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Politika
Ferd. Peroutka:

Je ješte neco tretího.
Ve vládních kruzkh si ríkají, že kdyby buh rácil

stslati na koalici utrpení v podobe nekolika poslanell
Národní strany práce, bude nutno uciniti nejaké opa
trení, aby se ti poslanci nerozmnožovali, a k tomu cíli
že bude nejlépe je zdiskreditovati tím zpLlsobem, že bu
dou zatlacen i do kysel.é, marné a zásadní oposice po
bok komunistu a Nemell. Tento duchaplný koalicní
plán patrne pocítá s neobycejnou hloupostí nové stra
ny nebo delá úóet bez pána domu. Národní strano
práce veru nevznikla z toho domnení, že by bylo treba
posilovati frontu zurivého záporu vuci tomuto státu,
a žádný sebe mazanejší koalicní vLldce ji nezatlací tam,
kam ona nechce. To je jen staré koalicní chytráctví.
Pan ministerský predseda Švehla je jiste ostrá kosa.
Ale toho dne padne kosa na kámen, až se ukáže, že je
možno verne sloužiti státu, aniž by pri tom bylo nutno
zavírati obe oci nad ruzn)Tmi temn)'mi kruhy koalic
ního hospodárství, až se ukáže, že je možno dokonce
\erneji sloužiti státu než jak ciní koalice. Praví se
o nás, že živíme v lidu nespokojenost. K tomu se pri
znáváme. Ruský básník Nekrasov napsal, že jsou chví
le, kdy není vlastencem ten, kdo nepocítí hnev. Ale ni
kdo z nás neradí lidu, aby byl nespokojen z toho du
vodu, že koalicní strany slouží státu. My jsme nespo
kojeni proto, že koalicní strany s:louží státu málo nebo
jen za bakšiš; že, má-li býti vyrízena nejaká státní ne
zbytnost, je nutno usypati ze státního mešce neco do té
ci oné družstevní pokladny nebo nasytiti otevrenou
hubu nejakého melioracního fondu. Držíme-li se techto
zásad, nikomu na svete nepodarí se zatlaciti nás do
špatné spolecnosti. Nikdo nenaléhal, aby založena byla
Národní strana práce z toho dLlvodu, že je treba státi
\"oposici proti státu; ale všichni naléhali na to z toho
duvodu, že vlastne koalice je v oposici proti státu, ne
hlasuje-li pro nekteré státní potreby bez zaplacení.

Koalice dlouho sypala politické verejnosti písek do
ocí a tvrdila, že není na tomto svete jiné možnosti,
než jíti s koalicí pro stát anebo s komunisty a Nemci
proti státu. Na této suggesci zakládá se také valná
cást jejích úspechu. Ale na tomto svete je více
politick)Tchmožností, než si dovede predstaviti skrovná
koalicní moudrost. Predstavu jeIlle si, kterak pan mi
nisterský predseda Švehla bije pestí do stolu a ríká:
bud s námi - nebo s komunisty, tertium non datur.
Národní strana práce vznikla práve z toho pevného
presvedcení, že tertium datur. A tuto tretí možnost
není možno prekriceti ani mOl1stre-koncertem všech
koalicních žurnálu. Tato tretí možnost muže mnoha
znechuceným lidem vrátiti aktivní pomer k pdllitice.
A tato možnost je v tomto: jíti loyálne s koalicí ve
všech vec-ech, které jsou na prospech státu; a jíti proti
koalici ve všech vecech, které jsou vedeny zájmem
pouze stranickým. To jest tak prosté jako problém
Kolumbova vejce. Je možno dávati státu vše, <CO jeho
jest, a pri tom odpírati stranám leccos z toho, nac si

ciní nezrízený nárok. Je možno povoliti státu rozpocet
a uhoditi pres ruku té neb oné koalicní strany, nata
ženou po bakšiši za plnení národních povinností. Pan
dr. Schieszl napsal nedávno, že neverí ve stranu pocti
v)'ch lidí. Nechci poukazovati na to, jak težký soud
tím vlastne vynáší nad dosavadními stranami, a nechci
se ho tázati, muže-li ríci, že ani realistická strana ne
byla stranou poctivých lidí. Ješte dnes koluje v ce
ském živote mnoho lidí z té bývalé strany, kterí jsou
snad težkopádní, snad nudní, ale poctiví. Nechci však
popírati, že lidská povaha je záludná a ošemetná,
stejne naklonená k dobru i ke zlu. Myslím jen, že by
bylo možno dnes vytvoriti stranu, jejíž celá existence
by závisela na poctivosti. Kdyby Národní strana prá
ce neprinášela nic jiného než koa:Jicní strany, pak by
se dríve ci pozdeji rozžehnala se svetem. Je jediná
možnost politiky pro tuto stranu: poctivost. Každá
jiná politika by pro ni byla sebevražednou. Nebude-li
tato strana poctivou, pak se nevpíše do mysli verej
nosti a zahyne, nebot bude zbytecnou. Myslím, že je
možno verit ve stranu, jejíž všechen stranický zájem
l'ude se krýti s poctivostí. Umení je v tom, udelati
z pocestnosti stranický zájem. Vím, že loni se vyslovil
ministerský predseda Švehla velmi odmítave o obcho
du s morálkou a vyslovil názor, že je treba takové
obchodování zameziti. K tomu úcelu byl pak usnesen
zákon o úredním tajemství a nov)' tiskový zákon. Ale
pres to zdá se mi obchod s morálkou b),ti záslužnejší
než mnohé jiné remeslo, a strana, která se odhodlala
k demagogii poctivosti, lepší než strany, které mají na
sklade demagogii jiného druhu. O ohavnosti demago
gie jsme, zaplatbuh, všichni zajedno. Dokonce i dema
gogové sami s námi v tom souhlasí, jde-li o theorii.
Zmínky však nejvíce zasluhuje, že v odporu k dema
gogii shodují se plne lidi poctiví. i nepoctiví. Myslím
dokonce, že clovek, který delal nejaké skryté obchudky
a cítí, jak se mu na paty zavesila pozornost verejnosti.
odmítne demagogick)' obchod s morálkou dl1razneji a
odhodlaneji než kdokoliv jin)'. Pochybuji jen, že
v tomto prípade by bylo lépe táhnouti za jeden provaz
s vyjasnen)'mi odpl1rci demagogie než s demagogy.
Lépe než nejak)'mi zákony obchodu s morálkou za
brániti tím ZpLlsobem, že nebudeme delat nic nemorál
ního. Pak obchod s morálkou sám sebou zajde na ne
dostatek odbytu. Doufám, že J árodní stranu práce
bude lze postaviti do takové situace, aby její existence
Gyla svázána s hájením poctivosti. To by byla dosta
tecná záruka. Koa:licní noviny spínají ruce nad trí
štením našeho politického života a vyprávejí anekdoty
o tom, co se za posledních padesát let stalo stranám
novým a malým. Národní strana práce nevzniká spo
jením živlú protistátních. Vzniká práve naopak z od
poru proti obchodu se státními nezbytnostmi. Pokud
se týká námitky tríštení, lze odpovedeti tolik: pujde-li
o dobré veci, nikdy nebude možno pozorovati, že by
tato strana tríštila ceský politický život. Koali,cní stra
ny .nemusí se báti tríštení, pujdou-li po cestách do
brých. Bude-li se jednati o státnÍ: a národní zájem,
bude Národní strana práce naplnena prímo beráncí
mírností a povolností. A:le dají-li se koalicní strany
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na cesty špatné, hudou-li potrebám státu brániti v mí
ste na slunci tím nebo oním stranick)'m zájmem, pak
ovšem árodnÍ strana práce bude tríštiti ceský poli
tický život se vší rozhodností. To je ta tretí možnost.

Každá moc, není-li kontrolována, stává se špatnou.
Tedy i moc k'Ualice. Úcinnou lontrolu v politice
IT;{Heprov[tdeti pouze oposice. My žijeme v té para
doxní situaci, že ac v našem parlamente je skoro po
lovina oposicnÍch poslandi, prece nemáme oposice.
Ta oposice, kterou máme, jest zvláštního druhu: ko
munisti a Nemci chovají k tomuto státu 'ledové pocity,
netají se, že jsou jeho nepráteli, a tak jich koalice VlI
bec nedbá, nežije ve styku s nimi. Vše, co vyjde od
této oposice, prohlásí koalice lehce za v)'plod neprátel II
státu. Tak tedy sedí oposice a vládní vetšina, nedbajíce
sebe, každá na jedné strane zdi. Lze snadno pochopiti,
že oposice neprátelskú st[ltu musí hýti neplodná. Ni
kdo se o ni nestará. }\by bylo lze docíliti nápravy
v následujících letech v netecnou stísnenost, vedomou
nápravy, je treba zcela jiné oposice: takové, jejíž do
hré úmysly s tímto stútem jsou pov)'šeny nad všechnu
pochybnost. Vadou nynejší oposice je, že ji vláda mll
že klidne ignorovati. Je to oposice, která jde vždy'
proti. V rozhodujících chvílích bylo by však treba ta
koyého útvaru, kter)' by prokázal svými ciny, že mu
jde o zájem státu, a u nehož by bylo smešno podezí
rati jej z protistátnosti. Tuto kontrolu nebylo hy mož
no tak lehko ignorovati ani sebe zatvrzelejšÍ koalicní
mysli. Verím, že N úrodní strana práce mohla by vy
konávati takovou kontrolu. Patrila by k vetšine nebo
k oposici, podle toho, jde-Ii o vec dobrou nebo špat
nou. Takové místo jest velmi cestné a vlivné.

K. Varjan:
Prohraná role.

Budd jednou vJecným úkolem vystopovati onen
vnitrní proces, kter.\' se za Y[1'lkyodehrál v naší verej
nosti, když válka zacínala nab)'vati hrozivých rozmeru
a zacala z omylu usvedcovati ty, kdož jí predpovídali
krátké trvání. Bylo to tehdy pred desíti lety, kdy se
rodila ona težká a pochmurná nálada, aby se rozro~t1a
v následujících létech v netecnou stísnenost, vedomou
si své nemohoucnosti a slabosti. A druh)' úkol, neméne
ávažn~'. hude najíti onen bod, kdy se v tomto útlaku
pocala krysta'lisovati prvá jasnejší predstava možnosti,
kterak uniknouti temto vlivllm a proti nim postaviti
sílu nadeje a víry. lívoncí organismus zvítezil. 1\ jest
na snadc, že to byla práve idea národní, kolem níž
se vše soustredilo. Politicky byla tehdy tato idea re
presentována stát'UprúvnÍ demokracií. Došla v ní V)'
raZll, který dal,eko presahoval hranice vytcené pojmem
politické strany. St[tla v cele všeho, co si uvedomilo
dosah velké oné doby a co bylo odhodláno i k nejtežším
obetem. I)od jejím vlivem st[lly tehdy i socialistické
strany. jichž trídne yymezené ucení zklamalo a proje
vilo se neschopn)'m rozrešiti velké poslání: zachrániti
prítomnost a soucasnc pripravovati budoucnost. a
konci svetové války byla státoprávní demokracie sku
tecným ústredím všech cinorod)'Ch složek. Byla to chví
le jednotné orientace, z níž se uprostred smrti rodil
nový život.

Pri prevratu mela státoprávní demokra'CÍe, zmenená
v národní demokracii, v rukou všechny možnosti, a
byla vybavena všemi predpoklady a prostredky, jež po
litidá strana mllže pro svou úspešnou cinnost požado
vati. Vudcí její národní idea prirozene triumfovala a

nacela s ohromn)'mi úroky své nositelce vše, co tato
pro ni dríve podnikla. Nebylo tehdy možno jinak cí
titi, než výlucne nacionalisticky, a možnost sY'lbodne
ríci, co d{LVnosice bylo cíteno, co však nemohlo b),ti
nahlas vysloveno, stupnovalo radostné opojení prv)'ch
poprevratových dnu až k naprosté nekriticnosti, jež
nebyla schopna úvah a peclivého rozboru událostí. A
túto vše sklízela zcela samozrejme národní demokracie
jako naplnení svého politického programu a o~ltud cer
pala sílu, jíž nemohlo nic odolati. Mimo to mela strana
tato ciste technicky ohromný nadskok prede všemi
o,;tatnÍmi stranami v tom, že prevrat a samostatnost
neznamenaly pro ni v~-vojový mezník, kter)' by oddelo
val dve epochy znacne od sebe se 'lišící, n)'brž že mo
hla bez jak)'chkoliv presunll a korektur prímo pokra
covati tam, kde ji prevrat zastihnu1, že mohla SVlljpo
litický program jen dále r'Uzvi,novati, aniž by ji vývoj
událostí jakkoliv predbehl a že mohla takto s využitím
všech techto okolností ihned zapocíti politickou práci
ke svému upevnení a dalšímu rozvoji. Co to zname
nalo, vysvitne nej'IÍp srovnáním se stranami sociali
stick~'mi, které jednak za války nedovedly f)lne a ne
dotcene udržeti SVllj program a které s druhé strany
byly tímto programem prece na tolik zatíženy, že ne
dovedly postupovati v prímém kontaktu s potrebami
dané chvíle. Pro ne znamenal prevrat nutnost preorien
tovati se a zrevidovati své politické zásady, které ze
jména v 'Otázce úcasti ve vláde a správe státu se vy
víjely za rakouského konstitucního absolutismu k ciré
mu theoretismu a tím k naprosté neživotnosti. Komu
nisty pozdeji ražený termín »s'Uciálpatriot« mel sice
1,.\otijen hanlivou prezdívkou, mimodek však v nem
byla zachycena správne a v plném rozsahu kritická
chvíle našeho socialismu, kter)' poprvé vlastne tu sta
nul skutecnému životu a jeho zodpovednosti tvárí
v tvár.

