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Politika

Jaroslav Stránský:

Tisk a poroty.
II.

U nás, v národe Nováku, porád ješte není oblíbenej
šího prostredku v nouzi než n o v Ý z á k o n. Není
bolesti,kterou se nepokoušíme hojiti tímto lékem. U nás
veru nepredstupuje navrhovatel nového zákona se
smyckou na krku, aby pykal, ukáže-li se jeho návrh
špatným; radeji drží v ruce sedm smycek na jiné krky.
Rubemvášne pro nové zákony jest ovšem nepozornost
kestarým. Jen staré, jen platné zákony jsou proudu po-
politého života recištem a brehem. A ve sledu téhož

obrazu lze ríci,' že primérním vždy musí býti ,život se
sv)'mi zákony nepsan)'mi, zákony paragrafované jsou
jehoproduktem, ne formátorem a reformátorem. Kdosi
dobrerekl, že pedantství zevního porádku ukazuje vždy
na ducha bez pameti, bez sebekázne a bez vnitrního
ladua skladu. Jaké zákonodárné hysterie, jaké laxírky
paragrafu jsme byli svedky v posledních letech! I když
odectemenovely opravdu nezbytné v dobe, kdy národní
proudmusil si hloubiti nové politické recište, co zbytec
ného, co škodlivého balastu a rmutu! Postavili jsme
v celostátu jeho tVLlrce,muže, kter)' nám životem i slo
vemvštepoval pozornost k duši a duším, a zasuli jsme
mu psací stul paragrafy a aférami a zase paragrafy.
Jejich klicky nás nenarovnají. Lokajství, z nehož se
zrodil- abych užil jednoho príkladu za mnohé - náš
zákono zrušení šlechtictví, nebylo a nebude odstraneno
tímtozákonem, nezbavíme-Ii se ho jinak. (Neproslýchá
e už, že bude vydán zákon o zrušení »presidentství«
tcrýchpresidentLI?) Zákon jest mechanika, ale život

není mechanika. Bratrství a družnost jsou myslitelny
ovšemtaké jako mechanismus stranické- titulatury.
To pak vypadá eventuelne ve druhé osobe jako »Ty«,
ve tretí osobe jako »to prase« . .. Jiste jest v našich
tiskov)'chpomerech mnoho nezdravého. Z tisku i z obe
Ctnstvase volá od let po nové zákonné úprave tiskov)'ch
pomerLI,nebot život, vkus, ethické hodnocení pred
honilostarý zákon. A prece se po léta nelibe, ale trpe
livesnášelo ostouzení slušných lidí v novinách. Jakmile
všakzacalo vydatné a úcinné ostouzení neslušných lidí,
hledalavláda, že jest nejvyšší cas k náprave. O refor

mátorechse už nechci rozepisovat. Ukázal jsem, že se
uteklik neuprímné argumentaci, že zapovedeli v žurná
lech, které jsou jejich vlastnictvím, novinárum, kterí ty
žurnály spisují, hájiti stanoviska svých novinársk)'ch
organisací, že anonymne zjednali anonymní a utrhacné
útoky na odpurce nového zákonodárného projektu.

ec~me však reformátorú a podívejme se na refor
macl.

*

Z nejduležitejších otázek zákonné úpravy ochrany cti
jestprípustnost nebo neprípustnost dukazu pravdy jako
ohrany proti žalobe pro urážku na cti. Nadávky jsou
samozrejmetrestné za všech okolností. Otázka jest, zda

také obvinování z necestných skutku nebo necestných
vlastností má býti trestné za všech okolností, ci má-li
býti trestno jen obvinování krivé, a beztrestno obvino
vání, jehož širitel dokáže fakty, že narcený opravdu
necestných skutku se dopustil nebo špatné, eventuelne
smešné vlastnosti má. Jsou právní rády, ve kterých po
mlouvace ani pravdivost pomluvy neomlouvá. Ve Fran
cii na príklad pouze útok proti verejným úredníkum ne
bo proti reditelum financních a prumyslových podniku
muže býti exkulpován dukazem pravdy. Podle našeho
práva jest chránen každý proti pomluve založené na
sdelování skutku na cti dutklivých ze života S o u k r 0
m é h o nebo rod i n n é h o, byt i byl y P r a v d i
v é, takže v trestním rízení se pak dLlkaz pravdy jako
irelevantní nepripouští, ze své cinnosti ob c a n s k é
jest však každý v té míre odpoveden, že nedocílí po
trestání cloveka, který podle pravdy tiskem nebo jinak
verejne uvádel ve známost jeho diffamující skutky nebo
vlastnosti. Ba tam, kde pomluvac neužil k šírení po
mluvy tisku a nepomlouval verejne, jest dokonce trestu
prost, když dokáže toliko okolnosti, z nichž plynuly do
statecné duvody, aby obvinení pronesené mohlo za
pravdivé býti pokládáno, - dukaz, kterému laickým
terminem ne dosti presne se ríká dukaz pravdepodob
nosti. Tisk tedy, jako typický a hlavní prostredek sde
lení verejného má u nás privilegium odiosum, že kdo
užívaje ho dotkne se cizí cti, propadá trestu i když
jednal optima fide. To jest v porádku. Když už každá
p r a v d a o soukromém jednotlivci, pokud jen se ne
t)'ká jeho soukromého a rodinného života, múže býti
beztrestne dána na pospas verejnosti, - a jsou jiste
pravdy, na kterých verejnost pražádnéhO' zájmu nemá,
a jichž zverejnením se deje krivda nebo surovost - 'li
aspon širitel nese celé risiko a pyká za zmýlenou. Co
však v našem trestním právu chybí, jest slušný zretel
k exkulpující pLlsobnosti o p r á vne n )' c h z á j mLI,
v jichž hájení se nekdo nešetrne dotkl jednotlivcovy cti.
Kde takový zájem byl, a kde osobních pohnutek iniuri
andi vúbec nebylo, tam není trest na míste. Norma
svedcící ochrane verejných zájmLI, jakou obsahuje na
príklad § 193. nem. tr. zák., patrí k základním podmín
kám zdravých tiskových pomerú. Bez ní není svobodné
kritiky literární ani politické, bez ní zakrní funkce tisku
jako nejúcinnejší verejné kontroly. Nemeli jsme dosud
takové normy, ale vydatnou náhradou za ni byl práve
onen jiný privilej tisku: jeho privilegium fori, prísluš
nost porotního soudu k posouzení deliktLl tiskem spá
chaných.

V tom jest hlavní význam poroty jakožto tiskového
soudu. A druhý v tom, že pprota nejsouc nucena OclLI
vodií.ovati SVLljverdikt jest volnejší a proto presnejší
v hodnocení v)'sledku prllvodního rízení. Soudí fakta,
slova i tvár.

Uvažuje o pnhodech a vývodech, které byly nabíd
nuty a projednány, ale také o tech, s nichž sešlo nebo
na než nedošlo. Reknu príklady: byl jsem pred válkou
obžalován pro novinárský clánek, v nemž jsem soukro
mého žalohce na základe údaju, jichž se mi dostalo, od
jeho b)'valého spolecníka, narkl z podvodu. Chtel jsem
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vésti dukaz pravdy hlavní knihou, ale žalobce ohlásil,
že se mu ztratila, a nepredložil jí. Mezitím vypukla
válka a musel jsem spor vyrovnati smírne a nésti jeho
útraty, - proc? Protože rakouský válecný absolutismus
suspendoval poroty a senát byl by mne musil odsouditi.
Porote by byla obchodní kniha, jež se »ztratila«, stejne
úcinn)'m dukazem jako obchodní kniha predložená.
Mnou nabídnutý a žalobcem zmarený dukaz by hodnotila
(a smela hodnotiti) jako proveden)', nabyla-li by pre
svedcení (z indicií, ze slov, z tváre atd.), že žalobce se
dLlkazu vyhnu I. Krivditi žádná porota nechce, kdo tvrdí
opak, pomlouvá. Senát však, at jakkoli vnitrne presved
cen o vine té nebo oné procesní strany, nemuže sníti s ob
žalovaného bríme dukazu pravdy, ani když je zrejmo,
že narcený žalobce dukaz zmaril. V brnenském procesu
bankéru nic tak nezkompromitovalo pred porotou ža
lobce, jako fakt, že o obsahu novinárského narcení,
které se týkalo vesmes jejich osobního jednání, ne
nabídli pred soudem svého s ved e c tví. Že obžalo
vaní sami nenavrhli, aby žalobci byli vyslechnuti jako
svedci, je pochopitelnO', nebot by takov),m návrhem
riskovali stí žení svého procesního pO'stavení; príznacné
je, že k taJ<jednoduché a úcinné své obrane nesáhli na
rcení žalobci. Zase fakt, který i každý odborný soudce
si vnitrne správne zhodnotí, který však nemuže v jeho
rozsudku suplovati dLlkaz uložen)' zákonem obžalova
nému. Stejne se má vec, ztroskotá-li takový dukaz na
ú r e dní m taj e m s tví. Nebyl-li rozhodný svedek
sprošten povinnosti zachovati je, nemuže senát pro
hlásiti, že príslušný dukaz se zdaril, at si clenové soudu
o veci myslí cokoli. Porote takové mlcení rekne více,
než svedecká výpoved. V árodních Listech správne
pripomenuli Švihovu aféru. Pred senátem musil Šviha
zvíteziti, protože policie nebyla sproštena povinnosti
úredního tajemství, nehledíc ani k tomu, že obvinení
Národních Listu bylo v detailu ne zcela správné, nebot
Šviha, placený' politický duverník a donašec Konopište,
policejním špiclem nebyl, a materiálu, po jakém poli
cejní špiclové pátrají, ac mohl (proti Klofácovi, anti
militaristltm atd.) nedodal. Pres nedostatek objektiv
níq1 dLlkazu a pres zmínenou nepresnost obvinení byl
rozsudek poroty spravedlivý a rozsudek senátu, který
by byl Národní Listy odsO'udil, byl by býval nespraved
livý. Naopak zase ve sporu Národních Listu s Macha
rem jiste ukrivdil MacharLIV útok osobne mnohému ze
žalujících redaktorLl, jestli ne vetšine. A prece nebyl
vÝrok poroty nespravedlivý, protože porota dobre od
hadla verejný zájem a morálku, které Machar tehdá
hájil.

Porotní rízení má mnoho vad. O nich však v této
souvislosti vubec nelze mluviti, protože nejsou nijak
specificky spojeny s rízením o politick)'ch nebo tisko
vých deliktech, nýbrž s porotním rízením vubec.

.Náležitý zretel k verejnému zájmu v tiskových spo
rech jest tedy u nás garantován podle osvedceného
anglického vzoru institucí poroty. Každá reforma, která
odstraní její vady, budiž vítána. Jak jest s ochranou
cti ? Jsou pomery opravdu tak bezútešné jak se poslední
dobou ujištuje? Nejsou. Prehání se a zkresluje.

Slušní liclé prý z obavy o svoji cest utíkají z politiky
a od politiky, a aby nevzali úhony na cti, politiky se
straní. Do omrzení se nám opakuje tentO' stesk. Ale
vždyt to není pravda! Vždyt není pravda, že pouze ne
slušní tlustokožci ve verejném živote vytrvali. Pravda
jest, že bolestín, který se bojí ran, nemá ve verejném
živote co delat. Pravda jest, že boje o otázky vedecké
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a umelecké mohou míti a casto mají (nejenom u nás)
hrubší a osobne nevraživejší formy, než boje politické.
A pravda jest, že cestný clovek ve verejném živote ani
v krupobití ran a vichrici pomluv nepozbude cti, že si
tím jest v každé chvíli až do morku kostí naprosto jist.
že velmi dobre a bezpecne rozezná, kdy musí jíti hájit
své cti na soud, a že tou CMIZí pak nikdy neriskuje
hanbu. Masaryk stál pred soudem jako obžalovaný pro
urážku na cti. Nevím, že by kdy byl sám žaloval. Ale
vím, že kdyby byl pro všechny útoky, které obsahovaly
urážku na cti, žaloval, k uschování všech fasciklll
o techto sporech by nebyl dost veliký španelský sál na
hrade pražském. Fascikllt není, Masaryk zustal Masa
rykem, a kdyby se dnes znova publikovaly útoky proti
nemu, neanonymní i anonymní (ostatne i poprevrato
vého data), ohrozilo by to jen cest útocníku, ne jeho.
To však platí - s príslušnými obmenami a restrik
cemi - i o jiných celných politicích. Není proste
pravda, že semper aliquid haeret. Jasné a urcité obvi
není, založené na nepravdivých faktech, nemohu-li je
vyvrátiti s úspechem jinO'u cestou (verejnou diskusí,
svedky, prukazy atd.), jdu vyvracet pred soud a bez
risika. Nebot ceho se tu domáhám, není rozsudek,
nýbrž pruvodní rízení: svedectví, fakta. Pranic mi pak
nesejde na tom, mají-li moji soudcové taláry nebo del
nické haleny. O soud verejnosti jde, ne o jejich rozsu
dek. Mám-li duvod pochybovati o jeho objektivnosti.
nemusím nan ani cekat. Po skonceném pruvodním rí
zení muže žalobce vždycky od žaloby ustoupiti, m u ž eIi. Prelícení jest verejné, úsudek o výsledcích pruvod
ního rízení muže si utvoriti každý sám. Žalobci nic ne
brání, aby podávaje žalobu neprohlásil hned predem,
že vede spor jen aby docílil soudního pruvodního rí
zení. I pred sborov),mi soudy to bude moci uciniti
a i tam bude casto radno, aby se tak zachoval. Ale opa
kuji: prípady nezbytnosti soudního jednání jsou vzácné:
jsou to práve jen prípady, kdy nelze jinak docíliti rele
vantního svedectví nebo relevantních dokumentu. Sve
dectví falešné jest ovšem risk spojený také s rízením
pred soudy sbO'rovými. Dobré svedomí se nemusí báti
ani falše a záludnosti. Blízký mne politik žaloval kdysi
žurri.alistu, který ho obvinil, že bral úplatky od mini
strLl Gautsche a Korbra. Po svedecké výpovedi obou
ministru v predbežném vyšetrování žurnalista odprosil.
Když jsem se onoho politika zeptal, co by byl ucinil,
kdyby byli ministri odepreli s odvoláním' na úrední
tajemství výpoved, odpovedel: byl bych od žaloby
ustO'upil a byl bych oba pány tiskem i slovem ve sne
movne napadl takovým zpusobem, aby nikdo nepochy
boval, že jejich výpoved mi nemLIže býti nebezpecná.

Avšak koalice zásadne rozhodla, aby o deliktech
tiskem spáchaných rozhodovaly soudní senáty. Je proto
zapotrebí ríci si vcas, jakých kautel jest zapotrebí, ne
má-li tím býti zkrácena užitecná svoboda tisku .

Doba a lidé

Michal Károlyi.
Zchytralí a prozírave vypocítaví vládci vrhnou casto db davu

hesla, aby zalichotili národní ješitnosti a odvrátili pozornost od
vlastního jednání. Podobné heslo oznacilo' za vlastizrádce uher
ského revIQluctního generála Gorgeye, který po úteku Kossutha a

jiných do ciziny kapitulovali v zárí 1849 u Kilágos piieid ruským
gleinerálem Paskiewicem se svou oslabenou, boj i unavenou a
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dere! - Vidíme však také, že sily, ktcré, ac beze vší pochyby

seslablt'lné, prece ješte tu dnes jsou, byly pri práci 3. ochotny

vésti prevrat až ke skutecné revoluci a ods' lllniti feudalisl11us
se všemi jeho prívrženci.

Ponevadž lidé Horthyho nemeli žádné nadeje na vydá.ní Ká

rolyiho Se strany naší republiky a nebylo vyhlídky na to, že by
se mohli zmocniti zákonitou cestou osoby bývalého pncsident<l

madarské republiky, zkoušeli to jinak. Jednoho dne se objevilo
v lázních Podcbradech pred vilou obydlcnou Károlyim auto,

z nehož vystoupili ctyri muži; predstírali, že musí nutne mluviti
s Károlyim; když nenalezli ani Károlyiho ani jeho paní doma,
chystali se vzíti s gelbo1.1,resp. odvésti tri deli Károlyiho. Vycho
vatelka dletí a pozorné souscdstvo tomu však dovedli zabránJiti
a zahnali vetrelce. Jeden z techto chlapíku byl prece chycen a

zatcen. Uká.zalo se, že jest to uherský kadetaspirant Hamoroczky,
a na základe jcho priznání zjistila policie v Praze, že Hamo

r0czky dostalI 1.000 Kc a 10.000 uherských korun k tomu úcelu,
aby vyhledal Károlyiho v míste jeho pobytu a zavraždil jej.
P,e~líze a smlouvu obdržel Hamoroczky od delostreleckého majora

Honiga. vclitele tlupy teroristu v Budapešti. Tri uprchlí spolec
níci byli Nemci, najatí zatceným. Jest zajímavo, že Hamoroczky
mel pred svým prichodem do Podebrac1l také rozmluvu v Bme
s nemeckým poslancem Bacranem, který byl pozdej i odsouzen pro

vyzvedacství ve prospech Uh~r. Až dosud navštivili Horthyho
vyslanci s podobnými úkoly jen Rakousko; v té dobc byly únosy
\'1' Vídni na denním porádku. Zdá "e, že špat:lé zkušenosti od

vrátily najaté vrahy Horthyho od úmyslu rozšíriti svou cinnost
na naši republiku.

