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vý a jasný plod), museli bychom stanovit rozdíly na
šich a cizích spoiecenských podmínek. Spolecnost, která
není žádné abstraktum, nýbrž lidé, kteH se, jsouce si
pro to ci ono blízcí, chtejí být pospolu, se musí nekde
scházet. Kde? Toto »k d e« není docela nic podrad
ného. I když »Raum ist in der kleinsten Hiitte ... «,
prece anglické prostorné byty, kde je mOžno porádat
tanecní a bfidgové vecírky, anglická venkovská sídla,
kam se mohou prátelé sjet na padesát dva week-endy
za rok, anglické kluby s rozlehlými místnostmi, kde lze
príjemne utloukat vecery, anglická sportovní hrište,
kde je možno se oddat podvojné rozkoši pohybu a cti
žádosti, jsou zcela jinou stafáží pro vývoj spolecen
ského života, než naše tripokojové bytecky, kaváren
ské stolky nebo vesKrz lživá atmosféra našich nocních
zábavních místností. Vím, že to nejak nepríjemne zní
našim príliš citlivÝm uším, které si libují v okrasné
metafysice hlubokosmyslných etickýcj1 výkladu a kte
rým stále ješte lahodí heslo »Ni zisk, ni slávu«, (jehož
škodlivost je anulována tím, že setrvává v teorii a 
na opone!), než abychom se bez obavy odhodlali k pri
znání, že naše chudoba je neprekrocitelná prekážka pro
utvorení spolecnosti v západnickém smyslu slova.
Zvlášte proto, že je vždy komplikována naším zoufa
lÝm studem za ni a krecovitým úsilím ji maSKovat.
My však nemaskujeme pouze svou chudobu, my masku
jeme sebe samy. Ve své touze být už dnes jako onen
hustý trávník v parku anglického lorda, strihaný a pe
stovaný po ctyrista let, nedbáme toho, že vetšina z nás
je z ruzného plevele, vhozeného teprve pred nekolika
lety na tutéž príliš pannenskou pudu a že nejlepší stri
hací stroje kapitol více méne naléhavých nemohou nás
upravit v jednolitost. Byli jsme na to už príliš zvlcilé
sazenicky.

Je sice také možno ríci: »N ac husté trávníky? Nac
spolecnost? Nejsou nutny.« Ale tato pravda, již si
podle libosti, nazvete absolutní, matematickou, mora
listní nebo puristickou, se stává lží ve svete stvoreném
z lidí, jací jsou a ne jaJCÍby meli být. A my chceme
vždycky pocítat s danými a ne imaginárními hodno-
tami sveta a života. Ma-Fa

Politika

E. T. Raytttond:

Budoucnost anglického liberalismu.
Prosíme své ctenáre, aby si prectli

tento clánek vzhledem k poucení, ,je
hož mohou nabýti o tom, jak se
v Anglii dovede psáti o politice, a aby
sdíleli naše potešení z jasnosti názonol
a dokonalosti a puvabu stylu, s nimiž
se tu potkáváme. Thema samo je dnes,
po volební porážce liberálu, velmi ca
sové. Pripomenouti dlužno, že clánek
byl psán ješte pred volbami a že ne
sdílíme nekterých pessimistických au
torových názoru o delnické vláde.

Jak kdysi podotkl Chesterton, mají politictí prorokové svuj
vehlas vetším dílcm odtud, že obycejne prorokují, že se stane
za dcset let neco, CO se už stalo jiste pred deseti nebo více lety.
Tak tomu jest, když ten nebo onen povstane a prohlásí, že libe
ralism je v Anglii blízek smrti. Tu interesované množství
zkoumá nebesa nad sebou i zemI pod sebou, hledajíc znamení,
jd to potvrzuji. A když je liberální kandidát pri dopli1ovacích
volbách na tretim míste a pripraví se o své úspory, vydav je

na získání velmi prostredního množství hlasu, ihned z toho
vzejde velká sláva pro spolecnost proroku. Publikum nepozo
ruje, ze proroci mu proste prorokují minulost. Liberalismus,
víra Brightova a Cobdenova, dogma laissez' faire, jest mrtev.
O presné datum jeho smrti muže býti spor, ale jisto jest, že
neprežil opatrovnictví lorda Roseburyho v devadesátých letech
minulého století. A už pred tím jevil známky vnitrního úpadku.
Gladstonova egyptská intervence, stejne jako jeho politika strí
dave laskavé a železné ruky v Irsku, byly vážnou odchylkou od
zlatého pravidla: "Nic neudeláš, nic nepokaZÍš«. Bylo však lehko
prehlédnouti je. Cistý liberalism, bylo lze namítnouti, jest jem
ným kvetem anglické clVilisace, a nikoli vývozním artiklem pro
lidi barevné pleti a papeženské sedláky. A plán homerulu byl
návratem k litere zákona, jenž nepotreboval k svému ospravedl
I:ení žadné sofistiky. Home-rule rozštepil stranu, ale uchoval
její základní nauku pri živote, nebot žádná idea nemohla býti
tak naveskrz liberální jako myŠlenka skonciti irské nesnáze
Anglie tím, že se Irum ponechá jíti svou vlastní cestou - treba
by to byla cesta dosti špatná.

Zcda neliberální naproti tomu byly tehdejší plány na o,trí
zlivení obyvatelstva parlamentním zákonem. Liberálové mohli
tehdy bez újmy své orthodoxii prohlásiti, že pivo je dábel
v roztoku, a že rozumní lidé se tudíž budou varovati nápoje
vareného v pekle, zatím co blázni budou umírati' na prospech
státu. Bylo však úplným kacírstvím pro takového liberála,
chtel-Ii kontrolovati zákonem verejný zájem o pivní cep. Proto
by se mohlo ríci, že gladstonovský liberalism byl se širšího hle
diska naprosto liberální, trebaže byl po této stránce zrejme zka
žený. On hájil teorie, že lidé jsou svobodní a sobe rovní; že se
jim musí ponechat volnost, aby šli svetem na svých nohou a
príležitostne i na ramenou svých bližních, mohou-Ii se na ne
dostati bez ciZÍ pomoci; že mohou jíti do nebe po ceste, která
se jim zamlouvá, anebo také do pekla. Po tom všem možno
ríci, že tato víra byla méne brutální, než by se zdálo. Zakládala
se na predpokladu, že lidstvo je v svém celku dobré.

Príchod lorda Roseburyho zpusobil zmenu. Znamenal, že to,
co bylo ve veci alkoholu výjimkou, má se státi pravidlem pro
všecku lidskou existenci. Nový vudce se nazýval liberálem je
nom proto, že pocházel z whigského pytle, že odmítl sedeti ve
snemovne lordu a že mel osobní obdiv pro Gladstona. Ve sku
tecnosti to byl kríženec moderního konservativce a fabiánského
socialisty. Byl ve všech smerech aktivista, kdežto pravá pod
stata skutecného liberalismu je v tom: za prvé, odstranovati
všechny prekážky, jež se stavejí v cestu volné hre sil, a za
druhé, nechati temto silám volnou hru. Lord Rosebury byl
imperialista a prese všechno, co rekli duchaplní spisovatelé, mezi
imperialismem a liberalismem je hluboká propast. Rosebury byl
socialista v tom smyslu, že si prál uciniti stát netoliko obrán
cem proti vnejším neprátelum, udržovatelem domácího porádku
a dozorcem nad plnením kontraktu, nýbrž také tvurcem štestí
a blahobytu. Tento sen byl a jest lákavý a možná, že není
správné nazývati jej snem. Nebyl však liberální. »Sociální re
forma«, nechat se muže v její prospech ríci cokoli - a dnes
se proti ní nikdo neodváží ríci' slovo - znamená nutiti nekteré
lidi, aby delali, co se jim nelíbí, a nutiti je také, aby nedelali
to, co se jim líbí. A zakládá se z vetší cásti na predpokladu,
že lidstvo v své vetšine je špatné.

V roce 1906 dobyla liberální strana velkých vítezství a do
stala se k moci. Ale ackoli v zemi liberalism znamenite ožil,
neožil do t~ míry. v kabinete. Hlasování pro volný obchod a
proti sektárské výchove, jakož i odsouzení unionistické politiky
v Jižní Africe zdály se svedciti pro to, že strední clovek touží
po návratu starých dnu. Sir Henry Campbell-Bannermann sám
by byl býval úplne srozumen. Základem jeho státnického umení
byla devisa »víra V lid« a on by byl pravdepodobne prohlásil
jako své mínení, že Anglicané mají práve tolik práva na svo-
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bodu jako Burové. Ale jen málo jeho ministru se s ním sdílelo
o tyto jeho názory. Mezi nimi byli mužové jako John Burns
a L10ydGeorge, jejichž desiderátem byla byrokracie; jiní, jako
sir Edward Grey, kterí hlásali, že potreby riše jsou nade vším;
a byl tam také lord Haldane, který byl zároven Fabiánovec
i imperialista a který nemohl býti liberálem ani doma ani za
hranicemi.Asquith šel v praxi vždy za tím, kdo tropil nejvíce
povyku.Lord Crewe a jiní peerové byli whigové. Lord Morley
byl ovšemztelesnení liberalismu, lze-li užíti toho výrazu o clo
veku, který vypadal ponekud netelesne. Ale toho poslali do
ministerstvapro veci indické, kdež po krátkém zápase s odboj
nýmiIndy sepsal hlavní these svého nekdejšího kreda jako radu
labstraktních hesel«. .

Charakter vlády se nezmenil ani tehdy, když se dostal na
kresloministerského predsedy Asquith. Pravda, on hlásal laissez
faire v parlamcnte a na recnické tribune, ale praktikoval je
predevšímv kabinete, a když Lloyd George v premíre svého
temperamentunavrhoval opatrení, jež by byla obrátila zemi no
hama vzhuru, a potom vládu v zemi po nemeckém vzoru,
sloužilsice ministerský predseda slovy radikálním filosofum, ale
skutkemzustával veren svým soukromým zásadám, bera se linií
nejmenšíhoodporu.

Nutno spravedlive uznati, že všichni tito vudcové a jejich
okolíbyli otroky okolností. Velcí liberálové devatenáctého sto
letí videli velmi jasne, ale jenom na špicku nosu - a ani
o kousekdál. Když navrhovali, aby se vláda omezila jenom na
udržovánímiru a na ražení penez, domnívali se, že veci a lidé
nepotrebují žádného jiného rízení. Naopak verili, že ve .svete
je, nezávisle na králích, ministrech a snemovnách, velká regu
lující síla, tak konstantní jako slunce a morský príliv, a tuto
silu nazývali »souteŽí«. Oni ríkali: Není treba rešiti zákonem
takovéproblémy, jako jsou ceny, mzdy, pracovní doba a pra
covnípodmínky, protože tyto veci rozreší jiste a uspokojive
soutež.Je nenapadlo, že by mohl býti takový obchodník, který
je dnes znám pode jménem ketasa. Takového, pokud oni byli
s to videti, privedou vždy v náležité meze ostatní obchodníci,
kteríprodávají za ceny rozumnejší. Ješte méne si dovedli pred
stavitidelníky, kterí ruinují prumyslové odvetví, žádajíce si za
svoupráci více, než kolik muže prumysl vyrobiti. Soudili, že
jiní delníci vždy budou moci zaujmouti jejich místa za pod
mfnekrozumnejších.

Zkrátka, starí liberálové netušili, že soutež témer ve všech
sférách ustoupí sdruženÍ. Dnes je zrej 010, že se jej ich filo
sofiev praktické politice nedá držeti. Vláda, která by podle ní
jednala,prohlašujíc, že 'nechává lidi delati, co chtejí, dávala
by svobodu jenom ruzným mocným organisacím a vydávala by
prostéhomuže, ženu a díte tyranii, jaká dosud nebyla vídána.
Jedinýmihlasateli individualismu, jenž byl essencí liberalismu
obdobíviktorianského, jsou dnes jen ojedinelí, naprosto ojedi
nellkonservativci.

II.
Z toho ze všeho plynou dva nápadné fakty. Liberalism, jak

se mu rozumelo v devatenáctém století, je vecí minulosti. Za
druhé, strana, která podržela jméno strany liberální, nemá
v zemi prízne, protože, pozbyvši svých zásad, nemuže nic pod
statnéhoposkytnouti. »Politika,« rekl jeden americký duchovní
minuléhostoletí, »jc vedou nouze.« Treba však tento názor pri
jímají stejne spirituálové, kterí premýšlejí o vecech svetských,
jako naprostí cynikové, nedoporucuje se prece množství. Poli
tictí machri se v zákulisí mohou vyjadrovati velice neuctive,
stane-lise zmínka o zásadách, pres to však vedí lépe než kdo
koli jiný, že zásada je v dobe všeobecných voleb conditio sine
c.ua non. Ona je prknem, na nemž váš straník stojí; bez neho
sebudechvilku trepat ve vzduchu a v nejbližší chvíli bude ležet
v hláte. Kdo nevyznává víru v nejaký naprosto urcitý, makavý
princip,up:ldne prirozene v podzrení. Lloyd Georgeova koalice
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musila padnouti, protože nebylo lze poznati, zda je ryba ci pták.
Strana liberální se blíží svému pádu z téže príciny.

Ze tri stran v zemi jeví se stranou, která má nejméne cha
rakteru a nepokládá se dnes za nic jiného než za 7.astávku mezi
táborem konservativním a delnickým. Nebot ryzí liberál není
ani bázlivý kolísavec ani úctyhodný prívrženec dvoj ího pro
gramu; ani umírnený Tory ani umírnený socialista. Je to clo
vek, kter)' je nucen míti O všech vecech pevné názory a o mno
hých dokonce názory extrémní.

I v dnešním období úpadku liberální strany projevují její
clenové pri zvláštních príležitostech, že nehodlají plniti svou
povinnost a zachovávati strední cestu. Tak jsou na príklad,
krome nepatrných výjimek, naprosto pevní v své oposici proti
ochranál-ství a prednostním clum, zatím co delnický tábor je
v rozporu, pochybách a váhání. Ti delníci, kterí vyšli ze školy
liberální a ctli si v Mi1love slabikári, než se dali na pokrokovou
dráhu marxismu, jsou snad doposud prívrženci volného obcho
du. Lnou k nemu jako k chatrným zbytkum své detinné víry.
Ale cistý socialista, obycejne je to Skot, nezná této slabosti.
Tak na príklad prohlásil nedávno v dolní snemovne Johnson,
vydavatel Clydesideského Forwardu, že je pro prohibitivní cla
na zobží, pocházející ze zemí, které nezavedly osmactyriceti
hodinový pracovní týden, jakož i pro to, aby se dostalo všeó
možných výhod Australii, která zavedla vysoké mezdní mini
mum pro všechny kvalifikované delníky. Jsouce vázáni meziná
rodní solidaritou proletariátu, Jeho soudruzi ho musí bud pod
porovati nebo priznati se k neduslednosti, jíž se druzí vysmejí.
Logika socialismu, stejne jako logika konservatismu vede ne
zbytne k fiskálnímu rozlišování, kdežto logika liberalismu zna
mená politiku volného trhu.

Stejne za nedávné rozpravy o návrhu zákona o londýnské
doprave bylo videt pracovat Torye a delníky spolecne. Tem
i onem se zdálo moudrým opatrení, jímž by se celilo strašlivé
zácpe v ulicích hlavního britského mesta. Tento návrh .zákona
byl vypracován za vlády Baldwinovy a byl prijat s nekterými
menšimi zmenami vládou Macdonaldovou. Liberálové naopak
bojovali proti tomuto zákonu tvrdíce, že by se jím posílil do
pravní monopol v hlavním meste, címž by se zbavil »pirát«'
jinými slovy vlastník jednoho nebo desíti omnibusu - svobody
v provozování své živnosti. A nechat je meritum tohoto problé
mu jakékoli, není pochyby, že liberálové bojovali pro elemen
tární liberalism, když vzali za svou vec zelených, cokoládových
a modrých omnibusu, souteží~ích s cervenými vozidly vlád
noucí spolecnosti lorda Ashfiedla.

III.