Uvedomíme-li si tyto všechny v~'hody jakož i všech
ny ony skutecné prednosti, s nimiž dnešní národní de
mokracie vstoupila na plldll samostatného státu, a
srovnáme-li s tím vším její úl'Uhu, kterou v tomto stá
te dnes hraje, ci jinými slovy, zmeríme-Ji zodpovednost
její, práve z tohoto jejího tehdejšího v~'voje vypl)'va
jící, její dnešní politickou praksí a skutecne dosaže
n)'mi v~'s'ledky: priznáme, že k tomu bylo zapotrebí
prímo talentu k politické neschopnosti, aby mohly b),ti
yšechny tyto predem již dané zisky zahozeny a aby
mohly b)-ti ohráceny k úplné neúcinnosti,

Nebot, jaké jest dnes skutecné postavení národní de
mokracie ve státe, a která jeho složka at již v ohledu
politickém, hospodárském ci kulturním jest ve své eksi
stell'ci a ve svém trvání prímo národní demokracií
]odmínena? ileci predákll strany a její tisk snaží se
s houževnatostí, 1terá již sama o sobe je t podezrelá.
presvedciti každého, kdo slyší a vidí, že národní demo
kracie. Sestrojila si s vou predstavu ceskosloven
jedin)'m elementem, Ider)' stát udržuje v rovnováze
:1 lder)' nezištne hájí jeho ohrožená práva. Každ)' clo
vek, i ,po'litik, má právo, aby e smel zm)'liti ve sv)'ch
odhadech. Chce-Ii však b)·ti cinorodou složkou verej
ného života, musí dbáti o to, aby se tyto jeho omyly
r.eopakovaly v jeho myšlení s ellls1ednou pravidelností
a zejména aby se nedotýkaly otázek základních, jak
tomu jest práve pri techto vývodech národní demo
kracie. Sestrojila si s vou predstavu ceskosloven
"kého státu, kted eksistL:je jaksi mimo prostor a cas,
a o tuto fikci snad má jakési zásluhy národní demo-
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kracie. Tam však, kde jde o skutecnou a živoucí eksi
stenci státu, kde brán jest náležitý zretel k jeho po
trebám a kde konecne jest náš stát pojímán ve svém
r~'voji jako clánek aspOll evropského, když již ne vše
sv~t?vé.ho,politického a kulturního dení, tam neobstojí
al1lJedme slovo této sebechvály.

.ár. demokracie ustrnula vnitropoliticky i se sta·
novlska zahranicní politiky na predprewatové formu
lacisvého politického programu. Zásadní její vina jest
obsažena práve v tom, že ve chvíli, kdy se celý svet
preform~vával, hledaje l~pší cesty k bezpecnejší bu
doucnosti, a kdy uprostred zmatku všech techto s10žek
a prvku byla formována eksistence našeho státu, ná
rodní demokracie ji oznacila jako cosi zcela konstant
ního a nepromenného. Neuvedomila si, že to, cím byl
zápas o vlastní bytí vyhrán, nemusí postaciti po dosa
žení vítezství a pri praktickém jeho zužitkování. Ne
dovedla se orientovati ve zmenách, jež nastaly v myšle
ní evropského lidstva po válce a nemela dosti citlivosti,
aby již predem dovedla odhadnouti smer príštího vý
roje. Pohroma svetové války nebyla rázu pouze hmot
ného. Byla to predevš'Ím hluboká krise lidství vubec, a
její strašlivé vnejší úcinky jen uspíšily a dovršily po
znání, že prijde-li ješte jedna takováto pohroma, za
platí ji Evropa veškerou svou kulturní a politickou
vyspelostí a pohrbí se v troskách, jež by mohl. zrestau
rovati k nekdejší podobe jen staletý V)TVOj,jestliže boy
k nemu zbylo ješte dosti sil. Mohla-li mírová konfe
rence pri všech svých nedostatcích a pri vší své jedno
strannosti soucasne koncipovati Pakt o Spolecnosti
národtl, která, byt pojímána znacne idealisticky, po
ložila prvé základy k dorozumení mezi národy a státy
\' budoucnosti - muselo to b)Tti vážným mementem
všem, kdož byli si vedomi své zodpovednosti vuci ná
rodu a státu, že nelze již užívati nekdejších metod po
litických a zejména že hríchy minulosti nesmí býti
spláceny stejn)Tm zptlsobem, jak byly kdysi páchány.
Snad se mohlo zdáti, že je to generální pardon vlast
nímu vinní ku, který takto unikne trestu. Uvedomí
me-Ii si však, ž,e dnes již i dohodové státy priznávají,
že svetovou vá:lkou by:la vinna vlastne celá Evropa a
že iniciativa Nemecka byla onou poslední krtlpejí, jíž
pretekla nádoba po okraj naplnená horecnýl:n zbroje
ním a tajnou diplomacií na všech stranách, a ukazuje-li
práve prítomná chvíle, že tomuto obrodnému procesu
neodolalo ani Nemecko, nemtlžeme popríti, že bylo
i ono po zásluze a právu potrestáno, když v Locarnu
vlastne vyneslo samo nad sebou rozsudek.

Proti tomu všemu postavila národní demokracie
svuj pochmurný a vecne znepokojený nacionalismus a
žádala, aby na jeho zásadách byl vybudován rodící se
stát. Pojmu nacionalismu jest v této souvislosti však
zneužíváno. Nejde tu již o velkou ideu, z níž se rodí
síla, n)'brž jen o její zdrobnelinu, žijící z nevraživosti
a vedomí nabytí moci, jež však nestací k pocitu vlastní
bezpecnosti, nýbrž která na každém kroku vetrí nebez
pecí a potrebu hromaditi do nekonecna záruky pro ne
dotknutelnost své eksistence. Národní stát, jak jej po
žaduje národní demokracie, byl by monstrum, které
sice dovedlo s odvoláním na historické právo pojmouti

ebe miliol1'0vé menšiny, které by však nikdy nedo
~ Lok vedomí, ž,e odtud prímo vyplývají též velké po
vinnosti, jichž zanedbání neznamená pouze potlacení
druhé strany, n)Tbrž soncasne též znehodnocení sama
sebe. Kde jest smysl našeho h}tí co samostatného stá-

tu, když je dovede ohroziti jakýkoliv byt sebe bezv)'
znamnejší nemecký krikloun, na jehož prípadnou pro
vokaci bychom nedovedli odpovedeti pouhým použitím
stávajících zákonu? Stát, který by skutecne musel
v každém takovémto prípade alarmovati všechny ci
tové i politické prvky svých obcanll, by veru stál na
v'elice vratkých základech a nemohl by se trva'le udrže
ti. Otázka suverenity státu a s ní spojené prestyže jeho
není daleko tak jednoduchá, aby bylo možno jeho úze
mím vésti cáru a ríci: na této strane jest národ vlád
noucí a na oné cosi jiného, prípadne ménecenného.
Zabezpecen bude každý stát teprve tehdy, až tuto cáru
povedou pouze statistická šetrení, aniž by z jich výsled
ku byly odvozovány rozdíly znemožrlující jakoukoliv
synthesu. Jest tu ovšem obsažen též príkaz pro men
šiny. Nelze se však domnívati, že ná'ležite vybudovan)'
stát by nemel dosti prostredku na obhájení své auto
rity, kde by tato byla skutecne ohrožena. Takto chá
pan)'m n a c i o n a I is m e m lze budovati a tvoriti, aniž
by rtlznorodý materiál ohrožoval pevnost celku. N á
rodne-demokratickým š o v i n i s m e m jest však tento
celek ohrožen již v samých svých základech. Za jeho
soucinnosti by mohla vzniknouti pouze jakási kopie
nekdejší rakouské monarchie, která neodolala rozklad
nému úcinku ruzne ptlsobících vnitrních sil, trebaže
ideu absolutistické prevahy vládnoucího nálroda nad
jinonárodními menšinami domyslila a prakticky pro
vedla do nejzazších dus]edktl.

K uvarování nedorozumení budiž poznamenáno
k otázce nacionalismu toto: Dosažení samostatnosti
neznamená potlacení a vyloucení idey naciona'!ismu.
Jest však bezpodmínecne nutno prizpusobiti ji zmene
ným pomerum a uvésti ji s nimi ve shodu. Jest samo
zrejmo, že jinak se bude pf'ojevovati a uplatrlovati
u národa potlacovaného, kterému bude sloužiti v prvé
rade za obrannou a prípadne i za útocnou zbran, a ji
nak u národa svobodného, kter)r se nikdy nesmí sám
státi utlacovatelem. Budovati stát mtlže za jist)'ch okol
ností znamenati více než úzce pojatá idea nekompro
misního nacionalismu. To pochopiti a v praksi provésti
musí býti prvým úkolem zejména oné obrany, která
tvrdí, že na principu nacionaEsmu vybudovala svuj
program. N ár. demokracie k tomuto poznání však
nedošla.

Prehlédneme-li pak nár. demokratický ,program v po
litice zahranicní, jest výsledek práve tak neutešen:)'.
Jest vybudován na fantastické predstave dra Kramáre
o Všeslovanstvu, aniž by si uvedomoval, jak velké kul
turní, politické a hospodárské diference del,í jednotlivé
národy a státy slovanské, a aniž by dovedl konkrétne
stanoviti politicky proveditelný plán tohoto sourucen
ství a jeho vnejší formu. Rusko se stalo modlou této
zahranicní politiky, ovš'em Rusko carské, zbavené bol
ševické vlády. A opet jest to jen požadavek bez udání
zpuSObtl a prostredktl, jak jej uskutecniti. Na inter
vencní politiku nepomýšlí vážne nikdo ani v nár. de
mokracii samé, trebas by dr. Kramár pri každé príle
žitosti velice 'l'ítostive vzpomínal tohoto svého---oeúspe
chu. Tuto ruskou orientaci na podklade osvobození
Ruska nebylo by nutno zásadne odmítati. Bylo by však
nutno dokázati, že Rusko - ono politicky živoucí a se
vyvíjejkí Rusko a ne ruská emigrace - si tohoto pre
vratu skutecne preje a Ž!e veškerým svým v:)Tvojem
k nemu smeruje. Tento dukaz národní demokracie ne
podala, a také by se jí pokus o nej nezdaril. Stát, byt
by sebe zaostalejší. nemtlže zLlstati pod diktaturou hrst-
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ky násilníkLl, není-li tesného ideového a V)'vojového
kontaktu mezi nimi a obyvatelstvem státu.Vubec celá
tato ruská otázka v interpretaci dra Kramáre svedcí
o naprosté povrchnosti, jíž jedinou omluvou by mohlo
h),ti to. co dr. Kramár nazývá I á s k o u, co však ve
skutecnosti jest pouhou sen t i m e n t a oJ' i t o u. Od
ráží se v ní naprost)r nedostat'ek smyslu pro politich
V)'voj poválecné Evropy a pro úkladní jeho predpo
klady. Potltické težište Evropy je na zápacle, a kon
krétne receno, na R)'ne: dle toho, jak tam budou po
mery upraveny, jest odvislý též osud celé Evropy.
V zpí rati se této zásade, jež jest konecnou v)'slednicí
politických sil v Evrope, a 'chtíti ji zvrátiti, jest bojem
proti vetrn)'m mlýnLllTIpráve tak, jako veriti, že pri
jJojením k Rusku byl by náš stát mohl získati. Zname
nalo by to jen komplikace a zhoršení. Ani Rusko, at
již bolševické ci carské, neubrání se pritažlivé síle ú
padu a i ono se s ním dríve ci pozdeji vyrovná. Ne
melo by tudíž nejmenšího smyslu vzdávati se svohody
v urcování prostredkLl a ZPLlsobu, jak tuto souhru
uskutecniti, a místo toho spojovati SVLljosud se stá
tem, který i v politickém ohledu se bude museti ješte
mnohému priuciti, aby mohl se zdarem a bez ohrožení
sama sebe urciti svuj pomer k Evrope jako celku
i k jednotlivým jejím cástem. To vše národne demo
kratický program pomíjí a svou nedomyšlenost kryje
ideou národní. Že pak strana stojí v oposici proti ekl1
Benešovi a že v ní bezohledne setrvává i ve chvíli tak
kritické, jako bylo zasedání konference v Locarnu, jest
jen zcela prirozen)'m dltS'Ledkem této politické prakse.
Avšak opet, strana vyznávající národní program by si
mela prvá uvedomiti, že nelze bez újmy národa a státu
podrS'vati posici zahranicního ministra tehdy, když ten
to na dlouhou radu let sjednává podmínky a možnosti
mezinárodního postavení státu.

To vše shrnuto znamená: Národní demokracie do
žila svou úlohu. Rozkládá se od té doby, kdy zmecha
nisovala ideu nacionalismu a zmenila ji v prvek nehyb
ne konservativní, ac ona práve požadovala co nejvíce
životadárných sil. Vinou národní demokracie nutn0 ji
znovu formulovati, a sice v,e smyslu svobodného, sebe
vedomého, sobestacného a ke všem stejne spravedlivé
ho státu. A dejinn)' V)'voj bude žádati od národní de
mokracie plnou zodflovednost za to, že tuto formulaci
pevytvorila, ac k tomu mela všechny vnitrní i vnejší
predpoklady.

v
Zivot a instituce

J aros/ov K olmall-C assius:

Nekolik pražsl{ých soudcu.
IV.

Bylo by velkou úlevou pro malíre republikánských
soudclt, kdyby žil v rímské republice CatonLl, jejíž
soudcové vynášeli rozsudky smrti nad svými milova
nými manželkami a syny a potom zahalovali tváre to
gami, aby skryli bolest svého srdce. Bylo by vdecnej
ším úkolem kresliti muže r,evolucního tribunálu fran-

- couzské Hory, kterí odsuzovali k trestu smrti »starý
podlý svet« s oním klidným a pevným smyslem pro
úceLnost, jako když kucharka zarezává sJ.epici. Je znac
ne lehcí zjednati sympatie republikánu, jemuž veliká
doba dovoluje zvolati: »Hlasuji pro smrt obcana TOLll
niquela, ktcr)' je m)'m prítelem, za to, že prodával hla-

dov)'m obcankám rouensk)'m melouny o tri sou s dráže
a poškodil Revoluci. Spra"edlnost, a zbor se treba
nebe!«

Bylo by možno snad i dnes, kdy také republika ob
sahuje všecky sl.ožitosti moderního života, který jako
všecko, znivelisoval i ponekud 1\ristidy, nakresliti líbi
")'mi barvami postavu soudce, ktel)o odsoudil nejakého
lichváre do težkého žaláre. V liclech je zakorenena po
treba videti obcas mušku, škubající se v pavucine prá
va, abychom užili staroceského ohrazu na domažlické
bráne. 1\ snad by dokonce i noviny prinesly blaho
volnou zmínku o obcanu, l<ter)' koná povinnost VLICi
jinému obcanu, jenž se proti ní prohrešil" kelyby bylo
náhodou zarucene zjišteno, že tento lichvár hyl pri tom
"šem dosti nepraktick~', nebo lehkomysln)'. že nepocítal
s v)'hodami, jaké politická strana clotycných novin je
s to sv)rm príslušníktlm opatriti a nevyžádal si její
clenskou legitimaci. U jednotlivcLl takový prípad není
vyloucen.

