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Politika spojená s jménem H. M. Hyndmana, »socialisty v cy
lindru«, nikdy nedosáhla velkého úspechu mezi mysli
vými Anglicany. Anglický puritanismus se vzbouril
proti Marxove hospodárskému výkladu dejin, a jeho
ostatní teorie se nikdy nepojímaly vážne.

Ale Fabiáns~á spolecnost, založená asi v téže dobe,
mela více anghckého charakteru, a zaútocila silne na
tehdejší intelektuály. Jest treba priznati, že Fabiánská
spolecnost byl'a nejvetším cinitelem ve vytvárení poli
tiky Strany práce, a mnozí z drívejších fabianovd'l
jsou dnes uznanými vudci ve všech vrstvách anglického
intelektuálního života. Mezi nimi byli dramatik Ber
nard Shaw, pan a paní Webbovi, prumysloví deje
pisci, romanopisec H. G. Wells a mnozí jiní. Politika
spolecnosti jest zahrnuta v rade cláni<:u- »Fabiánské
spisy« - které mely velký vliv na anglickou mládež.
Tyto spisy jsou necím více než pouhým politickým
prehl'edem - jsou nepostrádatelny pro vlastní studium
sociálních a prumyslových dejin Anglie behem devate
náctého století. V nich nalézáme základ fabiánské po
litiky popsaný jako »rázné znovuzrízení spolecnosti
v souhlasu s nejvyššími mravními možnostmi« a »bla
hobyt, který byl sociální na pocátku, musí být sociální
i ve svém rozšírení. »Fabianovci se dlouho nestaraji
o spojení s nékterou politickou stranou. Jejich politika
byla 1?olitikou poznenáhlého proniknutí do všech od
vetví národního života, a snažili se získati intelektuály.
»V prirozené filosofii socialismu jest svetlo duležitejší
než teplo.« Zamítnuvše marxistickou teorii o nadhod
note obrátili se fabianovci k Ricardove teorii o rente
jako k »pravému základnímu kameni kolektivního ho
spodárství« (viz Webbsovy Dejiny Trade-unionismu).

Postupne se stále více spojovali se Stranou práce,
hlavne od všeobecných voleb r. 1906, a delali to jiste
s rozvahou.

Až do svetové války bylo velmi snadno urciti angli
cký socialismus. Byly tu sice dve školy, marxistická
(malá co do poctu), která pokládala socialismus za
plod revoluce, a druhá škola, která verila, že zmena
miHe nastati jedine jako výsledek pomalého evoluc
ního postupu. Ale trebaže se tyto dve školy lišily v ná
zoru jak na cesty tak na dobu potrebnou ku zmene,
shodovaly se v konecném cíli. »Socialismus by vytvoril
demokratický stát podporováním svobody a vzrustu
všeobecné výchovy. Stát by prevzal dozor nad národ
ními záležitostmi, obchodem a prumyslem, a všichni
delníci ve všech druzích práce by se stali obcanskými
zrízenci pracujícími pro stát v duchu vzájemné pod
pory.« Dále bylo dokázáno, že trust pripravoval v pru
myslu cestu k nacionalisaci.

Dnes jest mnohem více tech, kterí se nazývají so
cial'isty, ale pro ty je stát klatbou. Mnozí jsou cleny
Strany práce, protože ztratili víru v obe starší poli
tické strany - ale pridali se z mravních dl'tvodu a
mají málo nebo vubec nic spolecného s predválecnými
socialisty.

L. P. Jacks (vydavatel »The Hibbert Journal«) se
dobre vyjádril o jejich postavení: »Myslím, že jest
škoda, ž·e mravní živly Strany práce se tak hluboce
smísily s hospodárským socialismem. Mravní živly

Emlyn W illiams :

Zvláštnost anglického socialismu.
(P s á n o p I' o »P r í tom o s t«.)

Ti, kdo studují na kontinentu anglickou politiku,
mají casto velkou nesnáz, aby pochopili presne pravý
stav anglických záležitostí. Již pred válkou bylo témer
nemožno vymeziti liberalismus, a mnozí z jeho nej
prudších obhájcu redi vetšinou na konec: »Jest to
kredo, víra, ale ne program.« Oc mnohem nesnadnejší
jest nyní po válce urciti anglický soci;:,tlismus! Politicky
nalézá své zosobnení ve strane práce, a mnoho nynej
ších vládních ministru i s ministerským predsedou a
Filipem Snowdenem se pokusilo vysvetliti své posta
vení v knihách, které obcas uverejnili pod svými jmé
ny. Cassel a spol. vydal práve znovu Mac Donalduv
»Socialismus«, ale proctení této knihy nás neprivede
o nic dá1:edo ríše socialistické teorie. Pravdou jest pa
trne, ~e anglický socialismus neví zcela jasne, kam
smeruJe, a zaváhal na chvíli, aby se oprel o své posta
vení a cekal na nápady. Skoro po pul století se mohl
udrzeti socialismus jako víra, ideál, ale nyní byl vy
zván, aby uskutecnil tuto víru v politickém progra
mu, s výsledkem, který nasvedcuje tomu že venoval
všechnu svou pozornost dosažení úspech~ v tom neb
?nom jednotlivém odvetví národní práce, a skutecná,
Jasná, presne vymezená, všezahrnující politika jakoby
zmizela v tomto úsilí. •

Anglican ve svých politických dejinách nebyl nikdy
príliš naklonen k teoretisování pro teorie, at už byly
jakékoli. Byl vždy pro kompromis - v nejlepším
slova smyslu. A v presvedcení že v žádné teorii není
všechna pravda, kladlt vetší dciraz na znalost psycho
logie než logiky v rízení lidských záležitostí. Prizpu
sobení a usporádání jest živou tradicí Anglie, a všech
ny sebe lepší politické teorie se musí zpracovati v po
litickézrízení pomalu a peclive, nebot lidské predsudky
se nedají za den vyvrátiti. Edmunda Burkeho pojetí
pravé~o státníka jako toho, kdo postupuje jen zvolna,
ale ph postupu také upevnuje; jest stále ideálním an
giickým pojetím. »At se nikdo nedomnívá, že se vše
\'ykoná náMe, za minutu, a že dílo je hotovo« - to
zobrazuje verne jeho konservatismus. Francouzové
znacneprispeli k dejinám hospodárské teorie, ale práve
použitím techto teorií ve skutecných pomerech vyko
nali Anglicani mnoho význacného. V prvních letech
devadesátého století vyložili Godwin a Hall, Thom
pson a Owen své socialistické teorie a plány, ale ve
skutecnosti bylo ponecháno Francii v osobnostech
Saint-Simona, Fouriera a Proudhona, ~by se stala kla
sickou ríší socialismu. Ani velké dílo Karla Marxe

~~a~itál«, 'sepsané ve stredu Londýna, nezpusobil~
zadne vzbourení. A muže se vskutku ríci, že moderní
anglický socialismus vznikl kolem roku 1880. Tehdy
melo velké hromadné hnutí ve Francii a v Nemecku
vliv na Anglii. Tehdy vznikly dve socialistické školy
marxistická a Fabiánská. První z nich, marxistic:<~(
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jsou dosti silné, aby stály na svých vlastních nohou.«
Jest težko ríci, jak se tyto dva živly nakonec spolu vy
porádají.

Na letní škole (Sommer School) Strany práce, která
se každorocne -koná, se získávají informace o budoucí
politice a plánech strany a socialismu. Od N:eodvislé
strany práce se nyní ocekává, že vykoná to, co koná
vala Fabiánská spolecnost tak dobre pred ctvrtstoletím.
»Jaký má Neodvislá Strana Práce náhled dnes, tako,:,~ .
bude míti zítra«, jest obvyklým príslovím v Angln.
Ale poslední letní škola - v srpnu v. C~o,:ghtonu .
neprojevila jaksi presne urcenou s'OClahstickou poh
tiku pro budoucnost. Jednalo se o prostredcích, kte
rých se má co nejdríve použíti v zemedelství a pru
myslu; že by melo býti více prumyslových zákonu a
vetší dozor nad bankovním systémem. Ale každý pro
blem byl oddelen a odlišen, nebylo tu drívejší ciste
sjednocující zásady. Pred válkou byla zemedelská
otázka rozrešena frází »nacionaEsace zeme«; prumy
slový neklid slovy: »nacionalisace základních prumy
slu«; ale když došlo k cinum, sklidilo všechno takové
zevšeobecnování jen posmech. Znovu chválili mnozí
vládní moc za to, že reší problemy, stavíc se k nim t~k
obntne, ale zároven jakoby si myslili, že zbloudlla
s pravé cesty socialismu. Jiní jd:)u tak daleko, že po
chybovali, že by racionalisace toho neb onoho prumyslu
byla vubec dílem socialismu.

V skutku by se zdálo, že urcitost, která charakteriso
vala kdysi anglický socialismus, by1'a nyní prenesena
na komunismus. Socialismus pronikl za poslední pul
století všechny politické strany a snad v této pravé
moci strídavého vlivu ležela jeho hlavní síla. Jest jisto,
že všechny strany v Anglii hledají nového vudce, novÝ
politický ideál:. Liberálové uverejnili nedávno lradu
clánku, které nazývají »N ová cesta«, v nichž hledají
nové politické pochopení »diskussemi na základe vede
ckého zkoumání fakt a bez stranických predsudku«,
a jméno techto clánku má velký význam jako zmena,
kterou všechny strany horlive vyhledávají. Nyní, když
má socialistická strana vládu v rukou, nemuže se déle
ríditi pouhou negativní politikou, jejímž jedinÝm obra
tem mnohdy bylo znicení »buržoasie«.

Komunismus již dlouho pred tím 'Opanoval toto pole.
Nejlepší politictí veštci a myslitelé jsou toho ná

zoru, že není daleko doba, kdy budou anglictí politikové
svedky reorganisace svých ruzných stran a snad mnozí
muži poctivého presvedcení se ocitnou po boku zcela
neocekávaných spolupracovníku. Hesla spíše než my
šlenky hrála v moderní anglické politice príliš velkou
úlohu, a jak se projeví príští postup v politické teorii
a z které strany, jest príliš nesnadno prorokovati.

Jirí Bend:

Úspechy ceskoslovenských socialistu.
Redakce pro všechny prípady pozna

menává, že tento clánek nemá vybí
zetí k zatracení strany csL socialistu.
Jest to strana, která rozhodne stoj í za
studium a která pro stát po válce vy
konala mnoho dobrého. Jest pravda, že
nemá programové soudržnosti. Tím za
jímavejší jest její životní a instink
tivní rovnováha. Jest to strana, která
každý den improvisuje.

»Každý program je švindl«, rekl jednou Dr. Rašín
deputaci národne demokratických úredníku, když sna
žila se ho presvedciti, že musí podporovati jakýsi poža-

davek, zahrnutý do programu strany. Mel snad pravdu.
A mel konecne snad pravdu i vudce jedné z koalicních
stran, když prekvapil výkonný výbor neobycejne
uprímným prohlášením, že neuznává program své
strany, protože byl delán v dobe, kdy 'On - vudce 
byl na mírové konfer·enci. Ale to všechno muže se tý
kati jen programu psaného, jehož úcel je totožný s úce
lem prospektu t'Ovárny na mýdla nebo soukromé ob
chodní šKoly. Vedle takového programu má však kaž
dá strana vlastní svuj cíl, cíl obycejne dosti prosaick'j,
na hony vzdálený oficielním ideálum, cí!', jehož pojrnf)
vou známkou je jednotnost s osobními zájmy tech,
kdož stranu vedou. U ceskoslovenských socialisttl lze
tento vlastní úcel její existence charakterisovati takto:
Strana bude vzájemne se podporující spolecností pro
získávání 'a udržování politické moci.

Ceskoslovenští socialisté vyznají se v praktické so
ciologii. Vedí velmi dobre, že prtlmerný clovek nedá lllC
na maximální programy, že však je velmi spokojen,
když strana reší mu jeho drobné starosti, když dává
mu ve svých casopisech stravu, odpovídající jeho ca
sovým sk!'ontlm. A tohle dovede strana cs. socialistu
delati lépe než kdoKoliv jiný. Její recníci nesnaží se
vysvetlovati posluchacum problémy svetové hospo
dárské situace, nenamáhají jejich mozek ruznými -isrny,
jimiž preplnena je fraseol'Ogie sociálních demokratu,
ale mluví s nimi recí pro ne srozumitelnou. Všimnete
si takového vecerního Ces k é h o s lov a. Tam doví
dají se 6esl<'Oslovenští lidé podrobnosti 'O H;ldf Ha,ll··
kové, o milionárských vrazích z Ameriky, prectou si
tam vynikající rec Fráni Zemí nové o cerné mouce,
pochváli si nekolik štavnatých titulu na ac1,cst! neprátel
sV)Tchbratrí poslancu a ministru, ale nedoctou se tam
- a také po tom nikterak netouží - o problému sh
bilisace meny nebo o jiných vecech, které najdete n?
pr. v každém druhém císle Lid o v ý c h n o v i n, ale
o než stranický materiál cs. socialistu naprosto se ne
stará.

Clenstv'O a v'Olice strany tvorí delníci, zrízenci,
drobní úrednici a nejmenší buržoasie, do Které zahr
nují se obchodníci potravinami, remeslníci a podobné
'Osoby samostatne výdelecne cinné. Ostatní vrstvy
zastoupeny jsou jen representanty, prímé príslušenství
je nepatrného rozsahu. Chybil by, kdo by se domníval,
že tito lidé jednotlive nebo v celku mají neco takového,
cemu ríkají sociální demokraté svetový názor. Takový
prumerný obcan podléhá náladám, jeho názory se mení
podle aktuálních událostí, jednou je revolucní, podruhé
státotvorný, podle toho, zda se mu tou kterou vecí,
o niž se práve zajímá, ubližuje nebo zalichotí. Proto
potrebuje i stranu, která stejne dovede menit své ná
zory a která má takovou ideovou pružnost, že dovede
své stan'Ovisko i rozdelit pro i proti, aby každému bylo
dáno, co jeho jest a s cím sympatisuje.

Z tohoto hlediska stojí strana ceskoslovenských so
cialistu na výši situace. Má ve svých radách staré ná
rodní socialisty, kterí jsou vyslovene protiklerikálnÍ.
Velmi d'Obre! Strana jim vyhoví, porádá protii<:leri
kální tábory, podporuje laickou morálku, hájí odluku
církve od školy a podá návrh zákona o odluce církve
'Od státu. Ale je tu i církev ceskoslovenská, u níž by se
dalo neco získati. Také dobre! I zde možno vyhoveti:
Bratr Klofác stane se jejím clenem, bratr Prášek dá
se na kandidátní listinu, bratri redaktori dostanou po
kyny, bratri recníci naleznou nové argumenty a pri
rozpoctové debate hájí se návrh na subvenci pro církev.
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Že je to vyslovený klerii<alismus nebo že to odporuje
odluce cír~ve od st~tu? Pr?c ~akové skrupule? Vše pro
str~n~ ao v~e pro stat! A slina strana ceskoslovenských
socIalIstu je pro zdravý vývoj republiky nezbytností!

Nebo jiný príklad: Strana získala Dra Vrbenského
a jeho anarchistickou skupinu. Mela Draxlera a jeho
anarchoko:nunistické horníky. Pro ne je treba jíti do
leva, hrozIt revolucí, být oportunní ke komunistum.
.\v~,ak horníci dají pri volbách pouze hlasy. Penez ne
majl. Jde se tedy k cukrovarníi<um a zarídí se to tak
aby. anarchisté svými hlasy podporovali bratrý
Heldlery.

