
František Gotz z SITUACE

Politickf otŤes, jímž byl rozchod tzv. všenárodní koalice,
vytvoŤil u nás situaci, která rozhodně není rrižová, není však
ani zoufale beznadějná. Není pochyby o tom' že jednostranny
politickf tlak, jak jej provádě|a bfva|á koalice, soustŤeďující
se proti komunistrim a Němcrim jako živlrim státoborn m, vy-
tvoňil u nás jistou rovnováhu sil. Koalice dovedla usměrnit
extrémy a" upoutat síly excentrické. Jsme stát bez politické
tradice. Po rozchodu koalice nastalo postupné uvolřování od-
stňedivfch sil, a poněvadž tu nebylo pŤirozeného centra a ani
r1stŤední moci, nab val ten rozklad blvalé rovnováhy ovšem
pováž|ivf,ch dťrsledkri _ aféra generála Gajdy, štvanice proti
Masarykovi a Benešovi, značnf. tozmach fašismu jsou stále
ještě v dobré paměti. Díváme se na tento politickf chaos jako
na pňirozenf zjev mladé demokracie, jež si těžce vytvoňila
rovnováhujednou koalicí a hledá svou novou rovnováhu kol
jiného centra a jinfmi prostňedky. NašlyJi se už nyní cesty
k Němcrim, je to radostnf fakt vekeho státnlho vfznamu,
proti němuž těch několik kraválri je jen několik pomíjivfch
bublin. Pňesun, kter se u nás dnes provádí, je charakterizo.
ván tím, že socialistické strany jsou vytlačeny do opozice a že
se krystalizuje nová koalice stran občanskfch, což ovšem zna-
mená i změnu kursu kulturně politického.

A tak lze dnešní situaci vystihnout těmito fakty:
l. je dnes prudkf odpor proti takzvané revoluční tra.

dici če ské, jež se chce likvidovat' dát do muzea jako dnes

nepotŤebná vj,zbroj minulfch věkri;- 
b. i, dnes patrné jisté oslabení socialismu, jeho pŤímého

vlivu na dnešní život společenskf, hospodáňskf a i duchovní:

po periodě obrovského rozmachu konstruktivního i revoluč-

ntr,á sociatismu, v níž se dosáhlo téměŤ všech r,ytčenfch cílri,

nastává doba oddechu;
3. je dnes patrnái u nás jistá krize demokracie, ježby|a

usměiĎována tak dlouho jen jedním směrem a nevytvoňila

si více schridnfch drah. Jsme pňesvědčeni, že tato krize je

pŤedevším krizí vridčích lidí. Demokracie i u nás nivelizo-

vala. Dnešnívzpouraproti největším lidem naší demokracie _

Masarykovi, Benešovi - a vlastně taky užuž začínající odboj

proti Švehlovi _je v tomto prostňedí pochopiteln odboj proti

těm, kdož pňesahuji nivelizovanou hladinu;
4. odtud plynou reakční choutky, vzrrist fašismu a všechen

ten politickf rmut dnešní chvíle.

Jsme pevně pŤesvědčeni o zdravé síle naší demokracie. Je
nutno ííci, že proto je svěži a mladá, že má v základech revo-

luční tradici českou _ v nejširším slova smyslu revoluční...,
to jest pŤedevším intenzívní touhu po rušení životních kon-