1\ le je dosti nesnadno zavdeciti se vše m chválou
soudcovské ásluhy, kter~l odsoudila tisíce lichvárit
Jakmile se stane nejaká clnost príliš ohecnolt, prestane
vyvolávati libé zaelostiucinení a pocne tu a tam pri
skripovat a dusit bujne se rozrLlstající kroví kolem
yecne zeleného stromu životní prak e. Muž, kter)' od
soudil ne jednoho, ale tisíce lichvárLl, vynesl zároveií.
nad sebou ortel nepopulárnosti . Je jakási pravdepo
dohnost, že jeden hríšník, kterého lapil licllevní soud,
hehal: dríve sverepe a lehkomyslne za s\')'mi zisky,
aniž se staralo nejakou oporu kolektivní, ale je málo
pravdepodolmo, že hy soudce, odsoudiv tisícátého
hríšníka a rozhlednuv se kolem sebe po nejakém uzná
ní, spatril samé povzbuzující úsmevy.

Lidé nemilují 'ctnost hezv)'jimecnou a to ani tehdy,
kdy je jediným lékem. Lze se težko nadchnouti koc
kou, která chytá myši ,na potkání, ale kocka, l<ter{lchy
tá jen na š e myši, je miJ:é, prítulné zvíre, jemuž budiž
sláva. Bohužel kocka, a zcela dobrá kocka, nemLlže de
lati jemných rozdíl LI; je s to také sežrati naši oblí
benou a cvicenou bílou myšku, a vycistiti sklep kon
kurenta. M už, kter~1 oclsoudil tisíc lichvárLl, je v stejné
situaci. Jeho spoluobC1.né nebudou stejne vrele tisk
nouti jeho pravici.

Ale s tím vetší peclivostí chceme dnes naliášeti stíny
a svetla na náš portrét soudce, který ,není ani tak ma
lebn)'m typem povahov)rm jako represenlantem celého
stavu a což jest ješte choulostivejší, representantem
celého úradu. Portrét, kter)r podpisujeme

vicepresident zemského trestního
soudu

Antonín Kratochvíl

llebude míti j{lsav)'ch barev, které rozveselují lidskí
srdce, milující okáza!)r prepych i v morálních hodno
tách. Bude na první pohled šedivý jako podobizna
delníka, kter)Tll také jest. Vicepresident KratochvH je
vrchním strojníkem, iohsluhujÍdím rotacku spravedl
nosti u pražského trestníhO' soudu. Lidé, kterí jsou
odpovedni za spr;\vný beh složitéhO' stroje, nenosí na
odi v barvy radosti. Dude záhodno doporuciti diváku,
aby pristoupil blíže, a malí ri, ahy snažil se podrob
nou kresbou vystihnouti rysy lidské dušé, úplne pohlce
né vernou sl.užbou mec.hanismu práva, a zásluhu ctno
sti, která ,nehýrí barvami, ale pracne zraje ve stínu
suchých akt LIv suchopáru, udl1paném t. zv. úredními
cestami. Pokusme se predevším vzbuditi zájem laikuv,
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kter)', hledá spíše sensacnost soudního prípadu než zá
sluhy soudce, Stací snad prozalím ríci, že tento muž
s pronikav)'ma, l~prene hledícíma ocima, trochu chlad
nS'ma jako oci I~\lntrolující neustúle funkce s'!ožité ma
šinerie, je oním soudcem. kter~' odsoudil v Cechách
tisíce lichvárLl a to nejen v dohách, kdy to chtela delati
ulice, ale i potom. když mela jiné starosti a když pr~lve
její z;lsluhou souditi li'chváre nebylo nejpopulárnejším
zamestnáním.

Ale mllži. kterí slouží. nesmí všímati si obliby, ale
materiálu, Bylo ho dosti. ah" lichevnÍ soudce nemel
kdy mysleti na ncco jin(~ho. Byly d0hy. kdy rotacka
spravedlnosti drncela od r;'tna do noci a chladn~'. pro
nikav)' zrak strojníka videl tisíce cesk)-ch lidí. kterí se
stali s0udním materiálem, a jeho such:'l, hhitá ruk:l
utahova:la a povolovab šrouby svého stroje, aby fun
goval co nejpresneji. Nezc1;\ se ,vúm. že tento lÚŠ še
cliv~'portrét ceského soudce c10St[lvá pikantní osvetle
ní, díváme-li se n;]i1 s této strany?

I emusíme si ani jako Prúané pripomenouti c1ohré
ho ceského krále V;lclava lV .. jak se sv)'m katem cho
clil po pražsk~'ch tržnicích a trestal ohCélny. kterí prišli
na jisté v~'nosné ohchodní methody pet set let pred
svetovou válkou, ahychom Ipripravili n;llac1u pro ceské
ho cloveka, trestajíe,ího lichvu. Nemusíme za tím úce
lem ani vyvol;\vat vzpomínku na nec1a,I,e]{écasy, kdy
moderní p'r:1Ž;ll1énlwli roztoužené pohledy na náplav
ku u Poštovské ulice. kde tento demokratický panov
ník kdysi pot;ípel do Vltavy v stal)rch košatinách za
I'ešen~'ch na klcHlkádl ctihodné mešteníny s nemírn)'m
obchodním nac1;l11ímpro nejakou housku nebo špatne
odvážen)' bochník chleha. Byl to zlatý vek lichevních
soudLl a tento primitivní stroi spravedlnosti tešil se
veselé cozornosti a vdecnosti ohyvatelstva. Od té doby
vzrostly a zkomplikovaly se netnšene obchodní speku
lace. Souc1nÍ apr;'lt. kter," by f)ripra\'il studenou lázeií
všem lichvárLlm. j('Ž zrodila válka. je cirou utopií. Lze
jen tu a tam s1udenou sprchou ochladiti nejakou tu
hlavu, rozpálenou spekulacní horeckou.

Pri jednom ncc1;í.vném lícení cetl se spis. v ncmž
znám~' dr. Sevcík om:]ouvú svLIj nezdal' v jakési pod
vodné manipulaci temito slovy: - »hyl jsem obtežo
ván justicí své zerne«. l\no. lze jen obtežovat nckolik
podnika\')'c11 jednotlivcLl. Chápete. jaké težké postavení
by mel soudce. kler)' by chtel vykonávati »justici své
zeme« a mcl pri tom ctižádost nebýt obtížný nekterým
sv~'rnspoluobcanLlIll, ale zachovati si prí zdí. všech?

Zdú se, že jsme dosti dlouho míchali barvy a pri:,
pravovali vhodn)' tún. ahychom se mohli odvážit uc i
nititi první tahy šletcem. Vicepresident Kratochvíl
není ledy mužem, lder~' vypadá, jakoby mu prí'liš zále
zelo na soudu tohoto sveta. Zúleží mu bezpochyby více
na jeho soudu 1. j. na zemském trestním soudu na Kar
love námestí. Jeho nhlicej je neustále napiat nejakou
soustredcnou myšlenkou, která nedostala ješte snad do
konalý tvar §§.

Ale mluvme zatím jen o lichve, kterou hil prutem že
lezn)'m. když se vr;ltila správa v ruce naše. Tento muž
s ctnostmi tak nepopulúní11li má jméno, které letelo
od vesnice k vesnici v pravém slova smyslu. Letelo a
zt"lst~valo prilepené viset na vratech nejzapadlejšího
obecního úradu a zLlstalo viset tak dlouho. dokud je
l!evystrídaly nové podpisy na nových vyhláškách. Vel
ké deníky mely rubriku vyplnenou spoustou zvláštních
príspevku a na konci každého stáli podpis: vicepresi
dent Kratochvíl. Nebylo to z literární marnivosti; ani

pro tento druh touhy po popularite nebylO v jeho srdci
místa. Byly to jen letáky, které chrlila rotacka spra
wdlnosti, ahy prihíjela na Ipran)'r jména mužu, zralých
pro starou košatinu a studenou lázen dobrého krále
V;lclava. Podpis vicepresidena Kratochvíla potvrzoval
na nich veci. které nezanechávaly vlídnou vzpomínku
na muže. sloužícího snravedlnosti u tcch, kter)ich se tý
kaly. Jsou znúmy lepší zpLJsoby ag'itace. kterými :]ze si
zí skat prízeií obcanLJ. Hle. co se cetlo nad energickým
podpisem Antonín Kratochvíl IpO cesldch mestech
i venkovu na úsvite svobody.

- "XY . .7e\7.'inell, !;e v.'Vll.~ívaie mimorád1l'vch pome
dl 7/'j'7/olaHvch válkou, poMdal:::a predmety potreb')l
rl:Il'V :::rejll1e premrštené -«

Nebo:

- "XY. je vinen, ,~e IW1/.piv sám :::a prehnal1o'u cenu
pi~edmet:/ potreby :::a úcelem :::pmcování a daWho zci
ZP11i, pustil se do pletich zp1"lsobilých cellY vyháneti do
výše - cím!; spáchal pFestlt/Jek podle paragrafu toho
a toho (císlo a odstavec) a odsuzuje se -«.

.\ dále:

- "bJllo u:::nállo, ,~e cin spáchal z pohnutel? nízkých
a lIC'Cest'/l'vrh. Nále:: 1/.7Jerej'l1rn bud'i!! v de11'íI?u tom a
tOIll a vy,z'esí se 'IIa obecní tabuli v obci té a té.«

To byla rec, kterú velmi zasmušovala tváre obcanu
a jméno vicepresidenta Kratochvíla nevyvolávalo pred
stavu kratochvíle. ale neúfrosné diktatury. které není
nic svatého v novém státu, ani cest a vážnost jedno
tlivCLJ. jakmile prckrccili mimorádný zákon, který
chránil republiku rproti koristnictví literou zákona
1vrdou jako ocel. Ríká se: l.itcra zabijí, duch oživuje.
Zcela správne. Litera zákona, kterou tento soudce du
sil lichvu, mela z;J.bíjet a jsou tli všecky ]1olehcuiící
okolnosti. Republika užila télo zbrane v seheohrane.

Mezi postižen)'mi byli ovšem také lichváríckové,
jichž spekulace »na ony porntry« byly celkem nevinné,
takže nekdy odsollzení. jež n:lhylo pr;'tvní moci, po mno
bamesícnÍm instancním rízení, hylo v rozporu s názo
ry o cenách, které z:1tím pozmenila inflace. Byly vy
dúny sice predpisy o amnestii. al,e zpravidla nehylo
možno jich užíti. ponevadž hyly, jako vetšina našich
prvních zúkonLl. povahy príliš kasuistické. Bývaly však
také sensacnÍ lichevní proces)'. pri kter}-ch pred sto
lem vicepresidenta Kratochvíla se stohy SpiSLl stály
rady obžalovaných a zástupy svedkLl a mezi všemi temi
nervosními hlavami. rozpálenými vlastním prípadem,
l,{'cila se v prísném j.;l.idu hlava soudce. chladná a po
zorná. loyální a energická. Tento lichevni soudce znal
detail i gros své veci. Byl dikeltorem zásobování spíše
než ministerstvo zásobování, z nehož se úradum dodá
val maleriál a novin[lm zprávy o stihání válecné lichvy.
]~íkalo se jí tehdy metla lidstva a to s dojemnou svor
ností ve všech vállcících st;ltech. Tato metla, která
bil.a hlava nehlava, mela u nás nemilosrdného soupere
v metle spravedlnosti. která vymetala s neumdlévající
odvahou i\ugiášúv chlév. Prakse tohoto soudce byla
such;l, klidná, mrazive objektivní. T)/dny a mesíce tu
hého vezení a težkého žaláre, statisíce pokut a ony
c a pit i s di min u t i o nes volicLl obcanLl orte
loval sV)Im suchým a prece svežím hlasem, který se
nezachvel trémou nebo únavou. Pred ním ležel úred
ní doklad o trestném cinu a za ním stál zákonodárce,
který chtel literou zákona zabíti korupcního ducha
lichvy. Vicepresident Kratochvíl neuznáva:l potrebu
korigovati jedno nebo druhé, aby docíleno bylo neja-
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kého souladu. Zmeril napetí mezi obema mracny a
vyslal blesk odplaty.

Když koncem roku 1919 zavedeny byly na vál<ecnou
lichvu lidové soudy lichevní, jimiž byla odpovednost
rozdclena mezi soudce a prísedící z lidu, zdálo se, že
živel laický ponese také cást bremene. Ale osudem
dobrých SOUclcLlje, že se nemohou spolehnouti na po
mocníky, jako dobrý hrác na kibice. Vždycky pred
honí všecky a zustane sám se všemi nitkami ta:kov}'ch
spletených cinu a úmys'lLl v ruce. Co bylo platno, že
zákon ustanovil vedle trestu na svobode (šest mesícLl
tuhého vezení za precin a jednoho roku težkého žaláre
za zlocin) také pencžit), trest na precin od raoo Kc až
do 500.000 Kc a na zlocin od ra.ooo Kc až do dvou
milionLl? Který znalec nebo laik ml1že odhadnouti
spravedlivému soudci cen u spravedlnosti? Videli jsme
v poslední dobe, že v mnohem konkrétnejší veci, jako
je na pr. grafologie, nemohli zna:Jci písma dáti soudu
urcitejší ná'zor, než skeptický paradox Sokratuv.

Pokusme se predstaviti si, co se deje v spravedli
vém muži, na jehož bedra naložila služba takové bríme
odpovednosti, když v síti paragrafu, kterou upletl zá
kon výlucný a se zrejmou odstrašující tendencí, za
trepetá se obet, kterou snad ani zákonodárce nemel na
mysli. Stane se, že hospodár nalící na potkana a ráno
najae v pasti priskrípnuté kure. Ale jinak všecko se
shoduje, okolnosti, výpovedi svedku, paragrafy. Komu
veriti, obžalovanému nebo svedkum? Jeto škodná
nebo obet nehody? Ve spisech není podldadu pro ne
jaké podezrení a tady ten obhájce stále se pokouší
zviklati duveru ve svedky. To nás nezajímá. Prudká
poznámka letí na podezíravého advokáta jako když
drápkem sekne. Slovo tady a slovo tam, bystré acce
lerando, nekolik energických gest a konecne pronikavý
pohled, který pribodává advokáta k židli. Touche.
A hlas jako ostrá krvácející cepel vytažená z dobré
rány:

- »Prohlašuji debatu za neprípustnou se stanoviska
aktu!«

Ale obhájce zvedá se znovu, s posledním zoufalým
úsilím:

- »J ako by bylo možná, aby ta babka odnesla na
zádech sedmdesát kilo! Jako by svedkové nikdy krive
nesvedcili -!«

Trapné ticho. Pohled diktátora šlehne pres hlavy
svedku. Skloní se do spisu. Dlouhé, suché prsty pro
hrábnou akta. Hluboký povzdech šermíre, který se roz
hodl z dobré vt"tle pro nové utkání. .