Je jiste podivuhodno, že muže politická strana tuto
t~kti~u vydržeti. ~ro ceskoslovenské socialisty je stra
mc.~vIobch.odem, ale obchodovati tak, jak oni obcho
dUJI, a nejen neztratiti zákazníky nýbrž získávati
k nim ješte další, to opravdu zasluh~lje uznání! Cesko
slovenští socialisté mají ovšem znacnou výhodu. Ma ií
své predválecné a válecné národní socialisty. Ti trpeti
pro stranu, byli persekvováni jen proto, že byli národ
ními socialisty, a jak ríká redaktor Kozák: pro stranu
mu~í .li.dé .trpeti, aby ji meli rádi. Nebezpecí l'áká a
a~tImllttansr:nus byl 1?~edválkou nebezpecím. Vyjed
navalo se sIce s VaI}lckem, aby v)Tchovou mládeže
v, Sokole, pravi?elnou, systematickou vývojovou prací
ZlSkala se nova generace zdatných pacifistu. Ale to
bylo príliš vážné, to se nehodilo. Prišel proto bratr
~patný, za.ve~l vlastní vý'Chovný systém, získával nad
se~ce, vodIl j~, ~ovh.?spodách,v kde vedl s nimi bojovné
svet roZVraCejlCIreCl, a opatril kádr nových n á r o d
ne s o c i á I n í c h antimilitaristu. Výsledek byl skvelý:
známý antimilitaristický proces a - váš n i v á I á
s k a k u str a n e. A opravdu, mluvíte-Ii dnes s ta
kovým národním socialistou o bio Louvre nebo o moz
ných následcích sezení na dvou, trech i' více židlích
vždy.v~n; odpo,:í,: »At je to takové nebo ne, jsou t~
n a s I ltde, k t e r I z a K I á d a I i str a nu! A ostatne
strana za ne nemuž·e!«

~t~ana však neudržuje si jenom své predválecné prí
sll1smky. ,O~~ z!skáy~ další.,; Získ~vá je onou svojí
sc~o?nostI,pflzpusobltI se pozadavkum každého a svým
agltatorskym talentem. Je zaplavena aférami a denne
se oc~k~vá p~opu~nutí dalších, ale obecní volby v Brne
vyhrava.. ŠVlha je donucen k zmizení, ale doplnovací
volby v jeho volebním okresu jsou skvelým vítezstvím
národních socialistu, Stríbrný je resignován ale za rok
je. op~Ume3ov~n t;Iinistrem a stává se jedním z nej
vltv~ejslch cler;u ,;Iady! Je to možno jen proto, že cle
novevs~;any rvuzne ty p:o~tr~dky a pomucky politické
povaZUjlza neco samozrejmeho, za neco, co je nedeli
~elno~1soucástí praktické politii<y a vhodnou a proto
1 n~~a:,.adnou podp0.r0u rozvoje strany. To jen neprá
~el:1ejlch nepovažují za fair! Takových lidí je neoby
c~Jne mnoho, a kdo mohl by jejich názoru na poli
tickou stranu lépe vyhoveti než práve strana ceskoslo
venských socialistu?

R~kl jse~, že strana d9vede. agitovati. Je to podivné,
ale J; to pr.ec~ 1?ravda~ ze nejen ze svých nových ná
rod11lchsoclahstu, ale I z tech nových svých clenu do

vede~y;hovati vesmes nadšené agitátory. Co stranník,
to agltator! Ceskoslovenští socialisté pracují den ze
dne s t~utéž. intensivit~u, jalwu ostatní strany dove
dou vYVInouti teprve pred volbami. Každé malickosti
použijí k presvedcování svých prívržencu, jak se stra
na o ne stará, sebemenšího vlivu v úrade, nemocenské
pokladne nebo pod. využijí k zaopatrení svých duver-
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níku .a upotrebí i takové lihové aféry i<agitaci. Predvá
lecní príslušníci dávají ostatním príklad a celek je sice
názorove nejednotný, ale schopný všech obetí a každé
práce pro stranu.

Strana ceskoslovenských socialistu žije a bude žíti.
Bude se i dále rozvíjeti, nebude-li - míti programu.
A kdyby mela? Snad bude vyhrávati také, vždyt pro
gram je švindl, jak poucil nás Dr. Rašín .

Národni hospodár

Willi()!/n Henry Chamberlain:

Soukromé podnikání a komunistická vláda.
Autor žil dva poslední roky v Moskve

jako dopisovatel amerického' žurnálu T h e
C h r i s t i a n S c i e n c e Mo nit o r.

NyneJjší min. predseda Kamenev prohlásil na posledním so
vetském sjezdu, že sovetská vláda nemá nyní žádné problémy

politické, nýbrž t<;>liko hospodárské, a tento postreh skutecne
vystihuje dnešní postavení Ruska.

Politicky se dnes sovetská vláda jeví stálou až k bodu stag
nace. V dnešním Rusku není »politiky« v bežném smyslu toho
slova. Není tam oposicních politických stran; není tam tvrdých
volebních zápasu; není tam protivládních casopisu. Za pru
hlednou fasádou sovetské ústavy funkcionuje s pravideloostí

hodinového stroje diktatura komunistické strany.
Tato diktatura prošla minulé zimy dvema težkými zkouškami

a z obou vyšla zrejme neotresena. První byla vnitrní kontro
verse v strane, v níž se Trocký postavil na stano'(isko oposicní,
Tato kontroverse se skoncila bez zjevné roztržky; Trocký
ustoupil na cas z verejného života a nyní se vrátil, jsa zrejme
ochoten pracovati spolecne s ústredním komitétem za drívejších
podmínek. Druhou zkouškou byla Leninova smrt. Zde se znovu

osvepcila organisacní síla strany. Vládní stroj fungoval dále
bez známky jakékoli poruchy. Verejný porádek zustal neporušen.

Trvalý politický klid v Rusku lze pricítati zcásti cinitelum
kladným, jimiž jsou tuhá, dobre ukáznená organisace komu
nistické strany a její diktatorská vláda nade všemi zdroji mocí,
jako je armáda a policie, zákonodárné sbory, soudy, školy a
casopisy. Plyne však také z cinitelu záporných. Mnozí Rusové,
kterí se staveli proti komunistické vláde, jsou bezmccní, pro
t0že nemaj í spolecného programu ani organisace. Staré spole
censké trídy, kolem nichž se soustredila protibolševická hnutí
Kolcaka, Denikina a Wrangla - carští velkostatkárí, vojenská
a obcanská byrokracie _ byly rozdrceny obcanskou válkou a
sociální bourí ve vsích i mestech. Nebylo dosud' kdy, aby vznikly
nové sebevedomé trídy s politickými a hospodárskými zájmy
protivnými politice sovetské vlády, a,ckoli nová hospodárská po
litika vytvorila základ pro takové trídy jak v provinciích, tak
i v mestech. Pro nynejšek má tedy sovetská vláda snadnou

plavbu, pokud jde o zachování politické moci.
Hospodársky je však situace docela jiná. Není pouhou ná

hodou, že se v ruských denních listech venuje nejvíce místa
diskusi o hospodárskÝch problémech. Hmotná obnova Ruska
by po letech neustálého zhoršování pusobila ohromné nesnáze
za každých okolností. Ale obvyklé nesnáze se komplikují a zvet
šují tím, že se sovetská vláda snaží v zemedelském státe s roz
vrácenou prumyslovou soustavou uplatniti marxistické hospo

dárské teorie, jež jsou založeny na predpokladu vysokého stupne
zmechanisování jak prumyslu, tak i zemede'lství.

Zhruba ·receno, stojí dnes sovetská vláda prede dvema hlav
ními problémy obnovy. Predevším je tu problém, pred nímž
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se octne každá vláda, zvlášte každá diktatura, prablém, jak
zajistiti massám snesitelné živatní padmínky. Druhý problém,
ciste ruský, jest v tam, jak vésti O'bradu zeme padle smernic
státníha sacialismu.

Soudíc padle všech témer statistických dat, pazdvihla se Rusko
pa stránce hmatné za pasledních trí let znacne. Razsah pru

myslavé výraby vzrastl dnes z desíti neba patnácti pracent cifry
predválecn~, na kteréžto nízké úrO'vni byl za nejharších let
abcanské války a blakády, témer na šestatricet pracent. Ruský
vývaz, jenž v letech blokády úplne! zanikl, staupl z 1.40'0',0'0'0'.0'0'0'

Kc k 1. ríjnu 1922 na 3.50'0.,0'0'0'.0'0'0' z raku 1923. Letas pred
pakládá pragram kamisariátu pro zahranicní abchad vývaz pá
cíci se na sedm miliard Kc.

Živatní p0'dmínky abyvatelstva se ravnež zlepšily, srovnáme-Ii
je se stavem pred tremi nebo !Ctyrmi lety. Mesta nejsau již
zpala vyhladavelá. Hladamar byl prekanán.

Tempa ruské obnavy se nesmí precenovati. Haspodárská si
tuac.,e má dosud mnaho nepríznivých stránek. Hmotný stav velké
vetšiny sedlákí't je dasud velmi špatný, což je výsledek ruzných
faktaru, jaka ztráty dabytka za války a hladamoru, vysokých
daní a príliš vysakých cen za me'stské výrobky. Težký prumysl,
na príklad prumysl dulní a kavaprumysl, pokulhává za celkO'vým
pakr0'kem prumyslavé abnovy. A je vubec p0'chybna, zda se I

bude moci zataviti k predválecné výrobnosti bez vynalažení set
milianu na úcely rekanstrukcní. Ochuzená státní p0'kladna ruská
jest avšem naprost0' neschopna poskytavati takavýchta sum a
k nejakým velkorysým dohadám se zahranicním kapitálem ne
došla. Behem pasledniha pul druhého roku byla lze pazaravati
stálý vzrust nezamestnanosti, plynoucí z ruzných prícin: ze
zmenšení po~tu delníku, zamelStnaných v ruzných vládních pod-

nicích, z demobilisace drívejší ahromné rudé armády, z prí1ívu
sedláku z ochuzených vesnic da mest. Celková suma nezamest

naných se nyní adhaduj e asi na milion lidí.
Lec pres ta príznivé symptomy celkem v ruském hmatném

vývoji prevládají nad ciniteli zápornými.
••

Prablém uspišení hmotné obnavy Ruska, jakkali je obrížný,
nestál pravdepadobne savetskau vládu ani zdaleka talik sta

rastí jaka prablém, jak vésti tuto abnavu padle smernic stát
ního socialismu.

Blokáda, intervence a obcanská válka primely savetskau vládu
k prijetí naveskrz komunistickéha pragramu, jenž v sobe! za
hrnaval znáradnení veškerého prumyslu, zápoved všeho saukro
méha obchadu a prumyslavý saupis všech abcanu. Mnaho z tah o
bylo za abcanské války patrne nezbytna: nebot s vládního
stanoviska šla predevším a to, aby se získaly patraviny pro
mesta a vojsko; a tu pra velký nedastatek paliva a surovin a
pra saustredení všech témer taváren na vojenskau výrabu nebylo
mažna vyrabiti talik tav aru, aby se mahly dát sedlákum vÝ
menau za potraviny. Ale dusledný komunism se ukázal naprasta
nemožnau výrabní soustavau v dobe mírové. A tak sovetská

vláda, jsauc nutkána tlakcm 'selských revolt proti rekvisicím, zau

falými vyživavacími pamery v mestech a pavšechným h0'spo
dárským zhraucením zeme, p:rešla na jare 1921 k tak recené
navé ekanomické politice, k »nepu«.

Nejduležitejším rysem nepu byla, že nahra'dil drívejší rekvi
sice selskéha abilí pevnou daní a že legalisaval saukramý
abchad uvnitr ruských hranic. To bylo pravázeno radau méne
pranikavÝch zmen,' na príklad abnovením penežní soustavy, pa
skytnutím vetší autanomie družstvum a rearganisací státních
prumyslových padniku padle smernic, jež ukládaly vetší adpo
vednost a poskytovaly vmší mažnost iniciativy reditelum techto
padniku.

S0'vetská vláda si byla vedama taho, že by abnovení soukro
méha abchadu umožnilo vznik nave zbahatlé trídy buržaasní a
zrušilo hmatnou ravnost, která panovala, alespan na papíre,

v abdobí, kdy mestskému abyvatelstvu byly potrava a adev

rationavány a kdy sedlákum bylO' dovoleno panechati si jen t0'lik
obilí kalik ha patreb0'vali pro svou patrebu. Chtíc zabránit, aby
sC'ukramý kapitalism, nezbytne plynaucí z navé ekonomické po
litiky, nezískal d0'minuj ícíha postavení a nezpusobil takto úplnou
hospadárskou kantrarevoluci se zcela jistými politickými du
sledky, vytkla savetská vláda nekolik základních pasic, jež nemelY
za žádných okalností prej íti do soukromých rukou. Tyto zá
kladní posice nebolihosj:;adárské základy sovetské maci byly
vypocteny nekolikrát: na pr. Trockým na sj ezdu kamun. strany
v dubnu 1923 a nedávno RakO'vským v jeho úvodní reci na
londýnské kanferenci. Je dobre míti je na pameti, nebot podle
toha, jak jsou tyto základní pO'sice hájeny nebo opaušteny, muže

pozorovatel stoj ící stranau nej lépe pasouditi úspech nebo ne
zdar v uskutecnavání státne sacialistickéha programu rekon
strukcního.

První z techtO' základních posic je státní kantrola dopravy a
hlavních prumyslavých odvetví a jej ich vedení. Tím se chce
zabránit, aby obchadník neba spekulant, jenž má úspech, ne
investoval svuj kapitál dO' prumyslu a nenabyl moci nad základní
ruskau výrobou. Druhou základní pasici je státní monopol za
hranicního O'bchadu. Tato rízení má se stanaviska vládního ne

kalik výhod. Zabezpecuj íc príznivou abchadní bilanci pamáhá
financnímu kamisariátu v jeha úsilí o stabilisaci meny. ,Vy
tvárí centralisavaný -aparát na vykanávání abchadních styku
s jinÝmi zememi a umažnuje tím státu regulavati ruský vývaz
a davO'z podle smernic, o nichž se saudí, že jsou pro vývoj
zeme nejvýhadnejší.

konecne pusobí státní monopal jako prehrada mezi ruským
saukromým abcharlníkem a zahranicními firmami, s nimiž by
jinak soukromý obchadník mohl navázati styky. To zbavuje no
vau kapitalistickou trídu v Rusku jinéha možného zdroje k raz
mnažení bohatství a hospadárské moci.

Tretí základní posicí je savetský pozemkavý zákon. Tento zá
kon je zalažen na zásade, že užívání je jediným právním titulem
pro pazemkavé vlastnictví. Pazemkavé prídely na vesnici jsou
zalaženy na POl~tu pracovních sil v rodine každéhO' sedláka. A
prataže se nájem pudy k výrabnÍm úcelum dovoluje jenam

na abm~zenou periad~, není nikO'mu dovoleno zákonem nabýti
z povahy trvalého titulu pudy, o níž nemuže prahlásit, že j i bude
abdelávat sám. Tímto zákonem se chce predejíti vzniku vrstvy
bohatÝch ,edláku na traskách staré soustavy latifundií. On také
má býti prekážkou vykupavání pudy nave abahacenými vrst··
vami mestskými ~Jd ochuzených sedláku.

Krome techto nejduležitejších hospadárských základních posic
vládne sO'vetský režim soustavou bankavní a udržuje státní a
družste' ní pradejny v sO'uteži s temi, jež byly atevreny sau
kromníky. Clovek by myslil, že za takovýchto okalností má
saukromý kapitál málo mažností k rozvaji., zvlášte když vláda
neváhá vypovídati nebo žalárovati, pa skrovných právních for.
malitách, každéha obchodníka nebo spekulanta, jehož cinnast
pokládá za škodlivou. V téta veci však pusobí ješte jiní cinitelé,
kterí modifikují tearetický program sovetské vlády a pO'máhají
vysvetliti rychlý vývoj jistých forem 9pekulacního kapitalismu.

Režim státne socialistický, má-li fungovat úcinne, musí míti
cvicenau a spolehlivau haspodárskou administrativu, skládaj ící
se z inženýru, správcu výroby, úcetních sil, technických a fi-.
nancních znalcu atd. Komunisté sotva meli materiál, z nehož by
vybudovali takavau ·administrativu. Strana delníku a radikálních
intelektuálu zakusila nejvetší nesnáze, majíc najíti lidi, kterí by
aspon panekud slušne byli kvalifikaváni pro technicko-admini.
strati-vní funkce po listopadavé revaluci. Ovšem revaluce vynesla

,na pavrch hadne latentních, nevyzkoušenÝch praktických schop
nastí v nekterých komunistických vudcích. Takaví lidé jako

Trocký, Rykav" Deržinský,' hlava Nejvyšší haspO'dá;rské rady,
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Pjatakov, jeden z jeho hlavních pomocníku, Sokolnikov, ko
misa!' financí, osvedcili se znamenite.

Ale nekolik schopných a oddaných lidí na vrcholu nemuže
zpusobit výkonost složité hospodárské soustavy. A maj íc vy
brati kandidáty pro taková místa, jakými jsou reditelé státních
koncernu, reditelství továren a správcovství družstevních pro
dejen, byla sovetská vláda opet a opet nucena k obtížné volbe
mezi nezkušeným komunistou, který s nejvetší pravdepodob
ností znicí podnik technickými chybami, a mezi specialistou
starého režimu, jcnž jej znicí se stejnou pravdepodobností ne
jakÝm rafinovaným plánem na prodej státního majetku soukro
mým spekulantum za silne snížené ceny, poskytne-li se mu
7. tohoto obchodní podil. Ztráty vyrovná zvýšením cen pro oby
cejné odberatele. Ovšem, všechny státní podniky nejsou rízeny
tak špatnc., Ale korupce a neschopnost tvorí celkem vzato težké
bremeno pro ruské státní podniky prumyslové.