vencí a dosahováni vždy nolfch forem, nové svobody. Vše.
chny ty snahy podlomit tuto revoluční tradici, jež měla po-
stupně formy náboženské, nacionální a etické, at už lryphfvaj|
odkudkoliv, jsou současně ohrožením demokracie samé. Proto
ten živelnf piíklon všech čistfch živlťr k Masarykovi _ repre-
zentantu té nejčistší revolučnÍ tradice, jenž ji funduje česko-
bratrstvím, reformaci, humanismem a konstruktivním socia-
lismem. Tato demokracie je velká vášerlnejširší svobody a nej-
širší spolupráce všech živ|i, jež tvoŤí dnešní svět. Její podklad
je etickf. Ta vášeř svobody jde tak daleko, že demokracie
nechá žít i proudy, jejichž cílem je - zničení demo-
kracie. Je to jen svědectvím její síly. Vyvinout tuto demo.
kracii do všech forem' to' co dosud žije ještě jen teorií, učinit
tělem, společenskou realitou, je rikol budoucích dob. Chceme
jen ňíci, že máme k tomuto vyvoji podmínky mnohem pŤízní.
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vější než kter1ikoliv jinf stát. Nositelem eticko.revoluční síly
demokracie je dnes socialismus. Bez socialismu není dnes
demokracie. oslabení socialismu je oslabením demokracie.
Proud, jejž dnes pozorujeme v českém socialismu, ta vášnivá
tendence etické očisty, konsolidování jeho fundamentri, je
silnou pŤípravou k nové jeho éŤe. V době, jež má tak silné
reakční proudy, bude socialismus radiká|né a revolučně kon.
struktivní. Bude strážcem naší demokracie. Js*" také pŤe-
svědčeni do té míry o instinktivní politické moudrosti české,
že se na tu vzpouru malfch proti těm, kdož je pňesahují,
zvláště proti Masarykovi a Benešovi, díváme s ironickfm
risměvem. Naše demokracie, jež nemá zrovna lazbyt velk ch
politickfch individualit, nebude páchat sebevraždu: Masa.
rykje opravdu mimo diskusi.Je naším programem, naší silou,
naší vírou a nadějí.

Formy politického života mohou se měnit: nesmÍ se však
porušit krásná revoluční tradice česká. Je fundamentem na.
šeho národního bytí.

(Host 6, č. l, ňíjen 1926)
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Julius Fučík: SITUACE

Pozruimka redakční: Na Gijtzovu glosu v l. čísle odpovídá mluvčí
druhého kÍídla mladé generace, jež se také uplatĎuje v }Iostu.
Trvajíc na stanovisku rrytčeném v GÓtzově článku a odmítajíc
zvláště poslední větu článku p. Fučíka, jejž tento politicLf projev
nikterak nekvalifikuje k tak biitkému soudu o politick ch diskusích
českfch spisovatelrl, otiskuje redakce tuto parafrázi, aby v otázce
tak d ležité byla slyšena i druhá věteť mladí/ch spisovatelri. PŤi-
pomínáme, že v dalším čísle v diskusi bude pokračováno.

Politickf otŤes, jímž byl rozchod tzv. všenárodní koalice,
vytvoŤil u nás situaci, která konečně pro všechnyjasně a bez
obalu ukázala interes české buržoazie jako jedinf interes naší
demokracie. Není pochyby o tom' že jednostrannf politickf
tlak, jak jej provádě|a bfva|á koalice, soustŤeďující se proti
komunistrim a Němcrim jako živlrim státobornfm, mohl na
mnohé prisobitjako nevÍnosná a spravedlivá péče o stát'
zvláště když v něm spolupracova|y tzv. socialistické státo-
tvorné strany' které měly bft zárukou proti reakčnosti koalice.
Ale když soustavnou ,,jednotvárností politického tlaku., byla
celá uvědomělá dělnická tŤída v Československu zbavena
iluzí o české demokracii, když ve volbách zmenšila socialis.
tické paravany koalice tak, že se už žádná protidělnická poli.
tika nedala za nimi skrft, a když proti tomu komunistická
strana ukáza|a se bft největší dělnickou stranou v zemi, pňe-
stala b1ít bfva|á rovnováha rovnováhou a zača|a se hledat
nová. Její buržoaznost byla evidentní, spor byl jenom o to,
máJi bft buržoazné ,,pokroková,,-|evá, nebo pravá; ce
boj levého bloku proti pravému byl bojem o intenzitu. So.
cialistické strany státotvorné _ jinak aktivně podporující
levf blok _ vstoupily do loajální opozice. Jejich loajalita
k buržoazii vynesla jim zatím ohrožení místa pňedsednického
v senátě a jiné zŤetelné projevy toho, že se dnes politickf kurs
mění a vyjasĎuje na 100 o/o.PÍestává politickf tlak proti Něm-
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