Po tomto nezdareném pokuse chteli se v Budapešti dostati na

Károlyiho jinak, chteli jej hospodársky zniciti. Byl proti nemu
zaveden proces pro vcLe!zrádu a vlastizrádu. Prirozcne byl, aniž
by Sl' byl zemský prokurator pokusil prinésti ten nejmenší duhz,
aniž by byl pripušten jediný svedek, ve všech instancích in op
tima forma odsouzcn a jeho majetek byl zabaven.

Právnická fraška, jaká jest jen Ve! feudálních Uhrách možná.
Károlyi jest velezrádcem, protože svrhl Habsburka s trunu, zatím
co Horthy a Bethlen, ktcrí na krále stríleli, jej zajali a predali
Anglicanum, aby ho odvezli, sedí v úrade a hodnostech a soudí
Károlyiho. Károlyi jest V1t'lI'czráclce,protožc usilovalo samostatn!ý

mír, zatím co král Karel psal známé dopisy Sixtovi. Károlyi jest
~Iastizrádce, protože vymyslil zákon, který ustanovujc rozdelo
vání statkli. protože chtel premeniti feudálne-klcrikální regnum
Marianum na svobodnou I'epubliku sedláku, delníku a tvorivých
živILI. Ano. to byla pravá vlastizrada, a zárovdí. dvojí zlocin, pro

tože s~ln pocházel z panské trídy! Feudalismus mttže všechno od
pustiti. muže se všeho zreknouti; zríká se Habsburku, zríká se
s\'atoštcpánské koruny, zríká se spíše všech rímských dogmat, než
by se zrekl - ctverecního metru své pudy.

Károlyi takto mluví tY obžalobách proti sobe v predmluve svých
vzpomínck: »Myslím, že jest pochopitelno, co to znamená, když
Sl' prohlašuji za Eevinného ciny, ze kterých jsem obvinován, ale
obvinuji se z jiných! Byl jsem nespravedlive obvinen, že jsem
jako prítel dohody zradil z;etni v dobe, kdy mlij národ bojoval
otevrene s hlavním neprítelem dohody; nebyl jsem obvinen
z toho, z ceho se ted sám viním, že jsem nezlistal v zárí 1914 ve
Francii a neujal 'se odtamtud boje o llfoodvislost. Byl jsem ne
správne obvinen, že jsem po svém návratu svými pacifistickýmí
myšlenkami podkopal frontu; nebyl jsem obvincn z toho, z ceho
se nyní sám viním, že jsem jako pacifista dobrovolne vstoupil do
vojska. Byl jsem nesprávne obvinen, že jsem pripravil revoluci,
která vyhodila do vzduchu základy starého porádku; nebyl jsem
obvinen z taho, z ceho se nyní sám viním, že, když jsem z hloubi
srdcI' nahlédl, že svet hodností a blahobytu, v nemž jsem žil,
není mým svetem, jsem ihned z toho nevyvodil dusledky a nej
pozdeji v léte 1917 se nezrekl všech tech práv, kterých jsem užíval

vnitrními nepráteli, Srby a Rumuny obklícenou armádQu. Tato

pecet zustala revolucnímu generálu až do jeho pozdního stárí;
teprve objektivní pozorování a p060uzení stávajících pomhu
onoho období odhalilo jeho cin jako ultima ratio nevyhnutelné
tísnc. Toto vysvetlení mu jako starci po dlouhých desítiletích
poskytlo spravedlnost a zadostiucincní.

Stejnc se vede Károlyimu, tvurci ríjnového prevratu v Uhrách;
také jeho nazývají dnešní vládci vlasti zrádcem. Lichotí-li Lu
der.dorff slovy: »v poli nepremožený« ješitnosti Nemcu, jest to
7.ároveií jeho vlastní osprawldlnenlí. Vláda Horthyho potrebuje
vlastizrádce, aby nedala zaniknouti 11árodní povesti o nepremo'ži
lrlnosti Madaru, ale také aby ospraveclJlnnla vlastní ciny; doufaj í,
že touto klatbou vytrhnou i s koreny ocenení a lásku, kterou
chová madarský proletariát pro Károlyiho, protože byl prvl1Jím
a jediným, který predal dobrovolne svým delníkum jeden ze
vých statku. V rychle žij íeím dvacátém století mohly by míti

lži kratší nohy než v devatenáctém, a Károlyi nemusí cekati

jako Gorgey celá desetiletí na své ospravedlnellJí. Pct let mluvili
Károlyiho neprátelé, zasypávali jeho osobnost, jeho smysl pro
právo, jeho úmysly, jeho cíny a konání prívalem lží, prekrou
cenÍ. pomluv a nenávisti, pronásledbvání. procesy, sekvestrace
jeho statku jsou pomstou dnešních vyžíraclt Madarska. Károlyi,
·terému se ubližovalo, se kterým se špatne j'e,dnalo, který zá

pasil sám se sebou o objektivnost, se chopil slova nyní, kdy cítí
v sobe duševní klid a také získal nutný odstup od událostí.

Károlyí uverejnuje své vzpomínky pod názvem »Proti celému
"ctu«, jichž první dil »mllj zápas o mír«, tlustý svazek o vÍcc

rež 500 tr~mách, práve vyšel. Ve 34 kapitl{)lách lící spisovatcl
mezi jiným svuj vstup dto politického života; snahy dvou poli
tických smeru v létech 48. a 67., které vyplnily verejný život
Uher až po svetovou válku; balkánské krise s hlediska demo
kracie; své agitacní cesty mezi americkými Madary; své inter
rování ve Francii; svuj návrat a svou námahu, aby udržel Italii
mimo válku,; ochotné prijetí Naumannovy »Stiíední Evropy« 
plánu uherských politikli. a svuj boj proti tomu, aby udržel
stredoevropskou dcmokracii a vyhnul se trvající vojenské dikta··
ture; pád Tiszuv; své audience u krále Karla.; utvorení Esztcr
h:ízyhokabinetu; ztroskotání vol,ební reformy; svou pacifistickou
cinnost; krisi socialismu; rozkl'ad a rozpuštení verejných mocí;
svá vyj~lnáván~ se Slováky, Rumuny a Jihoslovany; odpor
reakce; konec dualismu; utvorellJí národní rady; vypuknutím

revoluce,tedy 1. listopadem 1918 kO~1Cít-ento první díl.
Vzpomínky neobsahu ií pouze události osobne se dotýkající

autora a lícení jeho cinnosti v I'ámci techto událostí; témer

v každé kapitole jS0U obsaženy cenná líccmí prostredí. Tu sO

seznamujeme s životem vysoké aristokracie, tu vidíme v salo
nech »politickou« ženu pri práci, která. aniž by vystoupila ve
rejne, ovlivnuje svým náhledem a silou svého rozumu politické
události; tady nalézáme prípadná lícení a charakteristiky zemre

I~'cha ješte cinných politikli, orlkrýváme prllhled do skupin po
krokových a ~eakcních mocí, c1Jomyšlenkového postupu hospodár

ských a prCnnyslových dell1líkll, pl1asticky vystupuje do popredí
CÍ11!10Stmešfanských stran a sociální demokracie za války, atd.

Károlyi silne vyrostl touto publikací v ocích evropské verej-
nosti; v pokracovállJí jeho díla se mliže ocekávati mnoho zají

mavého a nového. Uhry, také jazykove oddelcné, byly v dobe
svctové války v mnohém ohledu záhad~lé, nesrozumiteliné; také
kolem Károlyiho bylo mnoho nejasného, nepochopitelného; jeho

vzpomínky prinášej í svetlo. .
Ujasnuje se nám, že v Uhrách, opanovaných aristokraty, bis

kupskou berlou a banko!<:raty, kterí na sebe uvalili oprávnenou
nenávist jiných národu, jest nemožný politický, hospodárský,
sociálnÍ.,kulturní pokrok, pokud tato troj iqeJpovede osudy Uher;
nabýváme presvedcení, že pro tuto opožc1Je:nouzemi jsou jen dve
možnosti: bud vykoreuení feudalismu _. nebo bude moci Taci

tus pozdejších dob konstatovati: latifundia Hungariam perdi.-
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pro sVLlj puvod. Tehdy jsem se domníval, že jest možno zápasiti
o zásady, aniž by se celý život prizpusobil boji. Dnes vím, že to
není možno.«

Roku J920 se Károlyi prestehoval do Italie; presídlil s paní a
detmi do Florenc~e. Zde však mu nebylo zustati. Intrikami jedné
Madarky, G. Ti.irrové, dcery známého Garibaldiho, generála,

která byla agentkou vlády Ho,rthyho, byl Károlyi po krátkém
pobytu zatcen a vypovezen. V kapitole pod názvem »má žena«

v jeho knize jest tato vzpomínka, která pre,dcházi beh událostí:
"7. listopadu 1914 vedl jsem hrabenku Katinku Andrássyovou
k oltári. Když nám biskup Prohaszka dal prsteny na prsty, ne
tušili jsme, že budeme o šest let pozdej i sedeti ve Florencii mezi
vojáky s nasazenými bajonety v nákladním autu; mé ruce byly

tehdy v železných poutech a má žena žádala - marne - aby tatáž
pouta dali také jí. Ta Žlellezná pouta, která tenkrát chtela nésti
se mnou, nás spjala neméne silným svazkem než ona zlatá.« Ká

rolyiho žena, vnucka »velkého« Andrássy, bývalého ríšského
kanclére monarchie, by se mohla beze vši pochyby každou chvíli
vrátiti do kruhu své rodiny a blahobytu madarské vyooké ari
stokracie. Ona, která jest podle úsudku jednoho z našich stát
níku »dáma velmi vlevo ori,Clntovaná a energická«, opovrhuje

uherskou Capuou duchu, stojí dustojne po baku svého muže, jest

mu družkou v boji, v práci, v utrpení, v nadeji; delí se s ním
o jeho osud a životní nesnáze, které jsou mu bohatým údelem;
doprovází jej na jeho pouti, která vedla z Florencie do Vil1achu,
odtud do Splitu, Ragusy a posléZjtl do Londýna. Léta vyhnanství
nepodfala jeho elegantní, pružnou postavu; výraz obliceje jest
vážný, ale klidný; oci, prívetivé a dobré, delaj í za koštenými
brýlemi doj'cm, jakoby pohlížely s autokritikou dovnitr; za··
špicatelý vous dodává energickému obliceji rys ztrnulosti; má
jednoduché vystupování bez pósy; vyjadruje s.e s rtlzvahou, ne

hledanými vetami, pri tom vyrolVnane a pIn presvedcení; jeho
hovory - jichž jest schopen v peti recech - jsou poucné bez
úmyslu poucovati; mluvi-li o dobe své vlády, ciní tak s takovým
oddálením své vlastní osoby, jako by nebyl sám osobností vra
zenou do svetových dejin tohoto období. Nepohne jím zklamání,

kterého se mu dostalo; trpkost jest mu neznáma; z bolesti nad
nezaslouženým utrpením dobrých a poctivých lidí se muže roz
nemoci, tu ho opouští kl iel>,trpí zrej me s utiskovaným; pro své
vlastní bolesti a strádání nemá ani slova;, shledává to prirozenlÝm,
že mu hríchy a zlociny jiných vzaly domov, prirozeným, že on,
majitel sotva ocenite1ného jmení a pán dvanácti majorátních
statku v Uhrách, SeJ stravuje v cizine v kuchyni pro strední
stavy.

Károlyiho ooobnost, také jeho politický osud a pronásledování
probouzejí rychle mezi lidem sympatie pro neho a jeho prí
vržence. Tyto sympatie se casto pohnut1ive projevují. V dobe

jeho pobytu v 'pší republice v zime 1919 bydlil se svou rodinou
z nedostatku paliva v netopených pokoj ích; když se o tom do
vedeli delníci na Kladne, pracovali pres cas - ackoli h~ osobne
vubec neznali - aby mu mohli nabídnouti vagon' uhlí; ve Spa
latu, v Cattaru se obyvatelstvo predhánelo, aby vyhovelo jemu
i jeho rodine; za služby a práce obycejne od neho neprijímalo

penez; lékar dr. Ravícs, ackoli mel s jeho rodioou mnoho práce,
ba dokonce ošetroval jedno nemocné díte !liCjlepším zpusobem po
dva týdny ve svém sanatoriu, se nedal prinutiti, aby zaslal úcet
nebo prijal honorár. Když v dobe jeho pobytu v Jugoslavii po
špinil jeden budapešfský advokát Károlyiho ženu kalem nejniž
ších lží a pomluv, predala jedna delnice z tabákové továrny v D~
brecíne ve jménu svých spoludelnic z težce vydelaných penez
10.000 K právnímu zástupci s návrhem, aby pocal proces v za
stoupení paní Károlyiové. Když se tato zpráva ru'zšírila v okolí,
prišli rolníci z Hajduszoboszló do Debrecína a nabídli každé

delnici. která se zúcastnila sbírky, cent pšenice, protož,el oni ne
chteli nechat pohanu na paní Károlyiove. Za nejmenší projev

sympatie jest nekonecne vdecný; posUuje ho ve víre v lidstvo
a v duvere v cistotu duše lidu; také on j,oot ochoten pomoci kaž·

dému; generálu protirevolucl1lí Wrangelavy armády, zabloudí·
lému do Splitu, který nemohl nalézti prístreší, pren~chal on,
revolucionár, ackoli nemel luxusního bytu se zbytecnými míst
nostmi, cást svého obydlí, a když této rodiM pozdeji došly exi
stencní prostredky, rozdelil se s ní o své málo, nebot si myslil:
»Ti chudáci mají ješte méne než já.«

Károlyi jest jiste v naší dobe vynikající a výjimecná postava

ve svém nazírání, morálce a svých cí1:ech; velmož myšlení a jed

nání, neohrožený apoštol svého presvedcení, které buoo jednou
uznáno za správné, od nehož ho nemohou odvrátiti malicherné

obtíže života. Jeho odvahu do života nemohlo zlomiti an1 pro"

následování pomstychtivých protivníku, ani nevyhnutelné špatné

zkušenosti vyhnanství, ale také nevnikala db jeho srdce žádná

malomyslnost. Jeho program pro budoucnost jest obsažen v zá

verecných vetách predmluvy prvního dílu jeho vzpomínek: »Qd
rekl jsem se své trídy a zvolil jsem se zralou zkušeností a vy

zkoušeným srdcem novou spolecnost: pracující trídy Uher. Jim
se cítím nerozlucitelne zavázán, spolu s nimi bych chtel ješte

Jedoou prinášeti kameny ku stavbe nového sveta. Událostmi bo
jovné minulosti pohlíží má kniha vstríc této vytoužené, spo
lecné, štastné budoucnosti: "Na vzdor všemu, co jest, a s chutí!«

život a instituce

Milena Procházková:

Lid Z periferie.
(Ze zápiskLl sociální pracovnice.)

M atta: Nemci inaj í Clause
novu knihu: "Die Grosstadt

heimat«. Tyto dokumenty by

mohly býti jedno1l kapitolou v nÍ.

Privedli k nám do poradny mladé devce, asi dvaceti
leté, velké, silné, hezké, ale ukrutne špinavé, v cárech.
Žila u bratra a ten ji v zime vyhnal, nemel pro ni práci
a zadarmo ji živit nechtel. Nedostala práci ani byt,
a nejaký voják se jí ujal a odvedl si ji do lesa u kasáren,
kde devce zustalo. Vojáci ji vydržovali, nosili jí jídlo.
Spala v lese, v kasárnách, a konecne, když jí bylo moc
zima, ve velkých popelníkách v horkém popeli, který
casto »ze žertu« vojáci na ni vysypali. Vykoupala se
v poradne, oblékly jsme ji a vymohly jí prijetí do »Zá
chrany«. *

Na udání, že desetiletá Karolína nechodí bez duvodu
do školy, šly jsme se podívat do rodiny. Prijal nás otec,
velmi cistý, slušne oblecený muž. Zle se na nás roz
zuril, kricel, nadával, až konecne popadl umývadlo a
zurive jím proti nám mával. Pak bouchl dvermi a ode
šel. Když jsme odcházely, poslal pro nás, zavolal nás
k sousedce a mírne se nám omlouval: »Nezlobte se,
slecinky, já jsem tak prchlivý. Vždyt si predstavte, že
jsem už jednou tak hluboko klesl, že jsem i cloveka
zabil.« Jeho žena má na cele hlubokou jizvu, prý po
ráne sekerou.