Krome toho byl ruský experiment v státnim socialismu pro
váden za podmínek naprostého národního ochuzcní a rozvratu.
Zvlášte v prvním období nové hospodárské politiky byl nedo
statek zboží tak velký, že každý obratný spekulant mohl na·
hromaditi malé jmení zatajením svých zásob cukru., kuže nebo
látek. Obchodní korist padla za tcchto okolností skoro vždycky
do rukou zchytralého, energického soukromého obchodníka.

Za techto okolností, za nedostatku kompetentního a zkttšen~hc
personálu k vedení státní hospodárské administrativy a za nedo
statku, jenž podnecoval spekulaci, nebylo divu" že v Rusku po
zavedení »nepu« rozvinul a nahromadil sO:.1kromý kapitál tempem
mnohem' rychlejším, než by se ruzná zákonná a hospodárská
omezení a bariéry zdály pripoušteti. Ne p již prispel k vzniku
dl'ou vyhranenÝch, celkem blahobytných vrstev z kruté, hladové
rovnosti vojenského období komunísmu. Jsou to nepmani v me
stech a kulaci, neboli bohatí sedláci, na vsích.

Nepman je známá figurka v Moskve, Petrohradc z jiných
velkých ruských strediscích. V zime chodí do opery v kožešino
vém kabáte a v léte tráví své prázdniny na ville u Moskvy anebo
\' kavkazském nebo krimském letním sídle. Svých penez lehko
nabyl, lehko pozbyl, a dokud je má, je naklonen rozhazovat je
bezuzdne.

Nepmany lze rozdelit v nekolik odrud, podle jejich sociálního
a hospodárského puvodu. Nekterí z nich jso'u bývalí obchodníci,
kterí otevreli znovu své staré závody. Velké procento jich tvorí
otužilí spekulanti, kterí dovedli uniknouti nejprísnej šímu pro
následování za vojenského období komunismu svou p'ríšernou
schopností k uplácení a švindlum. To jsou lidé, kterí dovedou
rychle vyp:ítrat slabiny v státní haspodárské organisaci, po
koušet prodejné úredníky v státních podnicích a družstvech.

Armáda nepmanu zahrnuje v sabe také podzemní svet a polo
zlocinnou tríŠf úspešne pracujících kefasu lihavinami, drogami,
profesionelních karbaníku atd.

\"ýdelky nepmanu jsou predmctem rozhorcené debaty v ko·
munistických kruzích. Preobraženský, známý národohospodár a
clen ruské delegace na londýnské konferenci, odhadl obchodní
zisky nepmanu za poslední rok na miliardu korun. V té~e dobe
státní podniky vykazovaly celkem ztráty, jež podle povšechného
odhadu dosáhly témer \ctyr set milionu karun. A tyto ztráty
bylo nutno hraditi z hubeného státního mešce. Preobraženského

odhad nepmanských zisktt je predmetem sporu a zdá se, že není
po ruce spolehlivých statistik. Je však známo, že pet šestin
drobného obchodu je v rukou soukromníktt, a soukromý kapitál
proniká cím dál víc a více i na pole velkoobchodu, V každém
úsilí o provedení koordinovaného snížení mezd je nepmanský
obchodník cinitelem, s nímž vláda musí vážne pocítati.

Ovšem, nepmani nemají vliv na dopravu, základní odvetví pru
myslová a na prírodní zdroje. Jsou také úplne vylouceni z úcasti

na politické moci. Ale v krátké celkem dobe získali dominující

postavení na poli obchodním, a jejich skutecná. hospodárská moc

je ponekud vetšÍ, než by se na první pohled zdálo.
Poslední tri leta byla svedky, jak bok po boku s mestskými

nepm3ny rozmnožovali svoje bohatství a hospodárskou moc ves·
nictí kulaci. K'.1lák neboli »pest« byl známou figurkou pred

revolucní ruské vesnice. Byl to vesnický lichvár, kterému bývala
dlužna vetšina ~ousedu. Potom se, ponekud neprávern, prenesl
název "kulak« na ty sedláky, kterým obratnost nebo prízen

štesteny pemohly naht"omaditi víc majetku než sousedum.
Ll obcanské války se vedlo kulaklIm, kterí celkem byli protí

bolševictí, dosti špatne. Kone, dobytek a obilí byly jim nemilo
srdne rei~virovány. Jejich pozemky byly oklešfovány, aby veli
kostí odpovídaly pozemkum chudších sed\áklI. Ale zavedení
nepil umožnilo kulakovi nabýti z cásti bývalého dominuj ícího
postavení ve vsi. Válka, rekvisice a hlad rádily hrozne v selském
dobytku. Podle statistických dat nemá 52'7% ukrajinských se
dláku žádné kone. Ukrajina arci lleobycejne trpela obcanskou
válkou a banditstvím; ale statistika ukazuje, že i v jiných kra·

jích Ruska je mnoho sedláku bez koní. Procento pro ruzné
kraje ciní 37"7, 34'1 a 42'2. N uze, sedlák, který nemá svého
kone, je hospodarsky znacnou merou vydán na milost bohat
šímu sousedovi. Chudší má sice zákonný nárok na stejný podíl

z pudy, ale nemuže sklidit, dokud si nezaj istí jednoha z p.re
bytelcných koní ku lakových. Za to musí težce zaplatit, a když
krome toho upokojil požadavky výbercího daní, nemá chudý
sedlák obycejne víc obilí, než co mu stací na živobytí pro

rodinu a na porízení domácích a hospodárskÝch potreb. A tak
trvá jeho hospodárská poroba rok od roku, kdežto kulak tloustne
z výnosu práce sv)'ch zvírat, platí dane hned, vymuže si pri

tom jejich snížení, zadrží obilí, když ceny klesají, a využije
vyšších cen v zime a na jare.

Vudcové komunistické strany nejsou nikterak slepí k rozmachu
ne p u. Ale v urcitých mezích jsou možny politické kroky proti
jež by se staly politickou i hospodárskou hrozbou vládnoucímu
režimu, kdyby dále rozvíjely a~ hromadily bohatství. Do jisté
míry ovšem uznávají svou bezmocnost vzhledem k daným po
merum. Vzpomínka na zoufalé pomery, jež vedly ke vzpoure
kronštadtské a k selským revoltám r. 1921, je p:ríliš sveží, aby
dovolila vudcím komunistum byf jen pomysliti na odklizení
ne p u. Ale v urcitých mezích jsou možné politické kroky proti
jistým fázím ne p u, a: nekteré z posledních cinu vládních
smerují, zdá se, k tomuto cíli. Tak bylo za poslední zimy ne
kolik (prý) tisíc nepmanu hromadne vypovedeno z Moskvy.
Nekterí byl i posláni do vyhnanství do vzdálených koncin zeme;
jiným bylo ponecháno, aby šli, kam chtejí, vydají-li svuj kapitál.
Loni v breznu byl postaven pred soud známý president Komu
nístické banky Krasno'echov, protože prý zneužil svého posta
vení pro svoje soukromé zájmy. Byl odsouzen na šest let do

vezenÍ. Krasnošechovovi nebyla dokázána flagrantní korupce;
jeho prípad mel zrejme býti výstrahou komunistickým prumy
slovým cinitelum, jež by mohlo svést jejich okolí k príliš luxu
riosnÍmu životu, címž by na stranu uvalili výtku, že prec1lo
vává »kariéristy a byrokraty«. Nedávno se konala »cistka« mezi
komunisty, zamestnanýmj v ústavech jako státní banka, komi-

,sariát pro zahran" obcho<f, Nejvyšší hosp. rada a Centrosojuz,
zrejme na vypletí komunístu, kterí podlehli svodum nepu a žijí
ve stylu »buržoasním«. P.ripuštení dvou set tisíc manuelních

delníku prímo z továren znamená další pokus komunistickÝch
vudcu dáti strane urcitejší revolucní orientaci protiváhou k uvol
nené morálce, jež se projevila od zavedení nepu,

••

Je ta tragická a fascinující podívaná, tato snaha malé skupiny
fanatickÝch marxistu-revolucionáru o uskutecnení jejich teorií
v primitivní, zpola asijské zemi jako Rusko, jež se témer ve
všem všudy liší od Marxovy vi se naprosta zindustrialisované
spolecnosti. Clovek se stále vrací k marn~, ale podmanivé otázce:
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jak to všechno skoncí? Následky sociálního prevratu v Rusku
jsou tak složíté a dusažné, dnešní fáze porevolucního vývoje
je tak zmatená a v mnoha svých zjevech zrejme prechodná, že

se clovek bojí jakýchkoli dogmatických prorotví. Lze snad se
odvážit narÝsovat dva možné smery, jimiž by se mohla komu
nistická díktatura vyvíjet dále. Sovetská vláda muže zachovatí
svou dnešní státne socialistickou organisaci prumyslu a financí
jakož i monopol zahranicního obchodu a spokojiti se velmi
skrovnými sumami cizího kapitálu, které za techto okolností

poplynou do zeme. Nekterí komunisté jsou presvedceni, že
spása Ruska je v tomto smeru. Dokazují, že takto se zeme! bude
zotavovati pomalu sice a bolestne, ale stále; hospodárská a
administrativní opatrení státní budou udržovati nepmany v po
stavení podrízeném; casem vyroste pod ;vlivem r'evolucních
ideálu nová generace, jež bude s to prizpusobiti se požadav
kum socialistického státu.

Hlavní prekážkou obnovy Ruska tímto smerem budou se zdát

obeti, jež se tu budou vyžadovat od mass ruského lidu ve zpu.
sobe znacne snížené životní úrovne na velmi dlouhou dobu.

Hmotné utrpení plodí politickou nespokojenost. A pres svou abso

lutistickou poJitickou soustavu muže se sovetská vláda octnouti
pred oposicí nového druhu - nikoli pred mrtvou a pohrbenou
oposicí belogardejcu a intervencionistu, nýbrž pred voláním
ruských mass po lepších živtJtních podmínkách.

Je také možno, že státní socialismus, jako militaristický ko·
munismus, jeho predchudce, jest jenom prechodl1ým hospodár
ským obdobím v dejinách ruské revoluce; že pravdepodobným
vývojem blízké budoucnosti je restaurace vyspelého kapitalismu,
symbolisovaná uznáním carských dluhu a navrácením mnoha
státních podniku do rukou soukromých podnikatelu. Ale zdá se,
že tento názor podcenuj e fanatickou oddanost sovetských vudcu
nejvyššímu komunistickému ideálu. Mezi komunistickými poli
tickými vudci, jako Trocký, Kal1lenev, Zinovev a Stalin, není
rozdílu v názorech, pokud jde o poddání se cizímu kapitálu. Oni
všichni jsou odhodláni držeti základy hospodárské moci až do
trpkého konce.

Není opravdu historického prípadu, který by umožiíoval vy
pocítati príští vyhlídky ruských komunistu. Kompromisy se
sedláky a maloobchodníky, jež byly' obsaženy v nepu, prodloužili
bolševici svou existenci daleko za hranice svých historických
duchovních predku, francouzských jakobínu. Neprátelský komell
tátor mluvil kdysi o nepu jako o »hospodárském devátém ther
midoru« bolševické revoluce. A opravdu, dnešní období revoluce
se svým nedostatkem silného, uznaného vudce, se svou smesicí
starých a nových sociálních a hospodárských forem, se svými
zpola uskutecnenými a neuskutecnenými ideály budí do jisté míry
vzpomínku na dozvuky francouz3ké revoluce za vlády direktoria.
Ale na ruském obzoru se neobjevil žádný Napoleon, a i kdyby
zde takóvá osobnost byla, rozmyslila by si dobre riskovati život
v pokusu o dosazení osobní vlády za diktaturu ústredního ko
mitétu strany komunistické, jenž je vyzbrojen zrakem Argu
sovým.

Literatura a umení

J. Hutter:

o zpevu a pevcích.
Kant se domnívá, že drsné duši stací i zpev ponoc

ného. Ovšem; ale ne s tím prímeskem potupnosti, jejž
Kant vkládá v souvislost celého textu. Pravda oby
cejne vyjádrena nejprosteji zní pravidelne jako trivial
nost; tak i zde: bez zpevu nelze cloveku žíti. Zpívá
proto, že zpev doplnuje všechny jeho jasné stavy, a
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proto, že zpev - jako hudba vubec - prekonává
všechny temné stavy duše. Zpev umlká jen tehdy,
když clovek ocitá se v 'Situaci, kdy nicím není, niceho
neví, v úplné nicotnosti. Zpev jest v urcitém slova
smyslu zosobnením životního o pti m i s mu; proto
zpívá kde kdo, i ti, kdo zpívat nedovedou, jakmile ucítí
potrebu roz radovati se a vyzpívati se z neceho. Jedine
tento moment udržuje pri živote tak nemožný útvar,
jako je opera. Pri této obecné pravde o .optimismu
zpevu chybuje se však, jestliže dusledek: do b r o a
krá s a zpevu jest uváden v príliš jednostrannou sou
vislost, ano prícinnost. Obecenstvo pak sleduje s ne
kolika hledisek zpev a zpevní události. O roztríštenost
názoru proti prirozenému, poctivému vedomí zaslu
huje se zvlášt soudobá kritika. Potreba slyšeti zpev
je upokojována bud na vokálním 'koncerte bud v di
vadle. O veci, jež je konecne rozhodnuta u každého
návštevníka vedomím ukojerní, docte se nejroztodiv
nejších slov. Je neblahá zkušenost, že lidé pred usly
šením mají již predem tak rec. hotový úsudek. Z de
vadesáti procent vinou kritiky. To jest jeden z pra
menu, proc pevecky a zpevne upadáme. Náleží do své
kapitoly.

Pramen jiný spocívá pak ve vecné souvislosti hudeb
ního dení. O tom je zde rec. V soucasné dobe srážejí
se nejen protilehlé hudební generace, nýbrž hudební
vývojové etapy. Proto tábory, které se niKdy nedoroz
umejí. T a jedné strane konservativci bel canta, na
druhé zastánci deklamatorního stylu a na tretí, což
jest teprv mladinká vetev, bojovníci za zvláštní z p e v
ces k ý. A o to také jedine muže jíti.

Téma clánku, pri nemž možno se tváriti ucene, ci
tovati a psáti tlusté knihy. Vec jest však prostší.

Bel 'canto jest produkt kastrátského zpevu. Produkt
romámké hudební periody, jež zapl'avila svet. Umení
koloratury, které bylo odvozeno jednak z technické
úžasnosti houslí, jednak z flétny. Nejduležitejší bylo
artistické vyškolení; dostatecne dlouhý dech, akkomo
dace prstové techniky na hrtanu, predlouhé retezy
ozdubek a okras, až vlastní melodický obsah se ztrácel
v této tonové záplave, jsa opisován nanejvýš v nástro
jovém doprovodú velmi hrubými prostredKY, jež puso
bily predevším na vzbuzení sentimentality. C. M. vvn
Weber útocil na to vše posmechem:

Scena.
Recit. Oh Dio - - - addio

Arioso. Oh non pianger mio bene

Ti ~ascio - Idol mio
---Olme--

AUegro. Cit la Tromba suona -

Colla parte. Per te morin io voglio

piu stretto. - O Felicita - - -
(na »ta« trillek o desíti taktech; obecenstvo aplauuuje

nelidsky).
Duetto:

Caro! - -
Cara! - --

a due: Sorte amara --
(na Amara, k vulí tem a, nejsladší terciové pasáže).

Tedy mechanism, jenž vedle úžasné techniky pred
pokládal i výminecné hlasové nadání. Byli i ceští pevci,
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jež to dovedli a jsou lidé, kterí toto ješte pamatuji..
Bylo to tak neškodné, bezmyšlenkovité; že to ani umení
nebylo, lec ve smyslu sub a), jak staré nauky o har
monii rozdelují umení na a) nižší: akrobatika atd. b)
vyšší: poesie, hudba, výtvarné umení atd. Kdo slyšel,
nenalezl však onoho osvobozujídho, co ve zpevu jest.
Preneseno na praKtickou stránku. Takových pevcu je
porídku, v ceském divadle vubec není. Proto provedení
del z této hudební sféry jest u nás naprosto nemožno.

