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akou dobou deti jako o prekot sháneli císla
rý jim ta to dá Bata kopací míc; ukátalo se,
pravda a tak deti své seznamy tahodily. s touto vecí prišel p. J. Stríbrný, který zaého "Poledního listu" rubriku: státní auta
- Není sporu o tom, že státních aut se Zneké není spofu o tom - zejména po výroku
o pos!. Stríl:irném - že jirí Stríbrný má prí'timace horlit proti tem, kterí zneužívají
U. Prenechme lidem Stríbrného, aby prokterým autem jede.
Stríbrný ale ani tu nemá prioritu. Byl to
, který jako predseda úsporné komise utkvel
autech a pak na dome pozemkového úradu
- Bohužel: tu se koncí cinnost této úsporné
• Kramáre, která mohla leccemus zabránit,
vzala svoji cinnost porádne do rukou; snad by
prišlo na cinnost pos!. Stríbrného dríve, než
, dnešní kvety.
, že státní správa tak lehce dává p. Stríbr .•
enty do rukou; nedalo by to mnoho práce,
o to, aby státních aut nebylo zneužíváno,
olední list" mohl si príliš lehce hrát na obných zájmu.
lidu" velmi energicky odmítlo p. Stríbrtisk slídící po státních autech na cundru. vání bylo by možno psát o tom, jak práve
dopouštel se toho, co dnes vycítá rubrika
"Právo lidu" m. j. uvádí:
sporu o tom, že se státních aut zneužívá. Jezdí-Jí
ký ministr dva týdny po Nemecku ve státním
to práve tak zneužívání, jako když jiný ministr jede
jaderského more k Dubrovníku ve státním autonebo když zase jiný ministr veze celou svou rodinu ve
automobilu až na brehy Atlantického oceánu, nebo
tu jde zase o obec - jede pražský primátor až na Rivieru
obecnim automobilu."

me: stací se jen poohlédnout, abychom vi·
politikové si zarizují život príliš pohodlne;
pitelné, ale stejne pochopitelne nehezké, že je
útraty. - A daleko to nejsou jen automobily;
opravdu to nejmenší. - Znacná cást našich
opravdu široké svedomí, a v stranách nejrogramu se holduje tiše staré zásade: z obecho) krev netece. - Ale. To ale je takové:
a reknete: generalisujete a v tom generalidíte nevinným; nejsou všichni stejní. jsou
poctiví, kterým krivdíte, mluvíte-li paupassant: byl to náš parlament, který svou
velou donucuje novináre, aby psali obecne,
li prstem na nekoho, kdo spíše myslil na
prospech obecný, potýrá ho tisková nozajde mu chut na nekoho ukazovat, i když
ácek se nemýlí! - Prípad pos!. Stríbrného
pory - ukázal jasne, jak je obtížný a ne1 toho, kdo hájí zájem verejný a ukazuje

je pravda, že se u nás príliš generalisuje. Autorite
zákonodárných sboru to neprospívá. - Ale: je práve
vecí zákonodárných sboru, aby se v této veci postaraly
samy a ve svém zájmu o nápravu. - jest dosti politiku,
kterí svoje funkce vykonávají nezištne; velmi casto
doplácejí na svoji verejnou cinnost ze svého zdraví;
nemají chvilicku casu pro sebe a pro svou rodinu. Je na
pr. znám výrok jednoho poslance, který nereflektuje
pro svoji osobu na imunitu, která patrí k náležitostem
poslancu, z nichž mnozí (zejména na pr. komunisté)
dovedou ji využít velmi úcinne. jak ale rozdelit tyto
politiky, slušné od politiku s širokým svedomím? Požádat je, aby se rozestoupili ve dve skupiny podle tohoto
hlediska? Shledali bychom, že všichni by se nahrnuli
do. té skupiny slušných; je velmi pravdepodobno, že
pos!. Stríbrný by radikálne projevoval ochotu organisovat tuto skupinu a vésti ji do boje za ocistu. - Tato
cesta - a také jiné - nejsou schudné. - Nejlepší cesta
bude, aby zákonodárné sbory samy zjednaly nápravu;
je potrebí, aby v zákonodárných sborech se seskupila
minorita slušných politiku, ochotná podniknout akci
za rehabilitaci
jména
ceskoslovenského
polit i k a. Lesk tohoto jména silne utrpel, a to pricinením
tech politiku se širokým svedomím. - Není to jen
osobní vec techto politiku.
Bylo již nekolikráte receno, že není správno mluvit
o krisi parlamentarismu
tam, kde jde o otázku užší:
o nízkou úroven prumeru poslancu. Ty chyby poslancu
odnáší pak parlament jako celek; odnáší je i demokracie.
Lidé u nás vidí osoby; posuzují podle osob. Generalisují a z chyb jednotlivcu konstatují chyby systému
parlamentarismu,
demokracie. - Každá ta chyba politika, poslance je vodou na mlýn proudum, které chtejí
videt zkompromitovanou
demokracii (komunisté, fašisté, hakenkreuzleri), které neguj í stát (nem. nacionálové). Na techto chybách jednotlivcu staví pak svoji
agitaci národní demokracie, detaitisticky lomící rukou
nad zkázou tohoto sveta. Každá chyba demokracie
je subvencí skupinám protidemokratickým.
- Každá
chyba levice je službou pravice; socialista, který myslí
na sebe a užívá postupu, který není fair, poškodí socialismus tak, že to nespraví sebe lepší recník velkým agitacním tourné.
je pravda, že verejné mínení není nakloneno politikum. je ochotno smýšleti o nich zle. Je s to krivditi
slušným a poctivým. - Ale je práve vecí slušných a
poctivých, aby vystoupili z pasivity a aby se postarali
- v zájmu svém i obecném - o diskvalifikaci politiku
se širokým svedomím. - Podívejme se: mluví se a píše
mnoho o tom, jak v bankovním a prumyslovém svete
hromadí se rada funkcí, celé desítky funkcí. je to zjev,
který dráždí chudáky; je to zjev, který je hospodársky
nezdravý. - Parlament by tu mel a mohl ríci sluvko.
Ale: je celá rada poslancu a senátoru, kterí mají celou
radu funkcí v ruzných správních radách. jsou správní
rady, které usilují o to, aby získaly býv. ministra nebo
(aspon) poslance. _ Inkompatibilita,
neslucitelnost
funkcí plave. - Casto cteme o politicích, kterí príliš
jednali na svuj prospech. To je vliv zbytkových statku,
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subvencí, stipendií, umístnení príbuzných ve státní
službe, intervencí ve prospech soukromých podniku atd.
je potrebí, aby ti slušní clenové zákonodárných
sboru ostre odporovali tomu, jak ti druzí zneužívají
funkcí. Parlament mel by mít svoji cestnou radu, která
by prísne zkoumala jakékoliv obvinení proti svým cletehdy, nejde-li o cin prímo trestný, ale
num, a to
o jednání, které odporuje predstavám o slušném politikovi. - Kolikrát byli ruzní poslanci obvineni z cinu
neslucitelných se svedomitým vykonáváním funkce zákonodárce; ale pres to se prešlo a odbylo se to novinárskou polemikou. Prípad Stríbrného byl znacne umožnen
tím, jak lehce se precházelo pres ruzná obvinení ruzných politiku. Taková atmosféra, v níž závažná obvinení se odbudou širokým máchnutím ruky, je atmosféra, v níž bujel Stríbrný.
Autoritu parlamentu muže obnovit - vuci vláde,
byrokracii, verejnému mínení - Zase jen parlament.
jsou poslanci, kterí dobre vykonávají své funkce. jsou
jiní, kterí svých funkcí využívají a zneužívají. je potrebí, aby ti první do dobrého výkonu své funkce zahrnuli i povinnost dívat se na prsty tem druhým. je to
potrebí.
V. Gutwirth.
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Na úcet republiky.
Tisk Jirího Stríbrného objevH po období znacne nepríjemné kampane proti vyšetrujícímu výboru a v hubených casech prázdninových
bohatý zdroj zábavy, která si pro svou poucnost zasluhuje pozornosti. Reportéri Poledního
listu
a Expresu
mají práve plné
ruce práce se zapísováním císel státních aut, která se rozeznají podle
znacky N III. Zvláštní zájem vzbuzují auta s touto znackou, obsazená nekým, kdo nevypadá na to, že by mohl se státním úradem souviset, nebo kdo by s ním síce souviset mohl, ale jede ve státním aute
zjevne za zcela nestátni záležitostí. Sem patri zvlášte weekendové
výlety, pri níchž posádku tvorí rozkošné dámy, manželky a pritelkyne, známi pánové a deticky. Za krátkou dobu se reportérum Jirího
Stríbrného podarHo zjistit radu státních aut, zamestnaných soukromýmí záležítostmi státních úredníku. V seznamech, jež jmenované
listy denne uverejnují a jimž nemáme nejmenší prícinu neverit, nebot jsme byli všichni a ne jednou svedky takových zvyklostí, se dovídáme o státních autech naložených koberci, nábytkem, obsazených služebnýmí, které jedou za pány, plné perin, zavazadel a jiných
predmetu, úredním aktum zcela nepodobných. V jednom prípade
zjišteno, že jístá dáma jistého státního úredníka používala auta k dojíždení na nákup.
Tento rozšírený zjev, na který mel už dávno nekdo poukázat pred
Jirím Stríbrným, jemuž se hod i k odvedení pozornosti vzniklé jeho
posledním procesem, je zajímavý také tím, jakou ochotu projevují
obcané nejen v Praze a okoli, ale i jínde po republice, ve snaze informovat list, který se státnímí auty "na cundru" zabývá. Reknete,
že je to známá lidská vlastnost, zvaná zlomyslnost, a budete mít kus
pravdy, ale ne celou. Psali jsme tady prede dvema týdny, jak obratne
hledí Jirí Stríbrný využít špatné hospodárské sítuace k delání osobní
politíky, jak se staví obráncem chudých a mstítelem ponížovaných.
Státní auta na soukromých výletech a záletech, to je príma šlágr,
na nemž se dá vydelat správný kapitál. Jeho zámysly síce nevedou
k potlacení této nezrízeností páchané na státní útraty, jínýmí slovy
receno za peníze poplatníku, o tom jsme presvedcení. Muž, který se
neostýchal oholit republiku - a tedy také obcany - o milionovou
cástku pro své soukromé potreby, se sotva uskrovnoval ve spotrebe
státního benzínu a oleje v dobách, kdy byl sám jedním z pánu státních
úredníku, a mužeme sotva doufat, že by se zmenH, kdyby byl na
takové místo znovu~povolán. Ale to nepadá na váhu, hlavní je, má-Ii
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ve veci pravdu nebo ne. A pravda to je a nejen o
To je jen jeden motív ze symfoníe, zvané "Však on
To není jenom zlomyslnost, která z civilních obyv
téry, která vtískuje tužku do ruky na takový nástroj
která namáhá pozorovací schopností, aby byl zach
státní automobH in flagranti. Každá vec má svá pra
automobH je pravidlem, z nehož nemá být výjimky
opravdu nezbytných a verejne oduvodnitelných, fe
služebne. Kdo má peníze na své auto, jako na pri
representanti rodíny Stríbrných, at si jezdi jak chce
právo nelze ní komu upírat. Jakmile jde o vuz a
tuace se mení. Že se to nebere tak vážne, je práve
odpovednosti a loyality v podobných tak zvaných
vlastnost u mnohých našich státních úredníku tak
nutá, že si opravdu zaslouží, aby byla pestována a
matícky. Auto je moderni vymoženost, na kterou se
jako na luxus, pokud slouží opravdu konstruktivním
ném prípade to znamená, že auto je chvalitebné
umožnuje rychlejší chod úredního aparátu, názornej
prostrední predstavu, poprípade representaci, ackoli
pocínají klasifikacní potiže, co je ješte nutné a co je
to síce pokušení, když má clovek vliv a dísposicnl
auto stát naprázdno v garáží a použít ho, ale tom
musí naucit odolávat í velcí pání ve státnich úradecll,
dojem, že se od nich žádá obet. Zvlášte neopatrné je to
dobe, kdy statisíce lidí trpí nezamestnanosti, nedosta
kdy se nemohou porádne oblécí ani ti, kdo mají to št
kde místo a že se dosud udrželi v zamestnání. Jaká
lidi, kterým rozpocet nedovoli ani malý výlet vlak
nebo parníkem! Není nesnadno si predstavit, jak na
hled na státni auta vyjíždejíci z jejích sousedství
kolem nich na pravídelné výlety ve voze, který je u
penez k docela jiným úcelum. Bylo by matenim pojm6,
skutecnost demagogií. Úcely protíautomobilové
ného jsou demagogické, o tom nepochybujeme. Ale
obratne pracuje, demagogií není.
Dal by se napsat velmí zábavný a poucný clánek
a demokracíe",
v nemž by se mluvilo na príklad o
mínístrech, kterí príjíždejí na tábor lidu v autu, ale pit
pady a ze socialistíckých dúvodu dají zastavit nekde Zl
vetri a ke svým verným jdou pešky. Ale nejde jen o a
í o jiné státní ínstituce, jde o celý názor mnohých O
majetek, na to, co nepatrí jim jako jednotlivcum, ale
Není to jiste docela stejné jako za Rakouska, k vlastni
obcané ponekud ohleduplnejši, ale í tu plati bohufel ve
že z erárniho krev netece. Kdybychom podle toho
státotvornosti,
obstálo by málo republikánu a nej
tem by byli zastoupeni ti, kterí nejvíc mluví o lásce k
musite chodit ani za velkými a památnými prípady,
ostudné aféry, benzinovou pocínaje a uhelnou konce,
i malickostí v chodu státního aparátu, abyste se pres
že pomer k republice je ve vetšine prípadu pomerem k
kyni, od níž se žádá samozrejme, aby co nejvíce dala a
spokojí nejakou nepatrnou službou. Paní Republika Je
canú vlastnící neprehledne obsáhlých statku, dlici pr6
nícní ceste nebo neprítomnou práve v jejich revíru. Po
sousední revíry, cit pro republiku se podivuhodne pH
vlastním mízí jako pára. A když paní není práve na
napadají pana správce í adjunkty a šafáre ruzné zp
hodlí a vyražení, ovšem že ne na jejích úcet, uznáte, Ie
také zbytecné vyhazování penez. Vždyt ona to panl
se zapráhne nejlepší pár koní do nového kocáru a zajede
výlet na den, na dva. Vždyt se to nemusí ani níkdo do
to prece není žádný hrích, uznejte samí! Když odjede
je to dobré i pro adjunkty, s tou praci se to nemusí
nic se nestane, když se to neudelá jak se patri a co se n
muže se udelat zítra. Pan správce ostatne - kdyby už DI
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brát nejak prísne, protože vlastne na ten kocár a na ten
Výlet nemel právo a jíste by nerad, kdyby se o tom melo
mluvit. Nic není tak nakažlivého jako tyto názory:
thora dolu a vytvárejí z obyvatelstva panství od pana
vce do tak zvaného posledního deputátníka, který cístí
tný celek jen sociálne, vrchnostensky
odstínený, ale
jnorodý.
Je to neprávem používané auto nebo kocár, u poddaných
o, trebas jen ledabylost prí zacházení se stroji nebo nesvepráci bez dozoru, ale to všechno se spojuje, secítá a náhno se najde jako mínus ve výsledku, v 1:)ílancí, která
sestavit pri jísté zbehlostí a rozvaze tak, že pi'tsobí uspoimem, od toho jsou tu ri'tzná patentovaná kouzla. Že se to
kdy a nekde uvidí, že tím budou trpet í poctíví a že konec
Mtj podvod nebo podvi'tdek doplatí nekdy í samí jeho
bráno v úvahu. Pro tyto detí republiky bývá hlavnim
okamžitý sobecký prospech. jsou tak zabráni do sledocíle, že nevidí napravo ani nalevo. Zájem a potreby
u pro ne neznámý pojem a kdybyste se jich zeptali, co
slovem predstavují, zmi'tžou se jen na opakování frází.
,že na takovém panství pani Republiky jsou pání a podto pravda, o rovnosti všechmi'tže vyprávet jen theoretík,
své prání se skutecností. Práve proto jsou tu páni a pode neexistuje vedomí jednotného spolecného cíle, protože
tý onen opravdu státotvorný kolektivísmus, jehož výobdivujeme na príklad v Rusku. V takové atmosfére jsou
efl vedou, dávají rozkazy, a jiní, kteri je plní, uskutecJe delba práce, ne poroucení na jedné strane a drení na
v Rusku nelze mluvit o dokonalém naplnení kolektivis, I tam jsou to lidé jen, ale nemi'tžeme si nevšimnout veliproti pomeri'tm trebas u nás. Nemi'tžeme nevídet houedení širokých vrstev na stežejním díle, budovaném pro
e plánovitou hospodárskou výstavbou. To je docela jiný
pro stát, podarí-Ii se jeho obc,any presvedcit, že stát se
nemu patri, je níkoliv cízí, ale jejich vlastní záležitostí,
získat je bezprostredne pro takové dílo. V tom prípade
ak od ruky, nejenom rychlejí postupuje, ale má také závnl hodnotu. jde o to, promenit v žívou skutecnost demoo "Stát jsme my" a zájem soukromý spojit nerozlucne
státním. jak daleko je ve svém pri'tmeru od tohoto ponaši republiky, jak málo se jím rídí úrednící a jiní zastátu, kterí jsou prostredníky mezí širokými vrstvami a
, z techto vrstev vyverajicí!
by to vypadalo v našich ministerstvech, na železnicích,
, kdyby byli obcané a jakkoliv verejne exponovaní lidé
touto konstruktivní myšlenkou! jak bychom to hned
zrychleném, usnadneném chodu nejri'tznejších verejných
postupne celého státniho aparátu, dosud tak težkopádného,
složitém byrokratismu nepresného, nespolehlivého a
nepochopitelného zdravému rozumu! jak by se musílo
6fadu zmenit všechno ne nejakým záplatováním, na to
t po trináctiIetých republikánských zkušenostech, ale
od korene. Zkuste si to predstavit v nejaké instítuci,
znáte, at jako strana nebo prímo jako fungující soucást
tavte si názorne rúzné ty zájmy, zájmecky a problémy,
I vážnou prekážkou uskutecnení jistého projektu výhodho pro ty, kdo jsou nejpotrebnejší, vyvolejte si v pameti
eré naráží v úrade inicíativní clovek, pro nehož neni
fermanem a který je tak naivní, že verí v mO'žnost
o dobrého tam, kde jde hlavne o to, aby to všechno
o podle formálních predpisú o sobe bezvýznamných.
známé úrední prostredi a v nem usazené lidi, jak by se
Ilo, kdyby se pres noc stalo zákonem, aby se záležitosti
e proto, aby od nich byl pokoj, ani proto, aby se vyhorotekcní prímluve na oplátku, ale proto, aby se každému
vyhovelo co nejrychleji a podle spravedlnosti,
bez
osti, príbuzenství a politíckou príslušnost. S hlediska

