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Úrednická vláda a žaloby na ni.
Zdá se, že doba od konce zárí 1920 do konce zan

1921, kdy pusobila t. zv. úredni1cká vláda, zanechala
hodne hlubokou stopu. Kdykoliv od té doby dostává se
parlamentní vláda do obtížné situace, vynorují se vždy
vzpomínky dobré i zlé na tuto vládu odborníku, vyno
rují se i obavy a protesty proti možnosti 'Opetovného
nastolení podobné vlády se strany jedné, nadeje v tako
vouto vládu se strany druhé.

Rádná kritika práce této vlády a rozbor jejího puso
bení na pomery poli,tické i nepolitické v republice ne
byly nikde uverejneny. Nemohl by to napsati nikdo
jiný, než nekterý z bývalých ministru této vlády, po
stránce politické vlastne jen Dr. cerný sám; a to není
dobre možno. Clenové každého kabinetu jsou samo
zrejme vázáni zachováním tajemství a mlcení o mnoha
a mnoha vecech, které se dozvedeli, o mnoha a mnoha
cerný(:h vecech, jež videli v jasném prehledu s ptací
perspektivy. Mlcení toto je t,;lk samozrejmý požadavek
a tak vecí osobní cti, že se celkem zachovává i se stra-'
ny parlamentních ministru, i tech, kterí odešli náhle,
bourlive, neb docela s nectí a velikým osobním roztrp
cením; tím více však dodržeti ji musí ministri, jmeno
vaní do kabinetu ne podle klíce politického, ale podle
svých odborných schopností, pricházející tam prímo
z úradu, z university, s dlouholetou cinností odborne
úrední, zvyklí discipline.

Za techto okolností vyjímají se paušální útoky ne
kterých politiku na úrednickou vládu velice podivne;
asi tak, jako kdyby nekdo mlátil svázaného cloveka
pres hlavu; ba nekdy i tak, jakoby ho mlátil pres hla
vu jenom proto, že dokázal jistou vec lépe než bijící,
a že je obava, že by ji zase líp udelal, kdyby to od neho
bylo žádáno.

Nenávist proti vláde Dra Cerného a rekriminace
proti ní jsou oduvodneny dobre u jediné strany poli
tické: u komunistu. Ti mají svou dobre známou prí
cinu a skutecný duvod proti ní. Ale ostatní ceské stra
ny koalicní, ba i strany oposicní d\hodu nemají, vy jí
maje jediný: že existovala, že se dobre tužila, že ve
rejné mínení, lid i - tuším - pres'ident republiky byli
s ní spokojeni, a že to vše není vlastne demokratické,
protože podle svatosvatých vzoru demokracie - vláda
lidu - znamená nutne politický kabinet, složený ze zá
stupct1lidu, jím zvolených.

Kdyby se tato výtka akcentovala, nedalo by se jí
upríti oprávnenosti; ale v tomto prípade se s ní ope
rovati nedá, protože na podzim r. 1920 byla situace
politická tak rozvrácena, že se parlamentní kabinet se
staviti nedal; situace, jež nutne vedla k vláde úred
nické, byla zpusobena politickými stranami samými,
jejiiChnaprostou neschopností, parlamentní vládu vy
tvoriti a udržeti. Dr. Cerný také ve své nástupní reci
tuto okolnost hodne zduraznil, prohlašuje, že považuje
svou vládu za provisorium, a že vláda ihned odstoupí,
jakmile pomery dovolí utvorení vlády parlamentní.
A také tomuto slibu dostál.

Jiného se vecne vláde úrednické nic nevytýká: tu a
tam hodí se do novin fráse o »neštestí, jakým se pro
kázala úrednická vláda« nebo podobne, aniž se rekne,
v cem to neštestí pozustávalo. Také by to byla zbran
která raní jen toho, kdo jí útocí: nebof vláda tato, aC
nebyla parlamentní, nebyla žádnou diktaturou; všecko
vyrizování státních záležitostí dálo se ústavne, parla
ment zasedal, schvaloval predlohy vládou predkládané,
vykonával bedlivý dozor nad její cinností a tím samo
zrejme prevzal na sebe i zodpovednost; každá výtka
v tomt'O smeru proto nutne by trefila parlamentní vet
šinu a strany ji tv'Orící: a to byla už tenkráte dnešní
koalice.

Politická situace tohoto kabinetu byla vždy obtížná'
vždyf i tato vláda, potrebovala v parlamente vetšinu ~
podle naší ústavy stacilo jediné negativní hlasování
j·ediný pojev nedúvery, aby vláda okamžite musila od~
stoupiti. Proc se tak nestalo? Proc dnešní p. ministr
Stríbrný nebo jiní zaprisáhlí odpl\rci úrednické vlády
tak neucinili? Protože nemohli, a protože nemeli ani
proc.

Nejméne prícin k rekriminacím má politická petka:
vždyt ta za tohoto režimu se narodila, vyrostla a ztuc
nela. Celá tíha politického jednání se stranami ležela
na ministerském predsedovi - z ostatních ministrú
nikdo se do politiky nemíchal; ten byl nucen vyjedná
vati od prípadu k prípadu, ba den ode dne, s vudci
stran, a získávati pro vládní predlohy parlamentní vet
šinu. Vudcové peti ceských stran tvorili ponenáhlu
areopág, jenž znamenal vládu po politické stránce; vlá
dO~l byla tenkráte petka plus Cerný; v pokracování
petka minus Cerný. Nechci rozhodovati, zda minus ve
druhém prípade bylo ziskem pro vládu a republiku;
ale zodpovednost politická v obou prípadech byla stej
ná. Nanejvýše to tenkráte meli politikové pohodlnejší
se zodpovedností, protože Dr. Cerný v nutnýcn neb ne
populárních rozhodnutích mohl býti vystrcen jako
hromosvod; a veru že bylo mnoho prípadú, kdy se ne
mohla vykonati dobrá vec, protože by se »politicky ne
snesla«, nebo že politické i nepolitické cachry ji zma
rily: vinu na sebe mlcky a trpelive vzal Dr. Cerný.

Vláda úr·ednická nastoupila v pomerech hodne roz
vrácenýlch; její predchudkyne zanechala dusnou atmo
sféru, rozvrat administrativy, posílení podvratných
ž.ivlú, naprostý nedostatek autority a pocit blízkého
prevratu; tam, kde slabost vlády dojde až do periferní
exekutivy, kde cetníkum zakáže se vúbec použití zbra
ne, trpí se protistátní agitace ve vojsku a »rozhnevaný
lid« smí beztrestne odzbrojiti a sbíti cetníky nebo vo
jáky, chránící porádek, ústavu a právní rád, - tam
myslící a vidící lidé veší hlavu a cekají v tupé resig
naci smrtelnou ránu. A tato rána byla pripravena 
s plným vedomím vítezství vypukla prosincová re
voluce bolševická. Vláda Dra Cerného byla s ní ho
tova ve dvou dnech; vlastne v tomto jediném prípade
to nebyla vláda, nebyla petka, nebyl parlament a poli
tické strany, byl to Cerný sám, který zachránil repu
bliku - a to témer zcela nekrvave. MMe nekdo v repu
blice tvrditi, že by to byla jiná vláda, jiný ministerský
predseda, že by to byly politické strany stejne doká-
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zaly? Vzpomenme jenom na rabování v Praze" vzpo
menme na ministra spravedlnosti, volajíteího, že lid si
zjedná právo sám ...

Po bolševickém puci prišlo veliké uklidnení, ale i po
cit pevné ruky ve vláde, pocit bezpecnosti, ochrany ob
cana i republi1<y, oddych a chut ku práci. Aspon mezi
obcanstvem tento pocit byl všeobecný a dodnes se na
tuto dobu takto vzpomíná. Od této dO'by vláda dala se
do klidné práce; není možno v techto rádcích vypocí
tati všecky predlohy, zákony, narízení a zarízení, jež
podala, projednala neb zarídila. To konec koncu se dá
proste konstatovati ve sborníku zákonu a narízení; al'e
tolik se zdá, že proti tehdejším predlohám a zákonum
dodnes není nárku, že se nemusejí novelisovati, a že
stav vecí v republice pri skO'ncení 'Období vlády Dra
Cerného byl dobrý; rozpocet byl dodržen, prebytek ve
státním hospodárství byl za tento rok nejvetší od za
cátku republiky. Tento prebytek klesal a klesá od této
doby vytrvale.

To všecko však není ješte vystižením vší prá'ce to
hoto kabinetu. Mluví se stále o jeho posici a puso
bení s politické stránky a naprosto se opomíjí stránka
vecná.

Není naprostO' nutností, aby ministr byl odborníkem
ressO'rtu, jejž má vésti. Není tomu tak'v Anglii, Fran
cii a jiných státech a demokratických republikách. Ale
tam všady mají o to postaráno, aby v kažélém mini..;
sterstvu byl jeden vybraný odborník, jenž by celou
látku praoovní ve velkých rysech po stránce odbornéi administrativní dokonale ovládal a pO' dlouhá léta
v urcené presné linii vývojové a tradici pevnou rukou
držel; ministr musí býti o vší práci dobre informován,
zastupuje svuj resort politicky v parlamente, prebírá
zan zodpovednO'st vuci lidovému zastoupení, represen
tuje svuj úrad - ale nikde se nepokouší sám vésti; to
proste není v mezích lidské síly. Kdybych poslal k mi
stru pekarskému dobrého, nadaného, geniálního, vý
mluvného a populárního muže, zamestnáním na pr.
profesora klassické filologie, s posláním, aby od zítrka
celou dílnu sám vedl a rídil - bude to možné, a pujde
to? A nejde-Ii to - mUžit takovýto muž ríditi a vésti
na pr. ministerstvo železnic?

Pri tvorení ministerstev se patrne o této veci dobre
vedelo, protože byli us,anoveni po prevratu státní ta
jemníci - více méne z dobrých odborníku. Ale jejich
pusobnost byla stále více s'estrihována, až byli odstra
neni; ministerstva si vedou ministri sami. Mnozí v nich
si pocínají velice rozumne, ale celkem jsou nyní úplne
odvislí od svého úrednictva. Kde v kterém resortu
je rozumný a svedomitý ministr a dobrí, zKušení, veci
znalí vedouteí úredníci, jdou veci celkem slušne, až na
nedoMatek iniciativy ve velkém stylu, nedostatek jed
notného programu a jeho. udržování i za zmeny vlá
dy, až na vyhýbání se rešení choulostivých úkolu
s velkou odpovedností. Nedá se ani upríti, že ministr
laik muže mnoho zkorigovati a vyvážiti, co spadá na
vrub byrokratické težkopádnosti - nebot vetšina ve
doucích úredníku vyrostla v Rakousku za byrokracie,
jejíž duch a technika administrativní cítí se v demo
kratické republite jako trn v tele.

Ale jsou také ministri, kterí upadnou lehce v omyl,
že ovládají úplne svuj ressort, protože vypracovaným
a predloženým jim referátum v jádre a výsledném
návrhu rozumejí, aniž ovšem mohou sledovati duvody
a myšlenkový postup práce; nashromáždí si za cas

jisté povrchní poznatky a zkušenosti svého odboru, a
chtejí pak skutecne sami rozhod'Ovati.

Jsou všaK i ministri, kterí nesundají ani v úrad~
Orejle mámení, jež jim nasadilo jejich politické stra·
nictví, nestarají se o záležitosti resortu po vecné strán
ce, nýbrž posuzují všecko jen politicky 3. také stranicko-

.politicky rozhodují.
V každém parlamentním kabinetu jsou ministri všech

techto trí druhu, a podle toho pak vypadá resort, který
opouštejí. Resorty, jež prebírali ministri vlády Cer
nýho, byly po vecné a odborné stránce vetšinou hodne
v neporádku a potrebovaly nutne pevné ruky, odbor
ného vedení, nekteré i reorganisace. Nejjasneji se to
jevilo v resortech s prevážne technickou službou, ku pr.
v ministerstvu železnic, pak v politické službe, tedy mi
Eisterstvu vnitra - ale i v ostatních všech minister
stvech, kde skrípající administrativa neprokáže se tak
ocividne, jako je zmeškávání vlaku nebo posmech cetní
kum a okresním hejtmanllm - nýbrž kde váznutí ad
ministrativy postrehne se hned pouze vnitrne, jeho dll
sledky pro obyvatelstvo však objeví se pozdeji.

Tím, že ministri úredni·cké vlády nebyli vubec poli
tikové, ba že v kabinete byli politických starostí, vlivl'!,
pletek a jednání sprošteni, mohli se úplne venovati od
borné práci resortní a vzíti vedení vecí svého minister
stva úplne do rukou. PO'kud tomu všichni jednotliví do
stáli, je težko ríci; zdá se, že to byli lidé peclive vy
braní, o nekterých se verejne ví a priznává i v poli
tických kruzích, že svou práci konali znamenite a sve.
domite, že resorty své velice povznesli, do dobrý·ch ko
lejí uvedli, vycistili a zabehali tak, že následující po
nich ministri prišli do »ustlané postele«, jak se jeden.
z nich uprímne vyjádril.

Nad cinností úrednických ministru se bdelo Arguso
výma ocima; byli nuceni rozhodovati a navrhovati na
prosto nestranne a z duvodu pouze vecných, s vylou
cením všech ohledu politických ve ve1cech,kde politické
vlivy jsou nemístné a škodlivé. Nemusí se jim to pocí
tati zásluhou, muž·e se ríci, že k tomu byli- dohnáni
choulostivým postavením svého kabinetu a žárlivostí
politiku: ale aspO'n v tomto oboru nikdo nemuže vážne
tvrditi, že úrednický kabinet byl neštestím, protože za
sahování politi,ckého šumu a i kalu a rmntu do vecného
rozhodování ministerstev je težkou vadou a podrývá
ním duvery k administrative, jež celá má býti tak pro
sta všech politických vlivu, jako to posud uznáváme
nutným pro stav soudcovský. Tam, kde by tytO' poli
tické vlivy presahovaly jistou minimální míru, je to
prímo hríchem proti státu.

N:uže, tO'hoto hríchu za úrednické vlády nebylo. N e
bylo sice také všecko v tomto ohledu naprosto sneho
bílé - to snad není vubec v lidské možnosti: vždyt
kabinet byl odkázán na hlasování ve snemovne a musil
tu a tam cástecne povoliti politickému nátlaku; ale tolik
prece možno. tvrditi, že míra tohoto závažného hríchu
byla tenkráte ta nejnižší n nás možná.

Kladl bych na odbO'rnou práci úrednické vlády
v jednotlivých resortech duraz nejvetší, o hodne vetší,
než na štastné prO'plutí ruzných politických Scyll a
Charybd. Ba považoval bych možnost této práce a
obnovení porádku v resortech vybranými odborníky za
velikou výhodu a prednost úredni1ckých vlád vubec. Po
kud 'parlamentarismus náš nevyspeje aspon tolik, jako
francouzský nebo docela anglický, pokud demokrade
- posud slovo - nebude telem ucinena, pokud politi
kové nenaucí s,e jen organisovat, recnit a dbát prospe-
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chu ~vé trany, n)-brž i vládnout nestranne, se sebeza
prením a s jedin)'m zretelem na blaho republiky, ne
pouze blaho vlastní strany - potud bude v stále delších
mezidobích obcas potrebí vlády odbornické, neparla
mentní, nejenom proto, že se obcas' srítí stávajíd vetši
na ci koalice, ale i proto, že resorty obcas budou nutne
potrebovati pevné ruky, jež by je zavedla na správné a
docela vecné koleje.

Politická stránka úrednické vlády a její pomer
k parlamentu a politice budou vždy choulostivy, vždy
nevýhodou, vždy slabinou proti pevné politické posici
yetšinové vlády parlamentní; naproti tomu vecná prá:ce
a nepolitické vedení resortu bude vždy výhodou a pred
ností úrednické vlády pred vládou parlamentní, pokud
parlament, politika a politikové budou v podobném sta-
vu, jako byly r. 1920. Z.

Prospeje zrušení vázaných kandidátních
- listin?

