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Zivot a instituce

Karel Capek:

Demokracie a obrady.
Chce-li nekdo ríci o politi'ckých stranách v demokra

cii neco hodne strašného a hanlivého, rekne, že jsou
církevnické. Po jisté stránce je to pravda: politické
strany jsou fanatické, nesnášelivé, omez,ené, zarputilé,
bojovné a pitomé jako církve. Ale po jiné velmi pod
statné stránce jsou docela nepodobny kterékoliv církvi
na svete, vcetne s církvemi lidožroutskými; nejsou to
tiž ani za mák slavnostní, obradné a zkrátka církev
nické. Nebot podstata církve není jen ta, že ukládá
víru v nejaké clánky verouky, nýbrž i ta, že tuto víru
projevuje a oslavqje obcasným plesáním, hodováním a
hudbou. Býti údem církve znamená zároven býti
úcastníkem zvláštnkh a svátecních radovánek. Proste
církev jest pospolitost; a každá živá a uprímná pospo
litost se projevuje plesáním a úcastí n,a spolecném roz
jar,ení. Proti tomu být údem politické strany znamená
dostavit se jako jeden muž na schllzi a zachmurene po
slouchat, co ten pán na podiu povídá, aniž by pak clo
veka doma cekala lepší a bohatší vecere na znamení
svátecní radosti. J sou-li politické strany církevnické,
jsou jenom úpadkem církevnictví.

Ale to konecne je dobre; svetu by nebylo pomoženo,
kdyby národní socialisté místo pouhého recnení pred
vádeli na Václavském námestí tance poslancu nebo
zpevy a sebemrskání senátoru, nebo kdyby narozeniny
dra Kramáre byly mezi jeho verícími oslavovány ri
tuálním pojídáním skopové kýty a okurkového salátu.
Nejde mi jen o pitoresknost techto obradu. Zaráží
mne, že veškeré obradné zvyky života jsou j,en konser
vativne udržovány, pokud nejsou pomalu odkládány;
a že se VllbeCnerodí nové. Kdyby nebylo jisté nábo
ženské tradi'ce, nepojídali bychom na Štedrý vecer
kapra ani na Velikonoce peoeného beránka, ale nejen
to: kdyby nebylo recené tradice, neoslavovali bychom
ani zimní slunovrat ani príchod jara ani vrchol léta.
Myslím tu na církevní svátky, protože jsou pohanské
a prírodní. Vánoce nejsou jen oslava božského i lid
ského dítete, nýbrž také oslava zimy; je to plesání ve
snehu a svátek domácích kamen. Kdyby nebylo Vánoc,
meli bychom je stvorit; ale nestvorili bychom jich.
Kdyby nebylo Velikonoc, meli bychom oslavovat ne
jaké jiné vzkríšení; ale jak se zdá, nebyli bychom s to
neco takového vynalézt. N a štestí pro jisté stránky
života je náš život hloubeji prorostlý pohanstvím nebo
sentimentalitou (jmenujte to jak chcete), než si uvedo
mujeme. Jsem rád, že dosud žádný pokrokový politik
Ilenavrhl zrušení Vánoc; mám za to, že by ne
dovedl pak vymyslit nejaký osvícený duvod pro pojí
dání kapra, dávání daru nebo rozsvecování svícek na
vánocním smrcku. Každá porádná: církev od starých
Reku až po Nové Kaledooce pol\ládala ctvero rocních
dob za událost dosti duležitou a obecne zajímavou, aby
ji obradne oslavila. Demokracie však nerozdelila rok
na ctvero rocních casuv, nýbrž' na ctyri platební kvar
tály.

Stejne tak všechny církve na svete velebily a svetilv
rytmus lidského života. Narození cloveka jest de~
slavný a památný, jejž se sluší poctít svátecním a my
stickým zpusobem. Pohlavní dospelost je veliká a ra
dostná událost, v níž se oslavuje zdatnost nového po
kolení obrízkou, hrami, birmováním a jinými velkými
obrady. Snatek pak je osudný krok do života, což nut
no vyjádriti významným a tajemným rituálním dura
zem. Konecne smrt cloveka je poslední príležitost, aby
byl nebožtík oslaven a pocten krikem, muzikou a slav
nou hostinou. Tak je 'celý život cloveka jaksi vyvýšen
na velkých, mocne oslavených událostech, címž se vy
slovuje fakt, že lidský život je vznešený a posvátný.

Je jakýsi nepsaný a tajemný zákon, podle nehož si
demokracie nepotrpí na pompu a obrady; zvláštní však
je, že demos cili lid si naopak na pompu a obrady po
trpí; dokonce pompa a paráda bylo to jediné opravdu
lidové ve starých monarchiích a theokraciích. Ubírá
val-li se kníže »v nádherném pruvodu« po ulicích
mesta, delal to steží pro své potešení, nýbrž pro pote
šení lidu; ale týž lid by asi reptal, kdyby se dejme to
mu doktor Franke ubíral v nádherném pruvodu, za
hláholu zvonu a ve zlatotkaném rouše, po ulicích me
sta. Lid shledával v porádku, teklo-li pri královské ko
runovaci víno ze všech kašen; ale mrucel by asi na vy
hazování erárních penez, .kdyby teklo víno pri utvorení
nového kabinetu. Demokracie jaksi vylucuje okázalost;
toliko v monarchiích mají ministri vyšívané fraky a
prsa pokrytá rády. Bylo by nevhodno žádat, aby naši
senátori nosili bíl.é togy s nachovým lemem; ale bylo
by také marno žádat, aby naši kandidáti poslanectví
stáli na nárožích s ·hlavou na znamení pokory odkry
tou, jako stávali kandidáti ve starém Ríme. Nebot de·
mokracie neodmítá jenom pompu; neprijímá také sym
boliku.

Každý obrad je konec koncu symbolický; a každý
porádný symbol je sociální, nebot je obecný. Kdyby
každý z nás kouril viržinky, byla by snad viržinka
symbolem našeho národa. Symbol nevzniká jenom
tím, že znamená neco hlubšího, nýbrž tím, že je po
znán a uznáván všemi nebo velmi mnoha lidmi. Ko
runa je symbol království, protože lidé mohli spíše po
znat krále podle koruny nežli podle nosu nebo podle
moudrosti. Dvorané znali krále po hlase nebo podle
nosu; širší lid jej znal jen podle koruny; koruna je
zrovna to, co na králích bylo skutecne lidové. Pri pa
lácových revolucích býval král zapíchnut v posteli; pri
lidových revolucích byla králi, jak se ríká, sražena ko
runa.

Každá vetší pospolitost si vytvárí obrady týmž po
chodem jako si vytvárí symboly; symbol není tak tuze
obraz nejaké veci, jako spíš obraz a odznak spolecného
smýšlení a chování, a nejen to: je to zároven oslava.
Snubní prsten nemá snad pripomínat manželské povin
nosti, nýbrž slávu manželství, jež byla udelena první
ho dne. Státní prapor nemá pripomínat, že jsme po
slušni zákonu, nýbrž že jsme pripraveni bojovat a do
konce i zvítezit, když už to musí být. Vánocní stro
mek nepripomíná, že jsou Vánoce, nýbrž že Vánoce
jsou slavné nad vše jiné. Kdybych si zdobil doma
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smrcek svíckami a cukrovím rekneme 19. listopadu
nebo 27. února, bylo by to bláznov tví, protože to ne
delá toho dne nikdo. Hlubší význam vánocního strom
ku je v tom, že jej zdobí skoro všichni lidé téhož dne.
Kdybych jedl kapra pátého ledna, byla bY' to má sou
kromá záležitost; ale budu-li jej jíst na Štedrý vecer,
bude to jistý obrad, nebot toho dne bude skoro celý
svet jíst svého kapra. Bude to svého zpusobu obco
vání lidí. Bude to svátek ne proto, že jím kapra (ne
bot jím ho nerad), nýbrž proto, že ho jí toho dne
skoro celý svet. Jisto je, že republika není tak popu
lární jako Vánoce; 28. ríjna nejíme všichni totéž po
svátné jídlo a dokonce' nepI.esáme všichni stejným ZpL1
sobem, nýbrž na deseti ruzných politických táborech.
Vyhýbáme se obradnosti jako cert kríži, i když by tato
obradnost znamenala oslavu demokracie. Protože ne
máme smyslu pro symboliku státu, nemáme smyslu
ani pro skutecnost státu; pokud si nepredstavíme stát
jako prapor nebo jako krásnou pannu, nepredstavíme
si jej vubec. O tátním svátku se nám ríká, abychom
premýšldi, a nikoliv', abychom smekli nebo abychom
se vzali za ruce a tancili. Nic nesdružuje lidi tak jako
symbol; nic je neisoluje tak jako premýšlení. Vláda
lidu bude plnou skutecností teprve tehdy, až pochopí
me, že je stejne slavná a hodna obradu jako vláda cí
sare Augusta nebo vláda boží na zemi. Není vslmtku
treba, aby poslanci meli v rukou žezla nebo ministri bílé
kone; ale je treba, abychom si zvykli uctívat demokra
cii jistými formálnostmi; aby sama demokracie byla ji
stý obrad; abychom si vytvO'rili zvyky. Demokracie
bude na veky zajištena, stane-li se velikým národním
obycejem. Což nepujde bez symbolu a skutecných svát
ku a skutecné pospolité radosti.

Dr. Ladislav P. P1'ocházka:

Zrpšíme-Ii ministerstvo zdravotnictví,
nezapomínejme na jeho úkoly!

Kdykoliv se mluví o restrikci ministerstev, uvádí se
ministerstvo zdravotnictví jako takové, které má býti
zrušeno. Neslyšel ani necetl jsem posud duvodL1; du
vod úspory je slabý - zrušením ministerstva ušetrí se
jen plat ministruv, neco na úctárne a administrativní
službe - celkem ne celý milion korun.

Pri zrizování ministerstev na pocátku naší samo
statné administrativy byly pomery takové, že zrízení
samostatného ministerstva uznáno nutným. Byl to
úrad nesmírne duležitý proto, že pole ver·ejného zdra
votnictví leželo dlouho úplne ladem; v Rakousku byla
až do posledních let válecných pouze sekce zdravotní
v ministerstvu vnitra, jež byla úplne zbyrokratisována;
teprv·e' za války se poznalo, jaký ohromný význam má
,dobre zarízené a dobre vedené zdravotnictví, a honem
se zrídilo ministerstvo, které však už se nedostalo
k organisacní práci.

Naše ministerstvo dostalo do vínku témer úplne bílý
pap·ír. Kdežto všecka ostatní ministerstva mají vybu
dovanou administrativní službu od první instance až
po ministerstvo, s vlastním statutem úrednickým, po
dedili jsme po Rakousku službu zdravotní roztríšte
nou, bez centrální organisace. V první instanci byli
- a jsou posud - jednak obvodní lékari samosprávní,
bez vclenení do celkové služby zdravotní, ponechaní
sami sobe, bez dozoru a v.e'dení, špatne placení; na
Slovensku neco málo státních obvodních lékarL1 s že-

bráckým honorárem. Pak lékari okresní, pridelení
okresním politickým správám, na Slovensku také lé
kari župní. V druhé instanci zdravO'tnÍ oddelení zem
ských správ politických, priclenená pevne k politické
službe, pak zdravotní oddelení zemských výboru v ce
chách a na Morave, úplne samosprávná, bez souvi
slosti se zdravotní službou státnÍ.

Všecka ostatní ministerstva byla snadno budována
na hotových zákonit)'ch podkladech, na pohotOvé vlastní
administrative, bez potreby nového tvorení a organi
sacní iniciativy. Naproti tomu zákonité podklady služ
by zdravotní jsou chatrné a zastaralé: rakouský záJmn
zdravotní je pres 50 let starý, uherský o málo mladší,
zemské zákony ceský a moravský také již pres 35 let
staré, pracované tenkráte za docela jiných pomeru
v uzouckém rámci samosprávných potreb, co nejúspor
nejší, a nedostavené v jednotný souvislý systém samo
správného zdravotnictví. Od doby, kdy tyto zákony
byly delány, udelala celá medicina a hlavne hygiena
ohromné pokroky: ale zákonitý podklad hygienické
služby pochází z dob, kdy se ješte tuz1v málo vedelo
o bakteriích, a kdy na pr. o sociální hygiene vubec
se ani nemluvilo.

Pomery zdravotní v republice nebyly pri založení
ministerstva utešené. Predne jsou celé rozsáhlé kraje,
kde vubec schází lékarská a porodní pomoc: horské
kraje v Cechách a hlavne celý pruh Slovenska pod
Karpaty a témer celá Karpatská Rus. lIedostatek lé
cebných ústavL1 - v Cechách a na Morave neco pek
11)'Cha dobre vedených, ale nestejnomerne rozdelených
samosprávných nemocnic, na Slovensku témer tabula
rasa. 'Primitivní pomery v obcích venkovsk)"ch, hlavne
pokud se týce zásobování vodou a kanalisace, násled
h;m toho stálý tyfus brišní a ohromné úkoly assanac
ní. Tuberkulosa a detská úmrtnost z nejhorších
v Evrope. K tomu úplný prevrat v nazírání na so
ciální pomery, v nazírání na »chudinství«, následkem
toho svetové hnutí za rozvojem sociální hygieny; no
vý názor na cenu lidského života, mohutný proud sve
tový, žádající energický boj proti sociálním chorobám.
Ohromný rozvoj therapie, nutnost uciniti dobrodiní
nových vynálezu lécebných prístupným všemu lidu, ne
jen bohatým. To vše znamená veliké úkoly organi
sacní, cilou iniciativu zákO'nodárnou i pevné rízení
služby periferní: úkoly to plne osprav·edlnující zrízení
samostatného ministerstva, jež takto dostalo dO' vínku
práci z nejobtížnejších, ale také z nejvdecnejší·ch.

Mluví-li se dnes o zrušení tohoto ministerstva, pak
by duvody k tomu mohly býti jen dva: bud toto mi
nisterstvo už SVL1júkol splnilo a není ho již treba;
nebo jej nesplnilo a vina toho se pricítá tomu, že zdra
votnictví potrebuje jiné organisace, než vyvrcholení
samostatným ministerstvem. První dL1vod neobstojí:
úkoly shora jen zbežne a ve velkých rysech nastínené
posud daleko nejsou splneny, a volají stále hlasiteji po
svém rešení: musí tu b),ti nejaký centrální úrad, ktet)'
se bude zabývati j,ejich rešením. Zá.važnejší je druhý
duvod. Nesplnilo-li ministerstyo zdravotnictví posud
úkolú mu uložených, spocívá to hlavne v tom, že jsou
to práce, kterých v krátkém case sedmi let ukonciti
nelze. Vetšinou jsou to práce, vyžadující dlouhé prí
pravy, dobré rozvahy a hlavne obrovských nákladu
financních. V ruchu prvých let republiky odstrkávalo
se zdravotnictví meritorne i financne: predne byly jiné
naléhavé úkoly, situace financní po válce stísnená, za
druhé je tomu práve tak, jako bývá u pacienta: dokud
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je mu zle, prisahá na doktora a rozplývá se oddaností
a vdecností; jakmile se vystune, vyhne se doktoru na
sto kroku. I u nás brzy vyprchala hluboká vdecnost
k medicíne, hlavne hygiene, která pro evropské lidstvo
za války a hned po ní tolik vykonala, a nastal známý
nám lékarllm obrat. Zavál ostrý vítr proti lékarum,
který ucítilo i »jejich« ministerstvo.

Druhá prícina, proc úkoly ministerstva zdravotnictví
se plní tak pomalu, spocívají v jeho vedení. Je to mi
nistertvo vývojové, kde hlavní práce má býti v cinnosti
organisacní a zákonodárne-iniciativní. Proto hned tak
jiné ministerstvo nepotrebuje tolik jednotného a trva
lého vedení, jako zdravotnictví. U nás peclive se vy
hladila až do korene všecka ustanovení, cílící k tomu,
aby v každém ministerstvu byl vedoucí úredník, zna
menajíci kontinuitu práce a jednotnost v,e!dení i pri
zmenách osob ministru. Bezohledne se uplatnila zá
sada, že vedoucí osobou je pouze ministr. V mnoha
jiných, stabilisovaných ministerstvech snad to jde; ale
v zdravotnictví je to názor prímo vražedný, zvlášte
když se vyskytnou ministri, kterí považují za první
práci rušit plány a projekty svého predchudce. Mi
nistr parlamentní - a ve vyvinuté demokracii jiného
nebude - pravidelne nebude hygienikem. A takový
muže sice ministerstvo representovati, zastupovati je
v parlamente a ministerské rade, ale dáti mu smer, rí
diti jeho práci a udržeti je v kontinuite pracovní a na
výši soucasné vedy - to takový ministr nemuže. K to
mu by tu mel b:)Ttivedoucí úredník potrebné kvalifi
kace. Takového muže tu nebylo - a -odtud dobrá po
lovina výtek, házených na ministerstvo.

