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velké soubory:

K. M. CAPEK-CHOD
SPISY

10 svazku brož, Kc 324'00, v polokož. vazbe Kc 544'00.

VÍTEZSLAV HÁLEK
SPISY

10 svazku brož, Kc 125'-, v plát, Kc 175'-,
v kuži Kc 250'-.

ŽATVA
SBÍRKA rUV. BELLETRIE

21 knih brož. Kc 645'-, v celopl. vazbe Kc 921'-.

M. JÓKAI
ROMÁNY

16 svazku brož, Kc 248'50, v ceJopl:ít. vazbe Kc 360'00.

Též na splátky I
Nakladatelstvl FR. BOROVÝPraha II.

u všech knihkupcu,

NAtE1NIBY1
dobrou ceskou knihuJ

'V

ST ASEK: Vzpominky. ,Kc 60'-,
KALAL: Palackého mladá

léta . . . . . . . . ,,48'-
'V

SOLC: Spisy .. , ..... ,,30·-

TO MAN: Stoletý kalen-
dár . . . . . , . ,,48·-

OELLNER: Spisy I . . . ,,36·

HILAR: Boje proti vce
rejšku ., ..." 75·-

*
U všech knihkupcu a v

nakladatelství Fr. Borový, Praha.
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o DOVOLENÉ budete

mít více casu zabývati se
svým strojem. Kupte sl
knihu MOTOCYKL od Ing,

v v
E. Cermáka za Kc 60'-,
Nejúplnejší ceská publi
kace o motocyklu. Stran
576 a 515 obrázku. V kaž

dém knihkupectví a v nakl.
Fr. Borový, Praha.
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V PRAZE 19. srpna 1926.

·PfítomnosL·

Politika

I Stránský:

Jak vyríditi Gajdovu aféru.
I.

Gaj.~ovyr~féry se zac~ná ~y~íjet cosi jako ceská
us~ada.. !am by!. naclOnah.stl~kou vládou justifi
dustoJnlk, ktereho se pak ujala oposice, jež ne

, dokud nevymohla revisil jeho procesu a rehabi-
'. U nás se radí na obranu Gajdovu tak zva

:ansk)~bl~k'proti vlád~~ j~ž od,stranila z armády
eho dustoJl11ka,a obvll1uJe vladu, že to ucinila

nátlakemsocialistick)'ch stran. Pri tom se neadre
nejprudší útoky príslušnému resortnímu ministro
ebopr~(~sedovivlády; k odpovednosti se volá pre-
ta 1I11lllstrzahranicí, aniž by 's,ekch)koli z útocníku

n P?kusi!O nejakv~Ll.konstrukci, na základe níž by
.~I~ZI10tyto dva. cll1ltele k odpovednosti volat. Jest
nhs patrno, že se tu vybíjí politické roz laden í urci-
emo\'l1ískupiny, jehož pllvod a dli vod jest 'kdesi

~~I11:1moGaJ~ov';l,aféru, a jemuž má tento prípad
ZIt Jen za agltacnl heslo. Masaryk a, Beneš nám

nepredstavují jenom dve markantní politické
bnosti.Predstavují nám bojt za národní osvobození
rc~toutra~ici, ~aší státní politiky, která se vyvíjí
~~ po~le ld~al:l oosvobozenského zápasu. Kdo této
!CIa temto Ideal.um.chce dobre sloužit, neudelal by
r~, k?y?y na agItacI, která se provádí osobními a
nIckyml h;sl~, chtel odpovídat také agitací toho

.?ll. r.a~?va vada stran strhne postupne V'e SVllj vír
I ~ Sl!~,lo~cansll~érady, aniž by koho poucila, oc
t~e 'b~Zl.1akovy zmatek, kdy se nikdo rádne ne
na}I1,1v tOr:1,~o cte v novinách, ani v tom, co by
.tne,sam cht~l,Jest voda na. mJ.)'n všeho podvratného
em v zemI. V takové situaci jedná v intencích

asarykovya Benešovy politiky jen ten kdo se snaží
~onejširší verej-nost byla. co nejobj~ktivneji infor~

•va~a,o ~odstat~ sporné otázky, a a,by byl spor rešen
IU511Y1111soudCI a podle príslušných zákonu. Jen tak
?oufat~že se, prípad od prípadu, odklidí konflikt
~ polItIkou a násobilkou, a že zbude jen konfl.ikt

Zl pravdou a podvodem, ten starý boj strany pocti
ch se stranou nepoctivých. V nem ovšem príslušní
í k obcanské111unebo socialistickému bloku nebude

át roli žádnou.

Nec,h~e111e-lise vzdáti, nadeje, že dnešní politická voj
o C,aJduse ukáže ve svých nynejších rozmerech jako
orozumenÍ, a že velká vetšina tech kdo v ní dnes

.jí proti sobe, skloní se na konec v u~nání a podpore
111ep,rav~y, proti které zustanou ve zbroji jenom ti,
o cht~ var pro svár, a kdo si neváží pravdy tolik,
o svych osobních a stranických úcelu nechceme-li
~étonadeje ~,zdát, nemužeme Gajdovu ~féru ješte po
ZOV3t za vynzenou. Nepokoj verejného mínení nelze
e stupnovat. Verejnost, zmítaná pochybnostmi,

cíSLO 32.

s kým má jít, a štvaná kriklouny všeho druhu, musí
sporu r·o z urne t, ne se ho úcastnit, jako se dosud
deje, více náladou, citem a stranickým instinktem než
úsudkem. Umet v'erejnost tímtO' smerem vést patrí také
k umení vládnouti. Jestli kde, tedy v politice rozhoduje
o hodnote užitých metod jejich úspech nebo neúspech.
Gajduv odchod z generálního štábu ceskoslovenské ar
mády uspokojil pochopitelne všechny, kdo s'e z dobr)'ch,
star)'ch a dlouho neprávem prezíraných duvodu domní
val'i, že tento muž nemel b),ti v celo generálního štábu
vllbec volán, dokud nebyla zajištena úplná obcanská
pacifikace. I ti, kdo at právem nebo neprávem soudili
.že schopnosti' tohoto muže mohly na jiném míste býti
našemu vojsku reservovány, 'spokojili by se s tím, že
opouštej~ generální štáb opuuští armádu, pametlivi Ha
vlíckova slova, »že j'sou Ikolikráte príciny nekteré, které
se vytrubovati nedají a nemusejí, a že se vllbec ne
chodí na ptáky .s tureckou muzikou, a proto také, když
nekdo hned nevidí, k cemu by neco mohlo b),t dobré, a
proc se neco reklo tak a ne jinak, nemá již hned
bourit a podezrení míti, nýbrž dookati casu«. Ale naše
uspokojlení je málo platno, když na druhé strane prece
s~ bourí a 1?odezrívá. Musí se dosáhnout uspokojení
vsech, kdo JSou mravne zpusobilí nesetrvávat v po
znaném bludu. Bylo by zle, kdyby to byli jen socialisté,
a 'každý rozumný socialista uzná, že to nejsou jen soci
ali.sté. Jestli se tedy vláde nepoda.rilo dosud toho do
sáhnout, pak jiste sloužila Masarykovým a Benešov\'m
intencÍm špatne a musí chtí.c nechtíc svu j dosava~lní
postup revidovat a opravit. .

J:emám žádn}'ch pochybností o pohnutkách Kramá
roya tÍ'Sk~l,al,~ vím. také, že tisíce lidí se rychle vymaní
z Jeho vltVLJ,Jaikmlle budou odnekud o této veci rádne
infOl-.;novány.,N~jsem tak naivní, abych nevedel, ž:epan
Hodza, ktery SI dnes nakládá v Bratislave m záda
vetší pytel viny než pan Hlinka v Americe, dobre zná
dosah svého pocínáni. 'Ale pan I-Iodža není agrární
~trana, a proto i on sám prijde na llepší myšlenky až už
bude nemožno lícit ceským a slovenskÝm venko~anul11
Gajdovu aféru tak, jako by šlo o odpravení vlastene
ckého generála, který se nedopustil niceho jiného než
ž~ byl hot<,w energicky hájit obcansk)'ch práv mafetko
v~ch proti podvratnym snahám socialistickým. A tOl

~.se~hno ov.šem platí také o lidovcích. Nevidím proto
Jme pomocI' proti 'SVádení lidu než vedení lidu a lid lze
v~sti k~,správnému úsu.dku o všem, co jej zn~pokojuj'e,
predevslm zevrubnou mformací. Verejné mínení má
velkou moc, al~ ta jest. práve v jeho v;er.ejnQsti, presne
kontrolovatelne, ne v Jeho autorite obycejne sporné a
pochybné. ' - .

Chci z,d~ ukázati nejprve na vady dosavadního postu
pu, ktere Jest nutno odstranit. Pak chci upozornit na
"adu politického systému, který jasnou a prostou otáz
ku zkomolil a znejasnil.

II.
Úradující nácelník generálního štábu dostal nevyžá

danou. dovolenou. Ministr národní obrany dal o neco
pozdeji uverejniti úrední zpr~vu, že generálu Gajdovi
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byla udelena dovolená proto, aby mohly býti v klidu
vyšetreny námitky, které byly proti nemu v poslední
dobe vzneseny. Novinárum rekl ješte ministr Syrový
ad informandum, že beží v podstate o rízení admini
strativní. Uváží-li se všechny okolnosti, jest videt, že
úrední zpráva musila v obecenstvu vzbudit dojem, že
aspoll v podstate sle jedná o ony námitky proti generálu
Gajdovi, které byly známy z nedávn)'ch verejných
rozpravo Gajdove vhodnosti nebo nevhodnosti vcele
generálního štábu. Zejména si každý musel vzpome
nout na BechyMlv a Geršll1v dotaz o fašistických sty
cích Gajdov)'ch. Po Praze kolovaly' ice už tehda zprá
vy o obvineních rázu velmi vážného, které proskakovaly
tu a tam i v novinách, ale úrední projev ministruv
upozornil na jiejich soukromý pramen, takže nemohly
verejnost soudnou zmást v presvedcení, že opravdu jde
o pouhé administrativní rízení o námitkách, a v celku
se jim mnoho nevcrilo. Nehledíc ani k tomu, že
pojmu námitek nikdo ner·ozumí jako obvinení z cinu,
které se stihají kriminálem nebo degradací, nenazývá
se rízení o cinech toho druhu nikdy rízením admini
strativním. Takové ciny se vyšetrují, zjištují a trestají
rízením soudním, 11ebo kárným. Administrativní rízení
jest, pre ne mluveno, každé zjištování, jsou-li tLI p8d
mínky pro urcitý administrativní úkon. Pro to všechno
musilo se tedy úrední zpráve rozumet jalko ohlášení, že
se z duvodu, trebas i neznámých, ale jiste vážných, když
primely ministra ke generálove suspensi, zkoumá otáz
ka, je-li v zájmu armády nechat generála Gajdu vcele
generálního štábu, nebo doporucuje-li se sverit mu ji
nou služební funkci, nebo konecne ho prostou admini
strativní >cestou pensionova t. N er-ozumel jsem proto
dobre, proc ministr Národní obrany Syrový vyzval no
vináre, aby se zdrželi diskuse o veci pdblikované. I
úrad i osobnost, o které se jednalo, musela vzbudit ve
rejný zájem, a verejnost interesovaná, ale neinformo'
vaná j.est vždycky nebezpecna klidu a porádku. Uzná
vám ovšem, že to, cemu se ríká verejné mínení v Pra
ze, nemá nic spolecného s vážnou snahou pomoci obe
censtvu, aby se orientovalo v administrativních aktu
alitách. V Praze jest verejné mínení vJerejná agitace,
a té se ovšem ministr národní obrany bál právem. Ale
jak už všecko zlé mívá také svoje dobré, mohla i ta cást
verejného mínení, která k projednané otázce materiálu
neprinesla, aspoll sama oenným materiálem být. Nemu
síme se proto rozcilovat, ale nesmíme zapomínat, že náš
stát není dosud obcansky pacifikován. Je v nem ne
jedna, ale nekolik stran, jejichž politika, i když kata
strofy a prevraty zrovna nechystá, prece na ne ceká,
hrozí jimi a znepokojuje obcanstvo, které chce doma
i za hranicemi pokoj. Naše snemovna je dosud bez vet
šiny, která by dovedla trvale' podeprít vládu; to zna
mená, že jsou na obzoru vnitropolitické nesnáze a vlád
ní, jestli ne st-átní krise. V sousedství !byly vojenské a
stranické puce, které vedly k diktaturám rozmanitS'ch
zpusobl1. Nejenom trojí iredenta, také sovet a fascio
mají u nás svoje lidi. Už Havlícek, na kterého 1etos
tolik vzpomínáme, dobre vedel, že »nebude moci arci
nikdo zameziti, aby nekolik starých a mladých detí, sly
šice o revolucích v celém svete, již z pouhého opicáctví
také llLjakou doma míti nechteli, umejíce sobe málo
vypocit ti a nestarajíce se ani tuze o to, jestli se poda
l'k U 'lás je takových detí ne nekolik, ale nekolik ti
síc. V t,kové dobe se nehodí·v celo armády voják, který
politisuJc, a bojí-li se ho jedna. strana, zatím co v neho
druhá ~trana doufá, obe proto, že v nem vidí exponenta
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urcité politické myšlenky, ten strach a to doufání s
musí vláde radit, aby ho nenechala na míste, na kter
je, rád nebo nerad, podnecoval. Pripomnela-li teda~
rejná diskuse o techto vecech Gajdovy košické pok
o korekturu slabošské prý Masarykovy a Benešovy
hranicní politiky, jeho vztahy k vudcum fašistické
ganisaoe, ukázala-li elán, s jakým Kramáruv tisk uží
Gajdova jména v polemice s Hradem, nebyla na šk

Administrativní šetrení bylo uzavreno zpusobem,
d bohužel stranic'kým štvanicím nemohl ucinit prítr
Ministerstvo národní obrany vydalo úrední zprávu,
nebyla prokázána skutková podstata soudne tihat
ného cinu, že generál Gajda podal žádost o zaved
superarbitracního rízení, a že té žádosti bylo vyhoven
Superarbitracní rízení vedlo paJk,jak bylo možnoceka
ke Gajdove odchodu do výslužby.

Fašisté, kterí se zatím už dooela neostýchave uja
»svého« generála, mluvili takto: šetrením se zjisti
Gajdova nevina a pres to ho dávají do V)' lužby.
stranuje se tedy z armády 'bezduvodne a vlastne prot
že j.est vlastenec a hrdina a proto trn v 'ocích 1I1asary
kových a Benešových, nebot ti jsou prátelé Nemcu,N
naší strane se namnOze úrední zpráva vykládala takt
zjištení, že se Gajda nedopustil soudne stihatelnéhocinu
v souvislosti se superarbitrací, o kterou sám požádal
ukazuje, že se provinil nejakým jiným než soudnesti
hatelným zptisobem. Obojí záver jest falešný, a úredn
zpráva, která tak snadno pripouští dvojí falešný záver
nemohla ovšem udelat za celou záležitostí tecku. J
z ní nejprve videt, že taik: zvané vyšetrování námit
obsahovalo také zkoumání, zda se snad generál Gajda
r.eclopustil soudne stihatelného deliktu. Slovo zde zrej
me sloužilo spíše k zastrení než k vyjádrení myšlen
ky. Ješte horší jest resultát, nebot se jím napro,to ma
tou kompetencní -pojmy. Jestli se generál Gajda do
pustil, nebo' nedopustil soudne stihatelného címI, ne
muže podle našeho právního rádu posoudit nebo roz
~oudit žádné ministerstvo, ba ani celá ministerská rada.
Na to máme soudy. Je-li tedy urcitá skutková pod
stata, která se administrativne vyšetruje, tak zrejm!
nekriminelního rázu, že ministr neuzná ani za svoji
povinnost odevzdati ji k posouzení kompetentnímu mí
stu, nesmí také dojít k enunciátu, že žádná skutková
lJodstata trestného cinu nebyla zjištena. Takovým enun.
ciátem se podezrení teprVie publikuje, aniž múže os\'o
Lozujíd výrok nekompetentních cinitelu S touto publi
kací spojený obvineného doopravdy ocistit. Stejne ne
správná je dedukce, že generálu Gajdovi se dokázala
jiná vina, trebaž'e ne vina soudne stihatelná. Supem
bitracní rízení není rovnocenná náhrada za rízení kár
né, kterým se zjištuje a trestá delikt disciplinární. Také
Hzení kámé má svuj kompetentní tri'bunál, svoje dis
ciplinární právo' a svoje procesní formy. Tím nechci
ríci, že armádní velení se nesmí rozhodnout, kážou-Ii
to armádní zájmy, provésti administrativní cestou zme
ny, kterých by bylo možno dosáhnouti také výsledkem
kárného rízení. Jiste jest k tomu oprávneno tím spíše,
kde verejnému zájmu se neobetuje žádný zájem a žádne
právo subjektivní: že generál Gajda sám clal prec1not
administrativnímu rízení pred kárným, dokázal svou
žádostí za supera.rbitra<Ci. Mnozí vojáci i nevojáci i
sice pomyslí, že ne každý jde k marodvísíte mí to
k raportu. Jenže vojáci si to smej'í opravdu jen pomy
slet, protože armáda stojí a padá se zásadou suborc1i
nace. Nevojáci však mohou všechno, co I i myslí, t:lké
ríci a hodne hlasite. Náležité zrení k tomuto faktu není
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ec armádního velitele, jest to však vec mWlstra
ni obrany a (pan Cerný mne promine) celé vlády.

vitosti se nedelí na resortní a neresortní podle
za jaké byly oddekretovány. Ve staroveku se utekl

y, kohostíhali, do chrámu a byl tam nedotknutelný
ochranou bohu. Verejnost jest druh modernÍ-ho

Nezarucuje sice nikomu nedotknutelnost, ale za
je každému docela samostatný a specificl<:ýproces,
ter)' každá vláda v demokracii mU'sí pamatovat.