*
Dvere bez kliky, jedna místnost úplne prázdná, jen

plotna, detský kocárek, hromada hadru v koute. Tam
bydlí, spí a jí šesticlenná rodina.

*
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Prišla do poradny zvláštní žena s dítetem. Taková
bílá, tmavých ocí, velká, štíhlá a ruce jemné a bílé. Pro
sila nás, abychom se prišly podívati na její bídu. Muž
prý nechce pracovat. Byt sklepní, dve postele, stul
i neco nádobí a hlavne všude samé hadry a špína. Že
na nám ukázala kosti, které již nekolik dní vyvaruje,
a tím se rodina 'živí. Bylo to pred Vánocemi. Jedna
pracovnice vzpomnela si na rodinu o Štedrý vecer a do
nesla jim koš potravin. Po Vánocích prišla žena do po
radny a ta:jemne podávala jí listinu. Byly to verše, které
ona sama složila na krásný Štedrý vecer, který jim tato
pracovnice pripravila. Hned se pochlubila, že by mohla
psáti celé romány, kdyby mela dosti casu. Stežovala
si na muže, že by mel býti spíše v ústavu choromyslných
za mrížemi, než žíti s rodinou, kterou nechce živit. Oba
rodice jsou velmi nedbalí, nechtejí pracovat a oba jsou
silní alkoholici. Když matka odchází z dO'mu, priváže
nejmenší díte šátkem k posteli, aby nespadlo, a nechá
detem jídlo na celý den. Po marných dO'mluvách o po
rádku a cistote rozhodly se dve pracovnice, že byt uklidí
a vybílí. To však prece rodina nepripustila, než prišly,
byla místnost uklizena a vybílena. Nejmladší deti dány
do jeslí, otec dostal práci s dostatecným výdelkem, takže
se jim darí nyní lépe. *

Zavolalo nás sedmileté díte, abychom se šly podívat
na maminku. Bylo jí asi dvacet šest let, ležela težce ne
mocná tuberkulosou. Muž jí padl ve válce a jí zustaly
dve nezaopatrené deti. DO' poslední chvíle pracovala,
'ale nyní. již mesíc byla upoutána na lužko. Žily z toho,
co jí sousedé dali, nebot podporu mela velmi malou.
LéHI nemela, docházel k ní mestský lékar. Jinak oše
trována byla jen detmi, starší sedmiletou, mladší peti
letou. Daly jsme ji odvézti do nemocnice, kde za dva
dny zemrela. Mladší díte bylo adoptováno, starší žije
li své tety. *

Dvaadvacetileté devce privedlo šestiletou holcicku.
Mladá matka! Když jí bylo patnáct let, znásilnil ji ne
kdo a pak se oženil s jinou. A to devce je tak ubohé, za
kriknuté, s plachým pohledem ocí, které stále hledají
nejak)' úkryt, místo, kam by odešla, aby ji nikdo ne
videl. Má tak trpný výraz a stále jakoby ríkala: N e
hnevejte se na mne, prosím vás, nic mi nevycítejte, pro
sím vás, jen se nehnevejte ...

*
Peticlenná rodina, otec težce nemocen, matka slabá,

tuberkulosní. Byt velmi chudý, skoro žádný nábytek.
Nemohou se domoci žádné podpory, jelikož muž prí
sluší do Pol.ska. Po lékarské prohlídce muž byl dán
do ústavu pro choromyslné, kde za nedlouho zemrel.
Matce pomoženo s pomocí Cerveného kríže potravi
nami, penezi a byl jí vymožen malý mesícní poplatek
od obce. Nyní se zotavila tak, že mLlže sama vyde
lávati.

*
Prišla jsem k žene, které se práve pred hodinou na-

rodilo díte úplne bez pomoci. Je svobodná a žije sama,
pracuje a živí svou holcicku, jejíž otec je voják.

*
Malá místnost, ve které bydlí dve rodiny; jedna peti-

clenná, druhá sedmiclenná. Aby nevznikly žádné roze
pre, rozd Vlili si malou místnost carou, nakreslenou
krídou na podlaze. *

Jedna místnost, dve postele, a hydlí zde devet lidí.
Veliká bída, otec má malý výdelek a matka leží na tež
kou tuberkulosu. Otec nemocen malarií. Nejstarší dce
ra osmnáctiletá, též nemocná tuberkulosou, syn Josef,
ctrnáctiletý, má tuberkulosu kostí. Rodine pomoženo
potravinami a šatstvem. Josef odvezen do nemocnice,
kde mu byla noha operována. Matka odvezena do ne
mocnice, kde za nekolik dní zemrela. Otec si vypujcil
asi 300 Kc, aby mohl žene vystrojiti pohreb s hudbou.
Za krátko si však vzal k sobe vdovu, s kterou žil asi
mesíc, ale pak se nepohodli pro malickost a ona utekla.
Muž si vzal hned zase jinou ženu k sobe, která u nich
žije stále, je porádná, hodná na deti a pomáhá vyde
lávat. Nemocné devce umísteno ve Smokovci, odkud
se vrátilo po trech mesících zdravé a prijalo místo v to
várne. Operovaný Josef chodí, dostal zvláštní botu na
nohu, ale bude ješte operován. Rodina nyní žije dobr,=,
tri clenové vydelávají, a mají nyní i byt vetší, o dvou
místnostech.

*

Matka zdravá, silná žena - má tri dcery, z nichž
devatenáctiletá a sedmnáctiletá mají nemanželské deti.
Matka si z toho nic nedelá, naopak, je na vnoucata pyš
ná a chlubí se jimi. *

Dve nemanželské deti, matka se o ne nestará, otec
ženat s jinou. Deti žijí u dedecka a babicky. Babicka
nemocná (asi gangrena), leží již osm let s hnilobne za
páchající ranou na noze. V byte hrozný, nesnesitelný
zápan. Je ošetrována jen mužem, kterému je sedm
desát let, je stále nemocen a opíjí se. Žena ale odpírala
veškerou lékarskou pomoc a rozhodne nechtela být 00
vezena do nemocnice. Ležela ve špíne, stále plná much.
Nedovolila též deti umístiti v ústave. Ani mestský lt
kar nemohl zakrociti. Zemrela v r. 1922 a deti dány
k príbuzným na venkov.-

*

Malý, tmavý byt, a v nem vLlbec nic jiného, než
šií.úra na prádlo, natažená z kouta do kouta, malý vo
jenský kufrík a plotna. Žena však odeprela pomoc ~t

rozhodne si zakázala návštevy do bytu.
*

Osmiletá holcicka nám smutne vykládá: »Tatínek
padl ve válce. A maminka je nemocná, má bolavou no
hu. Tatínek byl moc zlý, všechny nás bil a maminku
nejvíc, až jí nohu prerazil. Bylo nás dvacet detí, ale
jedenáct jich umrelo.« *

Sedmiletý hoch vypocítává své sourozence. Ptám se
na nejstarší sestru. Naklonil se ke mne a tajuplne šeptá:
»Ona není u nás, utekla.« »A proc?« Starostlive, vážne
a smutne se zatváril, naklonil se a šeptal: »Ona byla
nehodná, prosím, ona utekla s chlapem na Šumavu.«

*
Potkala mne zdravá, silná, velká, velmi hezká žena

a zvala mne, abych se šla podívat na její patnácté díte.
Bylo velmi hezké, silné, ale ona si stežovala, že ze všech
patnácti je nejslabší. Byla druhý den po porodu již
v práci. Moc se mi zalíbila; taková milá, rozumná a
energická. Prvních devet detí bylo manželských, ostat
ních šest nemanželských s tremi muži. Živých detí je
osm a o všecky se matka sama stará, sama všecky živí
a jak hezky a radostne je vychovává. Je radost s ní po
hovorit.

*
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Vypravovala mi žena: »Muj muž byl velk)' darebák.
T áš syn si privedl k nám nevestu a otec mu s ní žil.

Hoch se proto zastrelil. Pak jsem tu mela na byte že
nu, vzala jsem ji ze soucitu, a s tou mi muž také žil.
Máme jednu místnost, tak jsem o všem vedela. Když
jsem ji vyhazovala z bytu, tak se mi vysmála. TecY od
nás muž odešel nadobro, žije s nejakou hokynárkou.
Ale já si myslím, co by s ní nežil, když ona mu dávú
peníze a má se u ní dobre. TecY k nám chodí jednou
t~rdne a vždy nám neco prinese. Tak je nám v':em
clobre.«

*
V sešitku je udána adresa s poznámkou, že díte šilhá

a má jít do nemocnice. Vejdu do prízemního hvtu.
Vlhko, tma. Pere se. Dve ženy stojí u necek. tretí,
silná, statná žena stojí u plotny, otocí se na mne a ne
prívetive vyjede: »Co tady chtej'? koukaj', at 'sou ven
ku.« Klidne vejdu, zavru dvere, sednu na jedinou židli
a jakoby nic ptám se po díteti. A tecYto zaclo. Díte je
nemanželské její dcery. Do nemocnice ho nedá, dokto
rtUTIneverí, nikdy je nepotrebovala, sama deti vycho
vala, lécila a nedá je doktorLuTI zkazit. Mluvila asi takto:
»Co si vlastne myslej', že 'dou za ním až do bytu, ji
o doktorech nechci ani slyšet. Toho kluka meli videt,
jako dobytce to bylo, když se to narodilo a jak 'sem
ho vypiplala! A že šilhá? Však ono se mu to samo
spraví a prece se bude holkám líbit.« K slovu mne ne
pustila, ale když jsem po záplave jejích slov odcházela,
poklepala mi na rameno a rekla: »Ale lekli se me, co?
No vedí, mužou nekdy ke mne prijít, líbejí se mi, jen
na mne nikdy nechodej' s doktory!« A dcery ríkaly:
»N ezlobte se na maminku, ona spustí zhurta, ale je d.o
brá ženská. To víte, pražská domovnice ..«

*
Mal)"', ptlldruhého roku starý chlapecek s težkým zá-

palem plic. Bledý, hubeií.oucký, jen veliké modré oci,
tak nedetsky zoufalé, tak trpící a hledající stále jen
matku, rucicky zataté a zdvižené vzhLlru. A tak sla
bounký, pípavý hlásek, naríkavý, jako kurátko. A stále
jen volá: ~ami! a hledá ji ocima. Zemrel za dva dny
v nemOClllCI.

*
Sklepní byt bez podlahy. Plotna, malý stLII, jedna

postel a na té jen sláma. Rodice a dve deti spaly na
posteli, nejstarší devce na stole. Jediný prepych v ce
lém byte, jediná vec, která visela na stene, byly - nLlž
ky. Rodine opatrena postel, odev, muž dostal práci.
Hned se zarídili. Udelali si podlahu, židle a lavici, opa
trili nádobí a jakmile se jim lépe darilo, mluvili s námi •
povýšene. *

»Byl's nejak nemocen od té doby, co chodíš do ško
ly?« Sedmiletý kluk: »Byl.« »Co ti scházelo.« »Jedllou
jsem se prejed.« »A to jste u vás neco slavili, ne?« »Jo.
Maminka mela svatbu.« »Á kolik ti bylo let?« »Prosím,
pet.« *

Prišel devítiletý chlapec a spustil, jakoby mel nauce
no: »Prosím, slecno, když jsem se já narodil, bylo ta
tínkovi už dvanáct rokli a mamince bylo trináct. A když
jsem se narodil, tak 'sem vážil 120 kg a ted je mi devet
a už vážím 82 kg.« *

Prinesli jsme do nemocnice malého, težce nemocného
chlapecka. Zoufalá matka byla s sebou. Doktorka nás
uvítala: »Co mi to sem nesete, vždyt je to pul mrtvé.«

Po delším zdráhání svolila díte prijmouti, ale prohlá
sila (vše pred matkou): »Mužete to tu tedy nechat,
ale do vecera je to mrtvý!«

*
Prišla si stežovat žena, že je jí muž, který je o pat-

náct let mladší než ona, neverný, a že by se chtela d:lt
rozvést, abychom jí opatrily informace. Když jsme ale
prišly jí ríci, jaké doklady musí opatrit, rozzlobila se
na nás a prohlásila: »To by bylo pekný, chtít, abych se
dala s ním rozvést, jo, ona mi ho každá závidí, mého
klucícka s patkou!« /*

Prinesli docela malinkou, den starou holcicku. Byla
jako panenka, nemanželská, rodice oba dvacetiletí. Pres
všecky pokusy, injekce, teplé lázne, bale~í do vaty z~~
mrela za nekolik hodin ev poradne. (Napila se vody Pf!
porodu.) Matka byla neštastná, tolik plakala a naríkab.
t\ detátko vypadalo i mrtvé jako panenka.

*
V naší ctvrti je velk)r rohový, trípatrový dLlm

»U sedmi vrahLI«. Má dvoje schodište' a je úplne jako
hotel. Na dlouhých chodbách jedny dvere vedle dru
hých, byty všecky o jedné místnosti. V zime sedají celé
rodiny, hlavne vecer, na schodech a na chodbách, v lét.e
venku pred domem na chodníku. Je to dLlm tech neJ
chudších.

*
N a ulici jsme potkaly ženu s tríletÝm dítetem; prosila

nás, abychom se jí ujaly. Prijela z ceskonemeckých hra
nic. Utekla od muže, který ji týral. Nemela žádných
penez a v Praze nikoho neznala. Slyšela prý vždy ríkati
»zlatá maticka Praha« a tak doufala, že v ní najde
dobré lidi, kterí se o ní postarají.*

»Ty's mel jít do nemocnice, byl's tam«?
»Prosím ano.«
»A co ti tam udelali?«
»Prosím nic.«
»Ale neco ti alespolí. rekli, ne?«
»Prosím, strcili mi drevo do krku, ale já jim ho pre

kous'«.
*

Opet sklepní byt - ale tentokráte stojí za popsání do
opravdy. Byl pred bytovou nouzí zakázán mestským
lékarem - tect ale tam smí bydlet peticlenná rodina
s tremi detmi. Je to sklep, má malé okénko docela
u stropu, které je z polovice zazdené, jednoduché, nedá
se otevírat a namáháte-li se hodne, uvidíte jím kousek
chodníku. Proti dverím jsou záchody, takže ani dvermi
se nedá vetrat. Když vejdete, nemužete chvíli vydecil
nout, padá na vás prímo vlhkost, plíseií. a zkažen)'
vzduch. K dovršení všeho jim v noci pobíhají po byte
velké krysy. *

»Žila jsem šest let s mužem, kterého mi jedna známá
privedla,« zacala své vypravování. »Muj muž se mi
z války nevrátil a já mela tri malé deti, on byl od své
ženy již rok. Žili jsme docela spokojene, až zacala k nám
príliš casto docházet moje neter. Hned se mi nelíbilo její
»teto sem, teto tam,« až jsem Je spolu pristihla. Tak
jsem jim obema namlátila, byl z toho soud, který já vy
hrála a pak byl pokoj. Za krátko na to prinesli mi ho
z práce zmrzacelého. Ošetrovala jsem ho po celé dva
roky, pak zemrel. Meli jsme spolu tri deti, všem uznal
otcovství. Ted se ale soudíme s jeho ženou o dedictví.(~

*
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recen)·ch skladeb jest harmonicky i melodicky tak smelá
a složitá, že se zdá b),ti zmatená a nesouvislá. To se
dobre shoduje se znaky duševní choroby, jimiž jsou též
zmatenost a nesouvislost predevším v myšlení. Je tedy
hudba tato též chorobná, odpovídá úpadku sil dušev
ních, znací sama úpadek umelecký. Pri
tom je zajímavo, že se u »Certovy steny« hlasy, svorné
v tom, že je to dílo úpadkové, rozcházejí v tom, v cem
se tento úpadek jeví. Jedni tvrdí, že v prílišné jedno
duchosti (homofonii), což neodpovídá skutecnosti, tak
že to mLlžeme pominouti. Druzí naopak spatrují zvlášte
v posledním jednání této opery vliv choroby na hudbu
v její souvislosti a zmatenosti, což se vytýká i pri
všech skladbách dalších. Podíváme se tedy, jak se sho
duje svrchu uvedený retez úsudkLl, vedoucí k záveru
o menší umelecké hodnote techto del, se skutecností.