Poslední dobou stoupá agitace a odpor proti váza
ným kandidátnÍm listinám, stupnuje se útok proti nim
v ti ku nekter}'ch politických stran a o veci diskutuje
se i mezi intelektuály, diskutuje se v »N ové Svobode«,
kde debatu zahájil dr. Evžen Stem, pro zrušení váza
n}'ch kandidátních listin vystupuje »Demokratický
Stred«, kter}' navrhuje ligu protil vázaným kandidát
ním listinám, a cas od casu denní tisk prináší návrhy
systému, které by mely nahraditi dnešní system váza
n}'Chkandidátních listin. Je jisto, že ve verejném mí
není nejsou vázané kandidátní listiny a jejich system
populární. Listy, které agitují proti vázaným kandi
dátnÍm listinám, zdihaznují, že system ten svazuje
každému volici ruce pri volném rozhodování, že jej
nutí, aby rozhodoval ne o osobách, ale aby se rozhodl,
chce-li ci nechce-Iv prijmouti seznam lidí, které navrhl
výkonný výbor strany, na kterémžto seznamu nemuže
niceho meniti. Tento útok na sentiment cloveka, který
se cítí býti zkrácen ve svém politickém právu, je prí
cinou, že odpor prot~ vázaným kandidátním listinám
vychází i ze stran, které dríve tuto soustavu hájily.

Okamžik, kdy byly by zrušeny vázané kandidátní
listiny, považuje cást verejného mínení za pocátek nové
éry v našem politickém živote. Témer všechno, co je
ošklivého v politickém živote, svádí se na vázané kan
didátní listiny. Ano - tak se ríká - kdyby tech ne
bylo, každý by si volil cloveka, v nejž má duveru, zmi
zel by diktát stran a tak by zavanul zdravý a sveží
vzduch do politického života. Jednou novilI1Yprinesly
obrázek babicky, která prišla k volebnímu osudí a
mela kandidátní listiny poctive svázané; tak skoro
doslova si mnozí vykládají vázanost kandi.dátních
listin.

Je práve otázka, zda skutecne zrušení vázaných kan
didátnÍch listin bylo by tím e1ixirem, zázracným pro-
tredkem, který by vlil nové síly do našeho národ

ního života, zda nejsme rádi" že mužeme najíti neja
kou výmluvu, že ve vázaných kandidátních listinách
našli jsme neco, cím mLlžeme vysvetliti všechny vady
naší politiky, zda neprecenujeme snad m o ž n o s ti,
které se moh,ou dos,tavi,ti zrušením
s y st e 111u v á z a '11Ý c h k a n d i dát n í c h I i

ti n. Klademe-Ii si tuto o'tázku, nejsme ješte obhájci
vázan)'ch kandidátních listin.

Zrušení vázaných kandidátních listin má vrátiti vo
lici volnost rozhodovati o tom, koho osobne, které

osoby chce vyslati do zákonodárného sboru. Akcentuje
se pri tom ta výhoda, že osobní volba osob bude ideál
nejší než volba. osob v}'konným výborem strany. Jetu
otázka, zda straník, který bude ponechán sám sobe,
zvolí lépe, než výlwnný výbor strany, a zda je svou
stranou k tomu vychován. To je otázka, jejíž zkoumá
ní vyžadovalo by vetší studie. Jiná je otázka, zda stra
ník nadále i stejne nezustane pod nátlakem strany a
zda s,e nerozhodne stejne, jako kdyby byly vázané kan
didátní listiny. Jde o to, že bolestí nejsou jen o m
vázané kandidát ní listiny ale predevším, že bolest jest
a jde hloubeji v politických stranách, a že zrušení vá
zaných kandidátních listin nebo zmena systému, byt by
prinesla zlepšení, nemuže jíti, na koren tohoto zla..

Koren zla je v tom, že naše politické strany nejsou
vedeny duchem demokratickým. Snaha politických
stran z nejvetší cásti vycerpává se v tom, aby straníka
isolovala co nejvíce od sveta ostatního, aby žil jedine
ve sfére strany, aby se díval na vec jedine brýlemi,
které mu denne nasazuje denní stranioeký tisk. Svoboda
volby, pokud se týce osob, predpokládala by velkou
míru kritiky u jednotlivcu. Tu snad lze predpokládati
u intelektuálu, kterí však v celku ner.ozhodnou, po
nevadž jejich pocet je malý; z.ustal by tedy i po zrušení
vázaných kandidátních listin vždy onen pomer závi
slosti straníka na strane, který její pokyny považuje za
nejsmerodatnejší, pro nehož prání strany jsou rozka
zem. K tomu strana pracuje celým svým a'Parátem or
ganisacním, tiskovým, sdružovacím, spolcovacím.
V tom spocívá nedostatek našich politických stran, že
nevychovávají straníka kritického, že naopak kritick)'
smer ve své strane ztotožnují okamžite s protistrani
ckou oposicí, jejíž smer jde proti strane, a který zne
možnují celým silným aparátem, disponujídm pro
stredky hmotn)'mi, tiskovými. Tak se lehko pokus
o revisi a kritiku ve strane potlací.

l když hudou' zrušeny vázané kandidátní listiny,
udrží se nadále nadvláda stran nad myšlením každého
jednotlivce, resp. nad jeho nemyšlením, ponevadž
každý straník vzdává se svobody svého myšlení a své
zastupování ponechává stranické hierarchií. Za techto
pomeru lze težko doufati, že by neceho podstatného
mohl prinésti system, který by vycházel z jiných zá
sad, než system vázaných kandidátních listin. V tomto
ulpívání na predstave, že zmena psaného rádu voleb
ního ihned nás muže prenésti do lepšího života, je kus
omylu ceského politického života. Život spolecenský
nelze regulovati paragrafy ve sborníku zákonu a narí
zenÍ. Zejména nelze jimi upraviti, vésti, podporovati
a stlacovati ony vnitrní proudy psychologicky i socio
logicky spletité, které se vyvíjejí ve složité strukture
politických stran. Je-li neco chybného ve funkci poli
tického organismu, musí se vyhledati tyto psycholo
gické a sociologické nesnáze, musí se potírati pro
stredky, které by mely nadeji na úspech. Nelze je však
regulovati jenom právními literami.

Na pr.: Vznikne nálada, že jest republika v nebez
pecÍ. A vyjde z toho zákon na ochranu republiky. Ne
ty, ne já máme pracovati u sebe, ve svém okolí, ale
vymyslíme si zákon, který nás má chrániti. Je cosi
chorobného v našem tisku. Prícina techto chorob v ti
sku spocívá mezi jiným v oné závislosti žurnalistu na
výkonných výborech, na administradch, které jim dik
tují psáti, co by jinak nepsali. Tisku schází nedostatek
klidu v posuzování vecí; to v,ede k nervosnímu úto
cení. U nás stvorí se zákon tiskov}'. Bylo cosi nezdra-
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vého v bankovním živpte; nekolik úpadku. A došlo
k zákonu na ochranu vkladatelu. Tímto zpusobem
všechny ty bolesti chceme rešiti stál~Tm vym~'šlením zá
konu a prece tyto príciny, tyto závislosti jsou tak sple
tité, od osoby k osobe, jako podhoubí houby v lese, že
nelze je ovládnouti psaným zákonem. Zákon muže za
kazovati, narizovati, predepisovati. Muže stanoviti
krajní meze, kde pocíná trestnost. Ale nemuže vnik
nouti do vnitrního života ,organismu spolecnosti, po
nevadž ten má své vlastní zákony sociální, které jsou
tak subtilní, že nelze je paragrafovati do sloupcu narí
zení a zákonu. A stejne tomu jest s vázanými kandi
dátními listinami. Snad je chyba v tomto systemu, ale
hlavní chyba je v politických stranách. Jsou-li stíž
nosti na vázané kandidátní listiny, že potlacují možnost
osobního rozhodování o kandidátech, jsou to p o I i
ti c k é str a n y, které toto svobodné rozhodování
uvnitr stran znemožnují ješte více. Akta volebníhc
soudu ukazují, jak mnoho je nezdravého v politických
stranách. Je možno, že zmena systemu vázaných kan
didátních listin prinese trochu cistého vzduchu. Hlavne
však nutno otevríti okna dovnitr politických stran,
aby tak zavál zdravý vítr, kontrola, sebekontrolé.., samo
správa všech súcastnených straníku, která je podmí
nena z á jme m techto straníku o veci strany; potom
se ukáže, že prícina bolestí, kterou dnes hledáme je
dine v systemu vázaných kandidátních listin, jest v on~
dusné a nezdravé atmosfére uvnitr politickýc~1 stran.

Není to obhajoba systému vázaných kandidátních
listin. Je to jen pokus o výklad, že ani zmena syste
mu, zmena paragrafu ve volebním rádu nestací; nebot
jest nutno reformovati v nit r níž i v o t, v nit r n í
ž i vo t str a nic k ý. K. T.

Cínský hlavolam.
Pro Evropana jsou cínské záležitosti jakýmsi hlavolamem.

Cas od casu docítá se v novinách o generálech podivných jmen,
kterí mezi sebou bojují, podporují nebo svrhují vlády radí se
i s bolše{riky. Všechny tyto zprávy jsou kusé a p.otichudné.

Jest však nutno míti celistvou predstavu o soucasné Cíne.
Jest to velké tržište Dálného Východu, jedno z nejhlavnejších
cinitelll nezbytné tragedie na brezích Velikého oceánu. Jeto
zeme s 446 miliony obyvateli, kterí vypadli ze stavu trvalé
stability. Príciny, porušivší rovnováhu Cíny, jsou tyto: 1. vpád
Japoncu a Evropanu, jehož následkem byly velmi cetné a težké
dane; 2. nové evropské školy; 3. továrny; 4. úpadek monarchie;
5. zrušení zkoušky z klasické filosofie, nmožnující prístup

k vyšším hodnostem bez ohledu na puvod.

Vpád Evropanu a Japoncú byl provázen nestoudnými nároky,
k jichž uspokojení bylo nutno zavésti dan nejtežší pro lid
- dan lidem obzvlášte nenávidenou. V Cíne jest solná dan
hlavním a stále rostoucím predmetem státních príjmu. Z 338
milionú dolaru bežných státních príjmú cínských ciní dai'i ze
soli 96'7 milionu dolarú a z ostatních predmetu potreby 42'7
mil. dolaru. V roce 1914 vynášela solná dan 60 mil. dolaru,
v roce 1917 70'6, a v roce 1919 již 80'6 mil. dolaru. Solné dane
j~t z nejvetší míry používáno k uspokojení požadavku Anglie
a Japonska. Tím snažši jest ovšem obrátiti nenávist obyva
te1stva proti temto dvema zemím.

Vlivem nescetných prícin rozviklaly se pilíre, které po ceh\
staletí nesly cínský sociální rád: morální ucení Konfuciovo,
kult pr~dku, úctu k rodicum. Náhradou za to objevují se nové
ideje, které se doposud ješte nevykrystalisovaly. Tyto ideje
rodí se v prímorských mestech, kde jest nejživejší styk s Evro
pany a kde behem posledních let vznikl znamenitý cínský tisk.

Nové ideje šírí se z periferií do centra, t. j. z prístavních
mest do vnitra zeme.

emáme ješte presných dat, abychom mohli kvalifikovati
veliký prevrat, který se nyní udál v Cíne. Milžeme pouze zazna
menati nekolik základních faktit Jak nás informuj í evropské
noviny? Víme z nich jen tolik, že v minulém roce došlo k boji
mezi hlavním velitelem vojsk v Mandžurii Cang-Tso-Linem
a Vu-Pej-Fuem, který pred dvema léty dosadil a obhajoval
vládu v Pekingu. Pekingská vláda se dohodla s bolševiky a
prijala p. Karachana jako sovetského vyslance.

Z novin jsme se dovedeli, že mandžurský Cang byl proti této
dohode, ale potom vyšlo na jevo, že to byl jmenovite Cang-Tso
Lin, kter)' v zárí uzavrel dohodu s bolševiky, jimž predal V)'
chodní cínskou dráhu. Dále jsme se docetli v novinách, že
zprvu vznikla putka u Šanghaje mezi obema »Tuguny«. Ve
skutecnosti však došlo k boji mezi Cangem a Vu-Pej-Fuem,
t. j. mezi M"ndžurií a Pekingem. Pozdeji do sporu zasáhl
bývalý prívrženec Fu-uv, »kresfanský generál« Feng (Feng- Ju
Tsiong). Dobyl Pekingu a sesadil vládu. Vu prchl. Byla sesta
vena nová vláda s Tuangem (Tuang-Ci ..Džuj) v cele. Potom do
Pekingu prišel Cang a ucinil, - jak sdelovaly anglické noviny,
- konec vlády »príliš k bolševismu náchylného Fenga.« A
dé'le: kdesi na jihu Cíny sedí doktor Sun-Jat-Sen, který také
touží po vláde.

Jak složiti všechny tyto cásti »cínského hlavolamu« v celistvý
obraz? Povšimneme si predevším dvou prednášek cínského
ucence Ku, které byly nedávno cteny v Manchestru. Uvidíme,
že zmínený celistvý obraz sestavíme s pomocí techto dvou pred
nášek a práve vydané knihy Valentine Chiroh »The Occident
"nd Orient«.

Výše naznacené pomery vyvolaly v Cíne silný rozruch. Po
zorujeme tam predevším boj ctyr stran: Cilijské, v jejímž cele
stojí Vu-Pej-Fu, která zakotvila ve strední Cíne a usiluje
sjednotiti ríši pomocí vojenské moci; dále jest tu strana muk
denská, vedená Cang-Tso-Línem, jejíž hlavní kádr jest v Man
džu'rii. Mukdenská strana sleduje tytéž cíle jako Cili.iská. Jest
to v jádru souperství dvou válecných vudcu, soucasne touží
cích po svrchované moci; na jihu okolo Kantonu, jest tretí
neveliká strana, vedena doktorem Sun-Jat-Senem. Pokouší se
projíti celou Cínou až do Pekingu, aby -tam sestavila demo
kratickou republikánskou vládu, jejímž presidentem by byl sám
Sun-Jat-Sen; ctvrtou stranu tvorí dve autonomní skupiny, jedna
na jihu, druhá na severu. Obe tyto skupiny mají spolecný pro
gram: »Samosprávu provincií a konecné sjednocení jich v Spo
jených státech cínských«.

Podle výroku Ku-ových zacíná se v Cíne šíriti hnutí silne
mcionálního uvedomení. V provinciích tvorí se všude »národní
organisace«; jsou to svazy: širitelu cínské osvety, studentu, del
níku, obchodníku, lékaru, inženýrú a bankéru. Vliv techto
národních organisací jest cím dál tím silnejší.

Stále rostoucího! vlivu nabývají v Cíne též organisace inte
ligence, známé pod spolecným názvem »Obrozená CÍna«. Ne
které z techto organisací kloní se k socialismu, ba i k bolše
vismu zvláštního, »Iokálního« charakteru. Základním rysem
techto organisací jest pres to predevším nacionalism a potom
hluboká nenávist k cizincum. Jest to vznik jakéhosi, abych tak
i'-ekl, nového »Islamu«, stavícího Cínu proti celému ostatnímu
svetu. Tentv ideový proud, který k sobe strhuje stále víc a víc
prívrŽencu, jest neprátelský k evropským školám, založeným
misíonári, i k samotným misionárum a hlásanému jimi
kres fanství.

Cína jest nyní materialistictejší než kdykoliv dríve. Zahrnuje
svým neprátelstvím všechny ostatní národy, nejvíce ovšem
Anglicany a Japonce. Nové hnutí emancipovalo cínskou ženu
a vlivem tohoto hnuti »praskla bublina evropské prestiže«, jak



se vyjádril Ku. Je-li tomu tak skutecne, pak nutno ocekávati,

že se význam 446milionového obyvatelstva. ohlásí velmi brzy.
Souca~nc s prvními továrnami zrodil se v Cíne behem posled
ních iet prumyslový proletariát, který nyní smýšlí socialisticky.
Takový jest obraz, který vznikne, pokusíme-li se složiti oddc
lené cásti »cÍ!15kého hlavolamu«.
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ské banky nic n.evydelaly, mohou prý z techto zisku
platit slušné dividendy. To byl motiv, který táhl celou
»zhodnocovací« haussu v roce 1923, jež potvrdila fi
nancní vehlas Vídne.

