexooli. ma iíce dosti starostí se svými vnitrními spory
T" .~i oficielnÍ Akademickou
ligou a arcibiskupským
k :dlem.
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Tak tedy došlo k dnešnímu boji o vl:ídu v nejvetším
studentském spolku, cítajícím pres dva tisíc~ clenu.
rrvnÍ valná hromada svolána byla do obvyklé »ctyr-
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ky« v Karolinu na 26. listopadu. Agitace stávala se
až zurivou. Prestávky mezi predniska.mi zmenily se
ve volební schuze, letáky obou stran byly rozhazovány
v posluchárnách i mimo ne, studentsk\~ hlídky t.le'lníku byly plny výzev, recnilo se, premlouvalo, polemisovalo. Fašisté dostavili se na prísnÝ rozl"az s trestní
sankcí svého vudce V rzalíka (ríkají mu il duce Vrzahni) jako jeden muž. Ale prišla také opo.,ice v po~tu
fašisty necekaném, takže tito zustali v r ,ellšllle. F air
boj a hlasování? To je jen pro oposici dobré. Lonský
predseda dr. Svehla prijal radeji porážku, jen když
byl boj s jeho strany fair veden. Fašisté rozumejí taktice daleko lépe. A tak tedy predseda vida. že nemá
vetšinu na své strane schuzi proste »z technických
duvodu« rozpustil (místnost byla tak preplnena, že se
do ní všichni ani nevešli). Mohlo-li se svolání do nevhodné místnosti nazvati jen opomenutím, bylo rozpuštení schuze místo pouhého odrocení novým unfair
prostredkem, ježto po rozpuštení
schuze lze novou
svolat až za 7 dní. Uvádíme detaily proto, že jsou tak
charakteristické.
FašistLlm bvlo totiž známo, že vetšina chudých posluchacu odjíždí k 1. prosinci domu,
aby nemusila pléltit nájemné za další mesíc. Z nich
rekrutu je se vetšina príslušníku oposice; jak vítaná
príležitost, zbavit se nepohodlných odpurcu konáním
valné hromady až v prosinci! Ale serie unfair prostredku teprve zacíná. Nová valná hromada je svolána ne za 7. nýbrž až za 12 dní; je svolána na pudu
neakademickou (do smÍchovského národ. domu), kde
je po ruce policeiní asistence; prístup ma jí míti sice
pouze clenové, ale výbor na zvláštní poukázky pouští
sohe potrehné necleny do sálu; ve vymyšlených zprávách novinárských níš~ se o sprostvch vvkricích. iimiž
prý oposice castovala dekana na nekonané schuzi, takže tento ie nucen na nove svolané valné hrom::>r1ecor::>mpuhlico tyto nE'nravdy vvvracpti. Ale nejtežší kalihr vystrelil ve svém úvodníku N á rod a po nem
zvecnelý 28. r Í jen: Oposici prý jde jen o to, aby se
mohla zmocniti penez. jež dnešní vvhor »težr.p n<>~trádal«. Tento argument. opr:wdu honný hšisti~kých
methorl.. jl'nž neprírr'o ozn::>cuie oOP1jr~e ;élko zlodeje
neho defréludantv. zustane nro vždy dokumentem. 1nsinuace prece však ;en svui úkol nevykon;JI~. a tak
8. prosince n<>Smkhove v nreplneném sále mela onosice opet vetšinu. Co tpd? Prece jen f;:tir nlay a hlasování? Ne: prleii onet rozn11stit. F;:tšistická {,rlerná
rota noi'íll;Jh d;Ívat predsedovi i::>kona povel tak toužebne žádé'l1ý duvod k roznuštení »00 druhém napo111enlltí«. Ooosir.e hned pochopila situaci. navrhla nedL1Veru nrerl.sedovi a elra Švehl11 k (1<>gímu rízení
schuze. Zrl;Ílo se, že poslední n~c1eie fašistu mi7.Í. Ale
orec ne! Tako na z<lvolanou vcM.zí policeinÍ úri'oník.
jenž dosud byl nekde za jevištem,
vymení nekolik
rvchlých slov s preoc;edou, a poiednou ku vŠE'obecnému
úžac;t1 rozpouští schuzi, celkem méne bourlivou než
valná hromada spolku pestitelu králíku. »ponevadž
se vedení vymvká nredsedovi z rukou«. A policie pocíná vyklizovati místnost.
Kritisovati silácké extempore policejního komisare
nespadá v rámec tohoto clánku
(v parlamente byly
prozatím podány již dve interpelace). Nás zajímá jen
jako originální prostredek. Ceho chtejí fašisté tímto
neustálým odkládáním dosáhnout, je záhadou. Jak situace vypadá, neseženou svou vetšinu, leda že by svo12.li duvernou valnou hromadu na ~tedrý den vecer,
prístupnou jen na fašistické legitimace. Ale šírili jsme
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se úmyslne podrobneji o tomto boji v nejvetším studentském spolku,
ježto jest jakýmsi predobrazem
vecí príštích. Skutecne den nato došlo k podobné situaci na valné s~huzi posluchacu strojního a elektroinženýrství, a bude se pravdepodobne opakovat s ruznými obmenami ve všech studentských organisacích.
O hesle »fašisté musí opanovati studentské spolky«
jsme se již zmínili. Že bude to nápor velmi ostrý a
method nevybíravých, ukázaly dosavadní fáse boje o
Všehrd. Pokud jde o fašisty, pocíná se již projevovat
duch dnešní strední školy: hlavní kádr fašistu rekrutuje se z prvních a druhých rocníku, odkojených
duchem stredoškolskS'ch národnedemokratických
profesoru. kterí provádejíce narízení »politika do školy
nepatrí,« potlacují na pr. každou zmínku o socialismu,
treha jen jako o hospodárském smeru, ježto prý je to
politikum, ale kterí dovedou s pathosem doporucovat
clenství ve fašistické mláde~, ježto »fašismus je hnutí
národní, nepolitické, stojící nad stranami«.
Chce-li
kdo podnikat neco proti fašismu, který svou romantikou prísah a vojáckování tak se hodí dorustajícím
studentíkllm. musí se v první rade obrátit proti dnešní
praxi na stredních školách. V oposici proti f8-šistt"1m
jsoLi takrka všichni stuc1enti ostatní. krome klerikáh\
o jéjichž zvláštním postavení jsme již mluvili. Nejnevdecnejší posici mají studenti agrární,
jichž otcove
v parlamente stojí práve na opacné fronte.
Dochází
pak k zajímavým situacím jako pred nekolika dny;
když agrární studenti byli ve vyjednávání príliš neústupní, telefonovali národní demokraté honem na
nejakého poslance své strany, ten bežel rychle za svým
prítelem' z agrárního klubu, a tento ihned telefonicky
vyzval své studenty »k mírnejšímu postupu«. Není
divu, že agrární studenti jsou pak casto bez orientace
a v nekterých spolcích tvorí balancující stred. Celkem
možno však ríci,' že nefašisté pres zamorenost nižších
rocníku jsou zatím ve vetšine, jak ukázaly dosavadní
schuze Všehrdu a pevná vetšina nefašistu v ústredních organisacích. Na jak dlouho, záleží ovšem jen
nadoróstu,
pricházejícím každorocne ze stredních
škol, a nestací ani dosti durazne neustáleupozornovati, že tam je koren zla a prícina takových situací,
v jaké se vytvárí boj o Všehrd.

Národní

hospodár

J. Kolárík:

Porolniceni prumyslu?
To všechno, o cem se dnes rozvinula dosti živá diskuse a co -se nazývá pronikáním agrárního vlivu do prumyslu, to všechno není tak docela novou vecí. Prunik
agrárního vlivu do T r i b u n y, která- dríve hájila do
znacné míry zájem' pri'lmyslu, je sice pekným dokladem
této agrární tendence, ale tendence sama není nová, a
už dnes bychom videli mnohem více pri'lmyslových podniku pod agrární patronancí, kdyby do toho všeho nebyla zasáhla jakási vyšší moc, která ty velkorysé plány
na cas pohatila a jeiich pokracování znacne zpomalila.
Nebude snad na škodu podívat se trochu do minulosti
hodne predválecné dríve, než se všimneme minulosti poválecné, v níž nový vývoj politiky agrárních vel kozem v delcu se zacel výrazne rýsovat. Vrátíme-li se tak nekdy do pocátku let osmdesátých minulého století, ne-
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najdeme v ceských zemích ješte žádné zemedelské strany. Zemedelci, pokud byli vubec politicky organisováni,
šli s ceským obyvatelstvem mest - na zemedelce velkostatkáre pri tom nemusíme hledet, to vetšinou zemedelci v pravém slova smyslu nebyli. Nebylo to nic divného, uvážíme-li, co bylo tehdy hlavním a vlastne jediným problémem ceské politiky. Byla to národnost, byla
to otázka ceského jazyka a ceských státních práv, nebyla to otázka sociální. A v boii za ceská národní práva
se' našli ceští zemedelci s ceskými meštany i ceskými