Nejprve povšimneme si prubehu a rázu S m e t a n o
vy c hor ob y. Není mi známo, že by v tom smeru
bylo nekde podniknuto podrobnejší její vyšetrení. Nám
jde aspon o zjištení vecí nejhlavnejších a uciníme tak
jednak podle dopisLl Smetany samého, jednak podle
zápisu jeho prátel, zvlášte Zeleného. Predevším je zcela
mylné, domnívati se, že Smetana komponoval prímo
v chorobe, dokonce pri jejích záchvatech. To bylo úplne
vylouceno, ba nemohl ani již mnohem dríve kompono
vati, byl-Ji jen t r o c h u duševne rozrušen. Od svého
ohluchnutí (v roce 1874) mel Smetana v uších »hucení
a prudké šumení, jako by stál pod velkým vodopádem,
trvající dnem i nocí bez prestávky, silneji, když byla
mysl pohnuta, slabeji pri klidnejší nálade. Pri komp:mo
vání stávalo se hucení prudším«. Z toho patrno, že tu
byla prekážka, nedovolující mu vLlbec pracovati pri roz
rušené mysli a omezující jeho práci skladatelskou caso
ve. Ale i tak vznikla díla tak veliká, jako je Vlast,
Hubicka, Z mého života, Tajemství, Ceské tance, ne
pocítaje drobnejších. Behem let stupnovala se jeho ner
vosita jednak mimorádne namahavou prací duševní 
musilt si ve své hluchote veškeru hudbu jen predsta
vovati - jednak z deprese nad tímto neštestím, jež ho
navždy zbavilo štestí, slyšet své vlastní výtvory, konec
ne i ze stálých starostí existencních, zavinených kruhy
jemu neprátelskými. Tím se stalo, že souvislé chvíle,
kdy mohl komponovati, byly cím dál tím kratší. V roce
1880 píše mistr, že mu hucení dovoluje jen v malých
odstavcích casových pracovati, v roce 1881 poznamená
vá na konec partitury II. jednání Certovy steny »Po
prekážkách velkých a dlouhých«. V únoru roku 1882
sdeluje v dopisu Zavadilovi: »Píši-li jen ma 1o u h o
d i n k u, žene se mne hucení do hlavy a dostávám zá
vratné mžitky pred oci, takže jsem nucen nechati všeho
psaní, od stolku ustoupiti a pockati, až se to vše utiŠí«.
Tehdy dokoncoval Smetana III. jednání Certovy steny.
Je patrno, že tu stále ješte nešlo o pravou duševní cho
robu, nýbrž o prekážky v práci, ovšem o prekážky mi
morádne veliké. Mezi ne patrilo i z a p o m í n á n í hu
debních myšlenek, ale ani v tom nebylo dosud nic cho
robného, zvlášte uvážíme-li, že mistr byl hluchý a ne
mohl tedy podporovati svou pamet tím, že by si motiv
zahrál a tak jej slyšel. Zapomínal, co si ihned nesepsal
- to se deje, treba v menší míre, i skladatelum zdra
vým. V tomto stavu dokoncil Smetana úplne Certovu
stenu a zapocal druhé kvarteto.

V 1a s t n í c hor o b a d u šev n í ohlásila se až
v I i s top a d u 1882. Pripravovala se již pres léto
toho roku, kdy Smetana silne trpel bronchiálním kata
rem a byl velmi omrzel),. Vlastní komposice pocaly se
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Otakar Zich:

T r it O n U S d i a b o li c u S.
K psychologii Smetanova tvorení.

I.
Poslední díla Smetanova vzbouzí v nás dvojitý zá

~, lids~ý i umelecký. Vznikla v dobe, kdy se u mistra
pocala zretelne objevovati duševní choroba, a odliš~ljí
se hudební svou povahou velmi nápadne od skladeb
p~edeš~)·ch.K temto posledním dílum pocítá se, nehle
dlme~h k podrobnostem, opera C e r t o v a ste n a,
druhe s m y c c o v é k v a rte t o, symfonická básen
»P ~a ž s k ý k ar n e v a 1« a konecne zlomek opery
»V1 o 1y«. Casove znací to dobu od konce roku 1880
až do zacátku roku 1884.

Je zcela oprávneno, že se zmenený hudební sloh
techto prací uvádel v souvislost se zmeneným stavem
mistrovým v té dobe. Jde jen o to, jak se tento vztah
~eví.Vyšetriti jej je možno, stanovím-li nejprve ráz
Jehochoroby a ráz jeho hudby zcela samostatne, každé
vlášt a pak teprve hledáme vztahy. Místo tohoto em

pirického šetrení postupovalo se spekulativne. Hudba

Tmavá místnost bez nábytku, pouze na zemi jedea
lamník, na kterém leží nemocný otec. Má otevreno;l

ránu na noze. Žena mu utekla a nechala mu všech šest
detí, o které se otec musí starat.

*
Šla jsem na vzdálenou návštevu. Skoro u cíle potkala

mne babka, náramne podezírave si mne prohlédla od
hlavy k pate a zastavila mne. A kam prý jdu a co tam
hudu delat. Rozprávela jsem s ní a videla jsem na ní,
že by mi ráda neco rekla. Až konecne vyhrkla: »A tak
teda to 'sou voni, co sem chodej za Frantíkem K. A to
se nestydej'? Co pak nevedí, že je ženatej a má dve
deti?« Dalo mi velkou práci vymluvit jí to a na konec
hyla zklamaná, protože mela jiste v duchu radost, že
»l1Žji má« a že jí to pekne poví.

*
V našem obvodu je úplne všedním prípadem že muž

opl1.s~ívr.o~ir:~la ž~je} )inou ženou, nebriaopal~ (ackoli
to JIZndceJl), prave Jako skoro samozrejmé jsou prí
pa?y.nem~nželský~hvdetí:, Je n:álo rodin, kde by nebyly.
Stava se, ,~ev rodme maj1 dvoJe až ctvery deti.

*
Žádost, jaké dostáváme:
»Já níže psaná prosebnice X. Y. snažne prosím lidu

mylovny spolek jesly by moje dcera M. J. ne
mohla prijiti do nekterého lécebního ústavu. Neb je
stale churava a chuda krevna a ja ji prilepšiti nemohu
vtom ninejšim nedustatku videlky jsou špatny a nestaly
a.muj.muž je i j~n co vípomocný delník tak že jeho vi
delekJe nestaly Jednou me da 80 kc nekdy 100 k. a ták
to není stale. Mám 3 deti 2 ke škole a I dva roky starÍ
a já sa~a musím po ~ivobitím neb bysme trpeli jen hlad
a to sezenu do hromady ISO k. ták jen ták že obhajime
~uv~l1bu.Mam byt mokrý a vše me splesniví a ktomu
Jes~edrahy, tak že jsem cela zoufala rada bych pro deti
ohetovala vse ale není me to možne Proto se obracim
zvelikou prozbou milim a ctenym dobrodincúm o vi

sliše~í prozb~ mé. ~redem vzdá,:,án;, vrely dik a zaplat
to pan buh vsem ctenym dobrodmcum. v hluboké uctc
se znamenám«
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mu protivit a tak ho obtežovat, že se až chvel na celém te
le. Ve rlnech kolem 5. listopadu byl v Praze pri premiére
»Vlasti« a tu byl »tak duševne stísnen, tak omrzen
všeho, co se kolem delo«, že se hned po koncerte vrátil
do Jabkenic. »Už v Praze jsem dobre cítil« píše o mesíc
pozdeji, »že ve mne, v mém nitru se dobývá velký a
težký boj o mé zdraví«. Asi 18. listopadu dostal prudký
záchv.at afasie, ztrativ na chvíli rec i pamet. Asi po
týdnu se záchvat opakoval silneji. Lékar zapovedel mu
veškeru duševní práci, nacež se mistr poznenáhlu a jen
cástecne zotavil. Ale pocitoval svtij tehdejší stav zre
telne jako n e c o n o v é h o proti vše m u pre d e
š 1 é m u. Dopis Srbovi z 9. prosince· 1882, lícící uve-·
dené záchvaty, pocíná slovy: »S e m n o u s e s t a 1 a
vel i k á z men a«. Zmena ta spocívala v nekolikerém.
Predevším z a po m í n a I ted hudební motivy ú p 1 n e
t. j. tak, že když je po nekolika dnech cetl zapsané, ne
poznal v nich své vlastní myšlenky; cinily nan dojem
úp41e cizí. Druhá známka byla hal u c i n a c e sl u
c h o v é, jež jej tec!' pronásledovaly casto dokonce i pri
psaní receného dopisu Srbovi: » emohu víc psát, neb
v hlave nejen že to hlucí, ale mluví to v moc hlasech,
hovorí, píská ano .ívá celá smes neviditelných hlastl
okolo mne, smejí ~ a nadávají mi hlupáku atd.« Du
ševní práce jakákoliv jej v této dobe však velmi
u m d -I é v á. V cervnu 1883 cteme v dopisu Cechovi:
»Odpustte tyhle zatrolené korektury, já jsem pri psaní
vždy zemdlen a tak povstanou zmotané fráse, které ne
mohu nechat stát ... « Tehdy byly tedy již chvíle, kdy
mohl komponovati, velmi krátké a doby, kdy se musil
zotaviti z umdlení, dlouhé. Díla, spadající v tuto dobu,
jsou druhé kvarteto (dokonceno 12. brezna 83) a Praž
ský karneval (dokoncen 14. zárí 83). Mysl jeho i v této
dobe byla - vyjímaje ovšem obcasné záchvaty umdle~
nosti - jasná. O tom svedcí jehO' dopisy až do léta
r. 1883, v nichž dokonce práve tehdy pronáší casto své
zásadní názory na umení vubec a formuluje své »sme
tanovské« stanovisko. Svedcí o tom i jeho rozmluvy
(na pr. se Zeleným), v nichž žive rozvíjí své umelecké
plány do budoucna.

Teprve pod z i m 1883 prinesl zrn e n u n o vou.
patrnou (podle Zeleného) i na Smetanove vzezrení a
chuzi. Dostavilyt se i hal u c i n a c e op ti c k é, cehož
svedectvím je vlastní vypravování mistrovo na vecírku
Hostinského dne 10. ríjna 83, kde dokonce prítomní
úcastníci meli dojem, že mistr v existenci lícených zjevu
verí. (Zelený.) Druhý príznak byla z t r á c e jí c í '3 e
s o u v i s los tre c i. »Mel chvíle, kdy jeho rec nabý-
vala rázu témer monologu, jehož souvislost místy jen
jemu byla zrejma.« (Zelený.) Na receném vecírku pro
nesl Smetana tragická slova: »Píšu ješte neco, ale to
už píšu jenom proto, aby se jednou vedelo, co se deje
v hlave muzikanta, který je v takovém stavu jako já.«
To byla - V i o 1 a. Tedy tu považoval mistr sám již
jen za dokument a nikoli za dílo jako vše c k a
pre d e š 1 á. Stav jeho se horšil ted rapidne. Dopis
Srbovi z 15. prosince jest zmatený a jsou v nem nekteré
podivnosti a nejasnosti. O mistrove zapometlivosti
svedcí, že tu píše o Karnevalu: »Já ani to císlo první
nemám, neb nemám nic jiného než polonézu, ale
v mlhách oluvkového škrtání,« kdežto ve skutecnosti
skoncil partituru tohoto prvního císla (Introdukce, Po
lonéza) již 14. zárí t. r. Dopisy z ledna r. 1884 jsou již
úplne nesrozumitelné, v únoru, z nichž jest snad »po
slední arch« Violy (tak jej Smetana nadeosal), ztratil
mistr již docela jasné chvíle. Skonal 12. kvetna v ústavu

choromyslných v Praze, kam byl v dubnu prevezen,
když domácí ošetrení již nebylo možné.

Z vylíceného je patrno predevším, že cel á »Certova
stena« a z a c á t e k druhého kvarteta byla psána ješte
pre d vypuknutím vlastní choroby a že dokoncení dru
hého kvarteta i Pražský karneval byl psán v dobe, kdy
se sice choroba již objevila, ale jen jako obcasné zá
chvaty, ponechávajíc mistru c h víl e ú p 1 nej a s n é,
v nichž mohl, byt i pomalu, pracovati. V techto chvílích
jasných, o nichž se nám zachO'valy v dopisech Smeta
nových doklady obdivuhodné jeho kriticnosti umelecké
a estetické, nebylo zajisté duvodu, aby tvoril hudbu
takovoli, jaký byl jeho duševní stav ve chvílích zastrení,
t. j. zmatenou a nesouvislou.

Obrátíme-li se k díl u m s a mým bez }>životo
pisného predpojetí«, poznáváme také skutecne, že zma
tená a nesO'uvislá naprosto nejsou. Zmatenost a nesou
vislost v hudebním díle, jež má log i k u h ude b n í,
jsou pojmy velmi relativní. Zmatené jeví se posluchaci
to, co je pro neho príliš složité; nesouvislé to, co nedo
vede ve své mysli sjednotiti pro prílišnou novost a sme
lost vztahu, jež se v takové hudební vete uplatilují. To
závisí patrne i na posluchacovu nadání a pak - tím
se liší logika umení od logiky obycejné - na zvyku,
vyplynulém z umelecké zkušenosti. Všecky estetické
hodnoty jakožto zjevy duševní (nebot kde jinde se
uplatnují než v duši cloveka?) jsou produktem zvyku.

Smetanova poslední díla jsou složitá nejen melodicky,
tedy polyfonická; taková byla už díla predešlá. Ale co
je tu nového, jest jejich složitost h arm o nic k á. Je
v nich mnoho disonancí a to disonancí neobvyklých,
smelých. Po té stránce se však znací díla tato nikoli
jako úpadek, nýbrž práve vývoj mistrovy tvorby. Po
tvrzení toho prinesl také skutecne v Ý voj h u db y
s vet o v é. Moderní naše hudba je taková, jakou na
jdeme v posledním jednání Smetanovy Certovy steny,
zvlášte pak v druhém kvartete a v Pražském karnevalu.
Jsou to díla, jež predešla tento vývoj o dvacet, tricet
let, i pochopíme, proc se musila zdáti oné dobe - a
i leckomu z doby naší - nesrozumitelná a nesouvislá.
Ale nedosti na tom. U Smetany samého vyskytuje se
již d r í ve doba - predevším je to doba jeho pobytu
v Goteborku v létech 1857-61 - kdy jeho hudba byla
taktéž harmonicky smelá}a složitá. Nejgeniálnejším
dokladem toho je jeho skizza k symfonické básni »Mak
beth a carodejnice« z r. 1859. I v té nacházíme již hudbu
zcela moderní, jaká se nyní píše a jakou psal Smetana
o dvacet let pozdeji v posledních svých dílech. Ba je
mezi obema temi dobami i prí má souvislost hudebne

_myšlenková. Hlavní motiv, pO'lorázový, vlastne celý
kus hudby z »Pražského karnevalu«, pochází podle
Smetanova hudebního zápisníku*) již z r. 1858. Tuto
nesrozumitelnou, nesouvislou, podivnou a úpadkovou
hudbu napsal tedy Smetana v dobe, kdy byl duševne
úplne zdráv.

Z toho ze všeho plyne jasne, že je prí m Ý a tedy
u mel e c k y z n e hod noc ují c í vliv duševní cho
roby na pO'slední díla Smetanova naprosto vyloucen.
I ejaká souvislost tu však zrejme je. Zároven pak obje
vuje se nutnost, studovati tento vztah i s príhledem
k recené dobe goteborské. Uvidíme v dalším, že tento

I·i!l/ij !~l'l'l
*) Viz clánek »Smetanuv zápisník motivu« od Z. Nejedlého

v casopise Dalibor I90\). Bylo by svrchoval1'i: žádoucí, aby tellllo
Smetanuv hudební zápisník by! vydán tiskem (ve facsimile) a
tak ucinen prístupným verejnému badání.
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vztah jest n e p r 1 m Ý a že se jeví jedna~( jako vliv
na Smetanuv n á z a r s vet a v )T, jednak na valbu
prO' g r a m u príslušných skladeb, pragramu, jenž to
mutO' zmenenému názoru adpavídal.

Rudolf J(remliclw:

Poznámky k výstave moderního
nemeckého umení.

(Síl1 »Manesa«.)

Jest nutno zdurazniti, že tato výstava je v mnahém
smeru velmi paucná - jednak prO' kriterium umele
ck)'Chhodnat, které se dnes príliš zbytecne merí jen dle
francouzskéhO' merítka, i prO' poznání hodnat samých,
které, abávám se, nebudau daceneny u nás v Ceska
slovensku. N ebat mužeme ríci, že do dneška stajíme
v adparu k nemeckému umení z taha duvodu, že celé
naše usmernení a smysl prO' farmální hodnoty ukazuje
spíše k Francii než k Nemecku - a ta dakance již tra
dicne: Chittussi, Barvitius, Navrátil, Cermák a j. vy
kazují francouzskau škalu. Tím spíše jsme arientaváni
ve svých úsudcích úmerne síle formálních zámeru.
Upadnauti do krajní nespravedlnosti pri posuzování
umelcu, tvarících jádro této výstavy, bylo by jen du
sledkemtakové jednastrannasti. Mahutné formavé úsilí
ve Francii zatlacila tak do pazadí všechny astatní otáz
ky, že pamalu zdá se, jakabychom meli klapky na ocích:
nevidíme než na jednu stranu. Je na case pasuzavati
veci také s jinéhO' stanaviska.