III.
naprosté nezbytnosti rádného

plinárního rízení s generálem Gajdw. Muže-li
rehabilitován, muže ho reha'bilitovat jen ono a jea
muže zavrít lající ústa nicemLl, kterí se rozhodl'i
Gajdovy aféry k špinení a podrývání našich nej-

Ich autorit. Kárné ríz'ení sice jest také neverejné,
nemlIže-Iijeho prtlbeh a jeho výsledky kontrolovat
ám, mohou je kontrolovat jeho 'zástupci ve sne
ne. Nemá-Ii naše politická kultura ješte tu úro·
na které jest možno ušetrit vojsko takových ne
·šn)'ch procedur, musí vláda svládnout taky je.

dí lidé arci vari s vodou, a na,še státní politika
í ve svou úvahu pojmout netoliko dr. Šmerala,
také dr. Kramáre, který nedávno dovedl dovolávat
proti Benešove zahranicní politice jakési politické
rvence naší generality. Vláda bude ve snemovne
enerálu Gajdovi interpeiována. Odvolá-Ii se jenom
to, co ve veci rekla, odpovedí j~ zástupci žofínských
IOUllllteží jinak, než, jak se na Slovanském ostrove

celo: Pereat! Odvolá-li se také na to, co podnikla.,
dává se v nebezpecí, že administrativní šetrení, pro
ré není žádných norem, záruk a pevných kompetencí
itr ministerstev, neobstojí pred snemovním výbo
nebo plenem. Jest nutno míti na pameti, že ani

'alisté nebudou naladeni schválit opatrení, kterým
zase jednou, sicut erat in principiis, zrizuje pense
, kde by možná žádná se zrizovat nemusela. Ne·
li tedy ocekávat, že vláda dosáhne absolutoria tím,
se odvolá na to, co už rekla a co podnikla, zbývá jí
om nabídnout stranám provedení rádného discipli-

ího vyšetrování, jehož podmínky, príslušnost a
beh jsou upraveny vevnými normami, a jehož vý

. muže pak snemovna, posoudit. Strana, která by
° nabidku zamítla, soudila 'by tím sama sebe. Po
uji ostatne za možné, že vláda zavede kárné rízení
e drí\'e než se snemovna sejde, jestli je už neza
la.

Disciplinárnímu vyšetrování, to jest zkoumání, zda
rál Gajda porušil, byt i ne Zpllsobem soudne sti

teln)'m,povinnosti své služby nebo svého stavu, na
í se celá rada otázek. Ž.ádné z obvinení, o která tu
, není docela nové. Za nový disciplinární delikt jest
žno považovati pouze všechno to, cím 'se generál
jda zatížil teprve V' prllbehu administrativního vy
rovánív ministerstvu národní obrany. Mám tu na pr.
mysli známý interview ve Ven k o v e, kde Gajda
jevil rozhorcení nad tím, že byl poslán na dovole
. Neklamu-lise, najde 'se takov)'ch incidentll, z nichž

vd~'sám o sobe úplne stací k disciplinárce, celá rada.
nkriminací staršího data jest nejzávažnejší ta, která
dot)'ká Gajdova styku se sovety. Legionárský du
ník Jaroslav Kratochvíl ve 'své knize o ceste revo
a ceskoslov'enských legii v Rusku píše také o Gaj

vi. Píše o nem kriticky, ale v celku dosti sympaticky,
protože píše v roce 1922, kdy nebylo ješte ž'ádného,
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ani administrativního vyšetrování, byl by prost pode
zrení z tendencnosti, i kdy'by jeho cisté srdce nebylo
patrno z každé rádky knihy pres všechny její nedo
statky a bludy. Stojí tam o Gajdovi, že

»)pozdeji doma oklamán ve svých nadej ích, uražen chladným
prijetím a oomitnut neslavne všemi demokratickými složkami
ve vlasti, šel ješte dále (rozumej dále než v rozmluve se
šanghaiským novinárem, jemuž prohlái;;il, že Rusko nespasí
buržoasie a. dustojníci, nýbrž delník a sedlák), neprerušuje
styky s ceskou buržoasní národní Idemokracií ani s proti
sovetskou Francií, s o n duj e taj ne pud u a ve d e
r o z h o vor y o s I u ž b e v s o vet s k é m R u s k u.«

I ve sborníku »N aše Revoluce« .t)'Ž Jarosla.v Krato
chvíl vysvetluje Gajdovým 'sklonem k revolucní konspi
rativnosti jeho »z dán I i ven e j pod i vne j š í
pre c hod n a str a n u b o I šev i c k é hoR u
s k a, pro než v y k o n a I hne d rad u d u
ver n Ý c h ú s I u h v Par í ž i, cen n Ý c h pro
bolševiky vzhledem ke kriticnosti oné
dob y a v Ý z n a m u s a m é F ran c i e.« K temto
verejným zprávám staršího data priradilo se prý pred
propuknutím nynejší Gajdovy aféry duverné oznámení,
jímž byl Gajda vinen, že jeho jednání o prestoupení do
služeb sovetského Ruska jakož i ony úsluhy, o kterých
se v Kratochvílových pametech deje zmínka, byly vy
konány z pohnutek zištných. Nutno poznamenat, že Ja
roslav Kratochvíl jest komunista" který mel a má se
sovetskými lidmi v Praze styky a tedy i možnost do
vedet se o jejich pražském podnikání. I v tom prípade,
že se Gajdovi podarí ocistit se z narcení, že jako ge
nerál republiky se dal platit cizí vojenskou mocí, zbude
discipl,inárnímu vyšetrování posoudit prípustnost Gaj
dových vztahu k urcitým lidem a vecem, jak je admi
nistrativní šetrení Už ukázalo a kárné ulkáže. Podobá
'Se pravde, že vyšetrování, pokud nebeží o ciny, ke kte
rým se generál Gajda priznal, zustane odkázáno na
indicie, nebo že bude státi výpoved proti výpovedi. Nic
není prirozenej'ší, nežli že v takovém prípade rozvine
se pred soudem celá o t á'Z k a o s ob n o s t i, jejíž slo
va se hodnotí a, jej,íž ciny a pohnutJky se zkoumají.
Proto se kárne-procesní materiál rozširuje o všechny
ty trapné otázky Gajdovy vojenské kariéry, kterých se
novinárská diskuse minul)'ch dnu dotýkala. Proto se
nemuže kárný 'Soud obejít 'bez dukladného vyšetrení
Gajdový,ch z'ásahu do oblasti vnitrní a zahranicní po
litiky a jeho fašistického Wahlverwandschaftu. To ne
jsou, v tomto zorném poli, veci ruzné, to všechno vzá
jemne do sebe zasahuje a vzájemne se ilustruj'e, tím
vice, že kárné rízení, které možná jest potrebou resort
ní, docela j,iste jest nezbytností politickou.

IV.
Vady, které tu byly vyt!knuty ministerskému a vlád

nímu postupu v Gajdove záležitosti, nechci pricítati
vláde jako vinu . .I'sem naopak presvedcen, že zlo vezí
v systému. Jiste že se najde ledakteré opomenutí a
snad i nedbalost nebo nezpllsobilost, a že snemovní
kontrola povede k mnohým dutkám. V tom však není
tragiky, mladý stát se ucí také škodou. Povážlivá jest
ta politicl<:á rozervanost, která se v Gajdove afére tak
neslavne projevila. Vláda má za sebou nehezkou epi
sodu celní otázky, rešené za její naprosté neúca'sti,
brodí se celá, tak ríkajíc inkognito, v »resortní« afére
Gajdove a pred sebou má tmu. Od rozchodu staré koa
lice nepokrocila konsolidace snemovnÍch pomeru ani
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o k,rok, rozklad spíše ješte pdkrocil, a pokud se vubec
neco k vyjasnení vnitropolitických pomeru zamý-šlí a
podniká, deje se to zase za neúcasti vlády a z podnetu
osob, které sledují jenom své vlastní anebo príliš úzkó
omezené úcely. Vláda, nÍ'k)rm nemilována a nerespekto
vána, stojí tu jako mrzutá prekážka politických ambicí,
jejichž špatná nálada se stále soustredeneji' vybíjí na
presidentu republiky, jaJ'ko by nebyl m u sel nejakou
vládu jmenovat, když jedna odstoupila, .a když žádná
snemovní vetšina novou nenavrhla. V takové situaci
bylo urcením úrednické a odbornické vlády býti prí
pad od prípadu rozhodcím a smírcím soudcem mezi
stranami a býti taktním, trpeliv)rm, ale energick)/m bu
dovatelem nebo aspoií. spolubudovatelem j:J:ríští parla
mentní vctšiny. At by tu šlo o obrysy vetšiny na pro
gramu ryze hospodárském, nebo o 'starou koalici na
novém z'ákbde mravním i smluvním, nynej'ší vláda má
zkoumat možnosti a rozvíjet je. Má býti. aktivním ku
rátorem nezrozené ješte vetšiny snemovní a ne bezmoc
ným opatrovancem mátohy koalice sta'ré, s jejímž pro
gramem se uvedla. V Ga jdove afére víc ješte než
v otázce celní poskytuje vláda ohraz t e r o r i s o van é
a r o z pac i t é n eur cit o sti. President republiky
pomohl nedávno svou autoritou vláde proti intrice,
která chtela povalit zahranicního ministra. V Gajdove
afére nechala vláda na oplátku vybít všechny hromy
na presidentovu hlavu aniž hy cekh, a ztížila ješte
presidentov,) postavení nesmelostí, neurcitostí a ne
správností svého postupu. To však, opakuji, není její
vina, n)'brž její slabos·t. Posmívaj'í se námI že jsme

. chteli úrednickou vládu, a že ji tedy máme. Chteli jsme
však ne úredníky postavené t01lko v celo resortLI, chteli
jsme úrednickou vI á d u a také ta musí b)rti p r e
d e vší m vI á d o u. A když jest v obtížné politické
'situ3ci, musí b}'rti vybavena plnou mocí problémy té
s,jtuace rešit a nesmí býti spoutána paterým nebo šeste
rým no lim e ta n g e r e, které dostala do vínku. To
však už jest otázka širší než otázka Gajdovy aféry, a
nebude-li rešena brzo a dobre, bucle a.fér víc a budou
porád mrzutejší.

Ferd. Pero'lItlw:

Napravo ci nalevo?
II.

At jde .clovek k pravici nebo k levici, muze se do
stat do spolecinosti, která málo myslí. Je na levici druh
lidí, kterí, vyskytne-li se jim rozhodovati mezi dvojím
názorem, informují se nejdríve, který z nich je levý,
a pak se už bez dalšího prem)ršlení pro nej rozhodnou a
budou jej hájit zuby nehty. Jsou doživotne verni poj
mu: státi nalevo. Co je levé, to je hezké, a má to u ta
kových lidí jen jednoho neprítele: to, co je levej'ší. N e
získávají svých názoru osobním presvedcením rozumu;
neznají úzkostí a pochyb hledajícího; vybírají si vždy
podle etikety. Pojem 1e v i c e je pro ne autoritou, kte
ré nedovedou odporovat. Nemají skutecné svobody
ducha.

Chran buh, aby naše príslušenství k levici zname
nalo, že se podrobujem~, takovým automa.tiokým po
chocIúm. Chceme vždy znát dobre duvody, proc stojí
me nalevo, a ne pojem levice, nýbrž vec jest pro nás
rozhodující. To stálé vynáš,ení slov »nalevo« a »napra
vo« už bezmála pokazilo verejné myš'lení.

vývoji událostí smeruj't' k vytvorení levého bloku, a

žurnalistika oné koalice, v níž cla tlacila ku predu ko
gruu a kongrua postrkovala cla, si pospíšila, aby vzni
kající útvar vylícila jalko pode,zrelou a. fantastickou s
lecnost, která touží vším otrást. Soudíme, že je možn
dnes podporovat postup levice bez ztráty strízliro. t
a chladného rozumu. Ba že casto rozum prím
vede na levici. Celý problém levého bloku je v tom
!bud bude míti praktické cíle, jichž du-ležitost
prospešnost bude mnoha lidem patrna, neho t
prohraje. Nejhorší, co se mLlže levici stát, je t
podobá-Ii se debatérskému klubu, do kterého
dráždení a, tekaví rozumári snášejí porád nové illter
santní nápady. Demokracie je ovšem diskuse, ale ne
jen diskuse. Je rada velmi, rozumných a nefantastickS'
ideí, kterým ~seríká levé a kterých se mužeme dLl,sledn
držet. Ale za žádných okdlností nesmí h:vý blok prI
pustit, aby ,vzniklo podezrení, že má méne praktické
rozumu než blok pravý. Musí hýti odpovedným hos
dár,em. Nesmí, dejme tomu, posuzovat stá.tní rozpoc
podle vratkého citu, nýbrž podle starých, solidníc
úcetnidk)rch zásad. Je treba, aby rovnováha státníc
financí byla pro "nej stejne jasnou zásadou jako pro k
hoko1iv j'iného. J~ho ideje musí nésti ráz ducha dos ~
lého. NemLlže postrkovati pred sebou nekolik knižníc
dogmat. Musí mít vžcly oci a uši otevrené pro poucem
z praxe.

Zák'ladem levého bloku b) li by socialisté. Tedy ne
kolik slovo pomeru k socialismu. N ernLlžememíti k ne
lTIU tak neinteligentní vztah, jaký se' ukazuje na praric
kt~rá del:! ze socialismu strašáka pro politické deti.Ta
kov)' pomer jde proti srsti Inašemu rozumu. \'crí
s Macdonaldem, že tyto strašáky rozplynou se v ni\'
zacnou-li socialistické ideje provádeti dospelí lid
V socialismu je oelá rada myšlenek, které jsou praktic
tejší než dosavadní poloporádek v hospodárském ži\'llt~
Pro tuto g,eneraci socialismus naprosto neznamenán
lítostné vylkorenení soukromého majetku, rozpušte
rodiny, na.stI1(ání detí do internátLI, otázku volné lásk
a podobné veci, jakými se zahývají spisovatelé utoPI
ckých románu. N elúmejme si hlavu otázkami, které sna
budou nccO'znamenat pro naše prapravnuky. Za naše
života bude socia.li.smus hlaVlne otázkou, má-li se v h
spocJárství postupovat podle plánu ci je-li lérlejíti
predu q),CZ pl[u1U a nechat hospodárské podniky rúst
hynout jako dríví v 'lese. Nebyli to pouze socialist
kterí prišli k mínení, že soucasnému evropskému h
spodárskérnu životu, jejž nikdo neodváží se lícit har
vami ružovými, lze pomoci jen hospodarením podleur

citého plánu. Jmenujme aspon Rathenauovu }IPla
wirtschaft«. Aktuelním požadavkem ,socialismu jest
pokládati soukromý podnik tak naprosto jen za soukr
mou záležitost, do které nikomu nic není, nýbrž pod
diti- jej vyšší organisaci, která pokusí se otázky vS'rob
a odbytu uvésti v soulad a porádek tak, aby každé
bylO' zajišteno právo na práci a abychom nemusilipr
delávati periodické pus,tošivé krise. Jde o to podrob
dosavadn~ libovuli podnikatelovu rozumnému plán
cili pokládati i soukromé podniky za sociální záležit
Je paradox'ní považovati prumysl a obchod za cistes
kromoL1'vec, závisí-li j'cn na, nich živobytí národa a n
mLlžeme-li nezamestnanost a bídu pokládati také po
.za soukromé záležitosti. Rozumný jednotný plán
privésti hospodárství na úrovel1 vyšší úcinnosti a vy"
v)rkonnosti. Tomu stojí v ceste zatím podnikatelé,kte
chtejí býti, jak ríkaj'í, svobodni, a v do'brých pro se
dobách tvrdí, že do jejich závodu mimo ne nikomu
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V dobáchzlých ovšem velmi rychle prijdou na to,
~chpodnik j~ záležitost verejná, a mluví témer ko
vistick)rmjazykem, dožadujH,j se podpory. Bez
• organisace nelze zvýšiti výrobu a uspokojiti so

požadavky; bez ní nelze se vyhnouti ani oné
é nejí tote, která ustavicne sklicuje zamestnance,
oud mnohdy, zda základy jejich exist'ence pre

jí sezonu. Je to velmi povrchní omyl, domnívají-li
ekterí reformátori, jejichž cit je drážden majetkem,
, vidíkolem sebe. že sociální otázka bude vyrešena,

delí-Iise na rovné díly vše, co tu je. Ti lidé n'edají
-ani tolik práce, aby neikoho požádali, o vypocítání
ik hy pripadlo na ka.ždého z tech prebytku, které

nyní za vysokými ploty a v pokladnách bohatých.
dali hy jako shledali všichni, kterí se tím zabÝvali,

by to hyl díl tak nepatrný, že !by posunul blahobyt
dopredu asi taik o jeden šnecí krok. Sociální otáz

možnodefinitivne a plne r<tŠit jen zvýšením vhoby
nicímjiným. Toho, co dnes vyrábíme, je málo pro

(Jhytvšech, at to prendaváme z kapsy do kapsy jak
e. Sociální otázka a zvýšení výroby jsou neroz

cne spojeny. Socialismus, kter)' oslabuje a zdržuje
rohu tak nebo onak. podrezává sám vetev pod sebou.