delníky, at už to bylo ve strane staroceské, nebo mladoceské. nebo jen v potlesku jejich vudcum.
Ale tak asi pocátkem let osmdesátých se zacíni ozývat
otázka zemedelská. Pametníci tech dob, kterí žili ve mestech, nemohou dodnes zapomenout, jak byly tehdy životní potreby levné a jak se tehdy pri malých platech
dobre žilo. Ale ta obecná láce byla zcela prirozene provázena krisí stavú zemedelského, zvlášte zemedelcu
malých, kterí se zadlužovali, jak to jen šlo. Byl to dusledek svetové situace, ale zemedelci poprvé ve vetším
merítku zacínají chodit se svými požadavky do stran,
v nichž dosud byli s obyva.telstvem mest. Pro zemedelské požadavky se ovšem v takové mladoceské strane
nenašlo porozumení. bylat vedena lidmi mestskými a
spoléhala se jiste také na setrvacnost venkova více, než
na vernost mestského obyvatelstva a proto se docela
prirozene bála vytvorení samostatného klubu venkovských zástupcu.
V této dobe prichází voleb,ní reforma, vynucená rovnež už ohledy sociálními, a venkovu se v agrárním státe, jakým tehdy Rakousko beze sporu bylo, dostává zákonem ze 4. ríjna 1882 poprvé nadeje na vydatnejší zastoupení v zákonodárných sborech. Pri volbách provádených podle tohoto zákona bylo povoláno k volebnímu
oSlldí o 482.343 volicu více než ve volbách z roku 1879,
a vetšina tohoto príbytku prišla k dobru venkovu, dríve
macešsky odstrkovanému.
Venkov si trochu ohmatal svaly, jeho sebevedomí roste. Vystupuje padarovský proro$ Alfons Štastný a burcuje rolnictvo k vedomí politickému, hlásá v podstate
návrat k pude, venkov venkovanum a pryc od mest,
kde venkovskému cloveku nikdo nerozumí, kde venkovany pokládají za tvory ménecenné a kde pro spravedlivé požadavky venkovského lidu mají jen úsmešek. To
už je struna sociální a ten sedlák, který slyšel - nebo
lépe receno cetl Alfonse Štastného, ponevadž padarovský prorok byl lepším novinárem než recníkem, - ten
sedlák neprestal jíti s mestským obyvatelstvem ve vecech národních, ale hledal samostatné cesty ve vecech
svých, venkovských, stavovských.
Trvalo to ješte dosti dlouho, než spolecnému úsilí nekolika samorostlých venkovských nadšencu ceských a
moravských se podarilo
vytvorit opravdu politickou
stranu zemedelskou, nebot vláda tomuto hnutí zcela prirozene príliš neprála a ruzné jeho pocátecní nepolitické
organisace rdousila, jak to jen šlo. Teprve samotný pocátek tohoto století tvorí agrární strany' ceskou a pak
moravskou, rok 1901 privádí na ríšskou radu teprve pet
agrárních poslancu.
Ale pak už to jde nezadržitelne
v pred a .za deset let dostává Ceskoslovanská strana
agrární pri Úšských volbách 37 poslancu. To už bylo
císlo hodné veškeré úcty a v této dobe už se také požadavky zemedelcu zcela jinak uplatnovaly,
zvlášte
když venkovské sebevedomí se projevilo politicky i v jiných cástech ríše.
V roce 1911 byla založena Agrární banka v Praze,
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jako odborný zemedelský ústav a jako ústredna okresních hospodárských záložen s akciovÝm kapitálem 2 mil.
korun, jenž hned v roce následujícím byl zdvojnásoben.
Pred válkou prirozene tato banka po stránce pronikání
do ostatního hospodárství mnoho nevykonala, ponevadž
válka prišla velmi brzy po jejím založení. Ale byl to už
nábeh k rozšírení zájmové sféry podle rustu politické
moci.
:i 1:."11 i
Za války politická moc agrární strany rostla, a rostla
také její hospodárská síla. Ceská strana agrární se stává
velmi významnou složkou Ceského Svazu, a když pak.
po prevratu se tvorí Národní výbor je agrární strana
zcela prirozene nikoli poslední mezi stranami v nem zastoupenými. Politická moc v ceskoslovenském státe se
agrární strane nezmenšuje i pri onom známém odklonu
na levo a je jiste zásluhou vudce, že i za pocátecních
obtížnejších pomeru, kdy ostatní strany nemely tuto
stranu po zkušenOstech válecných ve veliké lásce, vliv
republikánské strany roste.
A tu pocíná se ve vetší míre uplatnovat agrární pronikání do prumyslu. Prichází rychlé porolnicování cukrovaru, agrární vliv se dostává do lihovaru, 'pivovaru
- prumyslu tedy do jisté míry zemedelského. Agrární
banka kupuje uhelné doly a zahajuje velikorysou politiku tvorení svého prumyslového koncernu, který už
není omezen jen na to, co se obycejne pocítá mezi zemedelský prumysl. V roce 1922 dochází k velmi zajímavé fusi dvou bank. Ceská prumyslová banka, která
byla založena v létech devadesátých na opatrování investicních úveru pro prumysl, se slucuje s jednou z nejstarších bank v Cechách, Hospodárskou úverní bankou
pro Cechy, založenou v roce 1867 k podpore úveru zemedelského. Tato stará banka byla bankou utrakvistickou, s cetnými pobockami ve smíšeném území a s bohatÝm koncernem cukerním. Po fusi Hospodárská úverní banka, jejímž posledním predsedou byl nynejší repubIikánský senátor a predseda Škodových závodu Šimonek, formálne zaniká, ale její jméno a také vliv ožívá
v nové Ceské prumyslové a hospodárské bance, do jejíž
správní rady precházejí nekterí vynikající clenové správní rady staré banky, nikoli príliš vzdálení strane agrární
aspon z cásti. I tuto fusi, pri níž složka agrární formálne
zaniká ve složce prumyslové lze pokládati za symptom
pronikání agrárního vlivu do prumyslu i bankovnictví.
Ale pak prichází deflacní krise, která težce otrásla
celým hospodárstvím a která neušetrila ani veliké agrární koncerny práve proto, že byly tvoreny v poválecné
konjunkture s elánem trochu príliš prudkým. Deflacní
krise to byla, která zarazila na nejakou dobu agrární
exparisi do prumyslu a teprve nyní, po cástecném zhojení deflacních ztrát a po likvidaci leccehos prekotne vytvoreného, se v agrárním kapitálu budí zase drívejší jeho
elán. Tentokrát už postupuje ponekud volneji a opatrneji, zdá se, že opatrná politika Preissovská, která .ušetrila Živnóstenské bance cestu do Canossy Zvláštního
fondu pro zmírnení ztrát povstalých z poválecných pomcdL ie tu do jisté míry vzorem. V cukerním prumyslu
vidÍ! e náhle surovárny a rafinerie vedle sebe svorne
v kaTelu, cukerní prumysl se stí m t o zemedelskÝm
vIivet už smíril. Pri jednání o zemedelská cla vidíme
také (, lhodu o clech na umelá hnojiva, což asi sotva je
zájem zemedelského lidu, a republikánská strana zemedelskLno a malorolnického lidu se stává jedním z vynikaiíckh representantu velikého kapitálu v této republice. Venkov je stále ješte jedna rodina, ale nejak to za;:ínáv té jedné rodine skrípat. Zatím to není nebezpecné,
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ale za to muze strana sotva dekovat tem, kterí nový
smer v ní zavedli. I zde jde asi daleko více o vliv Švehluv, jemuž jeho politický takt a prozíravost velí oprít se
radeji snahám o zvýšení cen cukru, proti nemuž by jiní
cinitelé asi práve houževnate nebyli. Ovšem, nyní se
bude jednat o cenu repy, cukrovary pridají, a pak snad
pujde cenová otázka hladceji ku predu.
Švehla se dnes mimodek ocitá do jisté míry ve šlépejích zakladatelu agrární strany, když svým brzdením
ruzných snah moderních agrárníku brání také zájmy
malých zemedelcu, kterí nejsou velikými kapitalisty a
z tech ruzných vymožeností velikého kapitálu agrárního mají jen škodu. Ale kdyby tohoto vyrovnávacího vlivu nebylo, ukázalo by se už asi brzy to, k cemu vývoj,
jak se zdá speje, že by se opakovala historie z pocátku
let osmdesátých, kdy Alfons Štastný, prorok padaro,:-:
ský, náhle zjistil, že zemedelci, ti praví zemedelci, kter~
chodí za pluhem, nemají v mestech zastání a že tam nem
porozumení pro jejich pož-adavky. Vudci agrární strany
prešli do mest a starají se náhle o prumysl a veliký kapitál. Co by tomu rekl Alfons Štastný?
Jirí