- »Odrocuji :lícení k novému výslechu svedkLl.«
Pod touto parátní, suchou energií, která klame po

vrchní pozorovatele. skrývá se vrozená vášnivost pro
zjištování pravdy do nejmenších podrobností. Onen
povzdech nebyl vzdech resignace. To jen soudce nabral
dechu pro nové cupování všech tech vláken, která mo
hla býti roztata. Celá ta papírová pyramida na stole
mohla býti smetena rozsudkem. Ale tak vyvstávají na
obzoru nové dny práce, vecery a probdené noci studia.

Odkud prichází ten vlídný úsmev, který zakoncuje
a prozatím vyrizuje tuto pri, jež padne nevyrízena
zpet do bílé laviny spisu?

Ten pramení ze statecné, mužné osobnosti, jejíž te
plejší valeury se snad nám podarí nanésti na portrét
príšte, až bude rec o vicepresidentovi t i s k o v é h o
sen á t u. Ano, tento soudce soudí také ceské žurna
listy a umeke. Souditi lichvu je nepopulární. O nic

vdecnejší není bS-ti rozhodcím ve vecech Umení a
krásy.

Uvidíme príšte také tohoto soudce, který s obdivu
hodnou pevností charakteru a zrucností rídí u praž
ského trestního soudu stroj práva, zavalen neustále se
vršící hromadou suroviny, v úloze Parida na soudu
Grácií.

Franta Kocottrek:

Historie jedné samosprávy.
(Stredoškoláci se sami spravují.)

Ackoliv teprve prevrat v ríjnu 1918 znamenal pro stre
doškolské hnutí mezník, prece již pred prevratem se
leckde lecos ve studentstvu h)'rbalo. Není pochyby o tom,
že se pomery na ústavecli lišily jen málo, ale jedno je
nápadné: venkov byl napred. Nejenom, že se projevila
manifestace na 1. máje ve studentstvu v Lounech oká
zale, jako akce pripravená a uvedomclá, ale reálné gy
mnasium v Kolíne bylo organisováno s tendencemi sa
mosprávnými již v ríjnu 1917, tedy rok pred prevratem.

Slavný den, kdy jsme hýrili na ulicích radostí dlouho
áo noci, byl pro studenty dnem vojenské mobilisace. A
vojensko-strážní služba studentská je první etapou cin
nosti osvobozeného studentstva stredoškolského. Má
me-Ii postupovat historicky, musíme psát nejdríve o této
etape. A máme-Ii postupovat ekonomicky, zdržíme se
u vojensko-strážní etapy déle, než u etap cinnosti prímo
školské. O válecném období studentu pri prevratu se
totiž nepsalo skoro nic, a když, tedy bud kuse, anebo
neuprímne. A prece toto období je nejzajímavejšÍ. Prece
práve v tomto období vynikly naze rysy studentské by
tosti, které pozdeji už nemely príležitost objevit se tak
bez obalu na svetle božím.

Jakmile byly vylepeny plakáty oznamující, že se vlády
ujímá Ceskoslovenská Národní Rada, šli stredoškoláci
v Praze (stejne na venkove) bez dlouhých povelu do
sokoloven prihlásit se za národní stráž. Po boku sokolu
- poprvé po válce v kroji se smeli ukázat - chodili
stredoškoláci pyšne a dustojne tam, kde jich vyžadovalo
dobro vlasti. Co se delalo? Zpívalo se. Delaly se špalíry,
udržoval se porádek v zástupu, když prijela autem ne
jaká slavná osoba. V nekterém míste hned s pocátku 
bylo to vetšinou opet na venkove - ujímaly se student
ské hlídky hlídání duležitých budov, továrních objektu

a jiných a to hned v den prevratu, anebo druhý den po
nem.

Pražské studentstvo se oddalo službe v národní stráži
se vší vervou: první príležitost vybíti to, co dlouho vy
jasneno i chaoticky zmítalo ve stredoškolácích pred pre
vratem. První pruchod studentské oposicnosti proti Ra
kousku mel urceno, aby vyústil ve vojenskou službu, za
osvobozenou vlast: studentská oposicnost dostala smer
positivní a státotvorný. Kdyby byl v té dobe umel Využít
této síly ze všech sil poprevratových nejkrásnejšÍ! Bylo
tu nadšení, jemuž podobného jsem nepoznal, a možná
už nepoznám. Naprostá oddanost národní veci v nejcist
ším slova toho smyslu. Touha zapjat se cinne v retez udá
lostí, jejichž význam jsme vytušovali. Touha znamenat
neco kladného. Nejvážnejší pojímání šeho myšlení a ko
nánÍ. Den 28. ríjna obsahoval psychologický moment,
který se patrne už nikdy nevrátí: každý by byl udelal
všechno. Klerikálové by se byli zrekli kostelu a kaza
telu. Šlechtici by byli zahodili tituly. Boháci by byli sa
mozrejme rozdali své jmenÍ. Také studenti byli schopni
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ucinit vše, co bylo možné a trebas i zdánlive nemožné,
treba proti svému charakteru, treba své výtecnosti by
potom litovali, jako by své štedrosti - snad o tri dny
pozdeji - byli litovali bolJ:íci. Studentská vrelá massa
rozkymácená cekala kováre, který dá tvar, ukuje a ješte
za žhava zkalí. Vudce neprišel.

Den po prevratu se shromáždili akademikové a stre
doškoláci na nádvorí techniky. Cas letel, uskutecnovalo
se dlouhé povídání a výsledek byl: prúvod na Staromest
ské námestí. Se stupnú pomníku recnil, slovy ohnivými
do nesmírného davu metaje, známý funkcionár ze Svazu.
I( vrcholnému svému výkriku vytasil starou šavli ze
staré pochvy a mávaje jí nad hlavou, hrmel výzvu k stu
denstvu a národu. Tohle šavlickování nebylo jen náhod
né g;esto preliráté hlavy vysokoškolské. Provázelo vy
trvale hnutí stredoškolské - nebyla to ovšem vždycky
šavlicka, jíž se oháneli její stoupenci - a když potom
studentská vojna shasla, vystupovalo šavlickování v ruz
ných - byt i civilnejších - podobách dále. To vy ta
se ní šavle rozchod - bez jediné smcrnice. Téhož dne
v Akademickém Dome schuzka stredoškolských "ceta
ru". Zmatek. Pocátky hádek 1. mezi funkcionári, 2. mezi
vysoko- a stredoškoláky. Funkcionári Svazu opet názor
ne dokázali, že nic nedokážou. Tak uplynul druhý den 
nadarmo. Nenašel se diktátor. Svaz nezvládl massu
stredoškoláckou velikou prevahou -, i zacaly akce na
vlastní pcst bez jednotící smernice.

Byli jsme svobodni na celé cáre. Staletý útisk padl.
Za nejvyšší benevolence reditelu a profesoru opomíjeli
jsme fakt, že škola je predevším k tomu, aby se v ní stu
denti ucili. V první rade nás volaly jiné úkoly. Ve trídách
skoro na všech ústavech voleni duverníci. Uslyšíme
o nich co nevidet. Nyní je poznamenávám, že tito duver
níci jako puvodní vládcové slynuli kumulací beneficií a že
byli v jedné osobe vojevudci, diplomaté, soudcové a
tak trochu i kneží. Obycejne v každé tríde voleni dva
duverníci a dva jejich náhradníci. To bylo pocátkem
listopadu - pocátky samosprávy, která nemela dosud
cas na narození pro samá vojenská zamestnání.

Jako clenové studentských vojenských hlídek - nekde
t. zv. Studentské legie - delali jsme všelicos. Dostaji jsme
do rukou pušky. Ostrých patron jsme si mohli nabrat
po chuti. tIlídali jsme totiž kasárna opuštená narychlo
Nemci a Madary. V kasárnech jsme byli doma a dustoj
níci s inteligentními samozvanci mnoho nesvedli - dll
stojník byl ostatne jiste Rakušák. Nelitovali jsme dní,
nocí, pohodlí, ani námahy. Slepými patronami strílelo se
jen ve svetnici, venku se strílelo na ostro: do vzduchu,
do tmy, do imaginárního neprítele. Studenti podle obec
ne prijatého mínení konali strážní službu proto, aby za
chránili novému státu vše, co se zachránit dalo. Byli
fanatikové poctivosti - nutno priznat. Ale hlavní kádr
- hoši nejcilejší a nejvíc exponovaní - ti meli volnejší
interpretaci cnosti. Místo, aby státní majetek hlídali, stu
denti z neho kradli a to nikoliv v míre nejmenší. Odná
šely se - a nijak príliš tajne - domu pušky, patrony,
vojenské šaty, boty, bajonety, šálky, remeny atd. To byl
zjev velmi brzo rozšírený. Studenti konali také prohlíd
ky Nemcu a Madarll na nádražích anebo prímo ve vlaku.
NekterÝ menšinár si toho odvážel domu požehnane 
dvojí plášt, nekolik košil - i pomáhali studenti ulehcovat
takovým vojákum. Ncco ze zabaveného hodili na státní
hromadu, neco už na studentech zustalo. Ríkávalo se:
Kam jdeš? Lovit plášte. Na Masarykovo? Ba ne, do
Brusky, tam je vetší výber. - Nouze o všechno a také
o šatstvo byla zajisté po petileté válce dost veliká, než

abyste nepochopili, že pro vetšinu studentu byly pokla
dem pevné boty nebo solidní rajtky. Ješte dlouho do let
devatenáctých a dvacátých bylo možno pozorovat, že
odev a príslušenství mnoha studentu má svuj pramen
v rekvírování na telech republice neprátelských vojáku
- a v rekvírovaní ze skladišt sverených studentským
strážcum. Také jiné vecicky se ukazovaly: znal jsem
mezi stredoškoláky válecne fungujících mnoho cetaru a
jiných hodnostáru, ale nepamatuji se na mnoho prostých
vojáku. Velikou starost pusobilo, jak to udelat, aby clo
vek dostal výbornou polívku z kotle dvakrát. Zprvu se
mnoho nadšencu vystavovalo nocní dobe - ale den ze
dne nadšení ochabovalo, nebot se blížila zima - i na
stávaly bitvy o to, kdo pujde na nocní službu. Kdo byl
velitelem, byl na tom znamenite. Studenti nemeli nad
sebou žádnou kontrolu. Ani škola, ani verejnost, ani ro
dina nemela na ne vliv. Válka podporovala prirozene flá
karinu studentu: samé uhelné prázdniny, vyprazdnování
škol pro ranené. nedostatek profesoru, junobrana atd.
Ale tyto dny poprevratové kasárnické anarchie proces
flákacství ješte prohloubily. Studentská strážní služba
znamenala uvolnení kázne také u tech, kterí do jisté
míry ukázneni byli. Pricházelo se pozde domu - nocní
službu bylo treba pro národ držet - válelo se po slam
nících, po zemi, pro nic za nic, vymenovaly se stráže 
a nebyl jenom jeden stredoškolák, který byl pri návratu
ze služby zastaven na ulici a do tepla uveden prostitut
kou, aby poznal, co je to žena, jak stredoškoláci rádi
ríkají.

Zprvu neslýchaná nálada pro vojenskou službu. Na
bídli jsme ministru Klofácovi své mladé životy k dispo
sici. Bylo to kolem 15. listopadu, Ministr byl mírne roze
spalý - náš entusiasmus ho probudil už v osm hodin.
Podekoval nám. Je to prý od nás moc hezké - ale má
prý k disposici tisíce lell;ionáru v zahranicí. At prý svo
láme schuzi na Žofín, tam že k nám promluví. Schuze
navštívená imposantne - dukaz. že interes studentstva
byl stále ješte rozsáhle davový. Je to od vás krásné, že
chcete bojovat, pravil Klofác. ale jdete do školy a radeji
se ucte, to vám patrí. Totéž vyslovil i Scheiner na schuzi
prizvaný. Tato sprcha spadla na rozpálené hlavy stu
dentu 21. listopadu. Schladila víc, než nadšení pro vojá
kování. Schladila i leccos z nadšení, jehož bylo treba
k další práci nevojenské.

Brzo po té sami od sebe uznali rozumejší stredoškoláci,
že vojákování je mrhání casem a že vlastne není k ni
cemu dobrému. tInutí, které proti vojákování vzniklo,
bylo odmítáno jako ledabylost, lenost, vlažnost a nevla
stenectví, což pokládáme za velmi charakteristické. Vla
stenci byli, kdo vojáckovali dál, když už k tomu nebylo
nejmenší príCiny. Ano, mnoho talentu pro kadetku bylo
v té dobe odhaleno! Cilejší se pridrželi kasáren, vojen
ského ovzduší a výhod odtud plynoucích - to byla ob
chodní konjunktura -ta vlastenecká proti tomu rozšíre
nejší - platonická. Mnoho studentu se nachytalo na tuto
vojenskou stránku stredoškolského hnutí a nebylo proto
kdy, ani porozumení pro jinou práci, nesporne potrebnejší
jak studentstvu, tak práve narozenému státu. vývoj udá
lostí dal za pravdu tem, kterí se postavili proti vojácko
vání hned, jakmile poznali jeho bezvýznamnost. Osudem
všelijakých vojensko-stlldentských formaCÍ bylo pomalé
odumírání, anebo transformace. Zajímavým príkladem
premeneny Studentské Lell;ie puvodne cílú bojovných
muže být Studentská Legie v Lounech: Ta se konec
koncu venovala za vedení prof. Jirouška a prof. Ladma
na· podpurné cinnosti, zejména akci pro výživu mládeže,
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Po okrese sebráno 200 I mléka, 1941 kusu vajec, 101 kg
mouky, 92 bochníku chleba, 150 kg brambor, 24 kg cukru
a j. potraviny.

Na ukoncení této první etapy nutno zaradit poznámku
o studentské nepoctivosti, jak vynikla u príležitosti roz
krádání státního majetku. Nechci to omlouvat. Zlodejství
to bylo, jaké pak cavyky. Ale dívali se na to tehdy všich
ni málo mravokárne. Neco podobného, jako když se ve
škole brala krída na vzdory Habsburgum, anebo když jsme
strhávali oficielní vyhlášky s ústavního prkna. Byl tu
ovšem i pocit nepoctivosti - ale ne na prvém míste. Ko
r.ecnc stále prevažovala predstava, že to krademe Ra
kousku a nikoli naší republice. A ješte neco: takhle se
delo v Praze - byli-Ii venkovští studenti poctivejší, ne
vím. Skoro bych rekl, že ano.