Mne se zdá, že ani tento druhý dllvod nepostacuje
k zrušení ministerstva. Tím méne, že toto zrušení a
prideJ.ení sekcí zdravotnických k nekterému jinému mi
nisterstvu neprivodí nápravu, nýbrž další ochromení
práoe. U nás pomýšlí se nejvíce na pridelení zdravot
nictví k ministerstvll sociální péce. Láká-li tu vzor
anglický, pak je to omyl: tam naopak sociální péce
pridelena je ministerstvu zdravotnictví, a obé prospe
ruje dobre. Pocítá se asi s tím, že obe ministerstva
mají cetné stycné úkoly: tak zrizování rtl~nÝ'ch po
raden, ústavu pro péci chorobineckou a hlavne veliké
pole sociálního pojištení s pojištením nemocenským a
invalidním. Ministerstvo zdravotnictví zase má veliké
úkoly na poli sociální hygieny, kde se stýká s cinností
ministerstva sociální péce. Ale tyto stycné body jsou
pouze menší cástí cinnosti obou úradu: vetšina agen
dy je úplne ruznorodá. A v techto stycn:)Tch bodech ne
vyvinulo se dorozumívání a soucinnost, nýbrž antago
nismus a kompetencní spory. V ministerstvu sociální
péce - aspon u nekterých vedoucích úredníkll - za
hnízdil se duch lékarstvll prímo neprátelský. Pride
lení ministerstva zdravotnictvi ministerstvu sociální
péce by znamenalo podrobení, podvázání všeho samo
statného života a dání za pravdu naprosto falešnému
názoru, že sociální hygienu mohou vésti laikové. Pro
celé lékarstvo znamenalo by to težký úder do hlavy,
ztrátu chuti k práci na poli sociálním, stálé stížnosti a
boje: v takovéto atmosfére by se težko pracovalo ini
ciativne. Pro stycné body práce obou ministerstev
postací presné vymezení púsobnosti, zamezení hygie
ni'ckého diletantismu, jenž dnes stojí zbytecne veliké
peníze a muže v budoucnosti státi i ztráty na zdraví a
životech.

Pridelení zdravotnictví ministerstvu vnitra mohlo
by se odllV'odnovati tím, že beztak personál zdravotní

1. a II. instance pridelen je politick:)Tm správám, pod
léhajícím ministerstvu vnitra. Ale pouhé pridelení
sekcí zdravotnických tomuto ministerstvu má v sobe
nebezpecí zbyrokratisování služby zdravotní, jež na
opal<:potrebuje nutne dukladného odbyrokratisování a
priblížení pulsujícímu životu lidovému, opuštení ra
kouské these, že v:)rkonem zdravotnickým je popsaný
papír.

Nechci se zabývati tím, kde leží nejvetší vina, že
naše ministerstvo zdravotnictví nemá. té vážnosti a po
pularity, jako na pr. 'anglické, a zdravotnictví vubec
že nemá u nás tolik a tak oddaných prátel, jako na
pr. v Ameri,ce. Jiste veliká chyba je v naprostém té
mer nedostatku propagandy a popularisace úkolu
i práce tohoto ministerstva. Je ku podivu, že na pr.
podobne fundované ministerstvo ver,ejných prací pri
rostlo patrne i svým lidem - technikltm - i lidu da
lel{'ovke k srdci, než lékarúm a lidu ministerstvo zdra
votnictví - když O' jeho zrušení nikdo se ani nezmi
ií.uje. Ale není-li dnes u nás vedomí duležitosti toho,
aby zdravotnictví vybudováno bylo až do nejvyšší in
stance, aby jeho hlava referovala direktne parlamentu
a ministerské rade, aby melo SVltj samostatn:)r rozpocet
- pak brzy prijdou jiné casy. Zdravotnictví celého
sveta je dnes v ohromném rozmachu, jeho y:)'znam a
dltležitost všude rapidne rost u - zrušíme-li my za
takovéto evropské, ba svetové nálady ministersjyo
zdravotnictví, jehož zrízení nám sloužilo v celém vzde
laném svete ke cti a úcte, neposloužíme tuze ani své
mezinárodní povesti: jsme žárlivi na to, aby nás uzná
vali za stát pokroku milovný - a v oboru z nejváž
nejších chceme bez vážných dúvodu nejen pokrok za
raziti, ale i vThnouti tento obor do nesamostatnosti.

Dejme však tomu, že nebudou o bytí ci nebytí mi
nisterstva zdravotnictví rozhodovati dúvody vecné,
nýbrž duvody politické, a že k jeho zrušení prece je
nom dojde. Pak byla by tu ješte jedna cesta, jak vy
hoveti temto politickým dúvodum a zachrániti vec:
pripojení ministerstva zdravotnictví k státnímu zdra
votnímu ústavu, práve zrizovanému, a sloucení obou
ve »státní zdravotní úrad«. Ministerstvo by tím zna
menite získalo bezprostredním styk,em s živou hygie
nou, laboratoremi a prací mezi lidem; bylo by vylou
ceno z ruchu politického, do nehož nepatrí, d jeho ve
dení by bylo stabilisováno; státní zdravotní ústav má
dnes reditele, jenž by vedení státního zdravotního úra
du zastal beze sporu znamenite; úspora financní byla
hy vetší, než pri pridelení nekterému ministerstvu;
organisace tohoto úradu mohla by býti obdobná jako
II nejvyššího kontrolního úradu, jehož president je
úredníkem, zustávajícím na svém míste i pri zmenách
vlády, zodpovedným parlamentu a majícím i právo re
ferenda v ministerské rade.

Z Moskvy do Pekingu vzduchem.
Cesta šesti aeroplánu z Moskvy do

Pekingu, porádaná sovetskou vládou
snad více k úcelum propagacním než
sportovním, vzbudila prece svetovou
pozornost jako kus moderního do
byvatelství. Jeden z úcastníku výpravy
lící v »Izvestijích« prostým a plastic
kým zpusobem své zažitky.

N o v o n i k o I a jev s k, IS. cervna. - Všech šest našich
aeroplánu štastne dolétlo, a pripravujeme se na další cást naší
cesty, z Novonikolajevska do Irkutska, pri cemž máme prelét-
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nouti tisíc mil nejnesnadnejšího území z celého letu. Sestává
vetšinou z divokých lesu a hOT.Až dosud jsme leteli velmi zná
mou krajinou, která již dávno byla prozkoumána a procestována
našimi vzduchoplavci. Nejzajímavejší událostí našeho letu
z Moskvy k tomuto místu jest, že všech šest našich aeroplán li se
ustavicne drželo pohromade. Mnozí nás kritisovali pro náš po
malý postup, ale zapomínají, že neletíme o závod, nýbrž na vý
zkumy.

Po dva dny byli naši piloti a mechanikové zamestnáni prohlí
žéllím a zkoušením motoru. Dozvedeli jsme se, že po znacnou
cást cesty bezprostredne pred námi bude jediným možným prí
stavištem železnicní trat. Podél této dráhy z Novonikolajevska
do Irkutska ve vzdálenosti dvanácti set mil jest pouze pet pravi
delných prístavišt a dve letište. To, co se éasto jeví jako velké
louky uprostred lesu a podrostu, bývají zrádné mocály, kde jest
nemožno pristáti. Sto mil mezi Achinskem a Krasnojarskem jest
zvlášte nebezpecno k letu pro hory, nebot nad tímto krajem mu
síme leteti tri tisíce metru vysoko; a není možno pristáti ani
na trati. nebot tato jde hlubokými roklemi nebo podél vysoh.-ých
vrchu. :Mezi Krasnojarskem a Irkutskem jest témer tri tisíce
mil neprosekaného pralesa a na tricet až cty1"icet mil podél
železnice není ani jediné usedlosti·, a tato cást trati jest vron·
bena dvema neproniknutelnými stenami cedrových stromtl.

-K-;'--;;:'; n o jar s k, 22. cervna. - Naše pristání vyvolalo velké
vzrušení ve meste. Byla usporádána schtlze asi dvou nebo trí
tisíc delníku, a vudce naší výpravy, soudruh Schmidt, popsal
náš let z Moskvy až sem. Na jiné schuzi žádal predseda vtldce
vÝpravy, aby donesl toto poselství cínskému národu:. »Zlato
ustinská divise Rudé armády sleduje s živým zájmem boj
cínského národa proti imperialismu.«

Niž n i j U d i n s k, 23. cervna. - Opustili jsme Krasnojarsk
ve tri hodiny ráno za prvního svítání, a dolétli jsme sem v šest
hodin vecer, všechna létadla soucasne. To byla nejnebezpecnejší
cást našeho letu. Krajina jest hornatá, a husté mraky koure
z ohromných lesních požáru zahalovaly vyhlídku. More smrko
vých vrcholku se vlnilo pod námi. Naše oci mimovolne bloudily
po krajine pred námi, hledajíce možné prístavište' v prípade
potreby. Rodzevic, mechanik v mém létadle, pozoroval úzkost
live stroj. Videl jsem, že neco nebylo v porádku. Pohled dolu
ve mne vzbudil strach, nebot kdybychom se byli snesli, byl
náš prípad beznadejný. Ale záhy byl pilot mechanikem uspo
kojen; chyba byla opravena.

Soudruh Volkovojnov letel pred námi, a jeho štíhlý dvoj
plošník tvoril poutavý obraz, jak se vznášel nad lesy. Náš
»Junker« jest mnohem težší, a pripomínal mi svým oblým
tvarem nocní muru.

Když jsme sem dora'tili, sebehlo se obyvatelstvo, vyjma ne
mluvnata a starce tak slabé, že nemohou vycházeti. Pak jsme
konali improvisovanou schuzi, na které cetl recník pozdravné
ttlegramy z ruzných míst na Sibiri, stoje pri tom na levém
krídle aeroplánu »Pravda«. Naši letci byli málem umackáni
jásavým davem, ackoli by hlavne byli potrebovaii odpocinku.
Ted jsme již prelétli skoro tri tisíce mil za sedm dní, z nichž
jsme byli plných tricet hodin ve vzduchu.

I r k u t s k, 24. cervna. - Opustili jsme Nižnij Udinsk za
svítání a dolétli sem v 1'50, všech šest létadel v jednom cho
máci. Celá atmosféra do výše trí nebo ctyr tisíc stop byla za
halena kourem po celou cestu. Naši letci se nemohli navzájem
videti. i byli jsme ve stálém nebezpecí srážky. Nekolik mil
pred Irkutskem jsme spatrili prístavište, u vesnice Bokovo,
oblétli jsme širokým kruhem nad mestem, jehož ulice byly
plny diváku, a snesli jsme se na tom míste .• Proudy lidí
z Irkutska i z okolí na mile daleko se shromáždily, aby nás
privítaly. Zustaneme zde ctyri dny, než naši mechanikové pre
hlédnou peclive motory. Rozhodli jsme se pro další smer

našeho letu: pnmo pres jezero Bajkalské dO' Tanhoje, pak pres
jezero Gisnojské k silnici z Kiakty do Urgy, podle které po
letíme až ke konci. Telegramy z Urgy nám sdelují, že tu bylo
zrízeno pohyblivé prístavište. Naši mechanikové jsou zmateni
zprávou. že prístavište leží osm mil od mesta.

Ted vstupujeme do nejzajímavejší a zároven nejnebezpecnejší
cásti našeho letu. Bude to ješte nebezpecnejší než oslepující
kour nad horícími lesy, nebot musíme prelétnouti Bajkalské
jezero ve výši asi devíti tisíc stop, abychom se vyhnuli vzduš
ným vírum a proudum, které vládnou nad jeho vodami, a pak
musíme pt-elétnouti hory Hamar-Daiban, které dosahují výše
sedm tisíc stop. Až dosud nám motory sloužily dokonale, a
piloti, ackoli velmi unaveni, jsou ve výborné nálade.

29. cervna. - Bajkal jest zamlžen, temperatura klesla. Pocasí
se náhle zmenilo, a nebudeme proto moci vzlétnouti zítra, jak
jsme meli v plánu. Zde, tesne u jezera Bajkalského, jest velmi
promenlivé podnebí. Meteorologie jest tu v plenkách. Podk
rybát-u prináší »bargusin« cili severovýchodní vítr klidné po
casí, a »kultuk« nebo jihozápadní vítr prináší boure, ale nej
nebezpecnejší ze všech jest severozápadní vítr, který jmenují
horským vctrem. Jest již konec cervna, ale voda" v Bajkalském
jezet-e jest ješte studená jako led, a kvety na brezích teprve
rozvíjejí. Bydlíme v Grandhotelu v Irkutsku, kde hraje vecer
kapela v bezútešném prázdném sále. Majitel si stežuje, že má
špatné obchody. Obcas je tu živej i, když phjdou zlatokopov':.
aby se tu za SVtlj výtežek rozptýlili a poprali. Jsou to zvláštní
typy, nosí ohromne široké kalhoty zastrcené do bot a tak upra
vené, že byste tím mužem mohli trásti a házeti jak byste chteli,
a pt-ece by mu zlato z kapes nevypadlo. Podobných oblektlv uží
vají podloudníci. Tito zlatokopové nosí barevné košile znej.
dražšího materiálu. Nenosí pušek, ale mají stále ostrý ntlž
~chovaný v bote.

Jsme pripraveni odlétnouti okamžite, jakmile se pocasí vy
jasní. Naši mechanikové již dokoncili práci na strojích, a po
koupeli v krišfálove jasné rece Angare oblékli své sportovní
šaty a vyhlížejí spíše jako evropští cestovatelé ze záliby než
jako transkontinentální letci. Dnes vecer prší bez prestání.
Leteti pres Bajkalské jezero, kde je voda tak studená, že se
praví, že lidé umreli mrtvicí, když se do ní ponoHli, a pt-e
létnouti zasnežené pohorí Hamar-Daiban jest možno jen v pek
ném pocasí. Soudruh Tomaševskij bude na tom nejhure ze
všech, protože má nejslabší stroj. Ale smele se chlubí, že
poletí vedle nás ve výši devíti tisíc stop. Soudruh Ekatov, který
jest opatrným, prozíravým clenem naší spolecnosti, vykládá, že
bude šethti stroj a poletí pomalu, aby se ušetrit pro težký let
pt-es Kalgan v Cíne.

30. cervna. - Stále ješte cekáme na odlet. Ale zurivá bout-c
a déšt nás stále zdržuje. Zprávy ze všech míst bezprostredne
pt-ed námi jsou špatné. Všechny hlásají nízko visící mraky,
déšt a silné vetry.

1. cervence. - Opustili jsme Irkutsk unes v I I hodin dopo
ledne za príznivého vetru, ale brzy nás potkala zmena pocasí.
Nezapomenu nikdy na naše príhody tohoto prvního cervence.
Slunce stálo vysoko, když soudruh Schmidt vykonal krátký vý
zvedný let. Vrátil se s nejlepšími zprávami. Horské vrcholky
pred námi byly jasne viditelny. Vzlétli jsme. Ale okamžite se
ncco stalo na »Pravde«, která zakolísala, obrátila se a znovu
pristála. Jest nemožno popsati nekomu, kdo toho nezakusil.
uz1cost, kterou cítí družina, jako je naše, když není na jednom
létadle neco v pot-ádku a neznáme pHcinu. Dozvedeli jsme se
pClzdeji, že magnety na »Pravde« presta.ly fungovati. O nekolik
minut pozdeji jsme se opet vznesli. Ale již jsme promeškali
cas. Težké mraky se pomalu válely po obzoru. Byl to neoby
cejný pohled, jakého jsme nebyli svedky po celé ceste. Jednu
chvíli cnely modré vrcholky vzdálellých hor jasne pt-ed námi.
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o neco pozdeji mlha tak zhoustla, že se z ní norily zubaté skály
tesne po obou stranách od nás. Jedno z létadel, které nás pro
vázelo z Irkutska a vracelo se tam ted zpet, vyrazilo náhle
z mlhy pred námi. Na štestí bylo o neco níže, jinak bychom se
byli srazili. Tato zkušenost privedla soudruha Poljakova k roz
hodnutí, abychom se vrátili a nevydávali v šanc životy a stroje,
Byl to nezdar, ale jistá smrt hrozila pred námi. Težký strop
mlby visel nad Bajkalem, nutící nás leteti tesne nad vodní hla
dinou. Zdálo se, že pri dalším letu bychom meli volbu jedine
mezi utopením nebo roztríštením o skálu. Soudruzi Tomaševskij
a Ekatov postupovali úspešne kUrze, Gromov a Volkovojnov
prelétli štastne Bajkalské jezero a pristáli v Horním Udinsku.
Naše zbylá dve létadla se vrátila do Irkutska.