H ejda:

c. S. D.
Jsem opravdu na rozpacích, jak psáti o našich železnicích. Látky je tolik, že by vystacila nva. knih~.
N amackejte ji do clánku! Otázka sama o sobe Je nalehavá - nebot není hned tak druhého instrumentu,
který by v rukou prozíravé organisace znamenal pro
celé utvárení se politického i hospodárského
života
tolik, co železnice. U nás tím více, protože jsme státem jednak exportním, dovážejícím množství surovin
a vyvážejícím velká kvanta zboží i uhlí. Jsme také
státem, položeným. na križovatce evropské do~:avy
v každém smeru. A máme konecne dve hospodarsky
naprosto ruznorodé cásti, jednu prevážne prumyslovou druhou zemedelskou, obe se systémem železnic,
bud~vaným radiálne z ústredí, ležícího mimo hranici.
Již z techto predpokladu
vyplývají
z á k I a dní
smernice
naší
dopravní
politiky:
stanoviti tarify tak, aby byla podporována výroba,
zejména pokud prumyslový okres je vzdálen od strediska zásobování uhlím a surovinou;
konkurencním tarifem svésti transitní dopravu pres
Ceskoslovensko, zejména od východu na západ, pri
cemž ovšem nesmí býti tarif takový, aby znamenal
premii cizímu vývozu na náš úkor;
priblížiti Slovensko Cechám jak stavbou tratí, tak
rychlostí dopravy a nízkými sazbami.
To jsou nejen hospodárské, ale i - jako v posledním prípade - vysoce politické úkoly, a jsem presvedcen, že moudrá politika našich železnic muže udelat pro cesko-slovenské sblížení více, než duetto pana
ministerského predsedy s Hlinkou. Bylo by nespravedlivo vytýkati, že trati se Slovenskem jsou liknave
budovány. Pri nedostatku kapitálu nelze za šest let
delat zázraky.
Ale na druhé strane musí i ministerstvo železnic uznati, že pro spojení obou cástí republiky nevykonalo témer pranic. Sazby nákladní
i osobní dopravy jsou stále príliš vysoké a o rychlosti
našich železnic je stydno mluviti.
Jení na škodu malé srovnání. Naše dálkové rychlovlaky potrebují ku zdolání pomerne dobre vybudované
trati Praha-Pardubice
(ros km) v nejlepším prípade
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96 minut, ale ve vetšine prípadu více. Prumerná rychlost je tedy, odpocítáme-li rozjíždení, brzdení a volnejší jízdu ve stanicích, na volné trati asi 80---90 km
v hodine. Dle jízdního rádu je rychlost málo pres
60 km za hodinu. Na trati Berlín-Hanover,
BerlínHamburg a Hamburg-Kolín
n. Rýnem jezdí dráhy
rychlostí 80 km dle jízdního rádu, rychlost na trati
asi I ro km. Soukromá dráha Paris-Orleans
jezdí
130 km. London and North Eastern 120 km, švýcarské spolkové dráhy mezi Ženevou a Curychem 100 km.
Ptáme-li se odborníku, proc naše rychlíky jezdí tak pomalu, odpovídají, že pro špatnou spodní i vrchní
stavbu. Opravdu - nekteré trati nejsou myšleny pro
rychlovlaky a mají v zatáckách polomery, na nichž
i 40 km rychlost je risikem. Jsou však i trati rovné
j8ko šnura, na pr. Praha-Chocen,
Breclava-Bohumín, Zábreh-Prerov,
Brno-Bratislava,
kde byly
vymeneny koleje, po prípade položena kolej druhá, ale
rychlost nezvýšena. Bylo by možno ptáti se, proc tedy
není predevším venována péce úprave našich dvou
nejduležitejších tratí - z Chebu pres Plzen do Ceské
Trebové a dále jednak pres Brno do Bratislavy a pres
Ostravu do Košic? Konecne je možná i otázka, proc
jsme si vystaveli krásnou lokomotivu Pacific rady 387
(Mikado type), která má výkonnost 110 km v hodine
pri silném zatížení, když tato lokomotiva musí pro
svuj enormní osový tlak jezdit s osobními vlaky rychlostí maximálne 60 km? Ale ptáme se do tretice, proc
máme »rychlovlaky«, stavící u každého strážního domku. odpocívající celé ctvrthodinky ve vetších stanicích,
jako na pr, na operetní rychlíkové trati z Domažlic
do Brna? V Anglii jezdí »the 10'30 limited« na trati
245'5 míle z Londýna do Plymouthu bez jediné zastávky za 247 minut. Nejlépe jedoucí rychlovlak našich
drah staví na trati stejné délky - z Prahy do Bohumína - šestkráte, a potrebuje cas 392 minut!
Jsme-li již u rychlosti našich drah, možno poukázati
na nemožný systém osobních vlaku. Zdá se, že naše
správa železnicní osobní vlaky plánovite ubíjí, ciníc
z nich mucírny v každém smyslu. Snad má tím být
získáván tím vetší príliv drahým rychlovlakum. Obvyklý postup v cizine - v Anglii, Spoj. Státech, Francii i Nemecku - je ten, že k a ž d Ý dál k o v ý v 1a k
jezdí rychle, bez zastávek v malých stanicích. Pro tyto
mezistanice jsou urceny ambulantní vlaky o nekolika
málo vozech, rozvážející cestující dálkových vlaku.
Je naprosto zbytecné, aby osobní vlak do Brna stavel
již v Pocernicích. K tomu jsou lokální vlaky. V nekterých zemích - na pr, v Anglii - není vubec rozdílu v cene mezi rychlovlakem a osobním. Jezdí se tím
vh.kem, který je práve nejvýhodnejší. Na zrychlení
dálkových vlaku má však zájem predevším železnicní
správa; nebot každé zastavení vlaku stojí znacné peníze, znamená malé a tedy drahé využití stroje, znamená zmenšení cirkulace vozu a lokomotiv. Nebot je
snad jasné, že vozy, jedoucí deset hodin s jedním vlakem, jsou hure využity, než vozy, jedoucí po peti hoclinách s dvema vlakv. To vše jsou námety, jež možno
rešiti v rám c i dne š n í hor
o z poc t u.
Zkoumáme-li ta r f ní po 1i t i k u státních drah,
stojíme pred záhadami, na než sotva' kdo muže dáti
uspokojivou odpoved, Buh ví, proc se u nás mluví
sedm let o reforme nákladního tarifu, sedm let prohlašují ministri a sekcní šéfové, že »otázka tarifní reformy je pred definitivním rešením«, sedm let se usnášejí obchodní komory a svaz prumyslníku na resolu-
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cích - a za tech sedm let nikdo nehnul prstem. Možná že nekdo namítne rozhorcene: a co prepravní rád,
který jsme práve predložili? Což je asi tak, jako bychom místo do Alp šli na Letnou. Je treba velké fantasie, abychom v prepravním rádu videli reformu tarifu.
Rakousko, které od prevratu již dvakráte ~vuj tarif
prepracovalo (podruhé ovšem na zásadách, které mohou býti pojmuty do ucebnic jako odstrašující príklad),
dovedlo s Nemeckem obejíti Ceskoslovensko tak dokonale, že nás bude státi hodne práce, než svedeme transit na naše trati. Že ješte dnes chodí nemecké ZQoží
z Mnichova do Vratislavy po nemecké pude, místo
aby šlo prímo republikou, za to mužeme ovšem dekovati nejen tarifní politice, nýbrž predevším zdlouhavosti naší dopravy. Pres všechny reci o centrální poloze Ceskoslovenska jsme nedovedli vésti svetovou t10pravu od západu k v)'chodu po našich tratích, nebot
nechápeme, že pri nízkém tarifu se zvýší provoz tak,
že nahradí ztráty, snížením sazeb vzniklé.
Ješte vetší význam mají však tarifní otázky pro
vnitrozemskou dopravu. Upozornuji na zprávu, která
v techto dnech prošla tiskem, že plzei'íský a západoceský prumysl pomýšlí na stehování blíže do centra
Cech, nebo blíže k uhelné pánvi duchcovské. Je to prirozené. Doprava uhlí z Kladna nebo ze sev. Cech na
jedné strane - na druhé doprava hotových výrobku
do republiky stojí západoceský prumysl takové obposy. že nemuže soutežiti s podniky, které jsou u pramene. Máme na Slovensku - a i jinde - lomené
sazby, které dopravu zdražují i pri krátkých vzdálenostech, isolovali jsme Slovensko od Cech nemožnou
dopravou. A prece má zde železnicní správa naprosto
jasne vyhranený úkol. vyplývající jednak ze zemepisné
polohy naší ríše, jednak ze souteže automobilové doprwy: úpravu tarifu na velké vzdálenosti, aby rozšírila akcní radius prumyslových podniku na celou republiku, kde dnes se omezuje na pomerne blízké okolí,
jednak snížení sazeb na krátké vzdálenosti. aby souteŽila lokální doprave motorovými vozidly. O této druhé
otázce, která je v cizine již velmi aktuelní, ale která
i u nás ponenáhlu nabývá významu, chci pojednati ve
zvláštní úvaze a proto ji nechávám prozatím stranou.
Že muže míti tarifní politika znacnÝ, ba rozhodující
vliv na vytvárení hospodárských pomeru zeme, o tom
·lze uvésti z vývoje železnic nescetne príkladu. U nás.
dovedla tarifní politika buštehradské dráhy vytvoriti
z území, jímž probíhá, naprosto isolovaný, v sebe uzavrený celek. Ve Spojených Státech zarazila nadobro
vývoj rícní dopravy i na takových rekách, jako je Mississippi, zmrtvela velká jezera a nedala príležitost rozvo;i civilní aviatiky. V Anglii konkurencní zápas paralelních tratí, snižu iící tarify do spolecných - konecných - stanic, ale odškodnující se vysokými tarify pro
rozlišné mezistanice, dal vzniknouti prumyslu práve
v techto velkých uzlech soutežících tratí a zarazil rozvoj v ostatních cástech.
Prejdeme-li k o s ob ním
s a z b á m, máme opet
obraz neusporádanosti.
S dusledností
až dojemnou
bývá zduraznováno, že naše sazby jsou levnejší, než
cizích -drah. Nepopírám. Vyjma ve Francii za inflace
nejezdil jsem nikde na svete tak levne, jako u nás ale také ne tak mizerne. Anglické a švýcarské dráhy
jsou opravdu drahé, nemecké a holandské znacne,
francouzské, belgické a italské dnes snad o málo, nebo
stejne drahé, jako naše. V cizine míváme zvykem jezditi druhou trídou - a nekde se to doporucuje. Proto
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~ohu. ne)lépe porovnávati druhou trídu, ale znám i tretI, zejmena v Anglii, Švýcarích, Nemecku a Holand:ku .. N~ zá~lade t~chto zkušeností si dovoluji tvrditt,
~~.c: z I. drahy n;j~ou drahé, práve tak jako nemohú
flCl,ze jS~U drahe ysaty za 2000 Kc, dostanu-li šaty již
za 450 !(c. Patrne bude v tech šatech nejaký rozdíl.
A rozdll tu opravdu je. Nejen v rychlosti, ale i ve
mn~ha a mnoha jiných vecech. Predevším v zarízení
~~zu,yve vzorné ~istote (s výjimkou Italie) , která tak
uz~sne. kontr~stuIe s odpudlivou špínou u nás. Cizí
drahy }SOU pre~;,ed~eny, že se cestující cestou myjí a
proto JIm dav~p myd~o a ~ucník, ba dokonce i teplou
vodu S;, Angl:I,. na nekterych tratích francouzských).
Nes.lusl se psat~ ? klosetec~ - u nás je to opravdu
k~plt~la o ktere je nutno t psáti v rukavickách. Cizm~ je rozhodne. na cistotu choulostivejší.
Najdete
u n~s ve vozech pItnou vodu v cistých lahvích? Máme
uyn~s;"pací vozy tretí trídy, které by vozily celodenním
behan~m po P,raze utrmácené bratislavské obcany pohod~n~dpmu t tehdy, nemají-li na to, aby si zaplatili
dvojnasobnou sazbu za lístek tretí trídy a ješte asi
6.0 I~c za l~žko? A vidíte, ceho my v naší demokratJcke republtce nemáme. má dávno Nemecko. Že mezi
anglickými vozy I. a III. trídy není rozdílu co do
ú~rav1' že jsou obe stejne polštárovány a jen pocet
mlst je ruzný, psal jsem již na techto místech. Jsou
c1oko~cetesne podle sebe, nebot anglictí lordi se patrne
nebojl styku s obycejnými chudáky. A muže se nám
dok?;1Ce~tá~i: jak,o pisateli te~hty~ rádek, že vás pruVOdCI,
\1.rrlstl I s hstkem druhe tndy v první, protože
dr~lha je obsazena. Do tretí vás rozhodne nepožene"
a':;l vá;; nenechá státi v ulicce, zatím co kupé první
tndy je prázdné. U nás ovšem nesmí špinavá noha
z flttcptl,n~ tret~ ani do u}icky druhé, natož aby vysedel menecenny zadek dulek ve svatyni druhé.
Pri nepatrném zájmu naší cestující verejnosti o železnicní otázky je prekvapujícím interes, který vyvolaly
zprávy O tom, že naše železnice mají býti propachto~.ál:Y.. Neví.me, jedr;á-li se opravdu o neco podobného,
CI .1e-h to len manevr železnicní správy proti mzdo\'~~u h?l1tí železnicáru - i takové veci se povídají ot~zk,a Je ;ozhodne zajímavá. Vývoj mluví ovšem pro
statl11 spravu - a není poprením této skutecnosti ani
hanebný výsledek, jimž skoncilo roku 1920 státní hospodárství na amerických drahách, ani nekteré zjevy
z poslední doby, žejména v Italii a Brazilii. Nezáleží
~ubes na tom.;.;:da soukromá ci státní správa; devisou
je p r e d e v s 1m dob r á spr á v a. Nekde jsou
soukromé dráhy aktivní, na príklad v Dánsku Švédsku, Spo jených Státech (ne všechny). jinde m; jí velmi slušný deficit. iako ve Španelích, kde jsou subvenco,:ány státem, v Portugalsku, v AustraliL Argentine,
Chile. Státní dráhy ve Francii, Italii, Portugalsku,