Zpusob druhý: deklamatorní. Hlavní jest orchestr
a dej. Zpev jest odvozen z orchestrálního pásma, po
hybuje se na úzkém hlasovém rozsahu, prekrocuje
však jednotlivými výkriky okrajové tony. Pevecky
hlavní jest opet dech, náležite veliký hlas, aby prenesl
se nad všemi dechovými nástroji, nekolikrát obsaze
nJ"mi. Absurdní, doklady nalezneme v kterékoli opere
nemeckého období. O zpevu jakožto melismatické linii
ani potuchy. Jestliže predchozí a tento do;dad náležejí
komposicne minulosti, poslední má však i soudobé du
sledky. Z váhy, jaká se klade na deklamacní zretelnost
slova, vybudována teorie o »moderním« zpevu. To jest
zpev, k nemuž není potrebí skutecného peveckého hla
su, z pevecké techniky pak pouze vokalisacní sbehlost.
Jím zamorena jest soudobá reprodukce, ale i produkce
k neodstranení. Takových pevdl jest všude hojnost,
a tav jejich odpovídá peveckému soucasnému sboru
Národního divadla. Je to udržování stylu, protože na
nem visí lidské existence. I z neho ono osvobozující
vyprchalo; jest to období rozumového uvažování
o hudbe, a rozumového vnímání hudby a' zpevu.

Tam tedy tradice, zde prítomnost. Lec jaksi vce
rejší prítomnost. Jako ceská hudba vystrídala ve sve
tovém hudebním dení aeru nemeckou, nastoupivší po
aere vlašské, tak i ve zpevu. S tím však rozdílem, že
máme novou ceskou peveckou literaturu, pro niž však
není, . nepocítaje výminek, pevcu. Zrození tohoto no
vého umení spocívá v Smetanovi a rozvíjí se dále v dí
lech novejších. Hudba v orchestru nepozbývá své
hudební platnosti, ale vedle ní se zpívá, tím rozepením
lidského hlasu, a v tom zpevu jest nejen fysiologická
krása, ale ono oblažující, tepelné vlnení. Doklad z kte
rékoli Smetanovy zpevohry, doklad z kteréhokoli vcr
kálního partu, treba Ostrcilova, jenž tempove zvolnen
rozvíjí se prímo italisující nádherou. A také Mahler.
Ceskýzpev prodelával 'Své školství na obou predchozích
stadiích. Meli jsme pevce, i basisty, jejichž koloratura
vzbuzovala obdiv; meli jsme pevce tak rec. wagne
rovské, jejichž velikost hlasu a sonorita budila nad
šení. Meli jsme však i pevce, v nemž toto nové umení
bylo uloženo a kvetoucí: Karla Buriana. To bylo to
ceské, címž mu prezdíváno a co cinil'o jej tak jedi
necným ... I na Národním Divadle lze videti obdobu:
v Premyslu pana Emila Buriana a pana Plaškeho. Bu
rian jako emanace ceské zpevnosti, Plaške jako typ
operní vyspelosti a schopnosti k neroznenání zpívati
kteroukoli partii. V tomto smyslu vedle Buriana lze
ješte položiti V. ZítKa. Tím jest výcet ukoncen.

Jest nesporno, že i jazyková rodovost pusobí tu
technicky mnoho, ale ne vše. Jest to umení uceleného
názoru na hudbu i zpev, je to renaissance typu »kalo
tagothos«. Tedy návrat z p e v n o s t i zpevu pri ne
dotknutelnosti hudebního myšlení a hudebního rozvoje.
Preklenutí dvou extremních kultur, nikoli kompro
misem, nýbrž vzájemnou koordinací samostatných hod
not. Soucasné zaznení obou složek. A nejhudebnejší.
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Nebot soucasné znení dvou samostatných kvalit jest
výsostnou schopností jedine hudby.

Antonín Veselý:

Hovory s herci.
(3. R o m a n T u ma.)

Gan;onský pokojícek s oknem do chodby. Je v ne:n
prítmí. Z nábytku jen kusy nejnutnejší. Na starém
prádelníku stojí menší odhtek Štursova Vojana. Pro
niká v šeru. Teprve po chvíli lze rozeznati na stenách
také podobizny Moissiho mezi obrázky úspešných rolí
mladého herce, Orlíka, Fauna mezi jinými osobními
památkami a trofejemi, kde nechybí ovšem ani pestrá
sbírka stuh a vencu.

- Chcete ode mne vedeti neco o mých hereckých za
cátcí~h, praví Tuma. Pamatuji se na ne ješte velmi
dobre. Vždyt pusobím u divadla sotva deset let. Jsem
vinohradský rodák a mou lásku k divadlu probudila
scéna Pištekova. Na zacátku války ustavila se Ces k á
Cin o hra s Teou C~rvenkovou a Dobrovolným. Tam
dávali Šubrtova »Velkostatkáre«, v kterém jsem vy
stupoval'. Šubrt byl na zkoušce, divil se, že je mi teprve
patnáct let (hrál jsem roli asi tricetiletého) a vyslovil
se, lže mám rozhodný talent. Altman-Tišnov, 'l<ter)'
hrál též, slíbil mi, že rekne o mne Štechovi, tehdy re
diteli »Uranie«. Tak došlo k mé první hre :l<l zkou··
šku. Bylo to 21. kvetna 1915 v Ur3.n~i. Šel jsem tara
s kytickou bezu v ruce místo do školy. Tenorov)'m
mutujícím hlasem odríkával< jsem Karla z »Noci na
Karlštejne«. Štech hned po zkoušce prohlási!, že mne
angažuje místo Veverky, který byl práve na vojne.
Meli jsem nastoupiti až I. cervence a Štech mi radil,
abych školu obchodního gremia ješte dochodil. Ale já
již do školy nešel. Vyloucili mne, protože jsem týden
bez omluvenky neprišel do školy. Bylo mi to práve
vhod. Dnes dívám se ovšem na tuto predcasne ukon
cenou školskou kapitolu jinak. Nikdy jsem se ve škole
neucil. Toho dnes uprímne lituji. Prožil jsem chvíle
strašných pochyb pozdeji, když jsem zacal premýšleti
o sobe. Samo premýšlení pusobilo mi muka. Svedl
jsem sotva dve souvislé myšlenky. Dále jsem nemohl.
V hlave bylo zoufalé prázdno, místo mozku jakási cer
ná skvrna. Zacal jsem se' cviciti v premýšlení. Usednuv
každého dne na chvilku a soustrediv se, pokoušel jsem
se povzbuzovati jakoby odumrelý orgán. A hle, cvi~em
podarilo se mi prece jej vzkrísiti. Dnes jsou mi po
žitkem chvíle samoty, pred kterými jsem dríve prchal.
V Uranii nepobyl jsem dlouho. Vystoupil jsem tam
v Maughmnove »Lady Frederic«. Táž hra se dávala
soucasne v Plzni, odkud došel mne telegram, abych
tam pohostinsky vystoupil. Jel jsem tam a byl hned po
vystoupení tehdejším reditelem Veverkou angažován.
Nastoupil jsem v Plzni 1. ledna r. 1916. Muj první
tamní úspech byla role kadeta v Dzeyerových »Sedm
náctiletých«. Referenti mne vychválili tak, že vzbudilo ,
to závist starších kolegu, zejména jednoho veterána,
který byl rozhorcen, že se o zacátecníku tolik píše.
Tato role shodla se též náhodou s mým stárím. Jedna
z repris »Sedmnáctiletých« pripadla totiž práve na
den mých sedmnáctých narozenin. Byl jsem v Plzni
sotva ctvrt roku, když mrte došel telegram a expresní
dopis, podepsaný drem Hilarem, který mi navrhoval
vystoupení - roli mohl jsem si urciti sám. Na Vino
hradech totiž ocitli se po odchodu Kohoutove bez mi
lovníka. Zvolil jsem si k vystoupení »Fauna«, roli,
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kterou pred tím hrál Kohout. Byl jsem tú: pyšný na
své úspechy v Plzni, že jsem v odpovedi drn Hilarovi
poslal všechny kritiky, které vyšly v plzenských listech
o mém kadetu ze »Sedmnáctiletých«. Ale Hilar neveril
dost této chvále a teprve po výmene nových dopisll
souhla;3il s mou volbou. Vystoupení, ke kterému jsem
se dukladne pripravil, dopadlo dobre. Od 1. dubna
1916 nastoupil jsem na Vinohradech, kde mou cinnost
aspon z vetší cásti znáte.

Na hereckých vecírcích pusobí
sen s a c i va š e i m i ta c e a k a r i k a.t u r y z n á
m )' c h s t a r š í c h k o 1e g u. J a k j s t e sed o
s t a 1 k tom u t o z v 1,á š t ním u d r u h u u men í?

- Bojím se, že má odpoved prinese vám zklamání.
Není to žádné cernoknežnictví, jestliže stoje v pozadí
s tvárí zakrytou dlaní, náhle ji odestru a u'úži divá-
kum oblicej již pretvorený v masku herce, kterého chci
predvádeti a v tech nekolika krocích, vymerených
k vstupu do popredí, vycerpám charakteristické rysy
mimiky a gestikulace karikovaného. Nebot tyto mé
postavy jsou výsledkem dukladné analysy hlasu i gesta.
Datují se u mne od té doby, kdy probudil se u mne
zájem o divadlo vubec -- kdy ješte nehrál jsem divadlo
sám, nýbrž ucil se na tom, jak divadl'O hráli druzí.

Projevoval se tú: muj herecký pud. Pozdeji, když
jsem byl již u divadla, zacal jsem vedome kontrol'Úvati
své dojmy z hry svých kolegu, analysovati jejich vý
kony, zkoumati zcela podr'Úbne, kde mají posazen)'
hlas, když to a to prednášejí, jak po výtvarnicku dá
se rozložiti ta a ta jejich gestikulace. Tak dospel jsem
k vedomému tvorení slova a gesta hercu, od' kterých
jsem se ucil. Toto vedomé kontrolování, rozbírání a
zkoumání nástroju hereckého umení dostavilo se
u mne teprve pod vlivem skutecného hereckého školení.
Prišel jsem k divadlu a s pocát~u jsem hrál, aniž jsem
si kladl 'Otázek po zákonech herecké techniky. Ucil
jsem se a také podával naucené bez kontroly mozku.
Ríkal jsem slova, jak mi prišla na jazyk, ríde se pou
hÝm hereckým pudem v hledání prízvuku. Neuvažoval
jsem, kde nutno uciniti oddech z ciste ekonomických
prícin. V mých výkonech nebylo uvedomení, nebylo
oddech'Úvých paus, navykl jsem si na kvap, až jsem se
prerikával, nedovedl' jsem ve verších vystaciti dechem.
Nevidel jsem však v tom prekážek a spoléhal proste na
svuj talent. Když jsem prišel k Vinohradskému di
vadlu, byl mou první vetší rolí Mussetuv »Slon«. Pri
této roli snad nejvíce pocítil jsem nedostatky školení.
Pletl jsem se, hlas mi nejednou vázl a škrtil se v hrdle.
Ale tu jak'Ú na zavolanou vyskytla se jistá nemecká
zpevacka, chot režiséra, která mne vzala do školy na
dech. Byla to sice metho~, která ve všem nemohla
se hoditi na rec naši, ale hlavní její zásluhou bylo, že
mne naucila dýchat. Zavedlo mne to zprvu tak, že jsem
se zaca} obírati hlasem, ano mel jsem ve svém vývoji
období, v kterém chtel jsem vše staveti na ,zvuKu, na
zpevnosti jevištní mluvy - já, který jsem bez sluchu,
který nedovedu dosud nic porádne zazpívat. Chodil
jsem horlive do nemeckého divadla - vidíte zde po
dobizny Moissiho, kterého vedle Vojana nejvíce ctím 
a byl jsem presvedcen, že na našem divadle nedovedou
herci mluviti, že je tu slyšeti od prvního herce pocí
naje jen kostrbatá neartikulovaná rec, kdežto u Nemcu
nejposlednejší herec je hotovÝm mistrem vybroušené
konversace. Nešel jsem tehdy ješte za smyslem vety,
hledal jsem zvuk na úkor smyslu. Melo to pro mne

mnoho nejen dobr)'ch, ale i špatných následku. Za
špatné jsem se pozdeji velmi stydí val.

- J s tep r e d s t a v i tel e m her e c k é hod ()
r o stu. V a š e j m é n o bý v á u vád e n o v s o u
v i s 1o·s t i s ú vah a m i o mla d é m her e c k é m
u men í. Z a jím alb y mne t e d y váš n á
zor na vývojové možnosti divadla do
bud'Ú U c n o sti.

- Divadlo, jak se delá dnes, chce príliš klamat, chce
vyvolávat urcitou ilusi a nepocítá s tím, že je diva
dloem. Divadlo musí dojíti k tomu, že bude pusobiti
bez klamu. že nebude potrebí ani na pr. padání opony
po jednotlivých aktech. MosKevští chtejí privésti di
váka k pocitu absolutní skutecnosti, ale divák prec za

.okamžik prohlédne. Když o tom déle uvažuje, dojde
k poznání, že problem je jiný, že divadlo melo by se
podávati absolutne nikoliv ja.ko skutecnost, nýbrž jako
divadlo. Když pri Strindbergove »Tanci smrti« spadne
mi opona v okamžiku nejvyššího napetí, je to hrozná
rána. Neuvádím ani fakta, že dnešní herec nemá
k svému tvorení prípadného ovzduší, diváctva, které
by vykresávalo náladu. Jednou však bude se moci hráti
s vedomím, že je to divadlo a diváK nebude mít pocitu
klamivost-i, šalby. Abych to ukázal na príklade. Ta
jevišti má býti noc: N uže, mela by tam b)·ti skutecná
tma, kterou však dnešní divadlo pouze naznacuje -
prísvitem. Divadlo budoucnosti nechá jevište opravdu
v úplné tme. Aby však bylo videti na herce, pustí na
jednajícího a mluvícího hrdinu reflektot. Bude chtít
tím ríci: Nemužeme to udelati jinak; nechceme te Ida
mat, tady máš noc; ale abys byl si vedom, že ie to, co
se ti podává, divadlo, proto 1T-usíšvideti na jednajícího
a mluvícího herce. proto ti na neho pouštíme reflektor.

- C o s o udí t e o n O v é m her e c k é m s t y
1u? O té t o o t á z c e byl' o již 1e cca s n a
p s á n o u prí 1e žit o s t i v a š i c h rec i.t a c í
zly r i kyJ i r í h o W o I ker a.

- Rekl jste Wolker. Ano, cítil jsem neco nového
pri recitování jeho veršu. Jsou citové a prece mužné.
Jsou úžasne prosté a prece lapidární. Dosavadní pa
thos je špatný. Ale je také špatné hráti skutecnost se
vším, cím se vyznacuje v živote. Plakati na pr. s do
provodem frkání a kapesníku, který utírá nos. Tedy
ani ten pathos, ani ta pravda pravdoucí nemohou na
lézti místa v novém hereckém stylu. To, co herec bude
podávati, bude ovšem pravdivé, ale jaksi zdvojnáso
bené. Všechno vnejší z této reprodukce skutecnosti
musí nutne odpadnouti a zustane toliko absolutní vý
raz, který bude tím intensivnejší. Nazveme to snad
novorealismem, ale k takovému eti'ketování bude dost
casu, až to zde bude.

- J a k s i pre d s t a v u jet e prí š tíh o t r Cl

g é d a?
- Jako vel1kého umelce, který dovede k presvedci·

vos ti sesílený v)'raz tragiky asi tou merou, jakou jeho
protichLldce sesilu je výraz komiky. Dosud tomu tú
není. Kdyby použil tra~éd té volnosti ve své sfére, jaké
se teší komik, diváci by nebyli presvedceni. Snad by
si uvedomili, že je to správné, že tragik tech extrému,
k jakým dochází V)TaZ bolesti ve skutecném živote,
trebas ani nedosáhl, ale pres to na konec by rekli: Ne,
to je prece prehnané. Proc však nevytýkají prehnanost
komikovi? Jsme zde u korene problému, který muže
rozrešiti jen veliký herec, premáhající všec;\y prekážky
svou silou. V)'hodou komikovou je užší kontakt s pub
likem. Komik je nesen vlnou smíchu, která odmenuje
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jeho slova a gesta. To ho privádí cím dále tím k vetší
volnosti. Herec vážných rolí nemá tohoto kontaktu.
Tragéd je oprašten od publika, tvorí jaksi absolutne,
cire ze sebe. Slyší jen ticha, které slabe, vzdálene od
povídá onomu povzbuzujícímu úcinu, který má komik
v smíchu. Hraji na pr. Osvalda - delám pausu a muj
sluch pri všem vzrušení, v 'Kterém pracuji, je napiat
ocekáváním:' co se bude díti? Ale hle, publi'kum ne
kašle, tedy napiate poslouchá a mne tato napiaté ticho
je ostruhou, povzbuzením k další hre. Pro tragéda je
tedy težší vítezství nad publikem, protože nemuže pocí
t<tti s ostrými povzbuzujícími úciny pri svém výkonu
jako komik. Ale tragéd je zase v jiné výhode prati ko
mikovi. Ovšem tragéd velkého styl'u. Kdybychom si
predstavili úcinek vystoupení dvau velkých hereckých
individualit, kterí stojí približne na téže výši v ruzných
oborech: tragiky a komiKY. bude vždy herec velik~r
v oboru tragickém pokládán publikem za vetšího než
komik. Tragéd pusabí na skrytá hnutí, na tušené veci,
šírí nimbus tajemnosti, výlucnasti a proto divák vidí
jej státi výše než kamika, i když' by ten byl stejné po
tence. Komik snad proto, že stává se diváku príliš
blízkým, nedosahuje zpravidla u diváka respektu. Mohl
jsem mluviti o techto rozdílech ze zkušenQsti. Míním
své imitace a karikatury. Vím z jejich podání, jak mllf.~
zacíná unášet kontakt s publikem a mohu prohlásiti,
že kontakt s publikem musí z padesáti procent pridati
komikovi toho, co tragédovi' muže pridati jen jeho
vlastní fond.

