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PfítomnosL
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rozeznává se již nabubrelý výraz brídilltv od strízlivého
vecného projevu ucencova, kde dovoleno bíti na buben
reklamy a agitacne vykoristovati intimní duchová 'úsilí
ucencova neb umelcova, kde delikátní výsledky osobní
inspirace umelecké, myslitelské neb tVltrcí vubec jsou
reglementovány hrub)rmi prsty držitelu skutecné moc~,
at již to je moc politická nebo organisacní? O tom neJ
výmluvnejší svedectví mohli by podati ti, kdož byli nu
ceni žádati ochrany svého díla od verejného politické
ho svedomí, nebo oni, kdož mohou plniti své životní
poslání toliko prostrednictvím, tak ríkajíc »skrze prsty«
držitellt a predstavitelu tohoto verejného svedomí, této
poíitické moci.

Nemám predevším na mysli na príklad oné speciál~í
republikánské situace, kdy moc a duch, demagogte
a myšlenka, iniciativa a stereotypnost, obsah a nulnost
se stretají, aby moc škrtila ducha, demagogie veznila
myšlenku, stereotypnost mentorovala iniciativu, dušev
ní nulnost politicky vládla duševnímu obsahu z toho
prostého dltvodu, že v republice nonvaleur rve a tudíž
se politicky uplatnuje a intellektuální cást národa mlcí
a tudíž se politicky biricuje.

Nemám také hned na mysli oné dnes obvyklé ceské
republikánské situace, jež by mohla vzniknouti, kdyby
na príklad duch a myslitel T. G. Masaryk, nejsa presi
dentem republiky, nýbrž vysokoškolským ucitelem,
a chteje býti jmenován do vyšší hodnostní trídy, musil
by napred býti zmeren a kvalifikován duchem a my
slitelem na príklad rázu pana F. S. Frabši, aby mohl
»postoupiti«. »Tot bežný zjev ranného republikánství,
kdy politické úrady rozdílí politická moc a nikoli úro
ven ducha«, reknete námitkou. Nuže, myslím na všech
ny ony neznámé a anonymní delníky a cinitele práce,
jejichž subjektivne svrchovane citlivé, odpovedné
a dalekosáhlé dílo ve svete hmotném i mravním merí
stereotypní politická moc, která nedosedla schopností
a duchem, ale proste chytráctvím a stranickým arri
vismem. Myslím na dílo kovkopa, jehož pot prodává
zchytralý a nesvedomitý odborový tajemník, aby se po
liticky vyšvihl na jeho zádech a ujednal politický pakt.
Myslím na soudce, který spravedlivým rozsudkem ri
skuje ztrátu postupu, je-li jeho rozsudek politické strane
nepohodlný. Myslím na žurnalistu, který nesmí ríci
své pravdy, nechce-li býti politicky ztracen. Myslím na
ucitele, který ucí pravde a spravedlnosti národa, sáJm
jich nepožívaje. Myslím na myslitele, jehož vnitrní
pravda nesmí odkrýti stranickou lež, nechce-li býti ze
strany vyloucen. Myslím na básníka, který vraždí svou
inspiraci, aby nepohoršil své strany. Myslím na mini
stra, který nesmí vykonávati svého resortu ve prospech
národa, pokud stojí v odporu s domýšlivým egoismem
té které strany. Myslím na ty všechny, jejichž rozhled,
vzlet, talent, intensita musejí býti potlacovány, brzdeny,
.komoleny - ponevadž slouží národu, nikoli stranám 
a ponevadž ti, které dosadila strana za jejich strážce
a vládce, techto všech vlastností nemají. Myslím na ty,
kdož, plníce svedomite své individuální poslání, poslání
sil spontánne se rozvíjejícího národa, mají podléhati
tem, kdož tohoto svedomí nemají. A myslím záverkem

ROCNíK 1.

K. H. Hilar:

Potreba politického svedomí.
Za všeobecné myšlenkové krise, do níž postupem

casu upadl ceský republikánský clovek, vážící si pojmuv
a slov, já si chválím jako radost.ný príznak n~ prík~~d
tu okolnost, že alespon v šestém roce republIky muze
Ferdinand Peroutka studovati psychologii našeho ve
rejného života bez obavy, že bude preložen, udán nebo
ponechán do smrti v jedenácté hodn.ostní tríde, že j~st
núm prece jen možno císti clánky jako )}Intel1ektu~l«
bez obavy, že se tu mlátí prázdná sláma, aby byl zaujat
politický cinitel, rozdelující sinekury. Jaksi sam~v?lne
a s tím vetší vnitrní nutností konecne se tu prodlra na
verejnost potreba revise pojmlt a merítek, ba co ;í~e,
potreba nové cistoty pouhých slov, když v dnesn.m~
svete prospechárství doma ~l tluchubství venku, lIde
a slohy už se pomalu navzájem nerozeznávají.

Druhdy skromný lokálkár vecernícku, raportující
z nezastrené potreby obeda a vecere, mluví dnes po
v)'šeným jazykem Barbeye d Aurevillyho, literá;ní
a estetické soudy pronášejí se s neurvalostí I)1zdovych
sporu, a politický trhan, který druhdy lovil svrchníky
svých spoluobcanlt, dnes shání jejich hlasovací lístky,
cituje Chestertona a predstírá literární nebo filosofické
zásluhy, podle ducha okresu, jejž hodlá natáhnout.
Filosofické systémy jsou pro kocku. V honbe za mocí
není hesla, predmetu, myšlenky, autority, národního,
sociálního, kulturního, všelidského, duchovního statku,
jehož by nehodil uchazec uchazeci do tváre. Není po
malu jazyka, obratu, myšlenky, citu, výhrady, prízvuku,
jehož by se neužilo v politickém boji, v boji o vyšší
hodnostní trídu, o udelení koncesse, o pošpinení rivala,
vylákání subvence nebo verejného prídelu. Rachot ve
rejného žvanilství, at už se mluví o vlasti, humanite,
vobode neho nutnosti sní žení cen potravin, jest pravi

delne tak ohromne prázdný, plan)' a mechanický, že muž,
který by dnes chtel promluvit k národu z pohnutek nej
vnitrnejších at v tom neb v onom oboru tvorby ducha,
bude práve v dobre sm)'šlející a politicky neporušené

erejnosti prijat s podezrením, koho chce napálit a kolik
O bude verejnost stát. To, co bylo ješte druhdy prece

posvátn)'111symbolem, nedotknutelnÝm pojmem lid
í a vzdelanosti, pojmem a, zákonem, jemuž slušný

za slušného platící clovek proste bez výhrady
vla tne spontánne se podroboval, budí dnes v soukro

útrpný úsmev. A našel-li by se clovek, který své
ryté, nekontrolovatelné jednání chtel by zarizovati
at goriích techto zákonlt, mejž si talent sebe vetší,

bude rázem platiti za muže k verejnému životu ne
zpusobilého. K tomu, aby nekdo dnes byl verejne cinný
a nahyl verejné moci, není závadou nejistota jeho po
ve ti na policii. Oc beží, jest, že nesmí to býti muž du
chovní úrovnc, nechce-li platiti za politického šaška.

Co znamená tento stav? Co znamená toto úplné zme
tení pojmil, tato úžasná duševní promiskuita, kde ne-



Prítomnost82

na to, proc mají býti služebnými duchovní elementy ná
roda práve proto, že jimi jsou, proc k politické moci
dospívá se cestami mechanického materialismu, když
prec jenom opravdový idealism udržuje opravdove
stát. Myslím na to, proc duchovní síly národa (nic na
tom nemení politická posice Masarykova a Benešova)
ve všech stranách a skupinách politických spíše naporád
jsou vázány a ovládány, než váží a vládnou?

O tom dnes nekolik povšechnýclí slov.
Podle jistých politických zkušeností z kulturnejších

prostredí lze míti za to, že politicky žíti a panovati není
nutno práve a výlucne jen politickým trikem, tajnou
korupcí a politickým materialismem, pocítajícím jen
s nejnižšími instinkty davovými. Jest naopak ješte
v okruhu reálné politiky, pocítá-li se také s dobrými
instinkty srdce massy. Není to vždy jen vyhlídka na
úplatek a tajnou koncessi, co spojuje nebo seskupuje
politicky spolecenské trídy národa. Ba jest nepochybno,
že cím kulturnejší je stát, tím kulturnejší vrstvy mu
vládnou. Napríklad zlodej at náleží ke kterékoli spole
censké vrstve, není zjevem kulturním. A ministerský
predseda kteréhokoli opravdu kulturního státu, který
má snahu sestaviti nejlepší možnou vládu, nebude si
zakládati tak na tom, že získal do svého kabinetu zá
stupce nejruznejších politických stran, jako spíš na tom,
že ze všech techto stran získal opravdu lidi kulturní.

Avšak, jaký typ, jaký druh je v lidové republice
tak zvaný kulturní clovek, když prece již z monarchie
je známo, že tak zvaná kultura slova není vždy kulturou
cinu?

A tu chválím si opet, že již v šestém roce republiky
je prece jen možno, aby bylo uvažováno vážne
a vecne i o techto otázkách, a v dobe, kdy beží prede
vším o pozemkovou reformu, starobní pojištení a klíc
rozdílení politické moci, je prece jen možno, aby se
myslilo o základních pojmech politické slušnosti, solidní
delbe pojmu a konstrukci duchovne nove se tvorících
typu, v než soudobá spolecnost, tak zmatená duchovne
i politicky, zvolna se krystalisuje. Autoru clánku »Intel
lektuál« náleží na príklad prvotní zásluha, že premýšlí
s úsilím o tom, jaké základní a vedlejší, jaké kladné
a negativní vlastnosti má typ lidí, kterí nejsou v repub
lice toliko hlasovacím materiálem stran, kterí nežádají
od státu toliko dodávky, trafiku nebo místo k pošte,
nýbrž kterí premýšlejí o státu jako o náboženství, ná
rodním hosporlárství a kulturních dejinách. Slovem,
jakého druhu to jsou lidé, kterí nejsou kryti ani poli
tickou ani odborovou organisací a pres to pocitují
jakousi osobní odpovednost ve vecech, které pripouštejí
nebo odmítají, lidé, kterým se za císarství ríkalo jaksi
tajne intelligence a jimž v republikánské estetice razí se
jméno intellektuálu. Trída, která ani nerecní, ani ne
malversuje, ani neobchoduje, politicky stojí jaksi
v ústraní, pokud není otevrene vysmívána, a ac roz
tríštena, nese prece pasivne v národe onu úroven, která
z nedostatku precisnejšího slova jmenuje se kulturní
úrovní národa.

Vytýkám ponekud autoru definice této trídy národa,
že hned na pocátku, kdy nevycerpal úplne, kdo vše in
telektuál jest, crtá s durazem, kdo jím není a na míste,
aby tak zv. intelektuálovi, když již o nem mluví, plaše
ho z nesmelého šera, v nemž politicky tento druh pre
bývá, dodal mysli, vlastne ho deprimuje tím, že mu vy
týká politickou neobratnost a vše- to, co mu schází. Kri
ticky je to, možná, dobré, ale já, který nejsem ani kri
tikem, ani politick}·m spisovatelem, pokládám se stano-

Zl.

viska psychologie svého zamestnání za takticky a zá
kladne d{Uežité rozvinouti, fundovati, inspirovati, na
bíti vedomím a vulí jednou vyslovený, zachycený a pre
cisovaný typ - a poslati jej na scénu politického života
národa.

N uže, tento práve objevený intelektuál republikánsk}·
mejž si chyby, jaké chce, je mi onou vrstvou národa,
onou trídou mezi trídami, o níž se domnívám, že by ve
všeobecném zmetení politických pojmu mohla jaksi pri
speti k vyjasnení pojmu, dnes politicky tou merou za·
nedbaných jako jsou pojmy: vecnost, skutecnost, sluš
nost, pravda, smlouva, reáln::>st a vtlbec politická so
lidnost, slovem pojmy, které z nedostatku precisnejšího
slova tvorí tak zv. kulturní základ verejného života,
tedy základ, o nemž je známo, že vládne mu t a t is
mu t a n d i s v barbarské a nekulturní Evrope po sta
letí v politickém a parlamentárním živote anglickém, a
chcete-li, do jisté míry i v americkém. Kdo dnes
o sobe intelektuál jest, vyložil v zásade autor clánku
téhož oznacení. Já na tomto míste chci jen pripojiti
ješte, kdy a za jakých vlastností je tento intelektuál po
litickým clovekem, kdy, abych tak rekl, prestává býti
jevem privátního zájmu myslitelského, jakýmsi zbyt
kem kulturního l'art pourlartismu, )estétem«, a kdy
stává se politickým soucinitelem, aktivní trídou národa,
praktickou hodnotou možného a zlepšeného politického
života republiky. Nuže, to je tehdy, když tento )intelek
tuál«, tento »vedomý«, který nejsa mechanickou trí
dou národa, dovede nejen com p r e h e n der e, chá
pati, precisovati hesla a pojmy, nejen in t e 11e g e r e
to jest 'rozeznávati hodnoty a humbugy, veci a zdaje,
reálie a mystifikace, fakta a lži, práci a švindl, slovem
slušné a neslušné, dobré a zlé, ale když z »vedomého«
stane se »svedomý«, t. j. ten, kdo má o sobe nejen
theoretické vedomí, ale i praktickou živost, také sve
domí. A ten, kdo má ved o m í a s ved o m í zá
roven, u toho intellegere , rozumeti znamená soucasne
také agere, to jest jednati, cili u toho, kdo dovede roze
znati dobré a zlé a má svedomí, slovo poznati zna
mená také soucasne jednati - jednati pro dobré a jed
nati pro t i zlému. A typ jaksi theoretický a planÝ,
»estét«, muže se státi rázem typem štepným i poli
tickým, užitecným druhým, obci, celku, jakmile jeho
intelig~p.ce zanechá své trpnosti, jakmile prevezme na
sebe všechny dusledky, které našemu vedomí ukládá
naše svedomí. A myslím, že jest vítati v každé forme
akci inteligentní a odpovednou, rozumna a odpovedna,
byt s pocátku neobratnou a nezkušenou, ježto jest vu
bec nejakou akcí k všeobecnému dobru proti všeobéc
nému zlu. A necht si nikdo nemyslí, že jakékoli spole
cenství lidské, at je to organisace, sociální dohoda
nebo stát, mohou trvati pod jakoukoli formou politi
ckého zla, na jakýchkoli základech jiných, nejsou-li to
základy lidské moudrosti, lidského práva a liqské vzde
lanosti, na tech jakýchkoli základech opacných, které
proste jednou prožity, oznacujeme krátkým slovem:
nekulturní.