zdravého rozumu taková malickost cích hotová revoluce.

Walker

V

a byla by tO.ve svých dttsled-

Dr. F. K.

zrcadle ceského tisku.

První zprávy o jamesu Walkeroví v našich novinách: "james
Walker se teší na plzenské pivo." Po tomto význacném predstavení
se rozpoutala dvoudenní nadšená boure kolem príjezdu newyorského
starosty do Prahy. Nekolik detaílu z jeho dramatické cesty: "Skleníce piva zdržela Walkera v Plzni, po sklenici toužil už na sílnici
za Plzní," oznamuje Vecerní
Ceské slovo v podtitulku 'svého
clánku a dodává: "Zdrželi jej v Plzni v Meštanském pivovare ...
Je zajímavé, že sotva vyjel Mr. Walker z Plzne, už opet se tešíl
na sklenicí plzenského v Praze. Z autentických úst pak bylo receno,
že Walkeruv obdiv pro naše pivo neni zdvorílost. Opravdu prý mu
chutná a opravdu jich pije nekolik denne. V Ceskoslovensku prý poznal, oc pripravila Americany prohibice." Po obdívu pro plzenské
pivo údiv, "uprímný údiv nad dovedností ceských delníku a nad
naším materiálem". O cemž se v témže casopise dovídáme tyto dve
podrObnosti: "Starosta Walker si prohlédl úrední byt pražských primátoru a s nadšením se vyslovíl o umeleckém cítu a dovednosti
ceských delníkú. Snad ješte více jej udivíl fakt, že všechen nábytek
a celé zarízení je z našeho vlastního, domácího materiálu."
Ochotní žurnalisté sledují usmevavého jamese Walkera a pohotove
zaznamenávají výroky, o které, jak videt, by bylo škoda prijít.
"New York nemá obcanu nad Cechoslováky," zní výrOk, který plakátoval na první stránce casopís Telegraf
nejvetšími typy, které
mel k disposicí. Opet nový dukaz o znamenitosti naší rasy a našeho
národa, naši to zase vyhráli, sice zase v Praze, ale povídá to newyorský starosta, ten elegantní padesátník, který podle zarucených
veskoslovenských zpráv s sebou privezl 70 kufrú. Rekl to na radnici,
predtím však musíl vyslechnout uvítání 'Od pražského primátora
dra Baxy. Zde nekolik vet z neho: "Pokládáme sí za velikou cest, že
mi'tžeme pozdravit v našich starobylých sínich starostu nejvetšího
mesta na svete. Víme dobre, že Praha se nemuže rovnat s mestem,
jehož Vy jste starostou, ale myslim prece, že naše mesto Vám poskytne
leccos, co Vy v New Yorku nevidíte. Praha je mesto historické, plné
starých památek. Historie Prahy je 1200 let stará a na jejích ulicích
jsou stopy témer každého století. Praha byla svedkem nejslavnejších
dob ceského národa, byla také svedkem nejsmutnejších událostí ... "
Sledujte tento primátorský projev jako projev k starostovi, jehož
osud se podobá v mnohém ohledu osudu prince Waleského. jako
projev k cloveku, který se tešil na plzenské pivo a zastavíl se tady
tak trochu náhodne v naší stovežaté maticce na výlete z Karlových
Varú. O Praze se toho dá jiste ríci dost a každému neco zajímavého,
ale jenom at to není staletá historie a nejslavnejší doby ceského národa. Ale marnost nad marnost: Nemesis tradíce si nedá vzit své
právo a Bílá hora je tu: "Porážka ceského národa na Bílé hore,"
pokracuje primátor, "zpúsobila, že nejenom prišel o svou samostatnost, ale že došlo u nás v 17. a 18. století k násílné germanisací,
která se vyvíjela i v hlavním meste ... Teprve ponenáhlu si národ
dobýval jedno právo po druhém. Síla ceského vlivu v Praze, kde byl
prece odjakživa usedlým, se ovšem rok od roku ukazovala zretelneji
a dnes, kdy v Praze máme jen 4Yz% Nemcú(?), jest Praha tim, cím
byla dríve, to jest srdcem národa."
• Predstavte si, jak poslouchá starosta nekolikamilíonového mesta,
v nemž je zastoupeno tolik národú a ras, kolik je jich na zemekouli,
zprávu o germanisaci pred staletími a jak asi musí být dojat, slyší-Ii,
že v Praze je už jenom ctyri a púl procenta Nemcú, takže je opet
srdcem svého národa. Ale james Walker je muž prívetivý, a jako
American dobre trainovaný. Usmívá se a jeví zájem "zvlášte o hístorické pozadí".
jako obycejne, koruna úspechu pri uvítáni jamese Walkera pripadla Vecernímu,
potažmo Nedelnímu
lístu, který prinesl jako
nadpis své úvahy o jeho pražském pobytu nadšené motto ryze
neapolitánské: "Prál bych si žit, milovat a zemrít v Praze," vyjádrí! se podle míneni reportéra Nedelniho
listu. ješte štesti, že
tk.
drív musí odjet do Budapeští.
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Ferd. Peroutka:

Jaký byl Havlíeek.
III.

Kdoje-Iije

pomeru
tv jednoho

kkusu,
filosofii
není praktický
ovšem nicagnostik,
jiného, ten,
ani
jde-Ii o náboženství.
A jestliže vubec nekdo u nás, tedy
jiste Havlicek byl z jednoho kusu.
Náboženství
ovšem jest metafysika.
Ponevadž tomu
tak jest, je tím dán i Havlickuv
pomer k nemu. Tento
tvrdošíjný
realista nikdy nemel chut probírati
se metafysikou, at se naskytla
v náboženství
nebo v nemecké
filosofii. Stokrát
proklamuje
svuj agnosticLsm ve vecech náboženských:
nevím, snad, možná, nehádejme
se o to. ,,0 dogmatice nikdy nemluvím,"
píše:
"Budu jednati. jen o vecech, které se daji pouhým rozumem
pochopiti a posouditi, nebot dle mého mineni nemá žádný rozumný clovek hádati se o vecech, které se pouhým rozumem posouditi a pochopiti nedaji."

Žádný rozumný clovek nemá se hádatí o to, je-Ii náboženství vubec pravdivé;
možná, že jest buh, a možná,
že není; co je komu do toho; mlha nade mnou, mlha
pode mnou, a jsem s tím docela spokojen: to zdá se býti
prehnanou porcí agnosticismu.
je možno, že by Havlickovi byla pravda Ihostejna?
To by nebylo možno príznive soudit o nem; jeho pomer k náboženství
byla by
mrtvá zátoka v tomto jinak tak bystrém proudu. je
nutno si- to vysvetliti.
Není možno, aby tento britký
mozek se spokojil touto umdleností.
Vysvetlení
treba
hledati v této okolnosti: Havlícek byl atheista, ale ponevadž byl v prvé rade praktický
politik s konkretními cíly, nepovažoval
za potrebno verejne se prít o svuj
atheism.
jeho neomylný
politický
realismus
vedl ho
k názoru, že dogmatickými
hádkami
o veci metafysické nedá se v té dobe nic duležitého vyríditi. Nechtel
ve svém politickém boji povesiti si na nohy závaží sporu
o existenci boží. Nahližel také, že by to mohlo treba vyvolávati neduveru u tech, které chtel politicky vésti. Rekl
si: my tady necht nejdríve
potrebné
pozemské
veci
rozrešíme, a teprve pak, bude-Ii ješte cas a chut, mohli
bychom také pojednati
o tom, je-li ci není-li buh; mé
osobní mínení muže tatím postáti stranou. Bydlel v jedné
národní domácnosti
s náboženstvím
jako s ženou, která
mu byla eroticky lhostejna.
Všímal si jen toho, jestli
dobre vykonává své národní domácí práce. Snatek z rozumu. jeho pomer k náboženství
byl prakticky
politický, ne dusledne myslitelský.
Nehrozil zatatou .pestí
k nebesum, jak to bylo tvykem i prumerných
atheistu
potdeji
v dobách
Ibsena a jacobsena.
Nepouštel
se
v patetický,
dušemi otrásající souboj s bohem, protože
k tomu je treba aspon urcité tásoby titánských
predstav, a Havlickovi byl všechen titanism cizí, jako, myslim, vubec je ve skutecnosti
cizí ceské povaze a chytne
se jen toho
nás, kdo nemá dosti odolnosti vllci duchovnímu importu. Neveril, ale jako agnostikovi
nestálo mu
za to, aby se o to s jinými hádal. Dovoloval lidem delati
si a míti své predstavy
o tom, co se deje tam nahore.
jeho zájem upíral' se k tomu, co se deje na temi, a nehodlal v boji o premenu
Rakouska
odpuzovati
privržence a pomocníky jen proto, že meli vyvinutou metafysickou fantasii.
Dokud u nás bylo módou hledat souvislost nábožen-
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ské tradice, byl, nemýlím-Ii se, také Havllcek u
jako clánek v ceském náboženském retezu. To byl
a bylo k nemu treba páchat násili na Havlíckovi a
dávati k jeho osobnosti i ubírati
ní. Nikdo Z
kdo o toto usilovali, nevysvetlil
uspokojive záb

t

místa který
netišteného
ke "Kutnohorským
ep
lám",
byl objevenúvodu
v rukopisné
pozustalosti. Vj
to zamýšleném,
avšak potlaceném úvodu Havlícek
"Že úcel mého spisu nebyl pojednávati po porádku O
jednotlivých sadách katolické viry, je patrno již na prvnl
chtel jsem jenom pozornost rodáku svých obrátiti na
v nejnovejši dobe duležité okolnosti. .. V celém spise
nic nerekl, co by nebylo mé pravdivé a uprímné pres
ale také jsem neprednesl
celé a úplné své pre
cení. Nerekl jsem žádnou nepravdu,
ale nerekl
celou pravdu.
Držim se té zásady, že každý jednotlivý
clovek své zvláštni náboženstvi má, procež také užitecné
trebné neni, aby každý své osobni mínení celému svetu o
o vecech, které s jistotou vypátrati posud neni dáno
Jsout v náboženstvi veci, které jsou jen predmetem
srdecného tušeni cloveka, jsou zase jiné, které sahají
do obcanského verejného života a maji veliký vplyv na
tický život. Jen o techto druhých jednal jsem."

i

Zde tedy je jasne a programaticky
receno, i pro
kdo by to sám nebyl dovedl vypozorovat, že Hav
vždy se vystríhal jednati o samotné podstate náb
ství, ponechávaje
každému,
aby si in puncto n
pocínal, jak mu libo, zbožne nebo lhostejne. Nepo
val ta vec verejného
tájmu definitivne rozhodn
jsou-li nebesa plna nebo prátdna. Nikdo nemuže sp
a úplne objasniti Havlickuv pomer k náboženstvf,
couvne pred vysvetlením
vety: "Nerekl jsem
pravdu,"
nebo kdo delá, jako kdyby tato veta n
na svete. Co jest ta ní? Sotva muže býti pochyby o
že se ta ní skrývá nejaká pravda nepríjemná, p
nikdo neváhá
rozširovat
pravdy príjemné a t
které mu mohou získat následovníky.
Jestliže n
zmlkne uprostred rotprávky,
bývá to proto, že se o
urazit necí city. Nehledíc tedy ani k tomu, že už onu
konale ubohou a poníženou postavu boha Peru
"Krtu svatého Vladimíra"
mohl s takovou neucti
ke všemu deistickému pojetí vytvorit jen nekdo, kdo
atheista,
musíme míti ta to, že ta citovanou vet
ukryta nejaká pravda, s níž Havlícek bál se n
již tedy jako politický praktik tamlcel. S jakou
dou bylo však v božských vecech možno narazit v
kdy ješte vetšina byla verící? Snad s pravdou, že
buh? Zajisté toliko s pravdou, že není boha. Není m
aby ona Havlickem tamlcovaná
pravda mela eha
jiný než nepríjemný
a desilusionistický,
a aby byli
mlcována z jiného duvodu než z ohledu na soucasn'
rodní pomery, které nebyly prítnivy prijetí této pra
Havlicek se obával, že sporem o tuto metafysickou
ku byl by vtnikl chaos v národní spolecnosti a že
rod ovci by se byli tacali trídit v tábory podle jiného
rítka než podle toho, které považoval ta jedine pot
pro demokracii nebo proti ní. Nechtel boj proti a
tismu ztížit tím, že by ucinil povinným také boj
náboženstvÍ.
Ponevadž
organisoval
národ k bo
jeden cíl, varoval se tríštit rady objevením cíle no
a podle jeho úsudku daleko méne potrebného. L
rým vlivným lidem našim scházel, ackoliv se up
pokládali
ta Havlickovy žáky, za šedesát let po
po dobytí samostatnosti,
tento praktický politickt
lismus.
Majíce zrejme ta první a nejduležitejšf
budovati
nový stát a organisovati
národní spole