Pres to však by se nikterak nemely podcenovati vyhlídky
liberálu na získání tech posic, které jim nedávno urvali sociali
sté. Síla této novejší strany byla vždy hlavne v její stránce ná
boženské a citové. »Socialism«, napsal Wells, »osvetluje jistá
beznadejná zla v lidských vecech a ukazuje cestu, po níž by
jim bylo možno uniknouti... Socialism je nadeje.« Avšak
když se delnictvo dostalo k vláde, tato nadeje se oddálila a to
naplnuje srdce všech chorobným steskem. Kdyby se delnictvo
dostalo k moci opravdu, možná že by se tato nadeje zhroutila
úplne. Delnická strana se v nedaleké budoucnosti bude musit,
jak se zdá, vyvíjeti jedním ze trí smeru. Muže setrvati pri so
lidním trade-unionismu a soustrediti se na problém zlepšení
podmínek delnického života a, oddávajíc se predevším otázkám
chlebovým, muže sníti dokonce i o príští ríši všeobecné blaže
nosti. Nebo se muže stát stranou revolucní - a v tom prípade
by asi byl chléb obetován snu koncícímu se \' krvi a hladu.
Nebo konecne muže prijíti vláda koterie intelektuálu, což by
znamenalo laickou theokracii a následovne velmi hroznou ty
ranii.

Kdyby opanovali pole trade-unionisté, strana by se jiste roz-
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u jako Burové. Ale jen málo jeho ministru se s ním sdílelo
tyto jeho názory. Mezi nimi byli mužové jako John Burns
LloydGeorge, jejichž desiderátem byla byrokracie; jiní, jako
r Edward Grey, kterí hlásali, že potreby riše jsou nade vším;

a byl tam také lord Haldane, který byl zároven Fabiánovec
I imperialistaa který nemohl býti liberálem ani doma ani za
hranicemi.Asquith šel v praxi vždy za tím, kdo tropil nejvíce
povyku.Lord Crewe a jiní peerové byli whígové. Lord Morley
bylovšemztelesnení liberalismu, lze-li užíti toho výrazu o clo
,eku, který vypadal ponekud netelesne. Ale toho poslali do
ministerstvapro veci indické, kdež po krátkém zápase s odboj
nýmiIndy sepsal hlavní these svého nekdejšího kreda jako radu
.abstraktníchhesel«.

Charakter vlády se nezmenil ani tehdy, když se dostal na
kresloministerského predsedy Asquith. Pravda, on hlásal laissez
laire v parlamcnte a na recnické tribune, ale praktikoval jé
predevšímv kabinete, a když Lloyd George v premíre svého
temperamentunavrhoval opatrení, jež by byla obrátila zemi no
hama vzhuru, a potom vládu v zemi po nemeckém vzoru,
sloužilsice ministerský predseda slovy radikálním filosofum, ale
skutkemzustával veren svým soukromým zásadám, bera se linií
nejmenšíhoodporu.

Nutno spravedlive uznati, že všichni tito vudcové a jejich
okolíbyli otroky okolností. Velcí liberálové devatenáctého sto
letí videli velmi jasne, ale jenom na špicku nosu - a ani
o kousekdál. Když navrhovali, aby se vláda omezila jenom na
udržovánímiru a na ražení penez, domnívali se, že veci a lidé
nepotrebujížádného jiného rízení. Naopak verili, že ve ;svete
je, nezávislena králích, ministrech a snemovnách, velká regu
lující síla, tak konstantní jako slunce a morský príliv, a tuto
silunazývali »souteŽí«. Oni ríkali: Není treba rešiti zákonem
takovéproblémy, jako jsou ceny, mzdy, pracovní doba a ,pra
covnípodmínky, protože tyto veci rozreší jiste a uspokojive
soutež.Je nenapadlo, že by mohl býti takový obchodník, který
je dnes znám pode jménem ketasa. Takového, pokud oni byli
s to videti, privedou vždy v náležité meze ostatní obchodníci,
kteríprodávají za ceny rozumnejší. Ješte méne si dovedli pred
stavitidelníky, kterí ruinují prumyslové odvetví, žádajíce si za
svoupráci více, než kolik muže prumysl vyrobiti. Soudili, že
jinl delníci vždy budou moci zaujmouti jejich místa za pod
mínekrozumnejších.

Zkrátka, starí liberálové netušili, že soutež témer ve všech
sféráchustoupí sdruženÍ. Dnes je zrejmo, že se jejich filo
sofiev praktické politice nedá držeti. Vláda, která by podle ní
jednala,prohlašujíc, že 'nechává lidi delati, co chtejí, dávala
bysvobodujenom ruzným mocným organisacím a vydávala by
prostéhomuže, ženu a díte tyranii, jaká dosud nebyla vídá na.
Jedinýmihlasateli individualismu, jenž byl essencí liberalismu
obdobíviktorianského, jsou dnes jen ojedinelí, naprosto ojedi
nelíkonset:vativci.

II.

Z toho ze všeho plynou dva nápadné fakty. Liberalism, jak
se mu rozumelo v devatenáctém století, je vecí minulosti. Za
druhé, strana, která podržela jméno strany liberální, nemá
, zemiprízne, protože, pozbyvši svých zásad, nemuže nic pod
tatnéhoposkytnouti. »Politika,« rekl jeden americký duchovní

minuléhostoletí, »jc vedou nouze.« Treba však tento názor pri
jímají stejne spirituálové, kterí premýšlejí o vecech svetských,
jakonaprostí cynikové, nedoporucuje se prece množství. Poli
tictí machri se v zákulisí mohou vyjadrovati velice neuctive,
stane-lise zmínka o zásadách, pres to však vedí lépe než kdo
kolijiný, že zásada je v dobe všeobecných voleb conditio sine
~uanon. Ona je prknem, na nemž váš straník stojí; bez neho
sebudechvilku trepat ve vzduchu a v nejbližší chvíli bude ležet
v hláte.Kdo nevyznává víru v nejaký naprosto urcitý, makavý
princip,upadne prirozene v podzrení. Lloyd Geor!:eova koalice
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musila padnouti, protože nebylo lze poznati, zda je ryba ci pták.
Strana liberální se blíží svému pádu z téže príciny.

Ze trí stran v zemi jeví se stranou, která má nejméne cha
rakteru a nepokládá se dnes za nic jiného než za zastávku mezi
táborem konservativním a delnickým. Ncbot ryzí liberál není
ani bázlivý kolísavec ani úctyhodný prívrženec dvoj ího pro
gramu; ani umírnený Tory ani umírnený socialista. Jeto clo
vek, kteri je nucen míti o všech vecech pevné názory a o mno
hých dokonce názory extrémní.

I v dnešním období úpadku liberální strany projevují její
clenové pri zvláštních príležitostech, že nehodlají plniti svou
povinnost a zachovávati strední cestu. Tak jsou na príklad,
krome nepatrných výjimek, naprosto pevní v své oposici proti
ochranárství a prednostním clum, zatím co delnický tábor je
v rozporu, pochybách a váhání. Ti delníci, kterí vyšli ze školy
liberální a ctli si v Mi1love slabikári, než se dali na pokrokovou
dráhu marxismu, jsou snad doposud prívrženci volného obcho
du. Lnou k nemu jako k chatrným zbytkum své detinné víry.
Ale cistý socialista, obycejne je to Skot, nezná této slabosti.
Tak na príklad prohlásil nedávno v dolní snemovne Johnson,
vydavatel Clydesideského Forwardu, že je pro prohibitivní cla
na zobží, pocházející ze zemí, které nezavedly osmactyriceti
hodinový pracovní týden, jakož i pro to, aby se dostalo všeó
možných výhod Australii, která zavedla vysoké mezdní mini
mum pro všechny kvalifikované d~lníky. Jsouce vázáni meziná
rodní solidaritou proletariátu, jeho soudruzi ho musí bud pod
porovati nebo priznati se k neduslednosti, jíž se druzí vysmejí.
Logika socialismu, stejne jako logika konservatismu vede ne
zbytne k fiskálnímu rozlišování, kdežto logika liberalismu zna
mená politiku volného trhu.

Stejne za nedávné rozpravy o návrhu zákona o londýnské
doprave bylo videt pracovat Torye a delníky spolecne. Tem
i onem se zdálo moudrým opatrení, jímž by se celilo strašlivé
zácpe v ulicích hlavního britského mesta. Tento návrh .zákona
byl vypracován za vlády Baldwinovy a byl prijat s nekterými
menšími zmenami vládou Macdonaldovou. Liberálové naopak
bojovali proti tomuto zákonu tvrdíce, že by se jím posílil do
pravní monopol v hlavním meste, címž by se zbavil »pirát«'
jinými slovy vlastník jednoho nebo desíti omnibusu - svobody
v provozování své živnosti. A nechat je meritum tohoto problé
mu jakékoli, není pochyby, že liberálové bojovali pro elemen
tární liberalism, když vzali za svou vec zelených, cokoládových
a modrých omnibusu, souteží~ích s cervenými vozidly vlád
noucí spolecnosti lorda Ashfiedla.

III.
Pres to však by se nikterak nemely podcenovati vyhlídky

liberálu na získání tech posic, které jim nedávno urvali sociali
sté. Sila této novcjši strany byla vždy hlavne v její stránce ná
boženské a citové. »Socialism«, napsal Wel1s, »osvet1uje jistá
beznadejná zla v lidských vecech a ukazuje cestu, po níž by
jim bylo možno uniknouti... Socialism je nadeje.« Avšak
když se delnictvo dostalo k vláde, tato nadeje se oddálila a to
naplnuje srdce všech chorobným steskem. Kdyby se delnictvo
dostalo k moci opravdu, možná že by se tato nadeje zhroutila
úplne. Delnická strana se v nedaleké budoucnosti bude musit,
j"k se zdá, vyvíjeti jedním ze trí smeru. Muže setrvati pri so
lidním trade-unionismu a soustrediti se na problém zlepšení
podmínek delnického života a, oddávajíc se predevším otázkám
chlebovým, muže sníti dokonce i o príští ríši všeobecné blaže
nosti. Nebo' se muže stát stranou revolucní - a v tom prípade
by asi byl chléb obetován snu koncícímu se v krvi a hladu.
Nebo konecne muže prijíti vláda koterie intelektuálu, což by
znamenalo laickou theokracii a následovne velmi hroznou ty
ranii.

Kdyby opanovali pole trade-unionisté, strana by se jiste roz-
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Hepila. Horoucí visionári, hledající pozemský ráj, nikdy by
nemohli prizpusobiti svuj duševní krok omezením tempa, jež
ukládají Henderson nebo Walsh v záležitostech praktických.
Kdyby se dostali k moci revolucionári, jest rovnež jisto, že by
anlický delník po nekolika krocích odeprel jíti za nimi. Zda
by bylo lze uchovati jednotu za vedení "intelektuálního«, to by
záviselo úplne na osobních schopnostech direktoru a v této chvíli
jsou vyhlídky sotva skvelé. Macdonald se dobre presentuje,
vládne bežne zásopou všedních pravd, je sobestacný, rutino
vaný par1amentarista, dovede poskytnouti každému neco, ale
nemá genia. Dokonalá konvencnost jeho ducha ucinila z neho
ideálního muže pro úrad prvního delnického premiera, ale po
druhé by napínal tr1Jelivost svých prátel a potretí by vubec ne
byl zvolen. Snowdell se pres svuj populární rozpocet scvrkl jíž
v bezvýznamnost.' vVebb se svou knihovnickou fabianských
traktátu za sebou se rychle kvalifikuje pro kreslo ve snemovne
lordu, kde nic zvláštního neprovede, ale to provede se zdarem
- s velikým zdarem, jen když bude jeho chef mít nadlidskou
odvahu a udelí zároven druhé pe~rství paní \íVebbové'. Ostatní
osobnosti jsou s jedinou výjimkou ješte bezvýznamnejší. Pá
nové Trevelyan, Buxton a Ponsonby mají svá ministerská kre
sla jenom proto, aby nám uvádeli na mysl, že Labom' Party,
zmocnivši se Pokladu, neucinila nic více, než porušila násled
nictví našich vládnoucích rodin v tomto úrade. Jediný clen ka
binetu, kten' vyniká O pul hlavy nad ostatní, je \Vheatley; ale
ten pujde sotva dále než doposud. On jest, co by lord Fisher
nazval "velkým koncepcionalistou« a trade-unionistickým sekre
tári'lm a lidem jim podobným jeví se nebezpecným visionárem.
"Pokrokoví«« mysiitelé vedí zase docela dobre, že jsa rímským
katolíkem ve víre i skutcích, nepujde s nimi ve velmi mnoha
vecech.

Jestliže získané posice mají býti udrženy a zlepšeny, musí
delnická strana v nekolika príštích letech ukázati svetu nové
ho vudce, schopného prevésti v praktickou politiku ty veliké na
deje, jež budí evangelisté dneška. Bude to musit uspokojiti
m1lže a ženy, jejichž myšlenky o živote jsou práve tak šedé
jako práce, jíž si vydelávají své živobytí, a bude musit držeti

na. výši exaltace i mysli tech duchu, kterí touží po Utopii. Bez
toho obého musí delnická strana jako politické teleso klesnouti
v bezmocnost, ackoli myšlenka, že by se tak mohlo státi, zdá
se dnes smešnou.

Strana konservativní má své rozlety a poklesy, ale proti ostat
ním je ustálená a solidní. I za úžasne špatného vedení Bald
winova drží své místo jako nejvetší jednotná strana ve Velké
Britanii a není pmvdcpodobno, že by v blízké budoucnosti byla
ješte dále redukována. Zápas zítrka a pozítrka bude zápas mezi
"pokrokári« o druhé místo.

V tomto zápase nutno míti na pameti dve veci. Tvrdí se
casto jako axioma, že strana delnická udrží a upevní své vud
covství, ale obchodníku koií.mi se musí prominouti prohlašuje-li,
že dvakrát dve je pet. Až do posledních voleb byl nejvetší vý
'hodou strany Macdonaldovy lesk, který j i obklopoval. Strana
byla neznámou velicinou - a tudíž necím velkolepým. Avšak
lesk pohasíná a zanedlouho pohasne docela, neobjeví-li se na
obzoru nejaký inspirovaný a inspirující vudce, dosud neznámý.
Avšak uvažujeme-li o vyhlídkách liberálu, nutno predpokládati
ncco jiného ješte než úpadek prestiže socialistu, dríve než bude
lze ocekánti ožití libe~alismu. Dokud liberálové nechtejí býti
více než pravým krídlem socialistu a levým krídlem konserva
tivcu, nezlepší se jejich osud, ba muže nastati úbytek. Lidé,
kterí chtejí socialism, pujdou se zásobit do krámu Macdonal
dova, kde lze dostati nejlepší dostupné zobží, treba snad neho
velo ve všem jejich ocekavání. Lidé, kterí chtejí torysm, budou
stále ješte chodit do starého krámu, kde pres hrozné omyly
vedoucího reditele je stále ješte zakotvena stará tradice. Zatím
co Lloyd George stále anoncuje neco práve tak dobrého jako

socialism«, bude publikum zevlovat kolem jeho krámku jako
kolem krámku jarmarecního vyvolavace, ale nebude kupovat.
Ti, kdož jsou smýšlení konservativního, 'vzdychají snad tajne
po zboží, které by jim mohl dáti Asquith, kdyby opravdu ješte
obchodoval. Ale on se podobá starickému obchodníkovi, který
se sice nemuže odhodlat vzdáti obchodu, ale pri tom se docela
o nic nestará. Za pekné pohody prijde rád do krámu, aby se
nadýchal dobre známých vuní. Ale on se zajímá daleko více
o umení a mašinerii politiky než o to, co z politiky miUe vze
jíti. A potom, on vubec neanoncuje.

Literatura a umení

Antonín Veselý:

Hovory s herci.
(6. Jar o s I a v H u r t.)

- Jak jste se vyvíjel jako herec?
- Jako každý mladý herec myslil jsem si zprvu, že

jsem rozený tragéd. U venKovské spolecnosti jsem hrál
na pr. »Othella«. Pozdeji 'Však, snad vlivem slovan
ského repertoiru a také protože ve mne pri vší mla
distvé roztekanosti získával pudy uvedomelý naciond
lism, rostl ve mne sklon k lidovým postavám našeho
dramatu. Pomohl k tomu úspech mého Francka v »1Vla
ryši«. Prispely k tomu hlavne hry Jiráskovy. N astrá
dal jsem v sobe mnoho zkušeností z pobytu u venkov
ských spolecností. Sedláky poznal jsem zvlášte na Mo·
rave, kde pobyl jsem plná ctyri léta.