Bl1lh~r~ku, Ru~unsku., Jugoslavii, Brazilii
pracují
s defiCItem, kdezto v Dansku, Švédsku. Norsku, Švýcarech, Novém Zeelande, Japonsku mají prebytky. Pri
t lm dlužno uvážiti, že státní dráhy casto prov~zují
p ,.l! t i k u ne prí m é h o v Ý n o s u, to jest, praC~l I se ztrátami, aby umožnily vyšší výrobu a nahradil si pak úbytek na daních. Tak lze si vysvetliti na
pr f~ktum, ž~ státní ~ráhy francouzské vykázaly loni
de IClt 162 .mtl. franku, kdežto soukromé dráhy pracovaly se ZIskem. Portugalské státní dráhy skoncily
r. 192~ deficitem 2~ mil. escudos - ale deficit souk 'omých drah, o neco menší, byl na základe garancních smluv hrazen státem,
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ps!a~ne vidíme témer všude velmi silný sklon k sest~tnel11 drah. V Australii, kde je 23.881 mil soukron:ych drah, muže dojíti k sestánení každým rokem.
V Argentine jedná se již o postátnení delší dobu ~ hled~-li pr? svoje státní dráhy nájemce Brazilie, pak
je t~)en dukaz~m neschopnosti státní správy, celiti
soutezl automobIlu, které jsou v Brazilii smrtelnou
ranou železnici.
.. PrJk~ady Anglie a Spojených Státu jsou zcela výJlmecne. Soukromé podnikání odpovídá sociální strukture techto zemí dusledného liberalismu. V Anglii
?oš!? l~ ~lo~cení 3~ velkých železnicních spolecností ve
ctyn. sl~e, je.dnotne spravované na podklade principu
anghcke akCIOvé spolecnosti. ] iž tento cin, který vyloucil soutež menších drah, jež byla nekdy nesmírne
dr~v~ (b~ly d~á~y, které provozovaly vlaky s naprostyml ztrataml, Jen aby znemožnily soutež) a znamenala plýtvání kapitálem, ucinil prulom. Verejnost není
na~rosto nijak zaujata proti státnímu systemu, a byla-h doba Macdonaldovy vlády príliš krátká k provedení tohoto programu, príští delnická vláda sestátnení
jiste provede. Soukromé dráhy Spojených Státu, jichž
je nekolik set, vznikly za pomeru, kterých nelze srovnávati s evropskými. Práve tak, jako dnes v Kanade,
urcovaly ve Spojených Státech železnice samy kolonisacní politiku. Dráhy se nestavely od mesta k mestu,
protože jich nebylo. Z hlavní trati, spojující dve velká
mesta a vedoucí vetšinou pustinami, stavely se odbocky - opet do pustin. A pak teprve prijíždely rodiny, vznikaly stanice, osady, mesta, továrny. Železnice obycejne mely velmi snadnou posici pri stavbe,
ježto nebylo žádného vyvlastnování.
Naopak, vlastnicí širokých pruhu panenské zeme byla práve železnicní spolecnost, v jejímž nejvetším zájmu bylo vším
zpusobem prilákati osadníky, podporovati vznik zemedelství i prumyslu. Železnice byly obchodním podnikem prvého rádu a není divu, že jejich system je obdivuhodnÝ, treba že nemuže býti v celku Evropou napodoben. Nekterá zarízení ovšem, jako zejména di spatching, jsou i nám vzorem. Za svetové války byly
všechny soukromé trati prevzaty státní správou a jednotne rízeny. Za 27 mesícu federální správy však dosaženo výsledku velmi špatných, zvyšovány tarify a
pribíráni noví zamestnanci a celkové hospodárství koncilo deficitem témer jedné miliardy dolaru. Proto byly
v r. 1920 vráceny železnice opet soukromým spolecnostem, ale jednotný dozor prece zustal ve forme Interstate Commerce Commission a zásada protitrustového
zákona Shermanova prolomena pripuštením tarifních
úmluv mezi jednotlivými spolecnostmi. Dnes je situace
taková, že se blíží pozvolnému splývání jednotlivých
spolecností v teritoriální celky, pri cemž zejména tarifní politika je podrobena velmi prísné kontrole federální.
Srovnáváme-li železnicní pomery jednotlivých zemí,
nenalézáme nikde - vyjma snad v malých zemích prípad, že by jedna spolecnost mela pro celou zemi
monopolní postavení. I tam, kde je dusledne proveden
system soukromých spolecností, delí se o dopravu spolecností více. Témer pravidlem je smíšený typ státní i soukromé dráhy. Stává se ovšem, že v takových zemích jsou soukromé dráhy aktivní a státní pasivní. Ale to opet nic neznamená a jen naprosto povrchní pozorovatel muže z toho ciniti závery proti
státní správe železnicnÍ. Soukromé spolecnosti ~ri-
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zují prirozene dráhy jen tam, kde je zarucen jejich
výnos. Tedy zejména mezi velkými prumyslovými
obvody, v mí tech velké frekvence bud osobní, nebo
nákladní. Stát naproti tomu musí sledovati jiné cíle,
zejména musí staveti i železnice, od nichž nemLlže ocekávati výnosu, v krajích bez prumyslu, bez obchodu.
Trati strategické, spojovací atd. atd., nikdy neprinesou mnoho užitku. Pro príklad netreba daleko.
LTstecko-teplická dráha, ležící na území vysoce prumyslovém, spojující uhelnou pánev s labskou dopravní cestou, mohla se jiste vždy chlubiti lepšími výsledky, než
státní dráhy alpské nebo jihoceské. Obycejne se má
za to, že soukromé dráhy jsou iniciativnejší, než státní.
Opet nelze to ríci generelne. Taková Midi, ParisLyon-Mediteranée
nebo Paris-Orleans
jsou jiste
velmi cilé, provádejí elektrisaci, jsou prístupny moderním požadavkum.
Na druhé strane soukromé dráhy
španelské jsou odstrašujícím príkladem. V Argentine
je soukromý kapitál naprosto nehybný - byt i 7070
drah bylo v rukou Anglicanu.
Mluví-li se o v Ý hod á c h s o u k r o m Ý c h dr a h,
podtrhuje se zejména jejich obchodní duch. Zásada
obsloužiti zákazníka co nejlépe je do dusledku provedena. Vidíme predne sílu reklamy - o které si my
~l nás nedovedeme vLlbec uciniti správnou predstavu.
A tato reklama je velmi úcinná. * Soukromé dráhy dovedou velmi dobre uvažovati o psychologii cestujících.
Pravidlo, že deset osob má nárok na snížené sazby, je
velmi chytré. U nás jezdíme do nejbližšího okolí
Prahy. Prirozene, nebot cesta je levná. Dá-li mi však
dráha možnost jeti treba do Krkonoš za tutéž sazbu.
jako na Sázavu, postarám se jiste o to, abych sehnal
ostatních devet, kterí pojedou s sebou. A dráha vydelá.
Obchodní duch soukromých železnic jeví se i v jejich vyjití vstríc doprave v každém ohledu. At je to
zpusob vymenování pošty za jízdy - který by mohl
býti i u nás zaveden - nebo zvláštní slip-coach system,
oddelování vozu za jízdy v prestupních stanicích, címž
se usporí cas, at vzorná obsluha v jídelních vozech,
které nejsou dražší, než obvyklé hotely, ci roznášení
caje se zákusky do VOzll, jako na anglických tratích,
všude vidíte, že dráze záleží na tom, abyste se cítili
»jako doma«. Zákazník je vždy »pán, i tehdy, zaslouží-li pár dobrých ran do zubu« - stojí v pravidlech
jedné americké železnicní spolecnosti. MiHete vysloviti
prání nejpodivneiší, vždy najdete nekoho. kdo je ochoten vám vyhoveti. Na nádražích najdete informacní
kanceláre. v nichž nesedí brucivý portýr s vousem prorockým, ale úredníci, kterí vám naleznou spoje, poradí o cenách lístkLl, doporucí hotely ... V Y orku mi
venoval úredník dobrou hodinu, vyhledávaje spojení
a vypocítávaje ceny lístku i na tratích konkurencních.
A usporil mi velmi mnoho penez, které bych jinak byl
*) Proc naše dráhy nemají v Karlových Varech plakáty, PP)C
každý cizinec nel1alezne v hotelovém pokoji na sto,lku iJ1ustrovaný prospekt, který mu rekne: Pojed s námi! Povezeme te
na .týden republikou!, která je krásná. Uvidiš Karlštejn,
Prahu.
Macochu. Tatry atd .. nemusíš se s-tarati ,) hotely, jidla, pojedeš
našimi autocary - a za vše zaplatíš tolik a tolik dolaru. Cizinec
- Anglican, Nemec. Ital, - který neumí ani slova cesky a
jemuž
je šest souhlásek
Strbského
plesa necím
naprosÍ')
orientálním,
sotva se rozhodne jezditi na vlastní pest zemí,
q které myslí. že je Balkánem a ve které by se sotva srozumel.
Kdvhy mu ddhy daly samy tuto mo-žnost a dovedly ho krásnými obrazy zlákati, rád by navštívil republiku, která jiste má
dosti pout~vého, aby se mohla pochlubiti. A jednou ukázaná
('esta ie nei]P,,~í ~ekla111()u. p..
") druhé nojede již cizinec sám a
jeho doporucení bude nám nejlepší reklamou.
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vydal zcela zbytecne. Nebot mi sestavil okružní lístek
~ a ten je opet levncjší, jede-li se pres 500 mil.
Bojím se, že státní dráhy, zejména pokud zllstanou
stá t ním
ú rad e m, v tomto smeru nikdy nedosáhnou dokonalosti drah soukromých. Nechci ríci, že
by zde nebylo snad dobré vule; zdá se spíše, že to souvisí s úredním rázem každé instituce vLlbec. Je tu jakési presvedcení neomylnosti, nedotknutelnosti,
kostnatý byrokrat nedovede býti tak pružný, jako obchodní agent. Již sama myšlenka, že šef železnic je clenem
ministerské rady, je ministrem, který má v ruce politickou moc, vnuká zamestnanci
železnic vedomí
nadrazenosti proti bezvýznamné masse, která dráhy
používá a jejíž jednotlivce nutno respektovati jen pokud mají v kapse legitimaci strany pana ministra.
A tím jsme se dostali konecne k v 1 a s t ním u
pro b lem u C S D. Naše železnice jsou tak byrokratickým úradem, zvyklým na úrední cestu a myslícím úredním mozkem, úradem tak jako berní správa
nebo okresní hejtmanství, že i každý dobrý podnet se
musí v tomto prachu úrednosti utopiti, pokryt záplavou úredních listu, aktLI a príloh. Ale tento úrad má
ješte druhou nemoc, je zpolitisován, až beda. Musí-li
pri každé akci položiti si úredník a výkonný orgán
otázku politické príslušnosti svého šéfa, mluví-li se
o otázkách zamestnaneckých podle legitimace politické
partaje, zavádejí-li se vlaky proto, že nekterá strana
má na nich zájem, je težko mluviti o racionelním provozu. Provedli jsme sice u nás »zkomercialisování«,
ale vyjma jméno a jakýsi správní sbor, který je dependencí ministerstva a radu. která jen ukojila touhu po
titulech, nezmenilo se pranic. A prece je zrejmé, že
dráhy nemohou zllstati v dnešním režimu. Mluví pro
to i príklad Nemecka.
Nemecké dráhy, v míru vetšinou vysoce aktivní,
treba že byly v provozu zemí, pri tom co do organisace
vzorné, byly re:;. listopadu 1923 premeneny v samostatnou, na vláde nezávislou spolecnost ReichseisenbahnQ"esellschaft. Generální reditel je jmenován správní radou. ve které sedí z poloviny zástupci vlády, z poloviny zástupci majitelu obligací. Nad to má vláda zajišten dozor na tarify i provoz a muže železnice opet
kovkoli prevzíti. V prvním pololetí 1026 cinil príjem
železnic 2.005 mil. Mk, vvdaje 2.10;; mil. Mk, v cervenci však byl již prebytek 10 mil.. Mk a lze pocítati
s ieho vzestupem, nebot je známo, že druhé pololetí je
vždy pro dráhy výnosnejší. než prvé. Pri tom platí
- po velmi dLlkladné restrikci - ríšské dráhy o 277
mil. Mk rocne více na mzdách a o 270 mil. Mk na
pensích. než v roce 19Ii. Zduraznuji ješte jednou, že
nezáleží na tom, aby železnice byly aktivní. Snaha po
zisku mllže vésti práve u tak duležité složky hospodárského života. jako jsou železnice, k poruchám - což
je hlavní námitkou proti systemu drah soukromých.
Ale výsledky nemeckÝch drah jsou príkladné.
Nebude jiné pomoci ani u nás. Zrušení ministerstva
železnic (a také pošt, což je sice jiná. ale velmi podobná kapitola), provedení podnikového zákona z roku
1922 a nové provádecí narízen í (místo monstrosního
z r. 1924) musí býti dílem brzké ooby. Potrebujeme-li
již ministry, abychom mohli podeliti státotvorné stranv. ušetreme jim starost o resorty, jimž beztak nerozumí, a sobe výdaje s celým aparátem ministerské slávy. Železnice nemohou býti propachtovány soukromé
spolecnosti. protože nemužeme dáti nikomu do ruky
monopol clopravy. Ale také nemohou býti propachto-
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ány žádné politické strane, která v nich pak vidí svoji
Dlonii. Naše dráhy musí býti samostatné
jak RO
tránce osobní, tak i vecné, odpovednost personál~í
usí býti provedena do dusledku, rozhodování musí
'ti preneseno na správní radu, kde stát (min. obodu) bude dostatecne zastoupen. Jinak stojíme pred
ožností, že CSD se stanou sbírkou starého železa,
teresantní po stránce museální, ale moderním požaavkum naprosto neodpovídající.
.
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. L. Hromádka:

Cesty dnešního pravoslaví.
II.

Otázka b y z a n t s k é ho kre s t a n s tví a n ov é h o p r a vos I a v í je po mém soudu dnes nejduležitejším problémem pravoslavného sveta. Byzantism
neznamená jen ideu samoderžavné theokracie, nýbrž
urcitý typ zbožnosti: tuhý tradici ona lisrn - bezpodmínecná poslušnost nemenné tradici; kultický ritualism
- trpné pohroužení v ta jemné drama bohoslužebné;
asketický mysticism - starost o spasení duše cestou
sebezapíravého úteku z vlnobití sveta a mystické zrení
k vecným, nehybným metafysickým pravdám ; krajní
objektivism - nedocenení svéprávnosti a mravní svobody lidské osobnosti, nedocenení její osobitosti a ceny; nehybnost, ztrnulý transcendentism - nechut k jakékoli uvedomelé práci na pokrestanštení sveta a, spolecnosti; aristokratism, víra v nemenné hierarchické
uclenení lidstva, despotism, vojenská morálka. Je, opakuji, byzantism totožný s pravoslavím?
V nedávno vyšlé knize Nikolaje Berdjajeva o Konstantinu Leo n t jev o v i (Ocerk iz istorii russkoi reigioznoi žizni) doctete se, kolik byzantismu
je
v pravoslaví a jak Leontjev spojoval osud ruského
pravoslaví s byzantskou ideou. Leontjev neveril v ruský národ, v ruský lid - veril v sílu byzantské ideje.
espoléhal se na Rusko slavjanofilské, na ruské mužiky,
spoléhal v Rusko cara, mnichu, popu, starcu, klášterl1.
Starcové z Optiny Pustyne schvalovali jeho' hledisko
náboženské - proti slavjanofilum, proti Dostojevského
idei zosimovského pravoslavÍ. Pravoslaví je mu predevším údes a strach o vlastní spasení, strach pred
v~~ným zatracením - a teprve v druhé rade láska;
spíše však údes a strach než láska a pomoc; »transcendentní egoism« (jde o spasení mého já!) - nikoli náboženská kultura.
Dnešní ruské pravoslaví zápasí o nápln své zbožnoti. Pravoslaví v Rusku pretvoruje se nejen vnejšne,
ýbrž i vnitrne. Prakticky a theoreticky se o~vobodilo
idey samoderžavné theokracie a náboženskou sílu
ledá u starokrestanských
pramenu pravoslavných.
A ruská emigrace se dnes vedomeji a vedomeji sou streuje na otázku, jak se vyrovnat s údobím pravoslavného
)'zant \ll~mu a ve kterých principech zbožnosti a theoogie hll riat dnes zdroj nové tvorivé a pllsobivé síly praoslavn církve. Pop rve od 19. s t o 1. p r a vos 1 aÍ pri hází do úzkého
styku
se svetem
a
r es t n s tví m z á pad ním,
rímským katoliÍm a ;:Jrotestantismem. Vím, že diskuse mezi bohoovci p-avoslavnými a západními opakovaly se nekoáte y dejinách, ve stredoveku, v dobe reformacní
v 19. stol. Ale byly to rozhovory ojedinelých boho-
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slovcu bez snahy porozumet jeden druhému; diskuse
lidí, kterí si zustali vnitrne cizími. Církve jako celek
byly tenkráte od sebe odlouceny neprátelstvím, neznalosti a nechutí pochopit se navzájem. Dnes je zcela nová
situace. Rekl bych, že je to svetodejný, okamžik pro
všechny církve kresfanské, - zejména ovšem pro pravoslaví, které se až do revoluce zcela vylucovalo z myšlenkového a náboženského závodení ostatního l<:r~stanstva. Ruská pravoslavná emigrace se v posledních
letech vymanuje víc a více z politických reminiscencí
a skrytých snah kontrarevolucních a hledá svúj osobitý
úkol v tom, aby se pravoslaví výrazneji, pohotoveji a
velkoryseji než dríve setkalo se západem, aby prokázalo svou životnost) sílu a myšlenkovou pronikavost,
- aby na foru svetovém byla uznána trvalá hodnota
pravoslavÍ.
Ne ovšem všichni pravoslavní theologové a hierarchové za hranicemi jsou si vedomi tohoto svého dejinného poslánÍ. Predstavitelem starého pravoslaví jsou
biskupové soustredení
kolem metropolity
Antonije
(dnes žije v Jugoslavii), pravoslaví nové našlo svého
kanonického vúdce v metropolitovi Jev log i j o v i
v Paríži a duchovní své stredisko v parížské duchovní
akademii »Sergijevskoje Podvorje«. Jména S. Bul g akova,
N. Berdjajeva,
S. Bezobrazova,
N.
A r sen jev a, Z e n k o v s k é h o, biskupa
Ve njamina,
kneze Cetverikova
a j. m. ozývají se
stále na fronte nových snah pravoslavných. Boj mezi
obema smery vede se príkre pod formou nejruznorodejšÍ. Hned jde o otázku kanonické iurisdikce: Jevlogij brání své církevní vúdcovství na základe úkazu
patriarchy Tichona z kvetna 1922, kterým byl poveren
správou zahranicních církvÍ. Antonij osobuje si vrchní
vedení pod titulem svého biskupského starešinství.
Spor tento zasahuje rušive do klidné správy církevní.
V Nemecku vznikly dve správy církevní, když bi3kup
Platon odeprel poslušnost Jevlogi jovi a byl koncem
srpna 1926 svého místa zbaven. - Hned zase jde
o otázky politické: smer Antonijúv zastává ideu byzantské pravoslavné theokracie, skupina pod vedením
Jevlogiov,)'m hájí svobodu a nezávislost pravoslaví na
jakékoli forme státnÍ. A jindy zase propuká spor pro
ruzn,)' vztah ku protestantismu a mezinárodním organisacím krestanským. Skupina konservativní (Antonij
sám je trochu neuprímný a obojaký) staví hráze mezi
západním, zejména reformacním krestanstvími odmítá
protestanti srn ; je prý to nábožensky rozkladný racionalism a skeptický subjektivism; mezinárodní organi-'
sace YMCA a studentskou krestanskou Federaci prohlašuje za útvary zednárské a protikrestanské
a zakazuje údúm pravoslavn,)'m úcast na jejich práci.
Parížský smer, zahrnující v sobe pravoslavné skupiny zejména v Nemecku a u nás, vstoupil v úzkou spolupráci s Anglikány, s YMCA, studentskou Federací
a hledá výraz pro bohatství pravoslavné zbožnosti pred
forem západní sveta. Studentské hnutí pravoslavné,
zorganisované ve svetové Federaci, stojí pod protektorátem }evlogiovým, tvorí bratrstva
pro intensivní
zbožnost modlitební pod. vedením knežstva, studuje církevní obce, cte bibli a pokouší se o nové cesty pravoslavné kultury.
v rámci tohoto smeru parížského vedou se diskuse o podstatu pravoslavÍ. Biskup Venjamin hájí asketickou a mystickou povahu pravoslaví a
brání se západnímu humanismu: Pravoslavným být
znamená prý hledat spasení své duše a neztrácet se ve
snech o zcírkevnení sveta. N. Ber d j aj ev, S. B u 1-
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g a k o v, S. L. Fr a n k hledají cesty, jak by se pravoslaví uplatnilo myšlenkovou prací a osvedcilo svou sílu
osobitou kulturou náboženskou; jak by aktivitou a tvorivou prací závodilo s katolictvím a protestantismem.
H a r n a c k v prednáškách
o »Podstate krestanství« (1900) a ve studii o rozdílech mezi duchem východní a západní církve (1913) vyloucil pravoslaví
z obecenstvÍ kultury západní. Pravoslaví prý svým naturali~mem náboženským, ztrnulým tradicionalismem,
praktIckým ritualismem a trpnou, necinnou mystikou
jc soucástí sveta byvšího. Jinými slovy - zkamenelý
orient krestanský bez budoucnosti. Pravoslaví dnešl;í
brání se ústy parížských svých predstavitelu
soudu
Harnackovu. Pravoslaví zustane prý stát na pude krestanského platonismu; to je jeho posláním - být synthesou novozákonního krestanství a platonského idealismu. Tradicionalism,
samoderžaví, kultický ritualism
jsou prý jen prechodním náterem pravoslaví. - Pravoslaví klasické korení v církvi predbyzantské - v církvi
smelých koncepcí duchovních, sveží práce myšlenkové
skutecne universálního
rozpjetí a liturgicko-mystické
síly a krásy. Pravoslavný platonism, zbavený mravního
naturalismu a pretvorený evangelickou láskou k Bohocloveku Kristu; pravoslavná idea sobornosti, skutecného obecenství metafysického, ze kterého teprve se
rodí vnitrne pravdivé, harmonické, mravne bezpecné a
svobodné individuum i bratrství
duší; pravoslavný
mys ti cisrn, který vysvobozuje cloveka ze zmatku a neklidu sveta a liturgickým dramatem jej uvádí v nadsvetské, spasitelné obecenství s Bohoclovekem - to
prý je nové slovo, které pravoslaví dnes prináší svetu
jako lék a pomoc. Porozumí západní svet? Ale toto
pravoslaví se chce také ucit od západu. Chce prý spolupracovat na budoucnosti všeho krestanstva; chce se
spolecne modlit za obecnou, vecnou Církev Kristovu ..
Boiím se trochu o toto pravoslaví zahranicní. Je cosi
chorého v duši ruského emigranta: oderván od pudy,
zbaven aktivní spolupráce na kulture národní, osamocen a zklamán - hledá záchranu v církvi a ve studentském ci Hném hnutí náhoženském vidí prípravu na
mesiánské dílo pro celé Rusko. Osvobodila se pravoslavná emigrace od všech postranních mvšlenek a verí
v pravdu pravoslavnou? - Cesta náboženské obnovy
- tot cesta vnitrního vítezství nad revolucí a jediná
cesta k záchrane Ruska. cesta, která neodmítá vnejší
prevrat, ale která ;e si vedoma, že vnejší prevrat bez
vnitrní zmeny bvl by bezvýsledným - tak píše N. A.
K lep i n i n v Pusti III. (1926) ve stati o hnutí studentském. Necítíte. že do cinnosti pravoslavné se porád
mícha jí cíle mimonábozenské?
S. L. F ran k napsal 1924 spisek »Krušenie kumirov« - pád, zkáza model. Kniha resignace; smutku a
bolesti. Vše zklamalo ruského inteligenta: ideál revoluce, politická vášen, modla kulturv i humanitního idealismu. Co zbývá? - Návrat k Bohu. pokoj a štestí
v Bohu.
Rozumíte temto lidem; vážíte si ;ich a cítíte s nimi.
Máte živé sympatie pro jejich ideály nového obrozeného pravoslaví. Ale tážete se: je resilmace zdravÝm
predpokladem náhoženského prerodu? Necht však Rusové s::l.miodpovedí na tuto otázku! V zájmu budoucnosti krestanské mužeme jim pouze prát. aby jejich
dílo , bylo opravdu dílem n á b o žen s k é j i s t o t :yv
a VI r y.
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16. prosince

1926.

Dnes se rozhoduje, jaké nastane seskupení krestanských proudu v blízké budoucnosti. Sblíží se p r a v oslaví
s rímským
katolictvím
anebo
s protestantstvím?
Dogmaticky, organisacne, tradicí je pravoslaví mnohem bližší katolicismu.
A prece jsem se nesetkal
s pravoslavným inteligentem, theologem, knezem nebo
biskupem, který by veril v unii s katolictvím. Hlavní
prekážkou je prý vladarský, státní duch katolické
církve, papežská neomylnost a papežské nároky na
svrchovanost nad všemi diecésemi. Pravoslavní by prý
pripoušteli papežský primát v dustojenstvÍ, nikoli však
primát vlády a iurisdikce. Ani ti, kdož se už úcastnili
prímých rozhovoru s katolíky, nesoudili jinak. V lidu
je prý proti katolictví odpor težko prekonatelný.
Sblížení s r e for m a cní m kre s t a n s tví m?
Mezi pravoslavÍm a protestanstvím
je ovšem mocná
prehrada náboženská, dogmatická, tradicní i kulturní.
Rozdíl mezi nimi je mnohem vetší než mezi katolictvím
a protestantismem.
A prece p r a k t i c k y pravoslavný a reformacní svet se sbližují intimneji, než bychom
byli cekali ješte pred
léty. Lonská úcast pravoslavných zástupcu na Stockholmské konferenci pro
praktické krestanství má dosah svetodejný.
At už
Stockholm dosáhl konkrétních cílu ci nikoli, spolupráce' i vysokých hierarchu pravoslavných na jednání
bude mít trvalý dosah. Bulharští, srbští, rumunští i ruští bohoslovci mluví dnes o pravdepodobnosti prakti··
cké (sociálne mravní) dohody s protestantským sve··
tem. Ovšem - boj mezi byzantským a novým pravoslavím nedovoluje, abychom si predstavovali sblížení
jednoduchým. I v balkánských církvích jsou neprátelé
protestantismu. Bulharský svat5T synod odsoudil letos
spolupráci pravoslavné mládeže a studentu v YMCA
a studentské Federaci ješte príkreji než ruští biskupové v Sremských Karlovcích. Tsou prý to organisace
škodlivé a nebezpecné, povážlivejší než spolecnosti komunistické; zvestu iÍ prý ucp.nÍ proti krestanské. protinárodní a protistátní. Na kvetnových konferencích studentských v Bulharsku odeprel bulharský synod úcast.
Na mnoha jiných mÍstechie silnft neduvera. proti nrotestantismu. Ale odpor proti YMCA a studentské Federaci nemusí být nutne odporem proti evangelickÝm
církvím. A je-li. - tlak verejného mínení a logika
dosavadních událostí. obezretnost a víra vudcu na
obou stranách povedou k užšímu a intimnejšímu styku.
1922 v cervenci uznal carihradský patriarcha svecení
anglikánských biskupu; byv nedávno zvolen patriarchou alexandri jským, Meletios, bývalý patriarcha carihradský projevil v dopise arcibiskupu z Canterbury
nadeii ve znovusjednocení církví pravoslavné a anglikánské. Biskup ochridský N i k o a j Vel i m i r ov i c, vudce náboženského hnutí v Srbsku, muž budoucnosti v církvi srbské, stoiÍ v duchovních stycích
s anglikánskou církví. O ruské emigraci jsme slyšeli:
pravoslaví v Rusku bojuje dnes zápas, který ho alespon nevzdalu je protestantismu. Patriarcha rumunsk)T
Dr. Miron Cristea znamená též zretelný program evangelickému svetu ne nepríznivý.
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Pravoslavné církve ciní prípravy na s nem o e k um e nic k ý. Už letos mela být prípravná konference
na Athosu; ale nekonala se. Ve všech církvích rodí
se stejné težkosti ve vztahu k novému, poválecnému
svetu. Nižší knežstvo zejména zemí balkánských preje
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reforem církevních. V ríjnu 1919 sjezd srbského
Ttva ohlásil tyto požadavky: druhé a tretí manželí pro ovdovelé kneží, jmenování i ženských kneží
up)' (nejen ovdovelých a mnichu), úcast knežskÝch
pcu na biskupských soborech, zavedení lidového
ka do bohoslužeb a j. Jinde se žádá také zkráí liturgie. - Do dnes je ješte nerozhodnut spor
zkolnictví bulharské církve, která od 16. zárí 1872
carihradskÝm patriarchou prohlášena schismatickou
ullsledku toho je bez úredního styku s ostatními
kvemi.
Cas prišel, aby nastala dohoda a aby bríme schitu bylo s Bulharu snato. K tomu pristupuje rada
• ck v nových církvích pravoslavných, které se utvoy po válce: církve polské, gruzínské,
ukrajinské,
jistém smyslu také pravoslavných v naší republice.
pak otázky unie s Rímem anebo sblížení s protentstvÍm.
Církve v l~ccku a Rumunsku pospíchají, aby využily
zvratu pravoslaví ruského, strhly vedení na sebe
bo aby aspon rozhodly, že titul vselenského patrihy bude strídave udílen patriarchltm jednotlivých
!kýchcírkví. Rusové se brání prekotn~7m prípravám
snem. Je také sotva myslitelno, aby bez Rusu mohly
rešeny otázky pro budounost pravoslaví tak duleté. Osobní úcast na schuzích
pravoslavných
vám
áže, že pravoslavní Rusové vynikají i zbožností
theologickým a myšlenkovým rozhledem nad ostatní
pin)'. Balkánské pravoslavné církve nejsou, po mém
udu, na tento cas schopny, aby vedly pravoslaví
úcinnému závodení na foru svetovém. Reformní
utí kncžské v techto zemích je príliš stavovské a
vrchní, než aby vybojovalo boj o pravoslaví budoucti.