- Ml u v e o v ý voj o v Ý c h m o ž n o st ech d i
vad I a, dat k 1 j st e se te c hni k y M o s k e v~
s k ý c h j a k o tec hni k y pre k 'O na Il1é. Co b y
ste mi mohlo nich ríci více?

- Co se u nás o nich psalo, bylo celkem špatné. Jed
ním dechem vyslovovala se jména skutecn~rch umeldl
s jmény prllmerných a podprumerlflých hercu. Kritika
proste zklamala, dokázala, jak umí posuzavati nejem
ne, bez tykadel. Za to všichni herci diváci byli hned
napoprvé sjednoceni 'v kvalifikaci .iednotlivcll. Správ
lie byl ocenen celek, souhra. Pokud jde 'O muj úsudek,
zajímal js'em se jen a jejich hereckou techniku. A tu
prirozene zkoumal jsem predevším jejich hlas. HI'asove
chybí MoskevskÝm mnoho. Nevedeli takorka niceho
z ovládání hlasu. z ekonomie dechu. Když se vráti;i
z Berlína, posuzovali Nemce sice velmi ostre, odsuzo
vali jejich lpení na vnejšku, ale divili se, jak dovedou
ovládati hlas. Tomu tajemství ješte neprišli na klo11h.
Když na pr. Cechov v Strindbergove Eriku XIV ..
skoncil svl'lj veliký výkon, který' mne tak uchvátil 
snad práve proto, že bvl tak bourlive rozcuchaný proti
klidným uhlazeným výkonl'lm Kacalova - byl hlasove
úplne vycerpán, jen sípal. Obdivoval jsem však režii.
Byl jsem jednou prítomen, když zkoušel se Kacalovftv
vstup do Tolstého hry, Fedor Joanovic. Kacalov mel
hráti místo Moskovina. Nejméne tricetkráte vracel
Stanislavský Kacalova s úžasným klidem, beze všeho
rozcilování - a na konec jsem nepochopil ani proc.
NejaKá zcela nepatrná chybicka, pozarovaná jen pro
oko zkušeného detailisty, byla tu napravována a vJ'rstup
behem toho tricaterého opakování definitivne vypra
cován. Myslím, že hlavne z této vlastnosti režie Mo
skevských meli bychom si vzíti príklad. Jak mnohem
klidneji by plynuly naše zkoušky, kolik by se ušetrilo
rozcilování!! A dosáhlo by se téhož, ne-li více.

- N e byl jste te d y v ž d y s po k oj e n s na š í
režií? Ani s Hilarem ne?

617

Nespokojen? To by bylo slovo príliš silné. Prál
bych si jen, aby naši režiséri si uvedomiH, že hlavní
podmí1nkou dobré práce je nepozbýti klidu, rovnováhy.
Ale na rozdíl od Moskevských je u nás bežný stupno
vaný stav vzájemného vydraždování režiséra a hercu,
jakoby prístup k umení byl nutný jen - pomocí roz
cilení. Jinak nemám proc bych byl nespokojen s režií
a s Hilarem již nejméne. Vždyt Hilar mne angažoval
a v nejlepší dobe Hilarove jsem vyrustal. Jsem do jisté
míry jeho odchovancem. Mohu jej posuzovati dobre,
zvlášte nJní z odstupu. Nedávno dotkl se jeho osoby
prof. Nejedlý ve »Varu«. Cl'ánku tomu priznávám
dobré vývody, ale špatné závery. Hilar vychází sku
tecne z predpokladu, že všichni herci nejsou stejní a že
jeden méne, druhý více potrebuje nátlaku, aby vydal se
~e svých možností. Abych to naznacil srozumitelneji:
Predstavte si, že je clovek naobedvanÝ a že by potrebo
val nejméne dvou hodin, aby se z tohoto klidu dostal.
N uže, Hilar je nekdo, jenž na mne i v takovém stavu
naobedvanosti nalehne a dožene mne do stavu rozcile

nosti, emfase - pusobí j::tkousi suggescí, kate~orickým
·imperativem, až vymáckne ze mne takrka násilím to,
ceho bych se v té chvíli klidu sám nedopracoval.

- Váš výklad pripomíná mi detail ze
v z p orní -n e k D v o r á k o v é- Dan z e r o v é. Tam.
kde s e v y p r a v u j e o z p U s o b u, k t e rým ~ i
v y n u t i 1 r e ž i s é r n a p i s a tel c e s t a v r o z c i
1 e n í, pot r e b n Ý p r 00 r o 1 i r o z z 1 ob e n é žen y.
Je to tedy osvedcenÝ zpl'lsob zkušených
r e ž i s é r l'l, k t 'e r í ved í, j a k a k a ID z a s a d i t i
p á c i d 10 k v y v r á cen í r o v n o v á ž n é h o h e r
ce z korenu?

- Ano, zcela tak. Jenže tento zpl'lsob osvedcuje se
jen u hercu, kterí hOo opravdu potrebuií. Jsou však
herci, kterí ho naprosto nepotrebují. Tak na pr. náš
Zakopal delal vše to, ceho si prál Hilar a nebylo nic ná
silného. neprirozeného v jeho výkonu. Oba si tak po
rozumeIi, že na konec nevedeli, kolik se každý z nich
úcasvnil na výkonu vlastní iniciativou. Ale výkon byl
hotova byl dobrý. Za to predehrál Hilar totéž nekomu
jinému, ten to udelal presne po nem, ale ovšem otrocky,
že to bylo trapné až k smíchu. Z toho plyne naucení,
že teprve se/tkání dvou individualit: herce a režiséra
miHe neco vytvoriti. Režisér sám nemuže vykresati
jiskru umení z niceho. Hilar, dle mého mínení, má
jednu vadu: že nenechá herce v klidu až po samu pre
miéru. Mel by však herci dáti volnost a méne na neho
naléhat aspon týden pred premiérou. Mel by si ríci:
vždyt toho herce muže ješte neco napadnout a pak je
treba, aby také sám došel k tomu. k cemu ho nutím -
aby to v sobe strávil. Tedy Inejaký odpocinek. v kterém
by herci nežili již pod režisérovým tlakem, je nutný a
této nutnosti nerespektuje Hilar. Až ji bude respekto
vati, budou jeho režie dokonalejší. nebudou pusobiti
dojmem takové násilnosti, jak se nekdy stává. Mám-Ii
shrnouti svuj úsudek o Hilarove režii, tedy - její úsilí
a její celý úspech spocívá v tom, že dovede z herce do
stati, dovede jej vybicovati, aby dal co nejvíce muže.

- P o v e z tem i n y n í o s v é v 1 a st n í p r á c i,
o z p U s o b u, k t e rým j i pri p r a v u jet e.

- Myslíte studium roli? Zmocnuji se role na ráz,
spoléhám na první pocit, jakéhosi rozbresknutí. Hned
pri prvním p-rectení musí se mi role rýsovati v celku
jasne pred ocima. Detaily ovšem pricházejí teprve be
hem studia. Pokud jde o poml'lcky, nejsou témer žádné.
Zrcadla, které - jak vidíte - visí hezky VYSOKO,abv
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mne pri studiu nerušilo, užívám takrka jen ve chvílích,
kdy ~lestuduji. Tu strávím bezdecne k jeho lesklé ploše
pritahován celé hodiny pred zrcadlem a zkouším zmeny
obliceje jen tak beze slov, kontroluji v nem povšechné
stavy bolesti a veselí. Pri studiu konkrétních stavu
v urcitých rolích málo kdy. Nebot již pri ucení textu,
aniž bych úmyslne chtel doprovázeti jej mimicky, do
stává se muj oblicej samocinne qo tech záhybu, jaké
role žádá. Hraji hned od prvních slov, kterým se ucím,
hledám prízvuk a leckdy dostávám se do pracovního
žáru. Moji kolegové nedovedou casto pochopit, že do
vedu se uciti nepretržite ctyri až pet hodin. Nevedí
ovšem, že treba dlouho nedostávám se do toho pracov
ního žáru, který pro ucení predpokládám. Trémy jsem
nikdy nemel, aspon ne v tom bežném smyslu slova.
Zprvu spoléhal' jsem na vlastní fond a teprv,e pozdeji
se mi stávalo, že zmocnovaly se mne pochybnosti a
neklid, když jsem šel do divadla. To je však prirozený
vývoj. Mladé sebevedomí se ztrácí postupem vek'l
u herce, který cím dál stává se svedomitejší a proto má
cím dál tím vetší pocit odpovednosti za svuj výkon.

- K t e r é s v éro 1 e p o k 1 á dát e z a n e j
lepší?

- Prehlížím teprve krátkou dobu cinnosti, ale chce
te-li, zde má odpoved: Strindberguv »Pelikán«, Clau
c!elova »Výmena« a naposled Ibsenuv »Oswald«. Vel
mi jsem zazlíval kritice, že si nevšimla tohoto posled
ního, dle mého soudu nejlepšího výkonu.

- Kdy j s t e s i ved o m, ž e h r á 1 j s t e dob r e?
- Nevím o tom ani pri premiér,e, i kdyby se mi

dostalo sebe více potlesku, ani bezprostredne po pre
miére, kdybych byl kritikou sebe více vychválen. Pocit
dobre vykonané práce dostavuje se u mne mnohem po
zdeji. Je v tom smysl mého v)"'voje, že dovedu teprve
po case úplne nezávisle na úsudku jiných posouditi
svou práci. Nebot jako v živote jdu ku predu, tak
v umení ucím se na minul)"'ch úsneších a chybách. Ne
dovedu k svému tvorení pristupovati s nejakým predem
vyrohen~'m ~eceptem nebo programem. V tom se roz
cházím s dnešní umeleckou mládeží. Nebot dle mého
soudu, pristupuje-li se k umení chladne, vypocítave,
n~možno se nikdy dobrati jeho podstaty. Tedy mLlj
vývoj dává mi merítko k posuzování mých výkonu.
Naše divadelní kritika nesleduje toto vyspívání herce,
omez ujíc se na strucné ne~<olikaslovní charaKteristiky
výkonu. Ale herci by si práli sledování své vývojové
linie, kterou velmi jasne cítí na pr. v tom, jak se jejich
umelecké schopnosti vymezují, jak dnes by založili ji
nak roli, kterou hráli. dríve. Spolupusobí tu samo
zrejme životní zkušenosti a celý názor na umení, na
jeho výZJl1amv osobním živote jednotlivcove. Poslání
umení dovedl jsem oceniti zvlášte pri Strindbergove
»Pelikánu«.

- J s tet e d y cti tel e m Str i n d ber g 0
vým? Nepoložil jste si :nikdy otázky,
je-li cílem umení zvyšovati hnus a kal
s k u tec n o s t i, 1 í cit i ž i v o t poj e hon e j
horší stránce?

- Nikdy jsem se neoctl v pochybnostech o poslání
umení pri dramatech Strindbergových. Jsem presved
cen, že také tato dramata mají své vyšší poslání a že
podávají tedy velké umení. Hle, cím byl mi na pr. jeho
»Pelikán«. Jako jsou umelecká díla, která pozvedají
z prachu, vzprimují schýlené kladnými hodnotami, tak
ciní to Strindberg zpllsobem negativním. Když clovek
neštastn)' podívá se na' toto divadlo rozvráceného, roz-

kládajícího se života, kde je videti až na dno všech lid
ských pohnutek, rekne si: já prece nejsem na tom tak
zle - a jde, otrásající dojern Strindberguv jde s ním,
vede jej k premítání o sobe, k scítání zbylé energie.
A výsledek je - výšvih, vzpruha k životu. Tak jsem
já zažil »Pelikána« v jisté své težké životní krisi. A dí
vám-li se dnes nan jako na prekonanou vec, nemyslím
to umelecky, nebot v tom smeru bude Strindbergovo
drama konati své posl'ání dále - nýbrž i živome. S ji
stou fasí svého života jsem zároven s »Pelikánem«
súctoval, pomocí neho vyvázl jsem z nejhorší tísne.

Psy c-h O log ie

Fe'yd. Peroutka:

Ponurý Eros.
Minulou nedeli rozšírily se klamné

zprávy o úmrtí dra Sigmunda Freuda,
slavného zakladatele psychoanalytické

. školy. "P,rítomnost« již v nekolika
cláncÍ.ch narazila na toto jméno, a je
snad vhodno, promluviti jednou ° této
nauce obšírnej i.

Romanopisec je vždy vdecen, najde-li nekde neco za
jímavého, neco, co mu pom{iže prekonat navyklou tvár- .
nost života, objeviti neco romantického, necekaného,
udivujícího, a tak jest Sigmund Freud patrne nejpopu
lárnejším vedcem mezi moderními evropskými roma
nopisci. Mezi t,emi ovšem, kterí cítí neprekonatelný
sklon k psaní erotických románu. Nebot Freudova na
uka zabývá se cele pohlavím. Freud je rozhodne nej
schopnejší z tech psychologll, kterí hodlají vsuggero
vati, že na svete neexistuje skoro nic jiného než po
hlavní pud. Pllsobil velmi suggestivne. Není v nem
jen vedec; patrne v nem jest i mnoho z básníka, rek
neme hned, z velmi pessimistického a tragického bá
sníka: »osud drží vládu ve vecných rukou«. Básnická
rec, propukající na každé stránce, živá a plastická pri
rovnání, plno citátu ze svetových autOrll, od Aischyla
až po Baudelaira, živý styk s literaturou a umením 
to vyznacuje Freuda i celou jeho školu. Lze o nem
krátce rí,ci, že vyšel od lécení hysterie a došel až k sVc
tovému názoru.

U nás v Cechách si nedovedeme dosti dobre uciniti
predstavu o Freudove vlivu. Nebot u nás zustal skoro
neznám. Nevyšla jediná ceská publikace, která by se
zabývala jeho naukou. Snad je to nehybností a kon
servativností naší vedy, která vždy pocíná kompilovat
až teprve po urcité dobe. Snad je v tom však i urcitá
resistence národního karakteru proti této nauce. Snad
se ceská povaha, libující si v mírném svetle rozumu,
vubec nikdy nemuže oddati této temné mystice, tomuto
absolutnímu vítezství irracionality, kde i malické a po
kroucené pudy úplne prevyšují všechnu úvahu a všech
no chtení. ;Freud dobyl si témer úplne vídenské pudy,
která psychologicky byla jaksi predurcena k prijetí této
nauky. Myslím, že v míre neposlední bylo to vlivem
prevážné úcasti, kterou má židovství na vídenské kul
ture. Židovská mysl, labilnejší a sama o sobe více pod
léhající nervum, zdá se býti nejprístupnejší lákadlum
psychoanalysy. Ve Vídni se Freudova nauka stah
mezi inteligencí témer populární. Vyskytli se laikové,
kterí pocali léciti duševní choroby jeho metodou. Kaž
dý scetlý mladý clovck honosil se, že je v nem skryt
Oedipllv komplex, a celkem slušní mladíci tvrdili po ka-
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várnách, že jsou váš'nive a beznadejne zamilováni do
své matky a že by ze žárlivosti chteli zabíti svého otce:
to je jedna z hlavních Freudových novinek. Vliv psy~
choanalysy na vídenské literární kruhy blížil se už ko
medii. Karl Kraus, jeden z nejzurivejších odpurcu této
nauky, o níž praví, že hanobí boha, život i umení a že
už ve svém jméne (psycho-analysa) spojuje psychu a
anus, duši a zadnici, napsal o tom už pred válkou:
»Psychoanal'Ysa je nejnovejší židovská nemoc; starší
pacienti meli ješte cuKrovku.« Na druhé strane nutno
uznati, že psychoanalysa prinesla urcité positivní vý
sledky, které pronikají i do tech vedeckých kruhu, které
se až dosud chovaly velmi reservovane. Sjezd pro se
xuální reformu v Berlíne stál cele pod dojmem techto
výsledku. Také ve Francii a v Anglii nabývá psycho
analysa rychle plldy.