- Které velké herce jste znal?
- Než jsem hrál 'V Plzni, octl jsem se asi na' tri

ctvrti roku u Pišteka. Tehdy hrál v Praze Kainz. Byl
jsem se na neho podí'Vat a po predstavení doprovázeli
jsme s prítelem Bittnera, který, jak asi víte z jeho
vzpomínek, neodnesl si valného mínení o Kainzovi ze
svého pobytu u Meiningenských, kde se s ním setkal.
Líbilo se mi tehdy od Bittnera, že otevrene priznal, jak
se kdysi mýlil. »Kdo by se toho byl nadál, že se z neho
'Stane tak slavný umelec« - rekl o Kainzovi. A já
mohu ríci, že považuji Kainze za nejvetšího herce, kte
rého jsem vubec videl.' Hrál expressionisticky drí'Vt
než se stal expressionism módou, a všichni, kdož prišli
po nem - i sám Moissi - jSOlt jen slabými jeho epi
gony. Jeho plus bylo vzdelání. Byl to typ ekstatický.
Jeho výkony pusobily dojmem, že jeho role je mu prí
liš malá, že koncepce básníkova mu nedostacuje. Neza
pomenutelným zustal mi. na pr. jehO' výkon ve hre dnes
celkem bezvýznamné, v dustojnické tragedii Hartlebe
nove »Rosenmontag«. Hrál tam dustojníKa od jízdy,
který vystupuje v civilu. Každý Kainzuv pohyb pro
zrazoval však pravé zamestnání této postavy. Pravda,
tímto detailováním možno z hercu slabých delati aspon
zdání hercu dobrých, jak jsme se presvedcili li M0
skevských. Kainzuv prípad však ukazuje, že to, CD1\10
skevští zavedli do souboru, bylo velkými jednotlivci
praktikováno dávno pred touto ruskou školou. Z našich
hercu všechny predpoklady, aby se mohl státi jakousi
ceskou obdobou Kainzovou, mel jediný Vojan. Ale
práve Vojan detailDváním opovrhoval. Pri jeho fi
gure nebylo nikdy zvlášte n8.padných jednotlivostí, kte
rými by diváKa upoutala. Byl to herec spi rituální. Vi
del postavu své role jaksi za závojem, v obry'Sech. Za
chytil duši, jež svítila zpod tohoto závoje, ale vše ostat
ní zustalo v konturách. V tomto ohledu je zajímavé
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porovnati na pr. Cyrana Kainzova a Vojanova 've scéne
pred Arrasem, kde prichází Roxana. Všichni ka<ieti
zacnouse upravovat a Kainz to delá s nimi - ale Vo-
jan, jakoby se chtel odlišiti od svého okolí, zustává ne
pohnut.

-- P ú s o b i I j s t e v t e s n é b Ií z k o s t i V o
j a n o v e, t1e n í - I i ž p r a v d a?

- Práve ta tesná blízkost zpusobila, že se muj po
mer k nemu stal kritický. Dovolte, abych zacal tónem
trochu mentorským. Co reknu, mohl bych doložiti ne
jedním svÝm výkonem, na pr. svÝm pojetím .Taga, které
svéhocasu narazilo u kritiky; dovedl jsem však citáty
z této role obhájiti své pojetí taK, že múj protivník 
nebyljím nikdo jin)' než zemrel)' spisovatel Šimácek .-:..
musil kapitulovati. N uže, jako ucitel opakuji žákum
dramatické školy stále toto: každý clovek, každá indi
vidualita skládá se z protikladú tak, že pri hereckém
tvorení treba míti n8 pameti kladné i negativní stránky
postavy. To lidské, co vtelujeme do výkonu, prirovnal
bychk diamantu, kter)' má svítiti nikoliv v utkvelé po
sici,nýbrž v jakémsi pohybu. aby pootocením naznacil
život a zároven ší ri oblasti lidství. Práve tímto po
hybemmOžno docíliti u diváka pocitu vytržení. Tohoto
pocitu jsem z Vojan::l nikdy nemel. Jeho výkony ne
hrály. Diamant svítil, ale nepootocil se. To první, co
seve mne ozvalo, když jsem se na neho díval, bylo pá
travé vedomí, plné otázek asi tohoto smyslu: kdes to
našel,kdes to vzal? Lidství stálo u neho vždy trochu
stranou. V jeho podání padla nejdríve do oka kon
struovanost, kombinace. Jsou-li dva herecké smery,
"(.nichž první stojí nad rolí, druhý v roli, patrí Vojan
jiste k prvnímu z nich. Stál vždy nad rolí a když ji
plne ovládal, byla to pravá eskamotáž. Jsem si plne
vedomtoho, co ríkám. Videl jsem ho z blízka. V roce
šestnáctém v Sh;lkespearove cyklu hrál jsem stále jeho
partnera, at to byl Tago, šašek, Banquo ci Polonius.
Alevezmeme jen jeden príklad. Hrál jsem s ním ve
ctverém nastudování »Hamleta«. A Vojan byl stále
stejný. Z takových zkušeností došel jsem k premise, že
tobyla u neho konstruovanost, že jakmile jednou výkon
postavil,nemohl jím hnouti. Ovšem genialita nedá se
odvažovati, ani odmerovati. Nadání má nezmernou
stupnici. Nelze v mnohých prípadech zjistiti, kde tato
stupnicenadání koncí a kde zacíná genialita. S touto
reservou, prosím, také prijímejte mé postrehy z blíz
kostiVojanovy.

Mluvil jsem o Kainzovi. Ale i 'V našich malý,ch po
merechnaskytl se mi podobný prípad herecké genialitv.
MínímMošnu. Také s tím hrál jsem nekolik rolí~ Byl<:!
na neho podívaná, jak již na první ctené zkoušce 
ctené zkoušky se již nekonají a je to velká škoda 
spouštel na plno. Hrál roli trebas dvacetkrát a nej
ménedesetkrát ji podal jinak a vždy dobre a vždy to
bylatáž postava aspon v základe. To bylo tocení dia
mantem, až oci precházely! U Mošny tvorivý fond,
který nelze již oznacit-i slovem obycejného nadání, bil
prímo do ocí. Co vedel na pr. o Ibsenovi! A prece pri
jeho výkonu v »Divoi<é kachne« šel i po nás hercích
zrovna mráz. A to byl již pán blížící se sedmdesátce.
fé seznámení s ním stojí za zmínku. Mel jsem na

zkoušku vystoupiti v »Hamletu« puvodne nikoli jako
herec,nýbrž jako Polonius. Mošna se to dozvedel: ne··
kdo mu rekl, že chci mu prebrati jeho roli. Udelal rá
mus, šel hned na reditele, povedel, že je rytírem rádu
Františka Josefa, že si to nedá líbit - krátce musili
ho uchlácholit a mne d'0 Plzne hned telegrafovali,
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abych místo Polonia nastudoval herce. Po dvou, trech
mesících však se Mošna se mnou sprátelil, takže když
došlo k novému studování »Hamleta«, s,ám prohlásil,
ze Polonia hráti nebude, aby ho dali mne. Hrála se
práve »Divoká kachna«, když volal na mne za scénou:
»Pojd s,em, kluku, hraješ Polonia. Chodil jsem v Krci
a tam jsem ho ucil'. To je ti takový lotr, který celý ži
vot nedelal než švindle a v tom ztratil sám sebe, takže
už sám neví, ríká-li pravdu nebo lež. Takový je Polo
nius. Tak ho musíš hrát!« Pozorujte, jak temi neko
lika prostými slovy vystihl charakter role. Problema
tické role nevytvoril ovšem žádné. Nevedel si rady
s postavou, která nestojí aspon špickou nohy na zemi,
která vznáší se ve vzduchu. U nás dívali se na neho
od zacátku zkreslene. Všichni videli v nem jen komika,
teprve v posledních letech dostal se K charakterním ro
lím. Jeho »Lakomec« pojetím a figurou konkuroval
všem svetovým hercum a divadlúm. Když uvážíme
jeho absolutní negramotnost, musí nám jeho tvorba
pripadati prímo zázracná. Vždyt musil každé role,
která vyžadovala vyšší duševní potenci hercovu, zmoc
i'íovati se jen dohadem - intuicí, která právem zaslu
huje prívlastek geniální.

- D 'O t k 1 j s t e sej i ž s v é cin n o s t i u ci··
tel s k é. J a k é j s o uhl a v n í z á s a d y. k t e:
rými se rídíte jak'0 ucite!. po prípade
jako vedoucí cinitel v praktické škole
divadelní - jak'0 režisér?

- Zásady mé ucitelské a režisérské práce SOUVIsí
prirozene s mým hereckým vývojem. Jako kocující
herec musil jsem všude tradovati ceskost. Byl jsem od
kojen na hrách vlasteneckých. Puvodních novinek bylo
málo, hrály ·se vesmes cizí taháky a tu je prirozeno, že
jsme se musili vraceti k starším ceským hrám. T<l.k
jsem si odnesl merítko puvodního repertoiru již
z techto kocovný,ch let. Že na pr. pro nás byl a stále
ješte zustává divadelním pámbíckem - Tvl. Že vedle
Tyla Jerábek a Stroupežnický jsou jediní dramatiri.
kterí meli skutecnou dramatickou žílu. Jako ucitel
težko se rozhoduji pro púvodní hry moderní, mám-li
urciti takové, na kterých by se mohl herec neco nauciti.
Proto težko nesu, kdvž autori, kV'ré jsem práve uvedl,
odhazu ií se do starého braku. Nemectí herci choV?jí
se ke ~vÝm klasikum daleko slušneji než herci naši.
Tam každý mladý herec ucí se na nekteré roli ze
Schillerovv »Marie Stuartovny« nebo »Carlose« neb
»Loupežníku«. Nebot v takových hrách, strídaje jed
notlivé role, muže herec orojít celou svou div.,nelní
dráhu. Na pr. Cc>.r1osahráti v dvaceti. Posu v tricpti,
Filipa v padesáti. Albu v šedesáti letech. T.,ké náš Tyl
skýtá takovou príležitost. V »Palicove dceri« muže he
recka projíti všemi rolemi dle svého veku: Z:J.CítiIndiá
nem Prokooem a vystríd~ti Rozárku Šestákovou 
práve tak jako herec projíti Toníkem, Kolínským a Va
lentou. Sám jsem vyzkoušel projíti všemi mužskými
rolemi v Jiráskove »Vojnarce«. Vezmete však moderní
ceské hry. Najde v nich mladý herec roli. na kterou hy
se tešil nebo ke které by se chtel po letech vraceti, tre
has jako partner v jiné roli z téže hry? Ríkám vám,
že ani jedinou. Tento smysl pro kmenový domácí re
pertoir prictete trebas mému vypiatému nacionalism1l.
který nezapírám, k nemuž dnes hlásím se více než kdy
pred tím. Je vlastní positivní koristí mých hereckých
zažitku, kterými byl jsem priveden také k práci reži
sérské. Mohl jste se presvedciti, že v této práci isou m~
nejbližší hry slovanské. Hlavní zásadou mé režie chce

,
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býti jakési vyrúvnání mého 'Osobního názoru s názory
kolegu hercu. Zajímá mne predevším, zdali se kolega
dívá na svúu roli tak jako já, zdali má pro ni týž po
streh. V tom je rozdíl mezi režiséry od remesla a re
žiséry literárními, že my precteme si hru a hGdnotíme
herce, jaK ji dovedou podati, kdežto 'Oni prijdou. s ho
tovou predstavou a té se chtejí priblížiti prGvedením.
U nás je tú spolecná práce, u nich je tG prúmítnutí
vlastní osobnosti.

- N u že, , j a k s e vy, r e ž i s éro dre m e
s Ia, d í vát e n are ž i s éry Ii t e r á r ní?

- Náš húvor svažuje se stále k retrospektive. Chci
tedy i zde pokracovati v tétú retrospektive, rúzhovoriti
se jako v prípade Vojanúve a Mošnove jen o osobnosti.
jejíž práci mohu posouditi z dlouholetéhú 'Osobního sty~
ku - 'O K vapiTovi. K všeobecné charakter.istice lite
rárních režisérll mohu citovati vlastní slova K vapilova
nástupce, dra Hilara: »J á vím, jak by se to melo udelat,
ale nedovedu to herci ríci.« Cili je to tak, jakoby nekdo
mel všechny disposice k posuzování a trebas i k vlast
nímu vytvárení skladeb, urcených pro symfonický or
chestr - mel predevším absolutní sluch, ale sám ne
dúvedl hrát. Stejne tú bylú s K vapilem. Mel urcitou
predstavu, ale nedúvedl ji hercum jasne vyložiti. Delal
trebas hodinu jeden výstup, než prišel na to, CGvlastne
sám chce. Mel však své kvctlity ja'Ko básník. To, co mu
scházelú od remesla, dosaz.oval intuicí. Zásadne respek
toval autora, nevytrhoval z jehú díla veci podružné,
nýbrž hledal vždy hlavní tón, v kterém slil by se smysl
celé hry. Naleznuv stycný bod komedie, v kterém bv
bylo vyzdviženo úplné kredo básníkovo, nahrával naÍ1
celek. O detailování nestál. Ne že by je 'Odbýval, ale
nedelal z díla nikdy mosaiku. Kvapil jako režisér je po
mém 'Súudu nedocenen. Ponevadž mu k jeho poslání
nestacila puda domácí, musil svou inspiraci ukájeti na
cizích básnících. To mu privodilo u nás nenávist, která
dnes po nem šlape. Kdyby nebyl udelal nic jiného než
tech osmnáct Shakespearu a radu del Ibsenových sta
cila by to na období, které právem nazývá se jeho' jmé
nem. Jeho práci nutno ocenovati také podle podmíneÍ"
za kterých byla podnikána. Kdú ví, cú tú znamenalo
vyb~jovati zásadu moderní výpravy u divadelní správy,
ktera naprosto nechápala, že by bylo nutno 'Obetovati
tolik penez na vec porizúvanou dosud velmi levne musí
uznati pri nejmenším jeho mimorádnou prubojnou
energii. Malý príklad. Co to stálo boju, než si Kvapil
vymohl výpravu na »Valdštýna«, na niž náklad obná
šel tehdy pred válkou 13.000 K - a prece mela tato
hra tricet repris v jedné sezóne. Proto jestliže se dnes
na vše, co udelal pro naše divadlo, tak rychle z~pomíná,
nutno v tom spatrovati jen 'Obvyklý život:1í úkaz: dle
~bsena každá pravda trvá jen petadvacet let - tedy jen
Jednu generaci. S hledíska vÝvojovéhG však tatú práce
zapomenuta býti nemuže. Je ovšem ješte jedno vývo
jov~ hledisko - mnohem širší, a tu se ocitáme zase
u stmné stránky K vapilovy éry. K vapilem zacíná u nás
specialisování v divadelní práci. Nelze dobre srovná ..
vati jeho dobu s dobou riditelování Šubertúva. Ale

'f jednorr; smeru túh~to srovnání užíti múžno - pokud
Jd~,ú vy~hovu hercu. Šubert spravoval divadlo jakú
sVUJstate'K. Ten statek prevzali jiní a nemusili nic do
plácet, nic investovat, ponevadž 'byl spravován- zname
nite. Jestliže ten statek málo vynášel umelecky, nezna
menalo to, že nevychoval obecenstvo a herce, že nepri
pravoval pudu prú ty, kterí meli prijíti. Byli v aktivite
Šmaha, Seifert, Sedlácek, Bittner, Mošna, Vújan, Kva-

pilová, Laudúvá, Benoniová, Danzerová a jiní. Šubert
odevzdával nejméne deset dobrých hercu núvé správe.
Kolik jich odevzdal Kvapil? Jednoho. Snad preháním
Ale což nepusobil odchod Vújanuv dújmem, že ztratili
jsme jediného herce, který vyrústl z éry K vapilovy a
který ostatne KvapilovGu zásluhou tak zcela ani nebyT,
protože praooval již v souboru zustaveném Šubertem?
Hle, v tom se nejvíce rozcházíme my režiséri ze re
mesla s režiséry literárními: Domníváme se, že každý,
kdo je na zodpúvedném míste, má se predevším starat,
aby vychúvával dorost. Má umelecky pracovat tak, aby
zanechal širokou brázdu prú druhé. Nikoliv brázdu epi
gúnu, ale celé nové š k o Iy umelecké. Byli by takový
Vojan, taková Hiibnerová mohli vyrust, kdyby se ne
byli v ére Šubertove ocitli mezi tolika príkladnými vel
kými zj~vy? NebGt cím se herec ucí? Nemá predpisy
v knize jako zpevák, kterému ruzná znaménka nad no
tami naznacují, kde má zesílit, kde ztlumit hlas. Nej
výš režisér muže jej poopraviti. Ale ani nejlepší re·
žisér nestací. Herec muže se uciti pouze tím, že dívá
se na druhého. Mladý herec je kus zlodeje: dokud se
hledá, prisvújuje si všechny umelecké zisky svéhú pro
stredí, v nich se nalézá, z nich se tvúrí a rúste.