Zatím pražská spekulace zápasila s prázdnými kap
sami, jež jí zbyly po deflaci, a nad každým kursem
krcila rameny. Pro všechno byla slabá. Když Víden
nejvíce jásala, videla Praha nad ní nejtežší mraky.
Když se Víden hnala do frankové spekulace, byla
Praha krajne pessimistická a snášela dukazy a známky
o brzkém krachu ve Vídni a pripravovala se na repa
tria1ci svých papíru. Její opatrnost byla oduvodnena
a správná. Po lonski'ch jarních »cerných pátcích« 
trvaly nekolik mesícu - l~upovala vídenské pO'klady,
vlastne naše poklady, jež Vídéí. až dosud pevne držela.
Problém repatriace byl náhle a snadno rozrešen, ackoli
za normálních pOmerl! byli by theoretikové a prakti
kové dlouho lámali své kopí o to, jak a zda vubec se
má provésti. Nyní byla provedena.

Tato skutecnost a pak ochuzení Vídne po franko
vém debaklu oddelila obe spekulace až dosud co nej
úžeji spiaté. ?ároven se ukázalo, kdo vlastne speku
loval na Vídei'í. a s ní j. padl. Co zbylo, jsou asi pred
stavitelé typické pražské spekulace.

Je v ní ovšem ješte dosti lidí, zvlášte židu, kterí po
všech katastrofách prece jen »verí na Víden«. Ti si
ješte dnes nejradeji koupí rakouský papír, ale mnohem
opatrneji nežli známí arijští velikáni na pražské burse,
dnes již padlí, aby neztratili všechno jako oni.

Dotud zustaly obe bursy spojitými nádobami, ale
pražská je mnohem širší a vetšího objemu, takže i ve
liké zmeny v nádobce vídenské sotva pohnou pražskou
hladinou. To znamená, že mllže jíti samostatne, mno
hem samostatneji než ješte pred rokem. kdy ramena
spojitýich nádob byla asi stejného objemu a obsahu.
Pak Víden dnes težce zápasí na penežním trhu i o ne
patrné cástky, kdežto Praze se po krušných dnech
ulevilo. Proto delá dnes Praha p r v n í s a m o s t a t
n o u h a u s s u. A typické je pro pražskou spekulaci
práve to, jak ji delá.

Již nekolikrále sice dala Vídni podnet, nekolikráte ji
po nekolik dní vedla, ale samostatnou akcí je teprve
tato nynejší. Je to pravá haussa, rozumná,
r o z v á žen á a h o s pod á r s k y zd r a v á. Nic
tak divokého a nezodpovedného jako vídenská inflace a
potom »zhodnocovací« haussa. Nato solidní pražský
spekulant »nejde«. Vydelá si sice pri tom, ale jen ten
kráte, muže-Ii spolehnouti spíše na technickou posici
než hospodárskou. Jinak »nejde«. Pro tuto haussu si
však všechno pripravil. Proti vídenskému spekulantu
je jako sedlák, jenž prikoupí pole, až když na ne ušetril
do poslední zlatky. Pak teprve »si plácne«. A pražská
spekulace také tak. Nejdríve skoupila z Vídne domácí
a1<lcievesmes za smešné ceny, nebot je Víden musela
prodat, a pak pockala, až prijdou peníze. Patnáct mesícu
cekala a pocítalá s tím, že po tal' dlouhém postu bude
vetší chut. Nyní tedy zacala a vedou ji velkobanky
zcela nepokryte a s otevrenými kartami. Prumysl je
dobie zamestnán, od prevratu máme nejmenší císlici
nezamestnaných a nejvetší vÝvoz, dividendy budou
aspon stejné jako loni, ne-Ii vetší. Kursy jsou vzhle
dem k vývo~u papíru i k vnitrní hodnote nízké a proto:
»Kupte si.« Nelze- prodelat, lze jen získat.

A ješte opatrnejší je postup technický. Zájem o bur
su bude, dokud budou všichni vydelávat, a mají-li vy
delat všichni, bude to dlouho trvat a proto zisky ne-
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Pražská spekulace.
Bursa je v Praze již pres pul století, ale do pre

vratu nebyla naše jako nebylo nic našeho.
Pražská spekulace pred válkO'u byla jen provinciální,

byl to jen jeden clánek vídenskéhO' organismu, drobty
pro pražské krupare. Z Prahy nemohla prijíti žádná
iniciativa, pražská bursa byla jen filiálkou vídenské.
A mela jí zustati i pO'rozpadnutí Rakouska. Víden se
dlouho smála všem pokusum o samostatnost praŽ3l-:é
bursy i všem radám, jak jí dosáhnouti. Vždyt svet zn"tl
jen Víden, která dosud je naším prvním sprostredko
vatelem obchodu na východ. Víden mela st:.Lrou tra
dici, zavedené a známé bankovní domy, zrucnost a zl<l1
šeno t. Velikost úspechu v dobe inflace ji tak oslntla,
že se již videla hospodárským, obchodní~n a fi'lancnÍm
centrem Strední Evropy a branou mezi Výeh0·1em a
Západem. aše politická samostatnost byla nám (v je·
jích ocích) málo platná: na našem území se soustredily
tri ctvrtiny prumyslových závodu bývalého Rakouska
a z techto opet tri ctvrtiny mely sídlo ve Vídni, která
držela pevne jejich a1ocie.Tak nás Víden ovládala ho
spodársky a tedy urcovala i pražskou bursu a speku
laci. Krome toho, kdo musí težce pracovat, aby uhájil
bídné živobytí, je opatrný na halír, a komu spadly mi
liony do klína jako Vídni, muže býti nO'blesní a lehko
myslný. Také toto bylo predností vídenské spekulace,
ponevadž berlínská, parížská a ješte západnejší je
stejná. Takováto lehkomyslnost jest legitimací ke spe
kulaci jako frak do vybrané spolecnosti.

To byla tedy puda, na níž obe spekulace rostly. Obe
se casto od prevratu srovnávaly a Víden zustala vždy
ve v}·hode. Její spekulacní úspechy byly vskutku
ohromné. Vždyt tam vyrostl Bosel i Castiglioni a dáv
no již tam zakotvila dynastie Rothschildu. Víden byla
první. kde se nejdríve delalo zlato z inflace papíro
vých korun. (Jak to bylo hloupé, delat ceskosloyenskou
korunu a držet její kurs!) Inflace byla jako elektrický
vy savac prachu: jí vídeií.ští rutinéri vyssáli zlato ne
jen z kapes rakouských obcanu, ale i ze sousedství.
Boure, plenení obchodu a kaváren' 1. prosince 1921
byly prvním výstražným signálem moderním inflac
ním lupicúm i lehkomyslnému státu, jenž spekuloval
na bídu a myslil, že se bude vecne živit žebrotou. Ale
Svaz národu zarazil v zárí 1922 další pokles koruny
a obe pekulace; vídenští faiseuri však byli vynalézaví.
S ohdivuhodnou uprímností vysvetlili svetu, že vlastne
znehodnocovací koeficient rakouských cenných papíru
zustal daleko za korunou, že se musí ZVÝŠitcili že jejich
kursy musí nahoru a že jsou k jejich vnitrní hodnote
vlastne ohromne podceneny. Vnitrní hodnota pak že
je nesmírne veliká, ponevadž ji tvorí nejen obvyklý
inventár a fondy, nýbrž i bohaté inflacní zisky vesmes

težkých librách a dolarech. I kdyby nekolik let víden-
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smí b),t veliké. To je solidní moudrost, hodná první
banky, která to vede. Je treba široké obecenstvo zain
ter,esovat, aby koupilo na trvalo (ovšem v tom už mllže
být certovo kopýtko). Ale musí to tak býti a proto se
príliš rozpálení spekulanti zvlášte za chvalne známé
príležitostní spekulaoe pražské po vetším vzestupu
schlazují ihned nižšími kursy, aby se dostalo i na ty
druhé ...

To je ta solidní pražská spekulace, jako jsou solidní
brnenská sukna, kosmonoské tisky, plzenské pivo i Ško
dovka, automobily Praga i Laurin, jako je solidní ce
ský líh, cukr, sklo a Poldina ocel. Ovšem to je jen o spe-
kula'ci dobré. o té špatné ani slovo. Cheth.

Ti, kdož se dnes zabývají studiemi fysikálními, ocitají se
v j~kýchsi rozpacích nad prílišným bohatstvím. Jest sice težko
vmysliti se do pomeru dob minulých, ale ješte žádné období
v dejinách vedy, ba ani jasná zora epochy newtonovské, nebylo
tak plno príslibu, tak plno vábných nápovedí jako doba dnešnÍ.

Souhrn problému, zamestnávajících moderní fysiku, zasahuje
jednak do chemie, jednak do astronomie. Temto odvetvím se
dostalo vlastních jmen a ona dnes tvorí více méne samo
statné obory vednÍ. Tak na príklad máme dnes fysikální chemii
a astrofysiku. A s rozvojem techto ved stává se obtížným
vytknouti jejich hranice. Na tomto poli se dospelo beze vší
pochyby k jednote vedy. Veliké a dusažné teorie, jako je
teorie kvantová a relativitní, vnukají jiné zpusoby rozdelení.
Kategorie jevu, jež v sobe zahrnují, nejsou urcovány hrani
cemi historickými. Jeden z mnoha príznaku tohoto nového
komunismu poskytuje skupina problému, oznacovaná odborne
jménem kosmogonie a hvezdného vývoje, problému to neoby
cejne poutavých, jimž se dnes práve venuje hojne pozornosti.

Jeden' z techto problému, problém tepelné historie hvezd, byl
pred casem tématem prednášky H. N. Russella, jehož výzku
mum v tomto oboru dostalo se uznání zlatou medailí britské
Královské astronomické spolecnosti.

Ze se stálice od sebe liší barvou, je známo už dlouho. Lze je
seskupiti v radu, postupující od barvy bílé pres žlutou k rudé.
A jest nasnade myšlenka, spojovati jejich barvu s jejich te
plotou. Jemnejší a poucnejší roztrídení však dostaneme, se
radíme-li je podle jejich spekter. V tomto seskupení tvorí spo
jitou radu: kde spektra odpovídají povrchové teplote. Pocavše
s hvezdamI nejteplejšími neboli bílými, procházíme radou hvezd
chladnejších a chladnejších, až se ocitáme u ,hvezd barvy
rudé. Je-li však neco pravdy v teorii, že hvezdy vznikají zhuš[o
vaníhI celkem chladných mlhovin, jsou mezi hvezdami chlad
nejšími jiste nekteré, jež jsou na samém pocátku, jiné pak,
jež jsou na samém konci své životní dráhy. Proces zhuštování
z prvotního rídkého plynu je zprvu provázen vzrustem teploty.
A když se dospelo k jistému maximu, je další zhuštování pro
vázeno chladnutím. Hvezda vyzaruje ovšem teplo po celou tu
dobu, avšak v první polovine jejího života je toto vyzarování
spojeno se vzrustem teploty. Tento na první pohled ponekud
paradoxní zjev lze vysvetliti velmi proste dukazem, který po
prvé, jak se zdá, podal Lane, muž jinak neznámý. Tomu se
jednoho dne podarilo vyložiti svou teorii Šimonu Newcombovi
a vzbuditi zájem a nadšení tohoto velkého astronoma.

Predstavme si plynovou· kouli, udržovanou pohromade vzá
jemnou gravitací jejích cástic. Prítažlivost této koule v kterém
koli bode jejího povrchu smeruje k jejímu stredu, a je tak

Obri a trpaslici mezi hvezdami.

-
Príroda a ,

prace

veliká, jako kdyby byla veškera hmota koule soust redena v je·
jím stredu. Tato prítažlivost se mení v neprímém pomeru
se ctvercem polomeru koule. Je-li koule v rovnováze, musí býti
pusobení tíže na povrch vyrovnáno pružností plynu, jež je
prímo úmerná soucinu z hustoty a absolutní teploty plynu.
Nyní si predstavme, že se koule smrští až na polovici svého
polomeru. Težný tah na její povrch zrnem se nepnmo úmerne
k ctverci polomeru, to jest zvetší se ctyrnásobne. Pri tom
zustane mn~žství hmoty nezmeneno. Avšak povrch koule, jejíZ
polomer se zmenšil o polovinu, zmenší se na ctvrtinu, protože
povrch se mení se ctvercem polomeru. A tak dostáváme ctyri·
krát tak velký tah težný na ctvrtinu puvodního povrchu, na
jednotku povrchu tudíž tah šestnáctkrát tak veliký. Co bude
s pružnou silou, jež musí tento tah vyrovnávati? Tato síla
je soucinem z hustoty a absolutní teploty plynu. Se zmenšením
polomeru o polovinu. vzroste hustota plynu osmeronásobne,
nebOt obsah se mení s trojmocí polomeru. Jenom z této pri.
ciny je pak pružná síla osmkrát tak veliká jako dríve. Avšak
k rovnováze je potrebí pružnosti šestnáctkrát tak velké jako
dríve. To je možné jen tenkrát, zdvoj.pásobí-li se druhý sou
cinitel, totiž absolutní teplota. Proto, smrští-li se koule na
polovici svého polomeru, zdvol)ásobí se její absolutní teplota.
1;'onto proces nemuže ovšem jíti do nekonecna. Skutecné mole·
kuly plynu mají urcité rozmery a nelze je stlaciti v nic·. Tento
proces se ve skutecnosti deje tak dlouho, až už koule nenI
v stavu úplne plynném. Potom pocnou púsobiti jiné zákony a
další smrštování je provázeno chladnutím. Proto tedy procház!
každá hvezda dvakráte týmiž tepelnými zmenami: jednou
v rozvoji, po druhé v úpadku. Avšak za onoho procesu je te·
Ic:sem mnohem vetším než za tohoto. Zvlášte pak hvezdy rudé
rC'zdelují se ve dve skupiny velmi rozdílné. Jako hvezdy mladé,
které práve pocínají žhnouti, jsou asi neobycejne velikými ma
sami rídkého plynu. Ve skupine druhé, kdy jejich rudá barn
hlásá slabost stárí, jsou patrne neobycejne zhuštené. Kdyby
hylo z obojího druhu hvezd po jedné umísteno od nás v stejné
vzdálenosti, byla by hvezda ze skupiny prvé mnohem jasnejš!
než hvezda ze skupiny druhé, protože by svetelný povrch oné
byl mnohem vetší než povrch této. Zdánlivou jasnost hvezd
dovedeme meriti. Dovedeme-li také zmeriti jejich vzdálenost

od nás, miHeme si vypocítati jejich t. zv. jasnost »absolutní«,
to jest jejich jasnost v urcité vzdálenosti, vzaté za základ.
Seradíme-li potom hvezdy podle jejich absolutní vzdálenosti
a podle jejich spektrálních typu (udávajících jejich teploty),
shledáváme, že jeví tendenci k rozdelení ve dve skupiny.
V první jsou hvezdy všech spektrálních typu. Všechny však
mají témer stejnou absolutní jasnost. Jsou všechny asi sto
kt át tak jasné jako slunce. V druhé jsou všechny spektrální
typy a také všechny absolutní j'1snosti. Avšak v této skupine
je hvezda tím belejší, cím je jasnejší, a hvezdy rudé jsou ve
smes slabého jasu.

Uvažme nyní, co to znamená. Rudá hvezda, jež je stokrát
tak jasná jako Slunce, musí býti teleso nesmírne veliké, pro
tože pomerná slabost svetla, které vyzaruje každý ctverecní
kilometr povrchu, musí býti vyvážena ohromným množstvím
ctverecních kilometru svetlo vyzarujících, Predstavme si, že se
toto teleso trochu smrští: jeho teplota stoupne, jeho svetlo
ponekud sežloutne. Máme méne ctverecních kilometn'i povrchu,
ale svetla, pripadajícího na jeden ctverecní kilometr, je více.
Tyto dve zmeny se vyrovnávají a hvezda dává nadále stokrát
tolik svetla jako slunce. Ješte vetší smrštení má vzápetí
další vzrust svetla na ctverecní kilometr, a tento vyrovnávací
proces pokracuje, dokud není hvezda dostatecne zhuštena, aby
vydávala svetlo bílé. Proto shledáváme u této skupiny hvezd
postupnou radu teplot a jednostejnOll jasnost. Avšak po uply
nutí tohoto období pocne hvezda chadnout a smrštovat se.
Svetla ml ctverecní kilometr ubývá a také cteverecnfch kito-
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n,dru ubývá, Proto opet nacházíme postupnou radu teplot, ten
tokráte však dostáváme všechny stupne absolutní jasnosti, od
zárivých bílých hvezd strední velikosti až k slabounkým, malým
hvezdám rudým. Touto klasifikacní metodou jsme rozvrhli
hvezdy na malé a velké, nebo-li na trpaslíky a obry, jak je
nazval Hertzsprung a jak se dnes obecne nazývají.