Lidský duch muže blouditi, ale nemuže sebe zapome
nouti. Nebot není vládního režimu, státní nebo spo
lecenské pospolitosti, která chtejíc obstáti pred soudem
dejin, pred prostou zákonností života, mohla by rušiti
zákon lidského práva, lidské spravedlnosti, lidského
ducha, slovem zákon lidské kultury.

Ale což lze zváti kulturním takový stav vlády,
v nemž státní idealism jest ohrožován materialismem
stran, vzijemne se porušujících výmenami a ústupky
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na úcet státní, utilitaristickou morálkou politického
stranictví, které fedruje k státní moci zvlášte za lido
vlády, v duchovním smyslu nejvýše odpovedné, casto
lidi kulturne temné a mravne porušené? Lze zváti kul
turním stavem stav státu, v nemž pod záminkou prí
slušnosti stranické, vplíživší se a rozvinuvší se dema
gogie stranického materialismu a osobního arrivismu
nebezpecne ohrožuje cistý vývoj národa a jeho odpo
vedné státní moci?

Práve v lidové republice má každý obcan právo ptáti
se toho, kdo mu ukládá jménem státní moci újmy na
majetku, po prípade krvi, po legitimaci nejen politické,
ale i mravní. Jest jen vecí obecné cistoty, aby ruce,
které vnikají národu do kapes, byly primerene cisté.

Jsem presvedcen, že verejná cistota, která panuje
dnes v pojmech i merách života verejného a politického,
jest kalným dílem demagogie, jež v naší dobe není
omezena jen na pole politiky. Jsou také demagogie
estetické, náboženské, filosofické, národohospodárské,
pedagogické a mnohé jiné.

Panuje presvedc_ení, že protijedem každé demagogie
jest reální úvaha, jasný rozum, pestovaný intelekt, spo
lecensky mluveno vrstvy kulturní, slovem dneška mlu
veno t. zv. intelektuál, vrstva, která žije také mimo
strany, v politickém myšlení nespatruje zájem koncesse
nebo výdelku, pro niž cistota myšlení jest proste prak
tickou potrebou životní.

Chci dáti na tomto míste výraz presvedcení o tom,
že k zvýšení kulturní úrovne našeho politického života
ve stranách i státe muže prispeti tento od politiky osob
ne neodvislý intelektuál ci správneji vrstva lidí intelek
tuálne živých a žijících. Nemohu pocbopitelne dnes
mluviti o praktických methodách zasáhnutí intelektuála
soudobého do politického života republiky za úcelem
utvorení takové atmosféry politické v našem živote
stran, aby vznikla na míste námi dotcené atmosféry
korupcní demagogie atmosféra cistého politického sve
domí. Jedno je mi však jasno: je-li dnes jasna z nej
ruznejších stanovisek témer biologická potreba ocisty
našeho života stranického, tato ocista není možna jen
tak zvaným »hromadným cištením ve stranách«, nýbrž
drobnou individuální prací všech onech intelektuálních
vrstev národa, od nichž toho možno bez zvláštních
obetí žádati. Tím, že já a vy a ten a ti a ony, všichni
dohromady, stojíce na svém míste, prikrocíme ak
tivne k provedení toho, co pasivne jako nutné a dobré
jsme shledali, tím, že budu v oboru své pusobnosti fe
drovati živel cistý proti špinavému, podporovati prav
du proti lži, státi na strane cloveka kvality proti clo
veku protekce, hájiti stanovisko veci proti stanovisku
reklamy a lsti, tím, že se nebudu báti státi pri stano
visku politické uprímnosti, myšlenkové ryzosti a reál
ného poznatku, proti stanovisku úsiuhy, ochoty, ka
ptivace nebo tajné protislužby, tím že budu zkrátka
podporovati hodnotu, osobne jakkoli nepohodlnou,
proti bezcennosti, jakkoli puvabné, kdyžte jsem jednou
je vecne poznal a zvážil; nastoupím tak nejprostší
a nejprimitivnejší cestu, jak mohu prispeti k obnovení
verejného svedomí, k vybrednutí z hanebného duchov
ního zmatku, v nemž všichni v politické verejnosti ži
jeme, k obnovení dobrého kulturního vzduchu, bez
nehož není možna ani pravá, zdravá politika, ani pra
vý, zdravý stát, ani národ s budoucností vecne pocíta
jící.
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O. Skala:

Masaryk a Marx.
Pozornost, kterou vzbudil clánek »Impromtu histo

rique«, uverejnený v 3. císle »Prítomnosti«, primela
»Rudé Právo« (15. února) k replice na názory, v clánku
projevené, a také na názory, v clánku neprojevené.
Nelze upríti »Rudému Právu« znacné žurnalistické
schopnosti. Kdo sleduje naše deníky, uzná, že po strán
ce žurnalistické dovednosti »Rudé Právo« stojí mezi
prvními.

Dovednost žurnalistická nesmí však nikdy svádeti
k nepresnosti v citování. Nepresnosti dopustilo se »Ru
dé Právo« vetou:

»... Hlavní myšlenka, již Masaryk v tomto clánku vy
slovil, jest, že Marx p o ci s t a t o u s v é h o ž i v o t a a
svých názoru byl nerevolucní. Revolucnost ž,e byla jaksi jen
zcela krátkým omylem jeho mládí. Na revolucním stano

visku že stál pouze roku 1848, potom po celý život, zejména
ve svých nejzralejších letoch a dílech že hájil názory, které
ne nás (komunisty), nýbrž sociální reformisty oprávnují, aby
se k nemu hlásili.«

To je mylná reprodukce Masarykových slov. Masa
ryk v receném clánku ríká jasne, že Lenin a jeho stou
penci se mýlili, když »hlásali, že jejich taktika je j e
d i n e správná a že odpovídá ucení Marxovu«. Že není
j e d i n é správnou, to anglický príklad dokazuje už
dnes; a že bolševism (jako taktika marxismu) není j e
d i n é marxistickým, musí býti každému jasno, kdo
M a r x e a E n gel s e zná. Pro revoluci, rozumej:
revoluci krvavou, Marx byl v revolucním žáru roku
1848. Avšak pozdeji prijímal pro socialism jakožto
hlavní a rozhodující taktiku parlamentarism, revoluci
hlasovacím lístkem. To Engels krátce pred svou smrtí
vyslovil s urcitostí vylucující pochybnost a diskusi.
V Anglii tedy zvítezila Marxova taktika t a k é, n e
jen v Rusku, »zvítezil Marx zralejší, Marx socialisti
cký, marxistický a zvítezil nemarxisticky.«

Hlavní myšlenkou Masarykovou není tedy, že Marx
byl podstatou nerevolucní (viz nedostatek rozlišování
revoluce krvavé a contrario revoluce hlasovacím líst
kem. "Dle Masaryka Marx zttstal revolucním i když
zmenil názor na taktiku katastrofální), nýbrž these, že
obojí methoda - krvavá i parlamentární - je mar
xistická a zvítezila: krvavá v Rusku, parlamentární
v Anglii.

/\. práve tak nepresne dovolává se clánek »Rudého
Práva« Masarykovy »Otázky sociální« z roku 1898:

»Tehdy c!ok<!zc\'al práve lI.fasaryk, že Marx nebyl revo
lucním jen ve svém nezralém jinošství, nýbrž po celý život
s výjimkou pouze poslední iáse úpadku telesných sil.«

Kdyby autoru clánku šlo o presnost, byl by si lépe
všimnul vety na stránce 615 recené knihy:

»A proto mužeme tvrditi, že také MalA, jako veliká vetšina
radikálu, dobou - ne r í k á m stá r í m - se zmírnil,
vzdávaje se své theorie o nutnosti velikých katastrof resp.

prevratných revolucí.«

Kde tu tedy jest rec o úpadku telesných sil?
*

Jde-li o zjištení, jak Masaryk nazírá na otázku, zda
Marx odklonil se prttbehem doby od theorie katastrof,
nutno predne zdttraznit, že Masaryk ani ve svém clán
ku, ani v »Otázce sociální«, mluve o marxismu, ne
myslí nikdy jen na Marxe, nýbrž vždy na dvojici:
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Marx-Engels. Je proto vecne nesprávné, když »Rudé
Právo« staví otázku tak, jako by byla v »Impromtu
historique« nebo v »Otázce sociálnÍ« rec jen o Marxovi.
Masaryk vždy, mluve O marxismu a jeho vývoji, mluví
o dvojici: M a r x a E n gel s. Pri úzkém osobním
i literárním prátelství a soucinnosti Engelse a Marxe
(vzpomente vydání II. a III. svazku Kapitálu po smrti
Marxove Engelsem) jest považovat Engelse za spole
hlivého interpreta Marxova vývoje zralejších let.

Masaryk dovolává se - mluve o obratu v marxismu
proti revoluci - úvodu ke spisku Marxovu »Die
Klassenkiimpfe in Frankreich 1846 bis 1850«, otište
ného Engelsem roku 1895 z »Neue Rhein. Zeitung«
r. 1850. Na základe tohoto úvodu dokazuje Masaryk,
že Engels roku 1895 zavrhuje taktiku revolucní pro
Nemecko nadobro.

»Marx, jak cteme, myslil, že by se bez revoluce obešla.
Anglie a Amerika; Engels nakonec pridává k Angliii a
Americe také Nemecko. Obrat je úplný.« (»Otázka sociální«,
615-616.)

Zabývaje se podrobne tímto úvodem, Masaryk do
vozuje, že dle Engelse. .. »taktika revolucní r. 1848
navždy je odcinena a J;1avždy znemožnena.« Ukazuje,
jak roku 1848 celá Evropa se hospodársky zmenila, jak
vznikl skutecný velkoprumyslný proletariát, který ten
kráte úsilím Marxov)TIl byl pevne zorganisován v je
dinou armádu mezinárodní:

»J estliže dokonce tato mohutná armáda proletárská posud
nedosáhla svého cíle, jestliže toho je. daleka., aby vítezství

dosáhla jedním mocným rázem" a za to v tvrdém, tuhém
boj i od pQlsice k posici pomalu musí postupovati: tož máme
v tom dukaz pro vždy, jak nemožno bylo r. 1848 dobýt soci
ální premeny prostým náhlým prepadením.« (Slova Engelson
str. 617.)

Dále uvádí Masaryk hodnocení parIamentární tri
buny Engelsem a využití státního zrízení, v nemž se or
ganisuje panství buržoasie, proti temto zrízením:

»... A tak se stalo, že buržoasie a vláda dostaly se tam,.
že se bojí mnohem víc akce strany delnické zákonné než
protizákonné, že se bojí mnohem více úspechu volby než
rebe.lie.« (Slova Engelsova str. 619.)

Engels vidí nemožnost revoluce také se stanoviska
strategického a dovodí, že panující trídy prály by si,
aby delnictvo se postavilo proti delum a puškám. Proti
Vzrtlstu moci delnictva zbývá jen

»jediný prostredek, jímž by stálé stoupání socialistick);ch

šiku v Nemecku mohlo b)'T zadržen~, ba na cas i nazpet
vrženo: srážka ve velkém slohu s vojskem, puštJení žilol1
jako roku 1871 v Paríži ... « (Slova Engelsova, »Otázka
sociální«, str. 622.)

Shrnuje výsledky svého pojednání O socialismu a
revoluci, praví Masaryk na str. 630 zmínené »Otázky
sociálnÍ« :

»... uvedené fakty stací l:a dClkaz, že v marxismu a socia
lismu vubec za vedení samého Engelsa (a Marxe) v názorech

o politické taktice stal se obrat ve prospech taktiky nenásilné
a bezrevolucní ... « »Obrat je velmi zrejmý v theorii i v pra··

xi ... « >~Ovšem obrat ten, jak videt ze všech techto' projevll,
i Engelsova, není náležite zduvodnen. Jako Marx vedle 1.
svazku svého Kapitálu pololil svazek III., tak Engels vedle
revoluce prohlásil nerevoluci ... «

Z uvedeného je zrejmo, že není správné dovolávat
se Masarykovy »Otázky sociálnÍ« pro tvrzení, že Marx

po celý život zustal prívržencem násilné revoluce. Ma
saryk byl roku 1898 na základe Engelsovy interpretace
Marxe presvedcen, že »Marx' dobou - ne r Í k á m
stá r Í m -« se zmírnil a vzdal se své theorie o nut
nosti velikých katastrof resp. prevratn)Tch revolucí. 
Je pravdou, že bezpecné rozrešení této záhady ocekával
tehdy Masaryk od vydání podrobných biografiÍ Mar
xov)'ch, a je pravdou, že materialie tyto od roku 1898
v bohatém množství už vyšly (Mehring, Rjaxanov.
Jacckh a j.). Ale je pravdou také, že pres tyto publikace
Masaryk nenašel príciny zmeniti své mínení o odklonu
M a r x e a E n gel s e od theorie katastrof a krvavé
revoluce. Kdyby autor clánku »Rudého Práva« byl cetl
v Masarykove »Otázce sociálnÍ« dále, zejména na
str. 615 až 6z3, byl by býval opatrnejŠÍ ve svých V)'
vodech a v dokazování Masarykem Marxovy revoluc
nosti (= násilná revoluce) až do konce jeho života a
vývoje.

Zdá se, že autor nedal si dost práce, aby presne po
chopil, co Masaryk ve svém clánku chtel ríci. Neporoz
umením pak byl sveden k nepresnosti a zkreslení jeho
názort1.