- Ne mys lít e, že j s o u je š t e j in é p r í-
ciny dnešního nedostatku dobrých
her c u?

- Ale ovšem. Krivdil bych K'vapilovi, kdybych na
jeho bedra svaloval tak velkou tíhu zodpovednosti pred
budoucnGstí. Jehú vinou bylio, že pestoval t. zv. ein
star-system, který se pestoval v nemeckých divadlech,
kde však od nehú již dávnú upustili. Ale prícin této
nivelisace v herectví je mnoho. Zpusobil ji predevším
celý kulturní rozvúj, který udelal z herce rádného clena
spolecnústi, nevzbuzujícího ani odporu, ani 'Obdivu,
nýbrž respektovaného jako každý remeslník neb úred
ník. Bylú by zbytecno, naríkati, že v dnešních hercích
není již toho idealismu, který pohánel jejich pred
chudce. Jako herec, který mel príl'ežitost ješte zachytit
neco z 'Ovzduší, které tvorilo ty staré ideální herce, rekl
bych spíše, že dnešnímu herci nedostává se ctižádosti,
že kulturní rGzvoj, který ukázal se i na poli divadel
ním, sám se postaral, aby tato ctižádost pozbyla sou
stredení, rozptylúvala 'Sea tak rychle slevúvala ze svých
vysokých cílu. Drívejší herec mel jediný cíl': dostat se
k Národnímu divadlu. Dnešní herec však nemusí již
nasazovati na tuto jedinúu kartu. Stálých divadel máme
dnes již asi deset. Proto rekne si: Nedostanu-li se
k Národnímu, co na túm; dústanu se jinam! V tom je
již slevování, oslabování, takže jeho energie, hnaná
ctižádostí - a jen ctižádúst je hnací silúu hereckého
vývoje - nemuže se již vybicovati tak na nejvyšší míru
jakú dríve, když bylo u nás divadlú jediné.

Doba a lidé
Franta Kocourek:

Komika politického života.
5.. K a pit 'OIa o ba c k orá c h.

Mohli bychom nazvati tutú partii »0 malomeštáctvÍé<.
A o nem budeme psáti.

Aby nám bylo hned zrejmo, kdo je výrobcem backor:
komunisté. A konsumenty j'Sou všichni, 'Kterí nejsou
u nich úrganisováni. .

Kdú j~ malomešták? Malomešták je muž, nebo ...
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Predevším podle panujícího mínení malomešták není
muž a potom - nelze odpovedeti výstižne. Negativní
definice je sice ménecenná, ale z toho, co jsem slyšel a
cetl na nejruznejších místech o tomto temate, možno se
stavit jedinou definici, cinící si nárok na exaktnost:
»l\!Ialomešfákemnení ten, kdo prohlásil za malomeštáka
nekoho jiného.«

Co je malomeštáctví? I na tuto otázku mužeme
odpovedeti krátce a výstižne takto: »Malomeštáctvím
je každá myšlenka a cin backoráre konsumenta.«

Následkem toho je pojem malomešfáctví rozsáhl)'.
Z charakteristických príznaku vždy znovu s neutucha
jící radostí uvádejí komunisté sentimentalitu. N ahléd
neme-li do komunistického Politického slovníku, dosud
nevydaného, najdeme tam:

Sentimentální malomešt -ák, -áctví; Ul -brecený (roz-)
malomešfáki;1malomeštácká sentimentalita; krokodýlí
slzy ufnukaného malomeštáka; zelený (telecí) údiv ma
lomeštáka; roznežnenost backoráru; humanita filigrán
ských papucáru; hodní Frydolíno'Vé. Z toho vyplývá:

Povzdech nekomunisty (backoráre-konsumenta) nad
utrpením lidí je planá a zavrženíhodná sentimentalita,
povzdech komunisty (bac~oráre-producenta) je vzneše-
ným projevem solidarity. .

Docházíme k názoru, že v komunis6ckém prumyslu
backorárském se exponuje spousta lidí, kterí se vycer
pávají zásobováním jiných.

Osocení z malomešfáctví má velikou tíhu a je-li ve
deno v pravý cas, je schopno rozdrtit a znemožnit i sil
nejší konstrukci. V církevnickém systému této strany
znamená obžaloba z malomeštáctví neodpustitelný de
likt, který se rovná narcení z kacírství v církvi rímsko
katolické. Potom je budto pokání, anebo hranice. Ter
tium non datotur. Abychom vzpomenuli analogie
u stran silne nacionalistických, tedy: osocení z kosmo
politismu, internacionalismu, beznárodnpsti: zrádce
vlasti.

Mezi radou politiku specialistu je ve výrobe backor
odborníkem na slovo vzatýr;n muž, který zaujímá svou
básnickou cinností výjimecné místo. Ve zmíneném
oboru je ve strane komunistické bez konkurence. Bac
kory jím ušité jsou vynikající jakosti, odlišují se od
ostatní seriové výroby originalitou, vynalezavostí a sub
jektivními poetickými vlastnostmi svého tvurce.

Jeho pozdním, za to však ješte efektivnejším druhem
v péci obackorovati bližní je K. St. N eumann, abych
jmenoval druhého muže typu básnicky bojovnéh,).
Ukázky mužete císt pravidelne v »Komunistické revui«,
kdež v rubrice »Kulturní kronika« porádá chronolo
gický seznam malomeštáku.

Postižených íbylo Již 'mnoho.Vedle jin)"Ch duvodu
píši tuto kapitolku také jim pro útechu a uvádím malou
názornou ilustraci z vlastní zkušenosti: Napsal jsem po
hádku. Redaktorovi »Kohoutka« se 'Velmi líbila a sdelil
mi písemne, že ji zaradí do nekterého z nejbližších cí
sel. Brzo na to prišla vša~ ke mne do bytu inkvisice
v podobe duverníka místní komunistické organisace.
Zjistil, že nejsem organisován ve strane; a než odešel,
zvedel jsem, že jeho poslání souvisí s osobou redaktora
»Kohoutka«. Ta byl zacátek mého malomeštádví.
Krátce na to mi Josef Hora porídil backory na jistou
»také bá:sen«. To bylo zpecetení mého malomeštáctví.
Moje pohádka se rázem stala malomeštáckou, ackoliv
ležela nezmenena po celou tu dobu v komunistickém
stolku redaktora. Naprostým meštákem jsem byl jme-

nován tehdy, k!1yž jsem v Pritomnosti napsal své mí
není o Proletkultu.

Zajímavé a neméne veselé zkušenosti podobného rázu
by mohla o strane cesKoslovenských socialistu vyprávet
Skupina kulturních pracovníku.

Težký prosinec 1920 byl demarkacní carou. Všichni,
kdo neuznali, že je právo na levici, a kterí se pustili do
ní, at si ríkali demokraté, pokrokovci, liberálové, reali
sté, anebo dokonce marxisté, postavili se do fronty me
štácké, a socialisty zustali jen komunisté, Varisté a po
zdeji rozbite sjednocení. Ale prosinec neoddelil malo
meštáky od socialistu.

Když vidíme v Biichnerove dramatu o francouzskt
revoluci »Dantons Tod« scénu, v níž vykrikne kdosi
z davu na pocestného ~legána-mešfáj{a :»Kouknete,
'Von smrká do kapesníku! Buržoust! N a lucernu
s ním!«, a když se dejí nadejné prípravy v tomto smc
ru, smej-eme se. Ale netreba chodit k Biichnerovi, po
dívejme se pri pohnutých výjevech kolem sebe.

Komika nabývá ovšem barevnosti a intensity, oso
cují-li .se z malomeštáctví soudruzi uvnitr strany. Po
kusy pridelati backory kolegovi se rozvinou nekdy v in
teresantní potycky, nebo dokonce v bitvy o to, kdo je
pra'Vovernejším a kdo je více povolán k inkvisicní po
litice. Není tomu dlouho, co se naskytla príležitost po
zorovati poucné události mez-i komunistickými intelek
tuálními kohouty. *

6. Par taj e z á p a s í o vel i k á n y.

Ode dne, kdy vláda vecí vlastních se vrátila do rukou
národa ceského, otevrely se politickým snahám všechny
brány a politisování zaplavilo skoro bez výjimky vVech
ny konciny republiky. Z rozmanitých zjevu, jež byly
toho prímým následkem, všimneme si v této kapitolce
snahy politicky organisovati ži'Véi mrtvé velikány.

Je nutno priznati k dobru mrtvým, že s touto snahou
nemeli nic spolecného. Platí to obycejne také o tech ži
vých. Podnety a zdárné pociny v tomto smeru nutno
pricísti našim politikum, partajním žurnalistum, refe
rentum a kritikum.

Je prirozeno, že list, representující urcitou stranu a
její politickou linii, se snaží o jednotnou toninu a jed
notný zorný úhel také v -rubrikách, jež jednak nemely
dríve místa v politickém žurnálu, jednak nebyly pojí
mány zpocátku politicky, jako je na pr. rubrika diva
delní nebo litef'ární.

Proti tomu se nedá nic namítat. Nejste-li nervosní a
snadno vznetliví, vydržíte-li nejakou dobu nepredpojate
sledovati takovou rubriku, poznáte, že snahou politicky
hodnotit je tu pro ctenáre budováno kriterium bezpecné
aspon v nekterém bode. Protože 'Však jsou ješte v plen
kkh stranic'~é ideologie, zaucujíce se teprve delat první
krucky, vznikají veselé a rozkošné obrázky.

B o žen a Nem c o v á žila, pr3Jcovala a zemrela ji
ste netušíc, že je vlastne stoupenkou Republikánské
strany ceskoslovenského venkova, nebo Ceskoslovenské
strany komunistické, jiste nepredvídala, jak nápadne je
stv rena k obrazu Sociální demokracie, nebo jak vy
hovuje nekterým principum Ceskoslovenských socialistu,
nechci-li se zminovati o strane klerikální.

Kdo by myslil, že karikuji, anebo že jsem naklonen
videti kolem sebe zábavné veci, at prohlédne naše caso
pisy v jubilejních dnech. Božena Nemcová je v zátope
oslavných clánku zjevne i mezi rádky reklamována pro
stranu.

Dejají-li to politictí rutinéri, není to tak milé, jako
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když se ~ to pokusí kritiKové t. zv. staré školy a prí s-

" ného estétského zoru, mužové. kterí byli ješte deset
mesíd'l nrt'<l tím n:1prosto neprístnnni míchání neceho
t::lk svetskéhO"do kO'ntemplací a umení, iako ;e politika.
Trl1<se stalo v r. 1020. že v~ženÝ ieden kritik. jsa v oh
dobí rozhodování. 00 kt{"ré socialistické strrl.nv vstounit,
dosnel po tevk,-ch úWlMch k názoru. že Rnžena Nem
cová ie První žena - literátka - proletárka, s vedo
mím trídne vvhraneným již v moderním smyslu.

Neco velmi ponnhného se prihodilO' B e ti r i c h u
S m e t a n o v i.o iehož zboJševisování se udály mocné
POÍ<l1SV.Revolllcní kvalitv nrirozené u neho jako
u všpch nnpvnovÝch umelcu hvlv nodtrženy np1<ter~Tmi
thesemi prítomného komunismu cpskoslovenského s po
uk:Jzem na socialistÍC'kpho ducha díh a na ipho kole1<ti
vitu (rovnež samozre;m()u u každého umelce). Obje
vitf'lem komnni"tv Bedricha Smetany hvl muž nroni
kavÝ. pozoruhodne demagog-ický. a podle vlastního do
znání, neipilneii ze všech našich lidí vedecky' pracující.

Vzpomenme, jak si naše strany rozparcelovaly T. G.
M a s a I' y k a. vášnive se lopotíce s tím, aby vmestnali
do svého prOl!ramu pokud možno nejvetší cást pre
sir1pntovÝch idpí. (»Víte. jak volila p;>ní M;>s:>..rvková?«
»N árodní sociály.« »Ale kde! Sociální demol<raty~«
»Oora,vdu?« »Ano! Ostatne president také nejvíc sym
patisuie s naší partají.«)

Chcete-li poucný príklad, jak významné pro stranu
je zorganisování 'význ;]cné osoby literární. vzpomente,
co nrovozovala Národní demokracie s A I o i sem J i
I' á s ke m, a co znamen::lh záštita ieho iména ve vo~
bách. Velmi podobné. ackoliv h<>rnumšteiší je manipu
lování, jež neodolatelne provádejí ceskoslovenští socia
listé sEd u a I' dem B e n e š e m, který sice není 1;

terfttem. ale jehož organis3cní príslušnost stoupá v cene
a blahoslrlvenství úmerne s jehO' popularitou a radou
politickÝch úspechu.

A kdo by pochvbovrl.l dnes v republice ceskoslovetl
'Ské. že b I' a t I' T a n Ž i ž k a z T I' o c n o v a ;e prí
slušníkem ceskoslovenské stnmy socialistické? Kdo by
se odvážil upírati vlastnictví Žižkovy geniality této stra
ne. z ;eiíhož luna vzcházejí dedicne strategové povolaní
k há iení republiky, obrane, z níž se zrodil první ministr
národní obrany? .

Maxim Gorký a bolševisme
Ruská inteligence 19. století mela jedno náboženství - r e

vol u ci, jednoho' boha _ muž i k a, uznávala jednu bohulibou
cinnost - r o z b í jen í car i srnu. Gorký aspon duchem je
typický ruský inteligent. Také žil vírou v revoluci: cekal od
ní spásu. Byl podstatou své bytosti ryzí socialista marxisti
ckého smeru, byt nikoliv orthodoxní marxista. Ale revoluci
chápal nikoliv mysticky, jako mnozí ruští vecní revolucionári.
Snad proto, že, jsa lidového puvodu, vlastníma ocima poznal
sociální podstatu ruského lidu. (Srov. treba jeho »D e t s t V í«,
tuto nejdesnejší knihu o detství, jež nemá obdoby ve svetové
literature.) Proto tento samouk-delník intuitivne vytušil hned
v prvních dnech a týdnech po ríjnovém prevratu sociologický
základ bolševismu a katastrofální vyhlídky komunistické re
voluce v Rusku.

Pro Gorkého revoluce je nerozlucne spojena s kulturou. Bez
skutecné kultury - míní- revoluce není možna a bude nutne
utopena v bahne pusté, krvelacné a bczuzdné demagogie. Re
voluce - to! predevším vnitrní obrození cioveka a spolecnosti.
To! - z brusu nový život. V revolucním ohni má shoreti
veškerý rmut minulostí. Revoluce - to! nové mravní hodnoty,

tot pozvednutí davu k vznešenému náboženství humanity. Tot
prekonání lidské bestie.

Gorký právem se obával, že Rusko není náležite pnpraveno
k takovému prerodu, že je príliš zatíženo pathologickou minu·
ností, a že proto ruská revoluce zajde na hyperrevolucní

hysterii.
Hned v úvodním clánku, který napsal pro svuj list »Novaja

;~izn« po breznovém prevratu, jásaje nad tím, že »ruský 'národ
uza'vrel snatek se Svobodou«, Gorký nemuže potlaciti obav. Upo
zornuje na zatížení ovzduším »podzemí«. »Jsme otráveni mrtvol·
ným jedem chcíplého monarchismu; starý rád je znicen fy
sicky, ale duchovne žije dále kolem nás a v nás samotných.
Mnohohlavá hydra ignorantství, barbarství, hlouposti, všedno
sti a hrubostí není' zabita; je podešena a zalezla, neztratila
však schopnosti pohlcovati živé duše«.

Pripomíná, že vetšina ruského obyvatelstva »politicky je
analfabetem, sociálne není vychována«. Varuje pred opako
kováním revolucních chyb z r. 1905.