Po vylícení této historie mužeme strucneji procházet
dalšími etapami, protože o nich se už dost psalo a dobre
psalo, ale prece v onech cláncích byly vynechány ne
které rysy a momenty. Nadšení a energie se po vybití
vojenském obrátilo jiným smerem: ke škole. Touhy se
dlouho vyjasnovaly. O co usilovali stredoškoláci? Po
kusme se shrnout hlavní motivy do jediného retezu, nej
drív heslovite: Chceme novou školu. Pryc s rakouskou
strední školou! Pryc s byrokratismem! Pryc s byrokra
ty! Pryc s profesory rakušáky, kterí nás tak dlouho
otravovali! Chceme nové profesory, kterí by byli po
dobni našim nejlepším profesorÍ!m. Chceme profesory
prátele. Chceme demokracii ve školstvÍ. Škola je pro
žáka, nikoliv pro profesora. Žák se nesmí cítiti malickým,
ale na roven profesorské svobode postaveným. Žáci a
profesori si musí být rovní. Žáci musí mít svá práva,
jako mají své povinnosti. Žáci zvolí ze svého stredu zá
stupce, kterí budou prostredkovat mezi jimi a profesory.
Zástupci žáku mají mít právo úcastnit se profesorských
konferencí a mít hlas aspon poradnÍ. Zástupci žáku bu
dou korigovat úsudek profesoruv, poprípade nesprávný.
Rovnež rodice žáku mají mít vliv na školstvÍ. Když nic
jiného, tedy aspon necht mají právo úcastnit se profe-
sorských porad. .

K retezu požadavku tohoto druhu - rekneme študent
sky výbojného - zacínal se stále víc pripínat retez poža
davku s druhé strany, zevnitr, retez vycházející z po
znání vlastních studentských chyb. Prirozeno, že tako·
vým poznáním a takovými požadavky obtežovalo se
studentÍ! nepomerne méne, než bylo prÍvržencÍ! vnejších
výboju, které volaly po zlepšení všeho kolem s pominu
tím vlastní osoby výbojcovy. A práve retez požadavku
tohoto druhého druhu znamenal jedine možný základ
opravdové reformy. Jedine na techto požadavcích spo
cívá osud každé samosprávy, tedy i žákovské. Heslo-
vite: Sami jsme vinní. Máme mnoho nedostatku. Prede
vším si to priznejme. Ale to nás neseslabuj ve výbojích.
Neumíme se ucit. Neumíme udržet sami mezi sebou po
rádek. M:oíme veliké mezery ve vzdelánÍ. Co nejdríve je
vyplnit. Škola bude jednou jiná. Ale nemužeme po ní chtít
všechno najednou. Sami se vzdelávejme! Sami se zdo
konalujme. Sami se ucme udržet své veci v porádku.
Sami mezi, sebou zavedme kázen. Ucme se spravovat
sami sebe.

Tu je zachvceno asi to hlavní, co vytvárelo hnutí sa
mosnrávné. Dríve, než se podíváme, jak to ve mlýne
skutecnosti bylo semleto, rekneme si, že venkov hledel
ke Praze. která dlouho nenrojevovala stopy revolucního
života. Vysokoškoláci, kterí neco pro kolegy na strední
škole mohli znamenat, vyloucili se svým chováním
z možnosti vlivu a naopak, byli casto prekážkou zdárné

organisace stredoškoláku. Zmínili jsme se, že již v ríjnu
1917 bylo organisováno reálné gymnasium v Kolíne 
a že orientace byla samosprávná. Kolínští poznali, že je
puda nejen úrodná, ale také znacne pro samosprávu pri
pravená v celých jižních Cechách. Kdo chce poznat do
bre zachycený prevrat ve studentstvu na malém meste,
at si precte publikaci "Sborník studentské práce v Lou
nech«, zvlášte clánek V. Behounka "Stredoškolské hnutí
v Lounech«. Vypozoruje odtud mnoho typického pro
vývoj studentstva venkovského vubec. Louny žily ne
méne silne v príprave pro samosprávu, jako Kolín a 
Pardubice. Poznaii jsme, že život na ústave v takovém
smeru probudil obycejne jeden nebo dva cilí hoši ~
všichni byli dobrými až vynikajícími žáky. Také Mo
rava se zacala protahovat ze spánku - oci všech se
upíraly k Praze, maticce stovežaté, která ovšem - jako
obycejne - usnula tvrdeji, než ostatnÍ. Teprve prevrat
Prahu probudil, teprve potom pustili se mnozí s chutí do
práce a organisovánÍ. Náš ústav - reálné gymnasium
vinohradské ve Slovenské ulici - ujal se vedení a brzo
se k nám pripojily ústavy: Turnov, Tábor, Louny, Par
dubice, Jindrichuv Hradec, Domažlice, Jicín, Králové
Hradec, Kutná Hora, Písek, Sušice, Pelhrimov.

Nastala doba nepretržitého schuzovánÍ. Pražské ústa
vy se organisovaly skoro všechny. Delegáti na spolecné
schuze byli vybíráni z vyšších tríd. Mezi nejpilnejší .pa
trily delegátky. Brzy bylo jasno, že delegáti z Prahy
i venkova usilují celkem o totéž, co jsem heslovite ve
dvou seriích naznacil. Hnutí rostlo. Zprvu pomýšleno na
spolupráci se Svazem vysokoškolským. Chteli jsme, aby
nás naucili jednat, organisovat. Po zkušenostech s vojen
skými hlídkami a poznavše rozháranost této instituce
videli jsme, že nezbývá nic jiného, než abychom si po
radili samí. Po dohode zástupcu všech pražských a mno
ha venkovských stredních škol bylo utvoreno prípravné
komité k vybudování Svazu ceskoslovenského stredo
školského studenstva.

Vše šlo rychle, vášnive kupredu. Na schuzi 22. listo
padu 1918 zvoleno komité a sjezd stredoškolského stu
dentstva z celé republiky urcen na 3., 4. a 5. ledna 1919.
Sjezd ten také se uskutecnil za úcasti 400 delegátu a
mnohých hostÍ. Co se však ze samosprávy stalo od 28.
ríjna 1918 do tohoto sjezdu v lednu 1919, proc tento
sjezd byl více méne sje4dem pohrebním a jak pochopila
samosprávu žákovskou vetšina profesoru, o tom do
koncení príšte.

Literatura a umení

Dílo Rudolfa Kremticky.
K poznání Kremlickova díla nestací soucasná vý

stava jeho prací, kterou mu »Manes« usporádal ve
svém pavilone ve Vodickove ulici. Je treba zrekapitu
lovati si všechny Kremlickovy obrazy, pokud jsme je
v;dali na výstavách Manesa a zejména Tv r d o š í j
n Ý c h, což velmi dobre umožní krásná publikace
o Kremlickovi, vydaná v M u s a i o n u, v níž jsou
zarazeny nejdllležitejší obrazy z ruznýd1 fází jeho vý
voje. Dík jí velmi prehledne mllžeme pozorovati ma
líruv rllst.

Když bychom se probrali vÝvojem Kremlickovým,
zjistili bychom nekolik velmi zajímavých, ba. prekva
pujících fakt. Videli bychom, ac deje se mimo recište
celkového vývoje, nekdy docela s urcitým chronologi-
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ckým zpoždením, ale jest naproti tomu nekdy vysoce
aktuelní a mnohdy predjímá mnoho z príštích událostí.

Zbežne nacrtnutý vývoj Kremlickuv delí se v tyto
etapy: je to predevším u žáka Schwaigrova neco ze
staroholandského žánru, u nehož pocíná. Obrazy
z techto dob ríkají neco o talentu, ale témer nic o mo
derním duchu. Po té opoždene dohání impressionismus
a jeho Hybernská ulice je jedno sice z pozdních, avšak
\'fcholn}'ch del ceského impressionlsmu, které nemu
síme váhat priradit vedle Slavíckových pražských mo
tivu. Koncem války se Kremlicka vzdaluje impressio
nismu, studuje toho kacírského impressionistu Degase,
maluje nekolik tanecnic, ponekud elektrické príchuti,
ale vyrovnaných v kresbe i barve, až konecne Degas
privede Kremlicku k Ingresovi.

Dnes, kdy už od nekolika let je ve svete veliká novo
klasicistní móda, kdy je povinností úspešných a pro
dávajících malíret nejen v Paríži, ale i jinde, b),ti prí
slušníkem pseudoingresovské církve, jest velmi zá
hodno zdt'hazniti, že Kremlicka prišel ke klasicismu
pre d touto modní manií. Jestliže tento neoklasi
cismus jest nejcasteji akademickou formulkou, bezdú
vodným návratem k minulosti, cestou, jež odnikud ni
kam nevede, nedostatkem odvahy a schopnosti k prll
bojnému cinu, - Kremlickuv klasicismus jest v pod
state r y z í m r e a Ii s m e m.

Ingresovi se priblížil Kremlicka jedním obrazem že
r..y pred zrcadlem a nekolika kresbami dokonce Ma
nesovi. Tot vše. V posledních letech vzniká v Kremli
ckove dílne obraz za obrazem, které nechtejí OS1l10

nti originalitou, ale všechny presvedcují malírskou
kvalitou a bylo by težko hledat jim prímé patrony a
vzory. Kremlicka jiste není malírem revolucionárem.
Není iniciátorem nových proudll - jest spíše dovrši
te1em a to vskutku klasickým dovršitelem aktuelních
možností. Snad se jeho práce zdá být nekdy eklekti
ckou, avšak je nutno uvážit, že ve skutecnosti jest to
spíše vyberavé shrnutí a zharmonisování bohatých,
mnoh)/ch a rozptýlených prvkú a ztmelení jich v jed
notku vyššího rádu, než neklidné eklektisování.

Snad KremIicka dosti málo hledá. Faktem je, že
mnoho již nalezl a že své nálezy zpracovává. Jestliže
Zrzav)' mel odvahu krajní originality, která byla
uprímným vÝrazem jeho bytosti, má Kremlicka od
vahu zcela jinou, odvahu zustati v rade. Není tedy
divu, že mnohé z jeho prací pusobí již dnes museálne.

Na soucasné v)/stave Kremlickove jest shrnuto jen
r.ekolik nejposlednejších del. Je to docela nová žen
Kremlickova a nikoliv retrospektiva. Figurální obra
zy tady vystavované mají všechny vlastnosti, které
získaly uprímného uznání práci Kremlickove. Jeho zá
tiší, ponekud chardinovské, jest malírstvím par exce
lence. Za to jeho krajiny, které vynikají sice v,elmi
zralým malírským prednesem, nejsou dosti oživeny
dechem moderní sensibility a z jeho krajinárských
skizz, nejedna mohla vzniknouti pred sto lety.

Není sporu O tom, že tato v5'stava zjedná Kremli
ckovi definitivní úspech a uznání, že od této chvíle
má u verejnosti Kremlicka vyhráno. Sotva však má
vyhráno ve svém umeleckém soukromí; kde se usta
vicne pracuje, není nikdy vyhráno.

Rekli jsme, že Kremlickova práce d~da se leckdy
mimo aktuelní potreby umeleckého vývoje, kdežto
jindy, na príklad kolem roku 1918, byla nejaktuelnej
ším faktem. Dnešní jeho obrazy jsou pomerne vzdá
leny toho, co je ústredním bodem dnešní vývojové

krystalisace. Nemužeme-li pred nimi zatajiti hluboké
uznání a obdiv, je to jasným dúkazem neodvislosti
umelecké síly od vyznání. O. M.

Frédél-ic Lefevre:

Rozhovor s G. K. Chestertonem.
Vyhledali jsme velkého katolického pamf1etis1u v podivné~n

domku, který si postavil po válce v Beaconsfieldu v hrabství
Buckinghanském, šestatricet kilometru od Londýna. »Top Mea
dow« stojí, jak jméno Už praví, na malém návrší. Jeto st<l
\Tní z cervených cihel po vzoru starobylých anglických dornll
ze 17. stoL, bez poschodí a tak nízké, že strecha: je jen nckoJ"k
málo metru od zeme.

Ces1a do Beaconsficldu nás vedla údolím Temže, velice ma

lebné v techto místech, a mestem Marlowe, z nejkrásnejších na

Temži a proslulém veslarskými závody.
Usedli jsme ve velkém salonu pred krbem, v ncmž plápolala

vesele velká polena. Na stolku uprostred pokoje trunila ne
vkusná soška Panny Marie lurdské. a krbu stála ješ1c jedna
mariánská soška, starší a ne tak banální.

*

Chesterton si udržel veškeru duševní svežest a prímo detinskt::

nadšení. Jeho uprímnost, prostota a sta1ecnost ho ucinily ve
lice populárním. Budí u každého, i u svých odpurcu, naprostou
duvcru. ponevadž je o nem známo, že nezná záludnosti a mluví
bez výhrad tak, jak skutecne myslí.

Narodil se V; Londýnc, studoval ve sV."pa,velské škole a pro
žil vetší cást mládí v hlavním mcste. s: pocátku se G. K. Che

5ter1on domníval, práve jako Bennett, Maxwell a tolik jiných,
že je povolán stát se malírem. Odebral se proto do Londýna na
S ta deS c h o o 1. V té ·dobe byl požádán o umelecké kritiky

pro T h c B o o k m a n a našel takové zalíbení v kritice a v di
skusích vllbec, že bylo brzy patrn'O, jak mnohem spíše je zrozen
pro pero než pro štetec. Mezitím zatoužil žít na venkove a na
j,tl v Beaconsfieldu nízký domek uprostred zahrady, zaplncné
kvetinami. aproti domku pres silnici byla louka. Koupil ji a
postavil tam »stodolu«, z níž se stala jeho pracovna. V této
ohromné místnosti se mohl nerušene procházeti, hledaje po

·slední formu svých myšlenek. Pozdeji pristavcl ještc na jed
nom konci malé jevište, na nemž se nckdy hraje divadlo, ale

jež zpravidla sl.ouŽí za jídelnu. To vše dohromady tvorí »Top
lIeadow« a stodola se promenila v prij ímací salon, a v tomto
salonc jsme byli prijati. Dum pamfletistLlv je zrovna tak origi
nální, jako Chesterton sám, jako jeho bujná kštice, jeho obleky
i jeho zpus'Ob hovoru. Nic v nem, na nem a okolo ncho není
všedne konvencní. Projeví se brzy svému hosti jako clovek,
jenž našel smysl života v tom, aby potíral konvencnost, ne
pravdivost v mravech a v hlavách Anglie.