Vady našeho verejného mínení.
Dr. B. Mathesius nadhodil asi pred rokem v »Case«

otázku, zda u nás vubec existuje verejné mínení. Dospel
k fiázoru, že

»citlive a úspešne reaguje u nás verejné mínení stále
ješte jen na 'veci, týkající se otázek národnostních.
Holá· národní existence je u nás stále ješte jen pred
metem takové starostlivé péce, že nelze si predstavitI,
že by se vere\iný život mohl obrátiti bez mocného pro'
testu vetšiny smerem, který by byl po té stránce pova
žován za nebezpecný. Mimo otázku národnostní existuje

u nás verejné mínení snad jen ješte ve vecech umelec
kých. .. V ostatních oborech verejného života a to
v oborech pro existenci státu nejd'ÍHežitejších, ve ve
cech rádné a poctivé správy a v otázkách zdravého
politického života verejné míneni u nás neexistuje, nebo
alespon nefunguje clobre.«

I s tímto názorem bylo by možno nesouhlasiti, pone
vadž steŽÍ mužeme mluviti o jednotném verejném mí
není ve vecech národnostních a umeleck)·ch. Nicméne
praví se tím, že není u nás verejného mínení jako klad
ného cinitele politického. Profesor Macek to tempera
mentne naznacil, že není u nás verejného mínení ve
smyslu všeobecném, ale pouze »mÍnenÍ« par taj n Í,
jakési otýpky frásÍ a hesel, které se predkládají ctená
rum stranických žurnáltl; hranice tohoto mínení jsou
dány hranicemi jednotliv}'ch politických stran. Bylo by
zajÍmavo zjistiti, zda skutec!,1e politika, politika stra
nická, skutecne hodne váŽÍ v denním živote prumerného
jednotlivce. Tu bychom poznali, že nejvíce lidí se o poli
tiku vtlbec neQo z velké cásti nestará; jejich život denní
je vyplnen jinými starostmi. Na schuzi o Leninovi z celé
Prahy nesejde se ani dvacetina lidí, co chodívala na zá
pas Sparta-Slavia. Kdybychom spocítali veškeré poli
tické schuze v Praze za týden, poznali bychom, že .ne
sejde se na nich tolik lidí, co jich jde jednou vecer do
biografu. I z novin ctou se nejvíce cásti nepolitické,
'soudnÍ sín, inseráty, rt1Zné zprávy, smes, vraždy atd.
Na Václavském námestí dovede vecer mrznout velký
hloucek lidí, aby se dovedel poslední sportovní vý
sledky; videli jsme však na príklad, že by tam cekali
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útocí na schuzích; skandalisuje v novinách, útocí se na
sentiment, ne na rozum a rozvahu ctenáru a posluchacu.
Je nedostatkem tohoto stranického mínení, že vychází
z citu a ne z rozumu. Pusobí na ne hesla a proto verejné
mínení myslí heslovite. Heslo musí selhati pred složi
tostí života. Heslo i program má svoje poslání. Heslo
však není programem. Nebezpecí hesla spocívá práve
v tom, že podporuje heslovité myšlení. Nelze mluviti
u nás o vecném obsahu verejného mínení, nýbrž spíše
o jeho nálade. Jest skeptické, neverí a podezírá. Za to
odpovedny jsou politické' strany. Padlo pred casem slo
vo »propagace režimu«. Režim musí se opírati o verejné
mínení. I dobrý režim muže a musí padnouti, nenalézá
li pochopení u verejného mínení, treba by to bylo jen
neurcité a nálad9vé mínení. Bude otázkou casu, kdy
z jednotlivých mínení stranických se vytvorí jednotné
mínení úhrnné. Do té doby nutno zlepšovati stranické
mínení, mínení ve stranách. Marx stanovil nekolik
stupnu, jimiž musí projíti proletariát dríve, než uchvátí
moc. Je nutno nejprve ho uvedomiti, potom utríditi, se
skupiti a vésti k boji. Kde jsme u nás, držíme-li se této
diagnosy? Ani ne v prvém stadiu této vývojové stup
nice. Proto není u nás jednotného verejného mínení.
Pro politický a sociální život ztrácí se tak cinitel velmi
význ~mný, což je tím smutnejší, že jiné prvky verejné
~o ŽIvota, politické strany, vudcové, tisk, nedovedou
Jeho nedostatek kvalitativne nahraditi. K. T.

Literatura a umení

J os. Kodícek:

Vlastimil Burian a jeho druhové.
Spocítal jsem to. O letošních Vánocích ptalo se mne

šest lidí, s nimiž jsem se setkal, obvyklou otázkou:
»Kde jste ztrávil Štedrý vecer?« Odpovídal jsem stejne
mechanicky: »Vecerel jsem s Vlastimilem Burianem.«
Nacež šest lidí ruzného zamestnání a intelektuálního
stupne se dalo do smíchu. V cem spocívá síla komiky,
u níž stací vyslovení jména, že dosahuje cíle?

Burian vstupuje na scénu po zazvonení zvonku: »do
krámu!« Prichází pyšným krokem krocana. Má frak,
který se leskne špínou. Ve veste místo retízku k hodin
kám provázek s kouskem zátky. Pod náprsenkou, která
vylézá z vesty, je videt nahé telo. Na nohou žluté boty
s úžasne dlouhými špickami. Vlasy, uprostred rozcís
nuty, zakrývají kšticemi oko. První pohyb: procísne
prsty kštici a srovná ji. Pak vidíte tvár: veliké šedé
oko s jasem dobroty a silou nenalomeného zdraví. Telo
ztepilé a pružné, ruce dlouhé, paže silné. Stejný je hlas,
jímavý zvucnou uprímností, nestísneností. Pak nekolik
vterin mlcení. Má-li duch Burianuv ruce a telo, tu se
v tu chvíli skrcil, primhourené oko sonduje smer letí
cího míce, paže se roztáhly, prsty jsou napiaty, zlomek
vteriny napetí, lapnutí a prvý vtip trepe se v ruce ko
mikove, jakoby stále ješte chytal míce v brance »Spar
ty«, jejímž byl goalmanem. Sportovní prvek nevymizel
z celého pusobení Burianova; v jeho tvorbe je uprím
nost, jasnost: dobrý vzduch sportovních hrišt; chladné
a nekrecovité vybicování síly na hlavní okamžik; zá
kladní povahová nenašminkovanost; lstivost, pokud je
prípustným, ba nutným prvkem poctivého boje; obna
ženost, jíž nepomuže žádná kulisa, barva, hra svetel:
nutno míc chytit, nebo vletí do branky - to jsou jas
né životní pomery. A tak tu stojí veliký chlapík

s tvrdým kloboukem na hlave, s jezdeckou hulkou v ru
ce, tvárí rozšírenou, s celem prostredne vysokým, ale
pevným, zosobnené zdraví pražského lidu.

Rada komiku, již v poslední dobe docílili veliké po
pularity, pracuje vetšinou psychologickou metodou ne
prímou, nekdy i velice složitou. U Chaplina jest zá··
kladním prvkem povahového ustrojení tichý, laskavý,
filosofický smutek, který se vlece na plochých, mátono
hých chodidlech, hledí z cerných nostalgických ocí a
skoro polosnem naráží na ztreštenou realitu sveta:
Max Linder je zcela francouzský: gracieusní kouzlo
pravého troubadoura s elegantním vousiskem nad ero
tickými rty, avšak pomazané šlehanou smetanou. Linde
rovo gaminství je sladké jako dort; Max Pallenberg,
správne charakterisovaný jako objevovatel a zvelico
vatel »hemmungu«, skrytých v každém cloveku; krutý,
násilnický césar, roztrhávající vnitro postavy a vnitrek
slova, jehož výsmešný pathos temení z toho, že vynáší
ubohé stránky lidské povahy, aby tím rekl: není tak
zle na svete, nebot je ješte hure. Proto je soucit s krea
turou, který cítíme z Pallenbergova výsmechu, prote
stem proti nejubožším: sytým, a pathos, jímž se' mu
válí vznešená slova v ústech, až ukáží celou svou pro
lhanost a nesmyslnost, protestem proti akademické
vznešenosti. Burian je mezi Pallenbergem a Chaplinem;
je dosud méne hlubok)T, ale o to jasnejší a prostší, zcela
bezprostrední. Není prirozený, je prírodní jasem smí
chu, jenž nepochází z hloubek zClmotané, hluboce složité
psychiky, nýbrž z prebytku neporušené síly ducha, ne
klamne zdravých instinktu, jimž je svet proste malý.
Proto jakoby zalehl scénu svou osobnustí; vedle neho
sotva co na jevišti existuje. Je improvisátor rodem,
ponevadž hotová, vypracovaná estetická forma ho tísní
jako železná panna a každý vypracovaný umelecký tvar
hrozí explosí pro nadbytek jeho životní jarosti. Jest
herec dosud zcela monologický, který neumí zapnouti
dialogický kontakt, nebot jeho kypivost není .organiso
vána.

,Bylo vykonstruováno allegorické zosobnení kladných
narodních vlastností: hloupý ceský Honza, který je ve
skutecnosti chytr)' a svou pro~totol1 a poctivostí vy
hraje každou pri. Tato allegorie je jako tolik ,ryzích'
národních estetických hodnot, bídným novovekým pre
kladem nemeckého »der dumme Hans«, analogie hÍou
pého l\Iichla, a nevystihuje ze skutecné národní charak
terologie ceské skoro nic. Ceský prostný clovek je
všechno spíše než hloupým t-~onzou. Proste proto, že
je predevším velmi bystrým, ba mazaným clovekem. a
jeho dobrácká prostota nejšikovnejší maskou, kterou si
mohl nasadit selský clovek v sociální a národní porobe.
Málokterý lid se naucil býti tak bystrým pozorovatelem
a tak neúprosným kritikem, neprístupným pathosll a
šerosvitným mnohoznacnostem; ceský clovek dovede
jedním slovem vyjádriti jáclro vecí. Z ceského lidu opet
pražskÝ, u nehož k národnímu nadání pristoupila
i pružnost a nebojácnost, vlastní meštákum,' vytvoril
prímou tradici veselé a hubaté kritické jedovatosti,
která veselila se kdysi ;na prknech Šmídových, Tichého
a jiných, pak na cas na jevištích vyhynula, žijíc už jen
v lidu pražské periferie .• '\ tuto domácí pražskou tradici
s Longenov)Tmi a N ollem vyzdvihl zase Vlastimil Bu
rian a to v intensite, jež nemá nic spolecného se senti
mentální nepravdivostí staropražských písnicek. Za
chránil jí útvar pražského drobného divadla, který bez
neho je dnes nemyslitelný. .

Vlastimil Burian je od zamašteného fraku, špica-
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t)'ch bot, je7deckou hulku až po drmolení podivných
slov a krkolomných vetných kcnstrukcí odleskem této
pražské lidové duše. Je psychologick)'m a filologickým
kritikem, aniž chce tím vyjádriti neco jiného než rozzá
rený údiv nad affektovanou mechanicností vztahu, ji
miž žije vetšina lidí. Vykládaje prípad, kdy ho chtel
zatknouti strážník, rka: »Vaše Blahorodí, co tu racte
ciniti« - ne, rekl »Sycáku, pojd se mnou« - zahájí
príhodu slovním gallimatiášem, jenž je lepší kritikou
naší verbalistní essayistiky, než muže podati kdokoliv,
snažící se znovu prozkoumati dosah slov v reálném vý
znamu a skutecném smyslu a osvoboditi tak vecnost
sveta od prolhaných prívlastku pathetiku. Nebo vypra
vuje loveckou príhodu, v níž zurí fabulacní p)Tcha naiv
ního lidového lháre: »Vrátil jsem se ze zajetí - z Pan
kráce - a byl jsem pozván na lov u kolegy hrabete,
i ohlédnu se a on za mnou vlk v ústrety, ohlédnu se a
on stále za mnou v ústrety, v ústrety a furt v ústrety«,
pri cemž literární sluvko jakoby se odpoutalo ode rtu,,..
stále silneji vykrikováno, až s hrímavým pathosem na
bývá samostatné nesmírné existence, existence grotesk
nÍ, kritické, nesmyslné, zcela již nenaturalistické.
,\ touto spontánní methodou vydobývá nevycerpatel
ného bohatství improvisacních úcinu, jež zesílenými
tlaky na radu výrazových složek nabývá povahy ab
straktního umení, aniž ztrácí cokoliv ze životní prosté,
presvedcující skutecnosti.

Teprve poslední dobou a to za spolupráce s jemným
a kultivovaným, trebaže dravým Longenem a živo
tem kypící pí. Longenovou, chápe se Burian kreací
v plném smyslu hereckých. Nemohu tu pominouti ak
tovky dokonalé, »Dž mou milou«. V chudé rodine slaví
se svatba; nevesta, milující šoféra, nechce ženicha, který
je starý a ošklivý. Leda by se smela s milencem roz
loucit. Prichází opilý ženich s kumpány a tropí vytr
žení, nad nímž je v rodine plác. Funebrák, který mel
kohosi pohrbít, omylem považuje dum za dum smutku.
A ted rozpoutává se zmet, nad niž je zrídka možno zrít
neodolatelnejší: ženicha hraje Longen s telesnou akro
batikou a divokostí, jež by mohla být príkladem here
ckého zvládnutí tela až do posledního kloubu a trhnutí
svalstva. Je to zcela moderní herecký výraz. Longen
stupnuje odpornost opilého do fantastiky, zustávaje
svou osobností vedle, jako jemný, jádrem šlechtick)T,
milý clovek, jímž skutecne jest. Visí na klice co hadr
ve vetru. Zustane, opilostí nalomen, ztrnulý jako na
klonená tyc. Opojen láskou k bližnímu, líbá druha a
nemuže se odpoutat. Považuje sebe za druhého a dru
hého za sebe. Lítá po jevišti odpálkován jako špacek.
Pak ~('válí s funebrákem jako na louce a nemoha ode
jíti, ve vzduchu odplave, predstaviv si, že je ve vode.
Je to úplný výkon. S ním N 011: dedecek bez zubu, se
víckou a papírem v ruce, každému nepotrebný, a ac

milý,každ)'m odkopnut. Marne nabízí ve velkosti mou
dré duše prednost na ceste potrebné. A Longenová:
na nejvyšší stupeií. teploty vyhnaná neporádnost a ne-,
omalenost predmestské holky - skvost charakteristiky.
Mezi nimi Rurianllv funebrák, nejdokonalejší dosud
hereck~Tjeho výkon. Na klapkách 'namalovány druhé
oci. Pou ocima paprsek car. Obocí prodlouženo až do
pojení. Pomal)T,dustojný potmešilec. Zcela znelidštelý

pohrbívacím remeslem, jako ohlodaný od krys na tele
i na duchu. S páchnoucí morálkou nekromantu a ma
nií soucitu se samým sebou, jakoby on byl vždy hlav
ním trpícím. Ruku stále natažénou k odmene, s neutu
chajícím soucitem k nespravedlnosti, jež se mu stále
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deje. Považuje se, ac asi padesátník, za sirotka. S kru
tou mechanicností merí »prvotrídní« sukno, které klade
na katafalk. Domnele uražen, ac mu nikdo neublížil,
stupnuje urážku až v rozmery vraždy a strašne trpí,
pohrdá a bojí se. Typický hysterik a histrio, což není
stejná vec jen ve vede a ceských polemikách, n)'brž
i v jeho jevištním podání. Nakonec urve plod, chy
staný jinému: se zavázaným nosem hledá mrtvolu a
nalézá dívku, cekající v temnu šoféra. Vycházeje, zase
trpí a bolestne cuká rameny. Je to komický výkon
prvého rádu.