A Ita n - B ul a k, 2. cervence. - Vylétli jsme dnes v na
deji, že dolétneme do Troickosavska, létli jsme pres hornatou
krajinu, kde jsme meli možnost bud ríditi let kompasem ve
vysoké výši nebo sledovati sotva viditelnou silnici a telegrafní
dráty podél nÍ. Odpoledne jsme prelétli reku Selengu a dostali
jsme se hned na to do hornaté krajiny, kde nás zahalily husté
mraky. I soudruh Poljakov, který jest obycejne vzorem sebe
ovládání, hrozil zlostne pestí k nebi. Leteli jsme, jak to šlo,
mraky, až jsme k svému prekvapení shledali, že plujeme smerem
k Vladivostoku. Když jsme se obrátili, ztratili jsme beznadejne
smer a pristáli jsme na prvním prirozeném prístavišti, které
jsme spatrili. Bylo to blízko vesnice Edy, asi tricetpet mil
od Altan-Bulaku.

Vesnicané z Edy jsou pravoverní lidé, kterí slyšeli nejasné
zprávy o tom, že »bolševici letí do Cíny«, ale neverili z toho
ani slovu. Ted stáli kolem nás a mohli ohmatati letadla svýma
vlastníma rukama. Vzdychali a rozkládali rukama v bezmez
ném údivu. Jedno burjatské devce uteklo a skrylo se v káre,
když jsme se objevili, ale pak se uklidnilo, vylezlo a velmi se
zaradovalo, když jsem je postavil pred svuj fotografický aparát.
Ruská devcata se šnurami korálu kolem opálených hrdel pri
behla bez dechu ze Starého Kluchi, ješte vzdálenejší vesnice.
Zeptali jsme se, kde jsme, znovu jsme nastoupili, a za nekolik
minut jsme byli zde v Altan-Bulaku.

3. cervence. - »Pravda« a »Krasny Kamvolžik« jsou pri
praveny -k 1etu do Urgy, ale musíme cekat na své soudruhy,
kterí, jak jsme se dozvedeli, nemohli opustiti Horní Udinsk
podle svého plánu. Mezi Horním Udinskem a Urgou jest po
casí, jakému naši letci ríkají »vražedné«. Dovídáme se, že sou
druh Tomaševskij dostihl Ulan Batoru u Urgy, kde sestoupil
za velmi nepríznivého pocasÍ. Soudruh Ekatov, kterému se po
darilo zastihnouti nejlepší cestu, když jsme byli oddeleni v mlze
nad Bajkalským jezerem, vykonal znamenitou prímou cestu
k Drze, když jej prudká boure prinutila pristáti na mongol
ských stepích. Nejen že byl vzdálen všeho telefonického a te
legrafického spojení, ale nebylo v okolí ani jediného cloveka,
který by mluvil rusky. Ekatov se svým mechanikem strávili
noc v jurte nejakých mongolských pastýru, kterí projevovali
pra~ orientální lhostejnost k tomuto nezvyklému prípadu.
Mongolové prekrtili létadla na »létající káry«.

Soudruh Tomaševskij musil také stráviti noc s mongolskými
pastýri a pobýti s nimi nejakou dobu. Nakonec si obstaral kone
a s nejvetšími obtížemi se dostal na nejbližší telegrafní stanici
v Monhatai, odkud telegrafoval do Altan-Bulaku pro gazolin.
Byla mu automobilem poslána zásoba, a v prudkém dešti odlétl
do Urgy. Byl námcrníkem a vojenským letcem, ale vypravuje,
že v celém svém živote nezažil nikdy tak úzkostlivých okamžiku
jako za této cesty.

Volkovojnov a Gromov kroužili nad Baókalským jezerem po
ctyricet minut, než nalezli cestu z mrakll. Naidenovo letadlo

jest »Junker« stejne jako to, v nemž já letím, a nemohlo opu
stiti Urgu až do dnešního rána. Naše oba stroje »Junker« byly

na dnešní ceste nekdy pod a nekdy nad mraky. Chvílemi jsme
zahlédli modré vody Bajkalu pod sebou, s horami odrážejícími
se na jejich hladine, bílá clona mlhy byla pred námi, a za námi
se proti této husté šedé mlze odrážely zasnežené vrcholky hor,
U jezera Gisnoe jsme potkávali to, cemu naši lidé ríkají »pra
meny«, totiž jasné pruhy v mracích, na jejichž dne jsme videli
husté cedrové lesy, porustající horské svahy.

Jakmile jsme pristáli v Altan-Bulaku, byli jsme obklopeni
áavem zvedavých Mongolu, v širokých khilatech a nejri'lzncjších
úcesech. Nekteré se podobaly míse navrchu vlneného kotouce.
Jiné mely tvar kužele, koncícího štctkou. Jiní domorodci meli
slamebé klobouky, a jen nekolik nosilo evropské klobouky
plstené. Nekterí muži byli nazí po pás a tak opáleni, že vypa
dali docela cerní. Rozcuchané deti se batolily kolem nás; vdané
ženy se objevily v plném lesku, mely na hlavách podivné úpravy
ozdobené drahokamy a velikými rohy. Velmi tlustý Tibetan,
lékar a: knez, jel obkrocmo na stepním koníku. Psi se shromáž··
dili pod našimi létadly, nebot pes jest v Mongolsku posvátné
zvíre a nesmí býti rušen. Voj áci z mongolské rudé armády
v khaki uniformách se mísili vesele v dav. Said Baldžinima,
místní vládce, se objevil v svetle žlutém hedvábném khilatu.
Byl v pruvodu našeho konsula, soudruha Starkova. Prodírali si
namáhave cestu davem nás obklopujícím.

Altan-Bulak jest malé poloevropské mesto s mongolským ba
zarem, zaujímající místo bývalého cínského mesta Maimachen,
které bylo spáleno v obcanské válce r. 1920, celé až na jediný
chrám. O nekolik mil dále jest celnice a. zríceniny staré Kiak
hty, kde žili bohatí kupci obchodující dobytkem a cajem. V den
našeho príjezdu byl usporádán banket na naši pocest. Tu jsme
se setkali s predstavitelkami mongolské ženské pokrokové ligy.
Prišly v khilatech upevnených tesne v pase pásy a v mužských
plstených kloboucích.

U r g a, 4. cervence. -- - Konecne jest zde všech šest letadel
pohromade. Prolétli jsme 210 mil nebo ješte více z Altan-Bulaku
za hodinu 45 minut. Naštestí byl vítr za námi a hnal nás s nej
vetší rychlostí pres celou Mongolskou step a pahorky.

5. cervence. - - Dnes odpoledne usporádali naši letci zú
b"vtW let pro cleny mongolské vlády a mongolské lidové strany.
Naši mechanikové jsou zamestnáni prípravou létadel pro let
pres poušt Gobi. Poletíme podél telegrafní linie, nebot kdyby
chom ji opustili, jest zde jen sedm nebo osm malých mongol
ských vesnicek, které nám mohou udávati cestu do Kalganu,
ve vzdálenosti asi dvanácti set mil. Musíme se tedy ohlížeti po
karavanách, nebot ty táborí poblíž vody, a možná, že bude velmi
nutno znáti místa, kde jsou v poušti prameny.

6. cervence. - - Pri verejné recepci na naši pocest si ozdo
bil Said Baldžinima svuj hedvábný khilat odznakem dobrovol
nické rudé vzduchoplavby, který mu dal soudruh Schmidt. Vlád-

_ce mel dlouhou rec na uvÍtanou smelých letcu a poznamenal,
že tento let prináší velké kulturní poselstvÍ. Pravil: »Sovetské
Rusko prináší svobodu a mír, bratrství a rovnost potlaceným
národum orientu. Af žije jednota Sovetských republik!« Schuze
~koncila zpevem Internacionály v tibetském jazyku, a vecer byl
usporádán pruvod Mongolské komunistické Ligy Mladých.

UDE, 8. cervence. - - Opustili jsme Urgu dnes ráno v 5.32,
a ctyri z našich letadel zde pristály v !O hodin dopoledne, pre
stavše silné vetry a prudký liják.

Pe k ing, 9. cervence. - - 9. cervence jsme opustili Ude, a
pet našich létadel dolétlo do Pekingu s jedinou zastávkou
v Mayotonu. Soudruh Tomaševskij, jehož stopu jsme ztratili,
dolétl konecne da Ude uprostred poušte Gobi. Byl donucen pri
státi v malé vesnicce na ceste, kde málem zahynul žízní a hor
kem. Ackoli byl odríznut od celého sveta, spravil se svým me
chanikem Kamyševem porouchan)' motor a mohl konecne po
kracovati v ceste.
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Peking nás uctil vrelým privítáním. Soudruh Karakan nM
první pozdravil. Prístavište bylo ozdobeno cínskými vlajkami
a sovetskými prapory. Na praporech G o min d a n u, cínské ko
munistické strany, byly nápisy: »At žije spolek cínského národa
a spojených sovetských republik!« »Pryc s imperialismem!«
»Proletári všech zemí, spojte se!« Když naše létadla pristávala,
hrála kapela Internacionálu a pak cínskou hymnu.

Vynikající komunistický vudce Su-Cheng zduraznil ve své
reci politickou duležitost letu z Moskvy do Pekingu. Pravil:
»Za posledních sto let byla Cína utlacována imperialistický~i
mocnostmi, které použily své vojenské presily, aby nás Potlacily.
Sovetská vláda byla první, která prohlásila za svuj program
osvobození východních národi'!. Sovetsko-cínská dohoda z po
sledního roku uznává naprostou rovnost obou národu. Tato do
hoda otevírá novou stránku dejin mezinárodních vztahu na dale
kém východe. Kdežto imperialismus používá všech svých sil
k tomu, aby podrobil slabší národy, používá sovetská vláda
týchž podmínek, aby jim pomohla. V tom jest základní roz
díl.« Chystáme se na demonstrativní let kolem mesta, na který
jsme pozvali cleny cínské vlády, predstavitele Delnické jednoty
a hlavní cleny komunistické strany.

17· cervence. - Dnes casne ráno dolétli soudrUZI Tomaševský
a Kamyšev do Mayotanu. Trebaže bylo horko a mlha,
rozhodli jsme se okamžite leteti jim vstríc a setkati se s nimi
ve vzduchu. Spatrili jsme jejiCh letadlo asi v 7 hodin k veceru
a kroužili jsme kolem neho ve fantastických kruzích. Pak jsme
se pripojili za nc a všech šest nás pristálo v Pekingu v 7-40
hodin vecer.

J alt Klepetár:

Jak vznikala naše nejmladši generace
básnická.

. Pro naši nejmladší básnickou generaci je typickou
Jedna vec, která je zdánlive paradoksní: tato gene
race se sorganisovala drív než se vubec zrodila. A
bude-li tato generace ,charakterisována jednou literární
historií, snad jí neprizná opravdového díla, ale roz
hodne jí musí priznati organisacní talent.

Ono jádro, z nehož se pak vylouply všechny menší
i vetší organisace mladých literátll, byl rozhodne »Svaz
stredoškolského studentstva ceskoslovenského« cili S.
LS. S. S., ona záhadná a podivná organísacní efemér
ka, která sloucila po prevratu všechny tak zvané stre
doškolské ústavní organisace, aby je zase brzy rozlou
cila anebo ponechala vlastnímu osudu.

S. Cs. S. S. mimo celou radu resolucí protí mini
sterstvu školství, mimo skvelý ustavující sjezd a tažení.
proti vysokoškolskému Svazu provedl i tu neprozretel
nost, že založil literární Casopis. V té dobe totiž té
mer každá strední škola mela svuj tištený casopis a
nemíti casopis bylo známkou naprosté ménecennosti.
V Lounech meli »Cíl«, v Boleslavi »Domov«, v Ostra
ve se hlásili »My«, na Slovensku »Vatra«, táborští
meli »Štítného«, roudnictí »Labe«, které se zdiskredi
tovalo tím, že prineslo puvodní clánek, jenž mel tu po
divuhodnou vlastnost, že byl podoben k predmluve Ot
tovu vydání Wildeových »Pohádek« jak vejce vejci.
V této záplave stredoškolských casopisu bylo ctižádosti
centrální organisace vydati list, jenž by všechny ostat
ní predstihl. Nepredstihl je sice, ale zajímavým zu-

Literatura a v ,
Umenl

stane navždy. Tak se stalo" že v lednu roku 1919
vyšeL

RUCH
Lasopis svazu stredoškolského

studentstva
ceskoslovenského.

Lasopis- rídil redakcní kruh: Z. V. Kalista, A. Cerník,
K. Vanek, F. A. Elstner, E. Pikart, K. Prucha, M.
Weigert, K. Galia. Zodpovedným redaktorem byl Bor.
Ivliiller a tiskla jej »Grafia« v Praze. První císlo pri
neslo úvodem Heydukovu básen »Na Tatrách« s touto
poznámkou: »Tuto 'básen, již venoval starický mistr
našemu casopisu, klademe v celo jeho, ac oOstatní tvor
ba námi uverejnoOvaná bude puvodu ciste student
ského.«

Záruka puvodu »ciste 'studentského« tu byla a na po
slední \stránce Ipyla ješ~'e tato \poznámka: ~>Prosíme
o všemožnou podporu jak literární tak hmotnou. Císlo
vychází po velik~rch btížích a co nejdríve zmeníme ja
kost papíru i výpravy.« Ta podpora literární byla asi
hojná, ta financní už tak ne, nebot »Ruch« skoncil s le
gendárním deficitem, který zaplatili otcové slavného
vydavatelstva. »Ruch« totiž na stredních školách, jež
mely vlastní casopis, byl pokládán proste za špinavou
konkurenci a nebyl ani kolportován. Školy, které ne
mely casopisu, kolportoOvaly »Ruch«, al'e jakmile se
ukázalo, že v' »Ruchu« si tiskne ústredí co chce, zájem
ochabl a kolportáž leckde vubec zastavena.

Literárne je »Ruch« nejzajímavejším dokumentem
pro mladou básnickou generaci. Do redakcní rady pri
brán ješte Z. Smetácek a hlavním básnickým prispí
vatelem stal se Zdenek Viktor Kalista, pozdejší Zdenek
Kalista, clen »Literární skupiny«, autor »Ráje srdce«,
»Zápasníkll«, »Vlajek«, kte~ý posléze zasedl za pred
sednický stul U. S. Algolu s pevným predsevzetím
vybudoOvati mythus XX. století. Za tím úcelem zalo
žen dokonce casopis »M 20«, který vydal dosud dve
císla.