V emecku jest veliká umelecká nadpradukce - celá
ohromná massa razmelnavacu Muncha, Matisse, Cé
zanna. Zjev ta abdabný jiným zemím, kde umelecká
massa pochybných kvalit vrhá se na každý navý vÝ"
tvarný zjev, aby jej využitkavala. Z taha pak delají se
casto falešné závery prO' celkavau umeleckau situaci.
Specielne a Nemecku zvykli jsme si na bežné mínení,
velmi nepríznivé a popírající velikou vlastní mahr)Uc
nost nemeckých malíru. Ale umelci zde vystavující za
chraúují zdiskreditavanou nemeckou malbu. Heckel,
Kirchner, Schmidt-Rattluff, Rossler, Lange, Pechstein
a druzí dakazují, že umení žije tam velmi silne a sama
statne. Slyším již námitky a Mattissavi, Cézannavi a
~lunchavi, u kterých se titO' malíri mnaha paucili 
ale jak m o u dre se poucili! Obohatili se, poznali se
sami lépe a jsau nyní v nejkrásnejší samostatné práci,
bez úhany na své individualite. Je smešna predhazovati
tytO' vlivy u malíru tak zjevne ad FranCaUztl adlišných.
Vytýkejte Dureravi, který je asau a vyvrchalením ne
meckéhO'd\lcha, že se paucil u Mantegny, svéhO' vrstev
níka, a ta ZpLlsobem tak dukladným, že bez italskéhO'
vlivu byl by nemažným. Ale jak jej premohl, jak mou
dre se poucil! Nic by byla nebývala zpazdilejšíha ad
techtO'malíru, než aby byli dama vyrábeli náradní ume
ní. Pražívali jsme necO' padabnéha u nás - byli jsme
odkazováni k Manesavi a Alešavi jako jedin)Tffi ume
leckým pramenLlm, nechceme-li se zpraneveriti. Lidé
nepochapí avšem tak brzo, že je Špála ceským malírem
pres ta, že ve svých zacátcích abrátil se a paucení
k i\Iunchavi a Francauzum. Jest naapak treba, aby
umelec byl dasti silnÝm a snesl náraz cizí kultury, je
sobe pavinen hledati any duchavé praudy, kterými se
dorozumíváme s cizinci pres všechny individuelní a na
cionální rysy. Vždy pak prijde daba anahO' uvedomení,
kdy již se nechce uciti, kdy praste se musí žák státi
jin)'m než mistr - a v této pasi.ci jsou dnes již jmenn-

vaní malíri - jsou svobO'dni, a vytvárejí duchem tak
ryze nemeckým, že z býval)Tch duševních kamillitanLl
stali se témer adpllrci. Nic není tak apacnéha, prati
smyslnéhO' temtO' abrazum jakO' francauzská malba.
i\ v tam spocívá plus celé výstavy. .,

Jak je v souhrnu výber del dasti náhodný, jak visí
vedle sebe vecinejrllznejší faktury a data - v jednant
mají všechny obrazy stejný ráz: v prudkosti a drása
vO'sti myšlenky, která vede ruku, v barve žive hneten~
a bleskurychle vrhané na plátna - všiohni jakO'by bvli
vedeni Liebermannavým výrakem: malír mMe mysliti
jen se štetcem v ruce. Ta zl},amená, že u nich formální
výraz prichází a pasteriari. Individualismus? Nik8hv
- oni jenpraklamují svobO'du myšlenky, papírají, že
by byla možnO' definavati farmu tak, aby byla platna
pro všecky. A pri tom jsau si dabre vedami tah a, cO'
spajuje v celkavém farmavém úsilí umelce celéhO'sveta:
vytvárení plastických abjemll v prastaru. Ale jim jde
a více: chtejí duchavau náph1 navé farmy. Pred abrazy
Heckelav)'mi máte tento _pocit naplnení. Pri zdánlive
klidném prajednání cítíte puls silne bijící. Krajina,
která se pred vaším zrakem hloubí, vás zaujímá zcela.
Výtvarné složky jsau skryty - uvedamujete si je ú
pozdeji - vcházíte v obraz prímO'. A tu si vzpomínám
ná výstavu Juana Grise, která predcházela: kalik far
mavé okázalasti - proplétaJi jste se dlauha než jste
uvideli - kanecne - ale jak je apatrný, jak - krátka
dechý. Juan Gris - tat škalský príklad farmavéha
omezení, jež sváže vám ruce i nahy. Pri vší ušlechti
las"i zámyslu myšlenka jehO' je spautaná. - I druhá
kr; .•:ina Heckelava vykazuje anen spadní praud, kter)'
vl~~tne buduje abraz.

Mllžete admítati tutO' malbu jakO' pratichlldnau Vél.

šemu výtvarnému cítení - ale ta je vedlejší - jde
o ta, mLlže-li tatO' umení oplodnavati ducha lidí, kterí
jsau k umení v pomeru prastých pazaravatelll a prO'
které je zmnažením duchavéha živata - a ta, myslím,
muže, a velmi zdatne. Je mi dnes jasna, prac Nemci
tak si hledí svéhO' vlastníhO' maderního umení, a prapa
gují jej všemi silami - at již casopisy, výstavami neb
zakupaváním dO'všech verejných museí - jaká vlastne
stagnace a zbahnení verejnéhO' umeleckéhO' živata
u nás, jaká a f i c i e ln a s t ve všech verejných praje
vech umeleckého cítení.

N uže, chtel bych zdLlrazniti, že umení nemecké w
svých nejlepších predstavitelích zasluhuje téže pazor
nosti jako francauzské. Rozdíl ra<;avý jest zde nesmír
ný - a zdá se - neusmiritelný. Pahled na veci je jiný.
Jenam kdO' pavrchne pasuzuje, muže nevideti, že jsau
zde veliké možnasti vývajavé a reknu prímO' - mož
nosti abahacení umelecké tvarby evrapské. Snad v mno
hém je ješte více snažení než uskutecnení, snad mnohé.
kdyby byla dobudavána pa farmavé stránce, vyznelo
by jasneji - ale na tam ani tak nezáleží, nebat tak bez
prastrední je posice malírova k sujetu, tak nezastrená
farmálními starostmi, tak nezávisle a drave je prajed
návána látka - že stále pretrásané úvahy a stagnac:i
saudabéha umení zdají se vám zbytecné. ProtO' meriti
díla tato merítkem francouzské formy je nemožno:
jsou tu dva svety, naprasta razdílné.

Dnes s jistau veselastí si vzpameneme na daby, kdy
pod heslem expressionismu visela díla Deraina, Vla
mincka, Matisse, Manguina a j. v pavilone Manesa, -
jak je nám zrejma dnes, že jsau ta malíri jasných fo
rem - a že expressianismus je záležitostí tak ciste
nemeckou, jakO' kubismus, nebojím se ta ríci, záležitastí
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francouzskou. Aniž by jedno neb druhé postrádalo vý
znamu mimo politické hranice, prirozene.

Kdyby vážení kritikové byli si priznali, že kubismu
nerozumejí, a že jej pokládají za jistý pekný zpusob
školení, kterým se malír poucí, nebyli by tvrdili, že
každý ma)ír »musí projíti kubismem«, jak jsme cetli
tak casto, nebot Bracquet'h obraz vzbuzuje v nás pocit
stejného klidu a formové krásy jako treba zátiší Char
dinovo - jenom že jeho vnitrní dynamika je jiná. Ku
bismus se uklidnil v rukou Bracqueových a došel lda
sického výrazu. On s Picassem dokazuje, že kubismus
byl záležitostí jejich vlastního díla a vývoje, jejich
nesmírné individuality v chápání formové krásy vecí.
Sotva by kdo tvrdil dnes neco O »rozbíjení« formy, jak
jsme se toho vždy v pojednáních o kubismu docetli
- kubismus je vyvrcholením a scelením francouzské
formy. A ti, kterí vytvorili celou kubistickou školu,
prejímajíce lehkomyslne težce dobyté objevy Bracque
ovy, byli chytráci, kterí chtejí »na to brzy prijít« -
nechteli riskovati, báli se delati chyby - ale chteli býti
snadno a lehce malíri prvních vymožeností. Ztroskotali.
Sílen)' úprk od kubismu ukazuje jedinecnost úsilí Brac
queova a Picassova, s nekolika málo druhy, kterí težce
vydobyli si vlastní formu.

O duvod více, abychom ocenili práci techto Nemc\\
kterí v ohromné masse malujících remeslníku a napo
dobitelu šli se uciti - kterí riskují, neústupne hledají
svl'Jj výraz, delají snad chyby - ale mají jistotu v sobe,
nehot jejich mysl a ruka jsou za jedno - a nechcete-li
zlomyslne hledati slabiny, najdete jádro jejich mal I
je v jejich prudkém a nesmlouvavém cítení. A jenom
touto ~ezáludnou cestou, jiste trnitou a plnou omylu,
nalézají svou formu, ne ve smyslu francouzské, která
ve své jednoduchosti dá se rozložiti, - ale formu velmi
živou, promennou a synthetickou - a její síla prýští
z téhož zdroje, který vykouzlil úsmev a slzy na obra
zech Grunewaldových.

Fra11ta KocoureJ~ ml.:

Pro,letkult U nás.
(Poznámky a doku1l1ciIlty.)

1.

1. M O m e n t k a z gen e r á ln í h o š t á b u.
23. dubna 1922.
»Dnes byla schuze komitétu pro usporádání let n í

s 1a v n o s tiP r o 1e t k u 1t u na V ýstavišti a ve
Stromovce, jež se bude konat I I. cervl11a 1922. K. St.
Neumann mne pozval, abych jim poradil. Div divoucí!
Máme sice ve zvyku mluvit o lepší úrovni. Napsal jsem
mu plamenný dopis o rádení jistých lidí v Proletkultu.
Pres to se divím. Abych na této schuzi mel zarucene
práci, ujal jsem se sepisování protokolu. Byl jsem
k tomu ostatne zvolen. Když mne došel N eumannúv
dopis, pripravil jsem si nekolik plánl'J. Hovorili j::;me
doma o nich. Z pocátku schuze se zdálo že také oni pri
šli s urcitými plány, ale vývoj! Ne~man se na me
obracel, jaký mám názor, atd. Brzo jsem však zpozo
roval, že se nesmím vážne exponovat. Prísedící (Hora,
Dolehl, atd.) to brali s humorem sice bodrým, ale na
J?rosto nevhodným: Déšt vtipCl byl hojný. Melo se to
jmenovat Komunistické Letnice a mela to být okázaUt
slavnost komunistické strany. O dekorum a program
se mely postarat všechny složky Proletkultu. O cem se
hovorilo? Jen mimochodem a skoro nechutí o výberu

her a recitací, o volbe úcinkujících. Ale s rozkoší mlu
vil Neumann o amerických houpackách, o strelnicích,
hospodách, tanci a ohi'íostrojích, zkrátka o hlavních
atrakcích a požitcích chystaných pro obveselení lidu
komunistického. »Obvyklá lidová veselice«, napadalo
mi s tvrdošíjností stále bezpecnejší. Na štestí jsem se
brzo orientoval a nebyl jsem ani na chvíli tragickou
figurou v tomto veselém shromáždení. Solidne jsem
zapisoval do protokolu, kolik by melo být na pr. koníckLl
na rajtování, kolik houpacek a kde by se asi sehnal ko
lotoc atd. Konec koncL! jsem mel radost z techto lido
vých vecí, »které jsem už jako kluk mel rád« líbila se
mi N eumannova nepokrytá životnost a nadše~í pro od
veké atrakce. Ale naplnovalo me hlubokým podive:n
stálé zdClraznování motivu, že to bude manifestace pro
letárské kultury, jak rekl s klidem doslova Neumann:
»první vetší podnik, který ukáže pražskému meštáctvu
že i delnictvo je vyspelé a že se umí po svém soudruž~
sky a pr?letársky bavit.« On je ovšem básník, a mMe ~i
to dovo1tt, ale ve funkci sekretáre ústredí Proletkultu
- ~rochu silné!? Hlavní spor ve schLtzi byl o to, jaké
mají být alegorické vozy, jaké standarty, pujde-li na
pred Lenin, ci Marx, pujdou-Ii v cele pruvodu Skauti
práce, nebo pojedou-u cyklisté, co budou hrát lesní
rohy a pod. N eumann zpozoroval pres mou chrabrost,
že mám vnitrne smutný zrak a zeptal se mne s jistou
nedClverou v hlase, co o tomto rozkošném proo-ramu
myslím, mám-li návrh - »Predstavoval jsem b si to
úplne jinak, v prírode na pr., aspoi'í z cásti neco nového
~ aspol1 z cásti pevný umelecký program,« odpovedel
jsem. »0 tom si pohovoríme jindy,« rekl mi Neumann
ve, svých milých manchesterových šatech, s fajfcickou
v ustech a se soudružskÝm úsmevem v dobré tvári. A to
byl opravdu už konec schl'Jze.«

Poznámka k deníku: »Rudé Právo« dlouhou dobu
prinášelo pakovou reklamu KomunistickÝm Letnicím
na nichž delnictvo pod vedením Proletkultu ukáže bur~
žol'Jm, jak se umí proletársky a komunisticky bavit ...
N a štestí pršelo nemilosrdne v den slavnosti.

2. H I a syp r o stý c h.

»Jaké jsou úkoly Proletkultu?« Otiskuji
5 odpovedí delníkl'J, posluchacl'J z recnicko-výchovného
kursu, který jsem vedl po 8 nedel v Proletkultu v LOI1
nech. Úcastníku 37, z toho 4 ženy. Zastoupeny Louny
a 1Q okolních obcí, nejvzdálenejší Peruc. Všichni kó
munisté. Zamestnáním vetšinou kovodelníci v loun

~k?,c~ .v0~o:,kách. Z citovaných soudruhu pracoval ve
rejne jedme Jan Klas. Pro zachování charakteristiky
nemením styl.

»Jaké jsou úkoly Proletkultu?«

Listopad 1921.

»J est povinm:;stÍ všech tech, kdož vychovávaj í, ucit a
vzdelávati deln.ictvo, aby k velkým zápasum stálo pev\1é,
jecl!notné, kulturne vzdelané, silné a pevné vule a dobrého
charakteru. By boj, který má nás privést k nové spolecnosti
byl vítezným.«

Dvorá k Václav (Louny).

»Má-li býti dnešní stavovská revnivost ruzných spolklI
nahrazena Ideou komunistickou, kteiré jest prospech celku
prednejší, než prospech nekolika jednotlivcu, jest to Ide,t
Proletkultu, že dosavadní sta v roztríštenosti má býti" do
nejvetší míry zjednodušen. Úkolem Proletkultu teda jest
všeobecná kultura a t'elovýchova.«

Hrbek Václav Oimlín.)
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»PorádánÍm kursl! a prednášek vychovati delnictvo

k opravdové inteligenci. Tím chci ríci, že »ProJ.« má dáti
delnictvu takovou výchovu, by každý dIelník komunista si byl

jist ve svém pocínánÍ. Má vzbuditi cinnost myšlenek v moz
cích delníku, by tito se stali samostatnými mysliteli a ne
spoléhali na svoj e vl!dce. Národní revoluce ukázala nám, že
delnictvo nebylo vychováno trídním vedomím a spoléhalo

na poctivost svých Vlldcll, kterí ale v rozhodném okamžiku
zklamali a splynuli s buržoasií v jeden nacionalistický celek.

Delnictvo pak utešovali na dobu pozdejší a cestu vývoje.
Dclnictvo seznavše zradu bývalých Vlldcu se od techto od

vrací a seznává, že k zrovnoprávnení všeho obyvatelstva
mMe dospeti j'Cil1sociální revolucÍ. Povinností delniku komu

nistu j~t dobrodiní »Proletkultu« využíti, aby se v nastá
vající revoluci stali rádci a oporou revoltuj ících mas.«

Klas Jan (Louny).

"Proletkult cili Proletárská Kultura jest ciste vzdelávací

odbor, který má sloužit vzdelání mas. Jeho program jest:
Porádat predinášky, zábavné vecírky, divadla, zakládat kni-

hovny a jazykové kursy.« P-íeha Josef (Louny).

Ješte jednu odpoved otisknu: nejdelší a nejuprím
nejší, z hloubky nitra nabranou, nejméne umele zazna
menanou v písmu i vyjadrování:

"Jsme si vedomi, jaký veliký, težký úkol má naše Komu
nistická str. pred sebou. Cistou a velikou ide-u socialismu,
vyzved!nutou do popredí drívejšími bojovníky ... Vzpomen
me si" jaké pokorení, jaké útrapy snášeli naši otcové, naši
(ledové. Za casu roboty paKli nepozdravil tehdejší delník

sedlák pana France ze zámku, co musil vytrpeti ... Co cítí
a myslí i matka neb otec, když vidí svoje' deti zmírat hlady,
chodit bosy, otrhány a naproti tomu vidí díte majetných ro
dicu v prepychu a nadbytku. Co si myslí 12-131etý hoch
nebo devce, když vidí svého spolužáka ve škole dobre oble
ceného i živeného, ac sám hubenlý, hladový, otrhaný. Zaj isté

se predne sám sebe táže, proc ten má všeho dost a sám nemá
ani dost bramboru. Proto již od mládí cítí a vidí, že není
na svete spravedlnosti a že není pro delníka nikde zastánÍ.