Freudovou naukou obdržela teorie o vláde rozumu
nad clovekem snad nejtežší a nejvášniveji vedenou
ránu za poslední dobu. - Freud sám praví, že rozhodu
jící role, kterou prisuzuje podvedomí, je »první nemilé
tvrzení psychoanalysy«. Jako tak mnohé z moderní
filosofie a psychologie, je i tato nauka o prevaze podve
domí dedictvím po Nietzscheove intuici. Díváme-li se
na život tak obycejne, jak jsme si navykli, a dáme-li pak
na sebe pusobiti obrazu, který Freud podává o svete,
máme dojem jaKO na divadle, kde vidíme krajinu, ozá
renou denním svetlem, plnou známých vecí, a kde by
náhle zhasla svetla, kulisy vylétly do výše a pojednou
se objevilo príšerí sluje Venušiny. Freudovy knihy
pusobí na nás jako vstup do tmavé jeskyne, kde jen
v koute plane rudý a dusný ohen. Se '>stanoviska roz
umového a patrne i kulturního nutno Freudovu na,uku
oznaciti jako vpád džungle, divocinu pud lI, casto
zmrzacených. Zdálo se vám, že se pohybujete celkem
s jistotou ve známém svete, veden jsa rozumem a tra
dicí; Freud vás presvedcuje, že nejste nic jiného; než
na rychlo sbitý, vlnami zmítaný vor, a že nemllžete
vedeti, co budete zítra delat, jakou ponižující a hnus
nou pohlavní roli budete hrát, utkvel-li ve vás z detství
nejaký težký dojem, který, myslíce, jste již zapomneli
a o nemž jste presvedceni, že na vás nemuže míti žád
n~rvliv. Freud vás vede k tomu, abyste zapochybovali,
nejste-li vlastne homosexuelní; chce presvedciti, že ne
tušenému poctu lidí je zadnice obzvlášte milá; že jste
v rukou cehosi, co vás muže co nevidet donutiti, abyste
ukájeli svuj pohlavní pud nejakým podivným a složi
tým zpllsobem, to proto, že prý jste v mlád~ videli neco

. podobného a nemllžete se toho zbavit, nebo proto, že
jste se nedostali pres infantilní stav. Lidé jsou tu pred
stavováni jako otroci nejakého dojmu, starého deset,
dvacet let. Stací malickost, aby vrhla cloveka na dráhy
perversity. »Jsme všichni v rukou božích«, ríkala stará
moudrost. »Jsme všichni v rukou pohlaví«, tvrdí nov:1
moudrost Freudova. Svobodné vule není tu ani tam.
V~rsledný dojem Freudova díla je velmi ponižující de
terminismus. V celku je to jako pessimismus recké
tragedie: lidé jsou tu nevolníci cehosi temného a skry
tého, co jimi pohybuje jako loutkami.

Na pocátku bylo pohlaví, tvrdí Freud. A ješte dnes
u Každého jedince je na pocátku, pred vším ostatním,
pohlaví: deti, které jsme opredli mnohou poesií nevin
nosti, predstavuje nám Fr;ud ja~o ~alické .se~u~lní
stvllry, jimž hned od prvlllch dnu nejde o 111C Jmeho
než o pohlavní ukojení. Princip rozkoše, povestná
Freudova lib i d o, cele už ovládá nemluvnata. Hma
tá-li díte po sobe, sahá-li na matcin prs, mocí-li) mazlí-li

se, v tom všem vidí Freud projevy pohlavnosti. Uváží
me-li, že nemluvne sotva muže provádeti neco jiného
než tyto primitivní úkony hmatu, vidíme, že Freud by
uznal díte za tvora nepohlavního jen v tom prípade,
kdyby proste nedelalo vubec nic a leželo jako mrtvé.
Pri této jeho teorii o detech jako o bytllstkách, prímo
nabit~Tch tím, cemu Freud ríká 1i b i d o, pocínáme tu
šiti jednu slabinu jeho nauky, vlastne jeho terminolo
gie: Freud nazývá pohlavím celkem vše, co z lidské by
tosti nedá se zaraditi do okruhu rozumu, zahrnuje tedy
pod jménem sexuality vetšinu projevu z oboru smyslo
vého, citového, a volního. Tento fakt dovedl by již vy
svetliti mnoho z toho, proc Freudovi se jeví život po
výtce jako dej pohl;wní.

Freudova psychologie mohla by se státi filosofií bez
uzdného don-juanismu. Má k tomu všechny pred
poklady. Pohlavnímu vyžití neklade jiných mezí, než
ty, které položila sama príroda. Zdá se, že Freudovi
tanul' na mysli jakýsi, rekl bych, zlat~r vek pohlaví: svet,
kde muži i ženy souloží bez prekážek, kdykoliv se tak
zachoe jejich pudu. Zdá se, 'že nepokládá za príliš
zdravé, jestliže muž nepovalí hned do trávy nebo na
pohovku ženu, jíž se mu zachtelo. Témer jakoby se
obával v tom prípade jakési škody pro mužovy nervy.
Ze škodlivých vecí klade na první místo potlacení 1i
bido. Dusledkem jeho ucení jest predpOKlad, že vek
bez pohlavních prehrad by byl vekem bez nervos. Pra
ví, že tam, kde se pohlavní pud vyžiJ, nevzniká žádná
nervosa. Jest to predpoklad velmi jednostranný a
v psychologii ne dlouho udržitelný. Dr. Stekel, žák
Freuduv, jenž se se svým mistrem rozešel 1?ráve proto,
že oponoval nekterým jednostranostem Jeho nauky,
uvádí naopak ze své bohaté prakse velkou radu prí
padu, na nichž ukazuje jasne, že tu nervosa vzni~la
práve bezohledným vyžitím pudu: ne pud, ale morální
založení bylo potlaceno v techto prípadech, a podleh
nuvší moralita jakoby se mstila na zvítezivším pudu
vznikem nervosy. U Freuda lidský život se omezuje
celkem na osudy, které prodelává libido. Stekel moti
vuje svuj rozchod s Freudem temito slovy: »Nemohl
jsem už jíti za témer mystickými v:)Tldadyucitelovými
a jeho školy o osudech a putování libido.« Prejímá
z Freuda poznatek, že nervosita VZ'Diká konfliktem.
Tento poznatek je velkÝm ziskem psychoanalysy. Ale
kdežto ucitel ve vedeckém romantismu považuje potla
cení pohlavní žádosti za jediný konflikt, vyvolávající
nervosu, realistictejší žák již praví, že na potlacení li
bido, ale dostatecne silný duševní konflikt, mohoucí
vzniknouti z ruzných motivu, je prícinou nervosity.

Rozhodujíd role, kterou Freud pripisuje pohlaví, pu
sobí, že témer vše vysvetluje pohlavne. Nedivili byste
se, kdyby i to, že vám chutná zavarenina merunková
a ne treba jablková, vyložil na základe vaší sexuelní
konstituce. Mnoho prekvapení zpllsobí zejména ve v:)'
kladu snu. Citujme jeden jeho prípad:

Mladá, ale mnoho let provdaná dáma má sen: 'sedí se
svým mužem v divadle, jedna strana parketu je zcela neob

sazena. Její chOf jí vypráví, že Eliška L. a její snoube
nec chteli také jíti, ale dostali jen špatná místa, tri za

I zlatý 50 krejcaru, a to nemohli vzíti. Dáma odpoví, že by

to nebylo bývalo také žádné neštestí.

Pominme argumentaci Freudovu a podejme hneJ
jeho v:)Tklad. Tedy tento sen, zdánlive tak prostý ;l
všední, prý znamená asi tolik;



620 Prítomnost 9. ríjna 1924.

Dáma pokládá ve skrytu srdce za nesmysl, že tak pospí.
chala se svatbou; na príkladu Elišky vidí, že by také po
zdeji byla dostala muže, a ješte stokrát lepšího na své veno!
Sen vyjadruje poéit neúcty, který v dáme rostl'k jejímu

muži, a politování, že se vdala tak brzy. .

Jak patrno, Freudova nauka není chuda na živel
prekvapení. Jest zcela možno, že tato nálada oné dámy
byla skutecná a že Freud ji poznal behem psychoanaly
stické kury ruznými otázkami. Lze-li ovšem sen sám
vysvetliti proste tímto zpusobem, o tom nás nepre
svedcí ani Freudovy argumenty. Pres to je jisto, že
jeho pojetí snu jakožto symbolu, obrazového znetvo
rení urcitého duševního obsahu, jest velkým cinem
v oboru psychologie. Ale jaKo vetšina nových objevu,
také tento se prehání, a sice, jak u psychoanalytické
školy se rozumí samo sebou, ve smeru sexuálním.
Zde Freudovi žáci smutne prosluli jakousi fantastikou.
Uvádím typický príklad, který si pamatuji: Kterémusi
pánovi se zdálo, že by už mel prestati odbírati »Pester
Lloyd« a abonovati místo toho» J eue Freie Presse«.
Pricinlivý žák Freudllv vyložil sen sebevedome takto:
Pán už je omrzen sv)'m manželstvím, touží po nové
lásce, a »N eue Freie Presse« je jen symbol za N eue
Freie Liebe. Psychoanalytické škole a laikllm, kterí :;e
k nim pripojili, podarilo se mnohonásobne strhnouti
svet do nechutnosti. Karl Kraus, o jehož neprátelství
k této škole jsem se již zmínil, uvedl kdysi júo doklad
prípis laika, který v ústredním liste pro psychoanaly
tická bádání neopomenul pod nadpisem »K psychologii
detského pokoje« uvésti následující:

»Když jednoho rá;a má žena marne se shánela po nocní
ku mé 50 leté dcerušky, otázala se konecne jí samé, kam
jej dala. Vytáhla nocník za kamny a prohlásila: Schovala:
jsem jej" abyste jej nevyprázdnili; pak tam ješte více na
delám, a pak bude stále plnejší; at je jednou tak plný jako
váš«.

Kraus dodává: »Der Mann heisst - .lmd das gehort
in meinen Traum von der Psychoanalyse - Nieder
mann.« Psychoanalysa otevrela mnoho nových výhledu
na život sexuelní a nervový. Kdyby se však mela státi
populární naukou, podle níž každý otec bude pozorovati
své deti, pak, není pochyby, pošpiní život nenapra
vitelne. Taková špinavá »Psychologie detského po
koje« je pádným dokladem. Psychoanalysa lécí nervové
choroby; ale kdyby se lidé meli jejím zpusobem dívati
na svet, pak by nepochybne sama se stala prícinou ner
vových chorob. Nebot ne'i<:teré pohledy na život lze
težko snášeti bez úhony, a v tom ohledu se psychoana
lysa práve tak málo hodí pro živobní kredo jako ba
revné fotografie nekterých obzvlášte podarených prí
pa:du svrabu pro výzdobu pokoje.

Vážnejší žáci Freudo;:i vykonali už mnohou korek
turu na díle ucitelove, zejména na jeho ucení o primátu
sexuality. Vítáme instinktivne každou takovou ko
rekturu, nebot kdyby Freud mel pravdu, pak v živote
není nic lepšího a nic podstatnejšího než ležeti s že
nami, a každý den, kdy toho není, treba pOKládati za
den ztracený. Po této stránce je význam na zejména
práce dra. Adlera, který se pokusil svrhnouti sexualitu
s toho prestolu, na který ji postavil Freud. Ukázal, že
ne clovek slouží sexualite, nýbrž sexualita cloveku, že
je zcela podrízena na pr. vuli k moci, že je menitelna
ruznými vlivy. Kdežto Freud vykládá pohlavní per
versi a nepravidelnost ja'i(ýms~ tajemným utkvením
v detském stavu, vykládá ji Adler reálneji celkovým
pomerem k životu, vetšinOU jako útek a bázen pred

sKutecným životem, bázní muže pred ženou a' ženy
pred mužem. Myslím, že nejtypictejším prípadem to
hoto rozdílného pojímání je na pr. onanie: Freud a
jeho žáci ji vykládají jako utkvení na infantilním stavu,
kdy díte, nemající dospelé pohlavní žlázy, se ukojovalo
hmatáním po vlastním tele. Adler má nesporne pravdu,
vykládá-l'i onanii jakO' prípad vyhýbání se životu, obtí
žím a aktivnosti, jíž vyžaduje normální pohlavní život
Také slavný Freuduv Oedipuv komplex vykládá Adler
zcela jinak: nejde tu o sexuelní zamilování dítete do
matky, nýbrž o zamilování, rekli bychom, egoistické.
Díte není malá sexuelní stvura, jak nám je lící Freud,
nýbrž sobeck)', primitiv: potrebuje matKu, která mu ve
všem vyhovuje, je zcel'a na ni odkázáno, vyžaduje její
péce, proto žárlí na otce, který mu matku bere: ale
žárlí na otce ne z pohlavních, nýbrž sobeckých d'.1
vodu. NelZe popírati ohromný vliv sexuality; jsme
všichni vke méne tvarové pohlavní, a katedrová veda,
která mluví o »uboh)'ch pohlavních falotech«, je polo
slepá. Ale u Freuda nabyla sexualita významu zcela
romantického. To je obvyklé prehánení, které prov:ól.
zívá každý nový objev: dlouho se sexualita prezírala,
je prirozeno, že nová. škola v prvním zápalu poznání
její význam prehání. To je jako v malírství, které tak
dlouho kladlo svrchovaný duraz na linii, až se reakcí
pocal klásti prehnaný dttraz na barvu. Nebo jako v li
terature, kde se strídá orthodoxní klassicismus s ro
mantismem, který nechce znáti žádných mezí.

At jakkoliv se soudí o psychoanalyse, je jisto, že
mela výsledky svým zpttsobem lécení. Tento zpusob
ovšem velmi udivoval lékare starší školy: záleží vlastne
jen v rozhovoru; pacient a lékar spolecne pátrají po
prícinách nervové poruchy. Že nervosy jsou nemoc
duševní, ne telesná, to jest jedním ze základních tvrze
ní psychoanalysy, která se tím na hony, a jiste správne.
vzdálila od starého medicinského materialismu, jenž
duševní choroby hledel vyléciti sprchami, elektrisová
ním a dttmyslným pLlsobením na páter. Podle Freuda
vznikají nervové choroby t. zv. potlacením (Verdran
gung) pudu, odsunutím nejakého konfliktu do podve
domí. Toto odsunatí do podvedomí jest nutné pro
vznik choroby, nebot kdyby konflikt byl jasný, ne
vzniKla by choroba, nýbrž pouze pocit neštestí. Psycho
analysa pak lécí tím zpusobem, že pomáhá pacientovi
uvedomiti si tento podvedomý dej. V podstate vyvádí
nemocného z bludu, prediva fantasie do strízlivé rea
lity. Freud sám o tom praví: »Mužeme vlastne jen
hysterické neštestí premeniti ve skutecné.« N ázorn:ý
príklad toho, jak následkem neuvedomelého, potla
ceného duševního konfliktu (pacient tu censuruje svá
prání, bojí si je priznati v plném vedomí) podávají
první dva prípady ze Stekelovy praxe: první prípad
byla t. zv. agorafobie, stav, v nemž pacient sám ne
odváží se prejíti ulicí nebo námestím. Analysa prí
padu ukázala, že jde tu o pokladníka velkého podniku,
Který podvedome bojoval s pokušením uprchnouti
s penezi do Ameriky. Jeho moralita se tomu bránila
a vytvorila tento strach pred chuzí po ulici: jak by
mohl clovek, který se bojí projíti ulicí, prchnouti do
Ameriky? Když si pokladník uvedomil tento zlocinný
pud a vzdal se místa u pokladny, choroba zmizela
úplne. Druhý prípad byla dáma, která mohla vychá
zeti jen v pruvodu svého manžela. Analysa prípadu
ukázal'a, že její chot byl impotentní, dáma, nemohouc
se vyžíti, ustavicne bojovala s pokušením, a potrebo
vala svého muže k ochrane pred tímto pokušením.
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Tato nauka vyžaduje omezení. Nelze všechny ner
vové choroby vysvetliti »zatlacením«. Jsou prípady,
pri nichž všechna prání jsou úplne zjevna, a prece
vznikne 'choroba. Stekel proto tedy stanoví proti Freu
dovi zásadu, že nervové choroby vznikají »duševním
konflii<tem«. A Freud sám priznává, že tam, kde se
nejedná o »zatlacení«, není psychoanalysa na míste.