Pro Kalistu j-e zajímavo, jak byl tehdy v naprosté
závislosti na Macharovi. V prvním císle »Ruchu« má
básen »Themistok1es v Olympii«, odvar z Macharovy
sbírky »V zári hellenského slunce«, a tretí císlo ohla
šuje dokonce jeho prednášku o Macharovi v Mladé
Boleslavi. Do ctvrtého císla prispel Kalista básní »Te
šínsku«, zrejme insuirovanou Bezrucem, v níž není ani
památky a pozdejších Kalístorych andelíccích a vy
st ríhaných hvezdickách. Zde bourí:

»Bratrí, nezapomínáme
vašich hor.
Nemužeme, nevydáme
vašich hor.«

Sestá sloka je trochu popl'etená, ale Kalistuv eklekti
cism dokumentován je každým slovem této básne. V pá
tém císle už Kalista zacíná objevovati pokoru, což pri
chází v té dobe do módy. V tomto císle je také mezi
poznámkami tato perla stavovského uvedomení stredo
školákova:

»P e k n á rek I a ma. Nevím z jakých duvodu ocitl se
v minulém císle casopisu »Smích republiky« pekný inserát
pro odpurce studentstva, samosprávy a podobných nemra-vu.
Studentík s dívcinkou stápející se v dýmu cigarety, v koute
odhozená knížka a ministr Habrman s tvárí ustaraného
tatíka a s povzdechem. " »tak jsem si svobodu studia ne
predstavoval.« Není-li to prímou urážkou, pak je jiste bez-
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ohlednou nesvedomitostí pranýrovati (patrne z nedostatku
lepších vtiptl) ceského studenta a niciti mu prízen verej
nosti. Známe dobre poklesky studentu, avšak nejsou nám
tajny ani poklesky redaktoru, nerozumne škodících dobré
veci. Podruhé pozor! F. A. E.«

Tato pozná:mka mluví za dlouhé analysy prostredí a
doby. Je to strucný obsah, oc se S. Cs. S. S. zajímal,
a doklad pro psychologii prevratových stredoškoláku
nad jiné výstižn)'.

V šestém císl,e jsou první dva príspevky Jirího
'Volkera: »Luna« a »Matka«. »Luna« má již typi
ckou strunu W olkerovskou a prechod z dekadence
k procítení zvnitrnelé bolesti (což jest vlastne celý
Wolkeruv literární profil) je tak zajímavý, že uvádím
tuto vec nezkrácene. .

LUNA.
Ze sbírky »Noc«.

Má známá - dnes jsem chtel jít zpívat pod Vaše okna.
Slíbil jsem Vám to kdysi pri polibcích, když poznával

jsem všechny doteky krásy na Vašem tele a duši. Však
sliby dané mezi polibky jsou krehké jak libelluly.

Neprišel jsem - nebot svedla mne luna. Luna zasnená
vysoko nad zemí, usmívající se nepochopitelným úsmevem,
daleká a nedosažitelná.

Celou noc lákala me za sebou, ale zustala mi neznámou
i když zbrunátnelá padala v objetí dalekým horám.

V tom je problém nekonecné lásky:
poznávati, ale nikdy nepoznati.

V této ciste zpravodajské cásti našeho clánku není
dobre možno zastaviti se a sledovati dále jen Wolkera.
Zatím jde o to zaznamenati fakta a tu nesmím opome
nouti, že v témž císle je první (dosti naivní arci) obra
na mladé poesi,e proti útokum. Napsal ji Zdenek Sme
tácek a jmenuje se »Neporozumení«. Je to první
poctive psaná a poctive mínená obhajoba mlad)'ch.

Sedmé a osmé císlo »Ruchu« je nezajímavé. Kalista
tam má zase neco z Machara, hlásí se tam poprvé
k slovu Jirí Weil a je tam sáhodlouhý referát o schuzi
v)'boru S. Cs. S. S.

V devátém císle je krásná, dokonale clenená a vecne
psaná stat »Stredoškolský student nechce znáti litera
tury svého národa« od A. M. Píši, datovaná v Písku
15· IV. 1919. Mezi redakcními sdeleními cteme mimo
jiné totO':

»V redakci jsou deponovány tyto príspevky, jež byly
urceny pro almanach nebo jež letos zbyly: Jirí Wolker,
Pohádka o bledé princezne ... « -

to ostatní už nezajímá.
Chci tím ríci, ž'e at kritický soud o generaci, která

se seskupila kolem »Ru<:hu«, vyzní jakkoli - Jirí
W olker zustává zjevem nejplnejším a nejpuvodnejším.
Úcast Kalistova na celém podniku byla úcastí orga
nisátora a držitele moci. Je prirozeno, že bystrý a na
prosto ne detský Kalista hledel predevším využíti
svého vlivu v liste pro sebe a úcastniti se co prispí
vatel víc než mu podle kvalit príslušelo.

Skupina »Ruchu« - pravím s k u p i n a, nebot ko
lem »Ruchu« nebyla mladá generace cel á - mela
dva dobré kritické talenty: Píšu a Knapa. U obou hod
nocení dnes mohlo by býti jen kusé, nebot oba jsou
ve vývoji. S Cerníkem setkáváme se pozdeji v »Devet
silu« a Suk mimo to, že vydal básnickou knížku, ne
ucinil nic, co by mu zabránilo zmizeti v literárním

propadlišti. Jirí Weil je dnes horlivým propagátorem
moderní ruské literatury, Siiss, který v »Ruchu« psal
o Manesovi, maluje plakáty pro komunistické letnice,
éI jediný W olker ukoncil tak predcasne své dílo, o nemž
se sotva kdy domýšlel, že jím pomuže docela nezná
mému nakladateli, který zacal svou dráhu jen s ná
padem. Ten nápad bylo studentské· knihkupectví, jehož
realisaci lze denne spatriti ve Spálené ulici.

Výtka humbugu, s níž se šlo proti mladým a zejmé
na proti tem, které odkojil »Ruch«, byla sice opráv:
nená, ale je to omluvitelno mládím, které neco mocne
chtelo a proti necemu se mocne vzpíralo. Budme
uprírr?ní: dnes byli bychom rádi, kdyby se kolem n~s
pohybovali lidé, kberí vubec neco chtejí, nebot neJ
hroznejší je nechtít nic a dáti se nést.

Než - dosti reminiscencí. »Ruch« byl jedním z kry-
stalisacních bodu a projevil:

a) organisacní talent vše c h mladých,
b) literární talent ne k t e r Ý c h mladých,
c) vuli po necem svežím a nov'ém v literature (co

te; bude, se nevedelo a dosud se to neví).
Z »Ruchu« však nevyšla ani definitivní literární

skupina ani nejaký literární smer. Totéž platí o ostat
nÍoch krystalisacnÍch bodech, mezi nimiž »Studentská
revue« stojí znacne v popredí. To vše byla jen ohniska
a teprve pozdeji prišlo trídení duchu a nové, priroze
nejší útvary literárne-organisacní. jež po urcitou dobu
se projevovaly formou »Literární skupiny« a »Devet
silu«, jejichž genese je velmi zajímavá a budoucnost
(alespon pokud se jeví v organisaci »levé fronty«
umelclJ) ješte zajímavejší.

Organisacní talent mladých není necím náhodným.
Nezapomínejme, že tito mladí jsou generací roku 1918
a ž·e kolem sebe meli dosti príležitosti poznati, že
k vytvorení díla nestací jen znamenitá myšlenka, ale
že casto víc než na myšlence záleží na dobré organi
saci. Sorganisování vytvorilo mladým proste pudu,
s níž už pak; bylo daleko snadnejší se odpoutati k sa
mostatnému letu. Kdyby »Devetsil« se nebyl sorgani
soval nebyl by nikdy vydal svého almanachu a sbor
níku '»Život«, kdyby se nebyla vytvorila »Literární
skupina«, nebylo by dnes »Hosta« ani sborníku Sku
piny, nebylo by polemik. které se o tyto literární pro
jevy vedly, nebylo by vzruchu, života, krve v našem
literárním živote, a mladí,chtejíce psát, by byli cho
dili se svými vecmi k starým redaktorum starých re
vuí, z nichž by prec nebyl vyšel Vítezslav Nezval nebo
E. F. Burian.

To neznamená, že nebylo dobre, povst li-li r. 1923
Kodícek s Peroutkou v »Tribune« proti frázovitosti
a prázdnote nekterých mladých. Tato ofensiva gene
race almanachu z l. 1914 jen povzbudila, zcelila a
uvedomila mladé. Pocalo se uvažovat, co je podstat
ného na výtkách proti mladým, a to, co se našlo jako
pochybené, hledelo se napravit, zmenit, pretvorit. Tato
polemika prospela mladým víc než konjunkturální
obdiv Šalduv a tmelivé mlcení Otokara Fischera. Mla
dí poznali, že tohle je konecne fronta, proti níž je
nutno se postaviti s celou vážností a skoncentrovanými
silami. Ucinili to a - žijí.

J a mladých dalo by se demonstrovati úsloví o vlivu
školy na duši mladého cloveka. Všichni ti, kterí vstou
pili do literatury r. 1918-1919 s vlajícími prapory,
pocházeli ze strednkh škol, kde byli pokrokoví profe
sori. Takové Louny mely svého Ladmana, Fischera a
Koutníka, taková Boleslav zase své, Tábor, Rakovník,
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Roudnice s Milanem Svobodou - to byla ohniska
nové práce, nového úsilí. Tam se krok za krokem do
bývaly posice, krok za krokem S'tJ pracovalo proti sta
rým, kterí byli nejen symbolem reakce, ale skutecnou
reakcí. Na techto ústavech lze dodnes poznati vliv
onoho pruvanu, který jimi protáhl v onom kritickém
školním roce 1918--1919, a ti, kterí první na techto
školách matur,?val ve svobodném ceském státe, jsou
dodnes uvádent co hruzný a odstrašující príklad tem
kterí prišli po nich. Inu - ozvalo se mládí. '

Je zajímavo, že u této generace studentství a litera
tura byly vlastne t'Utožné -pojmy. Kdyz se prišlo v C.
Cs. S. S. s návrhem na vydávání »Ruchu«, bylo to
neco témer samozrejméh'U. Tvoriti literaturu bylo nej
vetší ctižádostí, a ti, o nichž se jen proslechlo, že píší
bás?e, byli jaksi neco mimorádného, chlouba trídy,
byh dotazováni o radu. A ctlo se na školách. Na na
šem ústave šel Krickuv »Šípkový ker« z ruky do ruky
a »Medynia Glogowská« se recitovala na vzdelávacích
vecírcÍch. Majitelé »Slezských písní« byli cteni a vá
ženi, nebot toto dílo se strašne milovalo a bylo nedo
stupné. V hodinách ceštiny byly svádeny pravé zápasy
o to, kdo precte básen, jež byla oblíbena, a v prestáv
kách vedeny pak diskuse o jeho výkonu. Tato generace
nebyla bez ideálu; snad se pozdeji nekterí prizpusobo
vali okolí, ale toto prizpusobení byl pro ne nejbolest
nejší životní zažitek, protož'e to znamenalo vyvedení
'ze snu.

Myslím, že už nikdy se nevytvorí na stredních ško
lkh ta atmosféra, která predcházela státnímu prevratu
roku 1918. Byla to atmosféra 'Ucekávání a není divu
že splnení neceho nedostižitelného (a 28.' ríjen byl pr~
nás snem) vybocilo pak v extrémy, které vedly k na
prosté bezuzdnosti, sesazování reditelu a k disciplinár
nímu rízení žactva proti prof'esorum. Nejvetší fantasie
byly hrave realisovány, na školách zavedeny student
ské revolucní výbory a jen ponenáhlu a tiše darilo se
nekter}rm profeson'lm vrátiti studentstvu kázen. Ne
myslím, že hybnou silou byla tu jen idea národní, ale
daleko ::,píše r'U m a n t i s m u s mládí. Proto také
titíž, kterí vedli pr,evratové akce ve studentstvu, stá
vají se o nekolik mesÍcú pozdeji k'Umunisty, nebot
'V Rusku spatrují zase jednu možnQst záchrany roman
tiky, která v Cechách musila vzít za své, jakmile nový
stát pristoupil k práci tvorivé a 'Odpovedné.

U mladé literární generace nelze vubec dobre mlu
viti o komunistickém pre s ved c e n í. Ruská revo
luce je tu stejne hodnotným elementem jako byly pro
Máchu staré hrady a pro Kollára idea všeslovanství.
Mladí vzkrísili romantiku, 'Udevše ji do nové, moder
nímu cloveku bližší f'Urmy. Nezvalova fantasknost je
toho dokumentem nad jiné výrazným.

PreceIJ.l.uje se rozhodne vliv cizích literatur na mla
dou generaci. Tato gener<lJce je daleko víc ovlivnena
literaturou domácí. Je pravda, že lze nalézt paralely
mezi mladými u nás a mladými ve Francii. Obojí pro
jevy vznikly však spontanne a závislost našich není tak
velká, jak se soudí. Mladá generace naše hledala už
svuj výraz, kdy u nás nebylo ješte ponetí o moderne
francouzské a kdy francouzská kniha se k nám VL1

hec ned'Ustala. Celá skupina »Ruchu« mela už svuj v}r
raz, když k nám pocaly chodit první francouzské kníž
ky po válce. W olker došel ik své pokore pres pohádku,
Kalista pres legendu. Tato cesta byla spontanní a bez
cizích vlivu. Vliv Francie mohl být jen neprímý a sice
prostrednictvím díla Gellnerova a Tomanova. U Ka-

listy vliv Tomanúv není pozdeji nezretelný. Gellnerova
obliba byla veliká a predstihoval ji jen Šrámek. Tito
básníci prišli do kursu po prevratu, kdy Machar a Bez
ruc pocali postupne opadávat. Jakmile Machar vstou
pil do vojska, prestali jej studenti vubec císt. Upadl
v nemilost a jeho vyznavaci stávali se pres noc jeho
odpurci. Doba, v níž se tvorila naše mladá generaee,
byla doba extremu. To je znát na mladých dodnes.
Muže to být predností, ale i velkou vadou. Záleží na

- tem, jak a kudy pújdou dále.
Mladí se nesoustredili všichni kolem »Ruchu«. Ti,

kterí byli mimo skupinu »Ruchu«, zaslouží si stejne
pozornosti. Zatím chci ríci jen tolik, že v š i c hni
uyli spojeni jaksi dohromady, at chteli nebo ne. Sku
pina »Ruchu« nebyla osamocena. Tvorilo se vedomí
b"eneracní pospolitosti.

Fi losofie

Anglicti spisovatelé a náboženství.
Londýnský »Daily Express« vyzval

nekolik anglických spisovatelu, aby se
vyjádrili o svém pomeru k nábožen
ství. Prekládáme z ankety nekolik
projevu.

Ar n o Id B e n n e t t. - - Na základe pravdepodobnosti
jsem naklonen prijmouti teorii o budoucím živote; a jsem si
zcela jist, že, je-li opravdu budoucí život, bude zpusob mého
dnešního života podstatne pusobiti na jeho povahu. Dále než
sem nejdu, nemohu jíti a nechci jíti.

Jest Buh? Jmenujte tento zjev Praprícinou, Nejvyšším tvo
rem, Tvurcem - jak chcete; Buh jest dobré jméno pro to.
Verím, že jest Buh, byt i z toho jediného dtlvodu, že si nedo
vedu predstaviti jiného vysvetlení pro zázracný, vedecky uspo
rádanÝ a uzákonený vesmír. Tento dukaz se nazývá »dukazem
názorným«, a zdá se mi býti velmi dobrým dukazem. Ale ne
mám nej menšího tušení, jaké j sou Boží vlastnosti a Jeho ko
necný cíl. A nenamáhám si mozek pokusy o rozluštení, jaký jest
Jeho cíl, protože cítím, že muj mozek naprosto nestací na tak
jemný problém, a nebyl by schopen jej rozluštiti. Proc bych se
tIápil vecmi, které presahují mé duševní síly? Netrápím se.

est tu ostatne jiný dukaz pro jsoucnost boží, který jest pro
mne silnejší než skoro fysický dukaz názorný - a sice, že v kaž
dém z nás jest síla, kterou nazýváme svedomí, síla, která vždy
smeruje k spravedlnosti, soucitu a dobrote. Nikdo není bez
svedomí; nikdo není docela bez vlivu svedomí. Všeobecnost sve
domí a široký rozsah jeho vlivu na jednání mne mnohem uspo
kojiveji presvedcuje než cokoli jiného, že do nás musilo býti
vštípeno Tvoritelem, který mel jasný cíl (at jest tento cíl jaký
koli) pri tvorení a pomalém vývoji svého vesmíru. -

Zdá se mi, že Kristus pochopil lépe než kdo jiný tajemství
štestí, které jest zjevným koncem všech náboženských nauk.
Kristus ucil všeobecné lásce. Ucil skromnosti, pokore. Ucil nás
nesouditi, abychom sami nebyli souzeni. Ucil odpuštení. Ucil od
mene dobrým za zlé. Jedním slovem, jeho náboženství bylo
prakticky náboženstvím laskavosti.*

H u g h VV alp o I e. - Duležitou událostí pro mne bylo, že
jsem si po druhém roce války uvedomil v sobe jsoucnost ne
jakého jiného života vedle svého života fysického. Nepr"'-- jsem
si toho a netázal jsem se po tom; nedelal jsem nic urcitého pro
vzrust toho. Bylo to proste zde, jako muj oblicej a ruce a nohy.