»Chystáme se a jsme povinni staveti nový život na zákla·
dech, o nichž jsme odedávna snili. Chápeme tyto základy roz·
umem, jsou nám známy podle theorie, ale techto základu není
v našem instinktu a bude nám velice težko uvésti je do ži,
votní prakse, do starobylého ruského zpusobu života«. »Naši
hlavní neprátelé - jsou hloupost a krutost«, praví dále.

»Obcané! kultura v nebezpecí!« - koncí Gorký svou úvahu
9. kvetna, v níž jedná o pogromech a jiných výstrednostech
na fronte, kde »lidská bestie« slavila své krvavé triumfy.
V cláncích, které psal ješte pred bolševickým prevratem, jeho
odpor namíren byl zejména proti demagogickému zneužívání
zásady rovnosti, proti kulturní degradaci umelcu a ucencu.
Proto 2. kvetna plamenne protestuje proti rozhodnutí jednoho
vojenského výboru, aby 43 umelci po dvoudenním výcviku
v zacházení se zbraní byli posláni na frontu: »Já z celé duše
protestuji proti tomu, aby s nadaných lidí se delali špatní vo·
jáci.« Predvídaje výtku, že zrazuje posvátný princip rovno
sti -, Gorký témer emfaticky podtrhuje, že pro neho »spiso
vatel L. Tolstoj anebo skladatel Sergej Rachmaninov, jakož
i každý nadaný i:lovek není roven plukovním výborum Izmaj
lovcu<<.

V té dobe bolševická propaganda ohlašovaJa se jenom z pod·
zemí, to byly první náznaky její nezrízené demagogie. - Její
výsledky pozoroval o nekolik rokt! pozdeji známý anglický ro
manopisec W e 11 s, jenž, ac jinak témer obhájce bolševické
vlády, žasl nad bídou a kulturní. degradací vedy a umení
v Rusku; píše:

»Pri pohledu na všechny tyto vynikající lidi, žijící jakýmsi
životem psancu uprostred zpustlých trosek, úplne jsem pocho·
pil, v jaké beznadejné odvislosti nalézá se clovek s vynikajícím
nadáním od pevne ustanoveného zpusobu kulturního života,
Obycejný clovek muže precházeti od jednoho tzamestnání
k druhému; muže býti námorníkem a továrním delníkem, ko,
pácem zeme a címkoliv. Vubec musí pracovati, ale nemá
vnitrního démona, donucujícího ho k tomu, aby se zabýval
práve jedním Ul':itým oborem a nicím jiným, aby byl zrovna
tím, cím je, anebo zahynul. Ano, Šaljapin muže býti pouze
Šaljapinem, Pavlov Pavlovem, Glazunov Glazllnovem. Pokud
mohou delati to, k cemu jsou zpusobilí, budou žiti a zkvé
tati ... «

»Veda, umení, literatura _ podotýká dále - tot sklenní
kové rostliny, jež vyžadují tepla, péce, starostlivého zachá
zení. Paradoxnost vedy tkví v tom, že pretvoruje svet a záro
ven je výtvorem cinností lidí, kterí potrebují pomoci a péce
více než kdokoliv jiný ... «

Gorký, jenž osobne krušnou cestou se dostal ze sociálního
temna na výsluní kultury, právem obával se toho, aby revo
luce, dosta~ší se jednou na scestí demagogie, nestala se nici,
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telem kultury místo jejím prukopníkem a rozmnožovatelem.
V dobe pred bolševickým prevratem Gorký nejednou vystu

poval verejne na obranu bolševiku. Zvlášte a rozhodne potíral

rovnici: b o I šev i k = žid, neúprosne odhaluje utajenou krve
lacnost poulicního antisemitismu. Jakmile však bolševický pre
vrat stal se skutkem a bolševická t. zv. »diktatura proletariátu«

ukázala pravou svoji despotickou podstatu, Gorký byl první,
kdo zahájil proti l'ežimu Lenina a Trockého boj. V tom
ohledu jeho listopadové a prosincové úvahy z r. 1917 náleží
k nejmohutnejším a nejmllžnejším projevum publicistického

umení, psaným na obranu svobody a kultury proti despo

tismu, byt i vykracujícího si v revolucním rouše. Tyto rízné
útoky proti bolševickému absolutismu svedly Wel1se, aby v tom
spatroval »velice potešuj ící doklad svobody slova« v Sovdepij i,
zapomínaje ovšem, že obdobnou methodou obhájci carismu
mohli by dokazovat Iiberalism carského režimu faktem, že 1..

N. Tolstoj - nebyl uvržen do žaláre a mohl žíti v Jasné
Poljane. Prípad GOl:kého a Tolstého má mnohem jednodušší
výklad: i nejzurivejší despotism je bezmocný a couvá pred
5vet1onošl lidského ducha, chránenými autoritou svetového ve
rejného mínení.

Gorký ve své kritice bolševismu predevším konstatuje u pre

dákLI tohoto hnutí otravu »hnilobným jedem moci«, policejní
jejich methody prirovnává k »všem hanebnostem. které delali
Plehve a Stolypin<<. Nazývá je »slepými fanatiky a dobro
druhy«; jej ich chápání sociální revoluce pokládá za »cestu
k anarchii, k záhube proletariátu a revoluce«. Ve.rí, že ruské
delnictvo záhy prohlédne »veškerou neuskutecnitelnost slibu Le

ninových, veškerou hloubku jeho šílenství a jeho -ecajevsko
bakuninovský anarchism«. Nebot delnická trída nemuže nepo
chopiti, že Lenin na jej í ktI ži, s jej í krvi provádí pouze ne
jaký pokus, snaží se vybicovati revolucní náladu proletariátu
do poslední krajnosti a »podívati se - co z toho vzejde!« Va
ruje pak: »Delnická trída musí vedeti, že ve skutecnosti není
zázraku, že ji ocekává hlad, naprostý rozvrat prumyslu, znicení

dopravy, dlouhotrvající krvavá anarchie a potom - ne méne
krvayá a cerná reakce.«

Ale všude Gorký mluví o Leninovi jakožto o »cloveku vý
jimecné síly«, nicméne pokládá jej za »otroka dogmatu« a
predvídá, že jeho »krutý pokus predem je odsouzen k nezdaru<<.

Bolševický režim jest pro Gorkého jenom sociologický po
kus. »Delnická trída pro Leniny je totéž, co pro metal1urga
ruda. Zda je možno - za všech daných okolností - udelati

z této rudy socialistický stát? Patrne _ není možno; avšak
- proc se o to nepokusiti? Co riskuje Lenin, nepodarí-Ii se
pokus?«

V záplave rudého teroru bolševické vlády Gorký marne volá:
»Budte lidštejší v techto dnech všeobecného sezvírectení !«

Je pochopitelno, že tato útocná a bezohledná kritika Gorkého

pohoršovala bolševiky. Neodvažovali se ho »postaviti ke zdi«,
ale tím zuriveji zatracovali jej jakožto »zrádce proletariátu«.
Vytýkali mu, že »po dvacetileté službe demokracii shodil škra

bošku. a zradil lid. Anebo, jak psala petrohradská »Pravda«:
»Gorký promluvil recí neprátel delnické trídy.« Tento bolše
\'ický organ vyslovuje pochybnost, zda na príští veliké »mírové

hostine Gorký, jenž tak kvapne odešel z rad opravdové revo
lucní demokracie, bude vítaným hostem.« Bolševická skupina
delníku putilovské velkotovárny v Petrohrade zvláštní resolucí

rozhodne odsoudila Gorkého zpusob psaní o bolševismu a po
hrozila mu, že, bude-li dále »polemisovati s vládním orgánem«,
bude jeho list bojkotován v jejich delnickém revíru.

Gorký ovšem nenechal tyto nájezdy bez odpovedi. Reaguje
na ne, uvádí spoustu zlocinu osobního a majetkového rázu,
spáchaných pod aegidou bolševické vlády, a zároven naprosto
popírá kladný její vliv. Bolševické ustavicné »prohlubování re
voluce« pokládá za delirium, dobrodružného fanatismu. Podle
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jeho názoru bolševici jsou vykonavateli »zoologického anar
chismu« krví zdivocelého davu, uskutecnují »žebrácké myš

lenky Proudhonovy, ale nikoliv Marxovy, roznecují Pugacev
štinu, nikoli socialism a všelijak propagují všeobecnou egalisaci
ve smeru mravní a hmotné bídy«. Zejména zazlívá bolševikum,
že vedome rozpoltili ruskou revolucní demokracii, že vypudili

z jejích rad ruskou inteligenci, tento hrdinný predvoj a pru
kopníka ruského osvobozenského hnutí a že takto »odtrhují
delnické tríde hlavu«.

Proto Gorký se prohlašuje za nesmiritelného odpurce »šílené

ci.nnosti lidových komisaru«. Proto, praví, »nemuže spolukráceti
v radách této cásti delnické trídy« a nestojí o cest zúcastniti
se oné »mírové hostiny", oznamované »Pravdou«, jež bude
osl2vou »lehkého vítezství pologramotné massy«, jež pro Gor
kého nemuže býti svátkem, dokud opravdu nebude osvobozena.

lidská osobnost. Témer tragicky apostrofuje Gorký ruský pro
letariát v záveru své úvahy z 10. prosince: »Tebe vedou k zá

hube, tebe používají jako hmoty k n~lidskému pokusu, v ocích
tvých vttdcu porád ješte nejsi clovekem !«

Ale Gorký neomezuje se pouze na negativní kritiku bolše
vismu. Formuluje také svuj positivní socialistický program.
Videli jsme, že hlavním clánkem jeho revolucního vyznání je

kultura. S bolševiky predevším se rozešel práve prOto, že ve
skutecnosti nestarali se b povznesení kultury, odmyslíme-li je
jich bezmocné dekrety, které Gorký právem nazývá »papírovou
tvorbou«. Druhým veroclánkem jeho je nadšení pro prumysl
jakožto predpoklad opravdové kultury a intensivního rozvoje
proletariátu. Také v té prícine bolševická prakse naprosto se
lhala. Další jeho vírou je uvedomelý proletariát, tento sku

tecný predvoj revoluce. Své kredo o delnické tríde sám for
muluje takto: »Pokládám delnickou trídu za mohutnou kul
turní sílu v naší temné mužické zemi a z celé duše preji rus
kému delníku kvantitativního a kvalitativního rozvoje. Nejed
nou jsem ríkával, že prumysl - tot jeden ze základu kultury,
že rozvoj prumyslu je nutný pro záchranu zeme, pro její
evropeisaci, že továrenský delník je nejenom fysická, ale i du
chovní síla, nejenom vykonavatel cizí vule, nýbrž clovek,
vtelující do života svoji vLIli, svuj rozum. Není tak závislý na
živelných silách prírody, jako sedlák, jehož težká práce není
viditelna, ale zustává v staletích. Vše, co sedlák vyrobí, prodá
a sní; jeho energie docela se pohlcuje zemí, zatím co práce
delníka zustává na zemi, okrášlujíc ji a napomáhajíc dalšímu
podrobení prírodních sil lidským zájmum. V tomto rozdílu
pracovní cinnosti zakorenena je hluboká ruznost mezi duší
sedlákovou a delníkovou, a já se dívám na uvedomelého del
níka jak na aristokrata demokracie. Ano: aristokracie v demo

kracii - hle, tot úkol delníka v naší mužické zemi, hle. cím
se má cítiti delník ... «

Dopisy z provincie, které Gorký cituje v techto svých úva
hách, nasvedcují tomu, že uvedomelý ruský delník smýšlel
stejne, ale, jsa pocetne »quantité négligéable«, byl bezmocný

proti oné »revolucní luze« válecného. puvodu, z níž bolševici
v první rade vystaveli sVl1j vládní aparát. ~

Je známo, že Gorký pozdeji spolupracoval s bolševiky. Tato
spolupráce vynesla mu v radách ruských spisovatelu antibolše
vické Grientace titul pj'ebehlíka a zrádce. Nebylo to poprvé:
Gorký byl již dríve prohlášen za germanofila, defaitistu,
zrádce demokracie atd. Konecne se stal »zaprodancem« bolše

viku. Gippiusová, Amfiteatrov a jiní literární emigranti trpce
odsoudili toto »prebehlictvÍ«. Oc jde?

V bolševickém požáru, ve skutecném kulturním rozkladu

Ruska Gorký, tento zanícený ctitel kultury. rozhodl se stuj
co stuj zachrániti co lze z kultury a predevším živé její no
sitele: ucence, umelce a spisovatele. Práve .tato jeho obetavá
cinnost za krajne nepríznivých okolností naplnovala obdivem
cizince, kteH navštívili Rusko v této kruté dobe všeobecného
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rC'zvratu. Známý anglický ucenec B. R u s s e I psal Wellsovi,
že »Gorký umírá a že snad s ním zemre ruská kultura«. Wells
sám ve svém spisku »Rusko ve stínu« lící tuto cinnost Gor
kého pod prípadným názvem: Z á p I a van i c e n í a »z á
c hra n n é s t a nic e<c Temito »záchrannými stanicemi« byl
(podnetem a pécí Gorkého zrízené) »D U m Ved y«. kde asi
4000 ruských ucencu dostávalo to nejnutnejší, aby nezahynuli
hladem a zimou. Pak je to obdobný »D U m I i t e r a t u r y
a urne n í«, jenž byl podobným prístreším pro petrohradskou
spisovatelskou a umeleckou obec. Konecne nejzajímavejší je
tretí »záchranná stanice«, zrízená Gorkým, totiž t. zv. »E x
por t n í k o m i s e«, jejíž úcelem jest rozhodovati o tom,
co z umeleckých ruských památek má verejne-národní ráz a
hodnotu a nesmí proto býti pro~áno a vyvezeno do ciziny.
Gorký totiž se docetl, že v Americe prý se ustavil zvláštní
syndikát s kapitálem 20 mil. dolaru za úcelem hromadného
skupování ruských umeleckých památek a del. Gorký, znaje
dobre netecnost ruského lidu k umení a ke všemu, co s ním
souvisí, pospíšil zakrocit u sovetové vlády, výsledkem cehož byl
práve »vývozní výbone Dnes i tato »záchranná« cinnost Gor
kého je ruzne posuzována. Jednou však, doufejme, tento cin
Gorkého bude objektivne posuzován. Nebot jedine on byl s to,
aby jej podnikl a uskutecnil. Ruská veda, literatura a umení
vdecí mu za prodloužení fy s i c k é h o života nejednoho svého
zástupce.