Psychoanalysu nutno omeziti na obor psychiatrie;
delati z ní svetový náz'0r, jak k tomu byla leckdy ná
lada na nekterých místech, je pochybené. Psychoana
lysa nepovídá pravdu a všech lidech: v podstate jen
o hystericích, kterí se vyznacují oním sklonem k zatla
cování dojmll a prání do podvedomí. Vedle hysteriku
však klidne žije lidský prllmer, který celkem vyžívá
svou sexualitu harm'0nicky. Psychiatrická nauka na
prosto se nehodí k tomu, aby z ní byl udel~n názor na
svet. S tímto '0mezením a oním, 'í<:teré Freudovým
theoriÍm uložili a uloží realisticteji pracující násle
dovníci, necht plne platí Freudovy zásluhy o otevrení
naprosto nový'ch cest v psychiatrii. Freud sám jest
duch prukopnický a výbojný, oplývající novými ná
pady. Je úkolem dagích pracovníku, aby je kontro
lovali.

Freud velmi mnoho psalo škodách, které nervovému
životu pusobí dnešní systém sexuelní morálky. Odpo
vedi však, jak tedy treba veci zaríditi, nedává. Praví
a tom pouze: »Psychoanalysa nemuže predpovídati,
zda by jiné instituce nemusily míti následkem jiné,
snad težší obeti.«

1'. S/ro/her:

Prícina zlocinu - vadný mozek.
'1.

Zlolcin má základ ve fysické vade mozku. Obet této vady je
tak hluboko pod citovým normálem, že nekdy má málo svedomí,
nekdy ho nemá vubec, nebo tak vysoko nad citovým normálem,
že se tím stává hystericky neodpovednou. Takovéhoto cloveka
ztotožnujeme pak lehko pro jeho divoké nebo výstrední pocí
nání se šílencem. Ale clovek citove subnormální je mno~em

nebezpecnejší, ježto je obycejne tak pokojný" že je zrídka pode
zrelý dríve, než se dopustil zlocinu, a ježto tento typus tvorí
témer sto procel1lt všech zlocinciL

Objev, že subnormální citová reakce je vlastne chorobou a

puvodem všech témer zlocinu~ je dílem dvou chicagských bada
telll, Harryho Olsona a elr. \;Vil1íama J. Hicksona. Soudce Olson
byl deset let státním návladním hrabství Cookského a sedmnáct

let vrchním soudcem pri municipálním soudu chicagském, kde
rídil cinnost šestatriceti jemu podrízených soudcu. Zkoumání
témer 40.000 kriminálních prípadu ho presvedcilo, že skoro
všichni zlocinci jsou duševne úchylní. Dr. Hickson, reditel jedi
necné psychopathologické laboratore pri kriminálním oddelení
municipálního soudu chicagského" studoval kriminální psycho
logii pod Kraepelinem aj Bleulerem v Evrope. Na jejich podnet
a ze své vlastní zkušenosti chicagské. vytvoril soustavou zkou
šek c haj r a kiit e r u analogii k známým zkouškám in tel i
gen c e. Objev techto dvou badatelu umožnil racionální a kon
sekventní výkla'd zlocinu všeho druhu, od malých krádeží až
k vražde, a COž je n1110hem zvláštnejší, umožnil predpoved" že
urcite specifikovaní lidé spáchaj í urcite specifikované zlociny,
a tyto predpovedi se opravdu osvedcily.

Vedecké teorii, již zde rozvineme" muže porozumeti každý
laik a muže podle ní urciti mnoho bežnejších zlocineckých typu,
jak se o nich docítá v kronice denních J.Ístu. Co se zdá v lidském

pocínání nevysvetlitelným, objeví se zrejmým prípadem zvlášt-
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n;ho typu subnormálního cítení, plynoucího z vadnosti malého
mozku.

Pred nekolika mesíci zavraždil na príklad jistý advokát neda
leko Chicaga chladnokrevne svou manželku;, oetrízl jej í hlavu

oeJ tela, vložil ji do cementu, z nehož udelal príšerný operný
piJíir pro zadni krytý vchod do svého domu. Charakterisovati
tohoto cloveka jako lidského netvora je pouhý recnický obrat,
jímž se nic nevysvetluje. Ríci, že je to ztracená duše ponou
kaná dáblem" znamená mluviti stredovekou terminologií, jež by
nevedla k porozumení jeho zlocinu, ani kdyby byla správná.
Rekneme-li, že zabil svou ženu v záchvatu citové choroby, jsme
blíže pravde, ale budíme tím falešnou predstavu, že jeho du
ševní stav byl nenaelálý a prechodného rázu, a nevysvetlujeme
tím dostatecne, jak muže lidská bytost do takového duševního
stavu upadnouti.

Pravda o chicagském vrahovi (a o všech vrazích tohoto nikol·i
neobycejného typu) je tatO': Jako každý clovek má i tento vrah
dvojí mozek: velký mozek (cortex), jenž je sídlem inteligence,
a malý mozek (neboli basické gallglie), jenž je sídlem citu
(emocí). Velký mozek je v daném prípade dosti nadprumerný,
nebot vrah byl dost obratným advokátem. Ale kvalita jeho vel
kého mozku nemá mnoho co delat s jeho zlocinem, nebot zlocin
pochází predevším z defektu malého mozku. Malý mozek tohoto
muže je vadný. Kdyby se s ním byly konaly zkoušky pred desíti
lety. byla by bývala tato vada zjevnou, protože je zdedená a
nevylé'ci,telná. Tyto zkoušky by byly ukázaly odchylné reakce,
jež by byly urcily jeho místo v stupnici citových reakcí. A to
by bylo bývalo blízko nuly. Jeho cit o v á tupost by se byla
objevila tak velkou, že by odpovída.la po intelektuální stránce
blbosti. Vrah byl »chladnokrevný«, protože fysický stroj" který
registruje city, je v jeho prípade, stroj vadný. Je tak vadný, že
city skoro vubec neregistruje, a to mu umožnilo ciny, proti
nimž revoltuje normální mysl nesnesitelnou hruzou.

Novost chicagských objevu je v dukaze, že skutecne existuje

citová chorobnost, a v praktických prostredcích, jimiž lze presne
meriti' typ a stupen této chorobnosti v každém daném prípade.
Temito objevy prestává býti »citová chorobnost« frází, jíž do
sud obhájcové užívali nevážne nebo ignorantsky. Jimi se sta
noví vedecky, co citová chorobnost jest a cím je zpusobována.

Soudy mohou ted ve dvou hodinách presne a positivne zjistiti
citové zdraví nebo citovou chorobnost každého jednotlivce, jenž

pred ne pricházÍ.

Tyto objevy vysvetlují také rozumove jednu zvláštnost zlo
cinu, jež dlouho mátla a zmalomyslnovala nejen policii, nýbrž
i ty idealisty, kteri doufali, že najdou soustavu trestu, které by
zlocince nej en proste trestaly, nýbrž spíše napravovaly. Jeto
tento fakt: Všechny zlociny sveta jsou dílem necelých dvou
procent obyvatelstva. A vetšina z nich je dilem stále týchž zlo
cincu, kteri páší zlocin za zlocinem, takže jejich život je neko

necným kruhem pobyt/i v žalár~, prerývaným krátkými inter.
valy svobody, na níž se opet dopouštejí zlocinu téhož druhu,
pro který byli trestáni po prvé. Bylo použito všech možných
prostredku, aby se zlomil tento návyk zlocinu. Prísnost staršího
zákonodárství, které ustanovovalo trest smrti na p}estupky nej
nepatrnejší, byla diktována snahou zastrašiti potenciální zlocince,
ale pres to se tomuto hroznému zákondárství nepodarilo ani
v nejmenším umenšiti pocet zld,cin/'!. Bylo užito mucení - bez
výsledku. Ani dlouhý pobyt v žalári nezlomí tento návyk. Po
lepšovny, soustava podmínecného odsuzování, pomocné spolecno

sti. a náboženské vlivy byly vzaty ku pomoci, a prece prumer
dvou procent trvá a zlocinci opetují své zlociny.

Výklad podaný chicagskými objeviteli vysvetluje celou záhadu

rázem. Duševní vada, jež ciní cloveka zlocincel11l, je vada zde
ciená a nevylécitelná. Jako tupost a i'dJiotství inteligence ne-
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zlepšuj e se ani tupost a idiotství citu (emoce). Pro t o jej ich obeti
setrvávají pri tom zpusobu životao jemuž privykly v mládí,
po svém prvním styku s odpovednostmi života. Jestliže v nich·
v tomto veku vznikla myšlenka, že krádež nebo vraždení lidi
je jim užitecné, jednají (nemajíce svedomí z krádeže aní hruzu

pred smrtí) podle této myšlenky, dokud nejsou trvale obmezeni.

Tento výklad nás zprvu ponekud desí, ponevadž se zdá rázem
niciti pyšné ponetí, které si clovek vytvoril o sobe prubehem

vektl - ponetí o svobodné vuli cloveka. Jestliže jsou naše ciny,

zvoláte, rízeny strojem, který je dobrý nebo špatný jenom podle
náhody fysické dedicnosti, co se stává z Henleyovy chlouby:
»Jsem mistrem svého osudu., jsem lodivodou své duše?« Odpo

vedí na to jest, že my sami si priznáváme, že se myšlenka svo
body vule nemuže aplikovati na chovance ústavu pro slabo

myslné. Uznáváme, že jsou tak nízké stupne inteligence, že na

nich nelze pojmouti ideu dobra a zla. Práve tak jsou, odpoví

dají chicagští badatelé, stupne tak sl<lJbé citové reakce, že ne
odpovídají na impulsy, které v normálních lidech ,rídí lcinnost
k dobrému nebo ke zlému.

Jinými slovy: Jsou všechny možné stupne citové reakce, stej ne
jako jsou všechny možné stupne inteligence. Ale inteJjgence a
cit jsou funkce dvou rtlzných soucástí. telesného mechanismu,
takže jeden a týž clovek mUže míti naprosto dokonalý mecha
nismus myslící a úplne špatný mechanismus citový, jako na prí
klad onen chicagský advokát, který zavražd,il svou ženu. Nebo
muže mít úplne dobrý mechanism myslící a dosti nedostatecný
mechanism citový; jako na príklad nekdejší guvernér indiánský

Mc. Cray, který nyní odpykává desítiletý trest v Atlantské káz
nici za radu bizarrních financních transakcí, spojených s pod
vody jdoucími do milionu dolaru. Máme zde muže s dosti silnou

inteligenc~, aby nabyl vysokého politického úradu a silné posice

financní; jeho citové procesy jsou však tak vadné, že nedovedl
rozeznávati mezi právem a prestupkem ve vecech penežních.
Theologické vysvetlení jeho pocínání záleží v tom, že byl po
koušen a padl, vedecké v tom, že jeho citovost (afektivita)
byla vadná a vyplývala ze zdedené fysické vady ve strukture ba
sických ganglií. A kompetentní psychologové mohli vyzkoušeti
jeho reakcní citovou schopnos~, když mu bylo dvacet let, a pred
povedeti spolehlive další beh jeho života.

Vyl tedy popíráte, namítne se nám, že tento obratný muž rriel
»svobodnou vuli«, aby urcil svou cestu mezi dobrem a zlem?
Odpoved je trochu složitá, ale zcela pochopitelná. Pokud se týce
jeho inteligenCt1, ten clovek ví, že jeho okolí pokládá to, co on
delá, za špatné. Skoro všichni' zlodej i maj í dosti rozumu, aby
pochopili, že spolecnost krádež trestá, a proto se snaží své zlo
dejské kousky utajiti. Ale jde-Ii ° citové pojímání vlastních
cint\, o chápání toho, jak je jeho okolí pojímá citove, to on
nechápe, ponevadž to pochopiti nedovede. On nemá ústrojí, jež
by mu Umožnovalo cítiti takto. Proto úplnou odpovedí na otáz
ku po jeho svobodné vuli jest, že má svobodnou vuli jenom
potud, pokud jeho inteligence a jeho úsudek o tom, co jest bez
pecno delat, ovládaj í jeho ciny.

Tím se vysvetluje, že se celkem málo lidí s vysokou inteli
gencí dopouští zlocinu. Nebot oni jsou jednak méne vystaveni
pokušením ke zlQlC.inu, protože jsou dosti inteligentn~, aby se
obešli bez krádeže. (Vetšina zlocinu je krádež v té nebo oné
forme, nebo násilí, jež je prípadností krádeže). A jsou-li po
koušeni, mají dosti inteligenctl, jež pusobi' na jejich impulsy
jako brzda. Necht však jsou sebe obratnejší, mají-Ii vážnou

vadu citových stredisk, podlehne rozum instinktu, je-li pokušení
dosti mocn~, a oni poslouchaj í staršího a mohutnejšího akcního
podnetu.

Jinak zase clovek, který má' jen prumernou inteligenci, nebo
o nejaký odstín podprume.irnou, nemá v ní protiváhy proti scest-

ným impulsum. Má-Ii krome toho vážný defekt v citových

reakcích, je témer j iste, že se za daných okolností dopustí zlo
cinu. V tomto typu je zahrnuta celkem. celá trída zlocincu. Jak

praví chieagští badatelé: »Vadná inteligenece je nehodou; vadná

citlivost je pohromou; a vadná inteligence ve spojení s vadnou
citovostí je katastrofou«,

*

Staré kriminální teorie byly puvodu teologického. Protože

hrích, .jenž je špatným citem, vedl tak casto ke zlocinu, jenž
je špatným skutkem verilo lidstvo až do nedávna všeobecne, že

zlocinec je proste hríšníkem, který nepoužil boží milosti k po
tlacení svÝch hríšných choutek, nÝQrž vtelil tyto choutky v ná

silné skutky, jež jsou zlociny. Tak zajisté ve·rili všichni ti,
kdož odvozovali svou ethiku z judaismu a krestanství.
První vážný útok na tuto teorii zlocinu podnikl italsk'Ý psychiatr
Cesare Lombros~, Navrhl kolem r. r870 novou teorii, jež otrá

sla celým západním myšlenkovým svetem a vzbudila diskusi, jež
dosud není u konce,

Lombroso studoval vedecky abnormální psychologii a biolo

gii, Byl v ruzných dobách reditelem ústavu pro choromyslné
v Italii. Studoval zlocince soustavne a dospel k záveru, že to

jsou zvláštní telesné typy a produkty degenerativní dedicnosti.

Lombroso popsal »typického zlocince« do nejmenších podro

bností, prikládal velký význam vnejším fysickým rysum, o nichž
tvrdi~ že jsou všem zlocincum spoler.:né. Jimi byly podle jeho
mínení: »odstávající uši, husté vlasy a rídký vous, vynikající
výcnelky celní, velké lícní kosti, hranatá a vycnelá brad<lj, mo
hutné celisti a premíra gestikulace«. Vedle techto charakteri
stických rysu pripisoval Lombroso zlocincum stejne typické
vlastnosti mravní, mezi nimi otupené svedomí, nedostatek

jakýchkoli výcitek svedomí a velkou ješitnost. Duševnc, tvrdil,
vyznacují se celkovým nedostatkem inteligence.

Lombrosova teorie vzbudila boúri protestu a kritik. Jeho my

šlenka, že se lidé stávají zlocinci proto, že zdedili jisté ústrojné
vady, byla predmetem divokÝch útoku, nebot schopnost h r e
šit i predpoklád~ že hríšník má s v o bod n o u v u I i, neboli
možnost voliti mezi alternativami dobrého a zlého. A s v o

b o d 11. á v u I e je doktrinou náboženskou, jež podpírá logicky

celou soustavu tresttl a odmen, slibovaných v nebi a v pekle,
Kdyby hrích, jevící se zlocinem, byl prijat jako resultát zdedené
fysické defektnosti, zhroutila by se celá budova teologie - jak
cítili její obhájcové - protože by se hríŠníkovi nemohla ukládat
odpovednost za jeho hrích. On »by si nemohl pomoci«, jsa nu
cen jednati tak, jak jedná.

Jiní kriminologové potírali Lombrosova fakta. Prohlašovali
(a konecne dokázali), že jeho »typický zlocinec« neexistuje. Zlo
cinu se dopouštejí i 'lidé holohlaví, stejne lidé s úzkými celistmi
a hustými vousy. A vetšina zlocincu nemá »divoké oko«, které
jim Lombroso vesmes pripisoval.

Pres to však byl Lombroso na správné ceste. Byl na stope no

vých pravd, jež byly objasneny a rozšíreny nedávnými objevy
a jež rozmnožují naše vedení v prícinách zlocinu tak nesmírne,
že slibují úplnou revoluci v našem soudnictví a umOžnují do
konce nadeji, že v jedné nebo dvou generacích bude vykoreneno
90 procent všech zlocinu, jakmile verejnost pozná fakta a bude
se jimi iríditi.