Když jsem si postupne uvedomoval tenrto druhý život, peco
val jsem postupne Q to, abych se vyhnul lži o této události: rekl
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jsem si, žti to zde bylo', protože jsem si tak prál, nebo protože

j;em byl precitlivelý, nebo protože jsem byl sobecký a nesnesl
jsem myšlenku, že by se má vlastní osobitost rozplynula v nic za

(~k krátkou dobu, nebo že jsem mel velmi hluboký zájem o ji
sté lidi a neprál jsem si, aby nás fysická smrt rozdelila, nebo že
myšlenka nesmrtelnosti jakéhokoli druhu dodávala celému ži

vo(u šíri a krásu, jaké jinak nemel. - Shledal jsem po chvíli.

že se tento druhý život ~ozvíjel a rostl, docela mimo vše, co
jsem delal nebo si prál. Jeho vzrllst neovlivnoval príliš moje
ciny - ale bylo to, jakoby si neco razilo cestu mne na vzdory
podstatou mé povahy. Pocal jsem veriti s Keatsem, že úcelem
života jest výchova duše.

Jsem si plne vedom toho, jak jest to zoufale marné. :2ádný
ctyricetiletý muž nemuže tvrditi, že jeho životní zkušenost jest
konecná a rozhodná, ale v této dobe, myslím, že mým kredem
jest víra, že jednou z prvních nezbytností lidské bytosti jest
naprostá snášelivost s náboženskými názory každé jiné lidské
bytosti, že úplnc hmotné vysvetlení našeho života na této pla
nete vychází stále méne a méne z našich vnitrních zkušeností, že
stále jasneji a jasneji, jak dospíváme, se hodí KTistovo ucení,
ocistené od dogmat, která k nemu jiní pripojili, s úžasnou
moudrostí a vedomostí k moderním podmínkám, a že ani sou
hrn slabého života a trvalé mravní ménecennosti nezmení zá
kladní moudrost tohoto ucení.

*

R e b e cca \Ve s t o v á. - Cítím, že na krestanství nelze

pohlížeti jako na konecný objev, ale jako na období objevu.
Tvurcí duch, utvárející svet, kteréhO', chcete-li, mužete nazvati
Bohem, dal vznik Kristovi, aby uspokojil duševní potreby clo
veka, jakým byl po staletí, jichž výsledkem bylo utvorení mo
derní Evropy. Tenkrát byl clovek vetšinou velmi chudý; ale
af chudý nebo bohatý, byl trýznen úzkostmi, kterých nechápal;
neorganisovaný hospodárský systém a nedostatek vedení jej
uvrhovaly do bídy, a nerozrešený politický systém jej zaplétal do
stálého válcenÍ. V takovém trpkém a neusporádaném svete se
mohl domnívati, že snad zákonem vesmíru jest nenávist a

smyslem života žal. Kristus jej prišel posíliti proti temtO' pro
tivenstvím. Dokázal mu, že chudoba a utrpení se muže snášeti
tak lehce, že možno se povznésti nad nejpyšnejšího a nejbohat
šího krále; zadržel mnohé mece sveta kázáním o kráse míru;

ujistil eloveka, že láska jest velmocí ve svete, když mu prišel
prokázati tyto služby, ackoli vedel, že za to musí zaplatiti svým
životem. -

Ale i když jest krestanství zbaveno nauk, které byly proto
stvoreny, aby sloužily zvláštnímu úcelu, ale nyní neslouží žád
nému, prece není príciny k domnence, že jest to poslední odha

lení božstva lidstvu. Muže docela dobre prijíti jiný svet, který
nám muže býti tak naprostým rozluštením našich životních ne
snází, jako bylo krestanství rozluštením nesnází prvních kre.
stanu. Nalézám potvrzení této nadeje v pocitu posvátnosti, kte.
rou podvedome vycituji ve všech snahách o' rozšírení oblasti
osobní svobody. Necháme-li lidi delati co chtelí, a ríka.ti, co

chtejí, dáváme tím božstvu príležitost p~ojeviti se, když prijdc.
Duch snášelivosti predstavuje milostivou ruku Kristovu, kteri
prorazila veky a zachranuje príštího Krista pred ukrižováním.

*

Ar t h u r C o n a n D o y I e popsal své postupné zavržení rím
sko-katolické víry, ke které náleželi jeho rodice a v níž byl vy
chován, podává prehled svých let nevery, která mu zanechala
»jen uprímnou, zrejmou oddanost a sebeúctu jako náhradu za
náboženství«. K tomu pripojuje:

Pak prišly zvláštní zkušenosti, které mi ujasnily, že rozumová

nevtra není konecnou stanicí naší cesty, ale spíše jen križovat
kou, kde se clovck presouvá se staré koleje na novou. Má

mysl byla až dosud naplnena nevedomým a nerozumným po-

ludáním duševními vecmi. Prícily se všem mým názorum a

pripadaly mi zpola bláznivé a zpola podvodné.
Ale telepatie mne privedla k úvahám. Celý muj dosavadní stav

sc zakládal na predpokladu, že mozek tvorí duši nebo vuli. Ale
míHe-li skutecne mozek pusobiti na dálku na jiný mozek, jest
zde jiste neco, co jest spíše duševní než hmotné. Uveril jsem
v telepatii z vlastní zkušenosti. Otrásla celou stavbou mé filo
wfie a rozšírila muj myšlenkový obzor.

Pomalu - velmi pomalu se mé vedení rozširovalo. Byl jsem
stále maten predsudky. Ponenáhlu se vynorilo jedno nebo dve
fakta. Jedno i nich bylo, že mi tyto zjevy pripadaly všední, pro
tože jsem nedovedl oceniti jejich úcel. Klepání na dvere jest
samo sebou všednÍ. tím bylo toto vyvolávání duchu, ne-li kle

páním na dvere naší inteligence? Bylo signálem, aby upoutalo
T'aši pozornost. -

Ale jednou v dobe války - presne receno zacátkem r. 1916 

byl muj prípad dokonalý a já byl jist. Tehdy zaplavila jeho
ohromná dltležitost mou mysl. Celý svet volal: »Kde jsou naši
mrtví? Kde jsou ti statní mladí muži, kterí ješte vcera byli plni

života a síly?« Vedel jsem, kde jsou. Byl jsem si jist, že to vím.
Má žena, která mi byla svedkem a byla stejne presvedcena,
cítila stejne jako já. Spolu jsme se rozhodli, že zasvetíme zby
tek svého života pusobení v tomto oboru vedení a potešování
ostatních.

Ale podivuhodné pri tom jest, že jsme se bludnými cestami
dostali zase zpet ke kresfanství, a že se mne alespon zjevuje
Kristova postava krásnejší a pochopitelnejší než kdy jindy. To
nejhorší, co muže nekterá sekta pro Krista udelat, jest ode
jmouti víru v neho. Ted se mi zjevil jako veliký s nebes po
slaný ucitel. který žil životem pro nás príkladným.

*

Ph i I I i p s' Op pen h e i m. - I nejvctší skeptik musí pn

pustiti, že jest v nás zakorenen z nejakého neznámého korenc,
zároven s ostatními zdedenými vlastnostmi, jistý sklon k sve

tové morálce, jejíž pestení nám prináší urcitou spokojenost a
štestí, kterého nemužeme jinak dosáhnouti.

Mé náboženství jest náboženstvím cloveka z ulice - jakási,
doufám, uctivá nevedomost vzhledem k velkým nerozrešeným

problémum života a smrti, ale touha projíti každodenním živo
tem s vírou, že v každém tvoru musí býti jiskra toho božství,
které nás jinde opomíjí, sklon prijmouti vždy ten nejshovíva
vejší názor na chyby lidského tvora, veriti vždy to nejlepší
o každém, s kým jsem priveden do styku, a podle svých možno
stí pomáhati tem, kterí se setkávají s težšími životními pro
blémy. než my sami potkáváme.

Zdá se mi, že nezbylo dnes jiného náboženství pro myslícího
cloveka, než uctívati neznámého boha a tím následovati primi

tivní a zdedený pud.
*

Com p t o n Ma c k e n z i e píše jako rímský katolík a praví',

Nevidím žádné nadeje pro budoucnost západní civilisace, nc
vrátí-li se k politickým ideál lim stredoveku. Kdybych nebyl bý

v"l papežcncem pred válkou, byl bych se jím jiste stal za války.
.T ediná CÍrkev si zachovala svou bezúhonnost za této epilepsie.
V mých ocích, které se budou jiným lidem zdát stejne neschop
né jasného pohledu jako barevná okna, jest utvorení Ligy Ná

rodu pouhým polovicním kompromisem s ideály katolicismu 

snem o Svatém rímském císarství, pro politiky novou pretvár
kou, pro státníky sedením na zkažených vejcích.

Jsem krestanem proto, že bych bez krestanství byl tak zma

ten záhadou života, že bych nemohl již preckati "api okamžik,
abych je rozrešil. Jsem katolíkem, protože jedine v katolicismu
vidí má skeptická mysl rozumové vysvetlení a praktickou syn
tesu krestans( ••í.

*
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]. D. Ber e s for d. - Toto, jest tedy vín, ke které jsem
došel v názoru na náboženství jako takové: základ víry jako
prostredek k praktickému sebeovládání, nebot to jest spolecný
cini tel všech ver.

Z toho lze souditi, že nezamítám zásady kres[anství. Pohlí
žJm na Kristovy zásady jako na neporovnatelne nejobdivuhod
nejší zákony životní, jaké kdy byly svetu dány; ale nevidel
jsem nikdy tyto zásady provádeny cleny nekteré krestanské spo
lecnosti, s nimiž jsem byl ve styku. Ba co více, zásady církve
se mi zdají býti naprosto odlišné od ducha Kristova. Abych
užil nejzrejmejšího príkladu, nenalézám v Kristové ucení zplno
mocnení k nauce, že clovek nalezne spasení jenom tehdy, bu
de-li následovati zvláštních clánkll víry, které hlásá zvláštní
sekta nebo obec krestanské církve.

Souhrnem pro mne znamená náboženství víru, že Buh se
snaží vyjádriti sebe v nás, ne otrockou náklonností k nejaké
malicherné forme uctívání, ale vykonáváním zásady, kterou Kri
stús vyjádril slovy: »Miluj svého bližního, jako sebe samého.«

Ale kdo až dosud jest schopen poslechnouti tohoto ohromují
cího rozkazu, podstaty vší pravé náboženské víry?

*

H. d e Ve r e S ta cp o o I e. - Víra v dobro a zlo, víra ve
sklon k dobru. pokud v nás leží, jest nejlepší formou uctívání
ducha dobra; a vyhýbání se zlu, pokud v nás leží, jest nejlepší
zpusob potlacování ducha zla.

Myslím, že pravdepodobne my, kterí jdeme za touto prostou
vírou, jsme omezeni a krátkozrací; myslím, že jsou lidé tak
nad námi, že mají moc prijíti v tesnejší styk s Velkým Duchem.
Mluvím za sebe, a myslím, že jest mnoho mne podobných, a
ríkám-Ii tomu prostá víra, nemyslím tím, že ji lze snadno za.·
chovávati. nebot v sobe zahrnuje poznání dobra, nejenom dobra
v jeho osobním upotrebení, ale i v jeho použití vzhledem k dru
hým - poz:nání práv cloveka. Toto ucení jest v bibli, ale z ja
kýchsi nezvyklých duvodll nebylo nikdy hlásáno kostely a církev
ními shromáždeními až do nedávných let, a ani tu nebylo vy
rváno výchovou z umrtvující pesti formalismu a vyznání. _

Jsem jist. že dnešní anglický svet, nehlede na jeho predpo
kládanou bezbožnost a »prázdnotu našich kostelu«, jest více než
kdy jindy proniknut duchem dobroty a spravedlnosti, nenávistí
ke krutosti a útlaku, a predsevzetím, alesp0l1 v širokých vrst
vách, že mají býti rovná práva pro všechny lidi. Ale k tomu
máme ješte dalekou cestu.

..

I s r a e I Z a n g w i II, píšíCÍ jako žid, který opustil ortodoxní
židovství. uzavírá autobiografický clánek takto:

Ve slavném rozhovoru mezi George Eliotovou a F. W. H.
Myersem (který jest sice zakladatelem Psychické spolecnosti, ale
žalostne opominul pestovati styk se svými následovníky), posta
vila velká, ale nyní ponekud nesrozumitelná viktoriánská spiso
vatelka p o v i n n o s t jako dostacuj ící vec k duchovnímu ži
votu. Vyjádril bych to spíše tak, že naší vedoucí hvezdou
v temnotách nesmírných prostorll nemá býti pouze povinnost,
ale láska, soucit a odvaha.

Doba a lidé

1If arta Russbvá:

Nekolik typu starých francouzských
aristokratek.

Francauzka, Parížanka - každému se hned v mysli
vybaví krehká elegantní pastavicka s graciesními ge
sty, s líbeznau namalavanau tváricka u a ablecená aspan
u Paireta. Ale jakO' každá jiná zeme, má i Francie

stvorení, pastrádající všeho, co lidské aka vábí - a
vedle žen mladých i ženy star,é. Že ve zdvarilé, ele
gantní Francii se ta stárí dastavuje velmi pazde, je
vzhledem k talika Instituts de Beauté a davedným
krejcím celkem pachapitelna. Sestárne však prece jed
naha dne každá; a jakO' každé stárí, tedy i stárí fran
couzské nese s s,ebau castO' ruzná padivínství, která ve
Francii jsau vyastrena prekultivavanastí rasy. Setkáme
se tam prata nekdy s exemplári, jež by u nás bez sží·
ravéha posmechu neabstály. Než zacnu kreslit nekalik
zvlášte zajímavých figur, padatýkám pO'všechne, že
nikde, krame artadoxních židú, nev'idí se talik paruk
na ženských hlavách jakO' v Paríži. A nikde snad ne
prináší stárí tak pažehnaný vzrúst vausu, jakO' na bra
dách Francauzek, bradách kdysi tak krásne kulatých
a ružavých. Ta mimochadem. Figurky, jež jsem si vy
brala, patrí výhradne francauzské »la nablesse«, která
práve tau výše zmínenO'u rasavou prekultivavanastí
je vhadnau púdau prO' mnahé, CO' plebejský mazek
težce chápe.