Herectví, hodné v dnešní dobe toho jména, není jen
technickým ztelesnením forem, jinými vymyšlených a
zopakováním myšlenek, jak jim naucila rutina a škola.
Žádá otevrení zasutých lidských skrýší a osobností.
které nejsou ,opél.kovatelny a dosaditelny. Burian je jed
nou z takových jedinecných osobností, hotových a pev
ných již svým zrodem. Není dosud hotov jako herec.
Je vlastne stále v zacátcích své dráhy. Bez láskyplné
a pevne vedoucí režie není dosud myslitelný v Molié
rovi, Shakespearovi a úkolech, jež se mu otevírají v mo
derní literature. Burian jest vynikající a mimo všechen
text. Mohl by odríkat abecedu a kontakt by byl úpln)'.
Ale prece, ctižádost hercova nemuže pominout vrchol
ných výtvoru dramatické literatury, na nichž je vybu
dována divadelní kultura soucasnosti. Verím, že jich
nepomine ani Burian, nebot fond tak bezprostrední, li
dový a životný nesmí zustati nezužit.

Verím v Buriana i techto velikÝch úkolu. Jest na
nem, aby utužením i vnejší pracovní a formální disci
pliny, vykultivováním svého nadání splnil naše nadeje
v sebe. Jsou nevšední.

Jiný Chaplin.
Bylo zrejmo, že v »Kidovi« ocitl se Chaplin na rozcesti: až do

tohoto filmu bavil lidi zpusobem pristupným i cowboyskému
vkusu, kopaj e lidi - i ženy - do zadku, mláte hu!cickou do
hlav, rozbíjej,e talíre, padaje ochotne do vody a poskytuje celou
radu podobných laskavostí publiku. N ehylo veci, kterou by ne
postavil na hlavu, a pro vtip by byl ochotne zabil vesmír. V »Ki
dovi« se již ukázal zamyšlenejším, a spojil zde humor a smutek
v útvar velmi puvabný. Jedna scéna z »Kida« byla pro nový vý
voj Chaplim"lv prímo symbolická: najde na ulici nemluvne,

prohlíží je, a starý nerv drastické komiky se v nem pohne:
již již nazdvihuje mríž kanálu, aby tam díte hodil. Kdyby si
jeho nápady zachovaly své dosavadní mravy, bylo by díte snad
proletelo nejakou šachtou stredem celé zemekoule a padlo u proti
nožcu nekomu do polévky. Ale zvítezil nový Chaplin, zavrel
zase opatrne mríž kanálu a díte si vzal domu. Americané JSOll.

pokud se t)tká detí, velmi citliví, a Chaplin vedel, že nesmí bavit
publikum tím, že bude kopat hocha do ubohého zadecku. Ne
zbývalo mu, než k díteti prilnout a vzít na sebe odpovednost za
jeho život. Jeho humoru byl dán príkaz a závazek.

Dokonciv »Kida« pracoval Chaplin jako režisér na filmu, ve

kterém sám nehrál. Ttinto film videli jsme nyní v Praze. Jme
nuje se »Verejné mínení«, u nás však, aby byl ucinen láka
vejší, byl prezden na »Parížskou maitressu<<.

V nejbujnejších Chaplinových filmech meli jsme; casto dojem,

že ten, jenž tu tak nehorázne baví publikum, je vlastne založe
ním melancholik. Jeho oci neprestávaly býti smutné, zrídka se
usmál a vetšinou chodil vážný jako Hamlet, neštastný princ

dánský. Tu a tam nabývala jeho záliba v lícení osudu ubohých

a ponížených urcitejších forem: jako v onom vystehovaleckém
filmu, kde sehrál s neodolatelným humorem a stejne neodola
telnou melancholií scénu, kterak vystehovaléc po veceri v re-
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~uraci shledává, .že ztratil peníze a že nema, Clm by zaplatil.

Humor a žal _ není jiných elementu, které, uzavrevše s~o\.ek,
mohly by úcinneji útociti na lidské srdce.

»Verejné mínení« je krok na Chaplinove dráze k melancholii.
Ve svete kinennatografu se takovým filmum ríká »drama«. Hle,

Chaplinuv film, v nemž se nekdo opravdu zastrelí! »Verejné
mínení« je vyvrcholení oné mistrovské americké režie, jež do
vede podávati skutecný život s takovou poutavostí a již až dosud
js~ znali z nekterých rcžií Griffithových a Stroheimových.
Kdekoliv byste prerušili film, to, co by vám zbylo na plátne, by

byl dobrý, výtvarne uvážený obraz. Vidíme, že ve filmu, jako
v jiném umení, skutecná hodnota spocívá v intensite práce. Dej
»Verejného mínení,« velmi obycejný, mohl býti zpracován veami

špatne, a jest to jen režie Chaplinova, jež vdechuje skutecný
život do všech detailu. Shlédnuvše film, reknete si : »Ano, ta
kový jest život« - což nekdy bývá nejvyšší chválou. Z pohybu
a tvárí hercu mi'tžete tu vycísti leckdy tolik psychologické bystro
zrakosti, že by mohla moderní literatura pocítiti závist. Každá
postava jest tu dokonale utvárený lidský typ. Newideli jsme už
dávno na divadle postavu tak plnou nefalšovaného života, jako
jest tu bohatý milenec parížské maitressy. Ano, to jest clovek
se všemi svými slabostmi a drobnými návyky, zachycený prímo
v intimite své bytosti. Základní náladou tohoto kusu jest pocit
osamelosti, s nímž se více méne potká každý ve svém živote.
Chaplinova režie dovedla prostým postavením osob do prostoru
vzbuditi tento pocit osamelosti. Uvedme jed~nou scénu: malé ná
draží, osamelá ·dívka; nikdo se neukazuje; devoe chce telefo

novat, ptá se, a z okénka se OIbjeví jen ukazující ruka; pak
prijede vlak, jehož nevidíte; uzríte pouze, kterak po šatech dív
ciných klouzají svetla z oken prejíždejících vagonu; do jed
noho takové1;Jo svetelného ctverce devce namírí. DovoltCl, abychom
rekli, že v tom bylo tolik melancholie jako ve verších Alfréda de

Vignyho. Vedle toho humor, shovtyave ukazující lidské slabosti.
I v tom jest život, který neoddefuje prísne komiku a tragic
nost.

Muže býti film umením? Zapomente, co jste cetli, a jdete se
podívat. Budou-li moderní spisovatelé pokracovati ve své podi
vínské papírovosti, muže se státi, že umení, kt,eré cítí v žilách
trochu života, utece se celé do filmu. Ale spisovatelé, jak je
známe, budou si i pak klásti starostlivou otázku: mi'tže býti film
umením? Videli jsme jednoho V'eK:eraceské puvod~1í drama mo
derního autora, druhého dne jsme videli francouzský film

»Bahno« v režii Louise Deluca a tretího dne jsme pripadli
v casopise na ucené a složité pojednání, muž,e-E film býti mnc·
ním. Usmálí jsme se.

Z chvály, kterou vzdáváme »Verejnému mínení«, vyjímáme
ovšem konec. Tady se ChapEn zapotácel pod tíhou am~rického
verejného mínení a vkusu a poslal svou hrdinku, slouže bežné

fílantropické predstave své vlasti, jako ošetrovatelku do neja
kého detského útulku. To není více než prílepek. Jest to konec
tak banální, jako když v ncmeckých filmech zapadají za tro
secníky života vrata kláštera. Chaplinova odvaha nevydržela;
dal nakonec príliš mnoho l1a to, co mu o zálibách publika vy-

práveli prodavaci filmu. -fP-
v
Zivot a instituce

Dr. Ladislav P. Procházka:

Prostituce a zákon.
Zabývat se hluboce otázkou prostituce, znamená za

bývat se hltlboce otázkou pohlavní vubec. Je to théma
obtížné, posud málo objasnené.

Má dve hlediska: morální a zdravotní. Pokud se

21. února

stránky morální týká, bylo by mOžno jíti touto jedno
duchou cestou: všem zvíratum - ssavcum lidem nejprí
buznejším - regulovala pohlavní styky príroda sama,
takže jednou neb dvakráte do roka na krátký cas neko
lika dnu otevírá dokorán brány ukojení pudu pohlav
ního, rovnomerne pro obe pohlaví. U cloveka této prí
rodní regulace není, a tato brána je otevrena stále s pre
rušením nekdika dnu mesícne u ženy. Ale není-li prí
rodní regulace, musí si ji stvoriti clovek sám, protože
úplná bezuzdnost pohlavní není myslitelna, chceme-li
utvoriti a udržeti spolecnost, nicí pracovní schopnost,
a sráží cloveka do hlubin pudiL Nejdokonalejší regu
lací, na kterou se posud lidstvo zmohlo, je manželství
s jedinou ženou a požadavek omezení styklt pohlavních
na tuto jedinou ženu a jediného muže. Tam, kde tento
mravní, církevní neb svetský zákon neztlstal slovem neb
papírem, byly pohlavní styky vyrazeny z verejných
starostí, a vzkvétala rodina jako pevný základ obce,
státu i celé verejné mravnosti. Nedá se upríti, že forma
vázaného jedno ženství s dodržením manželské vernosti
je a zltstane ideálem regulace pohlavních styklt. K to
muto ideálu patrí ovšem druhý: zachování abstinence
pohlavní u mladých lidí obojího pohlaví až do snatku.

Tam, kde obojího tohoto ideálu se nedbá, vzkvétá a
bují prostituce: slovo to znamená v širším smyslu kaž
dé ukájení pudu pohlavního mimo manželství. Zname
ná, že dobrovolné omezení styku pohlavních, dobro
volná jich regulace, možná pouze dobrovolným, llváže
ným a vedomým odríkáním, ci-li pouze na podklade zá
kona mravního, povolila. Proto je stoupání a klesání
prostituce vázáno tesne na pohyb mravní úrovne ná
roda. V prísné obci ceskobratrské. ve vesnici evange
lické, kde zákony mravní na podklade náboženském
vešly lidem v krev, je prostituce vltbec nemožna. Ve
mestech, pri stoupajícím a nespravedlive rozdeleném
blahobytu, po velkých válkách, neštestích a btastro
fách klesá úroven mravnostní a s ní stoupá prostituce,
Tam, kde ovládne, znamená zkázu rodiny ja!{Q·jedi
ného spolehlivého základu státu, a je jedním z nejmar
kantnejších príznaku brzkých konclt státu. Vide Rím.

Podle tohoto pojetí ovšem je každá regulace pro
stituce jako lT'.orálního zla cestou zákonitou, núízeními,
zákazy, tresty atd. naprosto marna a bezúcelna. VšeckY
pokusy, odstraniti ji jakožto nemoc spolecnosti lidské,
odjakživa a všude selhaly. Není nemocí., nýbrž prízna
kem jiné základní nemoci. Práve tak horec1Gi není
sama nemocí, nýbrž príznakem, a základní nemocí, kte
rou je vyléciti, je na pr. zánet plic: uzdraví-Ii se plíce,
zmizí i horecka. Tak i zde: základní nemocí je úpadek
mravní, podarí-li se ten zhojiti, zmizí i príznak - pro
stituce.

*
V užším slova smyslu znamená prostituce trídu spo-

lecnosti, živící se pronajímáním tela ku pohlavním sty
kum za úplatu. Tato definice ovšem je neúplná 
úplná definice je velice obtížná; ale vystihuje celkem
tu cást prostituce, která je obtížná, na kterou si lidé
nejvíce stežují, kterou nejvíce máme na ocích, a která
také musí na se bráti celou tíhu osudu. Když se mluví
o prostituci a naléhá se na její odstranení neb regulaci,
myslí se pouze na tuto cást prostituce.

Je krivdou a nespravedlností, že ze spolecnosti vyvr
huje se a pronásleduje jen prostituující se žena. Podíl
obou pohlaví na prostituci je stejný, ba u mUžtl vyšší,
ponevadž od nich vychází poptávka. Mladí muži znají
znicující a sklicující pocit viny po první souloži s ne-
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Netvrdím, že náš zákon je schopen prostituci a ne
Lezpecí z ní plynoucí vubec odstraniti: vždyt to vubec
není možno, a zákon toho nemohl míti v úmyslu. Ale
tolik tvrdím z plného presvedcení: zákon tento, správne
a energicky prováden, je výborne schopen, zredukovati
i morální i zdravotní nebezpecí z prostituce hrozící na
nejvýš možné minimum; je k tomu schopen desetkráte
spíše, než všechna policejní opatrení tak zvaná regle
mentacní. A návrat k policejnímu režimu v prostituci
znacil by težký krok zpet nejenom po stránce mravní
a zdravotní, ale i po stránce právní a demokratické.

Doba a lidé

Adolf Veselý:

Ztichlý básník.
1.

Anonymita básníka S Ie z s k ý c h p í sní mela býti
respektována a zachována. Co platno vydávat nyní
S Ie z s k é pí s n e bez oznacení autora, když víme,
že je jím Petr Bezruc a že je to ... nu, vyšší úredník
poštovního reditelství v Brne. Verejnost to ví a není
to ani verejné tajemství, a ti, co toho dosud nevedeli,
mohli se o tom nedávno verejne docísti, »že president
republiky povýšil autora S Ie z s k ý c h p í sní na
vrchního reditele pošt.« Neshodovala e novinárská
zpráva s pravdou, nebot povýšení stalo se s reditele na
vrchního inspektora, ale to cloveka nezmenilo. Petr
Bezruc sice stárne, ale nezpychl: zlistal skromn:)'m a
plachým clovekem.

»Prišel ke mne vcera malír R., byl prý také u Bre
zmy ... «

»A chtel vás malovat a vy jste se mu ovšem ochotne
posadil,« prerušil jsem ironicky sdelení Petra Bezruce.