*
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*
By z a n t s k f: p r a vos I a vín
o v é p r as I a v Í - tot ústrední otázka dnešních církví výodnÍch. Úpadek starých patriarchátu
východních,
zklad carského pravoslaví a jeho forem, zápas
vnitrní osvobození ruského pravoslavÍ od idey saoderžavné theokracie, návrat ke krestanství predbyntskému, úsilí o novou nápln pravoslavné zbožnosti
bohosloví, styk se svetem západním, otázky nového
cilu - porád a porád stojíte pred tímto probléem. Leontjev mel pravdu, když neveril v náboženské
hopnosti ruského lidu a národa. Ale nemel pravdy
svou ideou byzantskou. Nové pravoslaví musí theoicky a nábožensky revidovat i theorie slavjanoké i staré základy byzantské.
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Národní divadlo v nebezpecí.
Duvod, že financní prosperita Národního divadla
Í taková, aby mohla býti bez milionových podpor,
•dí povolané kruhy, že se zanášejí myšlénkou preti vedení Nár. divadla z rukou zemských do rukou
romé spolecnosti. Jest to myšlenka krajne abdní. Popírá divadlo jako velikého a nad jiné duitého kulturního cinitele.
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Otázka, co s vedením N átodního divadla, je dnes
otázkou existence tohoto divadla vubec. N ár. divadlo
je predevším ústavem umeleckým a ne výdelecným.
Jeho vysoká úroven, docházející ne-li všude u nás,
tož tedy všude v cizine neobycejného uznání a respektu, pusobí, že je N ár. divadlo též ústavem representativním v plném smyslu toho slova. Pri tom je
však též jediným representativním
ústavem ·hlavního
mesta republiky. Je vedeno v režii zeme, která uhražuje jeho deficit každorocne položkou asi II milionu
korun. Vláda a stát, nemající vlastního umelecky representativního ústavu, používají N ár. divadla k svým
oficielním slavnostem. Pri tom však pri projednávání rozpoctu každorocne na nátlak ministerstva financí pokouší se vláda snížiti divadelní položky. Zemský výbor, po zrušení zemského snemu dnes jediná
instituce prímo nadrazená vedení N ár. divadla, chce
docíliti snížení subvence. Chce odevzdati divadlo spolecnosti, která by disponovala príslušným kapitálem, a
která by zavedla potrebné »úspory«. Omezování penežní, která jsou pripravována, musí mít naprosto nutne za následek snížení umelecké úrovne divadla .. Nastane zde vývoj k horšímu a pro úsporu maximálne 2
milionu (více se ušetriti nedá) bude snížena úroven
umelecká a v zápetí na to i úroven representativní a
stát bude ochuzen o hodnotu, které nelze snadno nahraditi.
ústav umelecky representativní,
má-li prosperovati
podle všech prání a predpokladu, nesmí býti omezován ve svém rozvoji.
Stejne jako je dána možnost
vnitrního vývoje universit a školství vubec, musí být
dána i neomezená svoboda vnitrnímu vývoji divadla.
Tento požadavek je už v ostatním svete naprosto samozrejmý. Udržení umeleckého provozu, nezávislého
na divadelní pokladne, je nutným požadavkem umelecké prosperity, a státy se starou tradicí státních divadel venovaly temto svým ústavum i v dobe svého
vlastního financního úpadku (Rakousko). co mohly,
Zúrocení tohoto kapitálu do divadla ukládaného
je
hodnotou prevyšující a vyvažující miliony subvencí.
Tato skutecnost ukazu je také na zpusob, jak má býti
divadlo administrativne vedeno.
Soukr:omé podnikání je možné jen u divadel výdelecných a vyplácí se financne jen pri sedovém provádení jistého kusu. Proto je soukromé podnikání v divadle vždy blízko kýce nebo alespon diletantismu. Projevy soukromé správní spolecnosti mohou býti vždy
nebezpecny, zasahují do vecí, k nimž nemají odborné
kvalifikace. Takové prípady se vyskytly i za dnešního
vedení divadla, ale prece v míre daleko menší, než u
spolecností a družstev, které do nedávné doby vládly
divadlem. Vule zemského výboru prevésti administrativu divadla do rukou soukromé podnikatelské spolecnosti je práve dokladem, do jakého neštastného neuvedomelého a diletantského cinu se chce zemský výbor pustit. Tento postup by mel nedozírné následky,
které by se co nejdríve jevily v bezhlavých reformách
vnitrních, pozdeji na tuctovitosti repertoiru, který by
sloužil nejhorším a nejkonservativnejším
choutkám
divadelního publika, a konecne by ukázal, jak velice by
klesla reprodukce, až by z »úsporných« diivodu sáhlo
se k tuctovým a šablonovitým manýrám ve výprave
a režijní interpretaci. O úpadku tvorby, který by pak
prirozene nastal, není ani zapotrebí se ztninovati.
Ostatne, soubomá spolecnost, která by chtela udržet
tri telesa (operu, balet, cinohru), by vezela za chvíli
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kterém nám musí záležeti, bude nová situace míti:
až po krk ve dluzích, a eventuelní bankrot nebo násilná sanace by neposloužily umelecké prosperite dibude-li nejvetší a nejbourlivejší
slovenská strana ve
vadla.
vláde, nebudou si Slováci moci už stežovati na odstrDivadlo pracující výlucne s aspiracemi umeleckými
kovánÍ. Slovenská otázka je stále ješte bolavou otázpotrebuje dnes subvencování. Podle rozsahu divadla
kou, a cím více budou Slováci spolupracovati s Cechy,
a podle vedomí potreby jeho existence se stávají fitím lépe pro vec ceskoslovenského národa.
Mužeme
nancními podpLlrci divadla správní celky, at už mesta
doufati,
že vstupem ludové strany do vlády zmizí
nebo zeme. Jedná-li se v prípade Nár. divadla o ústav
vÝznamu celonárodního
a celo stá t n í h o, je zde ,_ mnoho z psychologie »krivdy«, kterou se stále proti
na míste predevším zájem státní. Stát má ve vecech
nám na Slovensku nejúcinneji agitovalo. Bude-li pravkulturních p O v in n o s t (ne jen právo) prednostní.
depodobne úcast ludáku ve vláde míti ruzné nevýU nás toho není v prípade N ár. divadla využito, ke
hody, nechceme zamlceti tuto nespornou výhodu. Vše
škode státu i divadla. Státními intervencemi u zemzáleží na tom, abychom se nejak sžili. - V pomeru
ského výboru se pusobí jen zmatek, protože výklad
státního zákroku je nekolikerý.
k Slovákum je vubec treba velké pozornosti a delikátumeleckého ústavu je nutné vedomí konsolidace.
nosti. Rekli bychom, že Ceši tu mají více odpovedAdmini'strativní
zákroky z nekolika stran ruší konnosti než Slováci. Musíme pamatovati, že mocí Slosolidaci. Proto je i z tohoto duvodu nutno urcit cesty
váky o nicem nepresvedcíme, a že záleží na tom, abya omezit intervence na jediný smer. Pri dnešním stavu
chom získali jejich dobrou vuli. Považujeme proto
N ár. divadla, které si oficielne vypujcují vláda a stát,
prímo za neštastný tón, jímž se o slovenské otázce
kríží se casto zájem podnikatele (t. j. zeme) a správmluvilo na pr. v posledním císle »N árodní práce«.
ního útvaru jí nadrazeného. Zeme prirozene ustupuje
a je tak omezována ve svém právu. Už z duvodu adBudeme-li mluviti a mysliti tak, jak koncí clánek »Náministrativních je zpusob dvojího dozoru a dvojí dorodní práce«, že totiž jsme udelali chybu, prišli-li jsme
zorcí metody svou komplikovaností
zbytecný.
Rozna Slovensko jako bratri k bratrum, a že jsme se r:.thodnouti se pro zpusob výhodnejší
je dnes nejvetší
deji meli k Slovákum chovat trochu po drsném a popotrebou.
hrdavém,
ale osvedceném zpusobu Madaru, pak byStát je dnes nejschopnejším ochráncem svobody a
chom
jen
nemnoho mohli doufat v dubré ~polllžití,
cistoty umeleckého projevu proti útokum reakce a
diletantismu. Disponuje nejvetšími mocenskými prov kterém jedine je naše i jejich budoucnost. Bouchstredky, jimiž muže svobodu umení hmotne i morálne
neme-li pestí do stolu, byt i v spraveéilivém h~levu,
ochrániti. Je nutno, aby administrativní
vedení N ár.
nic tím nenapravíme, protože se nám odpoví také zase
divadla prevzal do svých rukou stát; tak se zabezjen bouchnutím do stolu. Jediným výsledkem tud,e,
pecí volný a slibný rozvoj umenÍ.
že stul rozbijeme. V pomeru k Slovákum musíme se
pokládati za staršího bratra. A starší bratr má vždy
povinnost trpelivosti.
Pan poslanec Bechyne napsal
kclysi ve zcela jiné záležito,t1,že
nekdv j,' v zájmu
veci lépe ránu prijmout než dát. Nevíme, hodilo-li se
Ludáci do vládl', tentokráte už doopravdy. Vládní
to zcela na prípad, kdy toho p. Bechyne užil. Ale na
vetšina se tedy konecne stane opravdovou vetšinou;
slovenský prípad se to hodí dokonale. V pomeru mezi
bez ludáku byla dosud jen zastrenou menšinou. Ponenámi a Slováky je mnoho bolestného. Ale jsou to rány
vadž však ludáci sami nepochybovali, že si s p. miniz tech, o nichž rekl starý anglický politik, že je nutno
sterským predsedou nakonec prece jeq plácnou, úcastdotýkat se jich opatrne a šetrne jako ran otcových.
nili se už dávno pred konecným dohodnutím
všech
Nové pojmenování pražských ulic je· dílem barbarvládních akcí. Vleklo-li se jednání tak dlouho, byla
ským.
Vyrvete-li z mysli lidu stará, vžitá jména a natoho jednou z hlavních prícin opatrnost p. Švehlova,
hradíte-li je jmény, která jste mechanicky a po rade
který nechtel horempádem prijmouti všechny pužavzali z evropského národopisu a z nejnovejší politické
davky Hlinkovy strany. Nemužeme hc kárati za tuto
historie, berete tím mestu mnoho z jeho barvitosti a
cpatrnost. Psychologie ludové strany ~~ do té míry
snižujete jeho názvosloví na úroveií bezvýznamné mezinárodní sekaniny, která nic nepovídá obyvatelstvu.
známa, že je zrejmo, jak málo k prospechu bylo veTo už by bylo lépe jmenovati ulice pouhými císly,
domí ludáku, že musí dostati vše, ceho se jim zachce.
jako se deje v Americe. Každý, kdo má smysl pro
Pan Švehla s nimi ve prospech veci po nejakou dobu
ducha mesta, musí pocitovati príval nových mezipo svém zpusobu manévroval. Bylo mu to umožneno
národních jmen, která se objevila na tabulkách na naochotou národních socialistu, kterí dali na jevo, že by
šich nárožích za balast, který zbytecne obtežuje parpet. Ackoliv je ha pr. mistr Baldwin predsedou anradeji vstoupili do vlády, než aby dovolili vládu vyg lického ministerstva, nepovídá jeho jméno vetšine
dírati. Vec je tedy hotova, a nyní musíme se starati
pražského
lidu pranic. Budeme-li se držeti této methoo dusledky. Prvním dLlsledkem, o kterém se pro jeho
dy a poroste-li dále pocet našich ulic, budeme behem
samozrejmost ani už mnoho nemluví, je definitivní
doby musiti sáhnouti už i k jménum britských státpád odluky státu od církve. To bylo vstupem ludové
ních sekretáru. A vidíte-li, kterak ulice vedle sebe jsou
namátkou pojmenovány podle ruzných evropských nástrany do vlády zpeceteno. Jedno nesp~rné plus, na
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rodu, bez ladu a skladu, máte hned dojem, že jsou to
truchlící ulice bez vlastního života, bez charakteru,
kterým bylo uloženo jméno z vrchnostenského
narízení jako židum za Josefa II. Mnohé vžité jméno
padlo v obet tomuto novotár tví. Nepokládáme nesnáze, plynoucí z toho, že v ruzných cástech mestajsou ulice stejného jména, za tak velké, aby ospravedlií.ovalytakové odindividualisování
mesta. Má prece
každá cást mesta své vlastní jméno, a tak se netfeba
príliš báti tech nekolika lidí, kterí by si mohli splésti
(dejme tomu) Hálkovu ulici na Vinohradech s Hálkovou ulicí v Praze. Ale pustila-li se již obecní správa
clonov)Tchjmen, pak k tomu pocínání mela pristoupit
s vetší uctivostí. Pojmenování ulic by mohlo býti,
kdyby se tomu rozumelo, trochu umeleckým dílem, a
meli by se k tomu pribrati lidé vynalézavejší. Vidíme-li bezbarvou zmet, jakou nás obdarili radnicn í
otcové, mu íme obdivovat schopnost, jakou meli naši
predkové ve tvorení jmen. Pri takovém zamestnání
melo by se v první rade dbáti zásady, aby každé jméno místa pokud možno neco ríkalo lidem, kterí tam
bydlí nebo tam prijdou. Není to ovšem práve nejlehcí
zpllsob, ale nemusíme se ve všech vecech rídit nejlehcím zpusobem. Je mnoho ulic, které by bylo možno
pojmenovati podle tvaru nebo podoby: naši predkové
si tak pocínali. Jiné ulice by bylo lze pojmenovat podle významných budov. Jiné podle toho, další podle
onoho, pokud možno vždy podle nejaké charakteristické známky. I tak zbude dosti ulic, kterým budeme musit rlát jména lhostejná. Ale k tomu se smíme
uchylovat jen jako k v)'chodisku z nouze, ne si to vzíti
za princip, sice z názvosloví zmizí všechny zbytky života. Zdá se, že churavíme zejména nedostatkem fant~sie. Nikdo nemt'He spravedlive žádat od obecní rady
f"ntasii. Není tady k tomu. Ale mela by aspon vzíti na
poradu lidi, kterí ješte neztratili všechnu obrazotvornost.
.
Kdo má vetšinu, má také pravdu. Ponevadž cekáme
na soudní projednání sporu Hodža-Stránský,
ani bychom se nezminovali o tom, jak a proc byla posla-,
nedmu snemovnou udelena dt'hka komunistickému poslanci Kreibichovi za jeho výroky o ministru Hodžovi, kdyby nebylo toho, že »Venkov« a »Vecer« prinesly o tom referáty s nadpisem »Strašlivá porážka
aféristu«. N uže, jak veliká byla strašlivost této straš li,"osti? Za poražena pokládáme v takových a podobn)'ch prípadech pouze toho, kdo byl usvedcen z nepravdy. Šlo o rt'hné výtky, které byly ucineny ministru
Hodžovi v souvislosti s koburskou aférou. Jak si pocínala vetšina? Ucinila pokus pátrati po pravde? Dala
objektivne vyšetriti obvinení? Snažila se orientovati
rc faktech, o než jde? Cekati na neco podobného bylo
oy laické pocínání. Stalo se jen tolik, že ministr Hodža
prohlásil: není pravda nic z toho, co se mi vytýká.
Nacež vetšina, uslyševši toto, zacala pokládati vše za
rozrešeno a odhlasovala poslanci Kreibichovi dutku.
; T""ideli jsme ješte cloveka, který by si tak málo delal
7 r!J'ltky.Tím nebylo tedy nic dosaženo.
Pokud se na-