edy: organisací zvýšiti výrobu - to je ten aktuelní
ialisl11us,nikoliv nekteré otázky vke méne hluhoké

metafysickéa ovšem velmi zajímavé, na !které bude
t bsu první den v j'edenadvacátém století. Pokud
titucc soukromého majetku bránÍ: této organisaci,

usÍb),ti omezena a privedena, k poslnšnosti. Meli hy
om práve nyní peclive studovati anglické hospodir
é pomery: zdá se, že tato zeme, zcela prosycená PrLI
yslt11l.ho!estneji než jiné státy pocítí na sobe nesnáze
porádané v)'Toby. Anglický prumysl, jenž mel kdysi
kontinentálnímu pomer jako milostpán k sedláckovi.

osta] se mezi Scyllu a Charybdu americké a nemecké
onkurence. Zaostalé vÝrobní methody jsoU' prekoná
'ny dokonalejšími a vedectejšími. Do tohoto boje
ela by jít Anglie vyzbrojena jednotn)'m výrobním
lánem: ten však ztroskotává, ponevadž anglictí ma

"telé v)'rohních prostredku mají nechut ke všemu, co
mezl1jei'ejich starobylý individualism. Hornická stáv

ka odhalila hlubokou míru netecnosti, jíž se nekdy
ohou oddávati kapitalisté: zvláštní komise, dosazená

vládou,vypracovala plán na zdokonalení a zracionali
sovánÍuhelného prllmysln, kterým mela h)",ti zajištena
výnosnost.Zprávy a návrhy této komise uložili majitelé
dollldo nejhlubší z'ásuvky ve svém stole, aby jimi ne
byli vytrhováni z klidu. Nešlo jim na rozum. že by
(\ v~'nosno'Stprumyslu bylo možno pokusiti se, také
jin~'micestami. než temi. jichž v dobách krise vždy
užívalijejich otcové a dedové: snížením mezd a zvý
šením pracovní doby. Výsledkem je uhelná stávka,
která stála Anglii až dosud nž vke než dukladná ko
loniální válka aspon na trech frontách. To je rozdíl
pravice a levice v prtlmyslových otázkách: pravice je
netecná, nemá plánu, jak rešiti sociální otázku, levice
navrhuje zpusob. pro nejž je treba jen zríci se stadch
zvyku,a pohocllí. Americtí kapitalisté jsou podnikaví
i v této veci. Ale evropské nic nenapadá. Musí býti po
háneni levicí, -která se v tomto prípade jmenuje levicí
pouzeproto. že nemyslí, že vše, co bylo. i když je to
~llatné,mus-Í trvat vecne. Boj proti nehospodárnosti
ve v)Tobe je idea socialistická; proto zde stojíme blíže
~ocialistllmnež tem ostatním. Jak s,e u nás pomery vy
tvárejí, je patrno, že obcanská koalice, která se na pod
zim znamenite upevní, zavede prohibici proti sociali-
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stickým idejím. Na, tomto málo lidumilném díle ne
hodláme míti podíl. Chceme, aby sociaIistickým ideám
byla umožnena volná konkurence se . oukromokapitali
?tickými. At zvítezí ty, které se ukáží schopnejšími a,
praktictejšími.

Socialismus má dve stránky: jednu z nich bychom
nazvali konstruktivní a druhou konsumní. Konstruk
tivní stránka, která chce dosavadní výrobní anarchii
nahradit úcelným plánem a premýšlí o zvýšení výroby,
'ie naléhavou záležitostí celé Evropy. K tomu, aby ji
Clovek uznal, není treba b),ti prívržencem urcité trídy:
stací býti prívdencem rozumu. Druhá, konsumní
stránka 'Socialismu; je založena samozrejme na trídních
delnických zájmech. Socialistictí zástupci snaží se vy
moci pro delníky, kterí je volí. pokud možno nejvetší
výhody; delají totéž, co agrární poslanci delají pro se
dláky, národne demokratictí pro továrníky,. kleri
lddní pro kneze a živnostenští pro živnostníky. Ne
he jim to tedy vytýkati, ale naše sympatie socia
lismu platí hlavne té první. konstruktivní stránce,
která není záležitostí jedné trídy, nýbrž celku. Neopo
vrhujeme ani onou konsumní 'stránkou, ackoliv se nás
prímo nedotýká. Pan J. Hudec, který se nyní v »N á·
rodních listech« pilne snaží. aby ze své sociálne demo
kratické minulosti nenechal kámen na kameni, pokoušel
se nedávno tropiti si špri'my z toho, že jsme kdysi
citovali z Maedonalda vetu: socialismus je spojení
všech gentlemanll. A ptal se, jaká prý je to definice
socialismu a jací to gentlemani. To ovšem nemela být
žádnú definice socialismu, ale charakteristika tech, kterí
sym atisují se socialismem, ac k nemu nejsou vázáni
trídním puvodem. Gentlemanem v tomto smyslu ne
rozumí se ovšem oni gentlemani kalhot, kravat a klo
bouKu. kterí jsou v národní demokracii dobre na svém
míste. Macdonald dovolil si v oné vete prikládati jmé
no gentlemantl lidem ušlechtilého srdce a ducha, kterí
nesnášejí lhostejne cizí bídu a snaží s,e podríditi svet
duchu spravedlnosti. Necht to p. Hudec jemu a nám la
skave odpustí.

Mezi programové otázky, k nimž levý hlok bude
musiti mí ti jasné stanovisko. patrí jiste národ
nostní problém tohoto státu. U nás se vždy oc~kávalo,
že tuto otázku bude rešit levice, a národní demokraté
mo to na socialisty pokrikovali už pred šesti lety.
R. 1026 prinesl velké prekvapení: první spolupráci me
zi obema národy uskutecnila pravice. Na zacátku ješte
s všelijakými ilusemi: Nemci prý nebudou žádat ná
rodnostních ústupktl. Pravice pozná brzy, že nebude
moci stále uhýbat pred národnostní· otázkou, ac ovšem
bude~li jí záležet na koalici s Nemci. A podle všech zná
mek jí na tom ješte na delší dobu hude velmi záležet.
Pak ovšem nemectí spojenci pštrosí hlavu svých spojen
ctI z písku už vytáhnou, a ceské obcanské strany budou
se musit volky nevolky zabývat rtlznými thematy, která
j1m nemectí prátelé predloží. Nemusíme vllbee pochy
bovat o tom, že na podzim budou ucineny první kroky
tím smerem, jímž se nesou nemeoká prání. Te otázka,
jak by se k tomu mel zachovati levý blok. Odmítáme
pred'em každou nefair hru. Mela-li levice již dávno
národnostní dorozumení v programu, nesmí nyní
z pouh)"'ch taktick)Tch dllvodll zrádcovati pravici. bude-li
tato nucena - ví bllh, že ne z idealismu - kus tohoto
levého programu splniti. Videli jsme, že nekteré socia
listické orgány již zacaly tímto zpusobem proti pravici
útociti a vytýkaly ji ústupky Nemcum. Nesmí vytýkat
ústupky, kdo sám ma v programu je delat. To by ne-
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byla ideová politika, nýbrž docela špinavá strategie.
To ovšem neznamená, že je zakázáno odhalovat dvojí
hru národní demokracie, která z jedné huby velmi vla
stenecky i méne vlastenecky fouká. »Role«, orgán ná
rodne. demokratických sedláku, je casopis otevrené
trídní brutality a ríká obycejne hned na plno to, k ce
mu vedení ~strany hodlá dojíti teprve po mnohých opa
trných oklikách. Tato »Role« uverejnila v techto dnech
velmi rozhodný cl'ánek, kde se predem zakazuje p. Šve
hlovi pokoušet se o získání socialistLl zpet do vlády;
obcanští Nemci, pravila »Role« velmi uprímne, jsou
nám bližší než ceští socialisté, - a navázala na to
krátké filosoficko-sociologické pojednání toho obsahu,
že Nemci duchem i výchovou jsou národ jaksi priro
zene státotvorný. Tento clánek vyšel náhodou v týž
den, kdy hlavní orgán národne demokratický se zabý
val opravnými pracemi na své vlaJStenecké fasáde a
opet a opet vzdychal po všenárodní koali,ci a ptal se
zkormoucene, nemohl-li by do ní ztracený socialistický
syn prece zase zpct. To je rec rozumného otce, který
ví, jak se musí na lidi, kdežto »Role« je díte, které vše
poví rovnou tak, jak to doma slyší. Nikdo nepochybujž,
že národní demokracie považuje pro sebe koalici
s Nemci bez socialistLl za príjemnejší než koalici se
socialisty bez Nemcu; doufá, že bude moci za'sednout
k nerušeným individualistickým hodum; pouští-li v týž
okamžik, co toto pripravuje, své fašishcké hafany s re
tezu, je to proto, aby nejak s'kryla své pocínání. Tolik
však už ze zKušenosti známe, že fašistické boxery jsou
pro socialistické hlavy, ne pro nemecké. Bylo by velkou
hloupostí a promeškanou príležitostí, kdyby se verej
nosti náležite neosvetlila tato dvojakost. To však nesmí
nic zmenit na základních názo~ech levého bloku na ná
rodnostní politiku. Uznali-li jsme, že dorozumení
s Nemci je prospešnou vecí pro tento stát, musíme s,e
trvat pri svém názoru, i když náhodou neprítel, donu
cen okolnostmi, pracuje v témže oboru. Bude to aspon
míti tu trvalou výhodu, že se bude musit prestat s tero
rem, kterým byl až dosud stihán každý, kdo projevil
svobodnejší názor o národnostním problému tohoto
státu. Nemusíme ovšem souhlasiti se vším, co pravice
v národnostním ohledu vykoná: nebude za tím urcitého
plánu, bude to cesta od škarpy ke škarpe, podle toho,
co si Nemci vynutí. Ale vždy musíme míti na pameti,
že porádek v národnostních vecech posiluje stabilitu
státu. ' . i ,;

Rozdelení na pravý a levý blok deje se mimo jiné
také podle hlediska, které by se mohlo zdáti osobním:
je až príliš známo, že v poslední dobe v silných kru
zích pravice nechut k Masarykovi a zejména Benešovi
dospela povážlivého stupne, který by zasloužil lékar
ského ošetrení. U národních demokratLl je to pak už
zcela troglodytská zášt. Príciny nechuti jsou rLlzné.
Pokud se týká pravice celé, dalo by se ríci, že tu ví
tezná buržoasní koalice chce ukázat, kdo je pánem
v dome, a že zlomyslne dává pocitovat svou 'sílu tem,
které nemuže považovati za muže sobe naprosto oddané
a jeji,chž myšlenková svoboda ji mrzí. Vše, co po leta
pod zemí rylo a kutilo proti Masarykovi, vylezlo nyni
smele na povrch a uchází se o prízen. »N árodní listy«
došly jednoho dne dokonce tak daleko, že postavily di
lemma: Gajda nebo Masaryk. »Ceský lid«, napsaly,
»\ bez schuzí ví, o koho se tu jedná:, na jedné strane je
Gajda, na druhé - ti druzí.« Muž·e-li vubec býti polo
ženo tak pitomé a nekulturní dilemma, které neJsmí býti
»N árodním !istum« zapomenuto ani odpušteno a nad
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kterým jednou našim potomkum budou vstávat
na hlave, ukazuje to, že pathologická krise dost
vrcholu. Bude ke škode jen pravici, shlíží-li dílem
cinne, dílem laskave na takové zjevy. Levice bude
ková, jakou si ji pravice udelá. Získá-li na pravém
dle prevahu národne demokratický duch, který se v
slední dobe tak význacne manifestoval bojem
Masarykovi, jak krásný to bude levý blok a jak c
bude v nem !býti!

Jirí Beneš: .

Klofác contra Stríbrný.
Ces k é S lov o a jiné noviny strany ceskoslo

ských socialistu hnevají se na ostatní casopisy, že
o sporech v této strane. Snaží se vzbuditi dojem,
nejde o veci verejného zájmu, že spor Klofác c
Stríbrný je záležtostí týkající se jen jedné domácn
Totéž stanovisko zaujímá i jedna ze sporných sk
- skupina Klofácova - rídíc se zásadou, že si
ceskoslovenští socialisté snísti sami vše, co si uv
Dali bychom plne za pravdu takov)rrI1 hlasum, kd
opravdu šlo jedine o osobní záležitosti vnitrostrani
Avšak situace již je taková, že otázka »Stríbrný ci
fác« není jenom sporem o vládu v ceskosocialis'
domácnosti, nýbrž v prvé rade sporem o to, jakou
tiku budou delati parlamentní, organisacní a ti
orgány veliké politické strany. A odpovecf na tuto
ku nemllže býti považOl\l'ána za vec, do které osta

. nic není. Již proto ne, že i ti ostatní budou na ní a
pasivne úcastni, t. j. budou jako obcané státu tr
budou-li ceskoslovenští socialisté delati politiku Š

no u, nebo získají, bude-li výsledkem politika do
Ostatne druhá sporná skupina - spolecnost posl

- Stríbrného - uznala za vhodno podporiti se tisko
aparátem stran, které s dosavadní politikou cesko
venských socialistu byly spokojeny, a dala tím na .
že nejde jen o vLldce.

Až do nedávna byl vudcem strany pan St r í b rn
Predsedou byl sice' formálne pan senátor K Io f á c,
ten od nekolika let zabýval se více otázkami rázu
ckého, problémem krestanského bratrství a organi
ními úspechy ceskoslovenské církve než hlasová
parlamentního klubu své strany. Byl vystrcen do
služby v senátu a politické vedení prevzal pan Stri'br
Nelze oplývati chválou na ciny ceskoslovenských
cialistu za jeho éry. Pribývalo sice stoupencll, ale
bývalo i ostudy. Aféra za aférou dostávala se na sve
Tiskové orgány strany byly témer na úrovni dnešn'
casopisu »N árod«. Morálka stoupencLl byla 'Vedena
zorem, že cím více ostudy, tím více mandátu. Obr
strany splýval verejnému mínení s obrazem žalu
vého esa. Organisace stranické prijaly s jásotem s
bolické predvolební heslo Ces k é h o S lov a: llJ
nadvacet be:e!« Tenkrát jeden z vedoucích Ctskos
venských SOCIalistu na Morave odpovedel mi na o
není strany z korupce v podstate takto: »Strana
státotvorná a má proto nárok, aby jí z 'Verejnýchp
stredku bylo nahrazeno, co svojí státotvorností ztrác'
Byla to doba, kdy stranické úspechy ceskoslovenský
socialistu mohly se vysvetliti jen theorií, že v nár
je velmi mnoho lidí mravne vadných, kterí hledají
litickou oporu. Nelze rki, že by pan Stríbrný c h t
býti oporou politických koristníku. Jeho presvedcen'
bylo, že stát potrebuje obetavých silných jedin
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ch bez ohledu na popularitu prevzíti v zajmu
nejvyšší funkce, a mel odvahu sám se takto

ti. Pro uskutecnení této obeti byla mu morálka
rany jen prekážkou. Pan Stríbrný je dosti chy
lY to "edeI. Ale nemel odvahy riskovati výsledek
nu. Kdyby zakrocil, zboril by i vlastní základ

U I by staveti znova a to vyžaduje velmi mnoho

e "vak, témer pres noc, se situace obrátila. Ne
&námy zatím podrobnosti, ale faktem je, že srdec

pana poslance Stríbrného se letO's na pocábku
cnacnezhoršila, že pan Strí'brný odejel do Paríže

í a že v Praze iV'zchopilse senátar Klofác, od-
dosavadní pasivitu a projevil adhodlání del'ati

. Pan Stríbrný se sice s urychle)lím vrátil, ale
vecí již nezastavil. Vnitrní spory, jež. následo

byly sice velmi prudké, ale celkem nevybocovaly
ykl)'chforem. Zajištovaly se posice, 'V"arganisa
v odborech,zvlášte v denním tisku, v krajinských
. Klofácova skupina získala rozhodující vliv v Ce-

m S lov e, Stríbrného skupina koupila si ma
Ý p o z o r, Klofác získal politické organisacce
y, Stríhrný vystavel si barikádu ze sekretariátu
isací odborových. Klofácova stará popularita opí

o clen tvo, Stríbrného abrana oprela se o ta
íky. Avantgardou Klofácova smeru staly se M I a
p r o u d y a nekteré listy venkovské, Stríbrného

e zakolísala, když bylo zjišteno, že pro verejnou
mu zb)'vá jedine verný K ahá ne k. JehO' na

v'ak rychle sesíljly, když se podarilo sjednati kar
Hodžov)rmiagrárníky, Srámkovým tiskem a fa-
)'mi novinami.

ormúlní prllbeh událostí se však úplne shroutil,
iIe prišla aféra s povestným dopis·em 'brnenského
T r Ý b a. Ze sporu politick)Tch se rychle vyvinuly

osobní, když pan Stríbrný poznal výhodu tohato
hu boje. Další události pak následovaly rychle Zll

a skoncily prozatím zprávau Ces k é h o S I 0
že sjezd strany bude svolán v nejbližší dobe.
omer sil možno dnes odhadnouti takto: Na strane
fácovejsou témer veškeré politické organisace, té

veškerý tisk strany, nejsilnejší O'rganisaoe odbo
é (železnicní zamestnanci, kovodelníci) a organi

m]údeže.Jeho posici podporuje zvlášte nešikavnost
brného,který své tažení soustredil proti osobe dra
ne š e, jehož popularita a autorita u clenl! strany
zrejme podcenována. Stríbrný se opírá o vetšinu
nikl! politických i adborových, o spolecnost, které

prospívalo jeho vedenÍ. Pomáhá mu prazvláštní a
d nevysvetlené pozadí Trýbova dopisu. Naprostá

'darita listCt o'bcanských stran ukázala se nejvetší
slabinou,ac - zdá se - nejvíce na ni spoléhal.
je již jasno, že sjezd skoncí vítezstvím smeru

fácova.