Jsoucnost techto dvou skupin lze odvodit i z jiných fakt.
Experimentálního potvrzení se jim dostalo pred nedávnem zme
rením prumeru Betelgeuzy, z nehož vyšlo najevo, že tato stálice
v souhvezdí Oriona je nekolik milionkrát vetší než naše Slunce.

Záverem se ješte mužeme zmíniti o pekném použití tohoto

rozdelení na problém, jak urciti vzdálenost hvezdokupy. Je
známo, že všechny hvezdy takové hvezdokupy jsou od nás

vzdáleny stejne. Jestliže pak jsou to hvezdy stejné jasnosti,
ale nestejné barvy, plyne z toho, že jsou to hvezdy obrí, a tudíž
ve skutecnosti stokrát tak jasné jako Slunce. Mužeme zmeriti

jej-ich zdánlivou jasnost, a znajíce jejich jasnost abs,olutnf,
mužeme spadno vypocítati jejich vzdálenost. S.
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známky. Mizerná skutecnost se nezlepší, ovesíme-li ji
velikými sl,ovy; nezískáme tím zhola nic než nemož
nost vecné kontroly. Máme-li se vubec shodnout v kon
krétním myšlení, je nutno predevším vyhostiJt všechny
kejkle s nekontrolovatelnými slovy, nestoudnost dogma
tického tvrzení a noetickou ostudu generalisací; to
jest, musíme v každém prípade myslet a mluvit od za
cátku.

2. Obrat ke skutecnosti; a protože ve filosofii není
nic tak pochybného jako práve skutecriost, tedy k oby
cejné, vulgární, nepochybné skutecnosti, ve které se
nepochybne jí a milluje, nepochybne pracuje a .odpocívá
a zejména nepochybne sociálne obcuje s ostatními lid
mi. Ve všem myšlení budiž tato hrubá skutecnost
nejvyšší instancí: nejellJ proto, že nám ukazuje, jak se
veci skutecne mají, nýbrž proto, že ukazuje, co je mezi
nimi a s nimil možno skutecne ciniti. Konec koncu sku
tecnost n~m není dána k pozorování, nýbrž k jednání;
a protože veškero jednání smeruje od daného faktu
k možnému príštímu stavu, je skutecnost, definovaná
v terminech cinnosti, prímo nabita tvurcí potencia
litou; pak je v ní místo pro skutecnou morálnost, sku
tecné cíle, skutecnou metafysiku a treba i, skutecného
Boha, aniž by prestala být pestrou, triviální, náru
živou a každodenní skutecností. Okruh toho, co možno
vymýšlet nezávisle na faktech, v oblasti Vecných Ideí,
je nekonecne užší než okruh toho, co je možno cin~ti
s fakty; je ku podivu, jak vyprahne fantasie, jakmile
opustí pudu skutecných lidských zájmu a potreb.
Avšak pohríchu skutecnost se nám jeví v aspektu po
vážlive nesystematickém; chcete-li ji sjednotit v ne
jaký ideovÝ rád, musíte se k ní proste obrátit zády a
delat svuj systém z obecných pojmu namísto z faktu.
Je ovšem jiná cesta, jež je trpelivejší i dobrodružnejší;
je to odhodlání vejít v konflikty, jež ve skutecnosti
opravdu jsou, a podstoupit je osobne; rešit je jako
clovek a ne jako mandatár nejaké obecné zásady. Buh
s námi, tohle je dlouhá cesta; ale má-li nejakou pred
nost, je to ta,. že jste nemuseli zavrít oci, a srdce pred
skutecností.

3. To je zároven konec subjektivního párání se sebou
samotným, neurasthenického subjektivismu a veškeré
subtilní výjimecnosti; je to hrdinné odhodlání stát se
obycejným clovekem. Obycejn)T clovek, to jest tvor uží
vající normálních smyslu, prímých pohnutek, všední
zkušenosti, vulgárního soucitu a jiné duševní výzbrOje,
již nelze nazvati tuctovou, protože je milionová, tedy
tento obycejný clovek na rozdíl od výjimecných by
tostí žije ve svete neskonale rozmanitém, protože je
to svet objektivní a epický. Není to svet ideí, dušev
ních stav LI a spekulativní samoty, nýbrž trojrozmerný
svet vecí, událostí a ostatních lidí; avšak musíš vyjít
sám ze sebe, abys byl opravdu mezi nimi a s nimi.
N eboj se, že ztratíš své »já«, obraceje sv·ou pozornost
více k tomu, co jest, než k tomu, co jsi ty; clovek, který
bloudí v lese nebo VlCházímezi lidi, je v dramatictejším
a aktuálnejším smyslu »já« než ten, kdo z nitra oza
ruje steny své osobnostní ulity.

4. Toto jest indilVidualism, ale individualism .objek
tivní; jednáš-li (at myšlením nebo skutky), jednej vždy
sám za sebe, za své cel é »já«; ve svém osobním vy
stupování vuci svetu vzdej se nároku, že jednáš »jmé
nem« neceho, co nejsi ty, nebo »se stanoviska« nejaké
obecné pravdy. Každý prípad na svete je individuální
a konkrétní; máš-li s ním co cinit, utkej se s ním po
ctive a stejnou zbraní: bud sám individuální a kon-
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o pragmatism.
(K n o v é m u vyd á n í k níž k y »P r a g m a
t i s m cil i f i los o f i e p r a k ti c k é h o ž i v o t a«.)

Od té doby, co vyšla poprvé moje knížka o pragma
tismu, stalo s~ zvykem nazývati jednu generaci na
šeho kulturního života generací pragmatistickou. Ne
chci mluvit za jiné; neznám vpravde u nás nejakou
~éktu nebo poliJtickou stranu receného titulu; ale ježto,
Jak se zdá, jsem jeden z Galilejských techto, kterí jsou
jmenováni pragmatisty (ponekud ve smyslu, jako by
se tím odhalovala nejaká jejich skrytá príhana), jsem
nucen prezkoušet toto slovo, abych zjistil, mohu-li je,
pokud mne se týce, nosit s jakýmsi oprávnením. Jsem
ochoten prijmout je, ale s podmínkou, ž·e se dríve shod
neme o jeho významu. (Címž není vycerpána má
ochota nechat si líbit také jiné názvy, 'CÍtí-li kdo zá
sadní nutkání nazývat mne jinak než mým krestním
a rodovým jménem). Jsem tedy pro sebe sama sroz
umen s jakýmkoli reckorímským názvem, jen když
jím budou míneny tyto veci:

1. Nechuf k verbálnímu rešení, neduvera k velkým
lovum a snaha zneužívati co nejméne možno intelek

tuální schopnosti generalisování. Tento pomer k lid
skému myšlení se z nejakých nejasných duvodu na
zývá »skepse« a platí za neobycejne negativní. N ega
tlvní podle toho je pochybovat o Nadosobních Hodno
tách, jež kralují v ríši axiomat, ale za to uznávat sku
tecné osobní hodnoty, jež obíhají v ríši lidských zájmu
a styku. Skeptické je neodvolávat se na autoritu Ab
solutního Rozumu, jenž tajemne mlcí v pojmovém
Empyreu, a radeji se vyzbrojit kouskem zdravého roz
umu a živé osobní úcasti, pokud jde o veci tohoto sveta.
Skeptické a negativní je rídit se ve styku s lidmi (a
takovýmstykem je i myšlení) radeji úcastnými zkuše
nostminež obecnými ideami. Obecné idee mají zvláštní
nevýhodu, že si s nimi nic nepocnete v konkrétním
prípade. Idea revoluce podivuhodne selhává, jde-li
o otázku babicky, která trpí hladem. Kolektivism se
dosudvelmimálo osvedcuje, jde-li o snesitelný styk kte
réhokoliv »já« s ponekud nepríjemným bližním. Klad
ná víra v lidstvo te nenaucí, aby sis trochu vážil clo
veka, kter}' náhodou má kladnou víru jiné tovární
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krétní. Zatýká-li st!'ážník opilce, ciní tak ovšem jmé
nem zákona; ale v té chvíli strážník není filosofem
an~ nereší problém pravdy. Jde-li nám o vlastní po
znání nebo o presvedcování jiných, musíme se ptáti,
cím zarucujeme pravdu toho, ,co klademe; nevím, mu
žeme-li ji pocestne zarucit necím 1iným, než zaváže
me-li se za ni celou svou osobní zkušeností a s,vedo-

I mím. Poroucet mužete jménem cehokoliv, treba jmé
nem certovy babicky; ale myslet a upravovat svuj po
mer k svetu mužete jen svým vlastním jménem; jinak
není s vám~ co mluvit.

5· Což znamená svobodu ducha; 'což tedy znamená
dramatickou volnost rúzhodnout se na svou vlastní
pest ve všem, co se týká našeho osobního pomeru ke
skutecným konfliktum. Chtel bych zde ríci, jak nád
hern'0u a poutavou vecí j.e svoboda; ale je zároven
trýznivá a težká, nebot žádá na tobe stálé iniciativy,
stálé' nejistoty a casto i mucivého kompromi1su, jejž
cí tíš jako osobní neúspech. Avšak to je risiko každého
jednání; jdeš-li už do vecné mely hrubých faktu, bud
pripraven na t'0, že se nevrátíš vždycky s vlajícími
prapory vítezné pravdy. Vlající prapory jsou dobrou
rekvisitou recnickou; skutecná vítezství jsou obycejne
na míste cÍinu daleko méne parádní. Ani duševní svo
boda není nijak šumná a opojná; vetšinou je dosti
strízlivá a namáhavá. R'Úzhodne je dalelw méne šumná
než tažení pod vlajícími prapory tisku; ale prece cítíte
hluboce a bezpecne: ano, je to aspon svoboda.

6. Avšak je-li nám vskutku co ciniti s fakty, pak
není faktu filosofických, vysokých a privilegovaných
na rozdíl ,od faktu nízkých, vulgárních a vubec nefilo
sofických; všechny jsou filosofické a vuci všem zá
leží na tvém jednání. Hloupost nutno brát do poctu
stejne jako osvíoenost; je celkem snadno rýsovat ideální
obraz sveta osvíceného, ale težší je usilovat o nejaké
dobro sveta ze znacné cásti pitomého. Zkušenost je
velmÍl demokratická, prijí.majíc vše; proto se jí jaksi
štítíváme; nedovolujeme, aby na našem filosofickém
foru hlasovalo vše, co jest. Obycejne se považuje za
optimism, buduje-li se obraz sveta s aristokratickým
ignorováním nebo prekonáváním jeho špatných a trivi
álních stránek. Myslím, že je potreba si'lnejší duvery
a velmi dobré v{He pocítat s nimi zcela vážne a prece
neztrácet živou náklonnúst k tomuto slzavému údolí.
Starozákonný Hospodin projevil velmi málo pragma
tistický temperament, když žádal na Sodome deset do-

/ konale a vybrane spravedlivých; kdyby mu stacillo
deset tisíc krehkých, ale pomerne dobromyslných a
všedních lidí, mohla stát Sodoma dodnes, a svet by
nebyl o nic hríšnejší. V tomto prípade se Hospodin
zachoval jako fanatický revolucionár posedlý jakousi
utkvelou myšlenkou. Brát v úvahu nejvetší možný
pocet faktu je jako brát v úvahu nejvetší možný pocet
lidí; je to sociálnost na polil noetiky. I v oboru myšlení
existují protivy diktatury a demokraticnosti nebo ari
stokracie a sociální rovnostil. Není-li nám demokracie
jenom planým slovem, pak platí i pro ruaše myšlení ja
kési »vyhlášení základních práv«: vše, co existuje, do
máhá se spolurozhodování v našem obrazu a rádu
sveta.

7. Tak vlastne všechny otázky našeho myšlení jsou
v podstate otázky našeho chování VllCi zkušenostem:
naší ochoty, úcasti, duvery, cilosti a jedním slovem na
šeho morálního jednání ve svete. Avšak zde nutno
se také shodnouti 'O slove »svet«. Svet pro mne se za
cíná na mém psacím stole a ne u zelené tabule Že-

nevské konference; svet truhlárského tovaryše dole na
dvorku je v prvé rade zalildnen truhlári, prkny, kobyl
kou, jež priváží prkna, a tak dále; náš svet, to jest náš
skutecný, epický, morální svet sahá tak daleko, jak da
leko sahá naše osobní zasahování myšlenkou nebo
skutkem.. N uže, záleží zcela na nás, jakou hodnotu
dáme této skutecnosti; do velké míry záleží na nás,
co z tohoto sveta udeláme. Skutecnost, ve které denne
žijeme, v níž se stýkáme s kýmkoliv a pracujeme na
svých praktických úkolech, je skutecnost morálI1JÍ a
proto vys·oce relevantní. Omezujeme-li se na okruh své
zkušenosti, omezujeme s,e tím zároven na dkruh své
skutecné nebo možné mravní pusobnosti. »Vysoké
ethické hodnoty« jsou velmÍl krásná vec, jde-li nám
o to, abychúm hodne s vysoka soudili, co delají jiní;
ale skutecné mravní jednání má své místo v prachu
zeme a ve v,elmi obycejném, neroztrídeném prostredí.
Ukáže-li se však toto prostredí nakonec neobycejnejší
a vzletnejší, zázracnejší a neomezenejší než všechno,
co lze vyspekulovat, to je událost, jež už nepatrí do
argumentu filosofie, nýbrž spíše do oblasti veškeré
skutecné poesie. 1

Má-I-iJse techto nekolik vet jmenovati »pragmati
smus«, dobrá: budu rád, budu-li shledán hodným to
hoto jména, nejen podle sl'0v, ale i podle skutku. Ano,
je zcela pravda: toto vše není ješte filosofie, ale jen
jistá methoda uvažování; není to konecná a vrcholná
víra, nýbrž jen jistá otevrená možnost víry. Je však
zajímavo, že pri této methode záleží mnohem méne na
konecné víre než pri jiných predpokladech, predne
proto, že víra nalezená touto cestou zustává verou
osobní, a ze druhé z príciny mnohem závažnejší: že kdy
bychom se shodli! na tétO' methode, byly by i vzájemné
rozpory a neshody našich ver ponekud méne príkré a
duležité než obycejne bývají. Atheista a verící clovek
se steží shodnou v otázce slávy boží na výsostech, ale
snadneji se dohodnou treba v tom, že urcité utrpení
je nutno odcinit. Sejdeme-li se jednou ve stejné sku
tecnosti, je jistá nadeje, že ;$e sejdeme il ve stejném
jednání. Zdá se namnoze, že v'elké ideové konflikty
sveta jsou nerešitelny, leda násilím; neverím však, že
by kterýkoli konflikt nebyl rešitelný, pokud by byl vy
mezen v terminech osobní úcasti Jiste není úkolem
této methody, aby v povýšené indifferenci zrušila ve
'škeren boj se skutecností plnou omylu a zel; boj trvá,
jen jeho forma a cíl se mení; vede se holýma rukama a
telem proti telu, jako zápasil J ákob s' andelem, a cílem
není výhra stuj. co stuj. A i kdyby nebylo skutecné a
viditelné_ výhry v tomto zápase o zlepšení vecí, prece
lze zvolat: nepustím te, lec mi požehnáš.

Literatura a umení

Antonín Veselý:

Hovory s herci.
(15. Jan Vávra.)