šeho názoru na vec týká, rekneme rovnou, že p. Kreibich jiste obvinoval p. Hodžu v mnohých vecech nespravedlive. Ale agrární tisk se tváril, jakoby onou
dutkou byly jednou pro vždy odbyty všechny, i jiné
a strízlivejší výtky proti p. ministru Hódžovi.
Nemohly býti odbyty, ponevadž se vubec nezkoumaly.
Pro udelení dutky hlasovalo 131 poslancu. Z tech dobrých 125 nevedelo o veci pranic a nikterak se ani
nesnažilo zvedeti o ní neco. Kdyby bylo skutecne šlo
o hledání pravdy, byla by se vec podle návrhu sociálních demokratu vrátila
k vyšetrení imunitnímu výboru.
Celá záležitost však stala se jen príležitostí
k jednomu z obvyklých klání mezi vetšinou a menšinou, pri nichž každý z poslancu vládní vetšiny klidne
hlasuje pro návrh zpravodajuv, nikterak se nestaraje
o podstatu veci. Odvislost poslancu na vedení stran
je tak veliká, že, dovedete-li získati pro svou vec vetšinu stran, mt'Hete prostým hlasováním v parlamente
každou nepravdu dáti prohlásiti za pravdu.
lndividuelní zkoumání vymizelo z Národního shromáždení
již úplne. Ve veci Hodžove - jako ve všech jinÝch
vecech - hlasovali poslanci mechanicky podle toho,
patrí-li k majorite nebo k.oposici. Po pravde se nikdo
zvlášt nepídí. Tak tedy vypadala ta strašlivá porážka
aféristu. Kdo má moc a vetšinu, muže si dáti cokoliv odhlasovati za pravdu, aniž by se zdržoval zkoumáním. Vetšina hlasu v takových záležitostech je jen
mec, který se hodí na vážky ve chvíli, kdy ukazují
málo. Jestliže se moc dusledne stotožnuje s právem,
pak, kdyby byly »Venkov« a »Vecer« vycházely na
pr. 1'. 1415, mohly by tehdy prinésti zprávu: Strašlivá
porážka Jana Husa v Kostnici.
Úredníci v boji o inserci. Hospodárské
podniky všeho druhu
stežují si již dávno, že nároky na ne kladené, pokud se požadování inserce týce, prekrocily
mez normálních
pomeru. Vyrojila se rada podniku, jejichž hlavní cíl je výdelek pro jednu
nebo nekolik osob. Nejhorší však je, že se množí prípady, kdy
na podnicích takových
(vydávání
ruzných insertních oznamovatelu, príru~ek a sborníku)
jsou prímo interesovány
osoby,
zamestnané
v nekterých
úradech a snažící se vzbuditi zdání,
že publikace, za kterou mluví resp. pro kterou získávají inseráty, je oficielní nebo aspon že je vydávána
pod patronancí,
se schválením
a svolením
dotycného
úradu.
Banky a prumyslové závody jsou pak vzhledem k svému spojení s príslušnými úrady prímo ci neprímo
nuceny je financovati
zadáváním insertu, za které nebývají
požadovány
sazby práve
nízké. Snad nejvýznamnejší
z takových
prípadu je prípad tajemníka ministerstva
obchodu a soucasne redaktora
"Národní
Politiky«
JUDra
Ladislava
Navrátila.
Reprodukujeme
zde
fotografii
hlavicky
tiskopisu, z níž samotné je velmi mnoho
zrejmo. Konstatujeme:
Ministerstvo
obchodu
nemá žádného
t i s k o v é h o o d bor u (který existuje jen pri min. zahranicí
a min. presidiu),
má jen redakci "Vestníku
ministerstva
obchodu«. - Legionárský
odznak na hlavicce námi reprodukované budí zdání oficielnosti, stejne jako nejvetším písmem vysázená slova "ministerstva
obchodu«. Dotázali jsme se písemne
ministerstva
obchodu s pri I o žen í m d o k I a d u, zda je mu
neco známo o publikaci "Industrie-.Exportation
de la Tcheco-
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slovaquie« nebo "Ceskoslovenská
encyklopedie«.
Dostalo se
nám této úrední odpovedi:
"Ministerstvo
obchodu nepripravuje vydání publikace
"Industrie-Exportation
de la Tchecoslovaquie« ani "Ceskoslovenská
encyklopedie,,;
zamýšlené tyto
publikace nejsou ani oficielním ani polooficielní publikací ministerstva
obchodu. Žádost o povolení užívati státního znaku
nebo jeho soucástí pro publikaci shora uvedenou nebyla zde
dosud podána.« - Provádecí
narízení k zákonu o státním znaku praví: "Povolování
uživání stá t n í h o z n a k u j a k o ž
i j e h o c á stí v živote verejném,
dále podniky výdelecnými
a na t i s k o p i sec h je povereno príslušné ministerstvo
(obchodu - pozn. red.) po dohode s ministerstvem
vnitra. Jinak
je takové používání
zakázáno.
Za povolení platí se poplatek
až 10.000 Kc a krome toho rocní poplatek až 500 Kc. Nedbání
zákona v tomto smeru je trestáno úrady politickými
pokutou
až do 20.000 Kc nebo vezením do 6 mesícu.« Tedy vidíme, že
úredník mini.sterstva
obchodu a soucasne
redaktor
"Národní
Politiky« nedbá zákona. Tím, že používá svého státního postavení a neoprávnene
cásti státního znaku k vlastnímu
prospechu, pripravuje
stát o peníze, které státu za užívání znaku
patrí. Spoléhá snad takovou
merou na politické
príznivce?
Jak známo, byl dr. Navrátil
persona grata za ministerského
režimu inž. Nováka, jemuž konal platné žurnalistické
služby.
Dr. N. ve svých úredních hodinách telefonicky
urguje nekteré
prumyslníky,
kterí ješte nevyrídili
insertní nabídku na jeho
publikace (nyní pro Ceskoslovenskou
encyklopedii)
a ujištuje,
že za vecí stojí ministerstvo
obchodu; posílá k nim akvisitéry,
kterí tvrdí totéž. Když však nedávno jeden z urgovaných
zeptal se prímo ministra, dostalo se mu odpovedi, že mu není
o takové publikaci niceho známo a že se muže jednati toliko
o podnik soukromý. Myslíme, že náprava v této situaci by byla
našimi
hospodárskými
kruhy,
které mají v tomto prípade
v ciste výdelecné
veci býti hypnotisovány
autoritou ministerstva obchodu, byla prijata s pocitem velkého
ulehcení.

-ch -r.
KO~lI patrí Moderní galerie. Otiskli jsme v posledním císle
prohlášení,
ukm1cující
náš spor se spolkem
výtvarnických
umelcu Má nes v otázce Moderní galerie. Vracíme-li se dnes
k veci, tedy nikoliv P1"Oto, abychom prohlášení 'Ono' seslabovali,
nýbrž abychom je spíše ZI1'·)VUoverili. Chceme tentokráte
kdy nemtHe být pochyby o tom že se tak deje z naší vlastní
vLlle - ríci, že považujeme
ono prohlášení za, spravedlivé. Nehledáme cnost v setrvávání
v chybe. Presvedcili
jsme se. že:
nekteré informace nám dodané, z nichž bylo možno usuZ'·)vati
na souvislost M á nes a a Moderní galerie, nebyly pravdivé.
Nemohouce již veriti v ony informacc,
nemužeme
také setrvávati na tom, co jsme z nich vyV')dili. Chceme jen pripomenouti, že v žádném prípade nebylo naším úmyslem obvinovati
nynejší výbor Má nes a z tech cinu v Moderní galerii, které
jsme vytýkali a které neprestáváme
vytýkati. To je jasno už
z toho, ŽC desolátní a stranicky zaujatý výber sbírek v Moderní
galerii je dílem p.)sledních deseti let, kdežto nynejŠí výbor Máhesa byl v dobe, kdy jsme psali svou kritiku, v úrade teprve
asi pul roku a nemohl míti vliv na žádný nákup do Moderní
galerie. Pokládáme to spíše za nedorozumení,
byli-li jsme žalováni práve výborem M á nes a, mezi nímž je rada lidí, patrících k tem, jimž Moderní g:llerii bylo ukrivdovál1'·). Jmenovali
jsme ve své kritice výslovne P.)uze dve osoby, z nichž žádná
nezasedá v dnešním výboru M á nes a. Osoby ty nás 'I1ežaklValy.
Sa,tisfakce, kterou jsme dali a kterou nyní dobrovolne opakujeme, netýká se ovšem ani v nejmenším
stranickéh·.:> hospodarení Moderní galerie a její zaujatosti
VL1Cimodernímu
umení.
Chteli bychom na konec pouze vysloviti prání, aby mezi dnešním
M á nes e m a temi moderními
umelci, kterí v nem nejsou
zast')upeni, nastal lepší pomer.

16. prosmce

1926.

Dopisy
Hamlet a doba moderní.
V ážený

pane

redaktore,

máme s panem K. R. na mysli zrejme dva ruzné "Hamlety«.
Ten jeho je onen typický
váhavec,
neplodný
pesimista,
neurasthenik
a dekadent,
jak bývá casto (a po mém zcela neprávem) pojímán. Souhlasím úplne s panem K. R., že Hamlet
takto pojatý sotva muže platiti za tvora prospešného,
užitecného a moderního.
Byl by omyl se domnívati,
že mne tento
Hamlet je blízek.
Vidím v "Hamletovi«
typ docela jiný, v podstate
naskrze
kladný. Kdyby ho neubili v težké krisi jeho mládí, vyvinul hy
se asi zcela tak, jak o nem ríká Fortinbras.
Co z neho známe,
jest jeho p r a e e x i st e n c e, zavraždená
prospechári
a praktiky velmi plodnÝmi, jako tak mnohý duchový a tvltrcí typ,
jehož práce se dlouho a dlouho nevyplácí, jehož hodnoty však,
posléze-li dozrají, budují na samých základech
stal~tí. Harnil:tova myšlenková
a charakterotvorná
práce nesla by jednou
ovoce, jaké krátkozrací
Fairbanksové
sezóny jsou nes chop ni
predvídat, natož pak ocenit. Mladý ELnstein sofva by byl porazil Laerta, sotva celil Klaudiovi. Na štestí mel kdy rust. Za
iracionální a prec prapodstatné
jistoty Hamletu my vši ~hni Ul
kolikrát jsme se bili se všelijakými
Gertrudami
verejné moci.
Pan K. R. i já vidíme približne stejne soucasnou dobu. Vidíme pouze podstatne
ruzne "Hamlet!!«. Diskuse o nr-lio však Je
již méne vecí verejného zájmu.
S uprímnými

pozdravy
zcela

Vám oddaný
Edmond

Konrád.

Panu senátoru V. Dykovi.
v ážený

pane senátore!

Odpovídaje
v »Národních
listech" na muj clánek o dru Benešovi,
napsal
jste:
"chápeme,
že F. Peroutka
je povinen
chválit" dra Beneše. Myslim, že to není první Vaše poznámka
tohoto druhu. Chtel bych míti v této veci jasno a prosím Vás
zdvorile, abyste rekl presne, co míníte tajemným vÝrazem, že
jsem »povinen« chváliti dra Beneše.
V úcte
Ferd. Peroutka.