Pozoruhodným zjevem v prubehu sporu byla zrejme
aná sympatie, s níž setkávala se abrana pana Strí

ého u všech jeho ješte nedá'Vn)"ch neprátel. Tisk
ny lidové stále jdte lká nad jeho osudem. Pro tisk
árnÍa fašistický je. stále dr. B e n e Š, který je úmy
a tendencne staven na místo Klofácova, zlým De
em a Stríbrný hodným a utiskovaným Frydolí
. Ten Stríbrný, který loni cin e m vystoupil proti
kémunepríteli, zatím co Hus, Žižka, Havlícek zu-

i dalekoza ním, je chránen monsignO'rem Srámkem
ti realistickému jedu, který rozkládá stranu cesko-
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slovenských sacialistu! To jsou zjevy, které mnoho
vysvetlují z nedávné politiky pana Stríbrného a které
jasne naznacují, co je vlastní podstatou rozporll uvnitr
ceskosocialistické strany.

Není pochyby, že pan Stríbrný, kdyby opet získal
vudcO'V'ství, vedl by svuj klub do kartelu s pány Hod
žou, Kramárem a Srámkem. JehO' megalomanie bylo
by využito k rozražení levicového bloku, k osamocení
sociálních demakratu a k pokracování v celne-kongruo
vé politice za spolupráce cásti socialistu. Panu Srám
kovi je zrejmo, že hlucící Strí'brnÝ, toužící po moci,
je mnohem méne nebezpecným odpurcem, než mlcen
livý", ale v názorech vytrvalý Bend. Chápe také, že
konsolidace levého bloku a zvlášte pak spolecn)T postup
sociálních demokratll a ceskoslovenských socialistu je
kamenem zlého úrazu pro další rozpetí jeho strany.
Proto ta úcast s osudem pra'v'Ícových živlu pana Strí
brného a O'bava o osud strany realismem ov,ládnut,é.
N árodnedemokratické listy, bijíce se za Stríbrného,
spojují príjemné s užitecným. Delají náladu pro vudce,
který jediný je s to vybudovat parlamentní sourucen
ství, v nemž by se porouchaná jejich strana mohla ješte
uplatniti, a soucasne házejí klacky pod nohy muži, který
mel odvahu míti jiný názor na zahranicní politiku
státu, než jejich majitel. Fašistický príbuzný N á r o d
ní c hLi s t II šeptal si již na jare, že Stríbrný je
spolehli,,)'. Je jen podivno, že páni nepochopili, jak
škodí svému spolecníku sv)'m ostentativním prátel
stvím.

Rekli jsme již, že podle všech známek zvítezí u stra
ny ceskoslovenských socialistu smer Klofácuv a že tím
budou zhaceny všechny plány smerující k znemožnení
pevnejšího seskupení levicových stran. Otázkou však
je, jak dlouho toto vítezství potrvá, zda bude tak pro
nikavé, aby bylo trvalým. Lidé a listy, blizké skupine
Stríbrného, šírí zprávy, že dojde k roztržce strany.
Jeto pokus o psychologický nátlak na sjezdavé dele
gáty. NeV'eríme však, ze 'hy se pan StríbrnÝ sám o cosi
podobného pokusil. Ceskoslovenští sacialisté jsou da
brými stranníky. Jsou vy,chováni prímo k O'picí lásce
k své strane a neopustí ji. Jestliže snesli a ješte omlou
vali všechny ty aféry a ostudy, snesli by i rozluku
s nedávným svým vudcem. Pokus o rozpoltení strany
je zatím odsO'uzen k beznadejnosti. Pan Stríbrný to
ví lépe než kdokoliv jiný a zkušenosti ho již varovaly
pred beznadejnými pokusy.

Spíše je pravdepodobno, že ustoupí sám do pozadí a
bude se snažiti získati cas k odvete. Povaha pana Strí
brnéhO' není prizpusobena k porážkám a pan StríbrnÝ
sám sobe nikdy neprizná. že byl poražen. Nutno po
tvrditi, že pro tento prípad má pres opacné vnejší zdáni
lepší predpoklady k vítezství k o ne c n é m u, než pá
nové Klofác a Beneš dohromady. Pan Klofác ukázal
v poslední dobe mnoha energie. Ale vydrží? Je již starý
pán a odvykl ostatne drobné vytrvalé cinnosti agitacní.
Dr. Beneš dovede jiste vésti, je schopen dáti strane
pevnou linii a urciti jí presnou politickou taktiku. Ale
umí se brániti podkopnické práci? Rostoucí pocet jehO'
neprátel tomu nenasvedcuje. Naproti tomu pan Strí
brný má :všechny vlastnosti, aby si zasloužil titul po
litického machra. Je houževnatý a dovede si hledati ce
sticky k svému "':li, zvlášte je-li to cíl osobnÍ. Umí jed
nati s lidmi, umí kupovati i pr·odávati, dovede ješte or
ganisovati mafie a je s ta - bude-li míti dosti casu ~
získati hlasy delegátu. Dru Benešovi se velmi casto vy
týká, že nedavede si udržeti prátel a získávati spolu-
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*) Na základe t0hato popisu byla akna pozdeji rekonstruo
vána. Možná že .ia,' o: akna, a nemž referuje Komenský••
byla rozbito, ac stála 400'0' liber a tolikéž za ne nabízel špa
nclský vyslanec, akna v kapli, kde prý byl vyslýchán kdysi
Wyc1if.

šlépejí pr~dkú - chválil a kreslil katedrály. Ale bu
cJily v nem také jiné city nežli jen obdiv k nádherné ii
tické architekture; v pomem1ke katedrálám liší se m
derní poutník podstatne od svých predchlldcu - ka
círi byli zatím zkroceni. A tak Capek kritisuje a fi

íosofuje poneknd neuctive o negativním vlivu refor
mace na umení, mluví dokonce »0 velmi prasácké
díle, jež vykonala, když zuráž,ela hlavy soch a odstra
nila z kostelú obrazy a jiné pohanské modlárstV'í«.

Je pravda, že když se Šašek z Mezihorí ohdivov
katedrále v Salisbury, která se Capkovi zdála tak bez
uadejne dokonalou, byly tam obrazy, ale tenkráte ješt
r,estála Národní Galerie a sberatelská vášen, kter'
z pansk)"ch sídel v Anglii udelala hotová musea, ješt
nevypuk'la. Moderní clovek nemá nic ani proti nefalšova
lIému modlárství, od té doby, co bylo zjišteno. lak po
krokoví jsou jihomofští kmenové, kdyŽ po jisté dobe
vymenují zastaralé búžky. kterí se už neosvedcují,
])rodávají je turistum; ale lze se divit. že anglictí pro
testanté mají takový pomer ke kostelltm, že chrámy
jsou Jim necím jin)'m než sbírkou umeleckých oredme·
tú, že stejne jako kdysi Hus a tom horlil, nechtejí mít
z kostelú divadlo a nehodlají se dát rušit kroky zverla
vých turistll v meditaci? V zhlecl kostela nvnitr meríme
konec koncu podle toho, nac jsme zvykli; jako se ('ap,
kovi anglické chrámy zdají prázdné a vymetené, tak
u nás Anglicanllm vadí v barokních koste1íeh.prepl'1e
llost - zdá se jim, že pro samé obrázky a pozlátko a
kroucené sloupy a sochy nezbylo snad už ani na Pána
boha místo. A pokud se t~'ce tech otlucených hhv, zrlá
se mi, že v Britském Museu se Capek nikterak neraz·
horcoval nad uražen5rmi hla\"ami a jin)'mi koncetinami
skvostných »pohanský'ch« skulptur, které byly casto
zuráženy pouhou pustou svévolí; kdežto ulítl-li tu a tam
nejaký nos, pokud dosáhla halapartna Cromwellova vo
jáka, nebylo to vandalské nicení, jaké se projevilo tre
ba puklou lodí chrámu v Arrasu a v troskách katedrály
remešské, bylo v tom uprimné náboženské zanícení,
protest proti modloslužbe, projev veliké ideje duchov
ního pojetí krestanství. Byla to reakce proti pohanské
anthropomorfisaci. proti zázracným obrazum, a ch;lpa!
bych i dnes nejakého moderního obrazoborce. kterS' by

protestoval proti na ,pr. krví spocené zázracné klato\ ké
Panence Marii. I u nás je smutné pomyšlení, kolik za·
niklo a bylo spáleno klášteru, kolik snad v plamenech
zašlo naší staré literatury, ale husité nepálili prece klá·
štery, n~,brž pelechy hríchu. A nepálily stejne i jiné
války? Neznicili na príklad Braniborci a Rakušani pred
ttm klášter sedlecký?

Capkovi se nelíbí prehrady, které delí nekteré an
glické kostely uprostred, ale náhodou práve s c r e e n s
které kostely preštipnjí, zavedl katolicky sm)'šlející Zl
kladatel High Church arcibiskup Laud, jemuž papež
nabí dl kardinálský klobouk, že málem navrátil An~lii
l~ímu. Zahánel purittll1Y do Ameriky, ale stal se na ko
uec obetípuritánské revoluce, kterou vyprovoko.val.
Podporoval umení jako Stuartovci, ale stejne je jinde
podporovali bohatí obchodr.íci. Žaloba, na základe níž
~'yl popraven, zahrnovala i dúkladný popis nádherných
oken, které clal zríditi V' arcibiskupské kapli v Lamhet
Palaoe. *) Je-li Capkovi anglické puritánstv'í z tako-

Literatura a umení

O. Vocadlo (Londýn):

Capek a Shaw prohlížeji katedrály.
Autar paslal tento clánek redakci už

s acekáváním, které vyslovil v pru
vadním dapise, že nám pujde tal, r'í
kajíc proti srsti. Nesauhlasíme vskutku
s leckterými detaily jehO' kulturní kri
tiky katolicismu a protestantismu, ale
v celku naprooto nejsme temi prO'te
stantožrouty, za které nás pokládají
nekterí harlitelé, a proto stat atisku
jeme. Politické perspektivy autaravy
pak pakládáme za správné.

Jsou tomu práve dva roky. co Karel Capek cestoval
po Anglii, pozoroval, kreslil a obohatil svetovou lite
raturu o roztomilou sbírku svežích cestovních dojmll
a vtipn)'ch a pri tom v)'stižných úvah o ostrovní ríši.
Krome Vratislava z Mitrovic nebylo, myslím, z naší
cestopisné literatury dosud nic preloženo do anglictiny
až do »Anglických listll«, a ty jsou tak originální, že
spíše zasloužily názvu »My Discovery of England«,
kter)'m se honosí kniha - príliš americká - známého
kanadského humoristy-profesora S. Leacocka. Angli
cané nemohli se dosti na sebe vynadívati (ac zrcádko
bylo dosti vynuklé), jak svedcí alespoR sedmero vydání
v nekolika málo mesících. Rozumejí príliš dobre humo
ru a ocení dobrou karikaturu. I dvorní knihkupectví
dostalo objednávku z královského paláce - zkrátka
Khejpik, který už úspechem R. U. R. se octl jednou
nohou v anglické literature, byl adoptován v Who's
\iVho; snad k tomu prispela i investitura v Dickensove
Hesle v Athenaeu. Jedním z hlavních pllvabú Capkovy
klasické knížky je jeho objeV'itelsk)" instinkt, který mu

velel ~yhýbati se obvyklým poutním místllm; nechodil
po vyslapaných cestách, ba tento milovník anglické li
teratury nenavštívil ani Shakespearuv Stratford, ani
Abbotsford Waltera Scotta, ani Burnsúv Ayr. Nešel
ani do Canterbury po stopách Chaucerových poutníkll
a pominul tak nejznamenitejší anglickou katedrálu; ji
!lak dak práve katedrálám venoval zvláštní pozornost,
snad tu pllsdbilo též doporucení Setona Watsona. Ne

byl to první Bohemus Viator, který prohlížel anglické
chrámy. Máme zprávu od úcastníka ceské propagacní
\"~'pravy z doby krále Jiríka z Padebrad, která projela
celou západní Evropu, že nejkrásnejší chrámy jsou
v Anglii. Také Komenský napsal v predvecer puritán
ské revoluce zajímavÝ list z Londýna o anglick)'ch
chrámech, všímaje si jejich návštevníklt a vllbec náho
ženských proievú. Williams, biskup v Lincolnu a pozdeji
arcibiskup v Yorku byl jeho príznivcem, ale spisovatei
s;,á práce sotva Komenskému dovolila, aby cestoval po
.\ngli'i. Za to Hollar nav'štívil a kreslil pro vlastivedná
c:íla anglická katedrály v Salisbury a v Lincolnu a lep
tal i katedrálu v Yorkn. Tak Capek bezdecne vkrocil do

pracovníku. Stríbrný však má dosti prostredku, aby
ztraceného prátelství opet nabyl.

Je 'obava. že skupina Klufácova o techto možnostech
neuvažuje. V tom prípade je pravdepodobno, že za rok
budeme mluviti o konfliktu »Stríbrný foontra Beneš«
a že dnešní pomer sil bude hodne porušen. Zdá se, že
Klofácova skupina je sice odhodlána zvíteziti, ale nemá
odvahy zvíteziti definitivne. Jsme dosti uprímní, aby
,chom ji pred tímto nedostatkem varovali.
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duvodLlnepríjemné, tím prísnejší je ke skotskému
xovi. Je pravda, že Skoti byli dukladnejší a že sot

setam najde nejaká stdlrá katedrála, ale dovolil bych
podotknottti, že práve nejznámejší ruiny - Dry

h, Melrose, Kelso - nemají na'svedomí prívrženci
oxovi, nýbrž ang;ické vojsko s hrabetem z Hert-
u \' cele, jehož vandalství se vysvetluje prítomností

'ch žoldnérLl (Nemcu, Španelu).
Polehcující okolností budiž, že skotské zborené kate
'ly vytvorily zríceniny jedinecné malebnosti, k nimž
putuje z celého sveta a které inspirovaly radu básní-
k Iladšen)'m ódám. Ale »starému« Knoxovi se i ji
zrejme krivdí; mel dobré cervené víno ve sklepe, je

historicky zjištcnO', a nem}rlím-li se, oženil se tento
aCllýpuritán s yelmi mladickou krasavicí. Ovšem
lalltníCapek stojí jiste na strane Marie Stuartovny,
mu Knox nazýv-á neuctive hrncem medu, což mi
chodem receno ukazuje jehO' smysl prO' humor 
až vúbec názor, že protestantství je neradostné, se
težko srovnat s faktem, že protes,tantská Anglie je
sickou zemí humoru.'

Chápal bych, kdyby se 'Lapek zlobil na puritány, že
vreli divadla v dobe jejich rozkvetu, ale ovšem i to
10 do znacné míry protestem proti stuartskému dvo
a \'zhledem k morovému nehezpecí bylo to i vhodné
gicnické opatrení. Je však možno ríci tak povšechne,
protestantství bylo skutecne neprátelské umení? Bylo
prátelské jedine umcní kostelnímu. Možná, že by se
íše dala hájit teorie, že reformace osvobodila umení
uznává se to o písni. ale dalo by se tak soudit i o ume-

j vS·tvarném. 1\T odernímu cloyeku je jiste bližší reali
ícké umení holandské, umení svetské. odpoutané od
stela. a portréty sklltecnS'ch lidí z masa a krve, nežli
vecné variace imaginárních svetCl\ které nikdo nevi~

el. nebo dokonce nezdravé obrazy muk a umírání.
teré umení vlastne utrpelo reformací v Anglii? Jiste
1l13lírství.Což nebyl Hogarth ciste reformacním ma

ITemsvými karikaturami, nemel Constable, Turner a
"ní dostatecnéhO' vlivu i na malírstv'Í francouzské? Po
ud se architektury týce, našli bychom ovšem v Anglii
elmi málo staveb barokních, které tO'lik pro nás zna
enají, a které milujeme pres to, že byly vetšinou zhu-
ovány pro cizince.' kterí nás'lporobili. (l' tO' doslova

z potu a krve našeho lidu.' Ale nedostala se Anglie
popredí hnutí pro paJ:ky a zahradní mesta, pro umení

útulného domova, ve kterém máme tolik co doháneti?
(Ta tradice sahá až k Evelynovi - do 17. stol.) Angli
cané ovšem nemají mnoho hudby (nedávno vyšla an
f(lickykniha »Zeme cez hudby« a mínena Anglie) 

eli sice Purcella a operety Sullivanovy, ale jinak ne
jsou zvlášt hudební národ, treba Shaw tvrdil opak. Ale
pokud to souvisí s protestantstvím, je težko rí-ci, pro
tt~tantské Nemecko má hudbu velkolepou. Naproti
tomu yynikli nejen ve star}Th madrigalech, ale i v nád
emS'chkostelnkh písních, pro než Lapek nemá sluvka

uznání. A že literatura utrpela reformací v zemi, která
práve v dobe puritánu vydala své nejskvelejší básníky,

ehude jiste nikdo tvrdit. Vím, 'že se o Sha~espearovi
p0kusil kterýsi pošetilec dokazovati, že byl katolík, ale
) Miltonovi, Cromwellove sekretári, by to bylo i pri
tjlepší vuli težko. Jedine o socharství by se dalo ríci,
e nezískalo reformací. Alespon londýnské pomníky ne-
nají vysokou úroven, a zbožné prání Lapkovo, aby
yly z másla, je zcela pochopitelné. Ale možná, že lec

kdo by dal u nás všecky ty 'barokní sochy za kus takové
literární tradice, jako má Anglie. Pálení vzácn}'ch knih
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katolíky není o nic lepší, spíš horší než demo.JO'vání
sošek na chrámovém portálu; ale pokud se výsledku
týce, myslím, že pllldruhého století bez literatury je
tragictejší než puldruhého století bez chrámové skulp
tury. Je v tom jistá analogie, že v téže dobe, kdy Puch
majer vydával své almanachy, Pelel svou ceskou kro
niku a Dobrovský st3.novil. své zásady ceské prosodie,
clo chrámu sv. Pavla byly pripušteny první sochy, t. j.
na samém sklonku 18. století. Ale v zájmu spravedlno
sti treba uznat, že zase katolické hnutí oxfordské v cty
ricátých ktech minulého století bojovalo proti necírkev
nímu umení v chrámech (brojic na pr. pwti náhrob
kllm) a ohrozilo tak V}'voj anglického socharství.