- Co soudím o tradici? U nás se zacalo v poslední
dobe ríkat, že nemáme žádné divadelní tradice. Nevím,
co si ti, kdož to ríkají, myslí pod tímto slovem. Myslí
li puvodnost, tu ovšem ceský herec nevyrustal z do
mácí pltcly. Dlouho mu byli hlavními uciteli herci ne
mectí. A to nejen v samých pocát<:Ích našeho divadla,
kdy jsme se s Nemci musili deliti i o scénu, ale ješte
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dlouho pozdeji. Mnozí z hercu, které jsem ješte sám za
stal v plném rozvinutí jejich schopností, prošli dokonce
prupravou na nemeckých divadlech, kde ostatne skoncil
nejeden nadaný ceský herec, když se nemohl uplatnit
doma. Práve ti, jmenuji namátkO'u Samberkovou, Bitt
nera, Bittnerovou, Danzerovou, vnášeli k nám herec
kou kulturu, z níž ostatne živili jsme se i my, kterí
jsme jezdili na nemecké herce se dívat a kterí jsme je
sledovali tak, že nám neunikl žádný z vynikajících sou
casníku.

- J a k Ý byl váš r o z h led v dO' b e v a
šich zacátku po tehdejším divadelním
s vet e?

- Znal jsem sice i Paríž, starou Operu Comique a
Theatre Fran~ais, ale nejbližší byl mi prec div~delní
svet nem~cký. Stýkal jsem se osobne s Reinhardtem,
Bi,enenfeldem, Wegenerem. Stýkal jsem se i s ostat
ními. Dle mého soudu mel z Nemetl Rittner nejvetší
fond pro divadlo, ohromnou sílu životní v hlase
i v duši, byl massivní, plný, štavnatý a když ve svém
kulminacním bode, ve ctyriceti letech, nechal všeho a
šel sedlacit, utrpelo nemecké divadlo nejvetší ztrátu.
Pro mne však nejvíce znamenal Mitterwurzer. Sle
doval jsem rychlý vývoj Kaime, kter)T stO'jí v mý1ch
ocích nejvýš jakO' »sprecher«, vážil jsem si Schild
krauta pro jeho Shylocka, považuji Sauera za nejlepší
ho interpreta ibsenovského, aloeMitterwurzer znamenal
pro m1}e ideál charakterního herce, protože mel, jak
ríká Nemec, »alles in allem«. Když jsem slyšel o jeho
smrti, byl jsem neštasten tak jako by mi zemrel nej
dražší clovek. Vedle neho ješte Bassermann je u Nem
CLI tak veliký v srdecném tónu, dovede útocit na cit a
to nikoli prázdnými prostredky, dovede vzbuditi soucit
bez afektace.

- O B a s s e r m a n n o v e h I a s u s e r í k á,
že vyteŽÍ'1 i ze ~vých nedostatku
z v I á š t noí u mel e c k é k val i ty, že p r á v e
t í nu s'v ý)m s t ·í,s Th e n Ý m z p tli s' O' b e m I e c
cem u s d a I n o v Ý prí z v u k, I e c o s n o v e
osvetlil. Co soudíte o Bassermannovi
v souvislosti s naším Vojanem?

- Je to zcela jiný prípad než Vojan. Bassermannuv
hlas má v sobe presvedcivost. Kdežto Vojan dovedl
spíše prekvapit než presvedcit, nedovedl nikdy pusobit
na cit. Jeho mackaný hlas, plný vnitrní intensity, mel
snad útocnou britkost, nikdy však teplý tón rozechví
vajítí srdce. U Mitterwurzera a zejména u Basser
manna chveje se však i v takovém pridušeném hlase
mekká duše. Bassermal1;n zvlášte je príkladem, jak ume
lecká síla dovede si, raziti svuj pruchod pres prekážky
technických nedostatku. Ponevadž mu prekážel hlas,
tedy se nan nevázal. Anekdota, která se vypráví o tom,
jak poslední veta krále v »Donu Carlosovi« trvala mu
pres pul hodiny, aniž si to diváci uvedomili, chce asi
naznacit jeho úžasnou schopnost mimickou, která vy
rovnává nedostatky jeho hlasového orgánu.

- K o h o p o važ u jet e z a na š e hon e j
vetšího herce?

- Kollára Františka. Jeho zjev stacil by sám, aby
chom mohli mluvit o naší vla:stní herecké tradici. N e
smí nás mýlit jeho težká mluva, která po celou dobu

jeho cinnosti zápasila nejen s hlasem, ale i se slovem,což mu vytýká nejednou Subert. Nebot v nem je shrnut
celý zápas ceského herce s pomery, v který1ch vyrostl,
s nemectvím, které zustavilo kazy v jeho reci. V nem

je však zosobneno také první vítezství tohoto zápasu,
vytržení z toho poplatnictvr cizí kulture, které v ruz
ných formách vleklo se a snad vlece se v našem diva
delním živote podnes. Kollár mladší je prvním naším
hercem, který zacal na scéne mluvit prirozene. Když
herec zacne být prirozený, zacíná vlastne být teprve
hercem. Simanovskému vadil pathos, Seifert zustal
pri všem velkém umení trochu krasorecníkem, ale Kol
lár a po nem Mošna šli napred v tom budování tradice
6eského herectví na prirozeném základe. Kollár stal se
souctem všeho dosavadního a zároven nápovedí budou
cího úsilí našeho herce. Ukázal to jako komik, který
svou komiku nenutil, jehož výkon mel svou barvu, svuj
tón pri použití prostredku cela prostých, bez jakého
koliv šklebení a kašparství, s nasazením prirozene pro
nikající herecké síly. Ukázal to jako tragéd, který mel
znázornovati akcent dramatický zároven fysicky tak
prirozene, že v t0m strojeném pathetickém okolí musil
jeho výkon utkveti v predstave pametníku na vždy.

lešte dnes dovedu si jej žive predstavit, jak znázor
I,uje náhlé ochromení ruky v »Sedláku krivopríseŽ::..
níku« nebo jak jeho Ludvík XI. po celý vecer má ústa
zkrivená mrtvicí, táž ústa, která pozdeji byla zkrivena
v téže grimase, když byl ranen mrtvicí sám. Kdybych
jej mel srovnávati s Vojanem, mohl bych opakovati to
též, co jsem již reklo Mitterwurzerovi a Basserman
novi. Také Kollárovi vadil hlas, ale zustával-li za Va
janem svou težkou recí tam, kde jeho mladší druh pre
konával stejný nedostatek virtuositou deklamace, vyni
kal nad Vojana tím, že do svých výkO'nu vkládal srdce.
Kollárovy výkony mely však již nábehy k stylisaci.
Zpusobil to jeho malírský smysl, jeho bezdecné urov
návání pós do takové úpravnosti, že každý malír by ho
byl mohl malovati, jeho prirozenost a zároven hospo
dárnost v gestu, kteréHo vlastnosti musily nápadne
pronikati v dobe, kdy prevládala móda zbytecných gest
a konecne vubec rázovitost jeho výkonu, ohranicených
vždy urcitou, pevnou a silnou carou.

- Ve vzpomínká'ch pametníku éry
S u ber t o vyd o c h á z í, j a k j sem s e p r e
s ved c i.!, k n.e j e d n é n ut n é r e v i s i je h o
úsudku o jednotlivých zjevech našeho
t e h dej š ,í.h o d i vad ,e I n í h n ž i v o t a, v y s I 0
ven Ý c h v j e ho »D e j i n ác h N á rod n í h o
d i v.a d I a«. K O'II á r o v i m I a d š í m u o vše m
ven o val m o no g r a f ii, a lep o t I a c i I v z á
paSe o svou riditelskou m.oc na pr.
o s ob n o s t A n to ní n a P u Idy, jej í ž p a
m á t c e· . ven o val s lov a t a k nad š e n é h o
u zná n í z p e v á k, spÍ' a t ý v š a k ú z c e s n a
š í cin o her n í t rad i c í - B o h u m i I B e
no n i. C o s o udí t e o tom c h val o z p e v u
Benoniho na Puldu?

- Pulda byl z našich hercu nejlepším ucitelem a nej
lépe dosud u nás rozumel divadlu. Vidím v nem jakýsi
nutný doplnek Kollára. Nejen pro jeho pedagogický
talent, který byl v her~ckých kruzích všeobecne uzná
ván a který nejlépe dokumentuje fakt, že Seifert - a
víte, kdo byl Seifert! - studoval u neho svého Hamle
ta. Ale i pro jeho význam herecky prukopný. Sel jako
Kollár pred svou dobou v prirozeném mluvení a ob
sáhl v tomto smeru jiný obor jako režisér franoouz
ských komedií, kdežto Kollárovi více priléhaly hry hi
storické a obrazy z,e života. Vedle francouzské kome
die zasáhl stejne pronikave do interpretace Shakes
peara, v jehož hrách teprve jeho pricinením zacalo se
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u nás poprvé mluviti prirozene. Odstranil deklamaci
z prednesu a to na poli, kde prednes nejvíce trpel nad
nášivým zpl1sobem dosavadní jevištní reci - na poli
konversacním. Pulda byl silnou individualitou a nelze
se diviti, že nemohl se snésti se Šubertem, který byl di
vadelní laik. Okolnost, že nejlepší divadelní odborník a
možno-li tak ríci, náš nejvetší divadelník vl1bec byl pro
urážku autority divadelního samovládce odstrcen od
práce a tím odsouzen k predcasné umelecké smrti, po
níž ani fysická smrt nedala na sebe dl-ouho cekati 
je snad nejbolestnejší passivum éry riditelování Šuber
tova. Poznal jsem sám Puldu jako ucitele, který mi
dal základy herecké prupravy a vzpomínám na neho
jako na jednu z tech houževnat:)'ch energických osobno
stí, bez jejichž vytrvalosti sotva byiehom si dovedli
predstaviti naše divadlo na tom stupni vyspelosti, ja
kého dosáhlo dne3. Jakou sílu ti lidé meli! Když Pulda
odešel od Národního divadla zároven s P'0spíšilovou,
k vl1li které se stretl se Šubertem, zacal ji pripravovati
pro nemecké divadlo. Mela sice nemecké vychování,
ale co to znamenalo, když nemela naprosto zkušeností
z nemeckého jevište. Ani Pulda nemel techto zkušeností
a studoval s ní slovo za slovem, chteje jí dáti aspon to
vnitrní, to umelecké prolnutí, cím by její výkon nabyl
vrchu nad technickými prekážkami cizího jazyka a celé
cizí formy zatím neprekonatelnými. A prece již první
její vystoupení v »Emilii Galotti« ve vídenském Burg
theatru, jehož jsem byl svedkem, znamenal-o vítezství
na celé cáre. A víte, jací herci byli v tehdejším Burg
theatru?

- Dotkl jste se stupne vyspelosti
n a š e hod i vad I a dne š n í ho. D í vát e s e
tedy optimisticky na jeho vývoj?

- Konstatuji pouze veliký pokrok v té jevištní mlu
ve - ale s jistými výhradami. Za m:)Tch casu všichni
mladí herci ješte deklamovali. Náš dnešní herecký do
rost pestuje v tragedii již zase neprir'0zenou mluvu.
Není to sice ten nekdejší starý pathos, ale je to pre
kroucené, preherodesované. Takový dnešní mladý he
rec vezme si na príklad za vzor Moissiho. Mám Mois
siho rád. Dov~de se s jistot'0u pohybovati jak ve vecech
realistických tak pa'thetických. Jeho pathos je vždy
rozumný. Ale u jeho mladého ceského napodobitele
zní falešne. aše nejmodernejší herecké smery jsou
vl1bec výstrední, honí se za prepiatou stylisací. Kaž lý
se nutí do »stylu«. Soudím, že styl vyplyne sám sebou
- dle oboru, který hraji, dle typu, který mám predsta
vovat. Je velkou chybou, když se kopíruje nekterý styl
otrocky, což je asi totéž jako když se kopíruje otrocl~y
nekterÝ herec. Zmínil jsem s~ o kopii Moissiho z doby
nejnovejší, ale kolik pamatuji kopií hercl1 domácích!
Co jen tech chroptiv:)'ch Šmahu bylo! Co breptavých
Mošnl1 se vyrojilo! A žádný zt-ech kopistu nemel
dosti vlastní síly, aby to nekam dovedl. Tak je tomu
i s tou dnešní stylovostí. eustále se kricí: Výraz! Na
herci žádá se výraz za každou cenu. Zapomíná se, že
výraz je soucet tradice a nadání a že dostavuje se bez
komanda: nebot práve v nevýrazu, t. j. v neprekrou
cené prirozenosti výrazu urcité \individuality - je

výraz.

-C 'O s 'O udí tet e d y o R u sec h?
- Jejich v:)'kony jsou mi názorným príkladem he-

recké práce budované na tradici. Až na nekolik velkých
jednotlivcl1 jsou to vesmes prl1merní herci a jejich
predstavení pl1sobí predevším silou souhry, která je

výtežkem tradice. V celku možno ovšem ríci, že to není
vlastní tvorení. Videl jsem na pr. jejich »Revisora«,
sehraného tremi ruznými spolecnostmi, jednou z nich
dokonce ochotnickou - a všechna predstavení byla
navlas stejná. To je tedy kopie ve velkém. Ale vi
díme, jak i v této kopii skutecné talenty, které ostatne
daly k ní kdysi vzor, nadále razí si svou vlastní cestu.
A tak je tomu v hereckém tvorení vl1bec. Tradice je do
jisté míry kopie. Jenže slabší herec rád napodobuje
obycejne jen špatné stránky a nevidí tech dobrých,
které ukazují cestu umeleckému vývoji. Vz.or tedy
musí být. To, co predcházelo, musí být základem násle
dujícímu. Skutecné talenty, jako byli Mitterwurzer a
Kollár mladší, dovedou i z techto tradicních kolejí vy
bocit svým vlastním smerem. Jen takto predstavuji si
vývoj.

- N e mys lít e, ž e M o s k e v š t í u str n u I i
na svém realismu?

- R.fkl bych spíše, že si jej upravili pouze pro svéveci. Svým »Hamletem« na pr. to již nevyhráli. Ale
k té úprave meli plné právo. A myslím, že jen tím ZPl1
sobem se našli. Podobne jako jsme se našli my, když
zacal pronikati realism v naší dramatické produkci.
Realism považuji za nejzdravejší pro divadlo. Nebot
zde nejvetší dokonalosti dosáhne ten, kdo je prirozený.
Míním prirozenost nikoli tu, která kopíruje skutecnost
nebo snad dokonce prehání její vnejší tvárnost, nýbrž
tu, která ji zjemnuje, zdokonaluje, ciní ji hodnou lid
ského zájmu. Míním také prirozenost uvedqmelou.
Jsem pro vedomé tvorení a práve tak jakobych nebránil
se novému pojetí herecké práce - nikdy bych nezaha
zoval tradici.

- Zacala tedy naše tradice vpádem
realismu?

- Od samých zacátkl1 realismu, pokud pronikal v do
mácí dramatické produkci, pokud vnášel na scénu náš
skutecný život. Tyl a Stroupežnický naucili nás svými
obrazy ze života cesky hráti. Tyl dal základ k nejpriro
zenejší ceské jevištní mluve. Proti nemu byl Hálek sty
lem nemecký a neživotný, Bozdech ceský Franccuz.
Jejich hry, trebas vznikly mnohem mnohem pozdeji,
zl1staly daleko za prl1kopným cinem na pr. tak.wého
Tylova »Pražského flamendra«, který promluvil naším
ceským jazykem, zpusob<;:ma cítením. Na odkaz Tyll1v
navázal Stroupežnický. »N aše furianty« pokládám za
nejlepší ceskou dramatickou tvorbu v tom genru. Snad
nikdo po Stroupežnickém nestanul tak blízko tomu
cesky pl1vodnímu jako on. Byla psána sice potom velmi
solidní ucená dramata historická, velmi poctive byly
pracovány obrazy ze života venkovského, ale skoro
všude chybel dramatický nerv a to rozzárení celé hry
jakoby štastným nálezerr., které shledáváme u Str ou
pežnického.

- D o vol t e, aby c h vám p o I o ž i I prí m o u
otázku: Co dalo ceskému herci víc 
domácí ci cizí dramatická produkce?