PrítomnosL
i, práli si komplikovati tuto situaci zahájením
enského boje na celé cáre a stíhati veškerým
, jež mohli mobilisovati, ty, kdo pred tím
Vubec musíme si zvyknouti na to, že velmi
vllckove jménu se deje neco zcela nehavlícTo proto, že populární a povrchní predstavy
ohou vystihnouti jeho politický realism a jeho
prihlížení k prakticnosti. Vidí se tu a tam
nejaká nápadnejší kontura, nejaké malebné
yslf se, že toto už je celý Havlícek. Politický
dá se ovšem tak snadno a tak dojímave vyjako postoj pred kutnohorskou porotou, nebo
rodinou pred jízdou do brixenského exilu to je jisto, že onen nevymalovatelný politi~ký
je hlavním Havlíckovým odkazem. Je možno,
podobno, že dnes by Havlícek za své stanoáboženství byl prohlášen za aklerikála, jak zní
ovo. Je pravdepodobno, že ti, kdo nic jiného
ež bojovat proti katolické církvi, by ho uvítali
: na tebe tak pustit Havlícka! Také tento muž
fvá než zná. je spíše s neprospechem pro roZO pravé politické nauky, že v jeho živote byly
vé malebné episody, jaké mohla dodati rarsekuce. Výletníci obycejne v krajine se dívají
lebnejší a nejromantictejší místo a ostatního
jf; pamatují si, že tam byla ruina na kopci, ale
najl, že tam byla také široká a úrodná pole.
v obsah trpí pod následky nevykorenitelné
by v melodramatech.
edy Havlíckovou zásadou poušteti se jen do
náboženských debat, které mohou míti prakh a pusobiti nejak na politic.ké postavení námu pravdepodobnému atheismu uložil perpeentium, nechteje jakožto rozený pragmatik
, z ceho nevyplývá prímý prospech. Nerekl cepravdu, protože nechtel vyvolávati rozbroju,
dal za zbytecné. Byl hrdina, bylo-li toho treba,
raktický hrdina. Nemel v sobe prvku onoho
O titanismu, jenž pudí
jednoho cloveka jíti
ti všem a hledati v tom cest a slávu. Havlícek
kratický politik - to znamená, že nemohl
melost s nadšením. Mlcí o své nevíre práve
y se neosamotnil.
je onu dokonalou snášelivost ke všem vírám
fm,jakou se zpravidla vyznacují lidé neverectí.
ani mohamedánství nepokládá za nižší náboac to opravdu muže vypadati jako urážka pro
konfese. Píše:
~da je pravdou, pokud jí nekdo verí, a jest pravdou jen
, kdo jí verí. Patrno tedy, že v tom ohledu muže býtí
d."

nekdo rád pripouští, že v nekterém

ohledu

infvfcety pravd,
jestliže prímo rozevírá náruc, aby
rozlicné pravdy hrnuly, musí notne pridezrení u všech lidí, kterí neco vedí o lidské
nemá v onom ohledu žádnou speciální víru,
mu záleželo. Havlíckovo prechodné pripoušty náboženských pravd musí deprimovati kažvdu náboženského cloveka. Nebyl tak liberální
politickém. Kdybych byl náboženský clovek,
si to predstavit jinak, než že bych byl úctynášelivý katolík nebo protestant a neuznátak zdvorile jiných ver. Ale Havlícek, maje
cné s vetšinou nevercu, bere náboženství
bjektivní platnost a delá z neho docela osobní
hsi tušenÍ. Ne hrad na skále, nýbrž roztrou-

šené chaloupky subjektivismu. je to pragmatický roZklad náboženství objektivního: at si verí kdo chce co
chce, jen když je to prospešno mému lidu. Chalupný
ve své studii o Havlíckovi poznamenává
po zjištení
všech okolností, že mu patrne více záleželo na národe
než na náboženstvÍ. Ovšem. Vždyt v národ veril a v náboženství neveril.
jestliže nekdo nemá k náboženství stanovisko nadzemské, zbývá mu stanovisko pozemské. Nepoušteje se
do metafysických výšin, zkoumá, jak se ta nebo ona
církev osvedcuje v praxi politické, kulturní a sociální.
Náboženství je mu úcelem, nikoliv nástrojem. Nechce,
aby pata boží deptala cloveka. Starý náboženský clovek byl zdrcen pred tvarí boží; cítil se vší a nicutkou
a v posvátné malátnosti padal na kolena. Ryzí pragmatista, jakým byl Havlícek, bez ostychu ciní boha služebným cloveku. Tvrdí: "Náboženství není na svete,
jakoby toho potreboval Buh, jest a má býti ku prospechu lidstva a ne pro Boha." Opravdovému deistovi musí
tento pragmatism Zníti v uších jako cynism. Všude, kde
Havlícek mluví o náboženství, hledí si zejména užitku,
který muže míti demokratická politika z církve. Podrobuje v celém rozsahu náboženství hlediskum politické úcelnosti: nikoliv pán jsi, víro, nýbrž sluha. "Má-li
náboženství skutecne býti tím," píše, "k cemu urceno
jest, totiž vudcem naším v tomto živote, nesmí zajisté
obcanskou stránku zanedbávati";
knez musí míti na
zreteli i obcanský pokrok. Havlícek by byl z kneží nejradeji nadelal obcanských ucitelu. Soudil, že mají využíti své neodvislosti od vlády a hájiti zretel obcanského
pokroku. Tou okolností, že hodlal kneží využíti k buditelské politické roli, vysvetluje se také to, že nikdy
nevystoupil nekompromisne a ve velkém duchovním
utkání proti katolickým dogmatum. Nechtel v národním zápolení postrádati onoho velkého pomocného sboru,
jimž by mohlo býti národní knežstvo. Držel tedy jazyk
za zuby, pokud se jeho názoru na božství týkalo.
jako ve všem, i v pomeru ke katolické církvi byl
realistou, který strízlive odhaduje sílu spolecenských
mocností kolem sebe a pecuje, aby se nepustil v bezvýsledný boj se zrejmou presilou. Proto ho ani nenapadlo vydati heslo odkatolictení ceského národa. jeho
pozdní epigoni si predstavují, že Havlícek stále kricel
"Rím musí býti souzen a odsouzen" a že mu vystupovala pena zurivosti na ústech, když neco o katolictví
slyšel. Nic z toho není pravda. Docela realisticky a dokonce i oportunne pocítal s mocí katolicismu v ceském
národe. Peclive se varoval dáti komando k boji ve
prospech jiné církve. Nesdílel pozdeji oblíbenou ideu,
že ceský národ je ve své podstate reformacní a protestantský. Podle toho, co videl kolem sebe (a jeho síla
je práve ve vypozorování skutecnosti), usoudil správne,
že katolictví treba pokládati již za vžité u nás a že žádná
boure je nevyvrátí pres noc. Nepopuzoval Cechy k takovému smýšlení, jež by bylo nutne zpusobilo, aby tato
silná moc, silná ješte i v duších vlastencu, se stala ceskému národu neprítelem. Vystupoval ovšem vždy pro
reformy v katolické církvi, ale vždy tak, aby to nebylo
možno vyložiti jako boj proti celému katolictví. Ackoliv
jeho málo ho znající ctitelé jiste tím budou udiveni,
pravda jest, že prímo varoval pred prestupováním k protestantismu. V "Kutnohorských epištolách", které mají
proslulost nejvetší svobodomyslnosti, píše výslovne o takovém prestupování, že je "nikomu schvalovati nemuže". A v "Národních novinách" psal:
Bude-li katolický klerus podkopávat príchylnost lidu, "así
polovice lidu konecne prestoupí k evangeliktlm, a pak naše
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Ptftomnost,
zem okusí ješte jednou všechny nehody církevních roztrŽek:
kdežto nyní, kdyby se katolická víra jak náleží a podle soucasného vzdelání ve vecech nedogmatických liberálne opravila,
ješte veliká nadeje jest, že by evangelici Augšburského vyznání
poznenáhla zase se vrátili. Sjednocenost ve víre je skutecne
nejvetší blaho pro národ, a zkušenost ucí: roztržky ve víre hubí
všechnu i politickou silu národú."

O tom, co je v církvi katolické špatného, opatrne praví, že je to nekatolické. Z toho všeho vyplývá, že Havlícek tehdy usuzoval na vžitost a zvyklost katolické
víry u nás a nechtel se dostati do zásadního sporu s ní.
Psal nejkousavejší epigramy o katolické církvi a vším
zpusobem ovšem popuzoval k svobodomy~lnosti. Ale nikdy, když píše politický clánek, nevybízí Cechy k opouštení této víry. Zdá se, že ho to ani nepálí na jazyku,
nebot nejaká záliba v protestanství mu byla cizí podle
všeho, co lze zjistit. Kožený nemecký luteranism, tato
nejbližší forma protestantství, mu byla patrne bytostne
vzdálena, odporovala jeho veselejší, svežejší ceské povaze. Havlícek znamenite hodí se k tomu, aby se na nem
zkoušela reakce ceské podstaty na ruzné zjevy. Mnoho
lidí potom bylo z duše presvedceno, že protestantism
je predurcené a národní povaze znamenite odpovídající
ceské náboženství. Nic z takového presvedcení nemužeme si shledati v Havlíckovi. Vidíme, že na protestantství reaguje nikterak zvlášte príznive. Píše:
"Pokaždé, kdykoli se konecne po velikých bojích poštestilo
nejakou reformu provésti a nešvary vymýtiti, zavedli je za
krátký cas již opet do nového uceni. To k. pr. pozorujeme na
protestantismu,
který, jsa bojem proti zkažené hierarchii, brzy
po provedené refonnaci sám upadl do tech samých nešvarú
hierarchie financni."

Protestoval proti tomu, aby jeho "Kutnohorské
štoly" byly vydávány za protestantství,
a praví:

epi-

"Všechno to, co jsem dosud proti katolické hierarchii psal,
platí také ve stejné mire proti hierarchii protestantské,"
která
má všechny nemocí knežstva katolického. Všude, kde se protestanství stalo vládnoucím, upadlo do tech nešvarú, pro které
práve vznikla reformace.

V tom si Havlícka asi mnozí jinak predstavovali. Ale
pravda jest, že se smíril s faktem, že se Ceši stali katolickým národem, a že proti nemu nereptal dukladným
a obšírným zpusobem Volné myšlenky. O prestupu k protestantství neuvažoval jako o reální možnosti pro ceský
národ. Mel katolickou zakorenenost církve u nás za
realitu, kterou nelze beztrestne prezírat. V tom, kterak
nevydává heslo zásadního protikatolického boje, je videt
opet doklad jistoty jeho politického instinktu. "Do
povetrí" nefilosofoval. Mel na pameti, že mluví v Cechách, velkou vetšinou katolických. Nepropagoval žádnou myšlenku, o níž by se mohl shodnouti jen se tremi,
ctyrmi práteli. Chtel míti za sebou pozadí lidu. Byl
velkým propagátorem náboženské snášelivosti. Ze dvou
duvodu: nechtel k cetným jiným bojum pridati ješte
boj náboženský (o šedesát let pozdeji, kdy také byla
nutnost omeziti cetné boje na nejmenší míru, velmi mnohým scházel talent, aby pochopili tuto moudrost);
skepticky pokládal všechny církve za sobe rovné v nepravostech a neveril, že by neco bylo získáno, kdybychom jednu nedokonalost vymenili za nedokonalost jinou: "všechny hierarchie na svete," praví skoro tak
ostre jako Nietzsche, "mohamedánské,
židovské, pohanské, tibetské, jsou docela stejné, žádné nezáleží na
pravém náboženství, ale na svetské moci a duchodech."
Má úplnou lhostejnost k církevním rozdílum, ja,ko nekdo,
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kdo v museu prohlíží pozustatky starých a
neznamenajících boju.
jestliže Havlícek v agnostické a praktické
psal na bedny s dogmatikou "nedotýkat sel
že dogmatické poucky prenechával k libovo
rení, vubec neosvedcoval podobné Ihostejn
skému zrízení církve. Zdá se, že v Rusku nejjasn
domil, co potom tak horlive vykládal, že "
a obskurentství duchovní je hlavní a nevyhn
klad politické absolutistické libovlády".
"Obzvlášte v našich okolnostech musí každý, k
spetí k poražení svetského absolutísmu, bojovati
církevnimu. Cirkevní absolutismus je poduška sv
s druhým stojí, jeden s druhým klesá ... Absol
nikde sám sebe nepovažuje za utvrzený, dokud
pojistil také absolutism církevni."
"Bez rozumné svobody v církvi nedocílíme ~
svobodu obcanskou."
"Když se opatrne budeme varovati všelíké do
jim bude nesnadno, aby nás za kacíre prohlásili."
Vezmeme si, radí, výstrahu z Husa: on broji!
nerestem hiearchie; kdyby se byl nepouštel na pole
nemohli by se na nem pomstíti.