Zázrak by byl dostat Petra Bezruce pred fotogra
fický aparát; dostat ho pred štafli je nemožnost. Po
divín, reknete, ale býti podivín, není ješte býti nelida.
Zoufal a hrímal, volalo pomoc Petr Bezruc pro schnou
cí tešínskou vetev národa, volal k lidem ... neslyšeli.
Božská náhoda pomohla, kde byli netecní lidé. S Ie z
s k é pí s n e se staly literaturou, krvave krásnou lite
raturou - jsou lidé, kterí ctou básne, hoši i dívky,
ctete! Co chcete od Petra Bezruce?

Hlasatel smrti a msty - tak se chtelo kdysi - necht
se ukáže také jako clovek! Na barikády, statecný tru
baci! Skromnost a plachost cloveka vykládala se bás.1"
níku ve. zlé. Básník nebránil cloveka, mlcel a umlkl do
cela. Mel zameniti lyru za mec jako Byron? Mel se
státi diktátorem jako d'Annunzio? Ne každý kolár, de
lající dobré vozy, je dobrý kocí, a u Petra Bezruce jsme
rádi, že vykrikl. Litujeme-li ceho, pak toho, že mlcí 
ale kdo muže za osud?

»Všechno po mne chtejte - odpovídává na žádost
návštevy - udelám rád, jen když nechcete básní. Básní
nemám.«

»Básní dnes nechci - naléhám - ac vím, že máte
nejakou novou zásobu. Stacilo by snad, kdybyste sáhl
do stolku. Priznejte se, že jste napsal svou V á z a
nou botaniku?«

Petr Bezruc se zardí, pokud stálá cerven jeho tváre
to ješte dovolí, sáhne si rozpacite na skripec, opíše ru
kou i telem klátivý pohyb a pripouští: »Úmysl zde byl,
ale verte, nedošlo k tomu. Nemám nic. Jednotlivosti
ano ... Ty už znáte.«

Bezrucova Botanika - mluvilo se o ní dlouho ta
jemne. Láska Bezrucova k prírode podporovala do
mnenku tvorení »herbáre«. Ze Slezských písní byl znám
jeho K a k t LI s, jeho K o n i kle c, z dodatkó jeho K aIi n a a z verštl casopisecky otišten:)' jeho S t a r c e k
a jeho K a š t a n y , .. Mohlo se snadno veriti v usku
tecnený úmysl. Zatím tedy není; doufejme, že bude.

Poštovní výstava v Praze ukázala predloni celou ra
du spisovatelu, kterí jsou povoláním poštovní úredníci.
Šestapadesátiletý Petr Bezruc (* 15. zárí 1867 v Opa
ve) je mezi nimi. Po prevratu v Brne bylo Bezrucovi
nabídnuto místo reditele pošt a telegrafu. Zdráhal se,
dal se pak premluviti a prijal. Vydržel to práve tri dny:
První den sesadil dosavadního reditele Pragra, Nemce,
svého i jiných ceských lidí udavace za války, druhý den
hodil do kamen podobiznu excísare Karla a tretí den
sesadil sám sebe, címž považoval svou reditelskou
funkci za splnenu. Odevzdal vládu nástupci a sám si
vzal nezvucný a nenárocný oddíl reklamace zásilek ná
dražní pošty. Tam pusobí.

Nekolik ctverecních metru merí úradovna Petra Bez
ruce, rožní prízemní pokojík nádražní pošty v Bme,
a v ní úraduje, spolecne s dvema pridelen:)'mi úredníky.
o jednoduché frekvenci strídave dopoledne i odpoledne.
Vyvádí ho odtud toliko dovolená, s kterou ceká, on svo
bodný, až se vystrídali ženatci, a tráví ji v Brankách
u Opavy, nebo ve Frenštáte.

Setkal jsem se s ním predloni na prázdninách: »Což
na G run i jste letos nebyl?«

»N edostal jsem se tam, mel jsem špatné pocasí. Le
tos to bylo mizerné.«

»Škoda, byl byste si už mohl precíst v rámci své
U vít 4 n í p o u t n í k u u mladých Charbuláku.«

Loni se Bezruc na Grun dostal a také na Lysou Ho
ru. Bezkydy jsou Bezrucuv milovaný kraj.

Poštovním úredníkem stal se Petr Bezruc v Bme
29. dubna 1889 po studiu filosofie a po krátkém úra
dování v zemských službách a s kratší,..prestávkou, kdy
úradoval v Místku (od 20. X. 1891 do 22. VII. 1893).
ZtIstal Brnu veren a doufá to ve zdraví vydržet ješte
svá tri léta, potrebná do zasloužené pense. Zajímati
bude, že Petr Bezruc úcastnil se roku 1919 cinne prací
plebiscitních na Tešínsku, kde úradoval' tri mesíce
v J ablunkove, Trinci, Oldrichovicích a v Lomné. Své
úrední pov:)'šení, které mu prišel osobne sdelit president
pošt Barvic, uvítal, víc z rozpacitosti, slovy: »Tisíc dí
ku, mám z toho jedinou radost, o mesíc delší dovo
lenou ~«

Turista, vytrvalý turista byl vždy Petr BeZl'uc a zu
stal jím. Malá spolecnost starších pánu - robek nemi
luje ani na cesty - vydává se v nedeli i svátek vlakemi pešky z Brna na bližší i vzdálenejší výpravy, casto
do krajiny Pavlovských kopcu, na jih od Brna, všude,
kde lze najíti ješte dobrou kapku vína. Obvyklá je také
každorocní smutecní v)'prava o Všech,.svatých na Babí
Lom u Lelekovic. Není-li spolecnosti ve všední voln:)'
den, neodstraší Petra Bezruce nekolikahodinná tma bez
spolecníka. Zná okolí brnenské velmi podrobne. Básen
»Papírový Mojšl« má na príklad dejište ve staré for
manské hospode Maxlovce u Žilošic. Období, kdy nelze
podnikat delších výprav, mají každodenní cíl v My ..
slivne u Kohoutovic. Parná odpoledne letní trávívá
Petr Bezruc u Bystrckého mostu na Svratce. Mlcme
však už a neuvalujme pro prozrazené podrobnosti spra-·
vedlivý hnev básníkuv na svou nevinnou hlavu!

Básníci nežijí vždy ve shode s gramatikou; nazval~
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si to štírkování, krásne licentia poetica. Petr Bezruc
prohrešil se ovšem-ve svých S I e z s k)" c h pí sní c h
proti oficiální poetice mnohokrát, ale nic ve zlé: poe
tiku tvorí živí básníci, ne školometi. Stárnoucí Petr
Bezruc žije však s gramatikou v družném a duverném
prátelství a je jejím príležitostným strážcem. Pripojil
již k vydání svých básní z roku 1920 filologický ko
mentár, v nemž dostává svuj díl »inteligence a žurnali
stika ceská«, že nemá citu pro jazyk prostého lidu; a
cas od casu zasedne básník na stolici prísného jazyko
vého soudce nad námi, hríšnými žurnalisty.

»Poslal jsem vám - píše nekdy novinárum - zase
psanícko. Prostý lid nikdy by nerekl vítkovický, huso
yický. Prostý lid ríká vítkovský, husovský!«

Jindy zase: »Malé Kynice je zle, správne Kynicky!«
A po tretí: »Doubrava - jaká Doubrava? Dú

brava !«
Prijímáme psanícka, ale necítíme jejich filologické ci

kantorské prísnosti. Gramatikova psanícka jsou ovšem
doléhavá, ale vždy drahá budou básnická psanícka Pe
tra Bezruce.

Dokumenty

František Ferdinand.
1.

Ve vídenských listech se pred krátkým casem objevily plány
a osnovy 7.avraždeného Františka Ferdinanda, které mel pri
pravenypro prípad nastoupení na trun. »Neues \Viener Journal«
se tváril, jakoby uverejnoval sensaci prvního rádu, a za úcelem
této sensaee nepoznamenal, že všecko, co v uváejnených techto
osnováchje obsaženo, bylo dávno publikováno v pametech ze
snuléhoposledního ministrpresidenta prof. Lammasche.
I když je zájem o plány Františka Ferdinanda netecný a ne

plodný,prece je zajímavo i dnes si tettnito plány skontrolovat
(pro historii) fysiognomii tohoto posledního politicky dorostlého
Habsburka.Dr. F. Veselý, který mel v Benešove dost príležitosti
arcivévodupozorovat, v tomto listu už ukázal na nekteré stránky
povahy Frant. Ferdinanda. Byl to skutecne poslední politicky
významnejšíHabsburk. Karel politicky do své smrti nebyl plno
letým.Nerozumel svému povolání pred válkou, nerozumel válce
a nerozumelpomerum po ní. Jak dá Buh a štestí junácké - bylo
asi jeho politickým kredem.

Je pravda, že František Ferdinand nemiloval Madary a všecky
'jeho projekty o tom hlasite svedcí. Chtel je také jiste pokorit
a tím pokorením je dostat tam, kde je míti chtel. Ale František
nebylneprítelem Madari't proto, ponevadž by v nich byl spa
troval politického nicitele duna,jské monarchie. Nenávidel je
neproto, že svou politikou bourali základy ríše, že utiskovali
národnostne,politicky, sociálne, kulturne a hospodársky vše, co
v Uhráchbylo nemadarské, a nechtel je pokorit PIOto, aby tito
nemadarštínárodové se dostali k svému právu národnímu a po
litickému.Chtel proste zotrocovaných národu užíti proti Ma
darum,aby dosáhl svého cíle, aby se Madari podrobili jeínu!
Jaké byly jeho zámysly? Absolutisrn, feudaJism, reakce, nemecký
povlak ríše. Všechny jeho nápady trialistické znamenaly jiste
~labení vlivu madarského, ale ne v zájmu národu nemadar
skýcha nenemeckých, nýbrž v zájmu dynastické politiky habs
burské.A ta znamenala u neho cernejší reakci než u Františka
Josefa.

Je to jedna z chyb a nedostatku ciste nacionalistické politiky,
dá-Iise nekdo oslnit zdánlivým úspechem, jenž by nám byl kynul
z nekterýchprojektu Frant. Ferdinanda. Hlavne proto, že podnet
u neho byl zcela jiný a tudíž také cíl. Po prvních krocích t3.ko-
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vého uskutecnení byli bychom poznali, že bychom ani v rámci
bývalé monarchie nemeli s Frant. Ferdinandem spolecnou cestu.
Kdyby se byl Frant. Ferdinand dostal k provádení svých zameru,
byl by jeho režim zcela jiný než jeho predchudce'. František
Josef mel po celý život jen starost o z ach o v á n í monarchie,
ponevadž prožil r. 1848, 1859 a 1866 okamžiky, kdy tato existence
byla silne ohrožena a dala se na konec vykoupit jen hodne draze.

To Frant. Ferdinand vše znal jen z historie a, jak víme od
jeho ucitelu, dost povrchne. Jiste však, i když se ucil historii,
z historie se jiste nicemu nenaucil. Nepochopil ji, ponevadž ji
ntlchtel pochopiti, a proto považoval všechna ta nebezpecí, jež
jeho strýc prožil, za prekonaná, prezíral je a nechtelo nich ni
ceho vedet. Naopak: behem casu všechny ty nesnáze a obtíže,
jež panovaly v monarchii, považoval ne za nutné dusledky deju
vredchozích, nýbrž za dusledky špatné vlády Františka Josefa.
František Josef, i když nikdy o tom nemluvil a nedal mluviti,
VI'; svém nitru instinktivne znal jiste dobre velká nebezpecí, jež
Rakousku hrozí pro prípad vážných událostí svetových. Proto se
jim vždy úzkostlive vyhýbal. Tak jako po r. 1867 už nechtel
oktrojovat, byl všeobecný názor, že se už nikdy po r. 1866 nepustí
do vážných zápletek válecných. Ani okupace Bosny nebyla u neho
oblíbena. Byl tehdy mladší a snad proto rychleji ho dovedli pre\
svedcit, že této operace vyžaduje prestyz mocnárství. Ale Conrada
z H6tzendorfu ihned propustil, když v r. 1909 jeho tirolské
manévry vzbudily v 1talii neduveru, a obema mobilisacím proti
Srbsku se vzpíral pokud mohl. Jak nerad uposlechl Berlína a
Ballplatzu r. 1914, je známo.

František Ferdinand mel docela jinou mentalitu. Nemohl se
dockati panování, ponevadž veril, že si všecko proste naporoucí,
že všechno pujde na komando, že si zrídí své Gross-Oesterreich
a zlomí každý odpor. I mac!'arský, i ceský i treba nemecký,
bude-li treba, ponevadž to Gross-Oesterreich znamenalo proste
pro neho Gross-Habsburg. Gross-Oesterreich nebralo ohled na
národy, na obyvatelstvo vubec. To prece je z jeho dopisu nejlépe
patrno. »Bohužel,« píše, »že nerozhoduje jen mocnár.« 0111 však
doufal, ž,e si to zarídí tak, aby nerozhodoval parlament, lid,
aby rozhodoval jen on, Gross-Habsburg. Už proto jsou tedy
všecky spekulace dríve a úvahy ted klamny, které pocítaly s tím,
že režim Františka Ferdinanda by býval pro nás výhodným,
nebo alespon výhodnejším. Pripouštím, že by se bylo s nad
ulehcilo proti drívejšímu stavu nemadarským národum, kdyby
je byli »pustil« na Madary. Ale cím, jak a jak dalece? Jen potud,
pokud by toho byl potreboval k pokorení Madaru. Byl by zavedl
všeobecné hlasovací právo v Uhrách. Dejme tomu. Máme dnes
jisté zkušenosti. Jací by to byli bývali poslanci za »Severní
Uhry«, za naše nynejší Slove!skol Tech by se Madari asi
ne:lekli. Stejne by nebyli Rumuni a Srbové mohli politicky celit
vyškoleným, par!amentárnímu životu zvyklým Madarum. Násle
dek: v nejlepším prípade shnilé nejaké to narovnání v ohledu jazy
kovém pri zachování madarského státního jazyka (v úradech,
školách a v armáde) v každém prípade stará madarská nadvláda
politická. hospodárská i sociální. Ale i jiná, dokonce skoro jisto
jistá eventualita: kdyby byl Frant. Ferdinand takto Madarum
ukázal zuby, Madari by byli jiste našli svého Deáka 11" s Vídní
se vyrovnali, i s hlasovacím právem se smírili, a pak nový císar
nemel pražádných duvodu, pouštet nemadarské národy na Ma
dary, a vše by bylo ješte horší než pred tím, ponevadž mada
risacní politika by se pak provádela zdánlive zcela legálne, par
lameutem zvoleným všeobecným právem hlasovacím! A jak Ma
dary známe, byli by si v takovém prípade zarídili vše tak, aby se
po druhé nemohlo opakovat to »pouštení«. Stav, který by byli
pak stanovili, byl by petrifikován pro všechny casy, za souhlasu,
ne-li za podpory Frant. Ferdinanda, usmí.reného krále s korunou
sv. Stepána na hlave. (Snad dokonce za souhlasu a pomoci pana
Andrej e Hlinky, J urigy, J ehlicsky atd.)