Proto již od mládí se musí pripravovati k boji s celou tou
J.idskou predpojatou spolecností upírll dclníka. K tlomu boji
pripravit a posílit je povimlostí ... zvlášte Prol. jako složky
pusobící na celou mysl a duši jednoho jako druhého sou
druha a soudružky. Ze svého stiíedu vysílá na venek schopné
soudruhy jako apoštoly komunJi.smu, aby predávali svoje ve
domosti dál a dál, dlo nejzapadlejších vísek a mestecek, aby
nabádali a uvedomovali delllíka a pripravovali pudu pro bll

doucí !tnutí cistého vznešeného Ilcení kO?nltníS11/t1 a aby pri

pravovali pudu pro velikou a osvobozující revoluci veške-
rého proletariátu.« Molecek Antonín (Libochovice).

Je tu vysloveno vše, co chtejí delníci po Proletkultu,
ackolije to jen 5 hlasu: výchovu, vzdelání, posilu k boji,
sjednocení, prípravu k ovládnutí celé spolecnosti, vzprí
mení ohnut5Tch hrbetú, útechu, pomoc v bíde a nemoci.
Chtejí jistotu v pocínání, vt'Hi, charakter, oporu proti
silnýmjedincúm mimo stranu, i proti vlastním vudd'tm.
Chtejí odpocinek, zábavu, rekreaci. Poslední pisatel je
nejtragictejší: Vítá referenty pražského Proletkultu
jako apoštoly budoucího hnutí cistého vznešeného ko
munismu! Co by musili udelat representanti našeho
Proletkultu, kdyby slyšeli techto pet hlasLt?

3. Zásobovací oddelení.

Výchovu proletárských detí predstavují si na pr.
takto: »»K o h o u t e k« je podle nich »nejvhodnejší
cetba pro delnické deti vLtbec.« Vydává jej TiskovÝ vý-

bor strany komunistické, rídí redakcní rada jen z ko
munistu složená a vede ucitel komunista. Cílem ieho je
výchova detí k socialismu (komunismu) a trídnímu uve
domení. V citátech všimneme si dvou vecí: 1. Výchov
né metody casopisu a 2. nápln.e.

I. Met oda. Clánky koncí: Tak je to s chudými
detmi. - A tak to má b),t mezi chudými detmi. - A tak
to má bS,t. - A tak by to melo být. - Tak to dopadá,
když je válka. - Deti pamatujte: kdo utiskuje delníka
atd. - Nejste, deti, hrdy na tento veliký úkol? - Proto
knežím neverme. - Nesmí být ani jediného mladého
soudruha a soudružky, kterí by nebyli v naší FDTJ!
Práci cest! - Proto nejsme krestany, ale komunisty. 
Jaký je rozdíl mezi bohácem a chudákem! - At'žije,
roste a vzkvétá komunistická strana ceskoslovenská! :...
A proto žádný vedomelý delník atd. - Ono je nám
svatá! - Políbil mu vrele tvrdou upracovanou ruku.-
Ale té nemL1žeme dbáti, ta ješte cte »N árodní politiku«.
- ne aby se zdravý vozil po svete a nemocný, aby se
belhal po ulici. Tomu už musí být konec. A bude!
(Pozn. pis. Kéž by temto koncum byl konec!)

2. O b s a h:

»V zime jsou nemocnicní sály plny pacientu. Jsou tam
stareckOiVé a starenky, jež Sl na chodníku zlomily ruku nebo

nohu, pokrývaci, kterí po omrzlé streše sklouzli, jsou tam
deli, které ri klouzání pod led, které se zranily pri
sáiíkování a pri koulovánÍ. Jim všem zima prinesla bolest.
A komu nosí radost? Bohácum: ti jedou na saních do polÍ. .«

»Prišla zima, nejlepší zábava bohatých detí. Sotva prijdou
ze školy, dobre se najedí a již se obléknou do teplých ka
bátu a drahých kožíšku, cYbují si teplé papuce, zavolaj í si
služebnou a jdou sánkovat nebo bruslit. Jinak je však s det
mí del'níku. Ty jsou rády, že dojdou v chatrných šatech a
botech do školy a zpet. Nekdiy ani do školy nemohou, nebo(
nemají co obléci, anu oboubi.«

»Táta má kluka rád!. Jiste radši než mnohý bohatec své

díte. Ale je chudým kniharským delníkem.«
»Jak s,laví boháci vánoce? Ma,jí strom plný mlsku a na

I~eun elektrické žárovky, koupili zlaté prsteny, hodinky, ko

žešiny, košíky lahudek, vzácné kvetiny, vína a likéry. Na
stole maj í pecene, okurkový salát, 'hroz11lY"pomerance, datle
a fíky, zmrzliny.

»LÍ1udák a bohác. Uhlobaron ztráví léto takto: leŽÍ

v pekné síti uvázané na strome. Ale chudý horník tráví léto

jinak: V dole musí težkým krumpácem kopat, chce-li vy
živiti svou rodinu. Vidíme, jak žije chudas a bohác."

Jsou dve možnosti: Budto je tohle výchova k socia
lismu (komunismu) a pak je socialismus jen závist, a
nebo to není socialism a pak by Proletkult mel vyhodit
»Kohoutka« i s redakcní radou do povetrí.

Dosud jsme poznali jen neštastný život chudých. Ko
munisté, chudí trídne uvedomelí, žijí podle »Kohoutka«
jinak:

»J e to uvedomelý soudruh. Tatínek s maminkou každo
denne cítali »Rudé právo«, detem pro potešení kupova~i »Ko
houtka«. Casto s nimi otec hovoril o cetbe, poucoval je

o socialismu, i leC'kterou hracku jim zrobil. Nekdy vecer
s nimi též zaskotaail, až se máma »nkl oko« zlobila. »Není

divu, že i devcátko jménem Jája chce, aby její muž byl
dllvernÍkem nebo recníktem. »Bude se mnou chodit na schuze
a doma nám bude císt »Rudé právo«, jako náš tatínek.«

Pohádky pro delnické deti nejsou, protože v nich
»jsou všichni krásní, dobrí, ušlechtilí, aby mely chudé
deti boháce rády, aby se na ne dívaly s úctou a obdivem,
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aby je pekne poslouchaly a až dorostou, aby na ne vy
delávaly.« MO'hou se však deti pokusit »0 vlastní po
hádku »Brambory nad peceni«. DobrÝm vzO'rem jim
bude pohádka Boženy Nemcové »Sul nad zlato«. Krále
a princezny však vynechte!«

Lenin, jinak v »Kohoutku« zvaný Mrtvým Velikánem,
vystupuje v roli, již mu vnutila krestní jméno. »V pro
sinci mají katolíci, kterí ješte verí v certy, svátek Miku
láše ... 6, to kdyby náš Mikuláš, Lenin, rozdával, byl
by spravedlivejŠí.«

»K:ohoutek« prinesl v pekné své obrazové cásti det
skO'u kresbu bO'xerského zápasu v cirku. Redakcní po
známka k obrázku koncí: )}Však delníci prece jen na
konec zvítezí.« Taková logika muže být jen v ko
houtkO'vi. (Zdálo by se vám uveritelné, že po tomhle
všem redaktor ptá se detí: »Odebírá váš pan ucitel
»Kahoutka« ?)

4. K a n o n e n f u t r.

3. listopadu 192I.
V Semilech za Turnovem jsem prednáše1 v nedeli

30. ríjna v PrO'letkultu »0 samoucích«. Jak se ucit,
hlavne metodický návod soudruh LIm. Úcast: 45 mužu,
6 žen. Radostne mi sdelili, že téhož dne udelala Del:
nická Akademie v Semilech »trucprednášku« proti mé.
(Zábavné, vzpomenu-li minulosti.). Velká sín radnice.
SkorO' všichni si psali, co pochytili z mé reci. Jak prav
dive a svate musí clovek mluvit, stojí-li pred temito tvJ.~
remi, pred temito ocima, vidím-li, jak jejich ruce casto
hrO'zne znicené s mozoly a ranami snaží se zachytit
pokud možno každé mé s!llvko! Když nikde jinde, tedy
pred Vámi musí být každý opravdovým a mužo)'m,
anonymní soudruzi a soudružky! Když nikde jinde, tož
pred Vámi musí b)·t každé slovo cisté a naplnené, nej
menším pohybem není možnO' lhát pred Vašimi zraky
prísnými a dabrými. Jak by musili psát komunistictí
žurnalisté, kdyby vedeli neco víc o techto ocích a ru
kou, než se ví všeobecne? Jak by musili tvorit komu
nistictí umelci, O nichž se stále jen mluví? Postavte
nekteré veršícky pred tyto lidi! Primerte jejich pohledu
kulturu, již jim strana dává! ... Debata mi byla pre
devším intimnejším seznámením. Hovorili jsme o nich.
Pevn)'m bodern hyla mobilisace, v techto dnech totiž
pristál Karel Habsburk se Zitou v Soproni. Z toho se

. vyvinulo thema: Militarism. Ozbrojení, ci neozbrojení
proletariátu? Vetšina pro. Ve 12'45 jsme se rozloucili.
Za týden jim prijede prednáVeti Zdenek Nejedlý a po
tom L. Gorlich. Rozcházejí se domLl. Zastoupeny Se
mily a asi 8 osad okolních. Vypravují, jak jsou komu
nisté v Semilech bojkotováni, abec jim nechce propujcit
místnosti k prednáškám, necestné jednání DTJ, tahání
o telocvicné náradí a podobné vecicky, které slyším
všude.

Práve toho dne presídlil do Semil okresní hejtman
VI. Vajna z Turnova. Je tO' muž naší známé - ma
lírky a básnírky Magdy Bílé. Sli jsme se soudruhy
kolem jehO' nového, nevlídného sídla. CO'ví tento clo
vek o lidech, s nimiž jdu mimo okna jeho úradovny?
To, co je zvyklostí vedet o komunistech: Nebezpecn)',
podvratný živel. Patrne lhári, zlodeji a lupici. Cosi ne
príjemného. K smíchu, pane okresní hejtmane! V té
chvíli mi vyprável mladý typograf Tuma, jak má rád
hudbu a divadlo. Jak rád by se dostal do Prahy, aby
byl všemu tomu blízko. A potom, když jsme šli k Rie
grove stezce, mluvili nádherne titO' soudruzi o chybách
a demagogii sv)'ch vlastních vudcu ... Spal jsem a také

obedval u starého mládence ve stredu Semil. Obýval
malou svetnici v prízemí vetšího domu s tlustými zdmi.
Dve okna. Pro me pripravil postel, pro sebe pohovku.
Težký vzduch. Skrín s panenkO'u Marií a jinými sva
tými, bronzem zlacené poprsí rytíre a dámy s valdštýn
skými klobouky. Blízko obrazu Golgathy visela veliká
fotO'grafie Karla Kramáre. »To te bude zajímat, tento
dLlm patrí Kramárovi.« Uvaril kávu, podal s chlebem
a poznamenal: »D mne vždycky spali referenti z Prahy,
z Delnické Akademie a ted z PrO'letkultu také.«

Rozhovor kritiku.*)
»S rozumným clovekem Je prí

jerru10 si pohovorit.«
Dostojevský.

F. X. Šalda (píše clánek PfiO 1. císlo »Kritiky«): Práve jsem
docetl první dí] vaší monografie o Heimichu Heineovi.

Otakar Fischer (píše clánek pro 2. císlo »Kritiky«): A já práve
odkládám vaši eSBay o Sovovi.

Šalda: Nuže?
Fischer: Nuže?

Šalda: Vaše monografie je stroce založ,eI11a.. ,
Fischer: Vaše essay jest trojdílná ...
Salda: Splácíte. za nás za všechny dluh tomuto proteovskému

duchu.

Fischer: Vy vystihujete evropskou platnost Sovovy tvorby.
Šalda: Váš zájem na Heineovi jest živý a uctivý, vaš~ zvecla

vost je nesena sympatií, ponevadž jste sám na sobe prožil, jak
hluboce je posud tento mrtvý vklínen clo nejbolestnejších a nej
jemnejších vláken prítomností.

Fische . Jakže? Do nejjemnejších vláken "Prítomnosti«, pra

víte, je vklínen Heine? To mi ušlo. 'Já myslel, že Chesterton;
napsal jsem prece nedávno: "Ferda nostro Chestertone," a ne
mohu to ted bráti zpátky.

Šalda: Váš humor byl povýšený a prukazný. Ale mínil jsem
tentokráte skutecnou prítomnost, s malým P. Vratl11e se však
k vám: Ackoliv tedy Hleline vám byl osobní zažitek, prece jste

neváhal získati odstup objektivisacní, bez nehož neni možna for
mace hístorická.

Fischer: Pockejte, prosím, vzpomínám si na jeden zajímavý
rys vaší kritické methocLy: každý váš jednotlivý postreh prochází
souhrnným pohledem, výsostne merícím a celkove obepínajícim .

Šalda: Dovolle, váš HClÍne je prece do znacné míry dílo Ulne
lecké ...

Fischer: I vy dovolte; dokument, jako je vaše essay o Sovovi,
presvedcuje nás o vašem umeleckém vzrustu, o vaší kritické sebe
kázni.

Salda: Vaše osobní skromnost mi aezabrání, abych nevydal hla
sité 'svedectví, že va$c kniha o Heineo'Vi je dílo epického umení

vypr.avovatelského a dušemalebného, y nemž rozžhavujcte chladné,
strízlivé zprávy a údaje a kujete z nich lic1Bký osud, typický ve
svém uzavreném rythmu.

Fischer: Potešení jest na mé strane, Rebof studie, kterou venu
jete Sovovi, vznikla 2le dvojí složky pravého kriticismu, ze vzá
jemne s,::: doplnujících postupu analysy a synlhesy. A proto,
že se u vás tak prostupuje pitva a výhlled, zjištování a hodnocení,
urcitost a dalekozrení, nazývám vás, odpustte, kentaurem.

Šalda: Až po vás. Vy~ prosím, jste vztýcil pred námi Heinea tak
urcite a rozhodne, zacbytil jste ho s takovým smyslem pro jeho

*) Ctenári, který decte »Kritiku", budiž pripomenuto·, že to,
co si zde pp. ~alda a Fischer povídají, je vetšinou doslovným

citátem toho, co nap~a!i v »Kritice«.
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jedinecnosti a zvláštnosti, až Set stává typem jako treba Bazarov
nebo Oblomov.

Fischer: Ne, jen racte vy nap,rcd, nebot vyzrálé plody kritic
kého umení, jako jsou souborné essaye vašeho nynejšiho období,
utvrzují nás ...

Salda: Koho?

Fischer: ... utvrzují pn nejmenším redakcní kruh »Kritiky«
v dávném jeho vedomí, že mezi námi, k našemu dobru, byt ne

k zpohodlnení našeho života, pusobíte vy jako burcovatel; jako
znepokojovatel ...

Salda: Vy ctveráku!
Fischer: ... jako velký kritik, pravím.
Salda: Je-li tomu tak, musíte již pripustiti, abych rekl, že

Nemci sice mají nejnoveji Heina od Maxe J. Wolffa, velebe
ného monografisty Shakespearova a Molierova. Váš Život Hei

neuv nejrn že se s ním miHe merit, nýbrž je!:-t v mnohém nad!
nej obziravejší.

Fischer: Jste velmi laskav. Kdybyste dovolil, pokusil bych se
uvésti specifickou hocrnotu vašeho kriticismu na nekolik formulek
ci hesel.

Salda: Prosím. Racte. Na oplátku.
Fischer: Tedy, predním vaším znakJeirn je to, cemu Francouz

ríká »flair«; literárním nárecím naznaceno: intuice; biblickým:
poznání dobta i zla. Ale, abych rekl, u vás spíš.e než o poznání
belJío vetrení.

Salda: Hle, to jest zvláštní, u vás mne opct lákala širka a jem
nost smyslu pro lidství, laskavost zraku tvorivého umelce, který
je práv orgatucnosti životní.

Fischer: Pro druhou vaši vlastnost mají nejlepší výraz Nemci;
zní: »Prat1ke«.

Salda: Myslíte »pracku«?
Fischer: Ano. Prirozene se tu pomýšlí na dravce, velmi málo

altruistického, velmi násilnického a bezohledného, jenž se neptá,
kolik potu stál ten který verš, ale dovede jedním mávnutím roz
trhnout živoucí organismus ušlechtilého chtení.

Salda: To už mi není tak srozumilJeilno Jako veci predchozi.
~fyslím, že jste dríve jaksi lépe rec snova1. Ale jsem príliš Rek
a príliš vášnivý ctenár Rozmarných povídek, abych se nad tím
horšil. Už Vrchlický, o nemž jsem, jak známo, psal naprosto
stejne pod jménem F. X. S a I d a i pod jmény K u n z a Ptá c
ní k, pravil o sobe: jsem lev.