Nové knihy.
M. Kocú,bynškyj:
Stíny zapomenutých predktt,. Z ukrajinštiny
preložil Vincel~c C ha r vát.
Vyšlo jako 6. svazek knihovny
"Dobrá Cetba«. Stran 88. Cena Kc 5~. Vedle V. Vynnycenka
jest M. Kociubynskyj
tvurcem moderní ukrajinské prósy. "Stíny
zapomenutých predku« zachycují primitivní život a zvyky karpatských horalu - Huculu, mezi nimiž autor delší dobu žil a
pozoroval huculsk0u duši, témer nedotcenou civilisací.
Ngyjen:
DY, KIM, VEN, KIEU
(román
anamské lásky).
»Dobré Cetby'( svazek 8. Preložil Antonín Horský. Stran 104.
Cena Kc 5.-. Tento román, trebaže je psán Anamcem, nese
na sobe všechny znaky starého umení cínského.
»l',1epostrádateiný rádce obcan1~ bez vyznání.« 200 kapitolek, ve
kterých se pojednává zejména o zasnoubení, snatku, manželství,
zrušení manželství rozvodem, rozluce,
narození dítka, právu a
povinnostech rodicu a detí, úmrtí, pohrbu do zeme a žehem, záležitostech pensijních a požitkových a poskytuje ješte celou radu
jiných praktických
rad a pokynu shodných s ceskoslovenskými
Kc 10'-.
zákony. N ákl. Volné Myšlenky. I s poštovným

u

EnglHiovy "Otá~ky a názory".

osepíše o našich knihách
F e rdi n a n d Per

a u t k a;

Boje o dnešek.

"PrítQmnQsti« svazek prvni. Vydal Fr. Baravý v Praze,
r. 1925. Velký 8°, cena Kc 24'-.
Stran 281.
e tO' anglické a je to ceské. Styl Chestertanuv
a Shawuv,
a duch Havlíckuv a zvláštní O'sabní svežest a duchaplnast,
rQst postreht't a náhlost v abratu slavním i v útaku, tat
tata Ferdinanda Perautky
jakO' žurnalisty a literáta.
udcí myšlenkou PerQutkO'vau je liberalismus
a Peroutka
vne ríká, že se nemá hledeti na tatO' ~lavo, ale na vec, nebQt
lliQstejnQ, jak kterou myšlenku na;zýváme, prataže jde a ta,
ta myšlenka byla správná. V liberalismu
at palitickém
ci
podáiíském, skrývá se myšlenka sVQbady a Perautka
predem hájí svabQdu. Svobadu myšlení a užívání sil, svabadu
oje osobnasti. Hájí hlavne pasitivnn smýšlení.
Je proti
ecnému varu a zneklidnavání.
Dává prednO'st živatu pred
ací živQta; nejdríve chce živat a pak filasafii. - Asi takte
dí své clánky. Perautka se nebaji, že mu za ta hadí nekde
hlavu "Kondelíkavství«.
Zvedá tutO' geuÁavskou nadávku
pribijí 'si ji jako heslO'. Patirá
»Var«, pratože hlásá sám
id«. Potírá radikalismus a prevratnictví,
protože hlásá rozný svobodný vývoj. Patírá
prehnané
vlastenectví
i preÝ internacianalismus,
prata1že si preje predevším, aby [J,áš
vot mel životní možnasti. Vykládá ·praVÝ liberalismus,
který
rozumnou svobadou ve vyjasnených mezích abcanskéhO' státu.
mitá polovicatQst. jakO' admítá falešné vykládání liberálu jako
oupencu hesla »laissez-faire«. Chce živQt, ale nejen živat. Bez"nost života je mála, je treba i bezpecnast živa bytí.
Peroutkova knížka nejsau clánky pO' prvé tištené, je ta vlastne
thalQgie z clánkll, jež napsal dO' »Tribuny«,
jejímž
chefdaktorem a zodpQvedným redaktarem
byl, dále dO' })Lida'ch Novin« a hlavne dO' svéhO' vlastníhO' týdenníku, dO' })Prínosti«. Na mnohé z nich se dabre pamatujeme,
budívaly
ek<Íy nemalý rO'zruch a pabaurení
mezi temi, kdaž se cíti daými. A Peroutka vlastne nepíše clánku, jimiž by se nekdo
ti! dotcen. Jeho úvahy jsau bud prímým útokem, žíravau iwniií
satirou, polemikou nebO' polemickým výkladem stanovLska.
Peroutka o t'oibe ríká, že je liberálem, liberálem nejlepšíhG
lickéha typu. Dobrá, chQvá se tak jakO' ani, ale má mnaho
lecného se socialisty.
Ríká sám, aby lSe nehledelo
na
ázev, ale na vec a tu, když ciníme, myslíme nekdy, že cteme
ialistu. Našim orthodoxním
socialistum
by snad Peroutka
1 casto nepríjemným stoupencem. Není ta málakdy, cO', ha nadne hledati a dakance i najíti chybu ve vlastní strane. Nyní
"em se již pomery panekud zmenily. Peroutka
má vlastní
anu, Náradní stranu práce. BajO'val za ni a je nepachybno, že
le Stránských a Capku byl ta hlavne an, kdO' pomohl tétO'
ladické strane, pracující s malými financními
prastredky
a
alou propagandou a reklamau, strane, která zacala žíti pár
el pred valbami, k slušnému volebnímu úspechu. Sto tisíc
u je jejich zásluhau, žádný mandát je avšem zásluhau
mých.
Peroutka je;st vyslavene pQlitickým žurnalistau.
Napsal sice
ížku feuilletonu ("Z deníku žunalistava«),
které mají asabité
sy jeho stylu, ale jehO' pravým ob arem zustává palitický žurIismus, hlavne pQlemický. Odpurcem -je jiste nepríjemným,
V:~f' svého prl)tivníka zniciti na každém kQberci. V ta:n smi',ru
~lavnQu anglickQu fabiánskau
škol~. Ostatne mY31:rnt', že
ce než liberalismu je v nem fabianismu. Ta, Co' casto ríká,
jdeme také ve fabiánských
traktátech
vyslovena Webbem,
ellscm, a velmi casto samým Shawem. Ale pres to není tc
I1cké, ale ceské. V PerQutkavi vyrostl žurnalistický
palitik
u Havlíckova.
V této sbírce jsou úvahy Q liberalismu
(hlavne), O' vnitrní
litice, o zahranicní politice s našehO' hlediska, o bežných ve~
h \" 'lníha živata, o pažadavcích prostého claveka, a demoacii, mravnQsti, a žurnalistice.
V nich jsau vlO'ženy bystré
treh. které nekdy jakaby zábleskem azarují
nekteré zjevy
eha ;vota verejnéhO' i sQukramého tak, že se stávají doert 1 daby.
lav
prednQstí Peroutkavau
jest svežest a pri tQm razS 'avedlivast
k vecem i osabám. Odsuzuje, ale nachází
obré. A hlavne: není nikdy sprastým a rozcileným. Dnes
musíme vynášeti jakO' ctnost. Surouže1 tytO' samazrejma6ti
t, Sel kterQu se nekdy u nás v denním tisku píše, je úžasná.
alt! se stává rotešením
císt slušnou palemiku.
A proto
é chválíme PerQutku.
Ing. Karel Kríž,

Revue Parlament

c. 4-5,

1926.

Ministr financí dr. Karel E n g I i š vydal práve s tímto nadpisem v nakladatelství
Fr. Bar o v Ý v Praze (IT .. Jindrišská
13)
ve sbírce »Knihy prítomnasti«
stavku svých vynikajících
clánku
(384 stran, cena Kc 40'.-). Navinirský
clánek je jako pronesená
rec. Precte se, vyslechne, zapadne. VykQnal své poslání. Odnáší
se vždy k nekteré aktuální atázce a protO' též zpravidla má jen
casavý význam. Navinár,ský clánek má ve ctenárstvu nQvin zajištené farum, pQmáháspoluurcovati
verejné mínení, nekdy i verejné rozhadavání.
Patrí
pak historii.
Panevadž
se histarie
opakuje, jsou nekdy i staré argumenty dQbré. Nekdy je dabre,
pa uplynulém race padívati se dO' staréhO' kalendáre, zda, se pacasí prizpusabilo
je1m veštbe.
Tak
aduvadnuje
autor
sám
v úvadu vydání tQhata výboru svých cITlnki'I, výbaru skutecne
hadne zhuštenéhO', nebat techto 100 clánku je jen asi tretinau
celé navinárské
žne Englišavy
od prevratu.
Trebaže jde tu
a clánky napsané vetšinau pred nekQlika lety, nebo aspoil pred
rokem, prichází knížka velmi vhod a je skutecne casavau. Jeto
jakýsi populární pruvadce po naší haspadárské histarii a hospadárské PQlitice ad pocátku ceskaslavenského
státu. Již první
clánek mluví o nutnasti vybudavání
hQspQdárské .samastatnasti
a jasnými slovy uJca;z;uje, prac byla treba ruzných tech radikálních zásahu dO' hospadárskéha
živata na pQcátku existence navého státu. N eniÍ problému vetšíhO' významu, který se naskytl
hospodárskému
životu ceskaslavenskému,
jehaž by se byl dr.
Engliš nedatkl, at už to byla atázka drahaty ci atázkaarganisacc
výroby, nebo pozemková reforma, zahranicní úver, vklady, úrednické platy, stávky, význam živnastnictva,
pamer práce a kapitálu, stavební ruch, berní mQrálka, dávka z majetku
[J,eba
verejná správa vubec. Znacná cást je venavána atázkám menavým, hlavne razbaru
chyb deflacní palitiky a nekolik clánki'I
je ryze príležitostných.
Tento krátký výcet absahu naznacuje,
že j~ tO' jakási haspadá:r'ská cítanka prO' ceskoslovenské
abcany,
a práve prato, že haspodárské
zásady a hospadárské
podnety
se v ní podavají formau nejprístupnejší,
fQrmou navinárského
clánku, lze doufa,ti, že tato Englišava
lidová cítanka haspodárská najde hadne cteniri'l. Ceskoslov Reptlblika, 26. X. 1926.

o ženské

neplodnosti.

Napsal Dr. Frant. Pachner, primár gynaekQ1. addelení státní
nemacnice na Ostravsku.
(Vyd. Fr. Baravý, Praha, 1926. Stral,
528. Cena Kc 100'.-. S obrazy v textu a dvema statistickými
tabulkami.)
Otázka ženské nepladnasti
patrí nesparne mezi nejpalcivejší
problémy gynaekalagie. Její duležitast však vysvítá i ze statistik
papulacních, ježtO' nepladnast jest jednau Ze slažek maj icích vliv
na snížení poctu poradu a tím i na zmenšení papulacního prírustku. Je tedy nutno, aby nepladnast byla pavažavána
za zjev
výzor!amu saciálního a národahaspadárskéha
a s tahato hlediska
i posuzována. U nás nebylo dasud ,sauborné knihy, která by
pojednávala
a ženské nepladnasti
se stanaviska
statistickéhO',
socialagickéha
a lékarskéhO', ježtO' pocet poradu stále zorlacne
presahuje množ,ství úmrtí. Ale v nekterých zemích, jakO' ve Spojených státech amerických, ve Francii a v Anglii, kde úpadek
natality (snížení poctu poradu) je znacný, bylo již mnaha o téte
veci uvažO'vána. Ale i tam není dasud saubarné prírucky, která
by hlavne pa stránce lékarsky odbarné tentO' prablém asvítila.
Je p:'ata tím záslužnejší štastný pakus dra Pachnera dáti našim
lékarum adbarnou ucebnici a prícinách a lécení sterility a dakázati jim, jak se podarila autaravi v úvadu, že nepladlllast jest
prablém velice vážný, který vyžaduje peclivéhO' rešení a který
je v ahledu národahaspodárském
velmi duležitý, nebQt pacet porodu je ukazavatelem,
kam nárad speje. Pa úvadu, prabírajícb!
význam sterility a názary na její príciny, vykládá autar v prvním
díle pojem nepladnasti a jednotlivé její druhy. Ve druhé cásti
pak O'bjasnuje vztah tétO' charaby k všeabecným vlivum (padnebí, rasa, zpi'Isab živata, dedicnost, vek atd.), vytycuje závislost
na ,stavu telesném (výživa, chudakrevnast,
atylast) a na ruzných
charabách.
V tomtéž addíle jsau probrány
i methady
rozpO'znání sterility, abjasnena
prognasa a udáno celkavé lécení.
Zvlášte instruktivní a paucná jest kapitola a umelém aplozaváni
a ta jak se stanaviska lékarského, tak i právníhO'. Tretí, hlavní
dil, analysuje
pak na podklade rozdelení anatamickéha
jednatlivé typy ženské nepladnosti, zavinené zmenami a nemocemi
radidel, pri cemž se [stále razlišuje nepladnast zavinená neschopnastí soulaže a nepladnost z neschapnasti
aplQzení. Kniha dra
Pachnera jest velmi cenným daplnkem naši maderní gynaeka·
logické literatury, která paslední dabau nám již zcela nahražujc
literaturu
zahranicní.
Dr., Nár. Listy, 2. X. 1926.
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