Ale necht už by byl stav jakýkoliv, nikdy by nebyl Frant.
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Ferdinand provedl víc, než co by mechanicky prospelo korune:
na pf spojtClllí Cechu se Slováky v jeclnu korunní zemi by nebyl
Frant.· Ferdinand nikdy pripustil, a o nejakém osvobození Slo
váku nemohlo být nikdy reci, dokud by byli ziistali pod žezlem
svatoštepánským. Toho ludáci dnes rádi zapomínají, majíce
p:lmtt až neprirozene krátkou. Že se Frant. Ferdinandovi nikdy
nejednalo o skutecnc rozumné, spravedlivé upravení pomeru,
o tom prec nebude nikdo pochybovat, kdo trochu sledoval celou

jeho politiku. A kdo se té víry dlouho nevzdal, musel být poucen,
jakmile vyšly pameti prof. Lammasche, jichž doplnkem jsou
dnes publikované návrhy. Jeví se v nich jako v dobrém zrcadle
celá po'vaha arciknížete, Povrchnost, cistá mechanicnost, neuprím

nost až k záludnosti (staré to vlastnosti habsburské), stredo
vekost a feudální aristokratism, znající jen prospech dynastie.
Povoloval jen formy, ale obsahu nepripouštel. Zn:lmenalo-li za
vedení vŠ<eobecného hl'asovaeího práva zdemokratisováni feudální

ústavy macTarské -- Frant. Ferdinand je zavádel, aby každou dc
mokratisaci znemožnil, a aby donutil MacTary k poslušnosti ko
rune. A to vYemi prostredky: i to pro neho, stredo\'ekého aristo

krata, nejsvetejší, korunovaci, chtel postaviti naprosto do svých
absolutistických služeb. Pro arcivévodu korunovacc neznamenala

polttický akt, o obsah tohoto aktu se .vubec nezaj ímal. Jemu byla
formou a tou formou chtel operovat, Proti MacTarum v první
rade, aby snížil význam politicky ,obsažné a závazné korunovace
uherské. Rakouská korunovace neexistovala. Ústava z r. 1867 ob
s,lhovala sice jakýsi korunovacní slib, ackoliv tam o korunovaci
nemohlo býti reci. Tam byl stat~oven jen slib, který rakouský

císar pri nastoupení trunu mel složit. F rantii'.ek Joscf tento slih
nikdy nesložil, a Frant. Ferdinand cinil složení slibu závislým

na ruzných predpokladech, stejne jako si predem stanovil pod
mínky, za kter}'ch by byl složil slib v Uhrách. V každém prípade
zamyšlc1 korunovaci rakouskou. ne aby manifestoval jakékoliv
ústavní smýšlení, kterého fakticky nemel, nýbrž aby nove zave
denou korunovací ve Vídni seslabil vážnost a tradici korunovace

uherské, pres to. žc se k té chtel odhodlat až v okamžiku, kdyby
se mu bud po dobrém nebo zlém podarilo odstranit všecky for
mální prekážky ústavní, stoj íel v ceste k dal~ko autokratictejší
v:{lde než jakou vedl jeho predchudce. K tomu úcelu mela sloužit
i korunovace ceská, zamýšlená »eventuelk po prípade'. Pe-vne

k ní nehyl odhodlán, teprve podle toho, praví sám. jak se p()mery
vyvinou. Neni pochybnosti, ŽC ho duverníci upozornili na rozpor.
jaký by se byl vyvinul mezi novou korunovací rakouskou a tra
diiclTí ceskou. Co bylo Rakousko? Co byl rakouský císar? Moc
nH zemí na ríšské rade zastoupených. Byl tedy už t:m, také
pánem v Cechách, alespon podle ústavního práva rakouského, dle
nel;ož mel skládat korunovacní slib. Bud tedy by bylo muselo
dojít k státoprávní úprave, anebo korunovace v Praze byla pou

l.ou okázalostí, dvorní slavností bez jakéhokoliv politického ob
salnl a v):znamu.

Poznámky

Zvláštní vlastnosti delnické diktatury. Na jedné strane
se nám ríká, že to, co nyní z Moskvy natahuje ruce na
všechny strany, jest vláda delníkti, na druhé strane pak
nám táž ústa zvestují, že ruská komunistická strana se
práve rozhodla prijmouti do svÝch rad 100.000 nov)Th
clenLlz delnických rad. Vzhledem k tomu, že jest to prá
ve komunistická strana. jež provádí diktaturu v Rusku.
jest na míste otázka, cí vlastne je to tedy diktatura,
jestliže do kOlmunistické strany se delníci, pod vlivem
nejaké dobré a shovívavé nálady, teprve zacínají pri
jímat. (Címž nechceme ovšem rícj, že by tam až dosud
žádní nebyli.) Je patrno, že tato delnická vláda držela

si po celých šest let aspon ctyri petiny ruských delníku
opatrne od tela a teprve ted podniká, zatím opatrn~'.
pokus s prijímáním delníku do strany. Jestli kdy, tedy
práve nad tímto faktem je zrejmo, že ruská diktatura
není vládou delníku, nýbrž vládou jedné politické stra
ny. Komunisté posuzují anglickou Labour Party velmi
prísne a nacházejí na ní samé maloburžoasní vlast
nosti. Avšak pochybujeme, že by Labour Party vá
hala po šest let, prijmouti 100.000 delníku do sV)'ch
rad, jako váhala ruská komunistická strana. Vubec
»Rudé Právo«, jež má tak bystrý zrak pro trísky v ci
zím oku a tak slabý pro brevno ve vlastním, se casto
ukvapuje. Tak vyt),kalo nedávno, že v nové anglické
vláde nejsou žádní skutecní delníci. Nato mohlo »Prá
vo Lidu« odpovedeti velmi lehce, položivši otázku, kolik
je skutecných delníku v ruské vláde a kolik jich je mezi
funkcionári komunistické strany v Ceskoslovensku,
»Rudému Právu« nezbývalo, než umlknout a prem}'šleti
9 pomste. Jak patrno, zavádí »Rudé Právo« dvojí mo
rálku: jednu pro sebe a druhou pro jiné. To bylo prí
znakem všech stran, které rychle chtejí uchvátit moc.
Výtky »Rudého Práva« mívají obycejne nejaký chou
lostiv)' bod, jako má choulostivá místa i ona slavná
diktatura delníku, do níž se však delníci prijímají jen
po podrobném a rozpacitém zkoumání jako kone na
výstavu.

Nemecká revoluce. Komunistick:," orgán se zlobí,
vydatne uŽ,ívaje svého statecného stylu, že meštácké
noviny vylhaly, jakoby komunisté v Nemecku chystali
puc na 13. února, a praví, že nyní »Právo Lidu«
snadno muže mluviti O »težkém mor[t1ním krachu
komunismu v Nemecku« a o tom, že »pripravený puc
ztroskotal«. Nemectí komunisté nemeli prý žádných
pucistick)'ch .úmys1ll a tak zustali uchráneni i morálního
krachu. Komunistický otgán koncí svým oblíbeným
refrénem: »Kdy už konecne,. delníci, vykopete ze svého
stredu prolhané vudce?« Nejsme informováni o tajem
ství 13. února, snad komunisté chteli opravdu klidne
sedet doma. Ale onoho morálního krachu (pokud v tako
v)'ch vecech bývá dotcena morálnost) nemectí komu
nisté prece jen nezllstali' ušetreni, a sice již mnohem
dríve. Cel)' svet se mohl docísti nikoli z meštáck:,"ch
novin nebo z »Práva Lidu«. nýbrž ze samého »Ruc1ého
Práva«, jemuž ve vecech revoluce prísluší, jak známo,
úloha úredního orgánu, že nemectí komunisté zbrojí
k obcanské válce. Bylo to pozde na podzim, kdy ríšská
obrana proste vyhnala saské komunistické mini try
z jejich úradoven a kdy komunistická strana byla pro
hlášena za rozpuštenou. V té dobe »Rudé Právo« každý
den temne zahrmívalo a s úctyhodnou otevreností pro
hlašovalo, že nyní tedy delnictvo prejde k útoku a že
obcanské válce nelze ujíti. Zaznamenávalo vojenské prí
pravy nemeck)'Ch komunistLl a prineslo v té veci radu
oficielních vzkazu z Moskvy, které pri známé poníže
nosti, kterou v sobe pocitují evropští komunisté, prijde
li jim na oci ferman z Kremlu, bylo ovšem dlužno po
kládati za rozkazy. »Rudé Právo« prohlásilo v té clobe
nekolikráte, že nadešla chvíle zápasu strašného a roz
hodného. lísto toho se rozložilo v Nemecku neb)'valé
ticho a po obcanské válce nebylo ani potuchy. Politické
nebe bylo prímo azurove modré. To vše lze zjistiti pro
stým nahlédnutím do komunistického orgánu z listo
padu a prosince. Od té doby se »Rudé Právo« peclive
snažilo zahaliti tuto episodu závojem zapomnení a po
kládalo už jen brutality ríšské obrany za známky revo
lucního vrení. Príciny tohoto dokonalého krachu ko-
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unistické revolnce v Nemecku jsou zajímavé a za
užily hy podrobnejšího rozboru. Myslíme. že v po

"edí prícin stojí naprostý nedostatek vlIdcích osob
tí, jímž churaví nemeckS' komunismus. Z v)rznam

"jších postav sociální demokracie neprešla ke komu
i tum ani jediná, a tak hnutí musilo hS,ti svereno pá
um, jež dlužno mírne oznaciti jakožto záhadné. Prostá
tografie na príklad komunistického ministra financí
, asku, pana Bottchera, mohla by povedeti mnoho za
mavého a bezútešného. At však tak ci onak, nemecká
onmnistická revoluce byla velmi vzdálena toho, do

viti se skutecnc, a na posledním sjezdu ruské komu
I tické strany v)rmluvne nad tím horekoval Zinovev.
e své reci potvrdil i pevn)' úmysl i krach.

"Po ríjnové pora,de,« del, )}ncmectí soudruzi se dohodli, že
boj zapocne zitra, kdy bud zvítezí nebo zemrou.«

.\v;ak nemectí soudruzi zustali vítezství i smrti stej
" vzdáleni, a Zinovevovi nezb)'vá, než konstatovati:
Ú. tup zpLlsohil velkou depresi a zklamání.« - Ze
innvev()vy reci zároveií.· lze získati cenné poznatky
tom, co myslili komunisté delnickou vládou a jednot
u frontou. Dnes, kdy tato hesla byla už opuštena,

ká linovev otevrene, jak si to predstavovali: nemclo
jiného úcelu, než zmocniti se moci a diktatmy. U nás
z;ljJaclese tato hesla lidu vykládala daleko uceneji

dalekomírneji. Ale Zinovev dnes priznává. že jedinou
cí, kterou ocekúvali od toho, že komunisté se dost a

ou do nekter)-ch ministerstev, byla nadeje, že zaopatrí
.000 pušek.

),l'ovažovali jsme,« praví Zinovev dále, !>vstup komunistú
,10 saské vlútly jtJ1 za vojenský manévr. Vy Jste tento vstup
zm~llili v politický hlok s levou sociální demokracií, která

vám svázala ruce. :My jsme si predstavovali veci tak, že vstup
do saské \'Iády bude znamenati dobyti základny k revoluc
nímu pochodil, základny, na níž se budou moci rozvinouti síly
našich vojsk.". Ale stalo se neco, co silne pripomíná ko
medii, Jestliže revolucní strana v predvecer povstání dostane
se do tak smešného postavellí, je to horší než porážka.«

Tak si to teuy predstavovali. A u nás nám bez uza
ní vyH[ldalo »Rudé Právo« (i ovšem pan profesor
jedl)') delnickou vládu jakožto nejcistší demokratic
útvar.

ohlašujeme s~ býti stoupenci demagogie. »VecernÍ
é 510vo«,které obšírnou moudrost ranního vydání
á spíše do formy aforistické, upozornilo na rafino-

• a složit), plán, který sledují komunisté sv)'m od
váním korupce v lihové afére. Jest to nic více a
méhe než útok na stabilitu naší koruny.

)Jl~st známo,« praví vecemík, )lže komunistické rozmazá-
riní domnelých afér jest v souvislosti se zavládnuvším

rescm naší koruny. Dllsledky mohou býti velmi težké
dclnictvo a my proto varujeme .. ,«

O?