-Odpoved vyplývá již z toho, co jsem vám rek!
o pomerech, z kterých náš herec vyrl1stal. Zvlášte za
sv-ou osobu mohu vám ríci, že drama cizí dalo mi více
než domácí. Nemínil jsem ostatne pojem tradi'ce ni
kdy v tom úzkém smyslu: herecké práce, založené ·na
domácím dramatu. Tradice je pro mne souhrn práce,
dosud vykonané v urcitém oboru a myslím, že zejména
herci prísluší právo hledati podmínky, které by byly
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primerené rustu jeho charakteru. Musí dávat do hry
více než na pr. literát, kterého pritahují cizí literatury,
musí prímo ztelesi'íovat to cizí ovzduší, jeho vlast jako
jeho umení je širší. Priznám se vám, že mne dal Ibsen
";c než všechna pestrá smes auton\ v jejichž hrách
jsem hrával, dohromady. Ibsen byl mým úto2i.štem
v tom našem sbírání cizích dramatických plodu, kt,eré
vedle neho zdály se mi skoro vesmes plané, ponevadž
v nem jediném nalézal jsem jádro. Charakteristické
pro Ibsena je, že z jeho her nelze nic škrtnouti, což
je mi svedectvím, že každé jejich slovo je dobre uvá
ženo a má v nich provždy své pevné místo. Vedle
Ibsena pritahuje mne i Strindberg, jehož »Otcem« jsem
se uvedl pred petadvaceti lety do Národního divadla a
jehož každá hra je pro mne plodem životního poznání,
trebas ,chutnajícím horce. Jsem však presvedcen, že
k pestování tohoto svého sklonu k severskému dra
matu mohl jsem se odhodlati teprve na podkladu toho
všeho, co v našem divadle at již domácí dramatickou
produkcí ci pomocí ní vyrostlými ceskými herci bylo
vykonáno. Bez Kollára, Puldy, kterí nás naucili pri
rozene mluviti, nebyli bychom mohli hráti ani Ibsena,
jehož hry byly nejpravdivejší prítomností.

- C o s o udí t e o s t a v u dne š n í h o h e
rectví?

- Nemohu za to, že musím videti težište našeho di
vadelního vývoje v minulosti. Vyložte si to trebas
jako zvláštní smysl pro tradici, o níž bylo by zbytecno
diskutovat, ponevadž cítím ji jako krev 'Ve svých ži
lách, ponevadž vstrebal jsem ji do sebe celou svou
dlouholetou cinností. Nemohu za to, že zachytil jsem
dobu, v níž zrála veliká úroda hereckých talentu a že
z tohoto hlediska musí mi pripadati dnes u nás všechno
miniaturní. Ti mladí nejsou ani dost urostlí, nemají ani
porádného hlasu, jak to divadlo žádá. Hodí se tak
k obe jako ty hry, které se dnes píší a nedávají mož
nost plne se rozehrát v nekteré vetší roli - tak ti herci.
Nejsme v této situaci sami. Také u Nemcu zvucí na
pr. jen jména tech starých.

Doba a lidé

Helena Capková:
Vpád žen.

Není pochyby: zevní obraz dnešního života je jimi
jaksi až preplnen. Ženy jsou všude, porušujíce pred
válecnou rovnováhu, kdy pouze za zvláštních okolno
stí bylo jich možno ve verejnosti napocísti tak sotva
jednu tretinu; dnes však - at už v divadlech, kinech,
koncertech, na výstavách ci promenádách - represen
tují - reelne odhadnuto - dobré dve tretiny veškeré
frekvence.

Avšak i jinde jest tomu tak; není dnes jediné školy,
jediného úradu a závodu, nemocnice, i vedeckého ci
umeleckého ústavu, kde by nebylo jich zamestnáno
úctyhodné procento; pracují, tvorí, píší a zdokonalují
se ve veškerých oborech, zmocnují se všeho a dovedou
také skorem všechno a zdá se, že nezbývá již mnoho
vecí, jichž dosažení bylo by jim zhola nemožno.

Samy a svobodne práve tak jako muži rozširují sVllj
obzor i velmi nákladn)'mi cestami; veškerá musea a
pametihodnosti sveta frekventovány jsou úžasne vyso
kou císlici žen ve veku od 15-17 let, které prišly ze

všech vrstev spolecenských, casto za cenu nepomerných
pro ne obetí, a ze všech zemí a národu, aby. se dle
svých možností priblížily starému umení, Avšak i umel
ci dneška jakoby tvorili predevším pro ženy, které da
leko dychtivej-i ctou, navštevují koncerty, divadla i vý
stavy než soucasní mužové. Proto, že mají více casu?
Ne vždylcky a ne casto; snad jenom nekdy, spíše výjim
kou, než pravidlem. Není už takrka oboru, v nem ne
uplatnovala by žena duševní svou vlohu a kapacitu,
ovšem v rozmerech predem urcených rozsahem pred
cházející prupravy; hodnost akademická, autorství ce
l)'ch del, vedecká soustavná bádání - to vše je jí dnes
dostl1pno a uplatnuje se casto se zdarem i skutecnou
rozvahou. Vedena jsouc mužem? Jako spolupracovnice
mužova? Ano, dostalo-li se jí v jednom z desíti prí
padu toho vzácného a zvláštního štestí; obycejne však
je jí pracovati samotné za techže podmínek, za jakých
pracuje muž, a jest jí státi snad ješte pevneji na svém,
ponevadž jest vydána více než je vlastne spravedlivo
pobourené jeho kritice.

Muž to byl nepo'Chybne, který vybudoval umení
i vedu a ovládal všechny funkce a vysoké polohy du
chovního života; chtel by je strežiti stále ješte ne
ústupne, ale ciní tak, bohužel, s menším zdarem, než
by si zr,ovna prál. Marne poukazuje na to, že on to byl,
který vybudoval cdý myšlenkový poklad lidstva takrka
naprosto bez spolupráce ženiny; marne také oznacuje
"lastní svou práci na vrchol dokonalosti a výtecnosti,
kdežto nové výkony žen mají v jeho ocích již predem
vtištenu pecet - trebas i nekdy velmi rozkošné 
slabosti a nedostatecnosti. Nic nepomáhá již ani ozna
cování všeho, co z duševní dílny ženiny vychází, epi
thety jako »ženský výkon, ženská snaha, výplod ženské
fantasie«; ba nevystacuje se již ani uznáním nejvyšším
za ženskou práci nejdokonalejší ze všech, oznací-li ji
kritika mužLl ,co výkon »mužne poctivý« anebo prímo
až »mužsky promyšlený«, což nepochybne znamená
v tábore mužu nejvýše dosažitelnou ženskou slávu.
Nelze již nicím oddisputovati žene, že ze všech pra
menu poznání, které otevrely se pred ní, cerpá dychtive
a vykonává pri tom kus žensky poctivé a žensky dobré
práce. A bylo by spravedlivo ocenovati ji t{'miž slovy
uznání a chvály, jimiž bývá obdaren za stejných okol
ností kterýkoli muž; priznejme sobe konecne již otev
rene, že dogma jeho absolutní nadvlády ve svete du
chovním je touto nebývalou invasí žen ve všech snad
oborech silne porušeno.

*

Drívejší generace žen byly charakterisovány tím, že
nevedouce niceho anebo jen málo, myslily, že vedí vše
a vystacovaly pres to skvele onou prevahou prírodní
síly, obluzující mozky mužLl v té míre, že nevideli ve
fa te morgane svých smyslu - pravdy vecí. Avšak žena
dneška, která, casto donucena okolnostmi a drsností
doby, skutecne ví, smýšlí podstatne jinak a tvrdí smut
ne: umím, co muže umeti každý; avšak to, co cítím, cí
tím jen já sama. A cítí podivné a zlé veci: že jest des
illusionována a ztratila tím bývalou pevnou pudu pod
nohami a že jen pracne darí se jí pro sebe samu hle
dání pravého místa. Staré ideály o soužití muže a ženy
v nerovnováze kolísají; a kdyby je nekdo treba i andel
skými jazyky hájil, marne je bude hájiti; promenují se
naveskrz s jistotou, jíž nikdo nezadrží. _\ ona sama
predevším odmítá chladnokrevne ideální obraz muže,
jak)-m ho minulá doba, její tradice a co hlavního - on
sám ve své vlastnosti vtklce - pro ni sestrojil, a žádá
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si obrazu jiného, jenž pred zrakem jejím vlastním muže
obstáti a také obstojí.

Všechno, co ji na muži .okouzlovalo nejvíce, váha
cinu i myšlení, vedomosti, urputnost existencního zá
pasu, to vše pozbylo jaksi nekdejšího nimbu, jejž pro
pujcuje vecem nedostupnost; a ona poznává se skutec;
ným desem, že prumer její vlastní a poznání,' jehož
nabyla prtlbehem vlastního životního zápasu, neliší se
takrka v nicem od konecného prumeru jejího partnera.
Dnes ji už IÍeoslní ani neomrácí, mává-li jí muž pred
ocima jako posvátnou a hieroglyfy v neznámé reci po
psanou vlajkou diplomem svého povolání, v jehož služ
bách vystrebáván je jeho mozek i se všemi jinými mo
hutnostmi. I ona má svuj diplom, i ona umí praoovat a
myslit, i ona buduje po svém a jinak, snad lépe ješte
než muž, ponevadž není schopna chovati v sobe snahy
destruktivní; a to, že nedokáže on casto více nad to, je
práve vina, kterou mu nemuže a jaksi ani nechce od
pustit. DLlsledne vyrovnává se se vcerejškem tím, že
prestala b),ti skromnou; odtud vychází potom nutnost a
krik po prel,omu, po vzpoure, po novém, vyšším typu
cloveka, jehož by mohla všemi silami srdce i mysli lépe
milovati. V žene, i nejprostší, vecne bdí touha po ka
tarsi, bez níž zdá se jí život planý a banální, bez pu
vabu.

*

70.000 rozvedených manželství napocítali v republi
ce: 140.000 pravd mužských a pravd ženských, jedna
horcejší a trpcí druhé. Kolik neukoncených ješte tra
gedií? Kolik osamelých lidí a odstrcených ze života,
kterí nepoznali pravé a silné vytržení lásky, lidí, kterí
dožili se zklamání nejcernejších?

Jak blahou selankou jsou proti tomu doby nekdejšího
mužského absolutismu! Tehdy vládly jiné názory a od
lišnÝ kodex mravní, ukládající žene jinou morálku a
cestnost zr,ovna nadl'idskou (ci nezjednodušil si muž po
jem cestnosti pouze na vztahy od muže k muži? Co
znamenal dluh vernosti a poctivosti k žene ? Avšak ne
psané zákony vížící ženu ve vztazích k nemu, rodine a
celé spolecnosti?) Ano, tehdy byloOkrálovství jeho i její
cistotne rozdeleno a uprostred strežil bránu muž-an
del, mávající mecem blahé její nevedomosti. Avšak, jak
praví Nietzsche: »Nevyplácí se osvojiti si mcJc. Moc
ohlupuje.« Doba - a válka ovšem - povážlive otrásla
prostomyslnou vírou v nadvládu mužského intellektu;
a barikáda mezi pohlavím roste a na ní kupí se nevy
slovená slova jako mrtvoly. Ve zkrácených a zjedno
dušených vztazích ku praktickému životu, jehož zmoc
ií.uje se dnes muž i žena samostatne a každý po svém,
znenáhla není dost místa pro ony nekdejší kupy po
kladu shovívání a vzájemné trpelivosti; stupnice vyme
!lovaných myšlenek pak jakoby ztrácela ušlechtilé své
pLlltony a sesouvala se ve vyjetých kolejích, vedoucích
do spolecných skladišt - mimo denní cestu.

*

Myšlenkový svet mužu ztratil kouzlo své v)'lucnosti
a vzálcné jedinecnosti a žena je proto v hloubi své by
tosti poranena a vydráždene neštastna. Dochází k vý
huchum uprímným, trebaže nekdy komickým, i k nedo
rozumením prímo nepochopitelným. Stává se casto, že
žena, která se již již vedle svého partnera všechna ro
zechvela a rozezvucela v bohaté stupnici nového citu,
pojednou bryskne preruší hru v impulsivním pocitu,
že on nejenom nemá smyslu pro onu skvelou harmo
nisaci bytostných sfér, ale hraje tu vedle ní ze vzdoru

a nedostatecnosti schválne špatne v jiné tónine, jiném
tempu a dokonce snad i docela jinou skladbu. Je to
proto, že vskutku školená a jemneji než druhdy llstro
jená intelektuálnost ženina velmi znacne seslabila prí
rodní casto nepríliš vyberavé impulsy erotické; a ona
nemá již schopnosti vzdáti se cele a bez obrany sexuel
nímu fluidu, není-l'i stejne jako její telo i duše mocne
žádána. Nemá ovšem moci, aby dovedla shášeti a opet
rozžehati po své vlastnlí vuli plaménky sexuálního cí
tení, jímž je vetší cást života obou pohlaví nadnášena
a prosvetlována jako mlhavý ohon létavic; avšak jakýsi
vecný naivní záko11Jv ní dí: mohu se dáti jen muži,
který se mi celý líbí; avšak tento vznícený milenec
vedle mne líbí se mi jen málo, s obtížemi a vnitrním
protestem. Je snad ménecenný než já sama? Ne, je ce
lým mužem, jakého jen lze si práti; ale já chtela bych
jej míti mnohem, mnohem lepšího. -

*

Ženy nechápou ovšem ješte, že v nich samých vy
rostla hora prekážek, pro než nelze se jim dneS' lehce
priblížiti. Svým novým pouceným vedením, které m5.
mnohé hrany a píchá, tak je ješte neztrávené a prdk
tickým životem neotrelé, jsou svírány a tesfJeny jako
pandrem, na nemž jen velmi nesnadno vpisuje své
znacky mužovo málo smelé a ne dosti pribroušené rýdlo,
Není se pak cemu diviti, jestliže muž rozmrzen a
zmrazen marným úsilím, odhodí je daleko za sebe a
blíží se onem ryzím bytostem z masa a krve, na nichž
kletba prekultivovanosti dosud neulpela a které ucho
valy si ješte vecný a teplý puvab žensky animálního
prumeru. A vskutku, nikdy ješte nemelo skutecné pro
stické ženství vyššího kursu než práve nyní, kdy žen
ství probudilé a intelektuální se skutecnou trpkostí je
nuceno prihlížeti, jak pravá vítezství ve svete mužu
slaví po vetšine jen domácne v)'IChovaná prostrednost
anebo i plochá podprostrednost štastnejších družek.

Nezbývá pak ovšem než chladnokrevne p·;krciti ra
meny a prohlásiti, že není škoda tech, kterí se sami za
hodili; avšak v koutku srdce pevne tkví bodavý trn
presvedcení, že snad prece jen - jich bylo škoda.*

Tedy sruad - soumrak vyššího lidství? S cím Z2.
cíti?

Muž odešel jinam, na jiný, šfastnejší ostrov, a žena
nese své trápení sama. Je treba dožíti je pravdive až do
konce; a je-li sama k sobe i k muži uprímnou, nemuže
správne nerozpoznati. Nároky, které by mel muž uhod
nout? Kritika? Nárek? Vzpoura? Cím pomohou? Ko
lem dokola vyrustá nové pokolení a prináší si s sebou
snad již nová srdce, která dojdou jiste jiného štestí;
celý presun v pomeru pohlaví nepochybne opet se vy
rovná. Jediná odpomoc je v živé síle mladých; a snad
ješte v matkách. Ony by to mely být, které by ríkaly
synum, budoucím mužum budoucích žen: Tvrdíš, že
umíš dobre to a ono? A pracuješ tak spolehlive jako
tVLljotec? Jsi znamenitý hoch, ovládáš svou vec dok,o
nale, jak je to nutné, ale s tím dobre nevystacíš:
opravdu, mel bys umeti ješte o neco víc. Ptáš se: co
vlastrre? Ach, je toho ješte mnoho, tvá sestra a tvá bu
doucí žena jsou až zbytecne pouceny o toEka známých
vecech, že - chceš-li jim imponovati - budeš mít
hodne práce. Avšak ani to není rozhodujíd; prede
vším musíš hledati neco, cím si je, synácku, podmaníš
dokonale. Ptáš se - co by to asi bylo? Je to tak jedno
duché, že ani neuveríš, ale pri tom tak obtížné, že snad
jen štastná náhoda ti to pr'inese do samé ruky: mel
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bys se naucit dakamle avládat ješte necO' nad to, co
ona za žádnou cenu po tobe nedovede.

disk, a pravda nemusí být ani na té, ani na oné strane,
ale nekde uprostred. Názor takavéha typického »kan
tara« zní na pr.:

»N aše kultura nevidí nic pekného v tom, aby bežec
štval se jakO' zver pa dve tri hodiny marathonskéha
závadu a pak aby se pred cílem shrautil tak trapne,
jako na pr. italský závadník Daranela na Olympiade
londýnské. Takavých trapných pohledu musí být naše
telesná kultura prosta, my chceme jen krásné, estetické
závady.«

Do jisté míry jsou tytO' námitky jiste oprávneny,
ale obycejne výsledkem takovýchto úvah bývá upadnutí
dO'extrému. Najdau se adborníci, kterí více méne vý
slavne zastávají pak ten názor, ž·e telesná kultura není
vlastne k tomu, aby ucila lidi, zejména mladé a nej
mladší, aby vyhrávali na závadech, nýbrž že telesná
kultura musí míti jiný, hlubší a morálnejší význam.
Cili: nezáleží na tom, je-Ii kdo o závodech první ci po
s'Jední, hlavní vecí je, aby závodník zustal zdráva aby
ty závody neporušily nijak jeho »vyšší telesnau kul
turu.« O tom, jak se vlastne ten »stupen telesné kul
tury« merí, není - žel, - mezi adborníky dosud sho
da ... Ale je tu, krátce r-ecena, celá rada adborníku,
kterí zamítali a zamítají vše, co vede k závodivosti,
která prý se témer vždy zvrhne v prepínání, ve štva
nici, která zdraví nepraspívá, ale škodí, a mimo to hlav
ne prý pusobí zhoubne i morálne.