První: Madame de c., manželem pred lety 'apu
štená dáma, šedesátiasmiletá, vysaká, hubená a velmi,
velmi bahatá. Má nádherne zarízený mnahapakajavý
byt v elegantní ctvrti Paríže. S dcerau, rušným, pad
nikavÝ devcetem, se raz·ešla. Aby mela klid, kaupila jí
kdesi daleka na venkave menší velkastatek, kde devce,
nechtíc se za živý svet pravdat, se venuje pestavání
drubeže. Studavala drubežnictví, pravozuje tenhle uži·
tecný spart velmi svedamite a má, aniž by a tuhle
stránku stála, ahramný financní úspech. Stará paní
si spakajene žije ve svých osmi pakajích s pahádkave
zarízenau kaupelnau, s kucharkou a panskau. ikdy,
za žádných akalnastí nevychází, nikdy neatvÍrá aken
a - nikdy se nekaupe. Všechna kalem zárí cistatau,
tabule, na kterau si stará paní potrpí, je pakrývána
denne vymenavanými damaškavými ubrusy, zatížena
stríbrem, skvelým porcelánem a vybranými jídly. Laž
ní prádlo se strídá každéhO' týdne, nádherná kresla a
pahavky jsau pakryty úbelavými, nažehlenými »chrá
nítky« (je to zajímavé, že ve Francii pamerne zrídka
se vám padarí ve starších damácnastech uvidet kresla
ci jiný sedací kus nábytku bez plátené achranné su
kýnky, i v damech nejbahatších, kde jiste náklad na
abnavení opatrebavaných puvadních pavlaku by nehrál
žánau úlahu. Buh ví -1). Prádla, které jakO' všude
v Paríži je sveravána prádelnám, jsau každý mesíc
ohromné balíky - jen asabníha prádla staré dámy,
spodku, kašil a pad. jsau vždy jen dva, nejvýš tri
kausky. Tak si ta sravnejte. - Nechtela jsem však
psát talik o téhle dáme, pastrádající skarO' zajímavasti,
dostala se mi dO' pera jen úvadem a jaksi namátkou.
Opravdu originelním typem je vlastne její a mála
mládší nepravdaná sestra, prijíždející nekalikrát dO'
raka na dlauhau návštevu. Podabny jsau si k neraze
znání, až na ta, že Madame de C. se vyznacuje nepatr
ným, mikroskapickým drdulkem, kdežto její sestra má
spaustu apravdu nádherných šedých vlasu. A pacínání
tétO' sestry je následující: Rána vstane a aniž by vy
menila dlauhé nacní roucha precudnéha strihu a ma
teriálu za neco vhadnejšíha, amatá kalem beder jeden
rucník, druhým aváže si boky. Pak nasadí si klabouk
- ne však nejaký malý praktický klabaucek, ta by
kanecne Il)elo ješte jakýsi smysl - ale vysakou, ši
rakou azdobu hlavy se stuhami a pér . Však víte, jaké
se nasily pred patnácti lety. A tím Je její dapolední
taileta hotava. Vykaná pred damácím altárem ranní



24· prosince 1925. Plítomnost 795

pobožnost (- takový oltár a klekátko z rudého sametu
je v každém pokoji -), posnídá, vyrídí korespondenci,
baví se se sestrou - všechno ve zmíneném rouchu.
Teprve k obedu se prevlékne a klobouk zamení jiným,
ješte nádhernejším. Dlouho jsem nemohla pochopit
význam rucníku a klobouku, až na moji nesmelou
otázku dostalo se mi samozrejmého pouoení: to je
proto, aby se na ni, hlavne na vlasy, neprášilo, prece.
Pred prachem má sl$:utecne chorobný strach. I své se
stre jej vsugerovala, ale ta se spokojí jen tím, že pred
ním zavírá okna. Ve své »protiprašné« ochrane jde ne
provdaná dáma ješte dále. Voda v umyvadle je pri
kryta vždy rucníkem, aby se do ní nenaprášilo. Šá
lek ranní cokolády je jí servírován pod poklickoLf,
housky prikryty ubrouskem. Za její prítomnosti je
diná mísa, ani košícek ovoce, nesmí být donesen na
stul jinak, než pod ubrouskem, a piie-li caj, po každém
doušku koflík znovu prikrývá. Jinak jsou obe dámy
ušlechtilé, inteligentní a dobré. Mela jsem príležitost
je dobre poznat. Moje prítelkyne, doporucená kterousi
vysokou církevní hodností, požívala radu týdnu jejich
pohostinství (placeného, ovšem), a já jsem ji denne
navštevovala.

Druhá: Comtesse de B., rovnež velmi zámožná,
vdova, matka nejzkaženejšího, nejzlomyslnejšího a
nejomezenejšího dvacetiletého syna - majorátního de
dice, a na výsost jemné, inteligentní a krásné dcery,
jež vystudovavši medicinu, vstoupila pozdeji do ldá
štera; z hruzy pred muži, kterí s,e jí po zkušenostech
s panem bratrem nejevili se stránky duveryhodné.
Comtesse de B. sama byla velmi dobrocinná, probu
dilá a O vše se zajímala. Shromaždovala ve svých sa
lonech vyšší klerus, talentované mladé literáty a zají
mavé nebo jí doporucené cizince; nekdy její spolecnost
tvorila opravdu podivnou mélange. Pri všech vynika
jících vlastnostech byla nad jiné ošklivá, zjevu nepe
steného, spíše zanedbaného. Starenka dobrá, mohla
svým zevnejškem strašit deti - ale její ložnice byla
komnatou princezny z pohádky. Zdi vycalounené tež
kým brokátem nebeské modri, zlacené lllžko Louis, XVI.
s brokátovými nebesy a krajkovými, stuhami zdobe
nými poduškami. Nábytek (v tomto prípade výjimecne
bez ochranných sukýnek) rovnež zlacený, blede modre
calounovaný, ohromný smyrenský ružový koberec ;.J.

kol zdí zrcadla, zrcadla a zrcadla. Vše skvelo se cisto
tou a novostí. Komurka její dcery byla bíle natrená,
s prostým lužkem, bez koberclt a jakS'chkoliv ozdob.

Tretí: moje vlastní bytná Madame d A. Nebyla sice
provdána, ale Francouzi priznávají ve spolecenském
styku starším slecnám vždy titul madame. Narozená a
vychovaná v nejvetším blahobytu. Již co decko byla
neobycejne delikátní a citlivá, ale její matka - krásné,
sobecké a vulgární a hysterické stvorení - ješte pred
narozením pocala nevítaného tvorecka nenávidet.
A ona tak potrebovala nežnosti a lásky, které se jí
nikdy nedostalo. Otec, jediný, kdo ji miloval, zemrel,
nezanechav poslední vule, a matka znova se provdavší
dovedla s majetkem tak dovedne manipulovat, že do
rustajícímu devceti nezustalo nic.

V nové rodine matky jí bylo zretelne dáno na
srozumenou, ž,e je rušivým elementem. Uchýlila se
tedy ke své známé starší prítelkyni, zámožné švédské
malírce, jež stala se jí vším, sestrou i pestounkou.
Odmítala provdati se - ostatne nemela mnoho oprav
dových nabídek. Její názory na manželství byly ne
možne ideální a ona sama se mnohou složkou své

osobnosti podobala zapomenuté rokokové markýze.
Byla nežná, slabounká. Její duše byla však v dokona
lém rozporu se vším zevním. Veliká, silná a podni
kavá až do dobrodružnosti. ,Duše silného muže v nej
kr'ehcím, precitlivelém telícku. Podobné protiklady se
zrídka setkají v jedné 'Osobe. Jí byly zlým osudem.
Nedostávalo se jí casto prostredku a síly, aby mohla
své dalekosáhlé plány uskutecnit a mluvila-li o nich,
nevzbuzovaly u tech, kdož znali i druhou složku její
bytosti, velké duvery. A prece se duši podarilo casto
zvítezit. Madame ci'A. se stala pomerne v mladém
veku výbornou publicistkou. Mnoho cestovala, žila
více než rok v Cari hrade, kde její uprímné sympatie
k Turkltm a jejich politice jí získaly velké obliby a
prístup k dvoru sultánovu. Byla vždy nadšenou pa
triotkou, royalistkou a smírila-li se s republikou, bylo
to proto, ž,e si ji predstavovala docela jinak. Sociali
stický režim jí pusobil utrpení a potírala jej kde mo
hla, nevidouc v nem dobro své vlasti - jediné vášnivé
lásky celého života. Svého casu hrála neoficielne znac
nou roli v politickém živote francouzském, mela ši
rDký kruh politických ctitelu a byia žádána do mnoha
významných schuzí. Úcastnila se i schltzí anarchisti
ckých, kde necouvla ani namírenému ústí revolveru.
Nebojácná, vše riskující v politice, utíkala, hnána pa
nickým Istrachem, pred palVouckem, uenz se vyskytl
v rohu pokoje, a utrpela nervový otres, když v dome,
kde bydlela, chytily saze v komíne. Válka zastihla ji
už co starenku a težce na ni dolehla. Hned v prvých
dnech byla její pestounka usmrcena autobusem a z této
rány se Madame d A. nemohla vzpamatovat. Byla
ovšem jedinou dedickou, ale jmení bylo vetšinou v tu
reckých a ruských rentách, které znacne klesly, a Ma
dame d A., žijící až dosud v urcitém pohodlí, byla rá
zem zbavena skoro nejnutnejšího existencního minima.
Její shrbená, jako nalomená postavicka, jež neznala
žádnou telesnou práci, musela nyní vykonávati i tu
nejtežší, pri nuzné strave. Zeleninová polévka v po
ledne, zeleninová polévka vecer s trochou caje ráno
i odpoledne a nekolIka biscuity tvorily celou její vý
živu. Nerada se priznávala ke své chudobe a tvrdila,
že nic jiného nesnese. Lec i na to málo si zvala hosty
a tešilo ji, prijmuli-li šálek caje s malým zákuskem.
Mela velmi cetné a bohaté príbuzenstvo, které bylo
ochotno ji jakkoliv podporovat - ale ona nikdy ne
prijala košík ovoce z jejich statkLt, chtíc zLtstati nezá
vislou. Ke všemu ješte osud si z ní udelal dobrý den.
Jedna ze sestrenic odkázala jí ohromný statek se zám
kem, lesy a Mh ví cím ješte, majetek milionový; vy
hradila však doživotní používání všeho svému (takto
velmi nicemnému) manželovi. Tento pozustalý manžel
je však mnohem mladší než Madame ci' A. a tak sotva
se tato docká svého dedictví. Al,e mLtže jím v poslední
vuli disponovat a zLtstavit cekání na smrt bohatého ni
cemy komu za dobré uzná. PrÝ se už rozhodla - po
lovici dostanou humanitní ústavy, polovici jakýsi bý
valý vojácek, jehož byla válecnou kmotrenkou.

Madame ci'A. je milou spolecnicí, nerada však hovorí
O necem jiném než o politice. Nenávidela ze všeho nej
víc svobodné zednáre a Anglicany, jež. nazývá nejne
bezpecnejšími nepráteli Francie, a prála by si, aby
Francie se spojila s Nemci k potrení národa »modro
okých dáblu«. Dávala mi hodiny anglické konversace
- a po nl.kolika mesících jsem byla sice o anglické po
litice tak dobre informována jako ' 191ický premier,
ale obloženou housku bych si byla týmž jazykem ob-
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jednat nedovedla. Ceši jí velmi imponovali a mela je
ráda, osobne, nikoliv politicky. Zbožnovala francouzské
vojácky-obránce vlasti a na potkání se jim, nedbajíc
smešnosti, zdvorile klanela. Mela-li príležitost zavést
s nekterým rozhovor, pozvala jej k sobe na caj a po
darovala pak vším, cím jim mohla zpusobit potešení.

Ku konci ješte nekolik detailú: naprosto nemohla
pochopit pohlavní styk muže se ženou. Pokládala »cet
institution si bete« za nejhorší faux-pas prírody, a ac
byla ve svém vysokém stárí tou nejpocestnejší, nej
cistší pannou v každém smyslu, uznávala pro jiné ženy
- (pro ni samotnou nehrála erotika nikdy velkou
úlohu) - spíše lesbickou lásku, »puisque c'est moins
clégoutant«. Tato starenka vysoko vynikala dobrotou,
neúmornou inteligencí a zajímavým, práce i zásluh
plným životem nad všemi ostatními - jednu vec však
s nimi mela spolecnou: ješitnost pravé Francouzky.
Pricítala jsem to slabostem stárí a nemyslím, že by
bývala ješitnou již dríve. Ale co nepatrný, nevzhledný
vechýtek si naríkala na obtežování mužú na ulici, vy
dávala ohromnou, vyrudlou a sešlou paruku za bo
hatství svých vlasú a ac mela dobre šedesátpet let 
dávala tušit, že jí není mnoho pres ctyricet, COž casto
zrejme kolidovalo s daty její verejné cinnosti.

Ctvrtá: Madame de D. Nebylo peknejší a líbeznejší
starušky než ona - mírnosti a dobroty nadpozemské.
Mela více než osmdesát let, a její zevnejšek byl v do
konalém souladu s povahou. Nenárocný, príjemný,
prostý a každému milý. Byla spíše stínem než živoll
bytostí. Slabounká, tenounká, skoro neviditelná. Její
~v dy vzprímená hlavicka byla korunována zkadereným
úcesem bílých vlasú nádechu slonové kosti, který tvoril
mimo nesmírnou dobrotu, vyzarující z tváre, krásnou
gloriolu téhle andelské babicce. Co dceri anglického
lorda dostalo se jí všestranného vzdelání, jež v jejím
manželství s francouzským ucencem se ješte vytríbilo.
Nebylo predmetu, o nemž by byla nedovedla zajímave
a vecne pohovorit, ale následkem vysokého stárí trpela
nekdy chvilkove zmateností pojmú. Za života manže
lova byla domácnost její (vedená ve stylu velkého
sveta) útocištem celého množství statky pozemskými
nepožehnaných. známých a žákú jejího muže. At nedo
stávalo se jim cehokoliv, v dome manželú de D. jim
vždy bylo pomoženo. Trvalým pozváním na obedy,
knihami, šatstvem ci penežitou podporou. Starý pán
casto se zbavil posledního kusu svého roucha a musel
nazejtrí poverit krejcího porízením celé nové garde
roby. Usnadnili existenci stúm mladých potrebných
lidí - ale na sebe zapomneli - už ke konci života
starého pána zacala se jevit nutnost omezení rozpoctu
- a po jeho smrti se dostavil naprostý nedostatek.
Ukázalo se, že stará dáma nemá niceho, z ceho by byla
živa. Opustila radu elegantne zarízených pokojú,
prodala nábytek a krásné památk: a nastehovala se do
skromného bytu, z nehož pro sebe ponechala jen jediný
pokojík, ostatní pronajmula. Tím mela krytou cinži,
otop a nutnou posluhu. Stravu posílala jí dobrocinná
anglická jídelna, která náhodou byla v témž dome.
K životu to sice nestacilo, ale clovek nekdy žasne, jaké
houževnaté odolnosti je schopen nejdelikátnejší orga
nismus. Starenka se kurážne vpravila do zoufalých po
merú a roky pro ni míjely bez zvláštních událostí.
Zvyk a potreba dobrocinnosti nedaly však staré dáme
stále pokoje. Musela púsobit, treba malickostmi, radost
svým známým - a tak se zbavovala casto posledního.
• Ta svoje obedy (a porce verejné dobrocinnosti nebý-

vají nikdy veliké) zvala srdecne každého, kdo dlel u ní
práve návštevou; a návštevy mela stále - byly jí je
diným potešením, a ocitala se jimi ve starých dobrých
casech. Hosté vetšinou taktne podekovali nebo jen ze
zdvorilosti okusili - pouze jedna návšteva nadšene
pozvání prijímala - ba dokonce nekolikrát v týdnu se
pravidelne dostavovala v hodinách obeda ci vecere.
Comtesse de la M., ohromná bohacka - nakreslím ji
hned. PrÝ nikde jí tak nechutnalo - tož zažila vždy
spokojene starencino poslední sousto. Kolem vánoc
bývala pak pro to zachvá,cena výcitkami svedomí a po
vinností revanche, které se skvele dovedla ztratit. Pri
nesla na Nový rok své hostitelce jednou v elegantním
balícku, hedvábnou stužkou a jedlovou vetvickou ode
korované dve tab u I k y cokolády, podruhé S dkg
mentolových pastilek. Však jaké gesto k tomu! A pak
znovu s klidným svedomím pricházela na obedy dál.
Byla-li dobrosrdecnost Madame de D. nekdy príliš
excesivní, doléhaly na ni pak v termínech cinže težké
starosti, jež zdolat stálo mnoho úsilí a kombinací.
Jednou, nevidouc již jiného východiska, obrátila se
Madame de D. poprvé a naposled, kdy uchýlila se k po
dobnému kroku, na svého vzdáleného synovce, vévodu.
Vychovali ho, oblékali, nechali vystudovat (byl to ten
krát vévoda jen titulem, nikoliv prostredky) a on se
pozdeji opravdu vévodsky oženil. Miliony ani nepo
cítal. Beze slova poslal vdecný »duc« starence 20 fran
kú. Jen se mile usmála a koupila na hrob svého muže
za to kvetiny. Starosti však pricházely casteji a casteji
a Madame de D. pozb)"vala pružnosti, s jakou doveClla
jim dríve celit. Ubohá její hlavicka nemohla je více
unést - a jednoho casného rána našli strážníci na
chodníku rozbité telícko, lehounké jako pírko. Madame
de D. se vrhla v noci z okna.