Chce náboženství obcansky ochocené a tak
kev, která by svým zrízením napomáhala d
obcanské. jako absolutism mel církev absolu
tak má za demokracií státi církev demokrati
kevní opravy, které navrhoval, byly ovšem v
protestantské a byly by z katolictví udelaly ne
Ale to už nebylo vecí Havlíckova zájmu: z po
duvodu varoval.se jen urážeti slovo k a t o I
Toto byla kapitola o tom, jak se mezi nábo
proudy pohybuje politik, nikoliv filosof. Pil
veci ponechával si Havlícek pro sebe. Zacházl
ženstvím bez filosofické duslednosti. Není vetšf
borcem, než pokládá za potrebné a prospešné.
politické úcely. Znal svého Voltaira, ale ne
býti. Neliboval si v pocitu filosofické osamel
toužil sám vzlétati k ledovým vrcholkum
Chtel jíti v rade po ceste pokud možno široké.
jen psal, byl to vudce. Chtel prospeti národu vš
stredky. jedním ttech prostredku bylo, že rfk
než dle všeho vedel. Ze žádného jiného duv
z toho jediného, aby príliš daleko nevybehl z
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Ing. Karel Kríž:

Bernard Shaw mluví k anglickém
V Londýne dne 16.srpna

PanjehožBernard
si osobne zalíbenf
velmi v
knihy Shaw,
ctemejehož
s netajeným
již mezi lidi, kterí pestují tak zv. "lásku na p
hled", trebaže to sami co nejvášniveji poplrajf
rají. Pred nekolika lety byl p. Shaw návštevou V
tické Italii a vyjádril se o ní zpusobem, který
pravoverné socialisty a ješte nekteré jiné lidi
Výsledek urcitého pobourení, které nadšení p. S
nad fašistickou vládou vyvolalo, snažil se sla
lektik uklidniti studií o socialismu a demokr
kterou se pamatujeme výborne mimo jiné i proto,
ji pro "Prítomnost"
preložili. Shaw o ní kon
že socialismus je uskutecnitelný i mimo demo
že demokracie není nikterak predpokladem soc'
Tento záver je ovšem po stránce theoretické prij
ale prakticky leží predpoklady evolucnlho s

Pr{tomnos~
emokratickém státním zrízení, které nejlépe
mirnou cestou prechod od jednoho rádu
• Avšak G. B. S. myslí, že demokracie v urcidech je i vec"nepríjemná a vubec jaksi zdržuudálostí a že ostatne demokratický parlaus je forma vlády, kterou nemuže s nadšením
ládný clovek, který pozoruje s porozumením
odárských vecí. Pred peti lety po návšteve
O. B. S. dokonce tu a tam neuctive podetríni demokrat a dokonce že je filofašista. Z tozreni se Shaw znamenite vykroutil a mezitím
u príhodu zapomnelo.
jel si pan Shaw na devet dní do sovetského
sneji receno do Moskvy. Nevíme, zda Moskva
. esencí veškerého sovetismu a zda postací
kvu, aby clovek pochopil a ocenil sovetský
ále nevíme, zda moskevští sovetští úredníci
ypy veškeré sovetské správy vubec a jakýmsi
delem, ale prumerným typem a charakterem
úredníka a delníka. Pan Bernard Shaw se
u zamiloval na první pohled a po poklonách,
al v Moskve, následují nadšené dopisy anglicum a ruzné verejné a poloverejné projevy,
e pripomínají na p. Shawovo nadšení nad hom fašistické ltalie. Jak známo, nejsou ani
Rusko státy demokratickými a lid tam nemá
státu co mluvit. Pan Shaw však míní, že je to
re. V dopise, který adresoval "Times" dne
a který bychom tu nejradeji jako dokument
i, pravi mimo jiné:

ani co do oboru práce, ani co do pracovního místa, nemá
témer žádných práv politických, nemá však ani práv
kulturních a sociálních. Zdá se, že tento fakt, který je
nápadným každému, kdo se podrobneji obíral sovetskými pomery, a to dokonce na základe oficielního sovetského materiálu, byl p. Shawem v návalu banketu a
spolecenských událostí v Moskve ponekud prehlédnut.
Parlamentní systém, o nemž Shaw mluví tak lehce a
s netajeným pohrdáním a témer i neláskou zcela neanglickou (je ovšem Ir a nikoliv Anglican), se zakládá na
tom, že pramenem všech práv ve státu je lid, který sám
volí nestranne a neovlivnen své zástupce, odvolává je
po libosti a tím si sám vládne. Moc v demokraciích pramení z lidu a nikoliv z armád a systému teorisované
bídy. Pripustíme-li i, že fašism a bolševism se oba poctive snaží, aby vládli lidu tak, aby se lidu vedlo co nejlépe, pak pres to vidíme, že od té doby, co je fašism
v ltalii, klesla úžasným zpusobem životní úroven italského lidu už jen i na pr. proto, že návšteva turistu se
zmenšila o 42% proti dobe pred fašismem. O tom, jak se
vede lidu v sovetském Rusku, jsme zde psali naprosto
poctive a objektivne a s urcitým zadostiucinením pozorujeme, že naše soudy o Petiletce i sovetském plánovitém hospodarení se denne potvrzují. *) Ale nejde zde
jen o tuto stránku hospodárskou. Trebaže s p. Shawem
nesouhlasím v jeho názorech na Rusko, nemohu poprít,
že demokracie se v moderních velkých státech neosvedcuje stoprocentne. Ale v Rusku a ltalii utlacuje menšina vetšinu, kdežto u nás pri volbách se vždy každý pokus o takový systém muže zvrátit, alespon v tech zemích,
kde je skutecné volební právo. Podívejme se však,
Rusko... je spravováno lidmi nápadných schopnosti ...
proc Shaw s tímto systémem souhlasí? Patrne a zrejme
iíclch systém, z nehož bylo beze zbytku odstraneno
jen proto, že se domnívá, že tento systém byl by s to
é trení naších ustavícných
konfliktu soukromých
realisovati
(Shaw dokonce již ríká, že je realisoval) jeho
a ochromujících odkladu našich parlamentnich
strojú
predstavy o socialismu. Shaw je tedy pro oligarchii jen
a obstrukcí ... "
potud, pokud provozuje veci mu príjemné. Ale to ovšem
v~ak pan Shaw nijak neuspokojil a píše v dalby každý dovedl. Což, kdyby pro odchylné názory - jež
ne o tech všech dobrodiních, které tento sysby jiste osvedcil, jakmile by v Rusku nebo v ltalii žil jako
I tak pohodlne bez našeho "zkázo nosného
prostý poddaný státu a nikoliv jako vznešený cizinec a
strous friction) má pro život obyvatel tohoto
obávaný spisovatel, nadaný jedovatým jazykem a svestátu, sovetského Ruska. Ale Rusko není
tovou slávou - dostal se Bernard Shaw do "zkázonosného
jen po této stránce, nejen demokraté, ale i so- trení" s orgány této oligarchie? Obáváme se, že by pak
tu mohou cile neco priucit. V jiném dopise,
horoval pro svobodu a lidská práva, pro demokracii a
esovaném "Times", cteme, že se o socialismu
volné vyjadrování myšlenek, jak je tomu sedmdesát let
'm Rusku vyjádril takto:
zvyklý a že by mluvil o hruzovláde, tyranii a teroru.
(t. J. v Anglii) jsem kázal socialism po celý svuj poliA tak jako by mluvil Bernard Shaw, mluví všichni
ot a teprve tam konecne nalézám zemi, která dovedla
ti, kterí poznali blíže ruský anebo italský režim soueocíalism, definitivne ucinit socialism základnou celéhocasného oligarchického systému techto dvou zemí a
politického systému."
nemeli to štestí, aby s ním souhlasili. Vyvázli-Ii pri
úteku z techto dokonalých zemí, kde ovšem nerádí
uvil v Londýne Bernard Shaw o socialismu a
demokratické
"parlamentní
stroje", živi a treba nei v sovetském Rusku, když se odtamtud vrámnoho
jen
zdrávi,
považují
to za mimorádné dobromfrne zvedavi, jakou studii budeme z jeho péra
diní osudu. Dobrocinné patrne tyranie jaksi neexistují,
roce, ac toto jeho nadšení vyvolá podobné poako jeho tehdejší nadšení nad fašismem. Asi se a tak, nemajíce nic lepšího po ruce, dáváme prece jen
prednost demokracii, jež je ovšem obtížnejší, ale hute sovetský socialism je dokladem jeho tvrzení,
mánnejší.
existovat nejen bez demokracie, ale i bez toho,
Shawuv socialism, který se on domnívá videt v Rusku
e byli až dosud my v Evrope zvyklí ríkat souž
dnes, by byl výtecný a sami bychom se na tuto víru
ystém.
dali, kdyby lidé byli dokonalí. Bohužel, nejsou, a není
• opovrhuje parlamentními stroji a vším tím
té dokonalé vlády "šlechetných Solonu", o níž snili
ým trením, které zavinují soukromé zájmy
již Fysiokraté, kterí byli také nadšeni pro bezvýjioposici a obstrukcí. Jenže my prece víme, že . mecnou oligarchii a dobrocinnou tyranii nejvýše rozuzovaný systém je tím systémem, který dal
umných a nejvýše dobrých, nejvýše vzdelaných a nejrlde všechna politická a hospodárská práva,
výše nezištných dvanácti starcu. Solonuv ideál, stejne
má, a dal jí je bez zbytecných obetí. Víme
jako ideál Fysiokratu z XV I I I. století, však podle naInictvo v sovetském Rusku nemá dnes ani zlo"') Prítomnost C. 15 a 16.
o práv. Nemá právo svobodné volby práce,
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Prítomnost,
šeho skromného soudu není ani fašismem ani bolševismem realisován. Nevedouce nic lepšího, jsme proto
prece jen rádi, mužeme-li svrhnout vládu, která se
nám nelíbí, aniž pri tomto pocínání riskujeme více,
než procházku k volební urne. Ta je stále méne nebezpecná než procházka ke zdi anebo k šibenici.
Sám jsem hluboce presvedcen, že soucasný hospodárský rád prodelává již první fáze zmeny, která vyústí po delším case v rád nový, jenž bude míti charakter socialistický. Osobne považuji socialism, a to
socialism demokratický, kde budou zachována práva
a svobody nejen lidu, ale každého jednotlivce, za jediný vhodný systém k záchrane naší civilisace. Avšak
neméne hluboce nesouhlasím se vším, co má privodit
destrukci individua a vládu teroru a nesvobody. To,
co vidíme v !talii, stejne jako v sovetském Rusku,
není sociaIism
a ani se mu to neblíží. Ostatne sami
vládcové dnešního Ruska, Stalin, Bucharin a Litvinov, se nekolikráte vyjádrili, že teprve "pripravují
socialism". I v této revui byla tato prohlášení zaznamenána jako doklad ruských pomeru. Bernard Shaw
jich zrejme nezná.
Ostatne, co je socialism? Anebo, abychom zápasili
na témže koberci, co je to socialism i podle Bernarda
Shawa? Vezmeme do ruky jeho poslední knihu, "Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism",
kde se o všech techto otázkách mluví zpusobem nekdy
prímo prekvapujícím jasností a dokonalostí slohu i podání, otevrme tento brevír shawianského socialisty na
stránce 97 a cteme tam definici socialismu podle Bernarda Shawa:
"Prvním a posledním prikázánim socialismu je: nebudeš míti
vetšího anebo menšího príjmu než tVLlj bližní."

Bernard Shaw praví, že bolševické Rusko je takové,
jako on to po celý svuj politický život kázal v Anglii.
Je tedy shawiansky socialistické. Avšak je prece známo,
že príjmy lidí v Rusku jsou rozdílné a nestejné. Nejen
kvalifikovaní a nekvalifikovaní mají ruzné príjmy, ale
i domorodí a cizí specialisté a jejich príjmy se opet liší
svou výší od príjmu delníku. Také mezi úrednictvem
je rada stupnu a práve nekdy pocátkem srpna jsme
cetli oznámení, že vláda se usnesla na dalším zvýšení
príjmu kvalifikovaných delníku (skiIIed). Hledáme-li
v techže "Times", kterým Bernard Shaw píše své dopisy, cteme v nich v císle ze 7. srpna tuto puvodní zprávu
z Ruska, oznacenou pod titulkem "Prémie pro sovetské
specialisty" :
"strojní a technictí pracovníci budou pretvoreni ve zvláštní
teleso, jež bude míti odstupnované
vyšší mzdy, vždy však
vyšší, než obycejní delnici. Zavádí se soucasne nový systém
pro vyšší výkony, za než se vyplácejí prémie, stejne jako za
výkony nad výrobní plán, jež se již dríve vyplácely ínženýrum
a jiným specíalistum."

Bernard Shaw mluví svými dopisy prímo k anglickému lidu a neprímo k celému svetu svými projevy, jež
onen tisk zaznamenává, protože jde o muže jeho velikosti, s neobycejnou ochotou. Nevíme, jak daleko pronikly tyto výroky Shawovy i naším tiskem doma, ale
je nutno na jeho omyly upozornit vcas. To, co Shaw
ríká o sovetském Rusku, není shawiánský žert, ale
povrchnost, pred níž jest se treba varovati, at pochází
z úst jakkoli proslulých.
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NÁRODNí

HOSPO

A. Melichar:

Jak se rozvíjel ruský pr
hospodárské
Evropy
ve znate
Je-li
rodu,
jest ruskésložení
národní
hospodárstvl
ruský prumysl podstatnou cástí velmi vážn
techto zmen jak v Evrope, tak i v ostatnlch d
Rusko
na svetovém
trhu.
K systému, který vyvolal nové síly Ruska
možno míti pomer ruzný. Neoddisputujeme
tecnost, že výrobky této veleriše se uplatnuji
tím mocneji na trhu svetovém a pusobí svý
dalekosáhle do hospodárské struktury celých
V tech zemích a státech, kde byla projevena
porádati se dle možnosti kladne s invasí ruský:
ku, nebylo sice zabráneno jistým hospodáfs
sum (na pr. v Nemecku, v ltalii), ale úsilí vkllnf
svetového producenta do vlastního hospodá
vozu zmírnilo škody, které byl s to zpusobiti
cích trzích jeho vpád.
Zeme vetšího konservatismu obchodnlho
vého (Anglie) neb zeme politicky neprístupneji
po léta kolísaly v hospodárském zápase s no
kem, aby nakonec precházely k jistým p
kompromisum.
U nás p o Ii t i c ky zustala otázka našeho kla
meru k Rusku vyrešena až posud negativne, a
chodne a hospodársky dály se pokusy již od
k navázání urcitejších styku.
Zustává v naší verejnosti málo známo - a
ceneno - že již v roce 1920 oficielní Rusko
v Rize první objednávku na dodání 1000vagoD
cukru. Tato objednávka byla uzavrena prlmo
slovenským obchodem, bez prostredníku, a
první vetší uzáverku mezi temito státy.
Od té doby dály se ruzné pokusy o nav
dárských styku s novým Ruskem, jak o tom sv
tistika o vývozu a dovozu, avšak tento styk
velmi castých prípadech zprostredkován mimo
naší republiky. Byli jsme vetšinou sice výra
naného zboží, nikoliv však prímí dodavatelé.
Potrebuj
eme prostrednlku.
Význam ruského hospodárství a prumyslu j
tak veliký a i pro nás závažný, že bez vlastni §
mužeme na dlouho spokojiti se pouze prostredn
jsme nuceni prikrociti k positivnímu rešeni cel
blému našeho hospodárského pomeru k novému
Naše verejnost však dosud jest jen kuse info
o skutecném stavu prumyslového Ruska, a pro
zory na Rusko se u nás na tolik ruzní. Rusko v
kvadraticky den ode dne zvyšuje intensitu
a energie.
At již tudíž historie ruzne rozhodne o vho
nevhodnosti dnešního režimu politického, zu
léhavou potrebou dneška míti stále pred oci
gigantický rozmach prumyslových a hospodáfs
Ruska, které se rozlévají daleko široko po celé
síly nové a nové a prelévají se jako mohutn
vše zabírající reky daleko pres hranice vlastni

i

*

Organisace novodobého ruského prumyslu
stupem revolucnlch let ruznými zmenami, Id

Pt(tomno's~
~atují z pocátku roku 1917, tudíž z doby pree caru do nové vlády.
Strach

o chleba.

be množících se zmatku snažilo se delnictvo uplat·
jednotlivých závodech své tehdejší požadavky po
racovní a zvýšení mezd. Zamestnavatelé prizpuli se novým pomerum a uZnali zvláštní tovární
, nebot tím zpusobem byla ulehcena jim starost
ování surovin a potravin, po válce tak težko doých. Úsilí delnictva pak vyvrcholilo tehdy v zacetných kooperativu, které se dosti dobre osvedo pravidelní odberatelé prumyslem vyrobeného
mf výbory nezastavily se postupem casu u této
i. Jejich snahou bylo získati vliv na výrobu
ou a prosaditi osmihodinovou dobu pracovní.
elé prumyslových podniku, obávajíce se velkých
zastavovali práci a stahovali svuj kapitál z podictvo se obávalo, že tímto zpusobem by bylo
eno o práci a chleba, zastavilo práci úkolovou
ách a pokoušelo se vzíti výrobu do svých ru·
I první urcitý krok k hospodárskému zrevolunf prumyslu se všemi jeho obtížemi a prekot- i se všemi škodami, které po léta zustaly
mi v prumyslovém rozvoji této ríše.
Nejen výroba
- i kontrola.
ctvo samo tímto postupem uspokojeno nebylo
ofilo pro zlepšení a zdokonalení provozu v pruvedle továrních výboru i zvláštní výbory konVýbory tovární mely na starosti zájmy delnictva,
la zabezpecovala opatrení surovin a provozního
u, starajic se o to, aby podnik zustal v provozu.
k ani tato reforma neuspokojovala, nebot Zájmy
telu a majitelu byly ve zrejmém odporu se snahto výboru, a tak koncem roku 1917 jsme svedky
ého a dejinného prevratu vskutku revolucního,
e~keréhospodárství soukromé mení v hospodártnI.