Tomu, kdo cetl Lapkavy L i sty z A n g I ie a kdo
zná do detailLl svéhO' Shawa, neunikne nápadná a za
jímavá podobnost s málo známou pasáží z Shawova
essaye o' chození do kostela, který vyšel v Americe:
Lapek svolává síru a ohen na protes,tanty, u Shawa, na
cházíme zase sarkastické stížnosti na italské kneze pro
iejich neúctu k umeleckým památkám, a pri tom oba,
C~pek i Shaw, planou týmž svatým citem, lá:skou
k umení, ~terá je svádí až k nespravedlivosti.

Uvádím pro zajímavost tuto pasáž:

li... v Italii se kostell! používá takovÝm zpusobem, že se
drahocenné obrazy zacadí ohavnými lojovými sazemi a musí
je nekdy zachrán.iti svetská moc a umístiti v národních
galeriích. Ale ješte horší jsou ty ,nescetné každodenní
bohoslužby, které vyrušují opravdu nábožensky cítícího
návštevníka. Kdyby je konali slušne a s porozumením sku
tecní mystikové, pro než by mše nebyla pouhým obradem
nebo zázrakem, nýbrž pravým obcováním, ti kdo konají
bohoslužbu by byli oprávncni si delati nárok na místo
v kostele jako na SVltj podíl spolecného lidského práva
k jeho užívání. Avšak prllmerný italský knez, nedbající
telesné cistoty, trpící chronickým katarem nosu a krku,
který si' pllsobí a udržuje tím, že spí a' bydlí ve stuchlých,
špatnc vetrapých místnostech, prerušující svou kejhavou
latinu jen ehrchlavým odkašláváním, takže se slušnému
holstu delá nanic a otrese se pokaždé, když klenbou za
hlaholí od mramorových stupiíu oltáre strašlivé šplíchnutí
vyplivnuté sliny: tento nicema neslušný by se mel sebrat
a vyhodit i se svým zvonkem, knihou, svíckou a vším
ostatním, dokud se nenaucí rádne se chovati. Anglickému
turistovi casto ctou levity pro jeho nešetrné chování' v ital
ských chrámech, že se prochází po kostele za bohoslužby,
že mluví nahlas, vetre se bezohledne mezi verící a oltár,
aby si prohlédl malbu, dokonce prý si krade úlomky ka
mene a cmárá své jméno po sochách. Ale pokud se týce
pouhého rušení bohoslužby a toho, že turista - zejména
zkušený turista - se zrejme kloní k tomu, pohlížeti na
kneze a: shromáždení verících jako na nevítané vetrelce 
týden v Italii presvedcí každého nepredpojatého cloveka,
že to je naprosto rozumné stanovisko.«

Shaw praví dále, že každý mLlže hájiti svého práva
užívati chrámu a že dílo velik)'rch stavitelu chrámu ne
právem monopolisuje jakákoli sekta proti tem, kdo ho
chtejí užívati.

Shaw se v tomto essayi výslovne hlásí k protestan
tismu; Lapka zase "známe jako obhájce katolictN'í. Lap"
kllV kladný pomer ~e katolictví je patrne predevším vý
1azem snahy, aby náboženské boje, kterými jsme tolik
v minulosti trpeli, se neprenášely do prítomnosti. Je
to jiste v souvislosti s jeho laskav)'rm pragmatismem.
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který každému pre]t jehO' pr.avdu. A nekdy apravdu
cizí telesa tak splyne s arganismem, že chirurgický zá
krak skýtá vetší nebezpecí, než panecháme-li veci valn~'
prubeh. Ale Capek zašel tak daleka ve své blahavuli, že
napsal, že naše lidová tradice je katolická, caž u tak
presnéhO' myslitele je farmulace panekud neacekávaná.
Zdá s'e, že nedaleký Or,eb a tradice hauževnatéha vý
chadaceskéha pratestantství na neha nepusabily - spí
še jakaby se uplatnavala blízkast pratirefarmacní bašty
K rálavé Hradce. Vždyt stací pl'alistav.ati nekterý sva
zek adbarnéha casapisu Ces k ~T Lid, aby byla každé
mu nad slunce jasnejší, že naše lidavá tradice není ka
talická, nýbrž dakanale pahanská, se všemi zaríkadly,
pav.er.ami a k'Ouzly. Je práve padivuhadné na církvi, jak
havela primitivní lidské tauze pa hmatných symbalech
a jak se dov'edla prizpllsabiti puvadní lidavé tradici se
svými bažstvy na razcestí, kacickami, svecenau vadou,
vánacním stramkem, pautemi, atd. Ukazuje se abycejne
na Baženu Nemcavall, na její nesmrtelný typ ceského
lidu, ba'bicku, ma dlící se ruženec, chadící na paut. Ale
úmyslem B. Nemoavé nebylapaetisa,ce katalictví, Nem
cavá idealisavala lid ve všech jehO' projevech, nedba
jíc histarických prícin metamarf'Osy jehO' nábaženskéhO'
citu. Nepamatuji se, že bycham u ní našli zidealisava
nau figurku venk'OvskéhO' faráre, jakO' treba u Raise,
prO' kterau by v idylickém zákautí B.a bic k y jiste bylo'
dasti místa. A JiríhO' predcítání z bible sausedum také
se mi nezdá práve kat'Olicky arthadaxní. B. Nemeová
se vyhýbá náb'Oženským prablémum, advrací se ad ná
baženskéha kvasu, který vrel práve v 'Onam kaute Cech,
kde celé vesnice si dlauha zachavaly živý, pratestant
ský zájem nábaženský. Obrací svuj zr,etel jen ke štestí
tahO'ta kraje, nikali k atázkám nábaženským, které prá
ve tam, v revíru Kaniášave, zpllsabily talik hare.
OsvÍcenské sympatie vedly ji d'O zámku, ale nikali na
faru, .a padnítily ji dakance ke glarifikaci Jasefa II.*)
Jaké bylo její smýšlení a katalictví, lze si damysliti
z její náklannasti k Ha'V'líckavi a z jejíhO' výr'Oku v do
piseBendlavi, Ivstupuj.ídímu: dO' s,emináre: »N a' Ijen
duše vaše když není v kutne, tela at je.« Prítelkyne
Havlíckava byla 'Ovšem padobne kanciliantních a libe
rálních názaru jakO' Palacký. A pak predstavme si, že
by B. Nemcová v dabe reakcní éry se odvážila vysvet
liti v Bab i c c e prítamnast JiríhO' a Lehackého v pru
ské armáde nábaženskými sympati'emi k Prusku (a byly
velmi silné) a pratihabsburským záštím, když i za
úcast na pahrbu Bavlíckov'e byl její muž krute patre
stán vezením, takže Nemcavá ve svém zoufalství se již
,chtela vystehO'vati dO' Ameriky. Za dab T,erezy N 0'

vák'Ové už byla jinak.

Jsem presvedcen, že Capkovi je zpahtisavané nába
ženství adparné, at je ta papežský stát, hahenzollernský
luteranismus neb rakouskauherské katalictví, kberé jsm~
zdedili. Ale na druhé strane j'e jasna, že tu nejde 11 neha
jen o pauhoufairness, nýbrž že je mu katalictví sku
tecne blízké: ne že by vyznával dekrety tridentského
kancilu - netr'Oufal bych si vubec zkoumat náboženské
základy jehO' 'Osabn'Osti - míním katolický názor sve-

*) Dnešní ó>tanovisko ceskéha cloveka k liberálnímu lotrin
skému Habsburkovi je podstatne jiné, jak svedcí postup vuci
sochám Josefa II. Mezi Habsburky byli sice bUau vranou, ale
nelze v ncm nevideti epigona pruskéha Bedricha a, soucasníka
osvícené Kateriny. Náš lid ha zbožnoval, že mu ulevil v útisku
náboženském a sociálním, ale dnes spíše klademe váhu na jeho
krátkozrakou omezenost v oboru umení- i na pošetilé ponemco
vání mnohaj azycné ríše.

tový, jak jej representuje v Anglii treba Chesterto
Je ta svetavý názar práve tak pozoruhodný jakO'náz
apacný, shawovský, refarmní, individualistický. Pací
s lidskau slabostí spíše než s lidskau dokonalastí, ae
lluje drabné radasti paz,emské a prakticky využív
všech prastredku, treba nekdy i dasti pochybné mraV'
ní úr'Ovne, ke spáse. Anglické katalictví, nezkažené
litickau mocí, které vydala radu vynikajících básník
a admítla nekalikrát palitické arganisování v zájm
náb'Oženství, by mahla dáti podnet k ruzným úvahám
Dnes nás zajímá jednak chestertonské katolictví veselé
talerantní - mnohéhO' dravéhO' katalíka by prekvapilo
že Chestertan napsal predmluvu k anglické knížce,
oslavující Husava saakté jubileum - jednak také an
glické kanverse ke katalictví, k ritualisillu nás paucu'
více 'Oduchu katalictví, než abstraktní úvahy. Naše ka
talicOv'í je dO' znacné míry dosud rakauska-nemeckéh
typu, hrubé, neatesané, a ani. literární casapisy katolické
a jejich spisavatelé nevynikají jemností, zvlášte ne v po
lemi.ce, ani se nevyznamenávají cudnastí. Budiž žalo
vána, že v cizine nekaná svých náradních prapagacních
pavinností jalw na pr. madarští katalíci v Oxfarde
nebO'palští ve Francii,. Zdá se vúbec, že katalictví, kte
ré se tak dobre hadí k nejjemnejší kulture ramánské.
nábaženství arioStakracie, není na naši selskou míru šité.
A prece máme - vedle svetové tradice ceské rdor
mace - také svau damácí katalickau. Capek - vyná
lezce Krakatitu - jde i zde s duchem daby. Nálada
u nás i jinde je príznivá katalictvÍ. Duchavní vývoj,
jaký zní jásave v bajavných písních pratestantsk)'ch
(srav. Baží bajovníci, Church Army, Salvatian Army),
plných víry vev'Ítezství s baží pamocí, ustupuje v ka
talictví kajícnému mystickému adevzdání a, priznání
vlastní bezmaci, které adpovídá paválecné duševní úna
ve. Pavažuji za charakteristické pro paválecnau dobu,
že pri vánacní ankete, usparádané letas jedním angli
ckým týdenníkem, vetšina se vyslavila pro krásnou
N ewmanavu kastelní písen »Lead Kindly Light«, psa
nou na prelomu ke katolictví, pad dajmem italské cesty.
kde se kaje, ž,e se ad'V'ážil v minula sti duchovní inicia
tivy. Psal ji sice ješte jakO' protestant a je zarazena i ve
zpevníku prísných Moravský'ch bratrí, ale dýše z ní
duch katalický. Duch pratestantský je duch ISebeduvery,
spajenectví s Bahem v baji s neprítelem duchavním.
(TatO' pojetí privedl ad absurdum samazvaný »nástroj
b'Oží« Vilém II.) Je t'O vskutku jedna z nejkrásnejších
náboženských písní a prO' zajímavast cituji první dve
slaky:

Ved dobro,tivé svetlo temnotou.,
Ved ty mne vpred;
Noc tmavá je a já vzdálen domovu;
Ved ty mne vpred;
Rid kroky mé; nežádá si muj zrak
Do dálky zrít - jen na krok, dost mi tak.

Nebyl jsem takým vždy, nemodlil se,
Bys 'led mne vpred;
Rád cestu hledal sám, však ted zase
Ved ty mne vpred;
Já rád mel jas a ples a pres úzkost
Pýchou byl hnán: zapomen rpinulo:st.

Ani mi nenapadá, abych pripisaval našemu výboj
llému drama~u padabné city resignace, ale zdá se,že
(apek nemá dasti .smyslu pro heraicnast protestanti'
srnu, at ceského, at skotskéhO'. Shaw napsal sice Arm s
a n d t h e M a n, kde si tropí pasme.ch z udatnasti,
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And r o k Ia a, Iv a a ze S vat é J o han k y
, jak vystihl podstatu heroiCnosti. I on je skep

k hrdinství, ale pochopil, že idea, enthusiasmus
e1cedovede pretvorit v hrdinu. Capek by nejradeji
usitechvidel »loupežníky« a nelze uprít, že slavné
ážné výpravy jeho husitského jmenovce k tako
pojetisvádejí. Ovšem »loupežnictví« Capkovo je
jinéhonež ve slavném kdysi· výroku Schwarzen-

ove.- I v legionárství ho nejvíce zajímá duch do
tznéodvahy a bravury.
d hychom mohli zjednodušiti charakteristiku a

žeCapeka Chesterton jsou velebitelé radostí dnc
optimistéprítomnosti, obhájci nejbližškh vecí 
Chestertona je charakteristická jeho knížka D e
da n t, u nás myslím neznámá, kde hájí detektivní
dku, jako Capek hájí román pro služky atd. 
o Shaw a Wells prítomnost nemilosrdne kritisují
u optimistybudoucnosti, vyznavaci. moderního ve
éhonáboženského tvurcího vývoje. Shawa je možipred tavit jako mucedníka za ideu - kdyby se
Ivcaszabezpecil nedobytnou hradbou svého· vtipu
dežtoCapek vždy ochotne se snaží chápat cizí staiko, cizí pravdu. Bylo by ji,ste zajímavo srovnat
pri Shawove jubileu Capka se Shawem, Ba c k
Methuselah s Vecí Maikropulos,

erou e Shaw velmi zajímal, uvedomit si odlišný
vr obou dramatiku k Ibsenov1, kterého Capek ne
rád, atd. Ale bude potrebí odstupu.

príznacno, že Shawovia anglickým literátum se
épelíbila komedie Hm y z, kde Capkova laskavost

vívavot je vystrídána krutou satirou. Tu se prece
radí ke kacírum, bezdecne se priznává k staré

é ceské tradici satirické.

oválecnéobdobí se u ná·s' vyznacuje smirlivým po
ke katolictví. Bohužel intriky mezi slovenskými

arony, netaktní a nediplomatické jednání hierar-
ve veci Husových oslav' i protisokolská demon

ceu jiných katolických slovanských národu zmarila
na dlouho tento potešitelný proces. Ale ceská inte
ce jiste se neprestane snažit aspon neprímo o zvý

, náboženskéúrovne našeho katolictví. Je to konec
ú vecí národní cti, aby typ protireformacního
urského katolictví u nás ustoupil vyššímu po

. Myslím,že studiem anglického katolictví a stykem
by se mnoho získalo. Nelze upríti a je to priro

é, že boj s katolictvím, které se stotožnov:alo s ne
telskoudynastií, 'hyl u nás nenávistný a hrubý;

ovibude náležeti trvalá zásluha, že vrhnu-V' se jako
w do verejného života, usiloval o zmírnení techto
, o slušnost a toleranci, a la 's'a u ve q u i pe u t.
dl-li nekdy do druhého extrému a ukrivdil-li tro
jak jsem se pokusil ukázati, opacnému táboru, je

nad nejen odlesk jeho osobního založení, nýbrž
o vla tní filosofie, která ostatne u ducha tak hlu
, o a originálního jiste není v konecném stadiu.
Snadho odpuzuje známá samohbost (se1f-righteous,
) protes,tantS1<áa dává pred ní prednost du-

i pokore verícího katolíka. Snad si oblíbil jako
terton svatého Františka z Assisi. Ale k tomu se

í i protestanti a proc by ne? Bylo to dávno pred
. matema pred pálením kacírLl (na štestí) a líbe,"lý

tišek pripomíná spíše indického l' Š i, který zablou
na západ se svou lá kou ke všemu jsoucnu (sar'Vab

- hy se reklo v Indii) nežli italského mnicha
osahuvšemocného nevlídného papeže. Ci se Capkovi
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nelíbí starozákonní, hebrejský odstín protestantské
kultury obchodních národu?*) Snad nám to nekdy
poví.

Náš humor.
Jsou veCI, kolem l<t>er)'chchodíme každý den, heré

mají svoji urcitou funkci sociální i kulturní, a prece
o nich zaryte mlcíme. Jednou z takových vecí jsou naše
humoristické casopisy.

Nejvýše nejaký casopis poznamená, že p. X. Y. po
prectení toho a toho humoristického casopisu byl po
stižen hlubokou trudnomyslností.

Snad nejvetší chybou našeho humoru je, že jeho
tvur,ci vetšinou zaspali - cas ubíhal, prešla svetová
válka se svým svérázným humorem zákopu a nákup
ních front, lidé dostali zcela nové merítkO' na smích,
mnohé komické typy vymrely, aby ucinily místo jiným,
ale vetšina našich humoristu této zmeny nepozorovala.
Se starou formou zachovali si i starý inventár: me
štáka, kterému se smeje venkovan, venkovana, jemuž
se posmívá mešták, naivního studenta, roztržitého pro
fesora, atd. A zatím tramping priblížil meštáka ven
kovu, vzrLlstající blahobyt zemedelských vrstev venko
vana mestu, a student je sice stále na.ivní, ale naprosto
jinak než si to predstavuji páni z »Humoristických
Listu« nebo »Švandy Dudáka«. Jen ten profesor snad
zLlstal st·ejný, ale v$eho moc škodí.

Nebylo by treba mnoho námahy, abychom vyhledali
doklady k tomu, že svet lícený humoristickými caso
pisy vymrel již nekdy pred dvaceti lety. Snad rok co
rok vyskytne se v nekterém z nich povídka o fraku,
který si venkovský student musel nutne vypujcit, aby
se vecer sešel na plese se svojí milou. Z ruzných obtíží
vzniká pak »humorná« zápletka. Spi sladce, Fr. Ru
beši! Chudák autor neví, že dnes se již lze sejít na to
lika jiných místech, na caji, v baru, kavárne, na ly
žích, atd. atd., a tam všude že není potrebí fraku. Ne
kdy po prectení tekstu jsem skutecne prekvapena, že
na obrázku nevidím dámy v krinolinách.