Kam chtej í hnáti situaci csl. komunisté? Komunístická
ogic rozvrátila hospodársky Rusko,.. Demagogií,

em od odpovednosti a štvaním proti socialistum pracuj í

unisté nejen proti státu, ale i proti ,delnické tríde.
ude. kde ~i takto pocínali, ruší se soc~ální opatrení
lniclva.«

evíme, je-li dojem, zavládnuvší po odhalení, že si
ialisté vypLljcili peníze na své V) delecné podniky

varnick5'ch fonc1Ll,tak zdrcující, že by v zápetí za
mohlo prijíti zrušení osmihodinné doby pracovní.

i tická demagogie sice opravdu není postavou
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z ríše bájí a my sami k ní nechováme nežn)rch pocitLt:
jest to pro náš vkus panicka príliš mohutná a telnatá,
a mimo to - také pro náš vkus - príliš verná pánovi,
kter,)' si ji vydržuje, nejakému panu diktátorovi, jenž
sedí pripraven, drže v ruce lineál, podle nehož chce
sporádat svet. Avšak, a opet se musíme dovolávati
svého vkusu, predpokládati u každého, kdo chce pronik
nouti taje lih0vé aféry, úmysl podlamovati ceskosloven
skou korunu, to jest methoda tak prosloucká a z intelek
tuálního hlediska tak limonádová, jako byla ona, které
pred casem používal národne demokratick)r tisk, hle
dající u každého, kdo kdy nesouhlasil s deflacní poli
tikou, úklady proti životu Rašínovu. Takhle jednoduše
to nejde. Ia hrubý pytel musí prijít hrubá záplata. Ko
munisté jsou demagogictí, tedy do nich také demagogií'
Demagogií proti demagogii 1 Jest ovšem težko raditi
strane csl. socialisttt, která, jak známo, nikdy neprov;l
dela demagogie. k prostredkLtm tak hrubým. Ale jinak
to nejde. Budme demagogicky poctiví! Útocme SVOl!
cistotOu na instinkty davu' Komunisté demagogicky
otvírají ústa, my zavreme demagogicky kapsy' UCh:l
zejme se o prízen davu tím, že si nebudeme od lihovar
níku ani vypLljcovat peníze na biograf I Vypozorujml"
na co se dá lid nachytat, a pak do toho! Zaved'me dema
gogii poctivosti! Demagogicky odmítejme kšeftíCky.
jichž jsme dosud neodmítali! Jinak na ne nevyzrajem I

Co stojí na tretí a co ie na ctvrté str:'!nce. Podá-li
ministr demisi za okolností jaksi podezrel~'ch, má orgán
jeh(J strany težkou roli. servírovati tuto událost pokud
možno slušne a bez újmy pro dustojnost strany. Úloha
tak težká, že casto vede k protimluvLtm, jak vidíme na
príklad z »('eského Slova« ze dne 19. února, klle cteme
na stránce ctvrté:

>lB:'. ministr TucnÝ oznámil ústr, výkonnému výboru

strany své nezvl'atné rozhodnutí, že podá z e zd r 1\ v o t n í c h

dlI\' od ,'1 demisi .. , Prcdsec1nictvo, konstatujíc, že ú t o k y,
podnikané v poslední dobc n;1 br. ministra
T u c n é h o, 11 c mel y 1\ n i n a j e hor o z 11o ti n 11 t í

ani na rozhod:lutí predsednictva o piijetí
dem i s e ž á d n é h o v I i v u . .. atd.«

To však cteme teprve tehdy, když pred tím na strún
ce tretí jsme si byli prectli toto:

ll\ pátek ohlásil ministr Tucný min, predsedovi Švehlovi
svou demisi s o ci II vod n e ním, že 11 ech c e být i v y
s t a ven t r val Ý m a bez pod s t a t n Ý il1 Ú t o k u m,
které v koalicním i mimokoalicním tisku

j s o u pro t i ne !TI U V e den y.«

Rcení, že lhár musí míti dohrou pamet. nelze, jak
patrno, upríti jisté oprávnenosti.

Poznámka o strane ceskoslovenských socialistu. LJre
hlížejíce císla »Prítomnosti« dosud vyšl[l, vidíme, že
jsme v nich venovali strane ceskoslovenských socialistu
radu zmínek, které by mohly b)"ti vykládány jako od
mítavé vlIci celé této strane; také v tomto císle se do
pouštíme podobn)'ch vecí. Neradi b) chom vzbuzovali
takový dojem a proto radeji rekneme prímo, jak si to
myslíme: strana ceskoslovensk)'ch socialistú je celkem
jednou z nejsympatictejších našich stran, zejména pro
to, že je za ní shromážden dobrý lid, oddaný tomuto
státu; její program je dobr~r a její obetavost, kde jde
o zájem státu, byla nekolikráte jasnS'm zpttsobem osved
cena. Víme však - a každý to ví - že v této strane
jest jak)'si Augiášuv chlívek, který práve v zájmu této
strany nutno vycistit. A na to naléháme. Neprecei'íuje
me obtíže, které strana pri cištení má: je známo, že
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v chlívku dlouho necišteném mnohý nerácl clókladne
prischne. Ale musí se do toho.

Klerikál jakožto správce ministerstva spravedlnosti
znamená nebezpecí, rozpoznává »Ceské Slovo«, vypocí
tává prehmaty dra Dolanského a neváhá prohlásiti:
»Jest nutno si uvedomiti, že justice není tak podradnou
složkou verejného života, aby mohla býti trvale sverena
klerikálními ministrovi.« To móže býti pravda, ale je
to jen theorie, a v praxi to vypadá ponekud jinak. Mu
síme ríci, že po volbách patrne bude težko, nesverovati
justice klerikálnímu ministrovi, zejména tehdy, jestliže
pach afér, rozširující se kolem strany csl. socialistó, za
nechá v lidu trvalejší dojem. Nebot klerikálové nemají
svých úradLI z milosti, nýbrž stejným demokratickým
právem jako strany socialistické. Abychom nemusili
sverovati obor justicní klerikálovi, k tomu zbývá jediná
cesta: aby pokrokové strany vzaly klerikálum volice a
tak podkopaly jejich politický vliv. Toho však pokro
kové strany dosud nedokázaly, naopak, klerikálního vo
licstva spíše prib)'vá. Ovzduším afér proti klerikáJlJm
bojovati nemužeme. Nebot, hnalo-li co lidi do strany
lidové, tedy práve ta okolnost, že její vLIdcové dovedli
si zachovati cisté ruce nebo aspon dojem, že mají cisté
ruce. Stežuje-li si tedy »Ceské Slovo, stežuje si v první
rade na svou vlastní stranu.

Jak k tomu došlo, že se Franta Sauer stal zase
nulou. »Lidové listy« si libují, že Franta Sauer, známý
obrazoborec a škudce mariánského sloupu na Staro
mestském námestí, se stává nyní, kdy státní zastupi
telství vzalo zpet žalobu na neho podanou, nulou a že
už nebude vytahován ze »škarpy za ceským kulturním
plotem«. Tomu nerozumíme. Nebot kdo vytahoval sta
tecného p. Sauera z této škarpy? Kdo prestal z p. Saue
ra delat nulu? Byla to práve lidová strana, jejímž »Li
dové listy« jsou orgánem. Na její nátlak byla podána
žaloba. Není to její zásluhou, že byla vzata zpet. Li
dov)' orgán si zrejme libuje v díle cizím. On sám vy
naložil vše, aby udelal z p. Sauera hrdinu pokrokové
idey.

Podivili jsme se, když jsme cetli v »Národních Listech« tento
povzdech pos!. A. Hajna:

»Já se své strany bych ješte dodal, že hlavní prícina
takových zjevu jest slepé stranictví, jež se stalo u nás zrovna
božstvím, uctívaným svými obrady a obetmi. Premíra tako
vého stranictvI bez mezí a bez hranic stlacuje prirozene
intelekt, že nedovede roze'znati ani, co je v cinnosti osob
všenárodního, všesociálního a všelidského. Kazí a zatvrzuje
srdce, jež pak nenávidí ono všenárodní nebo všesociální nebo

všelidské u politické osoby, jakmile je z jiné strany. Vyšších
vzletu takové stranictví a tisk, jenž mu slouží, nezná a není
ani schopen.« '

Protíráme si oci: držíme to v ruce skutecne »Národní Listy«?

To, co p. pos!. Hajn praví, je nesporná pravda, ale místo, na
nemž je pronášena, zdá se jaksi nevhodné. Nebot predním

príkladem tisku, jehož srdce bylo zatvrzeno stranictvím, byl
vždy tisk národne demokratický. Což zapomnel kdo na zptlsob,
jakým psal národne demokratický tisk o Masarykovi a Benešovi,
kterí prece jen mají snad jakousi všenárodní hodnotu? Což za
pomnel kdo na jedovatosti, jimiž tito dva muži byli castováni
»Národními i.isty« jen proto, že si nevzali legitimaci jejich
strany? Jsou tomu dva, tri roky, co tyto »Národní Listy« psaly
o ministru Benešovi, když clJlelna západe, približne jako o potul
ném artistovi, který jede shánet prízell pro svou osobicku. Což
nechá národne demokratický tisk neco dobrého na jiných stra··
nách? Což neobvinoval cs!. socialisty dokonce z germanofilství?

21. února

Což si »Národní Listy« myslí, že je možno zapomenout, co a
jak psaly po pet let jen proto, ž,e dr. Kramár se domnívá, že
on je nejschopnejším mužem v csl. republice pro rízení zahra·
nicní politiky? Což vynikal jiný tisk vetší neschopností, oceniti
všenárodní význam muže, který patrí jiné strane nebo žádné?
Pan pos\. Haj n nalézá pojednou pravdu, jde-li o dra RašÍna.
Ale neukázal dosud, že by j i dovedl nalézti, když jde o nekoho
z jiné farnosti.

To mu vypravovala jedna sestra, u níž vcera prenocovaL
Komu? Jednomu csl. socialistovi, který si prý prišel do redakce
»Rudého Práva« stežovat na pomery ve své strane. Pravil (podle
»Rudého Práva«):

»My máme tedy delat žebrík Stríbrnému, který už pýchou
neví, co má delat. Kdysi byl rád, když mu nekdo pujcil
petku do karet, a ted jez neho bohác. Jeho panicka tuhle
usporádala cajový vecírek pro organisované sestry, sedela
tam jako knežna a dala si jednotlivé sestry milostive pred
stavovat a RhJížela na ne svrchu, jakoby ríkala: »Klante se
mé výsosti, otroci.« To mi vypravovala jedna sestra, u níž
jsem vcera prenocovaJ.«

»K temto vývodum není treba nic pripomínat,« poznamenává
»Rudé Právo«. My bychom prece neco pripomneli: cím se liší
tato atmosféra od atmosféry Ovocného trhu? Jaký je zde rozdíl,

který b:f byl hodný zmínky, mezi »Rudým Práve.m« a klepavou
babickou? Rozdílu nevideti. ALe cesty svetové revoluce mohou
býti rozlicné. Mohou jíti i pres reci, které byly proneseny, když
jeden b'catr prenocoval u jedné sestry.

Feuilleton

Karel Polácejl:

O povídce živnostenské.
Politické strany, které Sel u nás po prevratu etablovaly, vy·

ložily ve svém stánku vedle všelikých existencních výhod pro
své straníky i dokonalý program kulturnÍ. Možno konstatovati,
že na podklade programu stran vyvinulo se svérázné umení,

najme písemnictví stranicko politické.
Je nám zajisté známa podstata románu, zdelaného na základe

programu republikánského. Obsah takového písemnictví bývá

zpravidla takový: Dcera nebožtíka statkáre _ slicná, hrdá,
vážná - sama vede celé hospodárství _ láska k rodné pitde
(idealismus); na druhé strane úredníci lesní správy hrabecí 
hon za svetskou marností - mestské cetky a pozlátko - opo
vržlivý posmech nad prostým životem venkovským vedle uchá
zení se o ruku dcery nebožtíka statkáre (materialismus). Vítezí
idealismus: ruku dcery nebožtíka statkáre dostane nemluvnÝ,
divoce zarostlý lesník -' pod drsnou korou bije srdce šlechetné.
Románu takového druhu udelal množství neslÝchané slovutný

spisovatel Bohumil Brodský.
Také jiné strany maj í svoj e písemnictvÍ. Pro katolické lidovce

hodí se najme povídky královéhradeckého pana Šupky pro po
božný a poucný ráz; jsou to historie lltešené, protože v nich
i prostý, neucený lidovec premtlže svojí chytrostí židov~kého
lichváre, jemuž pak nezbývá než zlostí prskati; a taktéž proto,
že rouhacum schromnou údy a neverci obracejí se p~ed smrtí
na k-atoliekou víru.

Bylo již s dostatek psáno o komunistické literature, ve které
strídave v dlouhých a kratických verších predkládá se delnictvu
kaviár ~ jazz·bandem, hýrení v barech s težkým životem ná·
morníku, krepcení cernochu s delnickým milováním na uhelných

haldách, coct~ily q vyzýváním k svetové revoluci. Naproti tomu
nmelce sociálpatriotické horecne zajímá pomer továrníkova syna
k chudé delnici, zasazený do stávkového ovzduší. Jiste že zvítezí
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nevinná láska, jež koncí snatkem, a delníci stanou se úcastnými
na výtežku továrny.

Zatim co ostatní strany oplývají bohatstvím myšlenek, stojí tu
politická ži\'nostensko obchodnická strana chudá a prázdná. Sve
tový núzor té! strany je determinován dvema myšlenkami. Dolní
mez tvorí heslo: Nepomllž,e-lí sí živnostnictvo samo - nikdo

mu nepomuže - a nejzazší mez je idea: živnostnictvo úpí pod
hhou nesnesitelných daní. Svetový názor politicko-živnostensky'
a stredostavovský je v podstate velmi pochmurný pessimismus.
Politickému živnostníku nezbývá než úpet pod tíhou nesnesi
telných daní. Prestane-li úpet, prestává býti i politickým živnost
níkem, což jasne prokážeme vypravováním povídky smeru nár.
demokratického. Obsah této povídky by byl asi takový: Chudý
vandrol'llík prichází odkudsi z venkova do Prahy. Jet hladov

a odcv jeho je chatrný. Avšak tento chudý vandrovník se pil
ností a šetrností vyšine tak, že to privede až na majitele továrny.
Je na svoje delníky vlídný, je dobrodincem celého kraje a horlive
podporuje národní jednoty obranné. Na štedrý vecer usporádá
pro všecky svoje zamestnance hostinu. Zrídí pro školní ml dež
polévkový odbor. A když zemre, provázejí ho všecky spolky a
cechy na poslední ceste za zvuku smutecních pochodl!.

Tato životní dráha nemltže býti údelem politickému živnost

níku. Továrníkell1 se nemuže stát -- pak by nebyl již živnostní
kem, nebot fabrická výroba ubíjí strední stav. Ba, ani nemuže
mu živnost zkvétat, nebot politickému živnostníkovi jest úpeti
pod tíhou nesn itelných dam. Ani klesnouti pod danovým bre
menem není mu práno; pak by, nemaje živnosti. stal se koristí
socialistických stran. Obsah vánocní povídky ze žívota politicko
obchodnicko-stredostavovského byl by zajisté málo radostný
a nad pomyšlení truchlivý: Jest velmi pravdepodobno, že by

~dina této povídky dostill pod vánocní stromek danový výmel-,
IIad nímž bylo by mu horekovati, a. jenž by se stal predmetem

tervence milých kolegu poslancu.
Je zajisté težko vybudovati na základe ideje, že živnostnictvo
I pod tíhou nesnesitelných daní, bohatou literaturu stredosta
skou. Jen tak lze si vysvel1iti, že »Reforma« posud nevypsala

cže na pttvodní sbírku lyrických básní z obsahu živnosten
o, nebo knihu živnostnicko-obchodnických essayí, ci Pll
í drama stredostavovské. To jsou úkoly, které cekají v bu-

cnosti kulturní cinitele této strany.
, *

edosMek tradice strany živnostenské snaží se vudcí duchové

nahraditi jinak. Karel Havlí6ek nazýván jest v oslavném
živnostenského deníku »synem ceského ·živnostníka«. To

zásluha politické strany živnostenské, kterou jí nemuže
ani nejurputnejší neprítel. Tím je také prokázáno, že kdyby

Havlícek žil, nemohl by býti nicím jiným než politickým
níkem již z úcty k svému otci.