losti postupovaly prímo prekotne.
rosince 1917 byly znárodneny banky.
edna 1918 bylo konfiskováno soukromé jmení
v bankách.
dna 1918 bylo znárodneno všechno soukromé
f lodstvo a paroplavba.
ora 1918 byly zabrány pro stát všechny vetší
a obili a "všechny podniky, potrebné pro výživu
Istva a pro úkony válecné".
jna 1917 do I. cervence 1918 bylo znárodneno
et~fchzávodu a 282 sekvestrováno - celkem bez
oliv plánu; majitelé i reditelé techto podniku
raneni a správa i provoz byly svereny do rukou
a mistru, ve vedení podobných podniku zpraborne nezkušených.
dárské zmatky a škody z tohoto bezplánovitého
vzniklé byly tak veliké, že bylo nutno vrátiti
odní ústrední organisaci válecného hospodárství
ké (V.S. N. X.), k "nejvyšší hospodárské raerá byla - po jistých, dobe odpovídajících
- poverena dohledem, vrchní organisací a
zestátnených podniku prumyslových. a stala se
dnešni "nejvyšší lidové rady hospodárské",
cf do všech složek hospodárského dení dnešního

V lune této nejvyšší hospodárské
i dnešní rozsáhlé "trusty".

rady vznikly pak

*

Provoz ruského prumyslu, organisace jeho výroby
a odbytu, spojená s financováním techto procesu hospodárských, byla podrobena až do konce roku I929 stálým promenám, urcovaným rozvojem a konsolidací celé
ríše i pomery Zahranicními. Ve všech techto Zmenách
však jest patrný stálý výrobní vzestup, i když s velikými
obtížemi a se ztrátami, které jest možno nazvati nenahraditelnými.
Jen slepý muže nevideti.
Jestliže 5. kvetna 1918 prohlásil Lenin mužne: "Jen
slepý muže nevideti, že jsme vÍCe zestátnili, zkonfiskovali, rozborili a rozbili, než jsme byli s to udržet" -pak
to znamená doznání nejhlubšího poklesu v prumyslové
výrobe ruské a nejvetší desorganisace v celém systému
podnikatelském.
Po tomto dOZnání dochází k energickému zrušení
místních
hospodárských rad, které zpusobily svými
neodbornými a politickými Zásahy prumyslu nejvetší
škody, a Leninovým zákonem z 28. cervna 1918 "o plánovitém zabírání prumyslu" pocínají se klásti první,
základní kameny k prumyslové organisaci dnešního
Ruska. Od tohoto okamžiku datuje se vzestup v konstruktivní práci prumyslové, v níž významné postaveni
ihned zaujal prumysl textilní a po nem prumysl železárský a hutní.
K provádení Zákonitých usnesení byla stanovena
vrchní hospodárská rada, jíž byla sverena správa podniku, a ústrední kontrolní rada, zabývající se administrativní kontrolou jich. Pro otázky delnické byla zbudována Ústrední rada delnická (1918).
Avšak již v roce 1919 doznaly tyto organisace podstatné zmeny tím, že "Vrchní hospodárská rada" se premenovala v jakési ministerstvo prumyslu s ruznými oddeleními produkcními pro jednotlivá odvetví prumyslová. Tomuto ministerstvu bylo podrízeno 60 hlavních
svazu, v nichž byla soustredena jak správa, tak kontrola
podle príslušných, spolecných prumyslu. Tím zpusobem
bylo docíleno vetšího soustredení kontroly pri širším
uvolnení správy.
Hlavní svazy prumyslové se udržely formálne až do
roku 1922, avšak od svého založení pusobily k vybudování stále vetší a vetší o s o b n í zodpovednosti vedoucích funkcionáru, jak o tom svedcí jednání v breznovém
kongresu hospodárském z roku 1920.
Trusty.
V této neklidné periode vZniká ztrustování
prumyslu ve skupinu pro stát všeobecne duležitou, v pru.
mysl potrebný pro jednotlivé vlády a republiky místní,
a konecne v podniky významu místního. Rozdelení
prumyslu na tyto tri trídy podle jeho významu a duležitosti celostátní se uchovalo celkem až podnes. Z 6575
podniku bylo do 1. listopadu 1920 zestátneno 4420 s mi·
lionem delníku, zbytek 2600 závodu asi se 200.000 delníku jest spolecne dukazem toho, jak celkem malý byl
prumysl ríše, cítající témer 200 milionu obyvatel.
Že v dobe tak hlubokého rozvratu hospodárského a
tak dalekosáhlých zásahu správy státní do prumyslové
výroby docilovalo se pouze 18% vší výroby predválecné, t. j. pouze 1'3 miliardy rublu místo 7 miliard,
je danými pomery vysvetleno. Pracovalo-li pri tom
z postátnených podniku pouze 57%, je to dalším dokladem pro ztráty, které tento prevrat zpusobil.
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Ptltomnost,
Proto Lenin na ctvrtém breznovém kongresu r. 1921
vyhlásil
právem:
"jest
treba docíliti maxima výroby - at to stojí, co stojí" (Sarabianov).
Pronájem.
12. srpna 1921 vydán zákon, jímž ustanovují
se
trusty
a pripušteno pronajímání
státních podniku soukromému i cizímu kapitálu, nebot "nemuže býti takové
(sociální) theorie, která by smerovala k znicení prumyslové výroby" (Lenin).
Tím byl urychlen prechod z hospodárství
válecného
komunismu
k státnímu
kapitalismu.
Do konce roku 1922 bylo pronajato
4330 prumyslových podniku, t. j. 15% všech podniku zestátnených,
do soukromých
rukou. Bylo to 58% všech tech závodu,
které byly pro pronájem státní správou urceny.
Cizina
o tuto transakci
neprojevila
až do konce roku 1924
žádný vetší zájem.

*

Hlavní prumyslové
Svazy, vybudované
v roce 1921
pri nejvyšší hospodárské
rade, byly v cervenci 1923 zrušeny. Mezi výrobou
a spotrebou
byla organisována
"Rada pro práci a ochranu".
Posíleny trusty, pri nichž
byla zrízena jednotlivá oddelení výrobní, a rade továren
byla zvýšena jejich samospráva.

ŽiVOT

A INSTITUCE

Václav Babka:

Mythologie a sadová politika.

K ruzným
druhum mythy,
zjevu
jeme príslušící

lidských
cinností i vztahuva nichž
je strucne
názorne
popsána trest prosperity
nebo puvabu nekterého
toho
zjevu, a tak by bylo možno z výberu tradovaných
bájí
a príbehu usuzovati na hloubku a jakost zálib k druhu,
který práve uvažujeme. Vzhledem k tomu, že jsme nyní
nekdy svedky tvorení mythu - rekneme moderních ackoli je té vlastnosti jen materiál, z nehož jsou sprádány, mužeme se casto právem
domnívati,
že staré
mythy jsou už dílem opotrebeny
a dílem prestaly hovet
vkusu.
jestliže
namíste osvedcených
osob s pevnými
místy v naucných
slovnících se objevují v kouzelných
'príhodách osoby nové a nekdy sotva dorostlé historie,
nerku-li mythologie,
mužeme
jiste veriti, že ony bytosti carovných jmen a neuveritelných
vlastností,
prosperující od staroveku
až k Wagnerovi, v nekterém case
resignovaly
a patrne
také vyhynuly,
nebot není pametníka, že by o nich mluvila policejní korespondence
a pak - což je asi hlavní dukaz - vidíme jejich Zmizení ve zpustlých resortech, které spravovaly a opustily,
aniž by byly ustanovily
odpovedné
zástupce.
Pokud jde o Prahu, není známa žádná presná konsignace ani elfu ani vil, kterí tu nekdy mohli sídlit. Známo je nejvýše to, že poslední vodník, patrne doyen té
carovné ríše, byl zahnán z Petro-Pavlovské
ulicky asi
pred patnácti
lety. Zmizel soucasne se starými pekárnami a asi s dvema sty myší a od té doby približne
(podle diplomatických
zvyklostí
musíme mít za to, že
tím byly prerušeny
poslední styky s temi prírodními
mocnostmi) - mesto dosud líbezné, rozložené v kotline
puvabné reky, odlišné nekdy od joyceovy
Anny Livie
jen jménem, upadá, pahorky ozdobené porostem akátu,
jasanu a drobnolistého
klenoví, pustnou a Humboldtova a Mozartova Praha dosahuje ponenáhlu
dokona-
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losti regulacního plánu, když byla ztratila lib
mela za hospodárské
a vodní správy elfu,
vodníku. jejich zmizení bylo prirozené, a bylo
nesvedomité
chtít, aby treba na Rohanské
poskakovaly
najady mezi kolejemi (nebylo
ve shode s železnicními predpisy), a co se týce
ostrovu,
byly dílem pronajaty
nekterým ko
dílem slouží zájmum
obecenstva,
takže syt
bol di, dryady a kdoví která ješte sdruženl s
pri své známé nedutklivosti
k verejnosti a k
opustila
radeji veškeré tyto ubikace, pren
starosti se správou a prospechem tech mlst
zrízeným odborum magistrátu.
Ackoli panuje
cení, že jejich správní politika - s ohledem
byla vlastne data mnohem mladšího než ro
byla zastaralá,
nabývá stále vÍCe pudy
prostredky
pomerne jednoduchými,
bez patro
úredníku a zrízencu, s literaturou,
v níž nej
svazek byla asi Vergilova Bukolika a nejvý!
drobnejší poukaZy operních libretistu, z casu a
vých, docilovali výsledku, jež nás musl dop
úctou, pokud je pamatujeme.
Když se ujal
resortu magistrát,
predsevzal - a zdá se, že jen
vosti - správní methody zúplna jiné a rlze
_také trochu vedecky. Zdá se však, že jeho hos
co se týce klidných vezdy a zelených sadu a
deravých pahrbku
s kustovnicovým
poroste
jež jsou z jara žluté taricí a okrášlené rozvlj
chomáci jasanu, které tak milují bridlicnatý
jehož je tu všude hojnost, se zdaleka nevyro
lému hospodárství
démonu.
Vizme nekteré obr-azy Werner-Schafhausse
gerovy nebo starší Sadelerovy,
trebaže teh
spektiva je ješte ponekud úzkoprsá a nekdy
pjatá, trebaže
stromy
jsou kresleny skoro
vypadají,
neujde nám leckterý puvab, kterého
postrádáme.
Ovšem že nelze z prestižních dúv
na nekterých
ponižujících
zjevech, jako byl
míste Príkopu,
nebo hustá kroví v místech,
stojí Národní divadlo; presto však zanikánl t
košných a vlastne velmi levných drobnosti j
strašuj ící, že bude patrne potrebí, ackoli se to
ZaZdá pokorením,
sáhnouti zpátky k démoníc
thodám dryad.
Co se týce nicivé cinnosti r
poctu staveb, muže být kdokoli ujišten, že vvnitrního
mesta - to jest asi bývalého pe
obvodu - všecko, co nezabrala gotická stru
stavby, zabrali pozdeji s prejemným vkusem
berští
mistri
s Luraghem
a erlašským
takže tu nezbývá k zastavení - nechceme-li o
a tvrdohubou
umíneností
- takrka nic.
nebožka Libuše popletla príliš konsekventnl f
svého proroctví
lidem hlavu. Bylo by ji osta
slušelo, aby jako osoba verejne a význacne
vaná, udržela ve svém projevu jistou mlru a
jasnost, tak aby nemohly vzniknouti pochybné
interpretace,
vzhledem k dobovým výkladum.
byl ponecháván
výklad puvodcum nekterých
zení té scény, byl stále zachováván
rámec,
knežna mela na mysli. At ostatne nekdo ukáže
ten obraz, na nemž by nebyly obrysy dómu
do zelene, a v popredí košatá lípa. Od té doby
byli tito vykladaci
potlaceni jako nemodemf,
také úcta k zeleni. Tato souvislost nepostrádá
kantnosti. Pokud jde o ony ma1ire, nebudeme v
byli opravdu v prícinné souvislosti s rostoucf
k prírode, nebot to byli vlastne špatnl mallri, p

Prltomnost.,
rámec obrazu byl jen záminkou k rozpoutání
'ch, byt sensacních preludu - bud duhy nad
, ackoli slunce zapadá, nebo dominujícího obryackoli ho tak nikdo nemuže uvidet. Zdá se však,
tytéž pomery, o nichž mluví Proust ve ,Chvále
udbyl. V jejich duši totiž, bud pokažené nebo
lé pravého umeleckého zanícení, kotvily prece
Ý

prvkyalekrásna;
neotesané
sice a mnohem
drásavé, jako
{sen,
neodbytné
a vtíravé
více
ná písen, takže kdykoli vytvorili nekterou
prostomyslných produkcí - stromy, obloha,
~par mlh, vlídný výraz ve tvárích figur, se
znovu pokoušely o prízen pozorovatelovu, poen zpola vecem, které predstavovaly, jejichž
oby ale nikdy nedostihly, vyzdvihujíce nenekterý zvláštní znak, jenž v jejich predstave
obu ztelesnoval, krive ovšem, ponevadž jím byli
zvláštním prípade znovu opilí, zapomínajíce
tky znaku vedlejších, ne tolik útocných - jek souhrn teprve dával pravou podobu nejakého
u v oné dobré rovnováze optických nebo jiných
I, kterou vyniká jeho skutecná existence. Dunich byla ale neodbytnost onech predstav, atsi
ých. Neváhali nikdy zduraznit idylu pokojesta mezi háji, ackoli o ní meli predstavy jen
ni a nekdy dokonce nechutné, nebot zrobili
Ine Libušin stolec ve stylu cisté vídenské secese.
nemáme už ani tuto neodbytnost predstav.
e si návrhu a plánu soucasných architektu. Pozbývá na návrhu místo, nakreslí, pravda, nekdy
• Zdali však nekdo videl u návrhu okresní záošatou lípu? Jsou tam jen stromky, jakoby
é ze zákrsku, jež vídáme vysazovat a které jen
rostou, ponevadž se jim nedostane onoho záo prostredí a sousedství stromu starých. Tito
i zpredmetnují mimodek onen hrubý omyl týpestení stromových kultur. Omyl, skrze který
ujl s velikou pécí na holá místa, získaná vym starých stromu, stromky, které jisteže popovyrostou, ackoli jich mnoho zahyne. Všimale onech výrostku v sousedství starých stromu.
bez starosti, bez zalévání a hojne, po starém
ckém zpusobu. Vysadte na Staromestském náeba pod starostenským protektorátem,
lipku,
j ve Stromovce možná vzklící i petikoruna.
duležitá regule sylfu a dryad. Z té regule se až
eti udržoval v pražské kotline zelený porost,
souvislý, a úcastnit se jiste z poloviny na vyUbeznéhogenia loci. Zel, že genius loci hynul pod
I genii. Od hrabete Chotka mu už nikdo nebyl
• Nikdo nechtel dobýt Haussmannovy povesti
o poli. Je ovšem mnoho nalénavejších problému
olitiky a nikdo nebude od primátora chtít, aby
zarinove vzoru procházel snive v znovuzrízeradách s pávicí; jisteže však si mnohý mohl
sporý casto vínek zásluh trochou zelene.
predmet zájmu je konecne duležitý i hospoponevadž
vedle obživy
zamestnaných
cizince
a slušné
myšlenky,
a to obojí lidí
lze pripri
li prepocítat na nekterou menu.
e ješte nekolik zásad zelené politiky: Ad 1.
eném prísloví, nezapomínat pro les na stromy.
netešit se pri kácení jednotlivých stromu, že je
lku dost. Je známo onech povestných stokrát
flvších osla. Ad 2. Pamatovat, že každá úprava
t predevším prirozených podmínek, to jest
ce sestavy, vyrostší ze zeme, než z hlavy za-