Druhou velkou závadou je, že až na malé výjimky
užívají autori pro své povídky nemenného schematu
a nemenných postav. Také pres nejobycejnejší situacní
komiku se dostalo jen máloco. Nechci býti jizlivá, ale
myslím, že je to podobný prípad jakO' v naší mladé
poesii: bez námorníka a bez Marseille v mladé poesii,
práve tak jako bez zlé ž,eny a záletného muže, jinak do
bromyslného alkoholika, v humoru to zdánlive nejde.

Literárne hodnotnejších vecí neprinášejí »Humori
stické Listy« snad vLlbec a »Švanda Dudák« velmi zríd
ka. Známe již nazpamet všechny ty zápletky, vtipné dia
logy, rozvažování nad sklenicí piva. Zajímavé by bylo
vysvetliti jejich veliké rozšírení, ac vetšina ctenárLI
uznává, že o nejakém humoru se zde dá jen težko mlu-

*) Ale v Anglii není jen protestantství a katolictví. Dekan
lnge od sv. Pavla, nejvetší náboženský myslitel anglický, k~e
rého kdysi Shaw prohlásil za svatého, r.edávno ukázal (v kmze
»The Platonic Tradition in English Religions Thought«), že
v A.nglii ode dávna trvá vedle techto dvou typu též typ p I a
to n s k ý. Podle neha nevzniklo kTestanství pouze z hebra
ismu nýbrž povstalo dávnO' pred Kristem (v 6. a v S. stol.)
v již~í Italii (Pythagoras!) a v Recku. -- TentO'objev bude úte
chou tem náboženským myslitelum, které mrzí, že se Evropa
nezmohla v oboru náboženství na nic puvodnejšího než na refor
movaný judaismus, na konglomerát nesourodých orier.tálních
nauk a tradic.
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Doba a lidé

Mikuláš Basseches:

Smrt Džeržinského .
Felix Edmundovic Džeržinskij - toto jméno se stalo j

z hesel velké ruské revoluce. Stalo se symbolem. Postava,

legenda opredla ncjpodivuhodnejšími povestmi. Nyní je
a dejinám se asi nikdy nepodarí odhaliti úplnc duši

muže. Jednemi vyzdvižen na výši mytické osobnosti her
epochy revoluce, druh);mi nanáviden až Z<li hrob, bnde se .
budoucnosti vždy nejasne a neurcite. Již proto, že rus
voluce individuum zatlacila dO' pozadí a prencsla kol

Kdysi snad mel radu dobrých nápadu. které a
hužel propadly sterilite: a pri nejlepší vuli je težko
se vecem, které jeho známí slyšeli již v roce 1920

té doby tisíckráte.
K novým prispívatel'Llm »Trnu« patrí V.

snad Jediný opravdový humorista našich hum!>

ckých casopisLt. Jako Konrád i on se vrátil do n
Trnu po nezdareném pokusu s »Q~(.

Lacina se. myslím, bohužel sám nedovede spr
hodnotit: stací ho jen jednou videt a slyšet, aby
pochopil, že by byl dobr)Tm komikem, daleko I
ješte, než literárním satirikem. nebo humoristou.
nekdy je príliš pohodlný a rád utkví na dobrém
padu. který pak propracuje s dukladností prímo
dantskou. Jeho parodie ve »Zježení« na jednotliv
teráty byly dooela vtipné - parodie ve slet
»Trnu« na Kolára z pripravované sbírky »Krys
hrídeli« je více než zbytecná.

Až snad na Lacinu vetšina prispívatc1Ll »Trnu«
ani zdaleka humoristy - obzvlášte odecteme-Iiv"
»také vtipy«, kterými se nekterá císla »Trnu«
hemží - Ciší z nich posmech a ne smích. Vedle t
v »Trnll« ohieví 01)cas nejak}' preložený Heine, K
drna utrousí nekolik veršovanJ'Tch prupovedí, a
vše.

Humor, jrtk slibuje obálka, je tedy v »Trnu« jen
mi zrídka, Švejk pak je tvor, kterému se naprosto
darí ani v Tlunovce nebo Unionce, ani v A. D,
Zimní zahrade, satira tam bývá dobrá i špatná,
dence je tam mn'Uho a karikatury - -?

Tím jsme se dostali k bolavému místu nejen »T
ale i našich humoristick)'ch casopisLl vLlbec.Rnzh
co se týce ilustrací, nepricházejí »Rum. Listy«
v úvahu - karikatury vubec nemají, a jejich harv

pikantne odený,ch devcáte~ zdaleka se. nemo~?u
rovnati podobným obrázkum z »La Vle Pansl
»Švanda Dudák« je v tomto ohledu štastnejší. ne
radu dobrých ilustrátoru. Avšak humornost t
o'hrázkll je 'hodne problematická. Zadívejte se na 1>r'

na nekteroU' ilustraci Zd. Maškové. Mohou se
zalíbit její tlumené barvy i vlácný pohyb, ale nes
lSe v tom najít stopu veselí. Je to celek sám pro
a vtip pod ním je neco naprosto nesourodého. 'Ii
platí o dobrých ilustracích Zd. Rykra z »Trnu«.

V karikaturách je »Trn« rozhodne štastnejší; n
obrázky Oidipovy jsou opravdu velmi dobré. My
že mnoho by se bylo lze nauciti 'Od filmu, kde tech
komiky nemého obrazu je dokonale propracována.

B.Z-
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z cehož se nakonec vykluq)e výzva k odbírání »Trnu«,
jindy vzpomíná zase na mil'ou, která už tak klesla, že za
ní chodí farári. Je neprítelem žen a zároven dobrovol
nS'm otrokem.

- tráva na mezi zelení

s mou milou chodí kreténi, --

vit. Význam techto uznaných casopisu je témer raven
nule. Zapomnelo se v ni,ch na jednu silnou páku 11U
moru, na satiru. Pokud se prece tu a tam vyskytne,
je naivne macionálne zaOarvena.

Kapitolou pro sebe byl by humoristický a satirický
mesícník komunishckého studentstva »Trn«. Máme
vlastne »Trny« dva; první, rízený Konrádem a DulJ:>
ským, zanikl a po nezdareném pokusu s »Q« byl na
hrazen novým »Trnem«. rízeným Mencákem s neko
likaclennou redakcní radou.

Starý »Trn« byl proste tendencne satirickým caso
pisem, se všemi prednostmi i vadami mesícníku, jenž
je rízen pod tak úzk)'m zorným úhlem. Nelze vycítat
jeho redaktorllm, že se posmívali všemu nekomunisti
ckému - bylo to konecne vecí jejich presvedcení, a je
nutno uznat, že mnohá rána, byla dobr,e mírena. Horší
bylo, že ve svém humoru nerozlišovali dosti dobre, co
je opravdu humoristické, co je sprosté a pri tom ješte
humoristické a konecne co už je jenom sprosté. Tato
výtka v dvojnásobné míre platí pro »Trn« nový
vrátím se k ní ješte pozdeji. Puvodní »Trn« byl ja
k)'msi ideovým pokracovatelem » ového ku1tu«, do
kterého psával S. K. Neuman, Gellner atd. A skutecne:
v Konr{ldove »Trnu« najdete Gellnera, preklady z Hei
neho, rLlzné sentence a domnele hrdinné sprostoty,
práve jako v casopise hývalých anarchistu. Na »Trn«
nelze vzíti tak shovívavé hledisk'U, jako na naše uznané
humoristické casopisy. nebot »Trn« mel aspirace lite
rární i politické. N élšli jste v nem Seiferta, Nezvala,
Branislava, Horu, Biebla, preklady z Erenburga, tedy
radu literátLl, kterí si osobovali práva, aby byli bráni
s plnou vážností. A mezi tím byla vata: básnicky vtip
né i méne vtipné, až sprosté, tendencní epigramy, re
busy atd. Satir v politické »vyrábel« vetšinou K. Kon
rád (Zdenek Tábor); vtipu v nich mnoho nebylo, zato
hodne horkosti a nadeje v lepší.

Tehdejší »Trn« snad ani nechtel 'být casopisem hu
moristickým; jeho cílem byla jen a jen britká satira.

»Trn« Mencákuv je neco jiného; snaží se být lido
vejším, chce pestovat také humor a šveikovinu. Zasta
víme se ponekud u této záslUžné snahy. Švejkuv humor
mel své plné oprávnení: byl v)Tplodem války a štvané
duše dobréh'U. až trochu prihlouplého ceského vojáka.
Byl skvel)Tma vystižným zachycením válecného ovzduší,
v kterém se prirozene nejednalo v rukavickách. Byl d'U
kumentem doby. Jestliže jej nyní nekdo napodobuje, je
to proste pósa, která chvilku muže b)·ti zábavou, ale
brzy omrzí.

Ze starého »Trnu« vytrval i v novém Karel K'Unrád.
Humoristou bohužel není; jeho vtipy jsou daleko více
pošklebkem než humorem, a tam, kde podává své vlast
ní zážitky, ocitá se v bludném kruhu subjektivní l'yric
nosti. Jeho nápady jsou hodne staré; vetšinu jich známe
a jeho výrazová technika je také hodne omezena. Všu
de dovede zaplést osobní, ciste soukromý útok na ne
kterou ze svých bývalých lásek, at se to již k ostatnímu

. tekstu hodí jakkoliv.

Jednou se



Pfítomnost

u i !lla osobnosti, aby je mohla ukázati svetu jen co

zjevy, co soucásti retezu masy, co cleny celého sledu
V nichž je jejich úcapt jen na po~rchu. CI()\1ek jako
zmizel docela.

da obestrel~ postavu Felix,e Džeržinského mythem. Po
tlm, že si vymyslila jej dvacet let prikovaného k vozíku
kých dolech a vyvozo.vala z toho jeho duševní založení,
uje tím i úlohu, kterou hrál Džeržinskij za rudého te

Džeržinskij ve skutecnosti má za sebou pouze tolik utr
kolik mu príslušelo jako revolucionári z povolání za

Ruska. Ne o mnoho víc. Byl nekolikrát ve vazbe, byl
dohromady k desíti rokum káznice. Nikdy nebyl

\'ech, nikdy nepracoval na dole. Zbytek posledního trestu
odsouzen na šest let - ani neodpykal. Osvobodila jej

vá revoluce. ,J ,j : -,.l

tý Džeržinskij, nebyl. Skutecnost je prostší než legenda.
mužem nezlomné energie, prímosti vystupúované až k ex
, naprosto strohých myšlenkových záveru, který stejne
byl kdysi presvedcen o zbytecnosti individuálního teroru
nich revolucio,náru, byl za revoluce presvedcen o l1Iutnosti
adného teroru pro získání a udržení moci. Byl mužem na
o cestným, o nutnosti svých cinu byl až do krajnosti pre
"en. Mohl bj;ti soucasne šéfem obávané »Ceky« i predsedou
lecnosti prátel detÍ«. To nebyl pouze v.1ádní poEtický ma
. Toto spojení dvou tak rozdílných funkcí ukazuje celou
psychologii, v níž krutou bezohlednos,t vyvažovala lásk<li

dem. Vllbec: byl psychologickým typem ruské revoluce.
ylnikdy teoretikem, nikdy si necinil nároku na osobní slávu

, byl nejspolehlivejším nástrojem; revoluce. Muž, jenž mcl
ezcnou dllveru celé strany, muž, jehož železná energie a

t stacila na každý úkol.

ako mnoho vedoucích bolševildi, byl i Džeržinský skromný.
o nejužší kruh známých vyhýbal se lidem, mimo svuj úkol
el zájmtl. Nenárocný až k neuverení. Stejne jako jeho re

ucní druho'vé, ani on nepocitoval strádání; pro neho nezna-

lo žádné obeti. dl i

Pres to prese vše: neco heroického bylo v tomto cloveku.
beželo mu o to, aby jako hrdina byl zaznamenán v deji
b. Bylo naopak odvahou postaviti se v celo poslání, o nemž

jiny dosud nerekly SVltj definitivní soud. Není snadné po
viti se pi'ímo do ohniska li.enávisti a na celá léta; se vlastne

lidstva odlouciti. On se však po'važoval za ná~troj revoluce,
její výkonnou soucást. A slušelormu, že se nikdy nemíchal

vnitrních rozbroju ve strane, že nikdy se nedral do po~
I, nikdy nedával iniciativu, jež by jej byla mohla, po;staviti
výsluní slávy a popularity.

*
',.

Bylopo obcanské válce. Až do své smrti zltstal však Džer-
kij v cele obávané teroristické instituce. Ale soucasne mu

a strana jakožto osxedcenému, oddanému a dobrému pra

íku nov:é úkoly. Jeho destruktivní cinnost za obcanské války
vyvážena konstruktivní prací, zejména novou organisací do
~nictvi. Jen trosky zanechala obcanská válka. Rozbité a zni

é železnice. Na molekuly rozpadlý ruský hospodái:"ský život.

rozující se proudení zbo'ží postrádalo železnicních vozu a

Q1l10 tiv. Stržené mosty a vytrhané koleje bránily rozvoji

podárského živo,ta. Vzdálenosti dríXe nepozorované staly se

rekonatelnými. Zdálo l'e, že jednotlivá mesta jsou y. rltzných
ech sveta. A tady zacala jeho nadlidská práce. V úžasne

átké dobe uvedl Džeržinskij železnice do porádku. Odevzdal

svému nástupci. S dostatecným vOZO\:;Sl

kem, se znovu vybudovanými mosty, sr pravidelným a do
nalým provozem. A vrhl se podle rozkazu na nový úkol _
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na obrození prllmyslu. Ponoril se zal'e úplne do své veci. A
verejnost úplne zapomnela, že je šéfem státní policie.

Ješte pred peti nebO' šesti léty by byla smrt 'I!lžeržinského
. hluboce otrásl<t! sbvjetskou unií a sl1!ad by byla i spolurozho
dovala o: osudu Moskvy. Nyní tato rOL;sáhlá ríše nabyla již
pevného tvaru. Pomalu sice, ale bez velkých závad pra,cuje nyní
pevný státní aparát. Více než kdekoliv jinde je tu jedinec za
tlacen do pozadí. Zvykli si ztrátám a uvykli i na smutecní
nádheru, jež se pri takové príležitosti ro,zvine. Jen na nej
vyšší špicky, jen na staré kamarády pusobí jeho smrt dojmem
otrásajícím. Jinak jsou zvyklí na cerné rámce novin, na na.·
bubrelé nekrology, na pomalé tempo smutecních pochodlt, na
ohlušující Isalyu del a smut<l1Iéknucení továrních sirén.

Zdá ~e, že pohreb Džeržinského stál ve znamení »sporivého
systému«, jehož prubojcem Džeržinskij byl. Byl verejne vy
staven v malém sále, ne jako Lenin, který ležel ve velkém slou
povém sále domu sovjetlt. Pohreb se konal velmi brzy, patrne

<\by se \snáze prešlo ke každodenní práci. Pracova~U' se toti~
v den jeho pohrbu. Smutecní slavnost se konala az po práCI.
Jen divadla a zábavní místnosti byly zayreny.

'*

Táž ceremonie. Sál vyzdobený v rudé a cerné. Palmy. Cestná
stráž. U rakve se strídají prátelé a stranníci. Až do skoncení
práce v továrnách a kancelárích málo smutecních hostí. Pak

sem ale táhnou se smutecními prapory v celých prltvodech, spo
i',ádaných, imposaJltních, nekonecných. Vinou se, pomalu pro
cházejí. Týž pohrební prltvod s vojenskou hudbou, cestnou
stráží, prapory. Tytéž reci a táž krátká cesta z domu sovjetlt
na Rudé námestí a k hrobu u zdi Kremlu.

'*

Tady leží vedle sebe mužové, které ruská revoluce ucinila

svými hrdiny. Láska k lidem a strašná nenávi'st, krev: i obc
tavos,t. Divoká vášen a klidná resignace. Tyto hroby jsou sym

bolem konglomerátu lidských :vášní. Pomník heroické epochy
ruské revoluce. Nekdo z jeho prátel jej nazval »rytírem bez
bázne a hany«. Snad je i posledním rytírem bojovných let
ruské revoluce, který byl položen do hrobu na Rudém náméstí.

Stále více a více se vzdaluje hrdinská epocha. Stále více pro
niká všednost, dlouhá a meštácká, ale i shovíyavá k nesmír
nému komplexu národlt a z'emí.

Život a instituce

Dr. Jan Prenosil:

K pocátkum slovenské university.
Mladá: universita Komenského v Bratislave, jednak

aby podala úcet ze s,vé dosavadní cinnosti, jednak aby
upozornila na svoji práci dosavadní i na úkoly zí.trka;
!vvdala pocátkem t. r. tri dokumentární a memOlrove

rócenky. Protož,e naší verejnosti ve v~ru pop~evra!o
vých událostí a v péCi o rychlou konsolIdacI statu uslo
tak mnohé z kulturní borby našich ceskÝch i sloven
ských lidí zde na SLovensku, nebude jiste od místa,
jestliže se v rámci tohoto clánku pokusíme na základe
zmínených trí rocenek, jakož i vlastních zažitku a pozo
rování ukázati na onoho cinitele, který nám tu vyrustá
jako nezbytný clánek duchovního soužití Cechu se Slo
váky.