Je presvedcen, že vetšine lidí je možno dosáhnout životl1ího
štcstí. »V 17. století »veselá Anglie« velice upadla tím, že se
edd::tla strohému a ponurému puritanismu. Prosté životllí rado
sti, chuE k práci, radost z denní lopoty, rodinný krb S detmi a
láskou, dosti pencz na každý den a jmenícko na stará kolena,
všechny takové prosté veci nebyly tehdy dosti ceneny. Casem
se lidé vyprostili z tyranství puritanismu, ale upadli zato do
horšího otroctví. Lidé soudili, že nahrnou-Ii se do mcst a bu
dou tam obskakovat stroje, bude více výroby a tím že úmernc
vzros1e i bohatství a štestí jejich. Stehovali se o prekot do pre
lidnených a nezdravých delnický:::h mest, kde si brzy uvcdomili,
že jsou vetšími ubožáky než dríve.«

»Stestí, opakuje casto Chesterton, se dojde jen prirozeným
postupem. Každý extrém je chybou.«

*

- Víte, prílvím mu do ocí, že máte ve Francii cím dál tím
vetší pocet ctitelu a dokonce žáku? Víte, že takový lIaritain
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nebo Massis ~,kde kdo mi závidí tuto možnost pohovorit s vámi
za mé anglické cesty? Vzkažte jim tedy aspon neco pa mne.
Zopakujte si prede mnou p,o své prátely ve Francii sVllj my
šlenkový vývoj.«

Pan Chesterton se usmívá. Pan Chesterton se usmívá a smeje
casto.

- Žádáte na mne dost težkau vec. O vlastním obrácení na

víru lze napsat knihu; težkO' však je vyporádat se s takovou
událostí v tekavé rozprávce. Ale pokusím se o to.

Vezte tedy nejprve, že jsem hyl vychován v ovzduší toho,
co nazýváme v Anglii »Broad Church", což znací anglikánskou
liberální církev. Záhy mi byl velmi blízký palitický liberalismus
a neCO' z toho ješte na mne utkvela. Ríkám si sám stále ješte
liberál, ackoliv vetšina lidí odmítá toto oznacení. Tak, ješte dríve,

než jsem se stal katolíkem, byl jsem vždy otevrene pro osama
statnení Trska. Svou cinllost jako pamf1etista jsem zaháj il za
burské války. Postavil jsem se ješte s nekolika jinými na nej
prudší odpor této nesmyslné, neblahé expedici. A to bylo v dobe,
kdy Cecil Rhodes byl národním hrdinou a kdy Kipling stál na
vrcholu své slávy! V dobe této vojenské výpravy se se mnou
seznámil Hilaire Belloc. Byli jsme oba v dosti bizarní situaci:
náleželi jsme ke skupine mladých, která rídila a inspirovala list
T h e S p e a ker a potírala imperialismus. V této malé dru

žine jsme tvorili my dva málo oblíbenou menšinu. Ostatní po

tírali imperialismus vLlbec; byli pi"Oti válce jako takové. Každá
válka jim byla necím špatným: byli to zkrátka francouzsky re
ceno defaitisti, anglicky recena pacifisti. Belloc a já jsme
horlili proti osadnímu imperialismu, a shledávali jsme na prí
klad, že Anglie jedná nesprávne, boj uje-li s malou republikou,
ale že Burové mají dobre, brání-Ii se. V Ilme nepopulární mino
rity jsme sami tvorili nepopulární menšinu.

První a nejdllležitejší událostí mého života byl boj pro' Irsko;
ucinil na mne hluboký dajem. (Bylo ta v letech 1898, 1900,

1901.)
Potom melo v mém živote velmi závažný vliv založení ca

sopisu 'I h e Ne \\' 'vY i tne s s lIilairem Bellocem a mým bra
trem. Význam toho listu? Byl jediný, který útocil ~e -vší roz
hodností na politickou korupci. Meli jsme z taho nekolikrát
soudní oplétání pro urážku na cti. Je dosti težko vysvetlit ci
zinci, jaké bylo ovzduší verejného života. anglického pred vy
dáváním T h e Ne w W i tne s s. Platilo za spolecenský mrav
tvárit se presvedceným, že otázka penez je politikum Ihostejna.
Není-li tomu dnes už tak, vdecíme za to z velké cásti listu
Ne w W i tne s s. Dríve, kdybyste byl verejne prohlásil, že
ten nebo onen politik tauží více po Lakovém ci onakém míste,
panevadž je lépe placeno, byl byste zpusobil hotové pohoršení.
Napsal jsem pro The New \Vitness mnoho satyrických básní.

- Takt vy jste také psal básne?
- Bohužel ano! Má první kniha byl svazek básní s mými

vlastními il1ustracemi. Ponevadž mi byla sotva petadvacet let,
psal jsem (samozrejme!) o starých, ponevadž jsem byl pre

svedcen, že vím vše. co starí si myslí. Titul: G r e y b e ar d s
at play (Ury starcu).

Tu jej máte ostatne, ten muj první hrích!"

A pan Chesterton mi ukazuje knížku: na první stránce vždy
básne, na druhé obrázky, velmi rozmarné kresby.

- Nezapomeiíte, praví zase Chestertan, že jsem se tenkráte
chtel stát výtvarným umelcem. Pazdeji jsem napsal ješte více

básní, bohužel!
- Proc ríkáte: bohužel?

- Ovšem že, bohužel! Což neplse kde kdo verše?
Ale dostává se mi prcce vysvetlení: »]{íká b o h už e I, pone

vadž básne píše nej radej i, ale nemá na ne, kdy!
- R. 1912 jsem napsal, dí Chesterton, dlouhou básen, která se

mnoha '.lidem velice líbí. Vyprávím tam o bojích krále Alfreda
s Barbary. Ke konci je místa, které se castO' cituje, ponevadž

tam lícím návrat barbarství, zvrhlého v to, cemu váš starý vy
slanec Cambon ríkal: »Pedantské barbarství.«

Chesterton bere básen do ruky, hledá to místo a brucí mezi

zuby: »Hrozný žvast!« Našel co hledal a cte:
epriženau se na válecných lodích,

Budou hltat knihy

A na prstech budou mít inkoustové skvrny ...

Prijdou tiše, jako písari klášterní,
s pery a pergameny bez poctu.
A vy se obrátíte k minulosti a zahledíte se do ní,
toužíce, aby se vrátila doba Alfréda krále,
kdy pohané byli ješte muži, atd.

_ Jeden muj známý, dí Chesterton. jemuž jsem to predcítal
r. 1913 (a velmi nerad, ponevadž mi je odporné císt, co jsem
napsal), mi rekl: »Myslím, že tato báserl se v Nemecku zrovna
ncbude mnoha líoit!« Tento mLlj známý videl tenkráte dále než

my všichni ... U nás je ta básen velice oblíbená; je velice an
glická, jak duchem, tak fortnou. Nedávno jsem napsal Le
gen d u o s vat é Bar bor e, kde mluvím hodne o bitve na
Marne. Ted se zabývám skládáním Ody ke slavnostnímu shro
máždení prednaškové spolecnosti, víte, takavé »debating society«,
(v jakých se v mládí cvicíme ve verejných proslovech). To je
spolecnost, jejímž clenem jsem také v mládí býval. Vlastne je
diné básne, které cloveka tcší skládat, jsou ty, které jsou urceny
intimním prátelum.

- Ach, co se týce formy, jsem ze starého vydání, veliký zpá
tecník. Užívám starých rytm!"1 a rýmu ...

- Pamatujete ~e na tu studii o Dickensovi, kde mluvím brzy
o francouzské revoluci, brzy zas o nesmrtelnoEti duše, a hned
zas o tolika jiných vecech! ... ]\j á svou zajímavost. Na konci

19. století bylo v Anglii zvykem hanct Dickense a vytýkat mu
~poustu nedostatku. Byla to moda, jíž hoveli intel igenti, deka
denti, rozlicní snobové. Jakmile vyšla mi ~tudie, moda se zme
nila. Pro mne je an se Shakespearem nejvetší duch Anglie.
Nechr pánové uznají toto faktum a pak ar si na nem hledají
cbyb Cf) jen jim libo, nebráním tomu. Horu neodnesete, nade
láte-Ii do ní der.

'"

- ... JI ilaire Belloc napsal toho mnohO' a všelijak. Za jeho

nejlepší knihu pokládám C e s tu do fZí m a; je to vylícení
peší cesty francouzským venkovem. Pak napsal Em m a n u e I
13u r den, satyru na politickou karupci. Ale je težko proroko

vat, co z jeho, díla prežije dabu. Je sám príliš osobne úcasten
boj lJ. Potírá jisté zlorády a až se jeho úsilí podarí je odstraniti,
nebude merítka pro posouzení hodnoty jeho pamfletu. Jeho sláva

vezme za své se zlorády, na než útocí. Jeho poesie však, hlavni:
jf'ho sonety, budou jiste žít stále.

Belloc má velký význam prO' bajovný život katolické církve
v Anglii. Nebýt jeho, nevstoupilo do ní mnoho lidí. Jeho osobní
vliv je ohromný, dekuje za nej predevším své úžasné životní
síle a své neobycejné erudici.

Jak to, že mel na mne a na jiné takový vliv: Je to snad
cosi jako magnetismus? ikterak. Ukáže nám proste pravdu.
Vymáhá naší pozornosti: katolická církev je tu, jako je na ulici
plynová svítilna. Jdete mimo a nevidíte ji, ale obrátí-li nekdo
va);i pozornost, nenapadne vám, abyste pochyboval, že je tu.

13e1l0c m:í. neobycejný dar podání, je mistrem v umení po
ucavat jiné. Príklad: na pocátku války zacal uverejnovat
v Lan d a n d W a t e r serii clánkll o umení válcení, ukázal,
co to j~ armáda, její složení a organisace, a vedel to lépe než
každý jiný, ponevadž konal vojenskou službu ve Francii. Vy

zv.edne jasne každý dllležitý moment otázky. To je u nás rídký
zjev.
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\'elkou cást svého života jsem ztrávil hašterením s Bernar

dem Shawem. Tento spor patrí v Anglii k národním zábavám.
Je oblíbeným sportem dívat se, jak se spolu potýkají G. K.
Chesterton a B. Shaw.

Shaw a Wells jsou dva nadobro odlišné zjevy. Shaw se

konecne dopracoval k poznání minulosti a s toho hlediska Je
S vat á Jan a pro nej velmi príznacná.

\Vells naproti tomu stále ješte tone v budoucnu. Má neoby
cejnou fantasii, ale jeho utopie jsou cím dál tím mlhavejší a
dokonce i nudnejší. Vidí budoucnost pouze v krásných barvách;
v koncinách, které si vymýšlí a lící, je všechno tak jednotvárne

úchvatné a dokonalé, že se neubráníte dojmu, že, jakmile vy
táhne z té zeme paty, zacnou jeho poddaní stávkovat, aby vnesli
do svého života trochu zmeny. Pripadá mi vždy, jako by klece!
pred svým pra- pravnukem. Jeto trochu smešný postoj.'

Shaw byl práve tak prepjatý a k smíchu, ale zacíná chápat, že
minulost existuje; objevil katolickou církev, probouzí se v nem
vcdomí její existence, minulost zacíná u neho oživovat. Ve své

S vat é Jan e uznává duležitost stredoveku, který my, kato-
• líci, od jakživa uctíváme.

"Vel1s, treba že napsal dejepisnou prírucku, :leví nic o exi
stenci minulosti. Povahove upadá "Vells v opacné nebezpecí než
Shaw. U neho máte vždy dojem, že promlouvá k deseti milio
num lidí, považuje sebe sama za hlas celého moderního sveta.
Jiná potíž u vVel1se je, že posuzujeme-li jeho filosofii z minu
lého týdne, nesvedeme týmiž argumenty už nic proti jeho
dnešní filosofii. Vyvíjí se, nebo se rozplývá? Jaká nestálost
ducha!

Shaw je pravý opak demokrata. Nechce mít myšlenky davu,
ba nechce mluvit jako dav ani tenkr:it, když smýšlí jak,o on. Je
to ucinený oposicník.

..

Nemluvím rád o IIardYIll a Benncttovi, jsem nespravedliv
vuci nim, nebot nemohu souhldsit s jej ich filosofií, totiž s filo
sofií, již Hardy vykládá a jež u Bennetta se vyrozumívá; a jako
rozený pamfletista nemohu být práv k lidem, jichž filosofie je
opakem mé vlastní.

Tragikou Hardyho filosofie jest, že podle ní svet je stvoren
dáblem a to je pro mne velmi ponurá filosofie.

llardy je jinak výtecný spisovatel. Jeho T h e D y n a s t s
je zaj ímavá tragedie, ale založená na zmínené falešné filosofii.
Pro mne je boj Nelsoni1v s Japoleonem bojem dvou muži'1 par
excellence; vidím v nem epopej lidské vule. H ardy naopak
v nem nachází pou.e hru zlých mocností a determinismu.

*

o mladé generaci myslím, že je zajímavá, ale nejak nezdravá.

Pripadají mi všichni ti mladí jako vojáci z fronty, kterí si pri
nesli z války nervový otres: tak Huxley a Rose Macaulay. Od
ložili mnoho predsudku, pozbyli na príklad skepticismu, Angli
canum vlastního a nic bych se nedivil, kdyby prešli ke katolictví.

Aldons Huxley je vnuk starého Huxleye, R. Macaulay je ve
lice vtipná hlava, rodilý American Michael Arlen je téhož rázu.
Ty jejich nové zpi'tsoby jsou snad výsledkem válecné psycholo
gie, jsou všichni hrozne nedutkl iví, všemu se posmívají; i tomu,
jak zdviháte svou ~klenici nebo jak vešíte SVl.j klobouk ... Jak
ríkám, po mém soudu to je charakteristickou známkou všech
mlad)'ch; je to snad dobré, snad špatné, rozhodne jiné než to,
cím jsme byli my a je to reakce na pokrokový optimismus
firmy \Vells & Cie, a opakuji, že bych se pranic nedivil, kdyby
to vyústilo do katolictvÍ. Huxley už napovídá neco takového.