A poslední. Comtesse de la M. Typ zcela ojedinelý.
Originalita, zabíhající do neuveritelnosti. Bohatství
pozoruhodné. Palác výhradne k její disposici v ele
gantní avenue Paríže. Rady pokojú ve trech poscho
dích nabité nábytkem a predmety velké ceny i jarma
recním bric-a-bracem. Ale vše s úctyhodnou patinou
prachu a špíny - nebot se tam nikdy neuklízelo.
Ekvipáž staromódní, dobre udržovaná. Nato všechno
pouze kocí a jedna stará služebná. Majitelka sama:
neprovdaná dáma od padesáti do sedmdesáti, originál
všech originállt. Postavicka mizivá, pretenk)' a pre
dlouhý krcek, umytý naposled asi u príležitosti prvého
prijímání; na nem hlava vecne se tresoucí a poskaku
jící, pokrytá ne vlasy, ne parukou, ale žvanecky a
cumílky cehosi, co snad bylo kdysi koudelí, snad vla
sovým crepem, ale ted to už nebylo nic než práve po
krývka téhle lebky, barev od svetle plavé do tmavé
hnedi. Vše dohromady spojeno sice nekolika vlásnic
kami, vetš;nou však hrebíky, svíracími špendlíky a
barevnou nití. Celek korunován až kdesi vysoko - jen
pro vycházky ovšem - stuhami (u nichž stopy zlatých
liter zrejme prozrazovaly púvod), péry, Rcytkami la
jak co práve bylo pri ruce, souvisejícími spolu nejakou
záhadnou základnou, jež nesporne mela predstavovat
klobouk. Za každé rocní doby a pocasí bylo to všechno
prevázáno kusem bílé tylové záclony. Rukavice jen
bílé, prací, skutecne bezvadné cistoty, ale na konci vždy
roztrepených prstú. Toikty si vLlbec netroufám po
psat. Rúžové hedvábí, cern)" tyl, hnedý samet, zlatá
krajka se s(}'.<casne na nich vyskytovaly s dokonalou
ignorancí módy a možnosti. Rysy tváre se ztrácely
ve snehove bílém pudru, jen malé šarlatove cervené
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srdícko prozrazovalo ústa. Pouze jediný detail doka
zoval, že majitelka toho všeho má smysl pro pokrok
mody: a la gan;onne se zmínené náhražky vlasu a pa
ruky ovšem nedaly pristrihnout, byly tedy do uší a
skrání, hluboko do tvárí, intensivní cerní namalovány
strašlivé, koketní »Šístky«. Jinak byla comtesse nada,
nou malírkou-amatérkou a mela nekolik velmi pekných
olejiL Nikdy nechodila do kostela a nemodlila se, což je
u francouzské aristokratky neuveritelno, a cas od casu
otevírala svoje zaprášené salony nove získaným zná
mým. Známosti staré ji vetšinou nezajímaly. Zvala na
caj - ale nabídla hostum jedine starý klavír skvelé
znacky a vyšeptalého hlasu a nadšene kvitovala všecky
srdcerv'Oucí zvuky, které z nej jejími návštevníky byly
vyluzovány. Nebylo pametníka, že by byla nekdy ne
komu byt i jen šálek caje nabídla. Byla šetrná až k la
komosti, ziskuchtivá a vypocítavá, ale odmítla i nejlá
kavejší nabídky na pronájem svého pal'áce, z nehož
obývala jediný pokoj.

Co dodatek malický obrázek ženy, kterou jsem znala
jen od videní a z doslechu. Potkávala jsem ji každého
rána na stejném míste. Vysoká, hrmotná postava,
úprava hlavy také jen z koudele, stuh a kvetin, vždy
tentýž ružový župan, nikdy žehlený, ale stále praný a
cistý, vysoké jezdecké boty (skoro bez špicek a pod
rážek) a za každého pocasí otevrený deštník. Krácela
s majestátností královny, hrde prehlížejíc okolí. Rí
kali o ní, že spává v tunelech, ve skladištích, v parcích,
kde ji práve strážníci prehlédnou a nechají. Nic ne
delala, nikdy nežebrala - buh ví z ceho byla živa.
A byla to prý také aristokratka dosti zvucného jména.

Politika

Ferd. Peroutka:

Co s národní stranou práce?
Nemohu zapírat, co každý videl: byl jsem bit od cte

nárLl »Prítomnosti« za to, že jsem se odvážil položiti
jim otázku, kterou uvádím v titulu. Ctenári pravili,
že taková otázka proste neexistuje, a shledávám, že
jsem se jim jevil co skeptik, defaitista, Hamlet a po
dobné bytosti tohoto druhu. Se stanoviska clena stra
ny práce mne velmi teší výprask, který jsem dostal.
Lze z neho pozorovati, že idea této strany vytvorila
kolem sebe již ovzduší reálné príchylnosti a oddanosti,
a že myšlenka na likvidaci strany je pro mnoho lidí
cosi bolestného. Já ovšem popírám, že by má otázka
byla mela takový smysl, jaký N erudova úvaha nad sta
rým slamníkem: kam s ním? Nerozhlížel jsem se, na
které smeltište patrí po patnáctém listopadu strana,
Kterou jsme pred patnáct)'m listopadem budovali s ta
kovým úsilím. Chtel jsem jen, abychom si uvedomili,
co a jak dále. Myslím, že bude nejlépe, budeme-li si
vždy mluviti pravdu. Pl ,to jsem »zduraznoval nad
potrebný'Ch sto procent« pravdu, že jsme to pri vol
bách prohráli. A proto jsem chtel, aby bylo debatováno
o obtížných otázkách strany. Nebylo by rozumno po
pírat, že jsou takové obtížné otázky. Takový optimis
mus by byl škodlivejší než skepse. Skepse nestojí za
nic, má-li býti cílem. Ale jako nástroj není k zahození.
Vydáme-li se na procházku po zamrzlé rece, je dobre,
prozkoumáme-li dríve trochu skepticky tlouštku ledu.
Jsme-li nuceni spolehnouti se na nekterého muže v ne
jaké záležitosti, uciníme dobre, ohledáme-li bez príliš-

ného optimismu jeho charakter. A vydáme-li se se
stranou do sveta, nemllže býti na škodu, prozkoumá
me-li podrobne, nac se mužeme spoléhati a nac ne.
Mimo jiné se musíme podrobne dohodnouti o cíli.
Strana, která se nemusí bát otevrené debaty, má zdra
vý koren. Nechtel jsem tedy opravdu priložiti sekyru
lte korenum strany práce. Stylisoval-li jsem dotaz
chladne, byl v tom úmysl. Chte!' jsem, aby ctenári od
povedeli bez suggesce, aby jim nebylo našeptáváno,
jak mají odpovedít. Šlo o to, bez okras zjistiti náladu
v clenstvu. V generálním štábu si casto predstavují
nadšení vojáku vetší, než jak je ve skut·ecnosti. Ne
divte se, vyskytl-li se úmysl, vyzkoumati touto chlad
nou methodou náladu onoho záhadného tvora, jímž je
clen nové strany, která pri volbáJch zustala bez man
dátu. Odpovedi, které prišly, nutno vzhledem k záj
mum strany oznaciti za znamenité.

A nyní, vzdavše chválu duchu clenstva, formulujme
si nekolik problémú, s nimiž. nepochybne se strana
práce na své další pouti potká. Napsal jsem v povoleh·
ním clánku, že vyvaruje-li se koalice chyb, které až do
sud delala, zabije tím národní stranu práce. To mi
bylo vytknuto jakožto neslušný pessimismus a pravilo
se: program národní strany práce není vycerpán ne
gací ke koalicním methodám, má svou positivní strán
ku a nemuže tedy býti zabit žádnou nápravou koalice.
Dámy a pánové, prosím, abyste si nyní predstavili, že
velmi tleskám temto Vašim slovum, nalézaje v nich
hluboké zalíbení. Není výroku, který by lépe odpovídal
mému vkusu. Dovolte, abych na tomto míste uložil
krátkou zpoved v jediné vete: nejsem moderní radikál.
Prozkoumávaje své nitro, nikterak nemohu shledati,
že by mi stacilo, aby program národní strany práce
mel pouze negativní protikoalicní stránku. Boj proti
koalicním methodám považoval jsem vždy jen za
mrzutou nutnost, za první úkol, který musí býti vy
konán. Stojím dokonce na krajním krídle tech, kterí
tvrdí, že strana práce musí míti vlastní positivní pro
gram, který jest ve svobodném zkoumání všech otázek,
v ochotném sprostredkování mezi svetem starým a no
vým, mezi tradicí a pokrokem, v uznání všeho, co je
dobré na pravo a na levo. To jest to, cemu tvrdošíjne
ríkám - at -právem nebo neprávem - liberalisml1JS.
Liberální pomer k sovetskému Rusku na príklad je po
dle mého názoru takový: pomer hluboké antipatie, po
kud Rusko chce vystoupiti z,e' svých brehu a podrobiti
nás všechny divokým methodám tretí internacionály;
na druhé strane pomer hluboké sympatie jakožto k ze
mi, která na sebe vzala tíhu socialistického experi
mentu a za Evropu prodelává porodní bolesti. Dívá
me-li se na veci jasne, musíme býti rádi, že se našla
zeme, která na své pude dukladne zkouší socialistickou
myšlenku a která ukáže, co je z ní schopno života.
Nehodlám nikdy odporovati socialismU' z nerozumných
duvodu. Jestliže pres to, že sám, jak se domnívám,
si v první rade uvedomuji positivní program strany
práce, jsem napsal, že koalice, poIepší-li se, podreže
tím vetev, na níž nová strana sedí, dlužno dllvod toho
hledati v tom, že jsem byl na jistých rozpacích, uve
domuje-li si tento positivní program také volicstvo a
je-li práve on tím praporem, za nímž jde. Priznávám
se otevrene k temto rozpakum. Ješte krátce pred vol
bami varoval nás muž nad jiné spravedlivý, p. dr.
Schieszl, abychom neverili, že lid se dá pohnouti ne
cím jiným než otázkami svého žaludku, t. j. zájmy
stavovskými. Odmítl jsem tenkráte toto varování, po-
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nevadž chci býti idealistou. Mel jsem však jisté po
chyby o tom, není-li to práve negativní stránka ná
rod~í ~trany: l?,ráce, k~e~á jí privádí volice a vzbuzuje
nadsem na JejIch SChUZICh. Byly to práve negativní
partie reci dra Stránského, po nichž se nejochotneji
strhl potlesk. Zdálo se mi, že za námi chodí lidé kterí
si predevším prejí slyšeti nevlídná s,lova o ko;lici a
jsou uspokojeni, dostane-li se jim jich. Myslil jsem si
pri tom, že bud já nebo oni jsou ve strane nepráV1em.
Proto mel jsem jisté pochybnosti o tom, nepodarí~li se
koalici, kdyby se napravila, vzíti národní strane práce
spontanní pritažlivost. Je pro mne nejkrásnejším pre
kvapením z ankety objev, že prívrženci strany lnou
k jejímu positivnímu programu. To posiluje víru
v ro~~mnost P?litic1<ého života. Rdím se za pochyby,
k!ere Jsem projevoval vzhledem k pritažlivosti positiv
mho programu strany. A dovolte, abych se trochu
zardel i za dra Jaroslava Stránského, který, obávám
se, na svých scht'hích svým jedinern)'m recnickým na
dáním vždy vyzdvihoval v prvé rade stránku neaa
t:vní. Zdálo se mi vždy nejvetší hruzou, že by mohla
nastati nutnost, abychom v zájmu strany po nekolik
let myslili jen agitacne. Jsem hluboce uspokojen prí
chylností, Jež se projevuje k positivnímu programu
strany. Tu si ovšem musíme uvedomit, že ani »nebát
se a nekrást« není positivním heslem 'V' tomto smyslu.
Rovnež si musíme uvedomiti, že positivní program
nesklízí obycejne úspechy tak bourlivé a snadné jako
plamenná slova kritiky. Tatooesta k úspechu je sví
zelnejší a pomalejší; ale jsem SIní nadobycej spokojen.

Možná, že bude velmi brzy treba, aby taktika strany
byra cele založena jen na positivním programu, a musí
me se na to pripraviti. Všichni jsme videli, jakým
zpusobem bylo zahájeno zasedání nového parlamentu.
Tím kravalem, jímž byla privítána vláda, nebyla zasa
žena jen koalice; ten kraval, aspon pokud se t)-ká ko
munistu a krajních nemeckých stran, platil idei tohoto
státu vubec. A zde pojednou se sv)rmi zájmy ocitáme
v blízkosti koalice. SituaceJ ceskoslovenské vetšiny v no
vém parlamente je velmi svíz·elná, a možná, že za neja
kou dobu bude z toho horko nám i s koalicí. Poklá
dám za nepocbybno, že národní strana práce je hlíže
ceskoslovenské vetšine než oposici v tomto parlamente.
Bojujeme-li proti koalici, tedy proto, abychom ji na
pravili, ne abychom ji znicili. Pokládám za pravde
podobno, že za tech obtížných pomeru, jaké se nám
ukázaly v nové snemovne, by mohly nastati chvíle, kdy
by strana práce v zájmu státní situace nemohla ze své
kritiky koaEce delati nástroj agitace. Tvárí v tvár 'Si
tuaci, v níž se ocitla ceskoslovenská vetšina, dovedu
si predstavit, ž'e!by mohla nastati doba, kdy by bylo
nebezpecno rozšironti rozmrzelost v lidu, byt i na zá
klade oprávnené kritiky. Národní strana práce nemu
že býti ani nám nejvyšším cílem. Predstavovali jsme si
ji vždy jako prostredek, jak prospeti státu. Ale koalice
má vetšinu 18 hlasu a orgán ministerského predsedy
snaží se vzbuditi dojem, že se s tím chce zaríditi na
dlouho. Pokud tedy koalici stací tato vetšina, musí
strana práce pracovati kritikou k tomu cíli, aby z ko
alice byly vyoperovány ty methody, které vedou k po
horšení. Kritika strany práce nebyla bez úspechu.
Mohli jsme pozorovati na povolebních projevech mi
nisterského predsedy, že se stotožnil s mnohými výt
kami, jež pronášela tato kritika, a že cást programu
strany práce prijal za oficielní program. Strana práce
musí zatím ráda hráti i tuto úlohu ideového doda-

vate1e koalice. V tom muže býti její smysl, dokud sama
nesedí v parlamente. Muž,e se spokojiti tím, že se zatím
do parlamentu dostává velmi cestnou oklikou pres mi~
nisterského predsedu. Kdo pochybovalo smyslu stra
ny práce, muže se pouciti o jiném, když vidí, jak mi
nisterský predseda volky nevolky je nucen provádeti
cást jejího programu, a jak i národní demokracie po
kouší se zaríditi na linii strany práce.

Povolání a záliby.
Meehtilda Liehnowská:

U fotografa.
(Z knihy »Der Kampf mit dem Fachmann.«)

Kdo by neznal tohoto odborníka, jenž nazývá se fotografem?
Co chci, vím. Co on mní, vím též. Ale nejlépe vím, co by

mohl, a to jemu není známo. On naproti tomu ví, co chce, a že
já sama nevím, co chci. On chce - co já vím; jelikož však
nedovede, 00 by mohl, kdyby vedel, co já chci - povstává: fo
tografie. Tu však nemohu potrebovat I Je nutno se obrátit na
jiného odborníka - a zacne to znovu: vím opet co chci a co
by on mohl, kdyby také vedel ...

Co chci? Chci, aby odborník svetla a cocky na mne narídil
a spustil svuj aparát tak, aby nevznikly žádné svetelné pleo
nasmy. Požaduji pro svoji hlavu - totéž ostatne požaduji i pro
hlavy jiných - vecnost, jaká se priznává kamenným plasti
kám, hlavám mrtvých a hlavám zlocind't. V techto trech prí
padech záleží na forme, jež není rušena barvou, na rozme
rech, nezatížených pózou, na presnosti a jednoduchosti bez
zretele na mnohostrannost telesných a duševních jednotlivostí.
Nic neobsahuje více svetla než pravda, nic ho nevyžaduje víc
než effekt.