Je to ostatne nutno i, proto, že ti, již tu krácí kolem,
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Tyto dva odstavce jiste stací pro poznání pomeru
v bývalém Prešpurku a názorLI oficielní verejnosti slo
\"'cnské. Ale ani v neoficielní nebylo jinak. O její zpra·
cování ješte pred zrušením madarské universíty starali
se její profesori. Mimo tucet SlovákLl-poslancll, pode
psavších iniciativní návrh ztlkona na zrízení university,
a hrstky slovenských inteligentLl predprevratových
s prof. Ráthem, Vlckem a j. v cele, nejevil zde v Bra,
tislave a vLlbec na Slovensku zájem skoro nikdo. Spíše
naopak pod vli'Vem štvavých clánkLl, jichž vlákna shí·

19. srpna I

»... Tak nás vyjelo v kvetnu 1919 na vecer sedm kol
do Bratislavy: M iiller, Brdlík, Kadlický, Trýb, Spi
Myslivecek a já. Casne.z rána dojeli jsme do Bratisl~
a vydali se na pout pešky probouzejícím se mestem
ministerstva. DoTem, jejž na nás mesto udelalo, byl
valný. Sešli jsme I> hlavní trídy a dostali se na. Nám'
svobody - tehdy Eszterházyho -- náves s cirkusem v roh
Cirkus Kludský byl první známý, který nás uvítal. Kol
Miil1cr se zastavil, podíval se na mne a, rekl: »A to do t
vesn~ce máme jít?« Skutecne vábný náš vstup nebyl. N

slyšeli jsme skoro slovenského slova, cizí duch se nám vti
až príliš nápadne. Já, který jsem dríve nikdy nebyl d
na vÝchode ncž v Luhacovicích, cítil jsem vuni Asie,
neríkal jsem nic. Byl jsem jaksi vlldcem výpravy a sna'
se udržeti náladu. Prešli jsme námestí a dostali se
mesta. Cím více jsme se blížili k budove ministcrstva, tí
více se náš dojem lepšil. V kavárne Carlton jsme se urny'
nasnídali a šli za drem Hálkem, jejž jsme nekterí z
z drívejška. V jeho pracovne stála u okna strojní puška,
namírená na most, tehdy do polovice obSJ.zený bolševi
- a vedle ní bednicka s municí. Bylo to zvláštní prostredí,
málo vhodné k rozpravám o kulturním problému, jako je
zrízení university,

V Bratislave nikdo z referentu, ani sám ministr Dr. Šrobár
nevedel o našem príchode, ani o jeho úcelu. Priznám se,
snad nikdy v živote jsem nebyl tak prekvapen, jako teh
údivem Hálkovým, že má býti zrušena universita madarská

a na jejím míste zrízena ceskoslovenská. Prerušili jsmeve\nu

brzo disk~ssi, jež se mi zdála planou, a odebrali se, do
provázeni Hálkem, k dru Šrobárovi. Karabiníci italští hll·
dali dC1ll1,kde bydlel - nyní je tam banka Slavia - vešti
jsme, a nyní, co jsem nejméne ocekával, zJ.cal boj o uni
versitu. Praktická politika a ideový nacionalismus se na
chvíli stretly. Když j sem prednesl ministrovi úcel našeho
príchodu, namítl dr. Šrobár, že to asi nepujde, že bych
vehnali Madary do lrredpntismu, a nechámc-li jim univer,
situ, budou prý loyálními. Neznal j'sem tehdy Madaru tak
dobre, jako je zná nyní celý svet, ale usuzoval jsem per
analogiam (na pražskou universitu) ... Upozornil jsem mi·
nistra, že ponecháním bratislavské university Madarum
zmení irredenta jen potud, že náš stát bude její vudce
svými penezi vydržovat. Tedy bud irredenta jen za ma,
darské, nebo i 7.a naše peníze ... Dále jsem poukázal i na
nehotovost university a na príliš malý poc~t madarského
obyvatelstva v tomto s1átc v budoucnosti, takže by tato uni,

versita nesloužila nikdy pdtrebám domácího obyvatelstva.
Tech nekolik set tisíc Madaru nemllŽe dodati ani ucitele

ani posluchace vysokoškolské, aby provoz universitní byl
zajišten z vlastních prostredku duchovních. Tento rozklad

dru ŠrobárO'VÍ stacil a od té doby byl nejhorlivejším pod.

porovatelem našich snah a naší dobré vltle pracovati ve
prospech slovenského lidu,. ,«

v)rpravy, zachycené prof. Hynkem v rocence, nejsou
zajímavosti, a proto je uvedeme:

*
Universita Komenského (na rozdíl od druhých na

šich vysokých ucilišf) nevznikla naráz, ale postupne.
Nejprve lékarská fakulta - a to ješte ne úplná - a te
p~'e po. ní právnická s filosofickou. O tom, jak .se ra
dIla a Jak rostla, dovídáme se nejlépe z clánku tech,
kterí stáli u její kolébky. Byli to zejména za lékarskou
fakultu prof. Hynek a Kostlivý, za právnickou prof.
Ráth a Sommer, za filosofickou prof. Hanuš a Wein
gart. Všichni zde uvedení i ti ostatní nejmenovaní
prišli sem do Bratislavy sice s holýma rukama nehle
díme-li zde k podpore 'pražských kruhu vládních a par
lamentních, za to však s vLní vytvoriti tu instituci, po
níž stonalo už dávno s lov a n s k é Slovensko. Prvé
plány - jak prozrazuje ve svém clánku prof. Hynek
- na zrízení slo'venské university, mO'žno klásti už
do pohnutých casu r. 1917. Tehdá nekolik mladých ve
deckých adeptu z obavy, že centrální mocnosti vyhrají
válku a zavrou pak pražskou ceskou universitu, utvorilo
v Praze skupinu, jejímž úkolem bylo sice jen »zajistiti
pro všecky prípady minimální možnost k vedecké prá
ci«, ale která, když se pomery tak štastne pro nás obrá
tily, se stala kádrem pohotových pracovníku pro novou
universitu v Bratislave, zejména pro její lékarskou fa
kultu. Jedine tak bylo možno hned po vojenském obsa
zení starého Prešpurku pomýšleti na zrízení slovenské
almae matris.

Ješte než došla k zákonu o zrízení Komeniany, ko
naly se v Praze prípravy tech, jež lze bez nadsázky na
zvati jejími tvurci. Byli to takrka všichni nynejší pro
fesori lékarské fakulty, dále interesované vládní kruhy
školské a ,s,lovenští poslanci s prof. Vlckem v cele. Ob
sahem porad nebylo jen zrízení a vybavení ceskoslo
venské, nýbrž i zrušení a zlikvidování madarské uni
versity. Je totiž u nás jen málo známo, že zde v Bra
tislave existO'V'ala, byt i z vetší cásti jen na papíre, ma
darská universita Alžbetina, zalóžená Madary r. 1914.
Jen válka zabránila rozvinouti a uskutecniti madari
sacní plán v »Horní zemi«, jak tehdá nazývali v Bu
dapestu dnešní Slovensko. Madari puvodne zamýšleli
zríditi universitu o ctyrech, asi našemu systému od
povídajících fakultách, a skutecne cla prevratu uvedli
tri fakulty jakž takž v život. Lékarská fakulta, utvo
rená vlastne ze státní nemocnice, mela asi I I profe
soru a 40 posluchacLI, prá'Vnická, s úrovní madar. aka
demie, rovnež I I prafesoru se 180 žáky, a filosofická
:lsi 10 profesorLI a sotva 35 posluchacLI. Prírodovede
,cká zustala dooela jen na papíre. O tom všem bylo
tehdá v Praze vedomostí a zpráv jen poskrovnu. Prof.
Hynek dovedel se na pr. o existenci této university po
rrvé z nejakého vedeckého referátu pred vánoci 1918.
Teprve prof. Vlcek opatril si skromný nácrtek rozsa
lm, inventáre a umístení ústavu universitních llvlnOcí
\ojáku, kterí obsadili na Nový rok 1919 Bratislavu.
Protože ani to nestacilo, rozhodla se naznacená sku
pina vedeckých pracovníkLl pražských vypraviti se
osobne do Bratislavy a získati si tak presn'ejších infor
mací prímo na míste samém. Dojmy této prvé vedecké
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mají casto založené ruce a zavrené oci pred vykonanou
prací, za to však nápadne rozmáchlá ráme a uprený
zrak na všecky nedostatky a neúmyslné chyby! Zejmé
na vuci zdejšímu oposicnímu tisku a verejnosti za ním
jdoucí bychom rádi vyzdvihli ono vpravde svaté nad
šení a oddanost predsevzaté veci prvých našich uni
versitních profesoru tu v Bratislave.
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se na universite v rukou madarských profesoru,
lávajícíchse ustavicne mezinárodního práva, rostl
oze jen odpor. Tak když v prosinci' 1919 vezl
ž ké stát. tiskárny prvý rektor university prof.
k pné slovenské indexy a ,tiskopisy, jel ve vlaku

v a slov. poslanci: senátorem Dulou a s »celným
nceml'udové strany«.

»Ukawval jsem Dulovi - píše prof. Hynek - prvé slo
Dské indexy. Byl zrejme pohnut, až slzel. Priznám se,

Je i m'ie bylo hodne na mekko. To byl onen pán z fudové
strany srdnatejší! Nezmekl, nýbrž zhorknul a netaj il se

nechutí k universite, podotýkaje, že bude vlastne ceská,

a nac je Slovákurn treba ceské university ... «

imochodempoznamenáváme, že podobné nenávist
reci musil zde slyšeti už každý ceský profesor nej
e desetkrát. Než vratme se k naší výprave, která se
rala na prohlídku státní nemocnice, kde z ní ma-

vti profesori asi velkou radost nemeli, protože už
tušili její prav)' úcel, nebot profesor farmakologie,
uje pražské výprave zarízení ústavu, prý rychle
trnosti poznamenal, že sbírky jsou jeho vlastním

jetkem.
O návratu výpravy do Prahy zacala teprve perná
e. Informování, propagace, audience, presvedco-
í - a to v takovém rozsahu a tempu, že asi za 6
ú potom 'byl Národ. shromáždením prijat památ-

zákon, jimž se zrizuje csl. universita v Bratislave,
aná Komenského.

statní práce byly už vlastne stavbou. Tu nestací jen
cná reprodukce a zaznamenávání. Tu je nutno císti

milé vzpomínky našich l)rvých ucitelu universitních
Brati lave, zejména rádky prof. Hynka o jednání
adar. profesory, o prevzetí »inv,entáre«, o starostech
ých týdnu, svépomoci, a vpravde bratrské shode
cionáru.

»Každý z nás prevzal ,- píše prof. Hynek - co mu

patrilo, já pak, jakožto rektor, vyzbrojený jediným pod
úredníkem - pedelem rektorátním - jsem prevzal hoto
vosti rektorátu, kvestury, majetek university, celou filo-

sofickou fakultu - totiž její embryo - a zahájil s kap
sami nacpanými všelikými akty, klícky a poznámkami pro

voz university ... «

Nejvetší potíž' pro zacátek bylo získání vedoucí
y kancelárské. Úrednictv:a bylo málo, a co zbylo,
vzalyústrední úrady. »Meli jsme jediného uchazece
n byl ješte urcen do min. vnitra. Jel jsem do Prahy,
edelpul druhého dne v cekárne min. Švehly, a když
se ho konecne dockal, vymohl jsem na nem svo-

i, ze smel onen úredník nastoupiti u nás službu
d.« (Hynek.) Byly to jiste težké zacátky, ale ra
t z práce byla vzpruhou k cinnosti. Jenom tak bylo
žno, aby na universite prevzaté dne 20. zárí 1919,
ly už dne 9. prosince zahájeny slavnostne za úcasti
stuCLtvlády, !Vedy a j. v)'znacných hostu lékarské
ednášky.
Tak kus university tu byl. Nyní jen aktivovat ješte
atní fakulty. Než pocátky právnické fakl,lty, jak za
menaldo jejího »rodného listu« prof. Sommer, byly

lekoohtížnejší. Predne protože 180 macYarských po
chacLt,studujících dle odlišného madarského rádu a
najících státního jazyka, nedalo se jen tak smésti

povrchu zem kého, za druhé nebyl tu hned po ruCl'
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dostatek vedeckých sil, jak jsme mohli videt pri fakulte
lékarské, nebot pokud v Praze pred prevratem prebý
valy, odešly cástecne na brnenskou universitu, cástecne
byly povolány do verejné služby, a konecne rozhodo
vala i ta okolnost, že nebylo ani dostatek místností,
ani vnitrního zarízení, knihoven a ucebních pomucek.
Proto byly nejprve podniknuty kroky smerujíd k zí
skání bytu, ke koupi knih, dále vysláni mladí vedectí
pracovníci do ,ciziny, a ti, co zbyli doma, povereni 01'

ganisováním prípravn)'ch prací k aktivování fakulty.
To byla také vec nejtežší, nebot záhy byli postaveni
pred otázku, co <5' madarskou universitou. Školský vý
bor N ár. shromáždení byl toho mínení, že jest nutno,
aby »fakulta právnická byla po dobu nejkratší nutnosti
prechodne ponechána s prednáškami ceskými a madar
skými. Nejpozdeji však do 3 roku má 'býti i na fakulte
právnické zaveden jako jazyk vyucovací ceština neb
slovencina ... « Mela se tedy csl. fakulta právnická
jaksi vyvinouti z madarské t,eprve postupem casu, {;oŽ
mimo jiné melo také záviseti od politických krUhll slo
venských. (Zprá\'a šk. vS'boru.) Toto opatrení, odporu
jící jednak zákonu o zrízení cs. university, jednak
zdejším pomerum, nevešlo - a pro svoji neprakticnost
ani v život 'vejíti nemohlo. ProtO' se br.zy po té rozhodla
vláda, aby umožnila madarským posluchacum dokon
cení studií v jejich materštine, zakázati, další prijímání
nových l)osluchacu v prvém rocníku a pro postupné
uzavírání fakulty rok od roku tak, aby koncem škol.
roku 1921/22 fakulta zanikla. Avšak ani k tomu ne
došlo, nebot ministerstvo škol. a nár. osvety bylo nuce
no macYarskou fakultu zavríti už koncem škol. roku
1920/21, protože pocet po'sluchacu se ztencil tak, že se
prednášelo vlastne už jen pro forma a z fakulty 
ohniska preslavné vedy madarské - stala se málem to
várna na výrobu madarský,ch 'v,álecných doktorll. Mla
dých posluchacu tu nebylo a proto na místO' nich sem
pricházeli studenti, již se vrátili z války, odbýti si vá
lecné zkoušky a doktorát.

Za takových okolností byl energický postup ministra
škO'lství prof. Šusty jedine správný a spravedlivý. Na
jedné strane se zabránilo fabrikaci madarských dokto
ru, kterÝ'žto skandál koncem cervna 1921 už pronikl do
verejnosti, na druhé se vyhovelo té cásti slovenské in
teligence, která za podpory intelektuálu ceských už po
zrí.zení právnické fakulty volala.

O prázdninách prijeli z Prahy naši nynejší profe
sO'ri a dne 24. ríjna 1921 zahájila fakulta právnická sou
casne s filosofickou slavnostne prvé prednášky v ja
zyku ceském a slovenském. Zatím jen pro prvý rocník
s malým poctem posluchacll (neco pres 200) a pri va
cantních 'stolicích nekterých predmetu. jež byly po
krátkém suplování obsazeny definitivne.

Filosofická fakulta, zahájivší prednášky zároven
s právnickou, mela pocátky o to težší, oc méne bylo t~
po ní voláno a oc predsudky i vzdelané verejnosti její
aktivování více stežovaly. Vedle prá:~ zmínené odmí
tavé kritiky domácí nebylO' dosti profesorú a ješte méne
pO'sluchacu (dO' 1. semestru 1921/22 bylo zapsánO' jen
34 rádný,ch a 35 mimorádných posluchacu) s dostatec
nou predchozí prllpravou, nebylo ani vhodn)'ch, ba ani
nevhodných místností pro fakultu, semináre a nejnut
nejší byty. Pouh)'ch devet místností s primitivním ná
bytk,em musilO' vystaciti pro celou fakultu. Dekanská
kancelár na pr. byla sO'ucasne sborovnou, zku;ebnou a
prijímací síní. KancelárskSrd1 sil nebylo. Práci tuto
obstarávali dekan a clenové sboru sami. Zajímavým je
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i to, že koncepty i cistopisy všech aktll na zacátku mu
sili psáti vlastnorucne profesori s dekanel11'sami. RoV'
než tiskopisu nebylo. Musila vypomáhati fakulta lékar
ská. K temto potížím pristou]Jila i bytová nouze, nedo
statek seminárních knihoven a co nejhoršího, okolnost,
že jen málo posluchacll znalo plynne slovensky. Jestliže
se universitnÍm i politick:)!m cinitelL1m podarilo i pres,
to uskutecniti tento clávn:)! sen nekolika slovenský,ch
i ceských nadšencl1, pak jest možno vítezství této my
šlenky pricísti jen jejich vuli, s jakou se snažili pre
svedciti povolané kruhy o nutnosti vypraviti universitu
Komenského hned od pocátku všemi 3 fakultami. Dll
vody, jež tehdá nej'vke mluvily pro její aktivování,
dají se dle prof. Weingarta shrnouti v tyto tri skupi
ny: a) národní, nebot bylo nutno práve v Bratislave
posí liti sllwensh živel, b) theoretick:)' v~'zkum Sloven.
ska, .c) všeo'becne vzdelávad - jako nejvyšší kulturní
ústava doplnek duchovních zdrojL1 na Slo\·'ensl<ll.