Fischer: A t~e;ti váš znak je vzat z jednoho ze zvírat Zarathu
strových. Znám je dobre, nebot vždy vedle mne pokorne leží v se
minári. 'Tento tretí symptom neznamená chytrost.

Salda: Dovolte, proc by nemohl znamenati chytrost?

l'ischer: Proste neznamelllá. Znamená jinou, rovnež hadí do

vednost, tu, kterou na sobe vyzkoušel sám preclbojník moderního
prehodnocování, jenž volal: jen kdo se prerozuje, má muj rod!
~tIn patrí vaše svlékání kuže.

.~alda: Ha, co to !:-Iyším? No, no! Dovolte!

Fisrhn: upokojte se, prosím. Nemyslím na to, že se nekdy na
zýváte Rekem; to jste si nasadil jen masku, kterou jste ostatne
rychle zahorlil; nemyslím ani na to, že jste ríkal ceskoslovenským

socialistum »bratrí«; to jste ríkal jen tak, jako se všeobecne ríká
"bratr Klofác«; nenarážím na to, že jste se nazval kdysi. euge
nikem a kallobiorikem; to byla jen past na vašeho odpurce; ani

na to, re jste se jindy prohlásil 7..a nejmenšího bratra opatství
thélemskéhoj to jste udelal jen jednou a jen na chvilku; ani, na
to, že jste se prihlásil k probabilismu; to jste, pres svuj vnitrní
odpor, ucinil jen proto, aby se pan Kodícek bežel podívat do
nejbližšího Naucného slovníku, co to vlastne ten probabi.\ismus
jfst; nejtrapnejší jest mi pak pomyšlení, že byste se mohl snad
domnívati, že narážím na to, že jste psal, jak se z ruzných stran
tvrdí, o Vrchlickém jinak pod svým jménem a jinak pod pseu
donymy; va'e pseudonymy byly všeobecne známy; jednou jste

o tom pred d,·a-:.etípeti lety hovoril i s Masarykem. Vaším svlé
káním kuže myslil jsem neco docela jiného: sem patrí vaše
ozdravetrlí bolem, mEldnutí stárím, sespolecenštel1Jí samotou; sem

patrí radikalismus po'stupuj ící s dozráváním, protimluvy i pa
radoxy vyvoje, leckterá vlastnost, jež se težkopádnejšímu diváku
zdá nesnadno pochopitelnou, treba i nestravitelnou.

Šc.lda: Já vcdel, že se to vysvetlí. V mém kriticismu je tedy
neco cemu ríkají Francouzi »f1air«, pak neco, pro co mají nej

lepší výraz Nemci, totiž »Pranke«, a pak vlastnost jednoho ze
zvírat Zarathustrových. Nenašel jste na mne nic, pro co by meli

nejlepší výraz treba Arabové?
Fisdze: : Bohužel nikoliv.

Šalda: Tak se nedá nic delat. Nyní zase chvíli já. Wolffova
kniha o Heineovi, o níž jsem se vám již zmínil, j,e na nejednom
míste dílo moralistního filistra. Chcete vedeti, co soudím o mo
ralistním filistrovi v roli kritika? Jsem príliš 1<'ek, abych mohl

ríci neco jiného než: Jamais! Pravím: Jamais! Vy však chá
j)cte i tam, kde odsuzujete, a odsuzujete-li, ciníte to ne z vtíra
vosti subjektivní zv.11e a sebelásky, nýbrž proto, že docilujet~
a dom}'šlíte Heina, jeho duševní pratyp, i proti nemu samému.

Fischer: A to je snad nic. že vy vpínáte jevy do široké SOtl
vislosti sociologické?

Salda: l"ebudiž zapomenuto na vús, který zase podtrhujete

kruhovost životní dráhy HeiI1Jeovy.
Fisclzer: Vám dobrý verš zachutná jako gourmandovi.

Salda: Vaše methoda pak jest zcela na miste.
Fisc/;cr: Vy z jednotlivéhe obratu poznáte, odkud a kam sme

ruje vývoj.
Salda: Vy nepristupujete k Heineovi s indiferentismem jako

ke c o I' P U S v i I e. Nikoli!
Fischer: Vaší publikací, ceny naprosto ne' príležitostné, uctilo

A ven t i nu m Storcha-Mariena Sovovo jubileum.
Salda: Váš Heíne žije a dlýše pred námi ve všech svýeh roz

porech.
Fischer: Vy, jako kdy, tak dnes jste mlád.
Salda: Vy jste zpusobil, že, když docteme vaši knihu, Heine

zustane nám nezapomenutelný jako dlouhé a významné soužití
se skutecnou osobou.

Fisclzer: Vy znáte zasáhnouti do živoucího písemnictví a urco
vati mu smer.

Šalda: Vám se zdálo jen chvíli, že jste nalezl v Heinovi bratra.

Fisclzer: Jako vždy" i ted vaše kritika je v nejužší SGuvislosti

s tím, co se prodírá z temnot k svetlu. .
Šalda: Pricítám vám za zásluhu, že, když jste postrehl, 'že

v Heinovi je starožidovské pl,ebejství zubu za zub a oka za oko.
rekl jste si: diven;ons!

Fisclzer: Nu, ov Šlelm, nestýkám se rád s plebejci.
Šalda: Pravíte-li vy: diverc;ons! - jest to tak prttkazné a

neodvolatelné, jako pravím-li já: Jamais!
Fisclzer: Ve vašem popírání je síla víry, ve vašich kladech

osten, pobídka, bic.
Salda: A vy jste zase dal svuj pomer k Heinovi i clo veršu:

»Jdu dál zas ... Neb kdykoli mnel jsem, že bratra mám. vždy
cizotou ranen, jsem dvojnásob sám.«

Fisclze'r: A ve vaší analytické synthesi je vždy symbol, jenž
anticipuje budoucnost.

šalda: Ubohý Heine!
Fisclzer: Stastný Sova!

Salda: Oddychneme si nyní.
Fischer: S rozumným clovekem je pnJemno si pohovorit.
Šalda: RozhoclnJe príjelTIllejší, než vésti kousek dialogu s ces-

kým Boiotanem.
Fischer: Hle. jak v družném rozhovoru, bez polemických suro-'

vostí, jsme si osvetlili, co jste nedávno napsal: r.e neni úpadek
kritiky, nýbrž jen úpadek kri,tiku.
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epigramy.

a byly casové,

Šalda: Není-liž pr,avda? To je jako s metarstvím: metari snad
metou špatne, al'e lo neznamená ješte úpadek metarstvÍ, nýbrž
jen metaru. A kdyby metari vyhynuli, 111Ititarství nepomine.

Fischer: Ovšem, nesmime zapomínati na Dillg an sich.
Šalda: Souhlasíte, že jsme si dále prukazne osvetlili, co jsem

rovnež nedávno napsal: žc dobrou kritiku má vždycky jeJ] mla-
dá generace? '

Fischer: Ovšem, nebof, jak jsem rekl, vy, jakO' kdy, tak dnes
jste mlád, a mládncte stárím.

Salda: O vás ani nemluve.

Fischer: Poslyšle, rád bych vedcl, co ta lady už chvíli v kaute
knourá.

Šalda: Ale ta je prece náš stateclllý Jan V. Sedlák! Pristupte
blíže, mladý muži, a mtUete ríci, Co' máte na srdci.

Fischer: Vyslechneme ta rádi, nebof DpravdO'vDu kritiku má
vždy jen mladá generace.

Jan V. Sedlák: Chtel bych vám sdeliti svuj naléhavý dajem

z 1. císla »Kritiky«, kde mám, odpusfte, také clánek.
Salda: N uže. Reknete, Co' by se na príklad stalo, kdybyste ne

vedel, jak amšelá a otnepaná je denní fráze, ktcrau skarD pa
každé cítáme v ahlášeních a oznámeních, má-Ii nebO' zacne-Ii
kdo vydávati casopis, list, revui, tatiž ana fráze, že je to práve
list, po jakém volal,a a stále volá doba, že tímtO' listem vychází
se tomu volání vstríc ...

JaJI V. Sedltik: Kdybych nevedel, jak omšelá a atrepaná je
tatO' denní fráze, kdybych nevedcl a neznal, jak se na ni hreší
a jak se s ní O'bchaduje, napsal bych ji hned na uvítanau no
vému listu »Kritice«.

Fischer: Avšak ponevadž to víte?
Jan V. Sedlák: Tedy lo nenapíši. Pripamenu pauze, že bych

to mO'hl napsati.
Salda: AnO', a nyní by nás zajímala slyšeti, cím jste naplnen?
Jan V. Sedlák: Nad prvním císlem »KritÍky« jsem naplnen

tak ríkaj íc radostným pocitem.
Fischer: Máte k tO'mu nej aké zvláštUlí duvody?
Jan V. Sedlák: Ano. Zejména prato. že vychází bez 100mozné

reklamy.
Salda: DLlležito by byla vedeti, zda už dnes možno neco ríci,
Jan V. Sedlák: Už c1nJCISmO'žnO'ríci, že 1. císlo »Kritiky« vnáší

kladné zisky do dnešní zmatené príromnosti.
Fischer: Je snad treba míti nejaké O'bavy?
Jan V. Sedlák: Ncjaké O'bavy, jak pochopitelno, není treba

míti, nebof nlC'jdc O' kritiku za každou cenu, nýbrž jde O' ncco
zcela jinéhO', ba vyššíhO'.

Šalda: Byla by snad možno nejak blíže urciti specielní ráz
kritiky, o niž jde?

Jan V. Sedlák: Jde O' kritiku odpO'vedne tvorivou.
Šalda: Nyní byste uám mO'hl ríci, co jc prirazeno?
Jan V. Sedlák: Prirazena je, že »Kritika« má zásadní clánek,

nadepsaný »Kritika tvarivá«. Jest z vašeho pera. Jádro tO'hotO'
vašeho ironicky rO'zmarného c1ialK:lguje tvrzení a raz vedeni my
šlenky ...

Salda: A.nO',nejdríve myšlenku tvrdím a pak ji rO'zvádím, ..
Jan V. Sedlák: ... že pravá a skutecná kritika je tvorba, že

kritika je speciální prípad o:becné tvorivO'sti literárnÍ. Jste
presvedcen, že je nutnO' nalézti nová kriteria, jež vytvárí kritik
jakO' nutný výraz O'sobnosti, jak mu jej c\liktuje cllVí1e úzkostnéhO'
napctÍ a potreba najíti zákon a ospravedlnení svého bytí, po
treba žíti a prežíti, žíti a prekanati. O úpadku kritiky zvlášte
nJelmluvÍte, konstatujete, že tento úpadek se jeví i u jiných vetších
národLI, avšak že u nás jsou clo budoucna uspokojivé prísliby.

Fischel': Vzpomínám si, že jsem mel v 1. císle »Kritiky« také
nej aký Clál'1e1Jc.

Jan V. Sedlák: Ovšem, me~ jste tam vtipný a duchaplný clá
nek »To nejhlavnejší hledá autora,«.

F ischer: Co v nem bylo?

Jat! V. Sedlák: V uem byla plnO' zásadních poznámek a po

strehu o dramate vLlbec, nehhedíme-li již k nekolika pronikavým
rozbOrllm nckolika posledních nO'vinek divadelních, které tak
dovedne a pronikave jste spojil se soucasnostÍ.

Fischer: Tušim, že jsem. tam mel také nejaké

Jan V. Sedlák: Ovšem. Priléhaly k,e glO'sám

štiplavé, vtipné a žahavé.

Salda: NemO'hl bystet.podolknouti ješte neco zvláštního a vý
hledného?

Jan V. Sedlák: PO'dotkl bych, že bylo ješle dobre srovnávati
),Kritiku« s našimi jinými slabšími pakusy a podobnou revui,

ale to mtlžeme uciniti pozdeji.
Fischer: Nejaký souhr,nný a výsledný dO'jem bysle nemel?

Jan V. Sedlák: »Kritika« je list O'pravdu živý, životný, živoucí
a žijící, plný prudké jaré a radostné tvorivosli.

Šalda: DO'bre. A ted jdele a napište to prukaznc do »éeského
slova« ke dni 13. brezna.

Fischer: Aby tam bylo jednou neco utešeného. nebof zalím se
tam táhne neutešená polemika s »Pi"ítOll1lJostÍ«. Ale napište ta
bez 100mO'znéreklamy. To víte, to nemáme rádi.

Jan V. Sedlák: Prosím.

Dokumenty

František Ferdinand.
v.

S lím Frant. Ferdinand pocítal a proto Conrao v. HO'etzendO'rf

pocítal jen s válkO'u rakousko-italskou a lu vždy pripravoval.
To byla válka Františka Ferdinanda, pri cemž pO'cítal na pO'moc
Vatikánu. Zase jen intrikánskou. Že tuto válku vyhraje, o tom

Frant. Ferdinand nepochyboval. Snad tim spíše, že nemel úmyslu
vyziskat terriWriálnc. Vedel, anebo spíše tušil, že by si tím ne
posloužil, ale dtlvody pro tuto skromnost byly spíše rodinné, O'sobnÍ.
Bál se nároku italské linie dO'mu habsburskéhO' a kO'nfliktu, které

by takto mO'hly povstati, a nebyl by za nic na svele pripustil ja
kpkoli p03ilcní té ncb ané vetve domu habsburského. Chtel mít
všecky cleny panovnické rO'diny v ruce, na sO'be závislé, aby si
nikdo z nich netroufal nejak se vzepríti jeho vuli. Hlavní duvO'd,
vedLe už vzpomeauté panO'vacnosti, byl ohled na vévO'dkyni z Ho
henbergu.

Nikde není zmínky o tom, jak si František Ferdinand pred
stavoval sesknpení evropskÝch mocností v prípade války Rakouska

s Italií. Že mohl pocítat na podporu Nemecka, je samozrejmé.
Kdyby byl pomer k Srbsku lepší, jiste pO'cítal alespO'n na neu
tralítu Ruska, jemuž by byl O'statne vlídné prihlížení nejakými
kO'ncesemi odkoupil. Šla tedy hlavne O' Francii, a tu arcivévocla

jiste pocítal jednak s notO'rickÝmi sympatiemi, jež v:e Francii pro
Víden byly a jež byly tlumeny jen tím, že Rakouska v Paríži
platila za va5<"tla Berlína. M,iIl11O'ta však arcivévoda asi bral
v pocet rivalitu Francie s Italií a doufal pevne, že Franci,CI se
neodhodlá k podpore Ríma už pratO', ponevadž byla Italie pred
tím také v trojspolku, a mima to, pO'nevadž neveril, že by se

Francie byla pustila do války, jelikož by tím byla jiste vyprovo
kovala aktivní pomoc Nemecka. Frant. Ferdinand tedy pocítal,
7.e se souboj italskorakauský vyrídí za pasivity ostatní Evropy.
A vítezná válka byla pro neho predpokladem všech dalších plánLI.
Kdyby byl zdvihl taktO' prestyž mO'narchie, mohl si troufat k ab
sO'lutismu dO'ma i za hranicemi. Hlavne doma, a panevadž pro
tento pO'cÍtal v první rad~ na souhlas a podporu Nemcu, byly by
bývaly všecky výpocty na rO'zluku Berlína a Vídne klamné. Byl
by, mO'rálne pO'sílen, se naneljvýš vzeprel ruzným praepotentnÍm

postojum berlínské soldatesky, císarem Vilémem pocínaje, která
si uvykla dívat se na RakO'usko jakO' na stát inferiórní, hlavne
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politicky a vojensky nespolehlivý. ldleál 1'ran1. Ferdinanda byl

odveký ideál všech reakcionáru: trojspolek císaru: Nemecko,

Rusko a Rakousko, jenž spojen v jeden politický svazek, byl by
Evrope diktoval. Zase dukaz, jak málo v rozpoctech diplomacic

prekáželo Slovanství carského Ruska. Co to znamenalo pro nás,
je jiste snadno vypocítatelno. Rusko melo politický a nábožen

ský zájem na pravoslavném Srbsku. Kdyby byl pomer mezi
Vidní a Belehradem trialismem jakž takž srovnán, nevadilo Pe
trohradu praníc spolciti se s Vídní.