*

icméne však není duchovní život politicko-živnostenský tak
dý a skrovný, jako by se zdálo na první pohled. Ba, práve
ak, ndze prehlédnouti veškeré bohatství lidového umení

tenského. Lidové básnictví živnostenské líbuje si v úsecné
atické forme, v durazných dvojv,erších a ctyrverších

lších básních, ve kterých lapidární formou doporucují se

ky jednotlivých firem. Budoucí pilný folklorista a snaživý
t I lidové poesie živnostensko-obchodnicko-stredostavovské

moci nevšímave pomíjeti taková jadrná rcení: »Zdraví,
vežest dává jedine kolínská káva.« - »Každý otec, každá
chválí zboží Brouk & Babka.« _ »Povest letí celým sve-

• Astra chutná malým detem,"

eméne pozoruhodno je výtvarné umení živnostenské, zvlášte
í štíty, kterým se jíž nebožtík Neruda obdivoval. Ma

primitivismus »každodenne cerstvého peciva« a »výseku
eho masa« ~tal se základem moderního smeru výtvarného.
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Sveží projevy lidového umení živnostenského budí nadeji, že
podarí se v budoucnu vybudovati svéráznou kulturu politicko
žívnostensko-obchodnicko-stredosta vovskou.

*

Ke konci jest se nám zadumatí nad tím, že práve fialku vy
volili si politictí živnostníci za. SVLlj odznak:· Proc? Fialka
neúpí pod tíhou nesnesitelných daní; a nic nenaznacuje, že by
v tomto smeru mohla býti symbolem. Skromnost ncžné fialky
nemuže být také vzore11l pro žívnostníka, jenž usazuje se s obli
oou na hlucných križovatkách a hlaholne vychvaluje své vý
robky. Tak tedy proc?

Dopisy

Ted zase "bratr opatstvi thélemského" ...
Milá redakce,

kritická intensita, po jejíž obnove jsem volal v 1. c. »Prítom
nosti", je tedy štastne obnovena v plné predválecné jakosti. Slunce
svítí jako v r. 1913, kdy meli jsme príležitost protestovati proti
v polemikách sešedivelým mužum, jichž ironie vydrží až "dOl re
pliky; v duplice již ustupuje zlobe. Zvecneli jsme však a ne
nalézáme potešení v sledování maskovacího umení, jež »prí
lišného filosofa« mení v »prílišného Reka« a toho v,e »skromného

bratra thélemského opatství«. Na konec bude všechno jen
»maskou«, jako u slavného Bernardiho, varietního umelce v pre·
vlékáni. Držme se tedy veci a priznejme, že »frivolnost a kej
klírství« je na naší strane. N ebot

1. bylo o nás tvrzeno, že jsme tískli jakýsi feuilleton p. F. X.
Šaldy garmondem,

z. že jsme gratulovali dopisem k tomuto feuilletonu,

3. že jsme napsalí svuj clánek jako reklamní gesto,
ac jsme

1. žádného feuilletonu pe. Šaldova garmondem netískli,
2. k žádnému feui1letonu o mladém umení negratulovali,

3. s podivem konstatovali podezrení z touhy po reklame. Vždyt

nebyli jsme to. my, kdož psali sami o sobe jako o» našem vzácném
spolupracovníku, který byl zvolen k dantovské oslave profesor
ským sborem« a jehož. »rec slibuje býti zlatým hrebem naší sai
!:iony dantovské a kulturní Praha nenechá sí uj íti príležitost, vy

slr:chnouti jí s úctou a pozorne. Dovídáme se, že i politická
myšlenka velkého básníka bude v ní osvetlena zcela nove a
orig:nálne« - nýbrž byl to p. F. X. Šalda, jenž toto napsal
vlastní rukou o sobe. Proto s podivem byli jsme nuceni odmít
nouti výtky, nemající s vecí nic spolecného, za to však schopné
uvésti nás v okruh morálky nejmenšího bratra opatství thélem
!:ikého. Místo dalšího budiž nám dovoleno, abychom citovali tento

uázor André MaurL'·is: »Reknete nám, že tento Bun jest barbar,
zdvorile tomu prisvedcíme, ale reknete nám, že jest špatný sports-
man, a vzbouríte britanskou ríši." Josef KodUek.

Ješte o výchove tiskem.
Vážený pane redaktore-

Když jste zavedl v »Prítomnosti« rubriku listu k vydavateli,

doufám, že: pripustíte i malou polemiku mezí jejími prispí
vateli. V posledním císle vytýká Vám p. Mírko Rašín jednostran
nost pri posuzoVání žurnalistických výstrelku a chce »žurnalistické
bolesti" všestranne osvetliti uverejnením útoku na dra

Rašína. Myslím, že všestrannost p. Mírko Rašína má
náramnou chybu: v jeho sbírce by chybely výií.atky práve

z onech casopisu, na nichž úroveií. naší žurna!ístiky jako na »or
gánech intelligence« nejlépe se dá demonstrovati a které pri úto
cích na dra Rašína nepricházejí v úvahu, nebot jsou to listy mu
blízké. Má-li tedy sbírka býti všetStranná, doporucil bych po-
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pnouti do ní též útoky na osoby z opacného tábora, treba na

Šmcrala nebo ~Itmu. Dalo by se to vhodne doplniti clánky o pe
ctných detech v Rusku a hruzách bolševických žalárll. Také
by bylo zajímavé srovnání, jak psaly noviny HašÍnovi neprátel
ské po atentátu a po RašÍnove ~mrti a jak píše na p.r. Národní
Demokracie o nemocném a mrtvém Leninovi. Co by tomuhle
rikal p. Mirko Rašín?

Doufám, že mu otištcním tohoto dopisu poskytnete príležitost,
aby to rekl. S veškerou úctou Karel Pete7·ka.

A jeden, který nevolil.
Pane redaktore,

ponevadž Jste uverejnil dopis »jedné, která nevolila«, domnívám

se, 1\1 Vás snad bude zajímat i moje korespondence s okresní
politickou správou o volební neúcasti. Korespondence ta znela:

»M e s t s·k éra cic. . . Na Vaše vyzvání, abych vysvetlil'
svoji absenci v posledních obecních volbách, dovoluji si prohlá~
siti toto: S pojmem volba jest nerozlucne spoj,el11apredstava svo
body; z predložených kandidátnÍch listin nemohl jscm vybrati
ani jedinou, která by neodporovala mému presvedcenÍ. J aká
koliv zmena nebo škrty v listinách mají v zápetÍ neplatnost hlasu.
Zákon j i však nemuže zameziti a nezabranuje ku pr. též vložiti
l'rázdný lístek .10 obálky. J cst zrejmo, že beŽÍ o prípad, pro
nejž maj í snad právníci urcitý termín, který však laika
logicky myslícího bezvýhradne vede k presvedcení, že nemohlo
býti úmyslem zákonodárce:, aby obcan csl. republiky mohl se

vyhnouti 1cgálne následklull nesplneného príkazu úkonem napro
sto bezúcelným, nesmyslným a marn\ým. J sem proto presvedcen,
ve neucinil jsem niceho proti zákom'lm republiky, zac mohl bych
býti stihán a trestán.« - - - -

Na to byl j~e1l1 odsouzen k pokute 200 Kc, v prípade nedo
bytnosti k trestu vczení 20 dnu. Odvolávám se k zemské poli
tické správe dopisem, v nemž pravÍm mimo jiné:

»Verírn dosud, že jest nemožno nutiti obcany pod pohri'tžkami
trestlt k úkonum naprosto nesmyslným ... Verím dosud, že zá
kor.odárcc nemel v úmyslu nutiti obcany k pretvárce ... Budiž

mi dovoleno ješte nekolik vše o b e c n Ý c h poznámek: Tresty
za neúcast volební vzroste: za d~lešních pomeri'! bezpecne averse

'k volbám vubec. Snad klesne pocet nevolících, vzroste však po-
cet neplatných hlasll, pocet protivládních hlasll a .- bohužel 
snad i pocet protistátnÍch hlasl1. Politická správa by mela o této
nálade v obcanstvu vedet a - je-li již zákon ne;Štastný - ne

mela by provádením. jeho nejneštastnejšího bodu škodu již da
nou zvelicovati.'.< - - - -

V úcte Iug. Otakar Švéda.

Co by se v Praze nemelo trpeti.
Vážená redakce »Prítomnosti«!

Tohle, co Vám povím, by se nemelo trpeti.
Myslim totiž prelepování starých plakátu novými a to zpra

vidla ledabyle. Jdu onehdy a vidím oznámení, že bude vy
cházeti nový ceský deník »Ceskoslovenská Samostatnost« a hned

pod tímto oznámením verše, patrne zbytek prelepeného plakátu.
Verši temi oznamuje nejaká pekarsk,í. firma své výrobky. Která
to byla, nemohl jsem zjistiti. Plakát »CS!. Samostatnosti« firmu
::alepi!. ZI(l starého plakátu tam zbyl0:

»... a vyrábíme ráno pro ceský, milý lid náš
sušenky, které díte i chorý starec rád.

Nemastné, neslané j sou a k nim sladoucké sorly
neškodných povidel a marmelác\i.«

Ne, takové veci nemely by být trpeny, ale trestány. Kolik

lidí v Praze, i ti, kterí prijdou z venkova, mohlo by se domní

vati, že je to pokracování v prospektu. jejž nahore otiskuje
"Ceskoslovenská Samostatnost«. S. Z.

,
21. unora 1924.

Oh, ti ucenci
Pane reda'ktore!

Podivovali jsme se, když nedávno pred pražskou porotou
pr·ohlásil znalec pro obor psychiatrie hlavní svedkyni za slabo
myslnou, uvádeje za jeden z hlavních dokladu, že nedovedla
uspokojive odpovedeti na státoprávní otázku, v cem spocívá
rozdíl mezi republikou a monarchiÍ. Takoví psychiatri zdají se
býti zjevC\m mezinárodním. Docítám se aspon, že dva soudní
psychiatri ve YÍdni prohlásili za symptom duševní nemoci, že
kterási žena neuove.dla odpovedeti na otázku, které mesto, zda

Víden nebo Linec, leží výše nad morem. K,

Listárna

Polemiky s F. X. Šaldol1 b~;vaj í, jak nám píšete, nekonecné,
p. Salda dovede polemisovat patnáct let a máchat težkým mecem
na biteNním poli, na které se už dávno nikdo nedívá. Cetl jste

jeho nový' feuilleton proti nam. v »Ceském Slovc" a obáváte se,
aby nyní "PrÍtomnost« nehostila své ctenáre samými polemikami
s p. Saldou. Neracte se obávati. Nehodláme delati k p. Šaldovi
druhou babicku z trhu. Jakmile jsme mohli pozorovati, že
p. Salda se stává detinským - a toto poznání, myslíme, po jeho

poslední výprave v "C. SI.« ,ie všeobecným majetkem .- rychle
nás opustila všechna chut, a bez hl-esu vytratíme sc z jeNište
této solnesovské tragedie, nehodlajÍce státi jako smutecní vrba

na místech, kde p. Šalc1luopouští talent. (Doklad: historka z ho
licské oficiny, kterou pocíná svou pol'e/l11iku.) Musíme jen kon
statovati, že p. Šalda se tak dlouho stýkal s mladými básníky
,)Devetsi!u«, až se ponekud premladil: preletel krásný vek mládí

a upadl rovnou až do detinskosti. Souhla'Síme úplne s Vámi,
že by nemelo smyslu, príti se s ním, nebot vše prekroutí. Oddává
S(1 nyní podivnému zvyku, jeden týden neco ríci a druhý týden
to prohlásiti za žert. Tak zacal ríkati lidem ze strany csl. socia
listu »bratre«, ale byv pri rotU dopadeu1, prohlásil, že to vlastne

myslí ironicky, jako se všeobecne ríká »bratr Klofác<<. Nebo se
ve slabé chvilce prohlásil za »príliš n.eka«, a když pak mu bylo
ukázáno, jak se delá smešn\ým, obrátil' na ctyráku a prohlásil
to za žert: navlékl si prý na 11ás jen "reckou masku«, aby nás
oklamal. Ci konecne vytáhl proti nám ve jménu kal1obiotiky,
et1geniky a hygieny; byv poucen o nevhodnosti tohoto pocínání,
prohlásil i toto za. žert: byla to prý jen past na nás nastražená.
S tak žertovným clovekem lze težko mluvit. Jeho pocínání je

tak žalostné, že toho radeji nechime. Proto se nemusíte báti
polemik.

Preklady. Žádáte, abychom uvážili, neotiskujeme-li prím
mnoho prekladll, a nebylo-li by lépe. otiskovati radeji práce
puvodní. Nemyslíme. Nevíme, proc bychom prinášdi puvodní
clánky o vecech cizích, které už v cizine byly nekým daleko
lépe napsány, než muže,mc uciniti my. U važte, že anglický
autor na pr. má daleko více chancÍ vystihnouti nejaký problém

svt zeme, než mužeme míti my. Je pochopitC'1no, že je lépe
informován. Mimo to se priznáváme k jedné zálibe: ony cizí

clánky, jež prekládáme. bývají znamenite psány, a my bychom
chteli své ctenáre pohostiti pokud možno ncj vetším množstvím
dokonalé prósy. Jak pravÍme, nechápeme, proc bychom meli
na pr. o verejném mínení ve Francii dáti si napsati clánek

nekým, kdo sedí v Praze a dostane se 40 Francie leda na výlet,
a proc ra.deji nepreložiti cást z knihy skvelého francouzského
autora, který žije v Paríži a má dokonalou známost predmetu.
Tento druh patriotismu jest nám cizÍ. Myslíme, že je naopak
lépe, seznámiti pHmo se zpi'tsobem myšlení cizích autoru. Vo
líme ovšem pouze takové, kterí celkem vyjadrují názor, který
111y sami jsme byli sehopni o veci si udelati.