Nu, reknete to etablovanému odborníku, trunícímu pod
sklenenou stríškou a majícímu na každém rohu me
sta své vitr;iny. Vitriny, z nichž jeho pacienti i pa
cientky blýskají ocima, fascinují hloubkou pohledu, mrazí je
jich ostrostí, koketují zajímave stocenými zraky, renomují ru
kama složeaýma ve stylu cinquecenta, kde je zrasené hedvábí,
umele zdekorovaný samet, uhlazen} sealskin, oblaka závoju,
stocení hadi ruzných kožešin a šáhi. Kde všichni zachyceni jsou
na malebném pozadí v hrdinných pózách Carmen, Don- J oséu,
Savonarolu, kde se dobyvatelé literatury ci krasavci v homes
runu o závod dumave rozhlížejí a hrouží oci do knih, kde
pravice graciesne pohrávají hulkou a rukavicemi, kdežto levice,
jež neví co ciní pravice, v matné eleganci visí podél boku. Rek-·
nete tedy neco tomuto odborníku krásy a fysiognomie - mluvte
s ním zdvorile, prívetive, energicky, povídejte co chcete - nc
bude vás ani slyšet, ani vám rozumet. Proslovte treba tako
vouto rec: »Udelejte mi prosím ostrý a presný obrázek mé
hlavy - jako kdyby to nebyla hlava, ale budova. Hlcdte, aby
mé lícní kosti vystoupily, jak vystupují ve skutecnosti, aby mé
hubené líce nebyly na obrázkn zakulaceny, nýbrž aby se od
vysedlých lícních kostí odlišovaly, aby mé svetlé vlasy vaším
pricinením nezcernaly, zkrátka upravte svctlo tak, aby skutecná
forma ve všem vynikla a aby vaše cocka z mých úst, jež jsou
jen a jen ústy a ne nejakou cockovou kaší, neudelala takovou
kaši. Zríkám se vyvatovaného oválu, nestojím o vyhlazení svých
vrásek. Miluji ty vrásky, povstaly dlouholetou bitvou s 0:1
borníkem a ... « J:tk se zachová takto oslovený fotograf?

On ví, on ví, on ví!
Domnívá se, že považuji jej za nejakého brídila dávných dob

- cehož jsem ovšem daleka - a usmívá se shovívave, ac ne
zcela bez horkosti. Jeho název: »fotograf« - není to vlastnc jil.
samo o sobe oznacením umelce? A najde se jediný obrázek
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v jeho výkladu na nejbližším rohu, který by nevypadal jako
pravý Rembrandt? Ano -! vypadat jako neco: vnejší maska,
bez vnitrního oduvodnení.

Nic není tak snadno si osvojiti jak umení »približnosti«, nic
nemá vetších úspechu, nic není tak presvedcive vtíravé, nic
není tv,rdošÍjnejší" ve svém sebevedomí, nic nelze nesnadneji
demaskovat.

)Jeproslovím proto k fotografovi výše uvedené reci, nebot
by jiste chybne predpokládal, že v nem vidím tupce; a já
prece uznávám, jak dobrá je cocka jeho aparátu, jak jistá
jeho znalost úcinku svetla, jak výborné jsou jeho desky, vy
volávace a papíry a do jaké dálky jeho rembrandtovské oko
jiskrí. Rekl by si pak jako tak: )}Však ona uvidí! Bože, tihle
laikové jsou vecne ve starostech o svoj i kapsu a krásu! Já ne
patrím mezi ty pseudoltmelce, kterí své pac;rnty mucí nemož
nými pózami a blbým napomínáním: Ne tak vážne, prosím.
Já jsem Rembrandt.«

Mám se však vzdát be7J nejmenší poznámky?
Riskuji tedy malý pokyn: »Záleží mi na tom, aby charakte

ristické rysy mé hlavy, velká ústa, vpadlé tváre pod vysedlými
lícními kost ... « Už mne neslyší. Zmizel jako králík v cer
ných záhybech svého aparátu. Není nic platno, pripojím-Ii ješte:
»Za žádných okolností si nepreji matných, rozplizlých svetelných
effektí'l, které by ze mne udelaly ... « ("Co? Ach tihle laikové!
Lépe se s nimi nezahazovat !«) Sama myslím totéž a proto jsem
s sebou prinesla velmi dobrý obrázek loupežného vraha N.
Hlava plasticky vypracovaná, stavba cela jasná, neskreslená,
chrípí urcité - pravdcpodobnc dosáhne se téhle ostrosti ne
jakým zvláštním druhem osvetlení - a ústa, zretelne ze dvou
rtu se skládající ústa, se vVemi vráskami a s bezvadnou cha
rakteristikou. Degenerované, odstávající, netopýrí uši se od
rážejí od jasného pozadí.

»Prosím. .. pohledte - nemohl byste snad použít také ta-
kového svetla?«

»Je prece vyložene hanebné ... «
»A nezaostril byste cocku tak, aby mé lícní kosti ... «
>>1 eco takového vllbec nedeláme ... «
»Podobné svetlo, jaké vidíte na tomto obrázku, by však vy

volalo práve to, ceho si preji - víte, mela bych nejrad~ji jen
takovou zjednodušenou mapu generálního štábu svého obli
ceje ... «

»Ráci1abyste se posadit?«
»Ráda; ale je nutno, abychom si rozumeli. Máte zde vše,

ceho je zapotrebí k obrázku, jaký bych ráda mela, jaký potre
buji - (dokonce zbytecne veliký výber ruzných možností);
budete-li presne tak exponovati a narídíte-li i cocku podobne,
jak na obrázku tohoto vraha ... «

»Ale, ale! Jak mužete se s tímto zlocincem ... ! já, co urne.
lec, musím prece vaši osobnost ... !«

Ach! má ji hned, tuto »osobnost«, nad níž již po ctyricet
let osmdesát clenu rodiny vymenuje své názory, z níž muj pes,
znající mne tri léta, dostává krece.

S lupicem jsem tedy nepochodila. Vytahuji fotografii mrtvého ..
Opet je zde každá jednotlivost obliceje respektována. Vynikají
všechny rysy, všechny vrásky. Není zbytecné tvrdosti, ale není
také libovolné hry linií; každá cáTa má svuj význam. Tak je
to dobre; ríkám to fotografovi. Pripojuji ješte: »Na mnoha
fotop;rafikh se neví urcite, zda stín povstává formou nebo hrou
s\·etla. " Nerada bych mela falešné svetelné effekty - všechno
dle pravdy - jen fakta, trochu zdí'lraznená, ale žádné dvoj
smy~lnosti. \'aše krásné svetlo a spolehlivá cocka nemají za
potrebí umelých jemnU'stí rozptýleného osvetlení; necht je vše
umLlecky zjednodušeno ... «

»Ovšem, ovšem! Umelecky!«
On ví, on ví, on ví.

Ano. Já také vím.
»Nuže - podívejte se - tato mrtvá hlava, Neco tak ne-

úprosne ostrého ... «
»Huhuhu, hahaha, hehehe! Ale milostivá!«
Je zrej mo, že už zase nic neví.
»Milostivá rácí být prece živoucí bytostí. Vaše barvy!«
Bože, bože, ti laikové! Radej deset páru novomanželu a dva-

cet miminek!
»Dovést vhodne spojit svetlo, dobu exposice a vzdálenost, je

skutecným umením. Každé umení vlastne žije jen na ptlde
techniky.«

"Prosím? Umení - technika? Milostivá, já sám jsem po
dvacet let, co umelec ... «

Nu, jde to - vím že to jde - ale ve skutecnosti to ovšem
nejde.. Mistr div se neroztrhá domýšlivostí, snahou a noncha
lancí. A já jsem o nekolik dní pozdeji roztrhala obrázky.

Poznámky

"Odborník, odbornictví, odborníci« praví v nadpise
jedné lokálky »Nová svoboda«, tento distinguovan)'
sociálne demokratický týdeník, a domnívá se podle
všeho, že tím praví neco nehorázne komického. A re
solutne vyžaduje:

»Už by se jednou mohlo prestat s tímhle malením pojmu.
Je to nedemokratické, ba je to zcela reakcní. Nebot v jádre
volání po odbornících resp. úrednické vláde není nic jiného,
než návrat k dobám, kdy tisíc schopných lidí neznamenalo
nic proti tajnému radovi.«

Což se zdá býti napsáno jaksi za tím úcdem, ahy
se chopil za nos president Masaryk, který se jaksi ocl
vážil ve své demokratické neuvedomelosti volati po
odbornících. Pokud se týká poslední vety, že prý vo·
lání po odbornících není nic jiného než návrat k do
bám, kdy tisíc schopných lidí neznamenalo nic proti
tajnému radovi: to snad prece ne, vážený týdeníku!
Volání po odbornících, které bylo ~asltlchnuto tohoto
roku v ceské zemi, není žádným návratem k tem do
bám, jež lícíte tak pochmurne. Je to proste útek od
dob, kdy tisíc schopných odborníku neznamená nic
proti jednomu parlamentníku se silnými .lokty, od do
by, která delá z Engliše soukromníka, kdežto z p.
Becky ministra financí, pri cemž nikterak nejsme chrá
neni pred tím, že by se zítra mohl stát ministerm fi
nancí p. Franke nebo p. Lauve. To je tedy zcela prostý
smysl volání po odbornosti: aby strany nemely právo,
považovat jednotlivá ministerstva za SVLljmajetek a
obsadit je kým chtejí, at to škodí jak to škodí. Je
v tom volání zároven obsažena, priznávám se, od
vážná myšlenka, že nekte'lým vecem, jako na pr. fi
nancní politice, rozumí lépe clovek, lder)' studiem jich
ztrávil celý život, než jiný muž, který 00 problémech,
jež jsou mu predkládány k rešení, si neprecetl oco živ
ani hrožurku. evoláme po neparlamentních mini
strech za každou cenu. Nechceme neposlance na místo
ministra obchodu, když toto místo je obsazenO' poslan
ctm p. Dvoráckem, ani nechceme dáti úrad ministra
zahranicí obsaditi úredníkem zahranicního úradu, je-li
obsazeno poslancem Benešem. Ani nebudeme bouriti
proti O'nomu kovodelníku Hamplovi, kterého uvádí
»)Nová svoboda«. To je jak kdy; každý muž si zaslouží
samostatného posuzování. Ani odborníci nejsou všelék.
Je všeobecne známo, že nekterí poslanci mohou býti
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chytrejší a prozíraveJsl než odborníci. Ale volání po
odborníckh znamená jen tolik, aby se nedávala zá
sadne prednost poslancLlm; kterí jsou uznane hloupejší
a nesvedomitejší. »NO'vá svoboda« mluví o »ba zcela
reakcním smy~lu« tohoto volání. Co je pravda, to je
pravda, volání po adbornících je skutecne reakcí, jenže
v jiném, fysikálním smyslu. Když se clovek dotkne
ohne a ucukne> rukou zpet, tedy je to zcela nepochybne
reakce na palcivý pocit. Když nekdO' dostane ránu a
oplatí ji, tedy je to také reakce. Volání pa odbornících
je reakce na zkušenosti, které jsme v nekterých resor
tech udelali s neodborníky. Jestliže pO' dobe, kdy
p. Franke sedel v ministerstvu železnic a p. Becka
v ministerstvu financí, se razlehne valání pa odbar
nících, tedy je ta tak prirozená reakce jakO' když spá
lené díte se bají ohne.

Dopisy

Je volební rád cástí ústavy?
Velectený pane redaktC!re.

Pan JUe. J. K. táže se v císle 49. »Prítomnosti«, zdali
volební rád jest soucástí ústavy ci nikoliv a dává na pretres
otázku, zdali volební rády z roku 1920 mohly býti právem zme-
neny j«dnoduchým zákonem cili nic. .

Pan]' K. zamenuje pojem »ústavního zákona« ve s mys I u
hm o t n é m s for m á I ním pojmem ústavního zákona. Ústav
ním zákonem v materielním slova smyslu jest zákon, který o b
s a h u je právní pravidla, jichž predmett'1n jest nástroj.í (or
ganisace) a cinnost státu, zejména nejvyšších jehq cinitelu. Ústav
ním zákonem ve formálním smyslu jest, ne h led e k j e h o
o b s a h u, zákon, který jako »ústavní zákon« aneb jako »sou
cást ústavy« výslovne jest oznacen aneb k jehož zmene jest dle
ustanovení právního rádu treba zvláštních náležitostí, jichž úce
IC?mjest zmenu tu ztížiti. (Dle práva ceskoslovenského nutnost
trípetinové vetšiny v š,e c h clenu v k a ž d é snemovne, nemož
nost prehlasování jedné snemovny snemo'l'nou druhou, zápovecf
zmcny takové hlasováním lidu neb opatrením Stálého výboru.)

Jest na první pohled jasné, že volební rád zajisté jest ústav
ním zákonem ve smyslu prvém, hmotném. Z toho však ješte
neplyne, že by k jeho zmene bylo zapotrebí zvláštních náležito
stí, shora vytcených. Nutno tedy zkoumati, zdali jest též ústav
ním zákonem ve smyslu formálním. Na tuto otázku dává od
poved ústavní listina sama, která ustanovuje, že clenové posla
nC?ckésnemovny a senátu se volí všemi ceskoslovenskými ob
cany bez rozdílu pohlaví, kterí dosáhli urcitého stárí a to podle
všeobecného, rovného, prímého, tajného práva hlasovacího podle
zásady pomerného zastoupení. Co do podrobností odkazuje
ústavní listina na volební rád do snemovny poslanecké a na zá
kon o složení a pravomoci senátu.

Jednoduchým zákonem, usneseným bez shora uvedených
zvláštních náležitostí ku zmene ústavy nutných, mohou tedy
zmeneny býti »podrobnosti« volebního práva, nikoliv však ony
základní zásady, uvedené v ústavní listine samé. Náležitostí
ústavního zákona jest tedy treba pouze k takové zmene voleb
ního rádu, kterým by volební právo bylo zmeneno v ten smysl,
že by nebylo již vše o b e c n é, r o v n é, prí m é, taj n é a
pro por c i o n á ln í. Pokud se zmena nedotýká techto prin
cipu, muže býti provedena jednoduchým zákonem, po prípad;:
i opatrením Stálého výboru.

Co se týce zmeny volebního rádu, v ríjnu t. r. rozpušteným
parlamentem odhlasované, jsem ovšem toho názoru, že zave
dení »tretího skrutinia« v nynejší jeho podobe jest prlllomem

do zásady po m e r n é h o z a s t o up e n í, protože velké strany
tím. že se jim pripocítají hlasy, odevzdané stranám, ku kterým
se pri druhém skrutiniu neprihlíží, dostanou více mandátu, než
jim podle pomeru hlasu pro ne odevzdaných prí
s Iuší. Kriklavejší bylo by porušení ústavy dle zncní v Iá dní
pre d I o h y k novele s povestným kvotem dvou procent všech
hlasu, které se však zákonem nestalo.

Poznání, že novelou k volebnímu zákonu byla porušena ústava
a že proto novela jest neplatna, protože nebyla ani oznacena
ani usnesena jako ústavní zákon, jest však pouze akademické.
Není se obávati, že nekterý z cinitelu k tomu oprávnených
u ústavního soudu navrhne, aby zákon c. 205/1925 byl prohlášen
za neplatný. Pri nynejším sestavení snemoven národního shro
máždení není myslitelno, že by tyto takový návrh podaly; snem
Podkarpatské Rusi dosud existuje pouze na papíre; nejvyšší
správní soud a nejvyšší soud dle stavu veci tímto oborem práva
sc nezabÝvají a volební soud ve své dosavadní mnoha]eté cin
nosti (rozhodnutí ve vecech Vrbenského a druhu, Kaderky a
Práška a nyní ve skandálu Tausikove) neukázal se býti zastán
cem a ochráncem ústavy a ústavních práv.

Poroucím se Vám
s výrazem dokonalé úcty oodaný:

Dr. Egoll Schwelb.

Nové knihy.
G. K. Chesterton: Ohromné.. malú'kosti. Essaye. Z obsahu:

Tajemství vlaku. Neobycejný drožkár. Jaké výhody má clovek
s jednou nohou. Konec sveta.. O ležení v posteli. Stromy a
vítr. Dickensuv ctite!. Co jsem našel ve své kapse. Pravoverný
holic. Loutkové divadlo. Drožkou pres hory a doly. Neco
o policistech a morálce. Ptáckové, kterí nechtejí zpívat. Roz
hnevaná ulice - atd. Preložil V. Marek. Nák1. Václava Petra,
Praha-Bubenec 334.
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