hradních architektu (tem budiž spíše doporuceno zakládání nových kultur - tam si totiž príroda muže
ješte dodatecne pomoci). Ad 3. Za každý poražený strom
aspon pet nových - bez výkladu. Ad 4. Vzhledem k tomu, že je s urbanistického hlediska naprosto jisté, že
pražské City bude donuceno se premístit (ackoli to asi
udelá až v agonii) na východ nebo na západ od centra,
rídit regulaci tak, aby se takrka zásadne, byt to bylo na
úkor nekteré prítomné komunikace, vyhýbala kulturám. To jest: spíše docasnou nesnáz, než pustotu na
veky. Ad 6. Osoby potom, které by se zdráhaly tyto
smernice pochopiti, šetrne vzdalovat funkcí v úradech,
které o to mají dbáti.
A konecne: je-li to bezpodmínecne nutné, vymyslet
nejakou teorii - budsi i vedeckou - která by tato
stanoviska ospravedlnovala. Nezáleží tu totiž vubec na
pohnutkách, které toto jednání budou ríditi. Carbusier
V nás muže vzbudit pohnutí, jestliže na kterémsi dome,
který mel stát na loži vzrostlého platanu, vyhloubí
dutinu, jíž prochází kmen toho stromu. Je to pohnutlivé,
jako chromý a slepý pes, kterého dáma nemuže dát
utratit, ackoli by mu asi tak bylo lépe. Nesmyslná
drobná tragedie, kterou prece jen váháme rešit. Zacíná'
mít málem metafysický význam, ponevadž je zachováváno neco v prirozeném rádu proti rOZumu. Rousseau
by plakal dojetím a ani my se zhola nevysmejeme.
Budtež podmínky jakékoli a provedení sebepošetilejší, zachovávejte stromy, jestliže nebylo možno zachovat božstva, která o ne pecovala. Kdoví, zdali nebudou z Brdských lesu se zadostiucinením pokukovat po
nové sadové politice. Jaroslav Durych jich tam totiž
zjistil nejaké zbytky. Kdoví konecne, jestli i páni Capkové nemají neco takového v zahrádce. A vubec,
kdo tomu nejak rozumí nebo komu na tom záleží, at
rekne, není-li to pravda.

I

PSYCHOLOGIE
Ladislav Kratochvíl:

Adlerova psychologie životního
optimismu a freudism.
Freudove
psychoanalyse
dostaloteorii.
se rozšírení
jako
dosud žádné
psychologické
Za to dekuje
ovšem hodne své sensacní metode, která s neobycejnou
schopností svého zakladatele nachází s vetším menším
násilím sexuální motivy za veškerým lidským pocínáním .
Touto universálností priblížil se Freud nakonec tam,
odkud vyšel a co chtel ve své psychologii prekonati: psychologii, závislé na po myslech filosofických. Ackoliv positivní objevy jeho psychologie vycházejí z exaktního
pozorování konkrétních jevu psychických, aplikace a
generalisace, kterých se Freud v další své práci stále
casteji dopouští, koncí za hranicemi zkušenostní kontroly. Tak jsou tyto všeobecné základy jeho psychologie
pro výklad skutecných psychických jevu stejne málo platné jako výklady psychologie starší. Freud zkrátka v psychologii stále více filosofoval, a to hodne dogmaticky.
To jsou úchylky od dobré psychoanalytické praxe,
s jakou Freud zacal a kde ucinil tolik duležitých objevu.
Ty získaly si svou spolehlivost však práve tim, že byly
odvozeny z konkrétního psychiatrického pozorování,
není proto divu, že tu každé další filosofování bylo
spíše na škodu, než aby první výsledky podporovalo.
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Prítomnost.,
Tím nutno si vysvetliti odpor nekterých mladších žáku
Freudových proti základním tésím jeho ucení ci spíše
proti jeho psychoanalytické filosofii. Odtud také nutno
datovati všechny psychoanalytické
herese. Všem jest
spolecným východiskem analytická metoda, vypracovaná Freudem. Pomocí ní dopracovávají se však nového
výkladu duševního dení, od výkladu Freudových odchylného. Z techto teorií rozšírila se od konce války nejúspešneji Adlerova teorie individuální psychologie.
Podává-li Adler prijatelnejší psychologickou teorii než
Freud, neznamená to nikterak, že drží se Adler více
v mezích psychologie a nezajíždí tak rád do filosofie.
Celkové badání v oboru psychologie jest ješte do té míry
kusé, že každý ucelený obraz duševního života jest více
méne odkázán na nejakou filosofii.
Také Alfred Adler má svou psychoanalytickou
filosofii. Ta práve mu umožnuje, že i pri stejné metode muže
se svým výkladem od Freuda lišit. Proti spekulativní
a mystické filosofii Freudova sexuálního libida a podvedomí jest Adlerova filosofie empirictejší, životnejší, jasnejší, prihlíží více k životním zkušenostem a potrebám.
A to rozhoduje vždy pri dvou filosofiích, které mají
asi stejné teoretické oprávnení: musí-li už nekdo za
každou cenu poznatky psychologické doplnovat filosofickými, jít za meze zkušenosti a sestrojovat metafysické
výklady, pak smíríme se vždy spíše s metafysikou, která
má nejaký dosah pro životní praksi a lze s ní ve skutecnosti neco porídit, než s filosofii, která je složitou pojmovou konstrukcí, která ve skutecnosti jest za každým
krokem usvedcována z omylu. To rozhoduje také ve
prospech Adleruv proti mystickému Freudovi, zabranému do temnot podvedomí tak, že ztratil zrak pro fakta
života vedomého.
Vycházel-li lékar a vídenský universitní profesor Zikmund Freud vždycky od své psychiatrické praksé, aby
své poznatky prohluboval v dumyslné teorie duševního
dení, jest jeho žák, vídenský psychiatr Alfred Adler
k teoretickým základum psychologického výkladu daleko lhostejnejší. Freud je vždy vedec, který pomocí
své bohaté fantasie promýšlí své objevy do nejzazších
filosofických a metafysických dusledku, casto do apokalyptických mysu lidské duše. Tam kotví základ jeho
výkladu a odtud pramení mnohý dusledek, který se
v praksi ukazuje docela fantastickým. Proti nemu Adler
zustává vždy predevším lékarem, praktikem, který chce
uspokojiti v první rade otázky své psychiatrické ordinace, teorii sestrojuje jen potud, pokud se mu osvedcí
pri jeho praksi a muže ji v necem podeprít.
Tak venoval Freud, dnes petasedmdesátiletý,
celý
svuj život zkoumání prevážne teoretickému. Adler pak,
Ion i šedesátiletý, zabýval se až po svetovou válku témer
výhradne svou psychiatrickou ·praksí. Zde se ovšem
mlcky dopouštel na Freudovi kacírských výjimek, ac
v základe postupoval jeho metodou. Nebýt svetové války a poválecných pomeru, nebyl by se snad Adler ani
dostal za tuto svou psychiatrickou praksi. Adler však
žije intensivne soucasným životem, slouží rád jeho potrebám. Tak dává se Adler hned za svetové války do
služeb verejných, aby pomáhal napravovati, co natropila
v nervovém systému lidském válka, po válce pak soustavne prispívá k uklidnení pomeru a k urovnání poválecných zmatku, pokud mají svuj puvod ve vytreštených
duších lidských.
Tehdy' teprve jest nucen formulovati teoreticky své
zásady, kterými rídil se až dosud ve své úspešné psychiatrické praksi, aby bylo možno podle nich zaríditi
540

takovou sociální organisaci, která by nedopoušte
úrazu na duševním zdraví *lidí jako se delo dosu
Podle Adlera stejne jako podle psychologické
Freudovy jest clovek ve svém jednání a ve svých
nostech absolutne determinován. At prináší si clo
svet vlastnosti jakékoli, nerozhoduje tím ješte o
dalších osudech. Všechna duševní tvárnost clove
visí na tom, pod jakými vlivy a za jakých okoln
vinou se jeho první zkušenosti v prvním detstvl.
Tyto zkušenosti, jak dobre vedel už Freud, ur
charakter clovekuv, jeho pomer ke spolecnosti, k
jeho svetový názor a hodnocení.
Podle Adlera však jsou tyto zkušenosti duleli
další charakter a osud clovekuv v tom smyslu,
visí na tom, jak dostane se díteti v prvních letech
nosti uplatnovati se, jaké vztahy vyvinou se v
smeru k osobám v jeho okolí. Pud po uplatneni,
dominandi, získání moci jest podle Adlera hlav
lem všeho lidského pocínání od narození. Na to
tento pud jest rozvinut v prvních letech detských
zkušenosti nabude díte pri jeho uplatnováni, záv
dle teorie Adlerovy všechen dalšl vývoj individua.
Už zde nenl možno nepoznamenati, že v tomto
rove poznatku objevuje se v nové forme nejsy
tejší rys Nietzschovy filosofie z posledního obdob
k moci, kterým tak blahodárne pusobil na rozhr
letl proti dekadenci ve prospech nové životnl sily
rivosti. Nenl v tom jediná prlbuznost s Nietz
Nietzsche predjal i v nejednom jiném smeru p
analysu, bývá právem naZýván psychoanalytik
la lettre.
Každý clovek tedy podle Adlera chce se od na
uplatniti, má vuli k moci. To vede jej od naroz
styku s okolím, a nejcasteji v nekterém smeru db
fliktu. Díte chce se nejen samo uplatniti, chce
ovládati jiné, státi se stredem zájmu, zlskati si
Naproti tomu preje si odstraneni všeho, co jest
kážku temto snahám.
Pravidelne dochází dlte prvního ukojeni techt
dencí v rodine, u matky. Jest prijato s láskou a
se do jisté míry vládcem ve svém okolí. Zároven
docházl vetšinou k poznání, že není jediným,
prokazuje matka a rodina prízen, že stoji v
s otcem, sourozenci i širšlm okolím. Tak hned
poznatkem detským pri uplatnováni jest nutnost
omezení, ohledu k ostatnlm clenum svého okoll.
Dite, které hned po narozeni našlo dost pod
pro svuj rozvoj a bylo správne vedeno, dlte kt
narodilo zdravé, bylo okolím prijato s láskou a s p
umením opatrováno, zároven však vyrustalo V8(
lecnosti jiných, s nimiž bylo nuceno se deliti o sv
hody, nabývá záhy duvery k životu, do kterého
puje, ví, že dovede si získati lásku, ale smiruje
také s odríkáním. Takové díte v každé prlští li
situaci bude nevedomky hledat ono postaveni, j
se mu dostalo v detství doma, v rodine. Nepod
pri životních nesnázích malomyslnosti, dobre v
že hení se svými svízeli na svete samo, nebude
vati ani veškerou pozornost a všechny úspechy jen
pro sebe. Vclení se správne do každé spolecenské
piny jako zvyklo svému postavení doma v rodi
ujme své patricné místo: ve škole bude spol
milým druhem, snadno vpraví se do úkolu, které
mu nové prostredí ukládati, nic nebude prekážet
prirozenému rozvinutí, najde snadno i pozdeji za
nání, které je uspokojí, v erotickém živote nebu
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Prítomnost,
kou státi problematicky,
bez velkých prekážek
votnlho druha a stane se tak užitecným
clenem
osti, který v primereném
sebeuplatnení
najde
!testí.
jest, když takovémuto
názoru díte hned v rorivykne, nebo když se rodí takové, že jest težko,
takto spolecensky uplatnilo.
A Adler ví dobre,
dnešní spolecenské organisaci a zpusobu výchovy
nepatrné množství lidí, kterí takto klidne si
svuj životní osud.
hned díte, které se rodí ne docela zdravé, nebo
ými orgány, jest už v detství zdržováno v uplatnení
dividuality.
jiné deti. Také zdravé díte, které jest v rodine
ekomu odstrkováno,
které vyrustá
ve zvlášte
,ch pomerech nebo ve svém rodinném okolí vidí
ek a zlobu, utvorí si nesprávný
obraz o živote:
I si už predem život, nebude k nemu jen nedunenávisti, stáhne se do sebe, zaujme ke spolecomer neprátelský.
Nebo i opacne:
díte od maýckané, rozmazlované,
pri prvním styku s cizím
, které nemá vždy chuti chovati se k nemu se
laskavostí a shovívavostí jako jeho rodice, pože jest se mu ve prospech
jiných uskrovniti,
težce jako zklamání po dosavadním
svém postarodine, zanevre na celé okolí mimo rodinu a ponenávideti.
hny tyto deti, kterým nedostalo se od mládí nutlatnení a kterí nepoznali vcas nutnost omezení
ech okolí, zaujmou ke spolecnosti
neprátelské
enl, které projevuje se poruchami
v jejich spolezpusobilosti, které pripomínají
chování hysteechna tato individua hledají svou detskou situba už dávno zapomenutou,
v každé pozdejší
životní, a ve shode se svými detskými
zážitky
ajl, že se jim vždy znovu povede tak, jak tomu
ve svém detství. Pri tom nejsou schopni posuzoé postavení podle skutecných
okolností,
nýbrž
sami vše nevedomky nastrojují
tak, aby se jim
ocekávaná situace skutecne
vždy znovu objee jim, že není možno, aby se v takové zié a zlospolecnosti nejak kladne uplatnili,
v'yvíjí se
vzhledem ke spolecenským
úkolum pocit, který
&Zvalpocitem ménecennosti.
Ten jim nedovoluje,
od~ávali životním úkolum s celou schopností,
ma]1a mohou vynaložiti,
nýbrž staví jim na oci
jejich dosavadní
trapné
zážitky
a naplnuje
erou, beznadejí, cinl je slabými, bezbrannými,
clt! premoženi a poraženi dríve než se dostanou
jim sverenému.
hned pri prvním kroku do spolecnosti, pri první
spolecenské zpusobilosti,
ve škole, tato indiIhávaji. Jsou to deti uzavrené, nedružné, nebo
tejl se násilne uplatnovati
na úkor ostatnlch
a
amány, nedarl-li se jim to. Tak jsou ve škole
, nepozorné, nedbalé jen proto, že už predem ví,
ajl cokoliv, jejich námaha nebude spravedlive
, dojdou jen neporozumení.
Tlm se stává, že
dlte se ucí hure než by se dalo souditi podle jeho
jest líné, netecné ke školní práci a pod.
jných duvodu nemohou se pozdeji rozhodnouti
é povolání a v žádném zamestnání
nenacházejí
ni, zálibu. Zvlášte výrazne
pak projeví
se
právný pomer ke spolecnosti
v erotice. Jsou
eduveriví, stále plni pochyb, podcenují se zby-