Na druhé strane avšem stají ti, kterí naopak pevne
jsou presvedceni o tam, že jediný morální úcel telesné
výchovy, mimo složku zdravotní, je v tam, že mládež
naucí se závodit, a pokud lze, vyhrávat. Není-Ii telo
výchova s to pripravit chlapce ci dívku pro t. zv. závody
živata, pak prý je ta n.edakanalá telavýchova, pak prý
je to snažení bez užitku.

Tedy na jedné strane se vše vede k závodu a závo
dení, na druhé se považuje za cenné jen to, cO' vypadá
esteticky a co je zdravé, pri cemž se závodení více
méne jen trpí jako nutné zla, nejcennejší pri závade se
považuje ne výhra, ale estetický požitek. Zhruba vzata
je na jedné stran.e Amerika a nglosasové vubec se
svými tisíci závody mládeže i <spelých rocne, a na
druhé strane je ta Evrapa ostatm - (na menší výjimky
nehlede), - kde odborníci telovÝ DOVY snaží se, pokud
mohou, aspon mládež od závodu uchrániti.

Jaké stanovisko zaujímají v této veci Finové? Fi
navé jsau po tétO' stránce štastni potud, že nemeli nikdy
a nemají ani dnes žádné své »soustavy nebo metody«,
a tak si proste v'ybírají ta, co se jim zdá dobré. A to,
co delají, delají dobre, ta je vše, proc Finové jsou dnes
první v telesné kulture. Žádné tajemství, jen dobrá
práce a vule, ke které ovšem nutno pripocísti i nekteré
podstatné veci, a nichž pozdeji. Prazatím stací jen
zmínka a finském hledisku na marathonský beh.

Finové vedí a Darandovi, ale to byl Ital, asi pre
pínal své síly, dobrá, jeho chyba, ale beh sám že by
nekamu uškodil? Vždyt oni, Finavé, behají a jak be
hají a prec nikdy svet necetl, že by nekterÝ finský zá
vodník u cíle padl!?

Finavé ve vetším merítku pestují lehkou atletiku,
zimní sporty, recko-rímský zápas a cástecne plování.
l\le také gymnastika se li nich pestovala, byt ne ve
vetším merítku, a hle, Finové, nárad podle pojmu ci
zích adborníku »sportovní«, objevili se na parížské
Olympiade s družstvem gymnastu, které se utkala tedy
i se Sokaly! Pravda, byli slabí, byl10 videt, že prišli
poprvé na mezinárodní fo rum, byli predposlední, ale

Jaroslav Adlof:

Proc asi Finové vítezí na Olympiadách.
Je to snad ponekud divné, ale je to pravdou, že a Fi

nech se ve svete neví vlastne skoro nic. A je to snad
až komické, že to »skoro nic« je takového rázu, že O'Fi
nech, malém nárudku, cítajícím neco málo pres ctyri
miliony oso\ píše se ve svetovém tisku mnohem casteji
a více než a národech nepomerne cetnejších a vetších.
:\1100, Finové jsou známejšj než celé skupiny národu,
Jako je na pr. celá naše »malá dahoda«. Zajímavá je pri
tom 1 ta okolnost, že ti Finové všeobecne platí za lidi
má!omluvné, že nedelají žádnau zahranicní propa
g<Jndu,nic. Mlcí a nechávají a sobe povídati jiné. Svet
se zajímá o Finy prata, že titO' vítezí, a Finové vítezí
a musejí víteziti proste zas proto, že jsou národem,
který praktic!<y, skutecne, de factO' je první v oboru
telesné kultury vubec.

Zduraznuji naschvál to slovo »prakticky a skutecne«,
ponevadž jinak Finové ve svete adborné telovýchovy a
\'e svete teorií telovýchovných nejsou známi. Finové
nepraslavili se žádnou metodou nebo soustavou gymna
stickou jakO' na pr. Švédavé svým »telocvikem švéd
ským«, známým po celém svete, nemeli žádnéhO' Jahna
jako emci meli, žádného Héberta, Dalcraze a j. jako
Francouzi, a nemeli konecne pred padesáti lety nikoho,
kdo by se mahl alespon z daleka poravnati s ceským
Tyršem.

Vubec nic se neví 'O »finských met'Udách« nebO' »sou
stavách telocvicných«, teoreticky jsou, jak se zdá, na
tom Finové vubec velice bídne, oni, jak by se na první
pohled zdála aspon s hlediska odbarného, vyhrávají a
vítezí bez dukladných teorií, a ani na základe svých
vítezství prazatím žádnau teorii nebudují. ProtO' zdu
raznuji to slovo »prakticky první v telesné kulture«.

Snad nekdo namítne, že prec j,en podle rekordu j.e
na prvním míste Amerika, a snad jiný namítne, že
podle rekordu se telesná kultura tohO' onohO' národa vu
bec nemuže meriti. Byl by to zajímavý problém sám
o sobe, vymeziti ruzná hlediska, z ni<:hž telesná kul
tura miHe být posuzována, ale zabíhalo by ta za hranice
tohoto clánku. Je ta ostatne težší problém a snad i po
nekud príliš odbarný, ale snad lze vymezit aspan struc
ne osobní hledisko.·

Rekord sám a sobe, jediný rekard, ta nemusí zname
nat pravda, mnaho, lze ríci, že beží a výjimku, zvlášt
nost a ajedinelost v telesné vyspelosti. »To je toho,«
rekne malý ceský clovícek nekde pri pive, »ta je toho,
skocí-Ii nekdo pres ctyri metry a tyci a nebo ubehne-Ii
nekdo ctyricetdva kilometry za dve a pul hodiny!« A
dodá pak sebevedome a rozšafne: »Hlavní vec je zdra
vÍ. Hle, já ani nebehám, ani neskácu 'o' tyci, a jsem prec
jen zdravý.«

Snad to zní ponekud prehnane. ale není ta daleka od
pravdy. Odborníci to podají uceneji a vedecteji, ale
v podstate to castO' není jinak vyjádrena. N ajdau se na
pr. v Nemecku mezi adborníky - profesory telacviku
- nekterí, kterí prahlásí krátce a strucne, že marat
honský beh je nesmysl, prepjatost. Je treba dát si pozor
na jejich duvody, každá vec dá se videti z nekolika hle-
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snažili se. Nebojí se asi závodit, mají takovou teles
nou kulturu, která vede k závodení, a tak asi si myslí,
že zustali-li jejich závodníci zdraví po marathonském
behu, zustanou zdraví i po závodu náracfovém, kter~'
je zas americkými nekterými odborníky perhoreskován.

Co nás Cechy pri tGm muže zvlášt zajímati, je to,
že po závodech pozvali si prvního preborníka, jihoslo
vanského Sokola Stukelja k sobe do Finska co instruk
tora. A podle posledních zpráv mešká tam dosud.
Tedy možná, že pozdeji se s nimi ješte casteji utkáme,
nebylo by to pri finské houževnatosti nic divného, za
v li a tedy asi i dokoncí i »závodení v gymnastice«.

Ale je treba ukázati presneji, proc vlastne jsou Fi
nové první. Bylo již receno, ž,e jeden jediný rekord
sám o sobe ješte nic neznamená. Ale je-Ii tech rekor
du rada a je-Ii tu rada príslušníku jednohG národa,
kterí vybojovávají tytG rekordy v závodech mezi ce
I,ou radou národú, pak nutno uznati, že tyto rekordy
mají již svou váhu pri posuzování telesné vyspelosti
národa. Nelze však dávati rekordllm absolutní plat
nost tak, aby se reklo, že ten národ, který má nejvíc
rekordu, je a musí býti také v telesné kulture nejvy
spelejším. Je možno (theoreticky! praxe to nepotvr
zuje!), že mezi nár,odem, který neprovozuje témer žád
nou uvedomelou telovýchovu" se najde jedinec, zral~'
pro svetového rekordmana. Praxe ale ukazuje, že to
bývá pak vždy jen jedinec, a tak lze témer s matema
tickou jistotou posuzovati podle pomeru rekordu také
snahy telovýchovné v tom ci onom oboru nebo druhu
závodu. Takový rekordman, tot, jak správne uvádejí
odpurci závodu, výjimka, jeden z tisíce. Jenže tedy
tam, kde žádného rekordmana nemají, tam také s nej
vetší pravdepodobností nemají tech tisíc závodníku
obycejných, tam nemají obycejne nic. Je to jasné i na
sokolském prípade. Tech vynikajících naši'ch osm bor
cu nebylo vybráno náhodou, ti se opravdu vypracovali
aspon z tisíce sokolsk~Tch borcu, a proto mohli míti a
také meli opravdu mezinárodní úroven. A tak je to
i s Finy. Takový Kolehmainen, N urmi, Rottola, Steen
ross a jiní, tot výber. Nestojí sami, i když jsou to
špicky.

A protože je Americanu skoro 120 milionu a Finu
jen ctyri, je každému nepre'dpojatému jasno, že ti Fi
nové jako národ musí býti telesne na tom mnohem
lépe i než Amerika, když ze ctyr milionu lidí mohou
vybrat takové závodníky, kterí vyhrají na pr. v atletice
deset prvních cen, zatím co Americané vyhráli dva
náct, tedy jen o dve více!

Historie prvních cen je poucná. Finové objevili se
na Olympiade teprve r. 1906, kdy meli cenu jednu,
pak 1908 nemeli žádnou, 1912 meli šest prvních cen,
~920 již osm a 1924 deset (rGz. 1. 'cen,y v lehké atle
tice). Celková bilance je: Amerika od pocátku her
olympických 1. cen !O9, Finsko 25, Anglie 23 a Švéd
sko 8. Kdežto však Anglosasové i Švédi kolísají a
spíše jdou zpet, Finové postupují, a to je jeden z hlav
ních motivu, proc jeví se po celém svete zvýšený zá
jem o finskou telesnou kulturu. Bázen, že jednou Fi
nové budou vllbec první.

Lidé hledeli a hledí vždy více na skutky než na krás
ná slova a tak pres ucené i krásné casto úvahy teore
tiku a odborníkll lidé považují za prvního toho, kdo
vyhraje v praxi a ne toho, kdo »vítezí na papíre nebo
slovem«.

Zvítezili Finové a proto celý svet je nyní zvedav na
to, »jak se to delá«, aby se vítezilG. Po Olympiade vy-

jeli si do Finska dokonce nekterí sportovní americtí
žurnalisté, ale nenašli nic, 00 by bylo tak zvláštní, aby
to vysvetlovalo finské úspechy. Obycejné cestopisné
crty ze zeme jezer, lesu a rovin to byly, pribarvené
zhusta pravým »amerikánským« reportérstvím.

Nezbývají než vlastní dohady a úsudky podle toho,
co 'clovek 'O Finech kde cetl nebo od prátel, kterí ve
Finsku pred válkou nejaký cas byli, se dozvedel.
Mnoho toho není už z toho duvodu, že Finové o sobe
mnoho nemluví.

Finové, starým slovem dríve u nás také Cuchonci
nazývaní, patrí celým svým rázem k severským náro
dum a také s nimi drží, puv,odem 'Svým nejsou však
jako tito Germáni, ale rasove jsou príbuzní Madarum.
'fyp jejich není ovšem dnes vždy nejak zvlášt cistý,
podobají se daleko více Švédum co do vzrustu, pouze
jeden znak jim Zllstal dosti casto uchován, ponekud
vysedlé lícní kosti a oblicej spíše široký než úzký.

Z historie jejich lze uvésti strucne toI:k, že byl to
kmen, který postupne byl Velkorusy zatlacován na se
ver do drsných a bahnit~Tch koncin, v nichž se dnes
nachází, a tak dostal se mezi dvojí vliv, proti nemuž
musel bojovat o svoje nár,odní bytí a nebytí, mezi
Rusy na jedné a mezi Švédy na druhé strane. Tretím
neprítelem byla mu zeme sama, neúrodná a drsná !ÍlO
cálovitá rovina, zeme tiske jezer. Nemeli tedy Finové
nikdy mnoho príležitosti k lenivému zhýralému živGtu.
Pastva, pole, na nichž se darí oves a brambory, lesy a
jezera s hojností ryb, to je i dnes ráz finské krajiny.
Prirozene v novejší dobe pribylo i neco prumyslu sou
visejícího ponejvíce s drevarstvím a poloha pri mori
dala vzrust i obchodu. Ale prevládá i dnes zemedelství.
Na mezinárodní družstevní výstave v Gentu 1924 uve
dena byla hlavne družstva mlékarská s cilým vývozem,
mimo to však i družstva úverní, konsumní a lesní.
Všech družstev v zemi bylo pres 3300 D mela celkem
neco pres pul milionu clenu. S rázem eme souvisí
i zpúsob výživy. Jídl,o v lepšÍich restaur- lch a na ná
dražích bylo vždy (pred válkou) hojné, r_ékolik druhú
chleba, mezi tím vždy zvláštní cerný chléb, hrubi',
nejspíše ovesný, cervená repa, hojne masa, zkrátka vý
živná a hutná strava. Nápadné bylo, že piva nebylo
-obycejne vúbec videti. Ne že by snad nebylo k dostání,
ale nepilo se tak jako je obycejem u nás. Tak zní infor
mace z doby predválecné, ale asi se mnoho nezmenilo.
Nejvýš s tím pivem a ostatním pitím to bude místy
ponekud jiné. Ve Finsku dnešním je totiž uzákonena
prohibice, a každá probihice vedle dobrých stránek má
své špatné stránky. A tak také ve Finsku dnes existuje
podloudnictví s koralkami a pod. lihovinami se všemi
ostatními stinnými stránkami.

Politický život Finska dán je bojem proti Rusku.
V boji tom dosáhli Finové pred válkou již znacné
samostatnosti neb lépe receno samosprávy, a v bojích
proti bolševikúm dobyli si úplné samostatnosti a neod
vislosti.

Politický jejich boj usnadnován jim byl, s našeho
hlediska mluveno, jednolitostí národní. V celém Finsku
totiž usazeno bylo a snad dodnes' je jen asi 40 tisíc
Rusu.

Nábožensky beží o prísné luterány, prísné prote
stanty, o nichž Švédové, sami protestanti, jednomu re
portéru sportovnímu prohlásili, že je to »národ puri
tánský«. Bolševictví nemohlo ovšem v zemi tak pokro
cilé zapustiti koreny a také dnes, pocítají v Rusku
s Finskem jako se zemí protibolševickou.
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Pred válkau byla mažna se dahavoriti v mestech
i nemecky, spíše ovšem švédsky. Vubec znalast cizích
recí mezi inteligencí byla veliká. Anglicina i francina,
méne ruština. Finavé však nepadléhali žádné z cizích
kultur, vždy davedli si udržeti SVllj náradní ráz, prata
i hesla sacialistická a jiná zprawvali náradne. Nejlépe
patrno je ta na finském hnutí ženském a na razdílu,
jakÝm chápala své paslání studentstvo' finské oproti
studentstvu ruskému. Již pred válkou na pr. studenti
finští, pakud byli nemajetní, dastávali na svá studia
pujcky ad »státu«, resp. ad kraju, a tytO' oujcky splá
ceti mohli až tehda, když dasáhli nejakéhO' postavení.
»Saninismus« a jiné padabné mody ruské tehdejší daby
nemely ve Finsku místa.