Takové zpusoby a metody politické byly Františku Ferdinan
dovi nejbližší a nejmilejší a nebyl by se jich jiste vzdal, ani
kdyby se byl dostal na trun. Hodily se nejen k jeho svetovému
názoru, k jeho osobní povaze, naprosto exklusivní, feudální,
pyšné, protidemokratieké. U neho zacínal clovek až u hrabete,
Ul i baron mu byl málo - a cím víc se stával svet demokratic

tejším, tím víc jej vzdorovitá povaha jeho hnala opacným sme
rem. Nemel a nehledal styku s obcanskými kruhy, o lidových
ani nemluve, na svet ucencu, umelcu se díval s patra, politiky
nenávidel a nejradéji se jim vysmíval. 1 ty, s nimiž se nucene

dostával do styku, prestal znáti, jakmile poznal, že s ním do
poslední tecky nesouhlasí. Prof. Lamm3sch se ve svých poznám
k'ácho tam zminujc: jakmile náslefdník poznal, že má proti ne
ústavne-ústavním plánum 1'ran1. Ferdinanda námitky a obavy,
už jej nevolal nikdy. Byl krajne neduverivý, COž bylo za ob
vyklého kleparení u dvora konecne srozumitelné. Proto si vy
bíral také mezi šlechtou. Naklád3Jl s aristokraty stejne bez
ohledne jako s ostatními, a bylo mu zcela lhostejno, co si o nem
kdo myslí. Stárí, postavení, význam lidí byl mu stejne lhostej
ným. Je známo, že jeden z jle'ho k nemu komandovaných nej
vyšších hofmistdt, starý šlechtic-generál, odešel na hodinu z to

hoto místa, ponevadž sotva ctyricetiletý princ tohoto starce
sou tavne urážel a žádal, aby mu na míste sluhy pomáhal do
kabátu. Stejne se s ním nepohCJldI hrabe Frant. Thun po málo
týdnech své dvorní funkce u neho. František Ferdinand neznal

také v armáde jiných zpusoblt, ackoliv všichni ostatní clenové
panovnické rodiny považovali za svou povinnost zachovávat tra

dicní intimnost plukovní. Neznal tudiž ani plukovních kamarádlt,
i když byli vysoci šlechtici. Byl proste vždy a ve všem stejne

pyšný, feudální, stredoveký. T'elprve, když se tato stránka jeho
povahyrádne pozná a zhodnotí, je možno správne posuzovat jeho
politiku a uvažoval, jak: a co by se bylo stalo, kdyby ... Taková
politická spekulace je jiste neaktuální a prcc bych netvrdil,
že je neplodná. Když se historie naše i tam domyslí, kde zustala
kusou anebo kde byl vývoj pretržen tak ohromnou revolucí jakou
byla svetová válka, bude z toho prospech pro naši politiku
aktuální. Proto stojí poslední Habsburk za poznánÍ. Karla nelze
pocítat mezi politické koefici<anty svetové. Byla-Ii válka revolucí,
byl už Karel co císar produktem revoluce. Nic na nem už ne
bylo tradicní, vše nové, nelogické, nahodilé, ponevadž jako Par

sífal stál stále pred necím neznámÝm, vedoucí nevedoucí. Po
sledním elXponentem rakouské a hlavne habsburské politiky byl
František Ferdinand a jeho tendence, názory a úmysly, s prí
cinami svetové války tak úzce spiaté, musí být domyšleny pri
úvahách o neuskutecnených možnostech. A že tyto možnosti by
bý"aly pro nás se staly neJmožnostmi - o tom nemllže být sporu
ani v theoretick)'ch - bohudík - úvahách. Hc.

Dopisy

Spravedlnost a ceská Lulu.
Milý pane red'aktore,

co pan Janowitz v II. císle Pritomnosti píše o prípadu
lIildy Hanikové, jest jiste zajímavé. Neostýchám se vracet se
k tomu tematu, tolik diskredirovanému salonním, kavárenským,
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barovým, hospodským i novinárským tlachem. Nelomím rukama

!lad shonem po sensaci. K problémum života patrí také problém
smrti a smrti násilné, života vrflždeného a vraždícího ~ebe.
Mnoho, jestli ne v&echno, záleží na tom, aby Kainuv cin zustal
potomkum Kainovým a Abelovým sensací, trikrát zle, sevšední-li,
Že musela ke znásobenému zájmu v tako'vé míre prispeti mo
derne-spolecenská pikantnost scény a komparsu odvckého dra
matu, jest na pováženou, alle i takový zájem jest lepší než žádný,
chceme-li veriti, že ješte i jiskra v popelu muže býti zárodkem
nového tepla. Když ne dnes, tož zítra nebo pozítrku zburcuje
znovu vše c h n a vina na zmaru života a životll cloveka k my

šlení, protestu a práci. I z mekkých kostí naší mdloby vstane
mstitel. Spisovatei panu Jallow itzov i tak blízký zavolal de pro
fundis svého pessimismu: »Das Leben starb, die M6rder tanzen
Tango.« Ale život neumrel.

Panu Janlowitzovi jest Hilda Haniková obetí nelítostného
zákona, který boeznadejnc zotrocil její pohlaví nevítaným part
nerem. Polehcující okolnosti nemely vlívu' v jejím tragickém
prípade, po staletí nebyla už v této zemi upálena žádná carodej
nice, budiž tedy ta zde povešena. »N ebot o záležitostech žem;ké

povahy a o sopce j-eljí lásky neví naše právnictví a vetšina na

šich porotcu o nic více než vedcl i o. tom stredovecí konšelé, tedy:
nic.« Pan J anowitz, zdá se, stejne jako vetšina kritiku brnen
ského rozsudku neví, že podle platného trestního zákona ani
souhrn všech polehcujících okolností nemuže zpusobití, aby
nebyl vynesen rozsudek smrti nad vrahem i nad tím, kdo ho
k vražde zjednal nebo pri vykonávání vraždy cinne spolupu
~obi1. Hanikllv vrah ušel rozsudku smrti, protože mu ujde podle
téhož platného zákona každlÝ pachatel, který v dobe hrdelního
zlocinu nedokonal ješte dvacátý rok života. Než i tak myslím.
že pan Janowitz vyslovil myšlenku v jádre velmi správnou, tre

baže jak podle platného tak podle žádoucího a jím samým žda
ného zákona aplikuje svoji myšlenku na prípad Hildy Halli
kové nemístne.

Muž a žena nejsou si rovní pred Bohem, nejsou si rovni a
nejsou stejni podle vecného zákona, který j,e ciní mužem a že
nou, a nejsou souzeni spravedlive pred lidmi a od lidí, jsou-Ii
souzeni podle stejného zákona, jako by byli stejni.

Nerekl bych, že stredovecí konšelé nevedeli o záležitosbClch
ženské povahy a o sopce její lásky zhoJ,a nic. Ale pripouštím, že
vedelí o tech vecech zrovna tolik, co naši konšelé. Co kdo víme
o záležitostech ženské povahy a o sopce slexu cizího, jest velmi

individuelní a jest nám sdeleno spíše naší intuicí a taktem než
zkušeností. Avšak v našich porotách nesedí už jen konšelé, ale

také konšelky. Ubezpecuji pana J anowitze, že verdikt ženské
poroty nad Hildou Hanikovou byl by dopadl stejne jako
verdikt poroty mužské. Bylo by dobre, kdyby muže soudil muž
ský intelekt a ženský ženu - soud by byl v obojím p.rípadc prís
nejší po vylouceuí onoho nespravedlivého prímluvcího, který
v muži plaiduje pro Žit'tlu, a oné nesprayec!Jlivé orodovnice, která
se v žene zastává muže. I tato procesní stránka jest vecí vývoje,

který dá v psaJ11ýchzákonech pohlaví, což jeho jest podle zákonu
Ilepsaných. Zatím však vltbec nebeží o to. Kdyby stokrát žcnin
soudce znal její povahu ~oC1Sty jejího citu, lllC s tou znalostí
neporídí, dokudl není normy, která mu dovolí souditi ženu
také podle jejího ženství a muže také poc!Jl,e jeho mužství.
Lidský zákon trpí dosud žalostným daltonismem, slep k hlavní
barevné diferenciaci lidské duše. Nemohu strucným »Ietter

to the Editor« zevrubne rozvádeti tuto myšlenku. Chci upo
zorniti jen na dvojí základní dcliktní typ: nás i I í a I c s t.
V i nebo fr a ude se páše zlý cin. Jest prirozeno, že síla í vc

zlém užívá spíše síly, mdloba lsti. Lest jest jiste ethícky zavrži
telnejší jako prostredek deliktu mužova, tlIásilí vykonané ženou
svedcí o ní hure, než lest, jíž užila. Jiste nemuže exkulpovat

pohlaví ten ani onen prostredek. Primlouvám se de lege ferenda
jen za ruznou stupnici kriminelního hodnocenÍ. Nora Helmerová
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necítí se sama vubec vinnou. Její vina jest opravdu mensl než
analogická vína mužova. Lady Makbeth zastinuje krvavým stí
nem svého mužského partnera v zlocinu.

Hílda Haníková si tu nJel11uže stežovat. Vraželící ženství jest

neženské a zrudné ženství. Trestal bych týrání detí prísneji než
se dosud trestá, trestal bych je dvojnásobne na žene, která se

ho dopouští. 1 kdyby utýráním dítete krácela za svobodou své
-- sopky. Psal jste, pane red'aktore, vessayi »Das ewig Weib
liche« pekne o základním, živelném odporu ženy proti vecem
smrtonosným. Opravdu, jest-Ii co, tedy tento odpor jest hlavní
»záležitostí ženské povahy«. To jsem chtel vzkázati panu J a
nowitwví.

Váš

Jaroslav Slránský.

Žena v politice.
Pane redaktore,

nemínila jsem se úcastnit polemíky, vyvolané dopisem dámy,
která ~stojí o politická práva. Jsem práve tak tolerantní vuci
mUžlllTI i ženám v otrlzce úcasti v politickém živote, jako se
snažíte býti Vy. A mám též jistou zkušenost. Myslím, že dáma,
která psala onen dopis, je nejen mladá, což vím z Prí to m
n o s t i, ale i hezká a dobre sítuovaná. Zájem o politiku znamená
zájem o záležítosti obecné, totiž spolecné jisté skupine lidí a
predpokládá jistý stupen schopnosti kolektivního cítení.

U mladých a hezkých žen - do 35 roku, nekdy i více - pre

vládá však egoismus. Není to výtka .jednotlivé žene, pravím-li, že
hezká a mladá žena v urcíté dobe Sl1ladnopropadá egoismu, nýbrž
konstatování fakta, které se týká všech nás žen. Jsou ženy, jimž
je tento stav ideálem, jsou jiné, jež i v období tomto jsou si
vedomy jeho nesprávnosti a snaží se jej prekonati. Na dopiso
vatelku Prítomnosti dívám se ne jako na jednotlivou, soukromou
osobu, ale jako na typ. Je-Ii žena tohoto typu ješte príliš mladá
a hezká, než aby se dovedla zajímat o veci kolektivní, mllže
její egoismus také tenkráte býti probuzen k zájmu o politiku,
rrení-li príliš dobre situována, musí-Ii se starati o sebe nebo o nc

koho blízkého. Obsahem politiky jsou dnes (mimo veci zahra
nicní, rozhranicovací, nekteré otázky adminístrativní a uspané
nebo obcházené otázky kulturní) valnou vetšinou otázky hospo
dárské. Nuzne odené ženy, které žíve diskutovaly v potravinár
ských obchodech o otázkách menových, o obilním ústave, o do
vozu a v.Ývozu a nekdy podrobily brit1<:é kritice toho neb onoho
ministra, ženy, které mély syny na Slovensku p.ri vpádu Ma
daru, ty se neptaly, sluší-Ii jim jejich zájrClmo politiku nebo ne.
Dne se spousty žen zajímají o po tavení a platy svých man
želu i své vlastní, o to, jak dopadne sociál11lí pojištení, o celibát
ucitelek a úrednic, bude-Ii miti, a v jakém prípade, právo na
pensi mužovu jeho první rozvledellá manželka nebo její nástup
kync a (JI podobné veci.

Hluboce v svcdomích žen žije presvcdcení, že nesmí klásti
svou vec nad vec národa a státu a nesmí zaplaviti rázem svým
nedosti pripraveným množstvím verejné korporace. Jaká bude
úcast žen v politice kvalitativne a kvantitativne v budoucnosti,
o tom rozhodne životní prakse, která se teprve vyvíjí.

Dotknuvši se mravního vledomí žen, dospela jsem konecné
k dltvodu, proc jsem namocila péro k tomuto clánku.

Pane redaktore, ucinil jste jednu vec velmi nebezpecnou. Ve
své dOlbré vuli k toleranci koncedujete ženám prolhanost. To
je velké nebezpecí a velká krivda. Úcast žen v politíce stal'a by se
nccím hruzným, kdyby znamenala rozmnožení bezcharakternosti
pi'ílivem žen mravne laxních a sveden~ch k tomu, pokládati do
kunce lež za p,rívlastek ženskosti. Ani v soukromém životc není

vždy té shovívavosti mužu k prolhano-sti žen, o níž pÍšebe. Znala

jsem vynikajícíhq polítika, statecného muže, který si mi trpce
stežoval na prolhanost ženy, kterou miloval.

Ale je to veliká krivda. Lež není ženám vrozena. Práve mali
cherná, ca&tá, nerozmyslná a detinská IretLje dedictvím jejího
útísku a nížšího kulturního stupne, na nemž bylo udržována,
a povznesla-Ii se kdy žena mravne a kulturne, vždycky se po
vznesla k pravde a k opovrhování lží. Je to veliká krivda, takhle

koncedovat žene lež, protože práve ty ženy, které se dne\S poli
tiky úca~tní a ni se zaj ímaj í, prišly vetšínou z pokrokových
organisací žen, tkvících svými koreny v n.ejlepších snahách let
devadesátých, a byly zvyklé sloužit po léta ideálum pravdy a
lidskosti bez jakýchkoli .odmen mimo odmeny mravní. A dJ1ltls,
kdy ráz cinnosti a úkoly žen v polítice nejsou ješte vyprac<wány,
protože neni ješte dosti zkušeností, jedno je jasno každému, kdo
mezi ženami pracuje: Nejsou ješte velkými politiky, ani v,el
kými straníky, ale jedna v,ec se jich vždycky dotkl1e, tou v.ždy

vzbudíte jejich nadšClllí, protože ji mají v sobe: vedomí toho, že,
mají-li ve venejném živote a zejména v politice jaký úkol, je
to ten, státi za pravdou, pracovati pro ocistu našeho verejného
života, býti na váze tam, kde se jedná o zdraví, kulturu. lid
skost a mravnost našeho národa. To pojí ženy všech stran. Za tím
pujdou, kdo dovede rozpoutati a použíti všech sil a vší vule
k dobru, které jsou v nich a ne za tím, kdo z falešné shovíva
vosti jim ukazuje zpet ke lži, úskokum a poníženosti otroctví.

V ha Vášová.

Co jest prostituce?
Pane redaktore,

viclíte, malé príciny mívaj í velké následky. Mých nekolik rádek
dotazu n~ p. elra Procházku ve veci zcela specielní zpusobilo tuto
velkou debatu, v níž se už zdvihá v mohutných sloupech pr.ach

velikých otázek. Konstatuj i však, že jsem na svou otázku od
povedí dosud nedostal. Nebylo naprosto mým úmysJ.elm
rozvirovat debatu o monogamii. kam se ll,!ni s.por

hrozí stocit, a p. dr. Procházka, aby mohl hodit po mne oštepem,
zcela zbytecne mne kreslí ja1ro odpurce monogamie nebo jako
cloveka, jenž je ze slova »manželství« celý nervosní. Toho jsem.
prominte', dalek. Ptal jscm -se zcela konkrétne: zasluhují ženy,
které žily s nejak,'m mužem v mimomanželském styku. názvu
tak hrubého jako je slovo prostitutka? Není to morálka
trochu príliš dukladná? Myslím. že objetí takové morálky by
bylo prímo medvedí. Zajímalo mllie, PI'OC p. dr. Procházka zvolil
práve tento výraz, ac se ho ani v literature velmi solidne mo
rální pro takové veci neužívá, a optal jsem se. Ptal jsem Soel

dále, není-Jí mnohem spíše prostitucí mnohé manželství z naších
vrstev, uzavrené z duvod'U. hmotn(Ých. Že se to dcj~. nedá se,
tuším, popírati. To jsou tedy vecí, nJa než jsem cekal odpoved,
a ne debatu o monogamii. Delikátních otázek, které s tím

souvisí, otázky po hodnote takových ŽerJl,se úmyslne nedotýkám

Pokud se palk týká toho, že mi p. dr. Procházka vytýká, že
mí podlsunuje názory, jichž on nemá, tomu nerozumím: on prece
výslovne napsal v císle 9., že mám p r a vdu. pokudl jde
o Goetha. že však musíme míti také ncco pro Houžvicku a Ju
raje Palivce. Na to jsem mu odpovedel, že nechci khati Houž
vickovi neco, vec sám neverím. Zcela jako já porozumel p. dru
Procházkovi i p. dr. A .. jenž v poslednrím císle jinak tak du
razne podeprel jeho monogamní stanovisko. I p. dr. A. píše,
ž,e p. dr. Procházka staví na jednu stranu Goetha a na druhou
Houžvicku.

Pokud se pak týká sluje Venušiny, v níž, rozumím-Ii dobre
p. dru Procházkovi. sedím, toho už radej i vltbec nechme.

Váš
P.