tecne, neverl, že by je nekdo mohl míti rád; jsou-li milováni, tuší stále jenom zklamáni a zradu, jsou žárliví atd.
Tak docházíme
k výkladu
žívotního
pocitu indi viduí, která jsou známa jako vecní nespokojenci, ztroskotanci, kterí nikde nedocházejí
uspokojeni. V težších
prípadech máme co ciniti s typy sociálne pathologickými:
takovlto
neuplatnení
lidé nejsou schopni samostatne
rádne se živiti, stávají se zlodeji, lupici, vrahy, podvodníky všech odstínu,
prostitutkami.
Charakteristickým
rysem spolecným všem temto lidem jest, že cití se vydedeni ze spolecnosti, mají pocit, že jim bylo ukrivdeno,
svou zlocinnou cinnost pak vykládají
jako pomstu na
spolecnosti
za tyto krivdy. Pocit ménecennosti žene je
k tomuto
protispolecnému
odporu a nedovoluje
jim,
aby se ve spolecnosti
uplatnili kladne.
V erotice docházejí jen s obtížemi uplatneni
v normálním styku pohlavním,
který jest jim stálým pramenem utrpení.
I když milují, jsou bud sadisty, uplatnuji
opet svou tendenci mstíti se, nebo s rozkoší poddávajl
se erotickému
utrpení,
jsou masochisty.
Nejcasteji
však v težších prípadech
jsou neschopni
normálního
styku a dávají prednost
onanii, nebo podle charakteru
své úchylnosti
homosexualite
a ostatním
perversím.
Všechna tato individua,
vyrustají-Ii
bez zvláštní péce
a lécení, nacházejí
v každém nezdaru a utrpení nový
doklad o správnosti
svého odmítavého
postoje k životu. Svým celým životním plánem se presvedcují o základní zkušenosti životní, že svet jest bídný, plný utrpení a úkladu, že clovek jest zlý, spolecenský
styk že
prináší jenom zklamání
a bolest.
Jest zásluhou Adlerovou, že venoval pozornost temto
individuím,
pro které poskytla mu zvlášte válka a doba
poválecná vysoce zajlmavé exempláre. Pomoci Freudovy
analytické
metody zmocnuje se Adler jejich zapomenutých detských
zážitku,
které urcují jejich nesprávný
pomer ke spolecnosti,
privádí jim tyto klamné duvody
do vedomí a ucí je tak dívati se na svet nepredpojate.
Adler objasnil príciny techto chorob v detství a vyložil je utlacením
pudu po sebeuplatnení.
Celou svou
cinností vedeckou i praktickou
dal základ k tomu, aby
byli privedeni k normálním
životním vztahum.
Adler slibuje si predevším mnoho od výchovy, která
bude od detství dbáti rovnomerného
rozvití detských
schopností
jako jejich omezení v celku spolecenském.
V tom smeru neúnavne vychovává
ucitelstvo, aby rozpoznali vcas úchylky od normálního
života a napravili
výchovou, co se nepríznivými
pomery nevyvinulo k normálním spolecenským
vztahum.
Ale ani pozdeji není možnost nápravy vyloucena. Adler ve svých vídenských
a odtud zvlášte v Americe rozšírených poradnách
pro volbu povolání podává nejen
každému rozbor jeho individuálních
sklonu a zpusobilosti pro ruzná povolání na základe analytické metody,
ale zakrocuje zvlášte úspešne tam, kde vztahy k životu
a spolecnosti nejsou dosti kladné. Dovede svou metodou
presvedciti
pacienta, že se mýlí ve svém pesimistickém
nazírání, že i jemu jest možno se uplatniti a dojíti štestí.
Tím stal se vyhledávaným
dobrodincem
lidí neštastných všeho druhu, a dosavadní praxe jeho svedcí, že
jeho metoda jest velmi úspešná.

*

V cem je tedy prednost
Adlerova
psychiatrického
a filosofického názoru pred názory Freudovými?
Proti
Freudovým
duševním úrazum, trapným zážitkum z detství, které kotví ve sfére sexuální, klade Adler duraz
na traumata
v oblasti pudu po individuálním
uplatneni.
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Prítomnost,
To má rozhodující vliv na celý jeho další pomer ke
svetu a k hodnocení života. Jaký jest život všeobecne,
nedá se podle Adlera objektivne urcit. Jest dobrý, dívám-Ii se na nej ze zkušeností optimistických, ukáže
se mi opravdu šeredným, vkládám-Ii sám do neho zlo
a cekám-Ii od neho jenom utrpení.
Tak stal se Adler hlasatelem nové aktivity, životního
jasu, neselhávajícího odhodlání proti zlu a optimistického názoru na život.
To by byla sama o sobe ovšem filosofie velmi laciná.
Adlerova prednost a zásluha záleží v tom, že svou psychologií poukázal na ilusivnost zatvrzelého pesimismu
a ukázal cestu, kterak stejným právem možno nazírati
optimisticky, což má nadto tu výhodu, že skutecne neco
dokážeme a uplatníme se, cili dojdeme štestí.
Že jeho filosofie není jenom libovolnou fikcí, osvedcil
ve své praxi nescíslnekrát.
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o dvou stranách.
Vážená redakce!
J. Fiirth se domnívá ve svém clánku v "Prítomností"
(který byl
pretíšten v "Ceském Slove" a našel odezvu a odpoved jak "Práva
Lidu", tak i pozornost "Venkova"), že jsem chtel rozsvítít svícícku
soc. demokracii, když jsem naznacil, že vývoj a duch soc. demokracie
vedl k vetší resistenci vuci moral insanity, vuci pripadum, které
vyvrcholily v prípadu pos!. Stríbrného, než u ceských socíalistu.
Nechtel jsem vyvolávati polemiku o tom, která strana je lépe ockována proti takovému nebezpecí. Chtel jsem jen naznacit, že záleží
hlavne na duchu strany, jakou má odolnost. Své strane nechtel jsem
rozsvecovat svícíckUj proste z toho duvodu, že od ni niceho nežádámj
strane se také neposlouží, je-Ii Iicena jako hodný Fridolin a ty druhé
jako zli Detríši. Nepovažoval bych také za vhodné prisypávat pisku
na treci plochy mezi dvema stranami, které tu a tam musi se kousnout
do pysku a prehlidnout to, co je delí. Prij.de ovšem doba, kdy bude
možno a nutno vymeziti hranicní cáry mezi obema stranami. Dnešní
doba není k tomu vhodna.
Vim, že i moje strana má svoje chyby, vím, že í v ní jsou zjevy, s kterými nelze souhlasitj tak nesouhlasím s jednáním nekterých jejích
politiku práve tak, jako jiných si vážim.
J. Fiirth dokazuje, že soc. demokracie za války i po válce byla
v situaci výhodnejší než strana cs!. socialistu. Ad vocem Stríbrného
riká, že to byla hlavne "petka", která ho má na svedomí, a že odstranení Stríbrného je dukazem, že massa strany nár. soc. je zachovalejší mravne než predpokládám.
Je težko vydávatí svedectví
mravni zachovalosti jednotlivým stranám, protože není prímé souvislosti mezi mravní zachovalostí jednotlivce a celou stranou. Kolektivum muže míti jiné rysy než jednotlivci, kterí je tvorí. Rímané
rikali: Senatores boní vires, senatus mala bestia.
Klade-Ii J. Fiirth dobu, kdy soc. demokracie byla ve výhode
protí cs!. socialistum, do války a do doby poválecné, je tu úzké casové
omezení. Je nutno jít dále. Je nutno jit ke vzniku obou stran. Je známo, že mezi starými stoupenci obou stran žije ješte averse, která
pochází z doby vzniku cs!. socíalistÍl. My mladší budeme strany
posuzovat podle toho, jak žíjí a pracují ,dnes. Ale pres to je nutno
jití do historie, chceme-Ii pochopit, jak se tvorila atmosféra a duch
jednotlivých stran. Ríká-Ii se, že státy se udržují tím, cím vznikají,
platí to do velké míry í o politíckých stranách. Soc. demokracie vznikala pomalu, težce, namáhave, od J. B. Pecky, od svatomarkétského
sjezdu "u Kaštanu", na poradách rÍlzných sjezdu, u nás i v cizine,
kde docházelo k ostrým putkám nejruznejších názoru. Pocátky soc.
demokracie spadají do persekuce delnického hnutí. Tim si vysvetlu-

542

jeme jakousi prísnost celého hnutí, kterou nevyzdvlhujl a
jako straník, nýbrž kterou uzná každý, kdo bude trocba
historií delnického hnutí. Na této vnítrní prisnosti rostla
demokracie, která težce budovala celý systém své práce
dospela k zdravému rozdelení jednotlivých oboru pmce
družstevní, telovýchovné atd. Z existence ruzných názoro
v soc. demokracií u nás í jinde vzníkl smysl pro vzájemnou
pro kolektivní vedení strany. Strana byla kolektlvlstl
svým programem, ale svým životem organísacním í ve s
Jestliže nekolikráte bylo akcentováno, že soc. demokracie
jakého jednotlivého vudce, ale že má kolektivní vedeni,
gickým dusledkem jejího vývoje. Naproti tomu strana
stu vznikla z jedné vody nacísto, jedním velkým nárazem,
nacionální vlny. Tento ímpuls je patrný í v dalším žl
V dobe, kdy soc. demokracie predstavovala již systém, cestI
ímprovísovali. Budovala-Ii soc. demokracie na prísné o
dovala strana cs!. socialistu více na citu, na temperamentu.
že ve strane, která takto staví na temperamentu a citu, b
rázu Stríbrného daleko více živné pudy než u strany p
stému. Dosvedcuje to fakt, že aféra Stríbrného nebyla j
strana cs!. socialistu mela po této stránce velkou smulu.
do nedávné minulosti vynese nám hned celou radu jmen:
Laube, Svozí!, Šimek, Lisý, red. Sýkora, Frabša atd. Ad
co Stríbrný byl již mimo stranu, priskocí! mu na pomoc Pa to prímo z funkce šéfredaktora "Ceského Slova". M
socialisté zabývati velmi casto osobami, prodelala csl.
mokracíe v posledním desítiletí celou radu secesí; byla
Modráckova, ale hlavne rozchod s komunisty a v sou
utvoreni frakce Brodecký-Charvát
a frakce Bubník-W
Pri tech to secesích dostali se do krížku lidé, kterí videli
straníckých a jiste by svých zkušeností i z financního pO
použili k politícké kampani. Ale nestalo se tak. Nenašli
šího, ceho by mohli použít ke kompromitování tech, s kt
zešli. Za celou radu let byl to jen Chalupa, proti kte
strana zakrocit.
Nutno kvítovati, že strana cs!. socialistu ostrým
postavila pos!. Stríbrného mimo rámec strany, pokoušl se
nost lepší. Je snad hodne pravdy na tom, že Jirího Stfl
na svedomí "petka". Ale hlavním vínníkem není jen"
by nesprávno svádet vínu, aspon celkovou vínu, na n
nemá celkovou vínu. Jestliže cs!. socialisté provedli jednou
pak nebylo by správno zavíratí ocí nad tim, že to z nejvetil
pomery ve strane cs!. socialistu, které jej umožnily. Je
malý clovek ceskosocíalístický velmi záhy pocití!, kdo jest
Jiri Stribrný. Malý clovek ceských socialistu už reptal
nému, když jiní vedoucí polltikové srovnávali ho s Husem
Vedení strany tu retardovalo za náladou svých lidí. JiríhO
drželi lidé v strane cs!. socialistil, kdy príslušníci strany
hotovi. Myslim, že tehdy malý cs!. clovek byl mravne na
ale byla tu propast mezí jeho názorem a taktikou vedeni
nár. socialistu.
Nekolik vet o vývojí soc. demokracie a cs!. socialistu n
do "Prítomnosti"
proto, abych rozsvítil svícícku své S
vety byly psány sine ira et studio a nechtely rozhodovat O
morálnejší cs!. nár. socialista nebo soc. demokrat. Chtely j
že záleží na tradici, na duchu celé strany, na jeho pon
rení, jak strana dovede odporovat zlému. Je pravda, Ie
hnutí na sjezdu soc. dem. v Mor. Ostrave bylo pouze jarnilll
proti uraganu, který odstraní! Jíriho Stríbrného. V Mor.
nebylo potrebí uraganu, proste proto, že nebylo JiríhO
Bylo ostré hnutí na moravském sjezdu, které bylo po
souhlasem s koalicní politíkou strany. Nebylo osobních
exponentu ve vláde a proti exponentu v "petce". Ale jll
v názorech na taktíku dovedly vyvolat slušne ostrý v
dukazem, že v Mor. Ostrave lidé si dovedli ríci ostre
Nebylo to po prvé a nebude to naposled.

Prítomnost,
stranik, který by své strane chtel rozsvecovat svícku. jsou
GIOby,s kterýmí ve strane nesouhlasím. To vyplývá proste
fe ve strane, která má desetitísíce clenu a statisíce hlasu,
clovek souhlasit se všim. Vím, že slušnou úroven strany
tradice, prímost a prísnost. Vím, že je-li ve strane nespokoDeI11 to pro jeji taktiku.
je možno pochopít a vysvetlit chyby
Ale to, co delá zlou krev, jsou chyby jednotlivých osob
emokracií.Vim, že práve chyby takových osob nadelaji nejkrve mezi clenstvem a dávají zbraií. odpllrcum socialismu
do rukou. Nevidel jsem do vecí, které- konkretne j. Fiirth
:o financováni soc. demokracíe. Nemohu proto o nich mluvit.
najdou jiní, kterí veci objasní. jsem z tech, kterí nepovažují
omlouvat nebo obhajovat stranu, když chybuje. Vytkl-li
yby ceským socialistlil11,nebylo to z nejaké averse proti této
Odstranením Jiriho Stríbrného vykonala slušný krok kupredu
tím levici í socialismu. Csl. socialistícká strana i soc. demá spolecný zájem na tom, aby obecný obraz socialismu
diskreditován. Práve proto je nutno, aby jednou pro vždy
itván pripad Stríbrného, pokud z neho jeho strana muže
t pouceni k lepší budoucností. je potrebí autokritiky v socíah stranách, je potrebí usilovat o to, aby zejména život
ckých vudcu byl v plném souladu s názorem socialistickým.
e od socialistických vudcu, aby žíli mníšským životem; ale
ti socialistických stran je, aby v pocátcích potlacily jakýpokus zneužít postaveni socialistického politika k soukromému
u, který pak bud i pohoršení. Socialistické strany mají lidi,
život jest v souladu se socialismem. Ale maji také lidi, u níchž
tak není. Je potrebí zdravé autokritiky v socialistíckých straje potrebi, aby nebyli považováni za lidi neukáznené, za lidí
jid stranu ti, kdo pricházeji s takovýmí výtkamí. Daleko
y nadelají ti, kteri dávaji prícinu k takovým výtkám, a jakétutláni je tu zbytecné.
V. Gu/wirth.