»Postavení Gorkého v Rusku,« psal \iVel1s, »je svérázné a
zcela výjimecné. Není o nic víc komunista, než já - a prece
dovedl a odvážil se mluviti bolševikum bezohlednou pravdu,
neustále zakrocovat u Lenina a u sovetové vlády ve prospech
nescetných obetí bolševického despotismu a šlendriánu.«

Ac Gorký obhajov~l Lenina, nestal se bolševikem, nemohl
jím se státi, nebot mezi ním a bolševiky zeje bezedná propast
rozdílu v pojímání socialismu a revoluce, predevším však
v chápání kultury. Wells správne konstatoval, že Gorký »hlu
boce a vášnive je presvedcen o hodnote západní vedy a kul
tury, o nutllosti zachovati pojítka mezi ruským myšlenkovým
životem a celým myšlenkovým životem lidstva za techto
mracných let hladu, války a pohrom ... «

Gorký odešel do ciziny. Hlavne ze zdravotních ohledu. Ale
snad i proto, že pHliš težce doléhala na neho krutá tíha ruské
skutecnosti. Emigrantem se nestal. Bolševikem ani bolševiko
milem rovnež není. Pravda, v cizine napsal letos apolo
gický nekrolog Leninuv. Ale pro Lenina mel obdiv i ten
kráte, kdy potíral bezohledne bolševickou praxi. Ostatne, že
nezmenil svého zásadního stanoviska vuci bolševismu, nejlíp
vysvítá z tohoto jeho prohlášení práve ke studii o LeninoV}~

»Hlavní prekážkou na ceste Ruska za evropeisací a kulturou
jeví se býti fakt tísnivé prevahy negramotné vsi nad mestem,
zoologický individualism rolnictva a jeho takmer naprostý ne
dostatek sociálních citu. Diktatura politicky gramotných del
níku v úzkém spojení s inteli~encí byla - podle mého úsudku
- jedine možným východiskem z težké situace, zkomplikované
válkou a ješte více zanarchisovaným venkovem. S komunisty
se rozcházím v otázce uznání úlohy inteligence v ruské revo
luci, prichystané zejména touto inteligencí, mezi niž patrí také
všichni »bolševici«, kterí vychovali sta delníku v duchu sociál
ního heroismu a vysoké intelektuálnosti. Ruská inteligence 
vedecká i delnická - byla, jest a ješte dlouho bude jediným
tažným konem, zapraženým do težkého vozu ruské historie.
Nehlede na všechny nárazy a rozcilení, jež zažil, zustává rozum
lidových mass stále ješte silou, která potrebuje vnejšího vedení.
Vím, že pro tyto mé myšlenky se mne revolucní politikové
ješte jednou vysmejí. Ale vím též, že nejmoudrejší a nejcest
nejší z nich se nebudou smáti uprímne.«

A opravdu se vysmáli. Jestliže pro Lenina Gorký byl pouze
»pobloudilcem", zasluhuj ícím ironické shovívavosti. Trocký -

odpovídaje na Gorkého studii o Leninovi - bez obalu od
haluje pohrdavé a odmítavé stanovisko bolševiku vuci Gor
kému. Poprvé odmítl Gorkého úvahy o Leninovi na verejné
tryzne, usporádané letos v Moskve na oslavu zakladatele bolše
vismu. Vytkl tam Gorkému, že nepochopil Lenina, nerozumí
bolševismu a revoluci, nebot je typickým inteligentem, desícím
se revolucního aktivismu. Za pobytu na Kavkaze Trocký ve
noval Gorkého nekrologu na Lenina zvláštní stat, již pred
nedá'lnem uverejnil v »Pravde". »Gorký - píše tu - zrejme
nepochopil osudu mnohých svých prímluv na zác.hranu kultur
ních hodnot a kulturních pracovníku.«

Trockého zejména rozcililo ono místo ze studie Gorkého,
kde tento v defektech bolševického mechanismu spatruje hlavní
prícinu, proc se mu nepodarilo tu a tam vyrvati nekteré obeti
z rukou katu i pres sliby Leninovy. Trocký vysvetluje jinak
tyto prípady. »Ve skutecnosti ~ praví - bylo to tak: Lenin
díval se na prímluvy a na samotného Gorkého vševidoucím
okem velikého chytráka, proste neprel se s Gorkým«, na oko
"yhovoval ž,ádostem, a »pak pi"enechával bolševickému mecha
nismu, aby konal to, ceho vyžadovaly zájmy revoluce«. Se
~tejným chytráctvím premlouval Gorkého, aby odejel do ciziny.
»Odcestujte, uzdravíte se, neodpol"ujte, prosím vás.« Lenin,
podle Trockéh"o, to delal z politického výpoctu, aby se zbavil
Gorkého, který se mu pletl do politiky, ac tomu za mák ne
rozumel. Trocký ironisuje dále Gorkého starosti o kulturu.
Vždy! tento »kostelník I~ultury« ani prý nechápe, jaký má
býti pravý revolucní pomer k ní. A aby Gorký to pochopil,
názorne ilustruje mu takový vztah následovne:

»Vzpomínám si na petrohradského Voroncova, jenž v první
dobe po ríjnovém prevratu zastával službu" u Lenina. Když
jsme se chystali k evakuaci Petrohradu, Voroncov mracne
prohodil: »Bylo by nutno pod Petrohrad založiti dynamit a
vyhoditi vše do vzduchu.« - »A není vám líto Petrohradu,
soudruhu Voroncove?« - otázal jsem se, kochaJe se tímto
petrohradským proletárem. - »Jaká pak škoda - vrátíme se
_ lepší vystavíme « - »Tohle - míní Trocký" _ je pravý
pomer ke kulture Takhle se na to díval Lenin. Není zde
ani stopy po kostelníkove brectivosti ... "

Samozrejmo, že mezi tímto úredne-bolševickým názorem na
kulturU a evropským stanoviskem Gorkého zeje nepreklenu
telná propast. Bude-li bolševism se ríditi kulturními recepty
Voroncova-Trockého, pak dnešní Rusko veru speje k »novému
stredoveku«, jak praví o tom ruský reakcne mystický filosof
B c r d a jev ve svém nejnovejším spisu »N o v oj e Sr e d n e
v e k o v je", kde pozdravuje »ruský komunism s rozvíjejícím se
v lle~ religiosním dramatem« jakožto prolog k tomuto no
vén",ustredoveku, k nové »n o cní historické dobe«. Gorký byl
vždy hlasatelen ja,mého dne, zárivého života, kulturního vý
sluní -- nemá t<:oy, <Jni nemuže míti s tímto »rudým sata
n;smem« nic spoh~\:nébo.

Jeho postavení v ho1ševickém Rusku bylo opravdu jedinecné
:l výjimecné. Mocí svého genia, své duševní víry v krásu lidské
duše chtel vzdorovat! lavine davového zmatku bolševickou revo
lucní uemagogií '/ybicovaného do zámezí zdravého rozumu.

H.B.

Dekadentni vražda.
Veliká chicagská vražda, jež byla minulý mesíC predmetem

soudního lícení a vynesla dvema mladým zlocincum doživotní
žalár, jest v dejinách zlocinu prípadem jedinecným. Sensacní
vraždy nejsou zjevem rídkým. Víme všichni, že jich po válce
bylo hojne a že byly více nebo méne hnusné, pocínaje fran
couzským Modrovousem Landruem ~ konce Vaquierem a Ma
honem. Ale žádný zlocin, jejž moderní svet zná, nemuže býti
postaven po bok vražde, kterou spáchali 'na chlapci Robertu
Frankovi Nathan Leopold a Richard Loeb.
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Tato aféra zamestnávala americký tisk po ctyri meSlce zpu
sobem, o nemž evropskému ctenári nemuže vnuknouti pred
stavu žádný krátký popis. Podle výpoctu známého amerického
žurnalisty venoval jeden chicagský deník v prvních ctrnácti
dnech (to jest dva mesíce pred pocátkem soudního prelícení)
tomuto prípadu 228 sloupcu zpráv, obrazu, komentáru a do
hadu. První nedeli potom, kdy se oba mladíci priznali, potiskla
chicagská T r i b u n a, jež se sama prohlašuje za nejvetší žur··
nál sveta, jedenadvacet sloupcu povídáním o tomto zlocinu.
Prelícení trvalo triatricet dní a casopisy velkých mest poklá
daly za nutno venovati každému dni celou stránku zpráv se
rvoucími záhlavími.

Richardu Loebovi a Nathanu Leopoldovi je každému osmnacr
let. Oba jsou z bohatých židovských rodin chicagských. Jejich
rodiny jsou nejen bohaté, nýbrž i velmi vážené. Oba hoši
jsou neobycejne bystrí. Loeb byl nejmladší absolvent universi
ty michiganské a Leopold university chicagské. Loeb byl rozto
milý, oblíbený mladík, pestitel sportu. Jest lícen jako vudcí
duch nekalého dvojspolku. Leopoldovi bylo dáno vysvedcení
úžasných intelektuálních schopností. J edcn z psychologu, který
podával znalecké dobrozdání, prohlásil, že pri zkoušce' inteli
gence obstál zpttsobem, který nemá sobe rovného. Dovede od
ríkati Otcenáš v patnácti recích. Jeho znalost ptactva je legen
dou mezi americkými ornithology. Když mu bylo patnáct let,
mel sebráno a zkatalogisováno 3000 druhu, v tom druhy ptáku,
které byly pokládány za vyhynulé. Oba vezni byli oddáni studiu
velikých zlocintt minulosti. Lze se právem domnívati, že byli
stejnou merou znudeni luxuriosním životem a zábavami, jichž
poskytuje Chicago. Ale ackoli se Leopold sám nazýval »nietz
schovským kolosem", byl to zrejme Loeb, který zosnoval doko
nalý zlocin, jenž mel býti vymyšlen tak dokonale, aby odhalení
bylo nemožné.

Osobnost obeti jim byla vecí vedlejší. Oni uvažovali o množ
ství lidí, také o svých vlastních rodicích a bratrech. Jedinou
duležitou okolností jim bylo, aby zavraždená osoba byla z rodi
ny tak bohaté, že by mohla zaplatiti výkupné. Vidíme je, jak
se po šest mesícu s dábelskou chladnokrevností zabývají vy_
mýšlením plánu. Ale praví se, že pouhou náhodou padla dne
21. kvetna jejich volba na malého trináctiletého hošíka, který
šel domu ze soukromé školy v jižním Chicagu. Pozvali ho do
svého najatého auta a odvezli ho. Zabili ho dlátem, pokusili se
zohaviti jeho rysy kyselinou, vhodili jeho mrtvolu do stoky a
potom zacali telefonicky detinskou vyderacskou hru s chlapco
vým otcem, hru, jíž ucinil nenadálý konec nález chlapcovy
mrtvoly. Policie byla na stope tak falešné, že zatkla a uveznila
nekolik ucitelu oné školy, a byla si jejich vinou tak jista, že je
držela ve vazbe po šest dní bez zatykace a podrobila je straš
nému mucení »tretího stupne". Zlocinci si opatrili dokonalé
alibi, jež však se zhroutilo, když bylo objeveno auto, které je
vezlo. A když se dovedeli, že na blízku jevište zlocinu byly na
lezeny Leopoldovy brýle, priznali se oba vrahové úplne, nezá
visle ,na sobe a bez sebe menšího projevu citu.

Deset dní mezi tímto objevem a priznáním vrahu se tisk ho
recne zabýval hledáním klíce k tajemství. Když byl konec zá
.hade, pocal s exploatací Leopolda a Loeba takovou merou a
zpusobem tak nesvedomitým, že pro neco podobného není pri
kladu. Veznové hráli v této ohyzdné frašce velkou roli. Zdá se,
že Leopold mel ze hry vetší potešení než jeho spoluvinník,
jak príslušelo jeho vetší rozumové potenci. Když byly nalezeny
usvedcující brýle, konal práve své právnické zkoušky a disku
toval o okolnostech zlocinu na právnické fakulte. Po svém
zatcení ba'9'il policejní úredníky ucenými výklady o pohlavní
perversite za doby renesancní. Oba veznové projevovali necitel
nost, jaká se sluší na nietzscheovského nadcloveka, prohlašovali, \
že stojí mimo dobro a zlo, rekli, že jejich jediným zlocinem
bylo, že se dali chytit, a byli pevne presvedceni, mluveno slovy

6~3

Locbovými, že »v Cookském hrabství se neodváží (úrady) po
vesiti milion dolaru«. A tento postoj se s!1ažili zachovati i po
celých pet neuveritelných nedel soudního prelícení. Nutno pri
pomenouti, že soud i tisk cinily, sec byly, aby vrahy udržely
v této póze. Jejich sebeduvera nebyla za vyšetrování ani jednou
otresena.

Jejich rodice vzbudili na pocátku dobrý dojem tím, že se
vynasnažili, aby v obrane nebylo využito neslušným zpusobem
moci penez. Pozdeji bylo na soude formálne prohlášeno, že po
zvaní znalci budou odmeneni podle stupnice stanovené predem
a že honoráre obhájcu budou urceny soudcovskou asociací. Ne
treba zajisté ríkati, že tyto manévry nepusobily nikterak na
postup lícení. Hájení bylo svereno nejslavnejšímu advokátovi
"tredního Západu, C1arenci Darrowovi, jenž byl kdysi vykriko
ván za socialistu a jehož se báli jakožto obhájce delnických
unií a vudcu. Jeho první opatrení bylo mistrovským tahem. Po
radil mladíkum, aby se priznali k vine; tím se vyhnul porote
a omezil lícení jenom na spor o to, má-li se zmírniti trest.
Soudce Calverly si získal povest prísnosti, s níž vedl lícení. To
byla jeho odpoved na rozšírené mínení, že se »illinoiské soudy
neodváží obesiti milion dolaru".

Zpráva o prelícení je neobycejnou cetbou pro evropského
právníka a kriminologa. Chování a reci verejného žalobce ~yly
neméne úžasné než výpovedi svedku, jimiž byli témer na
veskrz znalci. V nich máme nastínenu formu trestního lícení,
k níž smeruje civilisovaný svet. Znalci tvorili dve protichudné
skupiny. Duševní chorobnosti nebylo lze se dovolávati, protože
priznání k víne predpokládá duševní normálnost. Ale znalci
vedení obhajobou vybudovali ohromnou budovu abnormálních
symptomu, aby jimi dokázali neodpovednost vinníku. Naproti
tomu znalci žaloby trvali na tom, že obžalovaní jsou úplnc
prícetní. Možno ríci, že Clarence Darrow zahájil novou éru
u trestních soudu. Všichni jeho svedkové se brali smerem nové
psychiatrie: Freud, behaviourism, endokrinní žlázy, rozštepení
osobnosti, fo 1i e a d e u x, basický metabolism a co všechno
ješte - každá teorie a každý termín, jejž bylo lze za posled
ních úrodných let slyšeti v Babelu škol. Mnohé z toho, ba snad
vetšina toho byla pretenciósní a groteskní; bylo však uvedeno
i dosti materiálu zaj ímavého, ba zcásti dokonce významného.
Žaloba se snažila ~esmešniti celou výzbroj expertu obhajoby.
Státní zástupce' podrobil težké zkoušce obhájce endokrinních.
žJaz, stave proti znalcum, veden}'m Darrowem, množství ji
nych, kterí potírají novejší psychiatrii prostšími teoriemi z doby
pred dvaceti lety. V konfliktu znalcu se obrana octla v nevý
hode, vinou scény a nálady soudního dvora. Nejzajímavejší a
snad nejzávaznejší svedectví nemohlo být uverejneno tiskem.
Bylo podáno v tajném prelícení. Vubec pak byly vedecké ve
dení dttkazu a diskuse neobycejne deplacovány v atmosfére
býcích zápasu, vybicované v šílenství verejným žalobcem.
O Crowovi, státním zástupci, se dá ríci jen tolik, že poskytl
psychiatrum ke studiu látku sotva méne zajímavou než Leopold
a Loeb. V záverecném stadiu po tri dni harangoval soud jako
šílenec; cas od casu musil žádat soud, aby mohl na chvíli
odejít prevléc' se a dát se trít alkoholem. Volal bez ustání pro
nikavým hlasem po trestu smrti pro ty dva mladé »chrestýše«
a »vzteklé psy,c To mu vyneslo spousty výhružných dopisu,
t:.tkže musil vycházet a pricházet, jsa chráncn silnou stráží.

Obhájce Darrow si vedl jako intelektuál a nesmírne obratný
advokát. Zabýval se zevrubne otázkou svobody vule a odpo
vednosti. Vyložil ze široka svou životní filosofii, címž poskytl
státnímu zástupci príležitost k obvinení z nebezpecného mate
rialismu. Ujišfoval soudce, že nemuže být strucným, maje mlu
viti k soudu o thémate tak fascinujícím, jakým je Nietzsche
ova filosofie, a v partiích praktictejších úcinne využil statistiky
poprav ve státe Illinois. Soudce Calverly si vyžádal ctrnáct dní
k uvážení rozsudku a potom vyrkl trest doživotního žaláre, pri-
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pojiv k nemu formálne trest devetadevadesáti let za zlocin
únosu - aby tak zabránil propouštení vinník\l po dobu nekolika
málo let. Rozsudek se vykládá dvojím zpusobem - jako ví
tezství zlata a jako triumf obrany. Je však v úplne shode
s il1inoiskou praxí. Darrow mimochodem ucinil úžasné prohlá
šení, že behem desíti let se v Chicagu priznalo k vražde 350
vrahu a jen jediný z nich byl obešen!

Leopold a Loeb jsou odklizeni. Jejich prípad nemá obdoby.
Zbývá vyckati, jak bude pusobiti na mládež ze sveta ameri
ckého bohatství a nevázanosti, jež z neho vzešla. -

Proc nemáme detí?
o d m ode l' n í d í v k y.

V vmerickém »0 u t 10 o k u« roz
predla se debata o stále zrejmejší ne
chuti moderních dívek, kterou proje
vují k povinnosti materství. Našli se
obžalobci, a zde prekládáme odpoved
jedné z »moderních dívek«. Problém
presahuje hranice Ameriky a vysky
tuje se celkem v téže podobe i u nás.
Prekládáme-Ii tento clánek, tedy ne
proto, že bychom schvalovali všechny
její nároky. Ale proto, že clánek s vel
kou uprímností ukazuje na nekteré
príciny tohoto zjevu.