K nám také se privalila vlna novobudhismu. Stálo nás hodne
práce potírat j i úcinne. Nebyl u nás ješte pevný blok katolictví,

který bychom byli mohli postavit proti ní. Nemám dosti slov,
abych vypovedel, jaký odpor ve mne budí toto hnutí.

Ríkají tu, že budhismus obsahuje v sobe všechua náboženství.
To práve mne desí. To už by mi byl milejší fetišismus nekde

na malém ostrove, ale který by se bil za zachování svých fetišu.
Já bojuji za veci, které mají svou identitu a proto jsem pro
zachování dogmatu i kultu.

Krestanství predstavuje myšlenku, že veci existují v omezení.
Božská vule stvorila rozmanité bytosti, aby se poznávaly ve své
rozmanitosti a co možná se milovaly.

Promluvím nyní symbolicky. Soudím, že v Asii je velký dé

mon, jenž se snaží roztavit vše do jediného kelímku a který
podává obraz sveta tak, že vše pluje v jediné ohromné vodní
louži. Odporujme této snaze, která chce odstranit všechny hra
nice, všechny demarkacní linie.

Na této snaze je zbudováno bolševictví, které chce také od
stranit delící linie soukromého majetku, na ní spocívá imperi
alismus, který chce zahrnout všechno uo jedné ríše a budhismus

ucící, že vše se má zahrnout do jediného náboženství, do jedi
né, velik' duše. V cele tohoto hnutí u nás je paní Annie Besan
!ová. J c-li jen jediná, veliká duše, pak musí podle toho má duše
být totožna s duší paní Besantové! Zatracená vyhlídka, reknete
sám ... !

Požadavky Indu nemají smyslu. Jak Egyptané, tak Indové

j~ou smešní prepjatci, užívají dlouhých slov, vypujceIJých z na·
šeho latinského slovníku, aby na nás vymáhali veci, které jsme

my vytvoi'ili. Demokracie, parlament atd., tCf jsou prece vý
tvory našeho krestansko·evropského ducha? Oni žili dost dlouho
a ani si na to nepomyslili; dnes najednou povstávají a vyža·
duj í to na nás.

Proto také k nim nemám pražádných sympatií. Sympatisuji
pouze s lidmi, kterí požadují prosté veci, domáhají se na príklad
svého chrámu, své púdy, svých penez. Ale když zabíhají do ko

mické pedanterie a žádají si ve~í, o nichž se docetli v evrop
~ké prírucce, nazývám to nestydatostí ... «

Národní hospodár
lI. Goldschrnidt-Faber:

Hospodárský liberalismus.
Dnes se mluví o liberalismu vetšinou

špatne a bez pochopení. Rekne-li se toto
slovo, každý zacne s polemikou proti sta
rému manchesteráctví. l\le toto manche
steráctví už dávno není liberalismem.
Moderní liberalismus se proste nezná, což
je videti z toho, že národní demokracie je
u nás pokládána za stranu liberální, ac je
ve skutecnosti stranou konservativní. Pre
kládáme zde výJ'íatek z knihy f-J. Gold
schmidta-í<abera »Werden und Stcrben
des liberalen Bíirgertums«. Autor je za
níceným liberálem. Z jeh0 kritiky staréh0
liberalismu bude možno ctenári posouditi.
na kterém míste stojí moderní liberalis
mus. Ctenár rozhodne uvidí, že to není
zásada laisser faire, laisser al1er. Také
moderní liberalismus anglický už pred tri
ceti a ctyriceti lety se dosbl z techto vod.
Liberalismus se nesmí posuzovati podle
»Neue Freie Presse« a »Národních lis!ll«.

lJospod:irský liberalismus má dnes stejne, jako kdysi jedinou
úlohu, osvobozovati t,y, kdož jsou hospodársky nesvobodní, a za
branovati novým hospodárským nesvobodám. Mllže o sobe ríci
s dobrým svedomím, že zastupuje neochvejne s touž silou a

oúsledností své základní požadavky ho,;podárského vyrovnání,
jako kdysi?
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v kulturních dej inách lidstva zOstává nesmrtelnou zásluhou

liberalismu, že neodstranil-Ii, alespoií podstatne zmírnil hospo
dárský nátlak, kterým utiskoval obcany absolutistický stát, feu
dální pánové a cechy. On to byl a nikoli svaz sedlákll nebo so
ciální demokracie, jenž se první ujal osvobození sedlákll a del

níku, a tím podnikl težký zacátek. Ale ta stará úloha nebyla je
štc rozrešena, a již pres noe pribyla k starým otázkám ješte
jedna mnohem težší a neménc duležitá: osvobození hospodársky
nesvobodných od nátlaku velkého pe:lcžního kapitálu. Z vlast
ního stredu liberalismu povstala nová privilegovaná panská trída
vedle trídy feudální. Liberalismus to byl, který ji nejprve osvo
bodil rozbitím ~tar'ých absolutistických, feudálních a cechových
svazu, svou zásadou laisser alJer, a pak jí umožnil svou ne! už
liberální obhajobou príbuzenského a hlavne posloupného dedic
ného práva zvýšení jejího kapitálu na velkokapitál a tím postup
k moci. A lato moc používala nyní 0svobozených k tomu, aby

lajnc bojovala proti jejich osvoboditelum a aby pod novým
svým hospodárským nátlakem udržela všechno, co jí nenáleželo,
pestí neménc silnou než byla pest feudalismu. Jej í železnou pcst
nepocítili pouze remeslníci, ale casto i nezámožný vyšší tech
nický nebo duševní pracovník: umelec, spisovatc1 a redaktor,
vedecký a technický zamestnanec a verejní úredníci, ucenec a
duslojník, duchovní a ucitel, remeslník a malí obchodníci, ši
["ké a stále širší kruhy stredního stavu, každý svým zpusobem.

Velkokapilalista se nazýval liberálem, domáhal se vlivu a vl\d

covství v liberálních stranách, chválil svobodnou hru sil, ale
požadoval pri tom pánovite a bezohledne jako feudální pán ro
botní a manskou službu, od všech, kdož byli od kapitálu odvislí,
a kladl vctšinou svoje požadavky na jej ich výtežek z práce.
Také penežní kapitalismus, t. j. »kapitalistický hospodárský sy
stém« poskytl neschopným moc a sílu, které si nezámožný sna
živec nemohl dopráti. Lidský výbcr byl jím casteji falšován než
podporován; nebot doprával svým príslušníkum a oblíbencum

ncocenile!né prednosti pécí, výchovou, podporou, vyššími a vy
sokými školami a jinými vzdelavacími možnostmi. Casto vy
loucil z manželství lidi nejschopnejší nebo je brzdil v jejich
svobodné volbe ve prospcch duševnc i telesnc ménecenných, ale
kapitalislicky siln)'ch. Co dal jednou rukou pro blaho lidu, to
mu druhou rukou vzal. Zprlllllyslnením zeme pllsobil rušive na
proletirský rodinný život a tím také na nejlepší cást národních
sil; nebot nutil proletá rské matky a tehotné i šes-tinedelky do

práce a mel tak zhoubný vliv na ne samotné, na jej ich potom
stV() a celý národ. Proletár byl vycerpán nedostatkem výživy,
obydlí, výchovy a vzdelání, a stával se nepotrebným v dobc,
kdy príslušníci lepších tríd stáli ješte na výši svého života. Cír

kev, umcní a veda byly casto velkokapitálem svedeny ku zrade
na své veci a donuceny vstoupiti do jeho služeb. Tisk i divadlo

byly vetšinou jeho vlastními podniky, které se predevším mcly
vypláceti, a verejné mínení i hry se upravovaly ve velkokapi
talistickém záj mu.

Stále více lákal nebo tísnil kapitál svobodnou osobnost, které
se má liberalismus ujmouti, do svého pod rucí, a otravoval ci
stotu svobodných lidských vzlahll.

r když penežní kapitalismus I,eobycejnc rozmnožil a obo

hatil naši vnejší kulturu, poškodil casto strašným zpusobem kul
luru vnitrní. Pro prostredky k životu zapomnel na úcel života,
ba jeho prostredky prímo znemOžnovaly vyplncní liberálního

cíle, volné rozvinutí osobnosti .. Svým neblahým mamonismem
stvoril novou bohm';lužbu doby, zbožiíování zlatého telete. Na
proti tomu by mel liberalismus, verný svému životnímU názoru,
cenení osobnosti, postaviti vncjší kulturu do služeb kultury
vnitrní a nemel by pripustiti, aby vnejší utiskovala a dusila
druhou.

Pohlédl liberalismus týmž pevným pohledem do ocí novým ka
pitalistickým tyranum jako kdysi starým feudálním? Odhalil s touž

odvahou jejich politické pikle jako kdysi církevní pikle feuda-

lismu? Podnikl s touž energií boj pro hospodársky nesvobodné

j"ko kdysi pro politicky odvislé? Osvobodil se od tradicí a
zájmu sociální skupiny, ve které vznikl a vyrostl? Nedal se
zmásti ohledy na své pravé krídlo a na svou vlastní touhu po
vnejší moci, po politické vláde? Neohlížel se na stranický egois
mus, oportunismus a doktrinarismus? Vyvrátil podezrení, že
jenom ponekud odsunul feudální moc, aby udelal místo moci
penežního kapitalismu? A sice s takovým výsledkem, že tato
moc kapitálu, vykonávaná stále více juristy, velkými akciovými
spolecnostmi a kartely, musila pusobiti ješte mnohem neosob
ncj i, neoduševnelej i a bezohlednej i ze svých nedosažitelných
výšin než moc soukromých podnikatelu, jichž nátlak a libovule

byly sice pocitovány bezprostredneji, ale jichž osobní úcast také
mcla blahodárnej~í vliv. Takový vlažný, nesmelý, zdánlivý libe
ralismus v liberálních stranách, za jehož frázemi o všeobecné

svobode a rovnosti nebylo již žá:iné pravdy ani skutecnosti, od

vahy ani uprímnosti, ale pouze poslušnost, úcta a poníženost
pred velkokapitálem, zavinil, že celý liberalismus ztratil mnoho
duvery; že byl podezírán z hospodárského pokrytectví, a kon
scrvatismus a sociální demokr:Lcie jej nenávidcla více než sebe
navzájem; nebot jejich postavení bylo cestnejší a i když casto
bl utálnejší, tedy za to také dllslednejší.

Nebo nevidel liberalismus nového neprítele osobní svobody,
protože ješte žil úplne v nálade boje proti starému protivníku?
Sestárl a unavil se tak pri tom, že ji/. nedovedl býti mlád s mlá
deží, která klepala na zlatá vrata, aby jí byla otevrena?

Jest liberalismus, který jest spoluzodpovedný za hospodárský
stav a rozdílení príjmu, jež se stále více a více pokládá za ne
spravedlivé a nemorální. On jest hlaV11ím podpurcem nového pe
ncžního a [(rcditního hospodárství, tVllrcem volné konkurence,
svobodných živností a svobodného stehování a z toho vzniklých
právních a hospodárských rádu, nového provozu a techniky. Bez
jeho hospodárských zásad, bez jeho laisser aller by nebyla mohla
nastati nadvláda kapital ismu. Ale když vzrostl a zmohutnel
kapitalismem, zdálo se, že již nedovede rozvázati spojenectví
s tímto jím kompromitujícím bývalým chránencem, který mu
prerostl pres hlavu, nechal ho za sebe pracovati a dobre se za

rídil na poli liberalismem získaném. Pak již neznamenal liber,a
lismus volnou dráhu snaživým, ale kapitalislum.

Cím více se prohlubuje mramlo·st clovcka, cím více se zjem
iíuje jeho svcdomí, cím více roste jeho touha po spravedlnosti,
tím mu musí býli nesnesitelnejším, že i v jeho kulturní ríši
~tcjne jako v prírodc má panov:lti vccne nesporádaný slepý boj
o bytí, V ncmž až príliš casto vítezí brutální nad jemným, ne
svedomitý nad svcdomitým, dedic nad vydcdcným. A proto již
nemá klidné chvíle, když vidí jednou ty hospodárské a sociální
souvislosti a ten hrozny boj tak docela jinak, než jak jej tomu
liberalismus ucil. Vzduch kolem ncho plní ustavicne dnem i nocí

nárky a kletby premožených, všude vidí spoutaný, zrancný, sva
dlý život, který mohl prinésti tak bohaté plody, vykrvácené na
deje, které se mohly tak krásnc vyplniti, všude vidí létati ne
p!átelské koule osudu a zasahovati bez výberu hodnotné i ne

hodnolné jako v každé bitve. A kdo jednou ochulnal tenlo plod
se stromu poznání, ten ztratil svou sociální nevinnost. "Clovck
nemá svému prirozenému, telesnými a duševními podmínkami
d"nému poznání klásti žádné umelé ohrady.« (J oham~ J acoby.)
Jsou-li dány nezmcnitelnou prirozenou mocí, musí se bráli jako

osud, ale pokládati ty, které byly dány sociálními pod 111ínk<Lmi,
za bohem a prírodou dané, to pocituje moderní clovek jako rou
hání a mravní bankrot.

Cítí-Ii se liberalismus osvobozen od všeho zájmu, který jej

ješte spojuje s kruhy, jež mají vrch v životním boji, a chce-Ii
zachovati vernost svému ideálu osobnosti, bude se musit více
než nyní namáhati, aby ovládl prirozenou moc vezdejšího boje
a ochránil pred jeho pohromami cenné lidi, které práve on chtel

vzíti pod svou ochranu a péci, i kdyby se proto z vernosti
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k svému liberálnímu životnímu ideálu zproneveril staré liberální
zásade laisser aller.