Lombroso mel úplne pravdu v své teorii, že zlocinci jsou zlo
cínci pro svou fysickou dedicnost. Jenom že pricítal duležitost
té stránce fysické dedicnosti, jež jí nemá. On videl (nebo se

.domníval, že vidí) urcité fysické ú cin k y dedicnosti, jež cej
chují urcité lidi na zlocince - na príklad mohutné celisti a
rídké vou~y, V tom se mýlil. Olson a Hickson dokázali, že
hlavní vecí., již zlocinci dedí, je vadný mozek a že tento vadný
mozek je prícinou j 'ich zlocinnosti.
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Poznámky

Nebude králu - nebude žebráku. Jest to nadpis
nad jiné karakteristický, kterým lidový týdeník so
ciálne demokratický vítal projednání sociálního poji
štení v poslanecké snemovne. Pred válkou znelo toto
heslo jinak: nebude králu, nebude papežu. Jest pravda,
králu znacne ubylo, papež další dobu už jest jen jeden;
a prece toto nové heslo, které bere kus ze starého, a
kus pridává z nové sociální politiky, predstavuje poli
lický anachronismus. Na projednání sociálního poji
štení jest dobre znáti zmenu v socialistické politice;
koncentruje se u zelených stolu, debaty tocí se kolem
úctyhodných svazku se sty paragrafy, jsou povoláváni
na porady odborníci, pracuje se s daty, statistikami,
jest to docela jiná povaha práce než pred válkou. A pro
tuto práci jest potrebí porozumení mezi širokými
vrstvami, pro zmenenou methodu socialistické politiky.
Slyšíme-li heslo: nebude králu, jakoby v nem zazníval
anachronism, jakoby se hlásili lidé, kterí se nedovedou
uzpusobiti novým pomerllm, jakoby nepoznávali nut
nost tvoriti nové psychologické predpoklady pro úcast
mas pri této práci. Jest to jiste vec težká, práve tak
formulovati požadavky socialistické v sloupce para
grafu, jednati o nich, potírati stanoviska protivná.
K této práci jest potrebí nový,ch hesel, nového pomeru
straníku k práci socialistických stran. I tato davovi
agitace musí býti podrobena revisi; jest to úkol velmi
težký, ponevadž jest težko najíti psychologický most
mezi konstruktivní prací a mezi širokÝm poctem stra
níku. Jest to snad otázkou casu, v socialistickém hnutí
bude to vec vývoje, s jakým ustane agitacní nebezpecí,
které v sobe skrývá radikalism komunistický. Pres to
nutno s tetnito novými skutecnostmi pocítati a varovati
se anachronismu agitacních; hesla, která byla úcinná
pred válkou, nemusí býti takovými dnes; mohou zníti
dute, a mohou jen dokazovati, že i vlldcové neodnaucili
se zastaralé terminologii, heslllm. Jest to detail, ale
i ten jest príznacný. Sociální pojištení jest vecí dosti
velkou, pres veškeré nedostatky, aby musilo býti takto
uvádeno v souvislost s hesly, které jsou anachro-
nismem. K. T.

Dopisy

Ceský autor a cizina.
Milý pane redaktore,

dovolte, abych citoval úryvek dopisu, jenž il1ustruje otázku pro
jednávanou pred krátkem ve Vaší revui: "Dear Sir, uzavírám
smlouvu, že vydám ve Spojených Státech Amerických mnou
porízený anglický preklad "Veci Makropulos«. Jak nepochybne
víte, neexistuje žádná copyrightová smlouva mezi vládou cesko
slovenskou a vládou Spojených státl!. Nicméne nechci p;re
hlížet Vaše zájmy jakožto autora hry a navrhuji« etc. - Zatím
už je pO'rízen jiný autorisovaný preklad (v Anglii) a kus ode
vzdán americkému zástupci; za techto okolností je však samo
zrej mo, že žádný americký zástupce ani anglický prekladatel
nebude uzavírat smluv s našimi autory, nebot ani on není nijak
chránen pred porízením neautorisovaného prekladu. Po techto
zkušenostech se dosavadní bezesmluvnÝ stav zmení v prerušení

korektních literárních styku se zememi anglosaského jazyka.
To ovšem je našemu zákonodárství vec svrchovane lhostejná.

Váš Karel Capek.
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o ceské tíze.
Budapešt, 2. <ríjna 1924.

Velectený pane redaktore,
cttl jsem v 35. císle "PrítomnoslÍ« Vaši apologii vtipnosti a
žertovnosti v literature a trochu jsem se podivil, že ješte dnes
u nás se musí tato samozrejmost brániti a že jsou u nás lidé,

kf erí vtipnost a žertovnost pokládaj í za c03i ménecenného.
Nechce nijak se státi soudcem ci poucovatelem, avšak pripomnel
bych rád tolik, že na pr. v Budapešti ncní mnoho casopisu,
které by se odvážily jíti pred svoje ctenárstvo bez vtipu a bez
satiry. Jeto na pr. "Esti Kurir«, v nemž denní politika, hlavne
vnitrní, jest charakterisována vtipem a hlavne karikaturou, po
dobne i "Pesti Napló« denne stíhá politické události karika
turou. Jiné casopisy používají vtipu denne a vtip tento se oby
cejne vztahuje na denní politické události. Ba i biografy neza

'pomínají na tuto svoji povinnost vu\ci obecenstvu a využijí
každé príležitosti, aby pri promítání veseloher šlehly dobrým
vtipem po soucasných politických událostech. Je to zde samo
zrejmé a já dokonce jsem si zarídil archiv techto karikatur,
které nejlépe dovedou oživiti vzpomínky na minulé politické
události. Ale karikatury tyto nejsou nijak milosrdné. Mini
sterský predseda hrabe Bethlen obycejnd pri snídani i pri

veceri vidí svoji karikaturu a který ministr ci poslance nebo
verejný cinitel vcera neco provedl, dnes už jest zkaríkován.

A prece jen karikatury tyto neurážejí. Ne snad jen proto, že
se dotýkají politického života madarského: velmi casto zariznou
se do masa i Malé Dohode, i Ceskoslovensku - a prece jen
llcurážejí: vždyt je v nich více pravdy než v 15 úvodnícíó
zdejších denníku. Máte asi pravdu, pane redaktore, ríkáte-Ii,
že bezvtipnost a nevtipnost jsou charakteristikou hlupákLI. Mohu
tak souditi podle zdejších orgánll kresfanské a legitimistické
strany. Ty jediné nevenují pozornost žertllm a vtipum a proto
ctení v nich jest tak fádní... Víte, ono Ceskoslovensko je
strašne vážný stát. A s touto vážností jde dále, než na príklad
reakcionárské Madarsko. Ono totiž se bojí, aby na pr. z Cesko
slovenska do Madarska nepsaly se zlé veci a pruto až do dneška
udržuje censurnÍ oddelení v Bratislavc a jinde. Madarsko už
cc.nsury listovní se vzdalo a pres to, že posílám takrka dennc
dopisy do Ceskoslovenska, nejsou nikdy Madary censurovány.
Za to však tyto moje dopisy jscu censurovány ceskoslovenskými
censurními úrady a stejne tak dopisy, které dostávám z Cesko
slovenska. Zdá se, že je to nepatrná vec, ale pri tom pojmu:
»demokratické Ceskoslovensko a reakcní Madarsko« se to divne

vyjímá. Zrovna tak jako s censurou casopÍsu. I Vaše "Prí
tomnost« byla už vybílena, o dennicích ani nemluve. A zde
za celých šest mesícu ani jediné slovícko v denních listech ne
bylo censurováno. A nemohu ríci, že napr. zdejší oposicní caso
p:sy by byly nejak mírné. Jiste víte, že Goethe napsal ve F a u
s t o v i: "In Deutschland higt man, wenn man '~óflich isl.«
A tato pravda, ovšem stonásobne zvetšená, plati i o Madarsku.
A ted si predstavte, že nekterý rozkacený sociální demokrat
nebo ochránce rasy se pustí do vlády! Bože, bože! To jiskry
létají! A censor to pustí klidne! a lidé se dobre pobaví. Tím
naprosto nechci chváliti vše, co je madarské. Ani mi nenapadne,
nebot v tomto státe jest skutecne více zlého než dobrého,
ale jsou veci - no vždyt mi rozumíte. Proto bych myslil, že
by bylo velmi zdravé, kdyby v Ceskoslovensku se rozumní lidé
usnesli na tom, že jen vtipní lidé smejí se státi nejak !cinnýmí
ve verejném živote. Já jsem - odpustte, že vykládám tu svoje
zkušenosti - jednou na jedné verejné prednášce jednoho mi
nistra (tehdy ale ješte ministrem nebyl) slyšel dobrý vtip:
že totiž jest záhodno, aby Ceskoslovensko vyváželo do Ruska
m~še sedláky. To byl jediný svetlý bod v celé oné prednášce,
ale nakonec jsem se dovedel, že to nebyl vtip, ale vážný po
žadavek. A tento clove!k se stal pozdeji ministrem. Bohužel na
podklade své vážnosti.
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Odpustte, pane redaktore, že jsem Vás obtežoval tímto do
pisem. Uznáte-Ii za vJodno, mužete to dáti k disposici Vašim
ctenárum.

S úctou Váš
-hu_

Antika a Cechy.
V Praze 3. ríjna 1924.

Vážený pane redaktore,

prijmete mu) dik za to, že jste uverejnil první cást mé úvahy
o antice, klassické filologii a strední škole. S Vašeho stano
viska plne chápu, že nechcete ctenHe presycovati stredoškolskou
pedagogikou, které jste venoval již tolik místa v tomto roc
níku. Konecne samostatné uverejnení první cásti osvetluje samo
o sobe! fakt, na který jsem práve chtel upozorniti. že totiž pomer
antiky a ceské kultury je otázka samostatná a otázka základní,
z jejíhož správného pochopení by mel s logickou dusledností
vyplynouti požadavek nezbavovat náš dorost klassického

vzdelání. I . ,.1 .1 ,"\
Mám ovšem obavy, že problém stredoškolský je u nás za

valen nekolika tak težkými balvany velmi populárních omylu.,
že je zvlášte laikovi težko naj iti onu logickou cestu. Takovými
balvany nedorozumení je špatne chápaná demokratisace strední
školy, príliš abstraktní ba imaginární touha po jejím sjednocení,
demagogicky lákavé heslo prakt~'Cnosti, tragický omyl, že se
hledá v národní kulture v Ý c hod i s k o a nikoli cíl vzdelání
atd. Vedle toho je rada otázek rázu spíše technickéh~, které
jsou však konec koncu nejduležitejší pri konkrétním rešení
stredoškolské reformy. Neodborník prirozene. nemusí vedet, že
je nesmyslem a zbytecným marením casu, má-li se na chysta
ném normálním typu uciti latine v nejvyšších trech nebo ctyrech
trídách (na humanistické vetvi I). Klassický filolog to ví a jest·

jeho povinností, aby to neodborníku vyložil.

Práve proto, že chápu antiku jako živý základ evrop ké tra
dice, pokládal jsem za nutno upozorniti ctenáre Prítomnosti
soucasne na ty prekážky, které upevnení této tradice vážne
ohrožuj í. A priznám se" že kdybych byl mel rozhodovati, kterou
cást treba spíše uverejniti, že bych dal prednost té cásti
detailní, stredoškolské. Nebot je treba pomáhati nejslabšímu a
tím není v tomto prípade antika. Znáte své ctenáre a reknete,
že je to pošetilost, ale mne nezbývá nic jiného, než abych se
k té pošetilosti priznal.

Ostatne Vy sám, pane redaktore, jste dobre pochopil, oc mi
šlo, nebot jste vpravil do titulu slovo parlament, ackoli není
v kapitole o antice reci o parlamentu. Do parlamentu neprijde
predloha o našich vztazích k antice a Evrope" ale možná že se
tam objeví predloha o organisaci a ucebných plánech strední
školy. Tato konkrétní otázka bude zkušebním kamenem pro
úroven abstraktního myšlení a dialektických schopností našich
lidových zástupcii. Titul, který jste dal mému clánku, je tedy
upozornením, vykricníkem, a v tom smyslu jej rád prijímám.

Za slova, kterými jste se zastal klassické filologie, dekuji
Vám srdel:ne. Ostatne se priznám" že jsem je ocekával od

Vašeho evropského rozhledu. Proto j.sem Vám svuj clánek
poslal.

S opravdovou úctou Váš
J. Lltdvíkovský.

P. S. Budu rád, když tento dopis uverejníte pro informaci
ctenáru.

Dva citáty.
Vážený pane redaktor~

dovolte, abych proste položil vedle sebe dva citáty z »N árodních
listu"" z nichž druhý do jisté míry muže vysvetliti první.

Tak psaly »N ár. listy" 29. zárí:

T r ap n Ý z jev. Pri vCere)Sl slavnosti Starodružiníku

trapne pusobila nedokonalá praporová výzdoba pražskýó
domu. Primátor dr. Baxa sice vydal výzvu k majitelum

domu, by své domy prapory ozdobili, ale veliká cást jich
neuznala za vhodné tak uciniti. V tom smeru vynikalo·'
Václavské námestí. Prapory scházely na dome cís. 2, 4, 7,

~, !O, 12, 14, 17, 18, 20, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 47,
53, S6 a 70, tedy celkem na 22 domech. Na P,ríkope nebyly
ozdoberiy domy cís. 9, 21, 2S, nemecké kasino, palác Silva
Taroucy (mestský majetek) a Bazár (mestský majetek).
Celetná a Kaprova ulice" kudy pruvod Se ubíral, nebyla
skoro vubec ozdobena a na Smetanove námestí (pred parla
mentem, kde slavnost se' konala) nebyl jediný prapor. Pri

pouštíme, že cástecná vina spd~ívá na nedokonalém uspo
rádání, vždyt na príklad i na mestských budovách scházely

prapory, ale z vetší cásti jest prícinou této ostudy jednak
nevšímavost nekterých majitelu domll, jednak zúmyslná de
monstrace. Domníváme se, že musí se naléiti prostredky,

by príšte k temto trapným zjevum nedošlo.«

Dne 27. cervence napsal však dr. Kramár v týchž »Nár. listech«
tato slova:

»Poslední sjezd legionáru mel by býti vážnou výstrahou.
Že Praha svým chl,adiem a .svou upjatos~Í
dem o pst r o val a pro t i ve den í leg i o n á r U, ne n í
k o n e c n e n e š t e stí m, - -«

V plné úcte Váš
R.

Vypadlé slovo.
Pane redaktore,.

v 34. císle »Prítomnosti« otiskl jste la5kave moji kratickcu
odpoved panu -Mi- na jeho vzdechy z dllstojnického stavu.
Po clánku pana -Mi-, který následoval za mojí odpove:dí,
l~emíT1ím více o této veci s ním polemisovati. Ano, mám slabé
lJervy; s temi jsem se už - jako mnozí jiní - vrátil ze
Sibire. A šírení takových nehorázných nepravdJ v osvobozené

vlasti rozhodne jako sedativu:n nepusobí.

Cíl nynejšího mého dúpisu je jiný. Já jsem totiž onu svoji
odpoved koncil slovy: »Vzpamatujte se, pane -Mi-, a odvo
lejte svuj hanebný výrok.« V otišteném u Vás mém clánku však
slovo »hanebný« schází. Jak si mám, pane redaktore, tuto okol-,
110St vysvetliti? Bylo toto slovo úmyslne vypušteno za úcelem
zmírnení prílišné rÍznosti? Výrok pana -Mi- haní legionárské
dustojníky, nhá na ne nezasloužene hanbu" je tudiž hanebný.
Rozhodne nepochybuji, pane redaktore, o Vaší nestrannosti a
doufám, že mi laskave vec vysvetlíte.

Pro nedostatek volného casu nebylo mi možno dríve se na
Vás s touto prosbou obrátiti.

V dokonalé úcte Vám oddaný
O.B.

(P o z n. r e d a k c e. Racte miti pravdu, domníváte-li se" že

»ono slovo bylo vypušteno za úcelem zmírnení prílišné ríznosti«.
Redakce velmi ráda popreje místa debate, ale velmi nerada
silným slovum. Jsme presvedceni, že je možno debatovat
v mírných mezích, a myslíme, že je povinností hostitelovou,
aby chránil ~vé hosty pred urážkami. Litujeme, nesouhlasíte-Ii.)

Knihy redakci zaslané.
Antal Stašek: V temných vírech. Román. Nákladem Ceské

grafické Unie. Stran 306. Cena Kc 24.-.
] osef M uldner: DUim u dvo~, bohyní. N ák1. Ceské grafické

Unie. Stran 350. Cena Kc 23.-. (Román trípatrového 'cloveka.)