Mravokarci majl pravdu. Moderní dívka .nahražuje materství
jinými vecmi. Kde nalezneme vysvetlení? V sobecké povaze
moderní dívky? Ve vzrustajícím vyrovnání mužských a žen

ských povinností a tím i ve vzpoure žen proti povinnosti, která
by se mohla zdáti nepohodlným bremenem?

Ale tím se nedostaneme dále, budeme-Ii takto zkoumati jed
tJotlivé dnešní devce; lidská povaha se nemení. Dnešní devcata
s; prejí míti deti práve tak jako vcerejší - s tím jediným
snad rozdílem, že nahradily sentimentalitu zdravým rozumem.
Moderní devce jest pouze cástí soudobé civilisace. Pri vysve
tlení ubývajícího poctu porodu se nemuže bráti v úvahu ani tak
ženská povaha, jako spíše celkový spolecenský systém.

V moderním živote se týkaj í tohoto problému tyto cinitelé:
]. dlouhá doba prípravy k životu, jevící se hlavne v potrebc
výchovy a v množství casu, nutného k jejímu dokoncení;
2. zvýšení životních podmínek a 3. zmenený názor na smysl
života, kterým se devce na sebe dívá ne jako na lhostejný pro
stredek k rozmnožování života, ale jako na konstruktivního bu
dovatele, zodpovedného své rase za peclivý výber dobrého
muže.

Tak rozšírená príprava k životu, která se jeví potrebou vý
chovy, vysvetluje i to, že není casných manželství, i to, že se
devcata spouští na urcitou dráhu. Akademické vzdelání jest
dnes práktickou nezbytností. Prumerný vek žen s akademickou
hodností jest asi dvacet tri roky - a v ruzných jiných odbor
ných ústavech výchovných jest prumerný vck i vyšší. Po
vystudování bére na sebe studentka životní povinnosti. Jak už
to bývá, jest její potreba povolání stále :laléhavejší, a devceti
zbude málo casu nebo síly na spolecenské funkce, pri nichž by
se mohla setkati s muži. Totéž jest pravdou i u muže. Jest
nucen uvažovati o každém vydání ve svém zápase o život, a
musí nezbytne obetovati manželství rozvoji rádné výdelecné
schopnosti. To všechno zabírá cas, a není-li výsledkem toho
staromládenectví, jest výsledkem pozdní manželství. Za tako
vých zkušeností prejdou oba, devce i muž, to období mládí,
nejduležitejší pro štastné vyvrcholení manželství v rodinném
kruhu.

Druhý cinitel - zvýšení životních podmínek - vzniká z ob

sažnejšiho prípravného období. Tu jsou zase devce i muž sti
ženi návalem práce a v této stále vzrustající snaze mužeme

hledati další vysvetlení bezdetného osudu mnoha dvojic. Každé

pokoleni podmínky o neco stupnuje, a každé pokolení potrebuje
pomerne delší doby, aby dosáhlo cíle, který znamená pohodlné
manželství. To jest práve pokuta za pokrokovost.

Pricházíme zcela logicky k našemu poslednímu duležitému
ciniteli, zmenenému názoru na smysl života, kterým se devce
pokládá za konstruktivní sílu, zodpovednou své rase za vhodnou
volbu muže.

To je ovšem nejméne jasná otázka problému. Je ponekud
nesnadno vysvetliti výhradní právo volby, které si osobuje mo
derní dívka, ale vykládá to podstatne tutéž snahu, která se jeví
ve stále vzriistaj ících podmínkách k príprave života a podmín
kách života samotného. Jediný podstatný rozdíl jest v premene
role devcete z aktivní na passivní.

Príroda a spolecnost to tak zarídila, že muž jest útocníkem.
Devce bohužel si nemuže dovoliti použíti nekterých svých ná
zoru na výber, nerriá-Ii nikoho vhodného na vybrání. A to, že
je tak nedostatecný výber mužu na ženení, lze vysvetliti ne
nepuvabnou dívcí osobností, ale obvyklým tlakem okolností.
Práve zde stojí studované dívky pred problémem muže, trpí
cího nedostatkem, což jest zavineno faktem, že praví mužové
ze spolecnosti tráví všechen svuj cas v povinnostech. Co máme
dc,lati? Cekati, až si pro nás prijde nejaký vhodný muž, nebo
se vdáti k v[tli manželství za jakoukoli mužskou bytost bez
ohledu na vlastnosti? ] edna cesta bude míti za následek pravde
podobne zklamání; druhá slevení na požadavcích. Tak se zmí
táme z jednech rozpaku do druhých.

Tolik na vysvetiení ubývající prevahy materství. Dívka se

nesmí odsuzovati, že nedostává povinnostem; problém jest pro
blémem soucasné civilisace. Ovšem že jest neco nesprávného
ve f'polecenském systému, který vyvolává pozdní manželství

nebo stav bez manželství z dtlvodu hospodárské tísne; ale co
v tom mftžeme delati? l'rece ne snížiti své požadavky na úroven
vystehovalce jen za tím úcelem, abychom se mu vyrovnali
v poctu potomku! Ale nebude-li tento problém rozrešen, do
koná zkázu této spolecenské vrstvy, která by tak nutne mela

být pro civilisaci zachránena. Pomuže sociální pojištení? Mohl
by stát zdaniti bohaté bezdetné manžele a poskytnouti tím
veno vhodným manželskym párkum ve špatných financních po
merech, s jistc.u penežní cástkou pro každé díte privedené na
svet? Zdá-li se nemožným omeziti plodnost cizího živlu, musí
býti našim cílem podporovati spojování clenu naší vlastní spo
lecenské trídy. Alesporl rozumíme tomu problému a uznavame
jeh,) vážný význam. My moderní devcata nejsme takové hríš
nice, za jaké jsme pokládány. Chceme se vdáti; chceme míti
deti; ale predevším chceme dosti penez na zabezpecení sluš

ných životních pod.mínek, a muže, kterí by nám alespon byli
rovni v inteligenci a slušnosti.

------------------_ ....._---~,-
Povolání a záliby.

Dr. Lddislav Procházka:

Zdraví jakožto právo a ochrana
pred byrokratismem.

Zdraví má svoje stupínky. Nejskromnejší stupen byla
by asi definice zdánlive jednoduchá a pravdivá, že
zdráv je ten, kdo nestLllle žádnou nemocÍ. Ale známe
mnoho lidí takto zdravých, kterí vlekou se žitím jako
sldeníková bylina, na kterou nelze otevríti okna. V pa
desáti letech jsou, to slabí nemožní 'Starci, musící se
venovati výhradne péci o své porcelánové zdravÍ.

Telo i duch jsou schopny vzepjetí, o kterém filistr
nemá ponetí, vzepjetí, za nehož nic neznamená patnáct
i více hodin práce denne, a to ostré a težké práce, ne-
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a jinam a jinam - uzríte místnosti rovné mucírnám,
jež jsou pro zdravotnictví posmechem. V Praze jsou
ze staré rakouské pýchy všecky státní úrady vynaty
z právomoci magistátu a fysikátu, který si nesmí do
voliti ani si je prohlédnouti; bylo by to konecne jedno,
jen kdyby státní zdravotnictví se 'O ne staralo. Ale toho
vubec není. Tento nedostatek má i svuj rub. Extrémy
se stýkají: protože není vubec predpisu 'O výprave kan
cdárí, kubusu vzduchovém pro jednoho pracovníka
atd., upadá se pri stavbe nových úredních budov v no
vý extrém - predimensování; každý nový úrad musí
býti ohromný palác, a úrad, dnes stísnený, jemuž by
na starém míste znamenite uvolnilo pridání 50% míst
ností k dosavadním, diktuje si v novostavbe místo pa
teronás'0bné až desateronásobné.

Úredníci nemeli by se starati pouze o zvýšení platt"l,
ale domáhati se i v tomto smeru rozumné zákonité
ochrany. Všecka ostatní péce o zdraví je marná, pokud
duševní delník musí tráviti 6-8 i více hodin v lido
morne, aby pak se odebral do svéh'0 bytu, dnes odpoví
dajícího vetšinou plne nouzi bytové. Vše to, co bylo
nahore recen'0 o pestení zdraví telesným pohybem,
predpokládá splnení základních zdravotních podmínek
životních, mezi než patrí v prvé rade rádný byt, dobrá
výživa a nezávadné místnosti pracovní; komu tyto zá
kladní podmínky scházejí, t'0mu znela by rada moje ku
telesnému zamestnání neb veselé hre jako výsmech.

Težce se také dnes nese nemožnost opatriti si rádné
lécení v nemoci. Úrednictvo státní a samosprávné žije
dnes v takových pomerech, že honorár lékarský a pe
níze za léky znamená u všech - z dola až nahoru 
porušení financní rovnováhy. Jedná-li se ale o chorobu
at otce rodiny, ci ženy a detí, která vyžaduje bud ope
race, neb pobytu v nejakém sanatoriu, pak hlásí se ne
úprosne a tragicky: non possumus! My lékari, kterí
máme s úrednictvem co delati, hledíme na to s bolest
ným úžasem. Nejtíže se t'0 nese pri pocátecních tuber
kulosách, plížících se dnes tiše ale s hrozným rOzma
chem do rodin úrednických, kde nedá se delati docela
nic, pr'0tože není prostredku na nekolikamesícní lécení
v sanatoriu neb venkO'vské nemocnici. Je tO'prímo kriv
da, snad nejvetší krivda na techto pracovnících, pro
tože všecko rukodelné delnictvo i soukromé úrednictvo
má o tyto veci postaráno, a rozumne zrízené nemo
censké pojištení by odpomohlo; aniž budžet státní neb
samosprávný by byl znatelne obtížen. . .

O ostatních otázkách péce zdravotní duševních del
níku je dnes težko psáti. Péce o individuelní zdraví
i o zdra'Ví verejné predpokládá jistou životní míru, pri
níž základní požadavky na lidský život jsou aspon tolik
splnitelny, aby nevznikaly škody zdravotní z nedo
statku a bídy. Takováto životní míra predpokládá ur
cité príjmy, kterých duševní delníci v prevládající vet
šine dnes nemají. O tom konecne bylo už dosti psáno,
a ví se o tom dobre. Pripojím proto na konec jenom
malickou statistiku, pocházející z Hamburku z r. 1910,
která i dnes muže sloužiti jako memento. Císla v zá
vorkách znací dnešní príjem v Kc, pocítáno, že jedna
marka nemecká predválecná má dnes hodnotu asi 6 Kc
- ac toto císlo je ponekud nadsazeno, protože príjmy
úrednictva nestouply proti stavu mír'0vému šestkráte;
ale kdybych vzal menší násobek, vypadla by císla tu
berkulosy príliš cerne.

Z 10.000 žijících zemrelo v Hamburku r. 1910 na
tuberkulosu:

Pocet zemrelých
Rocní príjem na tuberkulosu

900- 1.200 Mk (5-400- 7.200 Kc) 50.9
1.200- 2.000 Mk ( 7.200- 12.000 Kc) 42.5
2.000- 3.500 Mk (12.000- 21.000 Kc) 22.7
3.500- 5.00Q Mk (21.000- 30.000 Kc) 20.8
5.000-10.000 Mk (30.000- 60.000 Kc) 12.6

10.000-25.000 Mk (60.000-150.000 Kc) 7-4
Je možno zaraditi do této škály úrednictvo dle diet

ních tríd, a uciniti si tak približný obraz, kolik životu
stojí chudoba a subminimální príjem, a o kolik klesne
úmrtnost tuberkulosou zlepšením platu.

U nás sice nemáme statistiky úmrtnosti tuberkulo
sou dle príjmu, ale jistý obraz o rozdílech dle majet
nosti možno si udelati z toho, že na pr. v Praze ze
mrelo z 10.000 obyvatel v roce 1923: v V. ctvrti, Jo
sefove, ct'Vrti skoro bez chudiny, 2-4 osoby; v Libni
22.5 osob; v XV. ctvrti (Podolí, Bráník, Hodkovicky)
27.7 osob. Protože císla ta znací prumer, obsahujíce
i obyvatelstvo zámožnejší, nejsou patrne extrémy této
úmrtnosti u nás menší, než v tabulce hamburské.

Dopisy

o ceské kuchyni.
VI.

~ilý pane redaktore
prál jste si, abych Vám neco napsal o ceské kuchyni; zapo

mnel jste, že následkem toho ti, kdo mne považují za pouhého
skeptika, mne budou nad to pokládat za brichopáska, což je
fatální spojení. Abych si asport uhájil povcst filosofa i v tako
véto otázce, dovolím si rozlišiti nekolikeré hledisko, jež se mi
zdá jaksi zpreházeno ve Vaší diskusi o ceské kuchyni; nebot
nutno tu lišit:

1. otázku varení,
2. otázku výživy a
3. vlastní problém ku1inární.

1. Pokud se týce var e n í cili kuchynské práce, myslím
vskutku, že naše hospodyne jsou až dosud príliš zatíženy ku
chynským nevolnictvím. Pravda je, že dejme tomu v Anglii je
žena v obycejné domácnosti daleko vÍCe osvobozena od této
piplavé práce; avšak i to má svuj stín, a dokonce velmi du
kladný. Pro ženu je jiste velká úspora práce, když v poslední
pul hodinu napolo ohreje týden starou kýtu, nasype z konservy
vyschlého zeleného hrášku a hostinu dovrší hotové koupenými
tarts politýml hotove keupenou ovocnou breckou. Avšak my
slím, že ne c o se pri tom ztrácí, hlavne drobní domácí bohové,
kterí milují zápalné obeti; co mne se týce, jím krom sušených
tresek všechno na svete, ale velmi bych se rozpakoval hlasovat
plO tento západnický standard rychléhota snadného krmení. 
Naše kuchyne je príliš pracná snad predevším proto, že naše
hóspodyne musí se vším zacínat naprosto od zacátku; varí-li
brambory, musí je nejdríve zbavit hlíny zeme a tak dále, zatím
co v Paríži koupí hospodyne brambory už uvarené a oloupané
u nejbližšího hokynáre. Predpokladem ovšem je, že toto nej
bližší hokynárství je cisté jako lékárna nebo velkoobchod s hed
vábím a že recené uvarené bramobry ve vás nebudí ani stín
neduvery, pokud se týce cistoty. Podobne se prodává varený
špenát, vúené zelí, varená cocka a tak dále; uj ištuj i vás
z vlastni zkušenosti, že variti z techto polohotových vecicek je
práce velmi chutná. Neríkejte, že byste nemohli zásadne du
verovat, dejme tomu, zelí, které by vaše hospodyne nenesla domu
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lost rodiny; ale opet myslím, že tady není tak vinen muž,
který se proste vrhá na predhozené jídlo, jako hospodyne,
která si nedá práci se slavnostní úpravou stolu; co platno, tuhle
válku o vyšší životní úroven ceského cloveka muže vyhrát jen
regiment ženy. U nás se nepekne jí, protože se udržuje ideál
prekypujícího koryta; donese se na stul celá husa, a ted ji,
obre, požer. Stul je opulentní a pri tom strašne jednotvárný:
naber si jednoho jídla, místo aby sis pohrál s nekolika miska
mi; nacpi se, místo abys po troškách mlsal. Mužeš mít k ve
ceri ctverecní stopu roštené s knedlíkem, ale za ty peníze a
snad lacineji bys mohl mít jednu sardinku, trikrát do úst ko
tletky, kousek sýra a hrst orechu nebo ceho; nuže vsad se, že
ceská hospodyne te radeji umlcí tou roštenkou, vedena k tomu
nevím jakou kletbou, snad strachem z umývání talíru. Nemohu
si pomoci: velké množství jídla na míse je neco, co mi jaksi
zvedá žaludek; množstvím každé jídlo hrubne.