Abstinentní hnutí ve Finsku byla jedna z nejsilnej
ších v Evrope vubec. Témer všechny zprávy pred
válk-ouv evrapském tisku o Finech uverejn0'vané abje
vovaly se bud v rubrice abstinentní nebO' v hlídkách
ženských anebO'ta byly politické zprávy o odparu prati
ruskému vlivu. Abstinentní hnutí byla papulární i v ši
rokých vrstvách práve z tahata nacianálníha adparu
proti ruskému manopalu, pr·ati ruské vadce.

Cím ale Finavé zvlášt vynikali, ta byla jejich ženské
hnutí. Finové prati Rusku zmabilisi:wali celý nárad,
a tedy i své ženy. Meli dva sp0'lky, pracující prO' žen
skau atázku, zal0žené 1884 a 1892, meli pred válkau
v Helsingforsu 5 casapisu ženské atázce venavap,ých.
R. 1888 založena byla saukromá škala devítiletá pro
prípravu na universitu, a ta kaedukacní. Vubec pry se
koedukace ve Finsku velice asvedcila. Parazumení prO'
ženskau atázku byla takavé, že když r. 1906 byla
dána (resp. byla Finy vybajavána) nová ústava, vše
abecné rovné volební práva mužum i ženám, byla dO'
prvníhO' snemu podle tétO' ústavy zvalenéha, zvolena
19 ženských poslancu.

Proti ruskÝm studentum, kterí hlavne »reší hlubaké
problémy«, stají finští, kterí daopravdy studují, proti
rusk~Tmstudentkám, !které mají 'nejvetší zájem na
prO'blémech »revolucne-asvobazovacích«, stojí tiché,
skromné Finky, mající zájem na abstinenci a pod.
Byla celá rada spalku »Marta« (ciste protestantské
jméno!), které pra>covaly ciste prakticky podle hesel:
»jen strízlivý nárad dabude si samostatnasti«, které
pracovaly prati tanci (ženské spalky) atd.

Typické prO' skramnast finskou vubec bylo i vystau
pení finských delegátek, vyslaných v r. 1913 na mezi
národní sjezd pro všeaoecné hlasovací práva žen dO'
Pešti. Finské ženy mahly se vykázati tehda nekolika
letou prací na snemu, a mahly tedy jiste mluviti ze
sv~'chzkušeností. Ale zdálo se jim výhodnejší a sabe
nemluviti. Vyžádaly si dabrazdání a své cinnosti ad
dvanácti predáku finských a z techtO' prahlášení sesta
vily malou brožurku, která mluvila za ne.

V jednom ceském referátu stála tehdy: »Tyta de
legátky budily náš padiv neobycejnou skromnastí, pro
stoduchostí a málamluvnastí. Vypadaly jakoOPapelky
mezi delegátkami evrapskými a americkými.«

A stejne príznive jako cizinci pasuzavali tytO' své
finské ženy také Finavé sami. Jeden psal mima jiné
\' uvedené brožurce totO': »Žádným zpusabem ta není
feminismus (roz. práce tech paslankyn), nebat opatrení
jimi navržená prinášejí abecný praspech.« Dále, uvádí
se, a je to nad jiné význacný rys: »N a pamery rad i n
n é politická plnoletast ženy nemela v žádném smeru
vlivu nepríznivéhO', spíše naapak.« NebO': »Obavy, že
úcastenství na živote politickém odcizí ženy priraze-

nému kruhu jejíhO' pusabení, tatiž v damácnasti a pn
detech, neasvedcily se u nás.« Jin:)' svedek píše v bro
žurce tatO': »Co ženy ve snemavne vykanaly vážnými
snahami, svedomitau prací, obstají víc než dabre vedle
práce jejich mužských saudruhll. Naši ženští paslanci
jsau sympatictí, tiší a skromní, prasti veškerých stap
sufražetství.«

Pred válkau a pred kangresem r. 1913 už zasazQvaly
se tyto ženy-paslanci o tytO' otázky: aby zavedeno byla
pajištení materství, aby se zlepšila práva nemanžel
ských detí, aby se stanavil vyšší vek prO' vdávání dí
vek, aby byly subvencavány snahy mravní, atp.

Tahle by byla asi všecka, cO' lze zvedeti o Finech,
zajímáte-li se o ne a mližete se vyptat nekoho, kdO' je
zná a kdO' tam byl. Ale otázka »prac Finové vítezí na
Olympiádách« nemusí býti uvedenými fakty již jasna.
Svet ví a píše o tam, jah je ten N urmi asketa, nemlu
va, jakau má vuli, ale pres ta vše se najde i mezi od
barníky a trenery celá rada takavých, kterí pacítají a
merí každý jehO' krak, kterí dávají filmavat jehO' beh
a myslí, že z taha udelají nejakou novau tearii, která
jich sverencum pamuže k vítezství.

Celý svet to ví, že finští (jiní ovšem také) závodníci
jsou abstinenti, ale prata prec ješte mnaha atletu a
závadníku bude ješte chtet abcas se napít a obcas si
zakaurit a bude jim ta divné, že nevyhráli. Muj da
brý prítel, ad nehaž vetšinu infarmací jsem cerpal, byl
prítamen na jedné Olympiáde tamu, jak si jeden zá
pasník vecer pred závadem dal sklenici težkéhO' irl:
portního piva. A druhý den se pak divil, že jím takový
Fin neba Švéd vlastne jen tak tlaukl a žínenku.

A tak neverím ani dast mála na ty teorie a na ty
centimetry, které by rádi nalezli americtí treneri. Ty
hrubé, zevní veci, které lze »adkaukat«, ty nejsau
dávnO' to hlavní.

Genius, tot prý nadání a píle dahramady. NecO' na
tom je, ale není ta myslím vše. Nad á n' pí I e, a d-
r í k á ní, ta vysvetlí mnaho, ale vedle ta tu musí
být ješte neco uvnitr, v srdci, neco, cO' nedá fil-
mavat ...

Neco, co je vrazena, vule, pevná vule i k nadání
i k píli i k adríkání a nad ta v u I e k vít e z s tví.
A panevadž tutO' vuli mají všichni ti finští závadníci,
je patrna, že tady je jeden spolecný cinitel, nekdO' ješte
skramnejší a tišší než ani, tak skromný, že ho lze ná
ramne snadnO' prehlédnauti. A prec je ta, podle méhO'
skramnéha mínení, cinitel hlavní.

Jezajímají mne svaly na rukách a nahách Finu, chtel
bych razumet t,amu, cO' je v jejich srdcích, a hlavne
tomu, cO' jiste byla a je v srdcích tech finských málo
mluvných žen, maminek Nurmiha, Rittaly, Kolehmai
nena, ;Steenrasse i' ostatních. ZllstaloO tam jiste necO'
z tech dávných predválecných boju prati Rusum, Švé
dllm i drsné prírade, a tam také pramení jiste ta v u I e
k vít e z s tví.

Dopisy
o ceském bydlení.

1.
Vážený pane redaktore!

Dovedete si predstaYit, s jakou chutí ctou ženy dnes všechno
o byte, o jeho zarízení, o lepším a jednodušším varení? Ctou
to hltave, jako kluci detektivky, vždy znovu a znovu totéž,
jako díte poslouchá' každý vecer znovu tutéž pohádku. Nic ne-
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vadí, že práve nejhladovejšími ctenárkami jsou ty, jež nemaJI
ani vlastního bytu, ani zarízení, a doma ani nevarí. Ostatne,
proc bych sevšeobecnovala? Reknu Vám o sobe, že slova: by
dlení, rodinný domekl bytová kultura a pod. pritahují muj
zrak prímo magneticky, ackoliv se o nich tak zrídka dozví clo-.
vek neco nového. Patmé se vetšine lidí stejne snadno o techto
vecech píše, jako si já snadno vymýšlím zarízení bytu, jež pro
mne dosud jakýmsi nedopatrením nebyly postaveny. Clánek
dra L. P. Procházky »0 ceském bydlení« ve Vašem prvním
císle je tak úplný, že k nemu težko bude moci nekdo neco
moudrého pripojiti. Myslím, že po jeho prectení si každý »ne
bydlící« oddechl: dává duveru takových poctive psaných a mí
n- 'ch pár vet. Vždy[ už i nám, tem jhladovejším a nej
duverivejším ctenárkám se zprotivily ty fráze plné rozletu,
z nichz úplnému skepticismu nepropadlý clovek musil vycístí,
že: jejich pisatel už zítra zacne stavet tisíc prepychových zámku
pro ubohé nebydlící Pražany.

Kaz y jiste rád prizná, že rodinný život se u nás soustreduje
v kuchyni, a je nutno na to pamatovati i pri stavbe malých
vilek a byti'1 dvou- i trípokojových. Nebor brzy i rodiny dobre
situované se budou hledet obejít bez služebnictva, a žene, jež
sama bude varit i dávat na stul, se jiste práce mnohem ulehcí,
bude-li v kuchyni dosti místa na jídelní stul. Nevím, myslí-li
sE'pri všech novostavbách na to, kolik hodin práce mi'lže hospo
dyni mesícne pridelat takové »krásné«, na droboucké tabulky
rozkouskované okno, nebo np.vhodne umístený vodovod. Kuchyni
si u tech nejprostších bytu predstavuji tak velikou. že tam
dospelí budou moci i spát, kdežto deti budou ležet v pokojíku,
jenž muže být malý. ale prece jen se mi zdá tato druhá míst
nost nutnou i pro nejchudší pomery práve k vuli tomu, aby
deti spaly oddelene a aby si mel kde v klidu odpocinout prf-
padne nemocný clen rodiny. Pavla Stehnovd.

II.

Pane redaktore,

dovolte mne, abych k clánku p. Dr. Procházky O »ceském by
dlení« pripojila jednu svou zkušenost. Pisatel resumuje v ten
smysl, že je lépe poskytnouti lidem vubec jakýs takýs byt, než
delat plány na domy a kolonie vybavené všemi možnými vymo
ženostmi moderní bytové hygieny, plány, které však zustávají
ve vetšine pouze na papíre, protože na jejich realisování nenl
dostatecného kapitálu. Dokazuje, že hygienicky závadné bydlenf
nemá z daleka tech zhoubných úcinku na zdraví cloveka, jaký
se mu pripisuje, a není duvodu neveriti jeho zkušenosti. Za to
ale špatné bydlení, resp. nebydlení mnohdy demoralisuje jak
život jedince tak život rodinný; jak jsem mela príležitost se
na nekolika príkladech presvedcit.

Prípady, které mám na mysli, netýkají se sice nejširších
vrstev lidových, o které p. Dru Procházkovi hiavne beží, ale
prec takového procenta státních úredníku a zamestnancu, ze

- stojí za to, aby na ne bylo poukázáno. Jde o bytové pomery
na Slovensku, v mestech s madarským obyvatelstvem, kde pro
úredníka-Cecha je témer vylouceno dostati byt. Vím o prí
padech - a nejsou naprosto ojedirlelé - že úredníci bydlf ,_
t. j. mají postel prímo v kancelárích úradu, nekde 5-6 pohro
made, bez nadeje, že se jejich pomery v dohledné dobe zlepšr.

Jaký je tu život pri takovém »nebydlení«? Po druhé hodine
prestane se topit, kanceláre vychládají a sedet celý den u psa
cího stolu se také nechce. Kam jít? Není ceské knihovny, není
ceské cítárny, není divadla, není známých, kterí by na tom byli
lépe, u kterých by se mohlo posedet. I jde se v nejlepším
prípade trochu na procházku, pak do kavárny a posléz do vl
nárny na »hedálské« vínko, které privede do nálady a necha
zapomenout na psí život bez vlastního krbu. bez rodinného
tepla. A tak jde den za dnem, až clovek otupí a navykne Sl.

vysedávat dlouho do noci, ten v melancholické, ten v rozjarené
nálade, jak na koho víno pusobí.

Divíte se jim, ze nemají dost morální síly?
Žijte tam pul roku, zbaveni všech pramenu kultury, a uvi

díme! Je treba soudit cloveka podle toho, jakým je a ne jakým
by mel být.

Svobodní snášejí to s lehcí myslí, podléhají však dríve ne
porádnému event. hýrivému životu. Jak ale v takovém prípade
dopadá rodinný život ženatého cloveka, který má ženu a deu
nekde v Cechách ci na Morave a který žije tak kolikátý rok
bez nadeje na zlepšení situace! Se stanoviska financního to ješte
jakž takž jde, nebot dostává príplatek na dvojí domácnost,
ale ze stanoviska morálního má takový život mnohou trhlinu!

V prípadech, které mám na mysli, objevila se asi pred
tremi roky jakási nadeje. Byl vypracován projekt na domy pro
státní úredníky. Pekr.é domy, pekné byty vybavené vším mo
derním príslušenstvím. Ale k stavbe nedošlo - není penez.
A proto podtrhávám slova p. Dra Procházky: Není hned tre"a
rešit všechno ve velkolepých rysech, ale je, treba dát lidem
vubec strechu nad hlavu.

Divíte se ješte po tomto, že kde kdo ze Slovenska utíká?
Zrušte radeji prídavky na dvojí domácnost a postavte kolonie
laciných domku, ve kterých by bylo možno slušne a po lidsku
bydlet, umožncte tak rodinný život a splnte vrozenou lidskou
touhu po vlastních ctyrech stenách, rešených beze vší »bytové
kultury«, a udržíte tam lidi snadno, ba p{ljdou tam rádi a
dobrovolne! R. f.-f.

o praporu 'rudém a šedivém.
Pane redaktore!

Prominte, že píši prímo Vám, ale jsem ponekud bezradný
pred Vaším Praporem rudým a šedivým. Psal jsem totiž dopis
do Prítomnosti o ankete »Proc nejsem komunistou« a jaksi se
na mne všechno hodí - myslím to prorokování o budoucnosti
i ti zmatení a jedovatí literáti. Vypadal bych nyní velmi za
h"nbene, kdyby~te si na onen dopis pri psaní svého 'lánku ani
nevzpomnel. Ale chci pouze poc1otk:lOuti, že mám vdu, budu
to tvrditi vždy velmi zatvrzele a že nikdy nepocho n, proc by
to neb ono bylo zmatené a jedovaté. Jenom mne jaksi zne
klidnuje - to zamenování tolerance se zdvorilostí, jedoyatosti
s uprímností, která muže býti nekdy nejapná, ale nikdy jedo
vatá, a zmatenosti se zhuštením výrazu. Protože skutecne mám
pravdu.

Prijmete, pane redaktore, ujištení o mé hluboké úcte. /
f. K.

(O d p o v e d: Dovolte, abych Vás ujistil, že jsem ani z daleka
nemyslil na Vás, když jsem psal vetu o »jedovatých a zma
tených literátech«. Mám-li uprímne ríci, zac Vás pokládám, tedy
- podle Vašeho dopisu i clánku o zlocincích a »Príštím Me
siáši«, které jste mi poslal - pokl<idám Vás za mystika, s nímž
dorozumeti se bylo by mi težko, ponevadž mne bohužel vubec
scbází ony mystické elementy. Chcete-li vedeti, koho na príklad
pokládám za jedovatého a zmateného literáta, odpovím, že n;l
pí:. p. K. S. Neumal1l1a. Prectete si, prosím, v 1. císle komu
nistického »Ref1ektoru« básen, kterou p. Neumann napsal
k obrázku jakéhosi zurivého Zulukafra s nožem v zubech.
V básni zve p. Neumann onoho Zulukafra, aby prišel do Evropy
a znicil tuto civilisaci. Tot, podle mého úsudku, je i jedovatost,
i zmatenost, i papírové literátství. Jsem dalek toho, raditi Vás
do tohoto kruhu. F. P.)

o b j e dna n é des k y na f. rocník rozesíláme
soucasne s tímto císlem. Nové objednávky prijímáme.