Úmyslem min isterstva školství bylo pL1vodne vyhu
dovati zprvu jen nezbytné pomocné ústavy veclecké,
zaríditi dostacující knihovny a teprve potom otevríti
fakultu jako redagogium pro \'~'Chovu stredoškolsk~'ch
profesoru a pod. hvšak skvel:)! úspech slovenské ex ten
se Karlovy university, konan)' v cerv,enci J921 v Dra
tislave, rozhodl po prání ceskoslovenské verejnosti 
aktivovati fakultu ihnecl. S likvidováním fii. fakultv
11l1i\'ersity mactarské mnoho práce nebylo. Zbylot po 1{í
jen trochu papÍrl1 a S skríní prehraných knih z oboru
pedagogického a klasické i germánské filologie. Když
pak právnická bkulta uvolila se jí propLljciti nekolik
s\"ých místností v K apitolské ulici, mohla - jak už
jsme se jeclnou zmínili - zahájiti i fakulta filosofická
svou cinnost dne 24 ..X. 1921 prednáškou svého seniora
prof. Hanuše na téma: »Dobrovský a Slovensko«, címž
mela být naznacena nejen badatelská a vedecká, n:)'brž
i národne-slova nsk~ cinnost v život vstupující fakulty
a vubec celé university. Nehot »Dobrovsk:)' - tot cel~'1
velkolepý náš program národní a zejména vedecký,
program, jenž pak ohema jeho velikými žáky, Pal::tck~'m
a Šafaríkem, dáL' byl 1)Udován, Masarykem clovršen a
vtelen v Cs. republiku.« Temito vstupními slovy prof.
I1anuše dala se i filosofická fakulta do služeb sloven
ské vetve našeho nárocla, ahy spolecne se sesterskými
fakultami právnickou a lékarskou tu na Slovensku plni
la úkoly, naznacené už v pozdravném telegramu pánc
presidentove: »Universita (Vaš,e) musí zajisté v prvé
rade Slovensku poskytovati potrebného vzdelání vede
ckého i praktického; ale veda není nejvyšším cílem,
nýbrž musí sloužiti šlechetnému cíli a cíl ten jest dán
Komensk)'m - jeho pansofickým úsilím na základe
humánním. To odpovídá také charakteru slovenského
lidu ... «

Dopisy

Dvojí svoboda.
Pane redaktore I

Projev páne Ruprichuv proti výdelecne cinným ženám liší se

od jiných útoku toho druhu aspon tím, že již netvrdí o ženách,
že by nebyly schopny uplatniti se v obchodním a prumyslovém
podnikání. Zcela uprímne vykládá odpor mužské verejnosti proti
vydelávání žen jako du.~1edek zvýšené konkurence. Ženy mají
se vrátiti do domácnosti ne proto, že by se k jinému nehodily,

ale aby usnadnily 111uzum existencní zápas.
dobrém nechtely opustit to, co pokládají za výhodnejší, m
stát preventivním narízením k tomu donutili. Je to známy
nescíslnekráte navrhovaný lék proli rllzným sociálním c
bám. Omezte ženy v jich svobodném rozhodování a budc
Pres to, že toužené narízení proti ,soukromým zaml'stnan
dosud vydáno nebylo, existuje již jakýsi podobný ncpsaný
ve státních i jiných úradech, a uchází-li se žena o místo,
jména je-Ii to žena s vyšším vzdeláním, slyší uslavicnt:
smíte ubírati mužtlm, napred oni musí býti zaopatreni, oni
živiteli rodin atd. To slyší bez ohledu na to, je-Ii vda"
svobodná, má-li být z ceho živa nebo ne. Nedostatek úcly k
bodnému projevu ženiny osobnosti je dosud tak vžit, že .
na rúzná »prcventivní opatrení« zrídka kdy vyvolávají od

jež by se zastab práva žen na svobodné uplatnení sil. Na i
strane brání se ženám zcjména provdaným, aby vydelá
i když rodina žije v nedostatku, na druhé strane však zá
muži bez jakéhokoliv odportl verejnosti zastávají treba ntk

dobre placených míst najednou. Nemíní-li se ženili, prec
nikdo stále neopakujc, že jsou povinni vzdáti se svých
aby nt':ubíra1i nemajetným mužum a ženám s rodinami.

Je treba, abychom už jednou premýšleli o tom, co ženy
a co potrebují a nejen o tom, co musí a co nesmejí.

Nové knihy.
R. J(ojJecJ.'ý: Ideový základ Volné myšlenky. Núslin

gramu. Nákl. vydavatelství Volné myšlenky. Stran 36
Kc 1.50.

Cestami odboje. ·(Jak žily a kudy táhly c,. legie.) S
Illavní redaktor Ad. Zemart Díl 1. Nákl. »I'(;kroku«, ['raha
[{c:v0'luCllí 6. Brožované Kc 65.-. Tento sborník je sblr

pcamenu o zahranicní revoluci. Jeto soubor osobních
mínek, lícení, prožitých událostí, poznatkú zemepisných, e
grafických, kulturních a historických. S celnými folograli

Zákony upravující právní pomery vlastníkl; tlomil a Ilál

níkt;. Sesta~il Dr. Jos. Zelinka, rada vrch. zem. soudu v PI

Nové, rozšírené a úplnc prepraco~ané vYlL'tní 1926. Slran
Cena 32 Kc. Nákladem vlastním. V komisi K. Beníška v P

l>rvnímu vydání z r. 1924, jež jest rozebráno, dostalo 'C pr
vého prijetí, jak u odborné kritiky, tak i v kruzích praktick

NoV;é vydání 1926 podává ve zpracování úplne sam<r.;ta

nyní platné znení, tcchto zákoni'l, konmenlované pi'ehledcm

casné judikatury soudní a správní, pokud možno nejúplntJ

až do doby nej novtjŠí. Obsahuje .více než 600 rozhoonutl
rozhodnutí z r. 1924 se tu neopakují - nejvyššího soudu v B
nejvyššího správního soudu v Praze, nove též celná rozhod

rekursní zemského soudu cívilního v Praze, krajského s

v Plzni a j., z velké cásti rozhodnutí jinak neuverejncná.

Camille Lemonnier: .r1dam a Eva. Druhá cást románuvé

logie, z níž první díl se jmenuje »Muž a láska«, poslední)
svcžím, srdci lesa«. Preložil J. R. Marek, s obálkou V. M
Vyšlo jako 13. ,svazek SpislI C. Lemonniera, jež vydává
Storch-Marien, Praha-Žižko'V.

Antonín Vesely: HO'lIory s herci. Soubor interviewu s

kými herci o aktuelních divadelních otázkách. Obsaženi i
Jan Vávra, K. Želenský, J. Hurt, R. Dejl, M. l1u!)Ilcrova,

Destálnvá, R. Nasková, J. Kronbauerová, R. Tuma, E. V
lická, B. Karen, A. Iblová, A. Sedlácková, B. Zaplelal,
Hlavatý, E. \Viesner, L. Veverka, V. Burian. Nakladat
J. aHo v Praze.



epíše onašich knihách
!eI. ~olce. "Dilern Václava So1ce« (v Pantheonu,

oBorovéhov Praze, str. 390) byl konecne splacen dluh,
našeliteratura byla povinována básníku zemrelému pred
áti lety a behem tak dlouhé doby vzpomenutému to-
i edicemi, Quisovým pretiskem jeho první a jediné

básní"Prvosenek«, zvláštním vydáním ukázky jeho prvo
této .bírky nepojatých »Písní o bledé dívce« a posléze
pred válkou bibliofilskou edicí nejznámejšího oddílu
ek«ojeho "Ghaselu«. Po úhrnném vydavatelském zúcto
Sokem jsme na tomto míste volali nedávno pri jubi

rfležitosti. Vydání Pantheonu splnilo nyní naše prání.
tel dr. Bedrich Vencovský podal zde výsledky svého po-

studia Šo1cova života a 'Hla v delším clánku a na
základepristoupil k usporádání textu, které je zcela nové.
bežnýmzvyklostem vydavatelským prestavel Quisuv pre
Prvosenek«, urciv porad jednotlivých básní, pokud to

OLe
HORA
OMAN
RÁMEK

GELLNER
NEUMANN

Nakladatelství

Fr. Borový
a knihkupci

uje ohled na jednotlivé celky básníkem zamýšlené - chro
·cký. Vycházeje z puvodních casopiseckých otištení, které

o • zjistil, pribral mnohé, které do "Prvosenek« pojaty ne
, mezi nimi také prvotiny "Písne o bledé dívce«, pojal do

souboru i ukázku Šokovy prósy, opravil chronologický
ed, sestavený Quiscm, doplniv jej poznámkami, a na konec
iI verše., u kterých je Šokovo autorství pochybné. Svuj

tup zduvodnil jednak fragmentárním rázem Šokova bás
ého odkazu vltbec, jednak zjištením, že obe vydání "Prvo

«, uspol'ádaná ješte za jeho života, nelze považovati za
z poslední ruky. Sauhlasíme s tímtO' postupem již proto,

vadž ve smyslu jubilejního clánku o Sokovi, na tomto
e pred peti lety uverej nenéha, pokládáme vyšetrenL casavého

iku Šokových básní za podklad pro zkoumání o vývojavých
žnostechtohoto predcasne zemreléhO' básníka. Prato také za
á nás studie o Sokove živote a díle, kterou vydavatel pri

oU.Pokusil se tam vylažit nestálost Šokovu z pomeru, do
'ch byl postaven již v mládí, byv príliš záhy osamostatnen
smrti otcove, a zejména ze studentského života v Praze,
Ý zpecetiljeho osud dokollce 0'trávením jeho pomeru k lásce,

závislostina jakési prodejné milovníci. Po Arnem Novákovi
aznil souvislost básníka s dobovýrní literárními proudy,

ukázav zejména, jak Sok plnil vlastne príkazy Nerudovy o pn
hlížení k socíálním pomerum, k lidem nižších vrstev a motivum
erotickým dosud proskribovaným, jako je otázka nemanžel
ského dítete. Pres to, že vychází vlastne oz: názoru o soubežném
upadání básníka s clovekem, 0' nepokracujícím pestení vroze
ných vloh, neopomene zdurazniti, že potulný život, zejména
episoda kocuj ícího herce, nalezl v Sokove poesii užitek velmi
patrný. Vlastní takto nazíraný 0'sudný kaz vidí v Šo1cove forme,
která sice byla moderní, ale jeho schopnostem nevyhovovala,
jeho možnosti nedovedla vyvinouti: že utkvel na šablone be
rangerovskéha popevku, neodvažuje se Uvol11Ovatia meniti formu
podle motivu a sv-ých skrytých vloh. Nás hlavne zajímá, jak se
znalec tak oprávnený podrobným studiem tohoto predmetu staví
k otázce vývojové, kterou Arne Novák ve svých predválecných
pracích o So1covi odpovídal kladne: že totiž sr.Jrtí byl za
skecen nejen básnik, a.le i umelec v dozrávání svých schop
ností. Vencovský odpovídá na ní neurcite. Základní jeho prí
stup, jak jsme ukázali, je tro::hu moralistní, vysvetlující roz
vratem životním i rozvrat básnický. A prece behem nastínení
celéhq postupu musil priznati zisk vag;:mtskému životu Šokovu.
A na veršich posledních, vyšlých po jeho smrti, ukazuje, že
»mely zacíti novou cást vývoje, vývoje postupujícího již uve
domele i rázne k novým metám«. Nejvíce nejistoty do této
odpovedi vnáší tvrzení Vencovskeho, že užitá forma ghaselu ne
byla u Šo1ce projevem jen orientálního exotismu, jak soudí
Novák, nýbrž predevším dokladem hledání nové formy pro mi
lostnou poesii, která však mu byla tak málo vlastní, ž.e záhy
ji 'Odložil. A prece práve zde jsme u stránky, kterou se So1c
nejvíce odlišil od Nerudy, svého protektora a ucitele. Použitím
ghaselu uvolnil v sobe Šolc zdroj veršové hudby, jaká ed Máchy
nezaznela v naší poesii a která dodnes jeho zjev, máme-li zltstati
u básníku stejného typu, sbližuje jen s Hlaváckem a Tomanem.
V tom již s Vencovským souhlasiti nemužeme, že by ghalSel
mel t<lk chvilkový dosah v díle Šo1cove, že by byl jen dokladem
jeho tápání po! nové forme. Jeho použití snad nemužeme pova
žovati za plný projev Šokova Ú\silí v Iyrice, jiste však v nem
musíme .spatrovati príležitost k projeveruí zjemnelých schop
nesti tvámých, které nás zarážej í práve v sousedství Neru
dove. Škoda, že stránce, kterou považujeme u So1cova díla za
nejduležitejší, nevenoval znalec tak pripravený pozornost hlavní.
Že neukázal, jak kdtce pred smrtí toto úsilí artistní, ta citlivost
pro zvukomalebný úcin verše u Šoke mohly se vykázati vý
težky v oCích'.svcta snad promarnené, ale ve svetle poesie obo
hacené hrivny, mohly nás presvedciti, že básník nepotreboval
se uchylovati k cizí exotické forme, nýbrž setrvati na poža
davku prostého jadrného ceského verše. Míníme básen "V zlatou
hodinku", malé arcidílo ceské poesie, v kterém se slilo tvárné
úsilí Sokovy nedlouhé dráhy básnické. Ale Vencovský ucinil
dosti již svou prací vydavatelškou, která k takovým úvahám
skýtá konecne bezpecnou oporu.

Antonín Veselý, Ceskosl. republika, 16. S. 1926.

Dr. Václav Brtní": Dílo Václava Šolce. Text upravil a po
známkami opatril Dr. Bedrich Vencovský. Vydal Fr. Borový,
v úprave A. Chlebecka v Praze. - Je zaslužný pocin, že se nám
dostává kritického vydání toh )to výjimecného zjevu literárního,
soucasníka Hálkova, Nerudova <IJ Heydukova, v nejednom smeru
jejich žáka, ale prec~ indiviJ.uality výrazné., která velmi mnoho
slibovala a která mnoho dala, byt dychtive vyssávaruý život
príliš záhy zlomil a do hrobu sklál básníka-snílka, tuláka, herce
a pijáka. S Hálkem mužeme u Soke hledati období ve sladkosti
lyrických slok v náladovo'sti a erotické pasivite, jakou jeví ze"
jména "Písne o bledé dívce« i v zálibe pro bérangerovský re
frén, jaký práve Hálek v ceskou poesii uvádel (a Sokovi jaka
posuzovatel vytýkal!) a který se u Šo1ce konec koncu zvrhá
v šablonu. S Heydukem, jehož Cigánská melodie zrejme nebyly
na Šo1ce bez vlivu, spojuje je smysl pro názvuky lidové písne,
kt~rá byla Šolcovi po stránce formální nejštedrejší školou a
s Nerudou má spolecné nadšení vlastenecké, chápané hluboce
jako touhu po práci ve prospech národa, mužný tón, a durazné
slovo. V' Šokovi ožívá leccos i z predbreznového básnictví ces
kého - až ke Kollárovi ukazují jeho apostrofy slovanství. A
doba klasická navazuje na neho zejména svým kultem formy.
Po ,nekritickém vydání Sokových "Prvosenek« (prací Quisovou)
pristupuje dr. Vencovský k dílu s úctou a pécí. Spojuje s "Prvo
senkami« a "Písnemi o bledé dívce« (které vydal svého casu
Vrchlický v "Besedách máje«) i jiné práce Šokovy, ba i básne
pochybného autorství Šokova vedle úvodu peknou studii životo
pisnou a kritickou a chronologický výcet. Neshoduji se s ním
v tom, zduraziíuje-li lyrickou notu díla Sokova - pro mne každá
jeho sloka jeví sílu a hybno,tJ epika, v jakého- by byl Šok,
romantik názorem i života jiste dozrál, kdyby nebyl jako tro
secník predcasne vydechl duši v nárucí matcine.

Dr. Václav Brtník, Venkov, Praha, 24. 6. 26,



PtítomnOSGI;

nezávislý týdeník
vychází

ve ctvrtek dopoledne
v nakladatelství fy Fro Borový v Praze - Ilo,

Jindrišská ul. 13, tel. *295-41, 312-34.

Ptedplatné ,

na rok Kc 100'-, na pul roku Kc 000-,

na ctvrt roku Kc 200

Jednotlivá císla po Kc 20-

Za redakci odpovídá

Ferdinand Peroutka

Tiskne Edvard Leschinger Praha II., 624

DO KAžDÉ KNIBOVNY
verejné i soukromé patrí

velké soubory:

K. M. CAPEK-CHOD
SPISY

10 svazku brož. Kc 324'50, v polokož. vazbe Kc 544'50.

VÍTEZSLAV HÁLEK
SPISY

10 svazku brož. Kc 125'-, v plát. Kc 175'-,
v kuži Kc 250'-.

ŽATVA
SBÍRKA PUVoBELLETRIE

21knih brož. Kc 645'-, v celopl. vazbe Kc 921'-,

M. JÓKAI
ROMÁNY

16 svazku brož. Kc 248'50, v celoplát. vazbe Kc 360'50.

Též na splátkyl
Nakladatelstvl FR, BOROví Praba Ilo

u všech knihkupcfi.

NAtE1NIBYl
dobrou ceskou knihu

'V

ST ASEK: vzpominky .. Kc6()0-

KÁLAL: Palackého mladá
léta . . . . . . . . "48'-

'V

SO LC: Spisy . . . . . . . . "30'-

TOMAN: Stoletý kalen-
dár . . . . . . . "48'-

GELLNER: Spisy I . . . "36'

HILAR: Boje proti vce-
rejšku "750-

*
U všech knihkupcu a v

nakladatelství Fr, Borový, Praha
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o DOVOLENÉ budete

mít 'více casu zabývati se
svým strojemo Kupte si
knihu MOTOCYKL od Ing.

~ 'V

E. Cermáka za Kc 600-.

Nejúplnejší ceská publi
kace o motocyklu. Stran
576 a 515 obrázku. V kaž

dém knihkupectví a v nakt
Fr. Borový, Praha.
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