Neorganisovaný odpovídá.
6ctyhodné rady prispevku, které Prítomnost za dobu svého vyuverejnila o nejrozmanítejších otázkách, vyznacovalo se jich,
, jen málo takovou prostomyslnou prímocarosti, jako práve
pflspevek k ankete "Z ceho maji žit politické strany." Vec se
neho takto:
cké strany jsou nevinne osocovány. Vetšina jejich úcastníku
ze své prislušnosti nejmenšiho prospechu a pud i je k úcastí
nezkrotná touha po práci pro stát a nesmírná obetavost.
straniku politické strany níkdy v nicem neprotežují, naopak
tolik nepecuji, než aby se práve tolik intervenovalo ve prospech
sovaných jako organisovaných. (Škoda jen, že práve predId clánek p. Gutwirta uvádi tyto intervence ve prospech lidí
stranu do ponekud málo dekorativní souvislosti s financováním
) Ba dokonce í volby, jež zlí jazykové považují za nejnesmyslmrháni verejnými penezi a rozpoutánim ošklivých stránek
povahy, nejsou než nevinným semínárem politiky a národniho
rstvi pro široké vrstvy obyvatelstva.
tím copolitické strany, resp. jejich príslušníci pracují do úpadu
t a nesou zOdpovednost, masa neorganisovaných, líných, vych a zbabelých bartípánu kritisuje jejich práci a tim pOdrývá
demokratického státu. jsou to prirozene lidé politicky "vševzato" málo vzdelaní, ménecenní a pro stát daleko méne
" než verní a oddaní stranící.
z této konstrukce pricházite ovšem snadno k záveru: Hodní
odmeneni,zlí držáni na uzde.
doktore, když už jste nám, neorganisovaným, vpálil s takovou
jmosti pecei politické nevzdelanosti, smim asi právem predt, že sám jste in politicis "ve forme" a dovolim si tedy vuci
nekolikotázek za úcelem doplnení mezer ve svém vzdelání.
pred peti lety porádala Prítomnost anketu, v níž rada ctenáru

uvádela duvody, proc nejsou politickými straníky. Cet! jste tyto
prispevky, než jste príšel ke svým záverllm pro nás tak málo lichotivým?
Hodil jste po nás slovem "zbabelci". Mohl byste mi objasnít, v cem
spocívá dnes risiko politického stranictví a jakým zpusobem se projevuje statecnost organisovaných? Doposud jsem byl toho názoru,
že je-li kdo vydán šíkanám, je to bezpartijný, za nimž nikdo nestojí
a jemuž nikdo neušlapává cesticku. Dám se však rád poucit o opaku.
Vytýkáte nám lenost a bartipánství. Objasnete mi laskave, jak to tedy
prijde, že nejvetší procento neorganisovaných tvorí práve inteligence
(tohoto faktu jste sí, jak z Vašeho prispevku ví dno, dobre vedom),
velmí cinná í obetavá v ínstítucich kulturních, humanních a jíných.
A že uchyluje-li se kdo pod ochranná krídla politícké protekce, tedy
jsou to vždy lidé podprumerní, kterí by se vlastni silou nikdy níkam
nedostalí. A co se té duševni lenosti týce, zdá se mi, že je pohodlnejší
prijímat proste názory sekretaríátem
strany overené a orgánem
strany podávané ve forme snadno stravitelné, než prokousávat se
spletí fakt a hesel k vlastnímu názoru. Redaktor Prítomnosti mel
nedávno polemiku s Venkovem, kterému se nezamlouvala existence
nezávislého tisku. Rozumím-li dobre, nezamlouvá se Vám existence
nezávislých obcanu, kterí se nechtejí dát vecpat do stranického chomoutu. je tomu tak, pane doktore?
Tvrdite, že podrýváme základy demokratického státu. Shaw ve
svém Pruvodci inteligentní ženy pripisuje ovšem politickým outsíderum úlohu nositelu pokroku a nezbytného korektivu proti výstrelkum stranictví. Ale protože nevím, je-li politicky organisován, není
vylouceno, že patri také k té nevzdelané mase bezpartijných a že
Vámí nebude uznán za dostatecnou autoritu. Ale jestliže tedy neorganisovani skutecne pOdrývají základy státu, to tedy výborne
organisovaná shoda politických stran v plundrování státní pokladny
ty státní základy 'nepochybne upevnuje?
jestliže už pouhý vstup do strany pozdvihne cloveka z jeho politické ménecennosti a umocni jeho potrebnost pro stát, to tedy dobre
ciní ti, kterí jsou organisováni ve dvou i více stranách? Vždyi tim
posilují soucasne více stran, které jsou páterí státu a ziskávaji více
místa pro svoji dravou pracovitost a nezištnou obetavost, neboi
stranictví, jak dokazujete, neprináší mnoho výhod.
A ted dovolte nekolik citátu:
"Kdyby byli dusledni (sc. neorganisovaní), musili by vší silou
protestovat proti povínné úcasti na volbách, ale zatim nic podobného
neslyšime". Pane doktore, predpokládám, že Vám, politicky vzdelanému, jsou známa tato fakta:
1. Otázka povinné úcasti na volbách byla v rade casopísu nescíslnekráte ventilována. 1 Prítomnost mela o tom nekolik príspevku.
2. Existuje v našem verejném živote Liga proti vázaným kandidátkám, jež strhla slušné procento lidí. Myslím, že jen politickému
nemluvneti by bylo treba vysvetlovat úzkou spojítost mezi volební
povinnosti a vázanýmí kandidátkami.
3. Prí každých volbách bývá odevzdána rada prázdných obálek.
Nemluví to, pane doktore, recí dosti zretelnou?
"To je divná inteligence, která volí jako stádo, aníž by pokládala
za nutno stranu, kterou volí, uzpusobit podle svých ideálu". Pane
doktore, necetl, nebo neslyšel jste snad náhodou, jak pochodili inteligenti, kterí podle Vašeho receptu chteli t1zpllsobit stranu podle svých
ideálu? Pokud vím, byli to nejaký dr. Herben, nejaký Leoš janácek
a ješte nekteri jiní u národní demokracie, nejaký dr. Fuchs a dr. Kordac u lidovcu, nejaký básník Hora a rada jiných u komunistlt. já
však jsem politicky nevzdelaný a ménecenný, možná tedy, že jsem
byl špatne informován; prosil bych Vás tedy o laskavé sdelení, které
všecky strany horí nedockavosti v ocekávání chvile, kdy budou
obrozeny podle ideálu inteligentnich nadšencu.
Finis coronat opus. Váš poslední odstavec opravdu korunuje celý
clánek a zasloužil by, aby byl ocitován v celém ceskoslovenském
tísku, podléhajícím patronanci stran. Neboi z neho proudí hotová
Niagara politického vzdelání.
"Delají-li strany dobrou politiku, lidé neorganisovani se nezreknou
jejich výhod, nýbrž jsou jich plnou merou úcastni". Opravdu, pane
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Ptltomnost,
doktore, strašná nedttslednost. Ale pripustíte
snad, že bolševici
v Rusku, nebo fašisté v Italii delaji také tu a tam dobrou politiku,
z níž maji prospech nejen bezpartijní, nýbrž i odpurci. Není to tedy
vlastne docela v porádku, honi-li je bolševicí na nucené práci v sibirských lesích a fašisté na Lipary? Vy ovšem nejste tak prísný a žádáte
toliko, aby se neorganisovaní "vykoupili zvláštní dávkou". Vaše stylisace není v tom míste práve zcela jasná (ackoli slovo "vykoupili"
se k raubírství politických stran velmi dobre hodí), ale rozhodne je
kuríosní. Dovoluji si Vás jen, pane doktore, upozornit, že jste nedomyslí! svuj návrh logicky až do konce. Nebot takováto logika by
opravnovala katoliky, kterí mají o významu své církve pri nejmenším
stejne vysoké (a objektivne vzato daleko oprávnenejší) mínení, jako
Vy o politických stranách, k záveru, že lidé bez vyznání jsou povinni
platiti na svatopetrský halir. A píjáci by mohli se zretelem na nesporne veliký hospodárský význam lihovaru a pivovaru odsoudití
abstinenty k prispevku za úcelem zlacíneni a vetšiho konsumu alkoholických nápoju. Dalši príklady ponechávám Vaší vynalézavosti.
A tedy záver. Kdo si dal zahrát, at zaplatí. Zejména, jestliže se mi
ta muzika nelíbí, ale jsem nucen ji poslouchat. Ale to už je thema,
které jsem absolvoval v C. 37. Zde reaguji jen na Váš clánek, v nemž
jste se na nás tak obul.
V dokonalé úcte
ing. Ai. Slabý.

An die Ádresse des Redakteurs
der Sudetendeutschen Tageszeitung.
Meíne Befurchtung, durch meinen Aufsatz uber die Verstandigungsmciglichkeiten zwíschen Deutschen und Tschechen das Omen
eines schlechten Deutschen auf mich zu ziehen, hat sich prompt erfullt. In der Nummer 184 vom 11. d. M. fallt der Redakteur uber
mich her und heiBt mich naiv, einen duseligen Verstandígungsapostel, der einen schulmaBig verfaBten Aufsatz in der sauren Gurkenzeít geschrieben hat. 1ch uberlasse es dem Publikum und der OffentIichkeit zu entscheiden, wer naiv (zu deutsch dumm) von uns beiden
ist, der Verfasser des Aufsatzes der Tageszeítung oder ich. DaB ích
nicht von der Zunft bin, gíbt noch keinem Redakteur das Recht
mích dumm zu heiBen. DaB ích nicht darum geize als Publízist aufzutreten, kann mir der Herr Redakteur glauben. Vielleicht hat es
ihn aufgeregt, daB auch einmal ein AuBenstehender in Sachen sích
mischt, die ein anerkanntes Monopol der Polití k sind. DaB ich keine
Ahnung hatte davon, was in den letzten 13 jahren bei uns vorgefallen ist, glaubt der Schreiber des Artikels wohl selbst nícht. Es
zeugt von dem Niveau einer Zeitung, wenn sie solchen Artikeln
ihre Spal ten ciffnet, die strotzen von perscinlichen Beleidigungen
eines Volksgenossen, noch dazu eines ehemaligen Schulkameraden.
Oder wollte sich der bewuBte Herr damit journalistische Lorbeeren
sammeln und mit meinem Namen auf sich aufmerksam machen?
Wer weiB, ob ich nicht das Richtige vermute? DaB ich als jugenderzieher meine Schuler nicht im nationalen Hasse gegenuber meinen
Mitmenschen erziehen werde, das kann mir niemand verbieten. Was
ich getan habe, waren nur einige Winke sowohl fur díe Deutschen
als auch fur die Tschechen, wie man von der Schule und vom kulturellen Leben aus eine Annaherung der beiden Vcilker erreichen kcinnte.
Der Artikel war auch mehr fur die tschechoslowakische als fur die
deutsche Offentlíchkeit bestimmt. Es war kein Schulaufsatz und

nicht naiv, zeigte auch keine mangelnde Fiihigkelt des
denn sonst hatte das Prager Tagblatt nicht eínen A
gebracht. Welche Gefahren drohen denn von meinem A
gesagt habe, man soli Tschechisch und Deutsch lemen,
fluge in das anderssprachige
Gebiet empfohlen habe,
kulturelle Zusammenarbeit
verlangt habe, daB ich fl1l'
freie Erziehung der jugend eingetreten bin? Hat der Herr
nicht selbst schon im Gymnasium Tschechisch gelemt,
Reserveoffizier der tschechoslowakischen Armee? W
mal dies~ Angst vor dem anderen Volksstamme, warum
vor der Sprache des anderen Volkes? Der Aufsatz war keln
und die Entgegnung ist ein Politikum, auffrisiert mit
Anspielungen. Ich hatte geschwiegen, wenn es eine sa
meines Aufsatzes gewesen ware, da es aber ein demagog!
werk mit perscinlichen Beleidigungen ist, so muBte ich
denn sonst wurde man mích fur wirklich so "naiv" haJt
Tageszeitung glaubt. Er soli mir doch offen sagen, welches
ich anrichte mit einem Aufsatz in einer tschechischen
Das ist nicht die Diskussion, die ich erwartct habe. Von ts
Seite hat man mich nicht so in niedriger Weise begeifert, wle
Volksgenossen aus dem anderen politischen Lager tun.
mcichte ich bemerken, daB ich keiner politischen Partel
Ich betone noch einmal, daB mein Aufsatz nicht ein poli
prage hatte und daB ich mir das Recht der freien Meinun
von einem Redakteur
einer andersgesinnten Zeitung
sprechen lasse, wenn ich auch nicht durch die Schule d
maBigen journalismus gegangen bin. Wenn ich i.ibrigensdle
angesehener Manner beider Vcilker unseres Staates vertrete,
man doch nicht von Dummheit sprechen. Dies dem V
Artikels in der Sudetendeutschen
Tageszeitung zur
Prof. Dr. Karl

Z politické minulosti.
P.T.
redakce "Prítomnosti"
Váženi pánové,
pan J. Furth napsal v cis. 33. Vašeho váženého listu, že h
instituce sociálních demokratu mohly se za války plne a ús
víjeti "dík loyální politíce Šmeralove, Stivínove a ostatních",
Prosím, abyste konstatovali, že jsem byl od cervence 191
ríjna ]917 nepretržite ve vojenské službe na fronte a v e
jsem se v té dobe žádné politícké práce nezúcastnil. Nastou
do redakce "Práva Lidu" až po zastupitelstvlI strany, kter6
nalo 28. zárí ]917 a na nemž Šmeralova politika byla úpln6
dována. Mým úkolem v redakci, jejíž vedeni jsem prevzal
padu ]917, bylo uvésti stranu na nové koleje, což jsem vyk
redaktor i jako clen prípravného komítétu pro zrízení N
výboru.
Dekuji Vám za laskavou ochotu a jsem
Váš oddaný

K zarízení vzorné kanceláre a pracovny
je nezbytným:
praktický ocelový nábytek "VÁGNERSTYL",
psací, rozmnožovací
a pocítací
stroje, jakož
veškeré ostatní kancelárské
potreby od firmy
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PRO KOUZELNE LETNI
V'

VECERY
VAšíOOVOLENÉ
vezmete s sebou
knihy básníku intimních nálad

JOSEF HORA:. Struny ve vetru.
Deset

let~Brož. Kc 16'·, váz. Kc 26'·, Tvuj

váz. Kc 30'·.

Italie.

FRANA IRAMEK:
básne.

Brož. Kc 15'·, váz. Kc 25'·.

hlas.

Brož. Kc 20'·,

Brož. Kc 27'·, váz: celokož. Kc 150>

Básne.

Brož. Kc 24'·, váz. Kc 44'·,

Nové

Brož. Kc 12'·, váz. Kc 32'·.

RUDOLF TESNOHLIDEK:

Den.

Brožované Kc 40'·, váz.

Kc 120'·.

KAREL TOMAN: Pohádky krve.

Brož. Kc 30'·, váz. Kc 45'·.
Brož. Kc 30'·, váz. Kc 45'·. Melancholická

Torso života.
pouf. Brož. Kc 30'·,

váz, Kc 45'·.

Básne.

Brož, Kc 20'·, v celo-

kožené vazbe Kc 150'-.

Koupíte u knihkupcu.

Nakladatel

FR. BOROVÝ

v Praze.

Více služby!
69'·

29'·

CisIo 9-1%

Druh 3762·7)

Oslo "9·1%

Druh

3922-oa

(2]·34)

(27-341

Chlapecké šnero.ací z cerné
mastné kraviny s flokovanou
kruponovou podešví. Dokono·
16 a velmi trvanlivá obuv do
každého pocasí.

Clslo 2-5112

Druh

4644-15

(35-38)

Doprejte svým detem po chuti
se vydovádet. Kupte jim
mokasiny s gumovou pad.
šví. která je k neroztrhání.

Dívcí boxové sponkové sti.
vícky, vkusne kombinované na
nlzkém podpatku. Studentk6m
do školy I na nedeli.

49'·

Druh

Druh

3635-18

Snerovacl cerné boxové polobotky.
Siroký pohodlný
tvar a nlzký kožený podpatek s gumou. Hodi se na svá"ek I Dro denní nošeni.

Druh

9805-oC5

Elegantní lakové lodicky Iadných línií na vysoké",. podpat.
ku s jemnou ozdoboD Imitae.
hadí kuže ciní nožku malou a
elegantní.

9875-13

Apartní sponkové strevícky,
zdobené paspulovánírn a li·
steckovou ozdobou ruznobarevnýeh kuží. Jsou lakové. semišové a hnedé ševrové.

Nepostradatelné

pro vše

jichž se dnešní svetová
dotýká
Karel Engliš:

Stran

i8.

Brožovaná Kc

i·-.

K dostání u všech knihkupcu 8

v nakladatelsfví
Praha

Fr.

ll, Ndrodní

trída

t