4. Po té stránce by se melo ješte mnoho ríci, ale spechám
ješte k jednomu zjištení: Musí se delat rozdíl, pokud diskutu
j eme o ceské kuchyni, mezi stravou domácí a stravou hospod
skou; a mluví-li se o kulinárních pocitech cizincu, pramení tyto
vetšinou nelibé dojmy v hotelových kuchyních. Tam, prosím, už
nemluvte o ceské kuchyni; má-li ceská kuchyne nejakou ná
rodní poesii, v hospodách jí nenajdete vtlbec, leda že byste
nevím z jakého historického omylu považovali roštenku, mysli
veckou peceni, guláš a podobné necím polité hoveziny za výron
domácí tradice. Nikdy mi v hospode nepredložili kyselo ani
hladkou kucku :llli Jidáše ani jiná malebná národní jídla. V ho
spodách se neohánejme žádnou ceskostí, nýbrž domáhejme se
slušné evropské úrovne. Rozumný cizinec si nestežuje v Italii
na existenci makaronu, nýbrž na tvrdou slepici, ani v Anglii
na ovesnou kaši, nýbrž na príliš tuhou kýtu; a krom toho,
má-li k tomu duvod, na špatnou obsluhu a tak dále. Ale my
slím, že toto velmi závažné thema vybocuje z otázky, kterou
jste mi, pane redaktore, položil, a proto pravím, co jsem mel
ríci ve svém zájmu už dávno, totiž že koncím.

Váš Karel Capek.

Fane redaktore!

Pan Dr. Procházka se zajisté nedomníval, že jsou to práve
naše ženy" které jsou s ceskou kuchyní nespokojeny. Veliká.
jest dukladnost, s kterou dobíjejí velectené dámy z kruhu cte
nárstva ješte to, co živého zanechal na bojišti vedec. Zabolí
však pri tom domnení, že jsme zase o jeden kulturní defekt
bohatší. Nedostatky naší kultury objevují všichni, k nám za
vítavší cizinci se zvláštní oblibou. Vzpomenme jen objevu bi
zarních umýváren v pražských domácnostech! Ve skutecnosti
to snad není s naší nedospelostí prece jen tak zlé.

Je jisto, že naše strava má až podivnou zvláštnost, prehojnou
míru moucných jídel, ale stejne jisto jest, že nynejší zpusob
našeho stravovaní je železne podmínen naší zemepisnou polo
hou a hospodárskými pomery. Naše zeme, ležící uprostred pev
niny, byla odedávna uzavrena darum more a tropické prírOdy.
Nedala nám nikdy bordeauxského ci šampanského vína, rýže
a rozmanitého ovoce západních a jižních zemí, ale dala nám
jecmenné pivo, pšenici a hojnost cukru. To bylo diktátem k za
rízení kuchyne a žaludku. Díky našim predkum, byl diktát ten
vyplnen podle všech vymožeností kultury. Nauka o výžive je
príliš mladá, aby byla mohlá míti nejaký vliv na vývin výživy.
Nyní, nedávno zrozená, má pred sebou široké pole k zpraco
vání. Práci zdar! Bude praco"ati, ale zase jen až k hrázím,
které postavili jiní, duležití faktori, které znal asi velmi dobre
panem Dr. Procházkou citovaný francouzský lékar Martial:
»Nezdá se mi, že scházejí hlavne návody k správné výžive,

scházejí peníze.« Statistika nám pri sledování výdejové nerov-
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v celé hlávce, kdyžte sami duverujete zelí nakládanému; a za
druhé,dtn,erujeme-li pekarllm, proc bychom se meli hrozit pro
davacu hotové zeleniny? Vše záleží na tom, jak a kdy náš po
travinárský obchod vyroste z dosavadní hrubé a necisté primi
tivnosti; že už by se k tomu mel míti, je ovšem pravda; ale
tady je težko reformovat na papíre. - Dále jsme nesporne
zaostalí v kuchynské technice; naše plynárny a elektrárny ne
vedou rozumnou hospodárskou politiku, nestarají se o zvýšení
odberu a znemožnují svými cenami moderní vybavení kuchyne.
_ Nuže, odectete-li náš velmi nedokonalý obchod a stejne ne
ookonalouvýstroj našich kuchyní, zbývá ješte ledacos, cím lze
snížiti kuchynské nevolnictví. Je rada jídel, jež vyžadují prí
pravy príliš složité; je tu neobratnost v sestavování jídelního
lístku; je tu záliba v težkých a pracných moucných výtvorech,
které jsme podedili z dob, kdy lidé meli patrne víc pokdy.
Ctete si nekdy v Magdaléne Dobromile Rettigové; je to prímo
mythické; divim se, že lidé tehdy nejedli rczané kameje, perletí
Iykládané skrínky a jihé podobne pracné veci. Kdo jezdil po
svete, poznal tricet nebo padesát krmí, jež jsou velmi jedno
duché,tak ríkajíc hotové kuchynské prvky; ríkám vám, mužete
jíst jako bohové, aniž byste zapráhli nejakého lidského tvora
v kuchyni do petihodinné honicky. Je sice pr,avda, že každá
reforma se musí zacít v duších a srdcích, ale reforma kuchyne
se musí zacít také v kuchyni. Tady je vina myslím více na
ženách než na mužích; muž je rád, predhodíte-li mu neco do
brého, ale obycejne neví, co vlastne jí. Priznám se, že cítám
recepty, jež »naše hospodynky,~ sdelují v novinách se svými
družkami; je to strašlivé; takovy recept má patnáct nebo dva
cet rádku, kdežto recept na rýžovou kaši se vejde na tri rádky.
Dobrý recept je jako dobré drama: cím méne recí, tím lepší
jádro. Za »jemnou kuchyni« považují ženy varení složitých
jídel; je to ideál minulých století, jenž se prežívá slepou a
nemyslivoukonservatiyností, jaké jsou schopny jen ženy. Roz
hodne je nutno trochu osvobodit ženu; co s ní potom budete
delat, je ovšem jiná otázka.

2. Pokud se týce v Ý ž i v y, tu, myslím, nelli sporu o naší
tukové,masové a moucné obžernosti; žijeme v soustavné nad
výžive,a procento tlustých je u nás proti cizine na první pohled
prímo drtivé. Proti tomu náš kOIlSum sýru, zeleniny a ovoce
je hrišne nepatrný; nad to naše celní politika provedla ten pra
podivnýkousek, že zatežuje morské ryby a cizí ovoce luxusní
mi poplatky. S Homérskými reky máme jen to spolecné, že
nám »Po vousech stéká kvetoucí tuk«; s Anglicany se sdílíme
o nadbytek masa, ale lišíme se od nich tím, že se navrch ješte
dodeláváme tucnými moucníky, kdežto Anglican si jen zalepí
žaludek klihovým puddingem.·Po mém soudu nejzdravejší ku
chyne jc italská, jež spojuje podivuhodnou strídmost a prostotu
s jistym rozkošnictvím. Ríkám, že naše kuchyne delá z nás lidi
težkopádné a ospalé; l)Jyslím však, že nikoli težkopádnost a
ospalost,nýbrž naopak jakási pocráždená a nespokojená letora
je naši nejnápadnejší národní vadou; je-li to následek knedlí
kového režimu, netroufám si ríci, spíše to souvisí s tím, že
vubec skoro neznámé lehkých a oblažujících rozkoší. Žijeme
~ermánšteji, než vtlbec víme; slovanství našich knedlíku není
patrne dosti vydatné, aby prekonalo naše stredoevropské' zatí
ženÍ.Nechci zlehcovat ceskou kuchyni; chtel bych j i jen udelat
lehcí. A to ješte nemluvím o stránce hygienické, o kaloriích;
at doktori jedí kalorie nebo vitaminy, já toužím po požitcích
subtilnejších a tak ríkajíc prímo duchovních.

3. Po stránce kulinární, budiž: povím vám cistou pravdu.
U nás se proti jiným zemím nepekne jí; predevším se nepekne
serviruje. Ušetrte si polovicku práce s prípravou obeda, ale
pridejte si aspon ctvrtinu práce s úpravou stolu. Není treba si
k veceri zrovna oblékat smoking, ale také není treba si k ve
ceri zout boty a vyhrnout rukávy, jako by se mel v potu tvá
re kydat hnuj. U nás se z jídla nestala denní spolecenská udá~
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nováhy u rllzných národu o techto duležitých vecech neríká
nic. Najdeme tak v císlech, že americký delník vydá asi kolem
40ti procent, úredník neco méne procent svých príjmu na vý
živu, nemecký delník 52 procent, atd. Ac jsou to císla velmi
zajímavá, nepraví pro studium výživy príliš mnoho. Zpusob
výživy je zde jen spoluptlsobícím cinitelem, 'hlavním však jsou
sociální pomery. Statistika by mohla neco dokázati o zpusobu
výživy, kdyby stavela do tabulek cloveka jako jednotku za
stejné pracovní kategorie, ze stejných zemepisných pomeru a
nejlépe ješte. cloveka ruzné národnosti ze stejného státu. Ne
prihlíží-li se k sociálnímu postavení, dostane se obraz velmi
skreslený. Rekneme príklad: Delník v urcitém kraji. Horník
vydelá 40 korun, delník na dráze 28 korun, hlídac, nádenník,
drobnotovární delník 14-18 korun, delník (ne deputátník) na
velkostatku ~IO korun denne. Všichni bydlí v jedné dedine,
v jednom mestecku, mají stejné žaludky, stejnou kletbu ceské
kuchyne. Prosím nekoho, aby mi sestavil statistiku, kolik vydá
náš delník v procentech svých príjmu na výživu. Úrednické
statistiky mely hy tytéž vady. Akkomodace zpusobu života jed
notlivcova není v takových úzkých mezích nij ak rozhodující.

Je zde další potíž, skreslující statistická data, a to jest ruzná
výdelecnost jedince v ruzných státech. Víme na príklad, že
americký delník muže si za jednomesicní výdelek koupiti ford
ku, za rocní výdelek postaviti domek. Ne tak jest tomu trebas
v jiném státe. Klíc, který se dá vypocísti z pomeru výdelec
nosti k cene lidských potreb, je zajisté velmi závažným pri
ctení takových statistik. Správný pojem získal by se jedine
prímým srovnáváním nákladu, vynaložených jednotlivcem na
výživu a· vždy prepocítaných na hodnoty, bežné ve státe, s kte
rým se pomery práve srovnávají. Te<!y na príklad:

Americký clovek urcité vrstvy spotrebuje prumerne urcitá.
množství potravin. Ceský clovek téže vrstvy byl by nucen vy
naložiti na stejné množství potravin jistý pocet korun, to jest
jednotek své meny. Vynaloží však ve skutecnosti jiný pocet
korun. Uváží-li se ješte mezinárodní tržní cena všech tech po
travin a v dusledku toho vynásobí se zvlášte vypoctenými koe
ficienty cena každé spotrebované potraviny pro práve volený
prípad, vznikne urcité plus nebo minus, které se vyrovnává ja
kostí a kvantem spotrebované potraviny. Kuchynské zvyky spo
lupusobí až v druhé rade.

Zde pak zacíná práce hygieniku, aby urcili rozbory a s hy
gienických hledisek, kde se chybuje. PokLid to pujde, dokážeme
zajisté vlastní evolucí nápravu.

Návody, jak to delají kucharky v cizine, zustanou pro nás
bohužel dlouho bez ceny. Je velmi nepravdepodobno, že naše
hospodynka bude moci vyjíti na nákup s košíckem, do nehož
koupí pár sardinek, nebo slaneckové met, n. litr škeblí, n.
kousek nejaké paštiky, ci trochu pripraveného již salátu s ma
jonésou (10 dkg 4 Kc) - jako predkrm, aby pak koupila
ješte pokrmy hotové. Nekoupí asi ocistenou již rybu, aby ji
pripravila na oleji. Jakmile se k takovému kroku moje mini
sterstvo zásobování rozhodne, podám jako ministr financí
urcite demisi. Ba, jsme otroky mouky! Konecne není to tak
beznadejné. Naše restaurace emancipovaly se velmi brzy od
moucných jídel z jednoduchého již duvodu _ »malý obrat,
velký zisk«. Ci byl predložen nekomu v restauraci knedlík ne
kdy již jinak než symbolicky? Na výši amerických cafettieru
ovšem dosud nejsme, ac by jiste byly pro urcité vrstvy pra
vým dobrodiním. V prumyslových mestech stanou se takové
restauranty nezbytností. Nebudou. ale nikdy nicím více, než
zarízením ke zmáhání c;su a množství. Zustane dlouho zvy
kem pro ty, kterým to pomery jen ponekud dovolí, sedati
k obedu, nebo vubec k jídlu za bíle prostreným stolem, s kyticí
cerstvých, trebas žlutých kvetin uprostred a pokud možno
doma. My Ceši máme pro tento zlozvyk zvláštní smysl, který
nemá asi svoje sídlo v žaludku.

Pan Dr. Procházka rozdelil s použitím vzorce Grotjahnová
naše obyvate1stvo na tri cásti. Tretí cást se stravou nejméne
koncentrovanou, tedy náš venkov, hodnotí nejvýše. U druhé
c,lsti, to jest u stredních vrstev, nalézá snahu po koncentrova
nosti st;avy. Zbývá tedy první cást obyvatelstva, to jest toho,
»kterému neschází prostredky k volbe potravin podle libosti«
a tato cást speje v záhubu. Pro tu se nehodí ani cafettiery, ani
ovesná kaše a ovocná polévka. Docela mezinárodní strídmost
zde pomuže. K tomu ješte není to jen stoprocentní muž, který
bezpríkladnou krutostí nutí ženu zachovávati obrady ceské ku
chyne a tím zptlsobuje, »že v mestech, hlavne v· Praze, bohaté
rodiny. v tretí neb ve ctvrté generaci vetšinou vymírají«, ale
je to asi petiprocentní žena, která v týchž domácnostech stále
s vetším úspechem prosazuje vuli nemíti rodinu a nepatlati
se s detmi, práve tak jako nepatlati se s varením.

Ve Vilémove, 26. ríjna 1924.
Ing. St. M.

Chyby Cechu a chyby Slováku.
Velevážený pane redaktore!

Stat »Chyby Ccchu a Slováku" v posledním císle »Prítom
Hosti«, cetl jsem s neobycejným zájmem,. protože se shoduje
ve všem s tím, co jsem za šestileté své cinnosti a za obcas
ného pobytu na Slovensku poznal. Mám také zkušenosti z tisku
slovenského a vím, co na spouste schuzí se o nás a proti nám
mluvilo. Znám také, jak ohromné škody 'ony »tretí garnitury«
na Slovensku udelaly. Protože jsme u justice vždy byli tvrdí
a nepovolili soudcum, kterí jen ponekud mohli jíti na Sloven
sko a tam se hodili, aby se této pro stát neobycejne duležité
službe vyhnuli, mám za svo'u povinnost ujmouti se jich proti
nesprávným posudkum, jež by i o nich mohly vzniknouti. Zdá
se mi to býti dobré i proto, abychom Slovákum postavili na
oci, která instituce u nich Cechy prevzatá byla nesporne vedena
dobre.

Soudnictví bylo jedním z tech oboru, jež na Slovensku
íungovaly dobre. Správný chod soudnictví patrí k základum
ST;ítua ohledne neho je príznivý úsudek obyvatelstva pro státní
správu zvlášte dtJiditý. Na Slovensko a Podkarpatskou Rus
byli od samého zacátku vysíláni jen soudci vyhovující nejen
odborne, ale také lím, že se nejen 'v soukromém živote bez
vadne chovali, ale neukázali také stránek, které by je byly cinily
nevhodnými pro slovenské prostredí, v clánku M~il1erove velmi
správne vylícené. Stejný výber cinen co možná i pri úrednících
úcetních a kancelárských a zrízencích. K tomu pristupuje další
okolnost, že kdo byl zpusobilý pro slovenskou službu justicní,
zpusobilý zejména také i po stránce zdravotní - prijdout
soudci i do velmi zapadlých malých míst - byl tam vysílán,
i když rodinné pomery jeho byly dosti obtížné. Státní zájem
kladen nad soukromý, pokud nehrozily jednotlivci opravdu ne
pomerne težké újmy.

Ovoce tohoto postupu se dostavilo. Justicní služba na Sloven
sku a Podkarpatské Rusi šla od zacátku dobr'e, pres to, že
celé soudy po odchodu madarských soudcu osirely a musely
býti obsazovány soudci neznalými práva uherského a madar
ského jazyka a namnoze i velmi nezkušenými. Až na to, že
agenda místy pro nedostatek personálu vázne, byl a jest o sou
dech mi Slovensku a Podkarpatské Rusi jeden hlas, že jsou
jednou z tech institucí, kterou dovedli Ceši pres ohramné obtíže
udržeti na její v.ýši. Mel jsem za svou povinnost to konstato
vati, aby i obetaví naši soudci a verejní žalobci nebyli zarazo
váni do tretí garnitury, která na Slovensko vysílána býti ne
mela.

V dokonalé úcte oddaný
Dr. E. Polák.