Jako ovládli lidé behem kultury i jiné slepe rádící prírodní
moci, vodu, ohen, vzduch, elektriku, chrání se pred jejich ni
civostí a naucili se užívati jich ve svuj prospech, a jak se

v této lidské schopnosti projevuje dobrá .>tránka civilisace, tak
se bude musit také liberalismus prísneji než dosud otázati,
není-Ii kapitálem nemírne vystupiíovaný a ztrpcený boj o bytí
takovou prírodní silou, jejíž ovládnutí, usporádání a použití na
prospech civilisace tvorí nejbližší a nejnaléhavejší úkol. Dutkli
veji než dosud se bude mnsit liberalismus otázati, jak se 'má
vyr;lniti tento úkol, totiž požar!avky jeho programu jako »stejné
podmínky pro volnou práci« a rovnost ráv zamestnavatelových

a zamestnancových,c Jin);mi slovy: podle výroku Nietzscheho,
kterému se jiste nemuže prirknouti sklon k socialismu a demo

kratismu: »jak se má udelati konec té príšerné vláde nesmyslu
a náhody, ktel-á se až dosud jmenovala dejiny«, jak se to má
zaríditi, aby vyšší clovek tu nebyl jako až dosud jen jako

»štastná náhoda«, nýbrž »chtený«, a aby se neudržely déle vý
sady nepotrebných na úkor neprivilegovaných potrebných. Li
btr'alismus musí poznati s Nietzschem »ohromnou náhodp, která
až doposud hrála roli pri budoucnosti' lidí«, a domnívati se
s tímto myslitelem, který jest jí pres všechny ruznosti názoru
prece tak blízce príbuzný,« že clovek není ješte vycerpán pro
ty nejvetší možnosti.« Že ani ti nejsilnejší a nejmocnejší ne
mohli sami a jednotlive vydržeti v boji o hospodárskou svo
bodu, ukázalo se v jej ich rostoucí organisaci v syndikátech, kar
tc·lech a trustech. A oc více potrebuje slabý rozsáhlejší organi
saci proti moci soukromého kapitálu, než jakOu. nalézal ve for
me cechu, družstev a jiných spolkli! Jinak zllstává jeho hospo
dárská svoboda pouhou pohádkou, kterou se však již nedá jako
dríve uspati, ale která jej jenom dráždí a roztrpcuje.

Bude-li chtíti liberalismus zllstati verný svým zásadám a

úspešne je rozvíjeti, bude musit pokusit se mnohem dukladneji
než dosud odstraniti práva, která se nejen v tomto boji zrodila,
ale která t::l také mají SVltj pozemkový i penežní majetek.

Pro dohlednou dobu náleží oba politické smery, dusledný li
beralismus se svým opravdu liberálním meštanstvem, a sociálnc
demokratická strana se svým rozvážným delnictvem sociálne
politicky dohromady; potrebují se k vzújemnému posílení; musí
slt.ti vedle sebe ve velkých hospodár~kých boj ích budoucnosti.

Sklon lidí býti ulldzún úplne S:Ul1 na seb.:: není pravidel nt:
tak velký, jak predpokládá liberalismus ješte podle zkušeností
c'rívejších dob. To se ukázalo v návalu l1a úrednická místa,
který bylo lze pozorovati skoro ve všech zemích. A cím více se
poznávalo, že touha ]l0 samostatnosti byla ve stúvaj ících hospo
dárských pomerech vetšinou jen ilusorní a ten, kdo byl hospo
dársky osamocen, byl také hospodársky nejslabší, tím více mu
sila n"lsti touha po hospodárském zaj ištení svobody v pospoli

tc;sti. Všude se projevovala stále více a více vltle k poutání,
nejenom touha spoutati jiné, ale také touha zavázati sebe sa
ma, ve vlastním nadrízeném stavovském zájmu.

Na místo svobodného sebeurcovacího práva a prece práve
na jeho ochranu nastoupily takto cetné svazky lla omezení ne
rovného boje a bytí. Provedení cisté liberální zásady: ochrana
volné výroby proti každému zákonitému porucenství a omezení
ztroskotalo již na dedicnosti majetku, která tak hluboko zasa
hovala do volného osobního vývoje, a prece j i liberalismus tak
mírne prijímal, ba dokonce obhajoval. Bylo tragikou libera
lismu, že osvobozením Iidí od starých pout polllohl penežnímu
hospodárství a s ním i jednostranným silám, ohromnému na
kupení majetku, a tím si sám uzavrel cestu k svému ideálu,
všestranr,é péci o osobno t, Ale nejvyšší úlohou a posledním cí
lem liberalismu jest a ZllStává práve umožnení této všestranné
kultury osobnosti, a ne za jeho pomoci horecne štvané VYShlp

úování civilisace, ani prosazování industrialisace, jej ímž ná-

siedkem bylo šílenství techniky sloužící všem luxusním rozma
rum. Proto nemuže býti jeho starostí stupnovati jen ustavicne

bohatství národa všemi prostredky bezohledné konkurence, má
predevším bdíti nad tím, aby nebyly lidské duše ani zasypány

nakupeným bremenem pokladu, ani nechradly z jej ich blizké
prítomnosti.

John Stewart Mi11, jehož liberální stanovisko jest jiste ne

popíratelné, trebaže nebo spíše protože byl docela dusledne stále
soeiaJisticnejší, priznává: »Doznávám, že se nemohu smíriti
s životním ideálem, postavcným temi, kterí se domnívají, že
ustavicné vzájemné boje jsou normálním stavem cloveka; že

to tísneni, strkání, šoupání, které urcuje nynejší typ sociálního
života, jest vytouženým losem lidského rodu peho necím jiným
než neutešeným príznakem období lidského pokroku - - -
A prece jest nejlepším stavem lidské povahy takový, ve kterém
není nikdo chudý, nikdo netouží býti bohatší, a nem:l žádného
('.t"tvodu k starosti, že bude odstrcen snahami jiných dostati se
ku predu.«

Závisí-li liberalismus ješte jako dríve na kapitalistickém sou
kromém podnikání zásadne a neomezene, a tvrdí pri tom záro
v('ií, že jest zástupcem individuelního sebeurcovacího 'práva,
upadá tím do téhož záhadného protikladu jako imperialismus,
her)' bájí o sebeurcovacím právu velkých i malých národll.

Doba a lidé
Fmncis Miomandre:

Chvála ošklivosti.
AnC\, ano, milý ctenári, vidím, že mne máte za pochybného

šprýmare, za milovníka paradoxll. Chválit ošklivost! ... to je
prece smešný nápad?! A jste zvedav, jak se z tobo vytocím?
Víte, že už tato lichotivá zvedavost mne velmi teší? Jisté je,
že si mne prectete ...

*

Kde kdo tvrdí, že uctívá krásu. ToI je hotová vec, o té se

nediskutuje. Ale prišel byste asi do rozpaki't, kdybych se vás
zeptal, co rozumíte krásou. " Uklidnete se: nejste první. Este
tikové, kterí se specialisovali na tuto vedu, navrhli tak prázdné,
tak nejapné, tak matné definice, že budí útrpný úsmev už
11 gymn;lsistll vyšších tr·íd.

Tedy, o tom, co je krása, se ješte lidé neshodli. Jinak je
tomu s ošklivostí. Každý ví, co to je, poncvadž tp každý
c í t í: deti stejne jako starci, nevedomci stejne jako ucenci.

A pak, krása je neco tak r·ídkého. Neco skoro jako cistá
idea. Skoro všechno na tomto svete se nám jeví rozmanite,
ale málokdy bezv~,hradne krásne. Abychom mohli veci sveh
milovati, musíme být shovívaví, zapomenout, co je na nich od
puzujícího a nepríjemného. Krása - tof veru vlastne cosi ne
postižitelného, vysneného, zkrátka ideál! Všechna životní filo

sofie záleží v tom, spokojit se každodenností, nedokonalostí,
jakožto jedinou skutecností.

.o n e h e z k Ý c h žen á c h.

Pomyslil jste nekdy, co znamená krása pro ženu, obdarené
od prírody tímto neblahým, skvelým darem? Povím vám to.

Od svého útlého mládí je presvedcena, že má ve své kráse
poklad a ponevadž kde kdo: rodice, známí, služebnictvo ji
hýckají, je koketou od detství. Už chlapci v tomto veku, po
zdeji všichni muži, se otácejí kolem ní a znepokojují ji usta
vicne. Žena taková, vidouc se stále stredem dychtivosti mužit

navykne si pomalu považovat se za výjimecnou bytost, pro
kterou neplatí obycejná morálka. Je lhostejna i ke zlocinum,
které kolem ní vyvstávaj í.

Vzpomeií.te si na spartskou Helenu. To byla hrozná ženská,



670 Prítomnost

ješitná a plná snobismu. Ale myslíte snad, že byla štastna'

Musí-Ii si taková princezna opakovat co chvíli: »Já jsem nej
krásnejší žena!« vznikne z toho nakonec ponurá jednotvárnost,
i když pro zmenu se jí donese k sluchu, že k vltli ní zhynuly
tisíce reckých a asijských hrdinll.

Opravdu: bud to bylo hodné devce a pak jiste trpela temi
hruzami: anebo, a to je spíše flavda, byla jako všechny krásky,
vyprahlého srdce a následovne mela príliš málo fantasie, než
aby ji to bavilo.

\' Troji i ve Sparte se Helena smrtelne nudila.

Zpravidla vidíte ty krásné ženy tvárit se hloupe, jakoby rí
kaly: »Nu, tak si mne prohlédnete, to jsem já. Nestací vám
to snad?« Ale ovšen že ne. Za dvacet vterin neví~e, o cem
s nimi mluvit. Vše jiné krom jejich krásy je nudí. Tak jako
herecky: dokud s nimi mluvíte o jejich úspeších, jsou unáše
jící, zárí prímo, ale konec koncu musí se mluvit také o necem
jiném a pak vás prohlásí za nudného panáka.

Axiom: Nehezké ženy dovedou hovorit o všelll.
Je to konecne pochopitelno. Žena, které se nedostává usta

vicne se všech stran poklon postací si sama a prijde na mno

hou užitecnou pravdu. Žádná egoistická lež jí neklame o pra
vém smyslu života. Ponevadž se nevycerpává její zájem samou
koketností" zajímá se také o leccos jiného než o svou útlou
osobicku, pracuje, studuje, vzdelává se. Tak jí vnejší svet po
skytuje dost náhrad za vrozený nedostatek.

Ostatne, vzbudí-li nehezká lásku, rekl La Bruyere, je to láska
bezvýhradná a vášnivá. Kdežto krásná žena vzbudí jen zbe
silost egoistické a proto také prchavé vášne, podarí se nehezké
casto, po cem žena touží nejvíce: získat verného milence.

Zpravidla e soudí, že módu vynašli dámští krejcí.
Velký omyJ. Tito pánové jsou jen nastrcenými osobnostmi.

Módu vy našly nehezké ženy.

Krásné žene by nenapadlo nikdy menit svou parádu. Má
dost na své vlastní kráse,. než aby se namáhala.

Ale nehezká si není tak jista svou vecí ... A tak vznikla
koketnost ve všech svých formách, od Celisneniných kejklu až
k lehkému, rychlému napudrování, kterým si malá midinetka
naplaví krásu pred zrcadlem obchodu na ulici. Úsmevy, úces,
lícidlo, vonavky, duchaplnosti, krásné šaty, laškovné pohledy;
klobouky, vysoké podpatky, péra, skV'osty, vejíre, vše to vy
tvárí kolem nehezké ženy jakési mihotavé, menavé prchavé, ne
postižitelné ovzduší, v ncmž zpropadene težko si všimnete, že
tu ten nosícek je trochu ohrnutý, tam že se tají vráska, tu že
jsou úzká ramena, málo patrná J1adra, pohaslý zrak ...

Poznámka. Nehezkým ženám vzešel tecf necekaný spojenec
ve filmu. JSOU( ony zpravidla fotogenické, zatím co jejich
krásné sokyne »se nijak nedelají« na plátne. A dnes fotogenie
má první slovo. Na ženc dnes chceme predevším, aby byla pro
film.

T r o c h u f i los o f i e.

Slovníkový filosof B. Barbet rekl: »Proc jen neJsou všichni

lidé, všichni tvorové krásní' Tot problém, na jehož zoclpovc
vedení ceká clovek už tisíce Jet a který dosud není rozrešen.«

Tomuto váženému pánovi možno dát velmi jednoduchou od
poved. Kdyby všichni tvorové byli krásni, nikdo by si toho
nevšiml a jedine ošklivost by udivovala a pripadala nám jako
božská prednost. Proto, má-li krásno na nás pltsobit, musí si
udržet svuj ráz necekanosti a cehosi prekvapujícího. Musí se
jasne odrážet na plátne od pozadí ošklivosti. Nutnost oškli
vosti tedy plyne z principu svetové relativity.

Krásná vec pusobí únavne: jej í dokonalost je jednotvárná.
Ošklivost je nekom:,cne rozmanitá. Pohyb porušuje linie, ale je
to pohyb, rozmanitost, a to ciní život úžasne zábavným.

Dívám se proto radeji do klece s opicemi než na mramoro
vou sochu. Ne že by se mi opice zdála krásnej ší než Gracie.
Ale opice má nekdy tak rozkošne zábavný postoj a mne tím

milejší, že netlvá treba ani desetinu vteriny.. Nádherná
prchavost! Moudrost ostatne záleží v umení kochat se plynu
lostí všeho, ne v naríkání nad pomíjejícností, nemyslíte? ..

Všední, každodenní život je ošklivý. V tom se všichni sho

dujeme. Opakujeme to tak casto, až jsme tomu konecne uve·
Hli. A jiste se také nemýlíme. Náš omyl zacíná teprve tam,
kde si na tento stav vecí naríkáme a predstavujeme si, jak

by náš život vypadal jinak v jiném okolí, at minulém, a(
príštím.

Jedni lituj í nekterých zmizelých kultur, druZÍ sní, jak byli
preneseni do príštího tisíciletí: oboj í prekládají všechny své
estetické iluse pouze do jiné chvíle trvání vecí.

Hrozne žalostný omyl. Což nemáme i tak dost zlobení, aby
chom si takto úplne zbytecne porizovali ješte nové? Co na tom,
nejsou-li naše domy kopií reckých chrámll nebo renesancních

zámkll, jen když se nám v nich pohodlne žije, máme-li v nich
elektrické svetlo, ústrední topení, teplou vodu a zdviž? Neškodí
pripomenout si obcas pocátku lidstva. Pelech zvírátka-cloveka
má být predevším bezpecný a pohodlný. Tím lélJe, máme-li cas
i na jeho vyzdobení! Ale jaké bláznovství naríkat si, že fasáda
není estetická!

Ob h a'j o bam r a v n í o š k I i vos t i.

Ha" zde si na mne pocíhal muj milý ctenár. Teu se ptá:
»Jak pak asi tudy proklouzne?«

Nejsem nijak obmyslný, milý ctenári. Nechci vás udivovat
paradoxy, ale o to vás prosím, abyste dríve, než se do mne pu
stíte pro mé bohopusté reci, trochu uvažoval.

Považuji mravní ošklivost za neco velice užitecného, ba za
cosi prímo nevyhnutelne nutného k rádnému fu n g o v á n í

s p o lec e n s k é h o m ech a n i s m u.
Odpovezte mi, prosím, jen na toto:
- Co by se stalo se ctností, kdyby nebylo neresti? Práve tak

jako den není myslitelný bez noci, která nan doléhá se všech
stran, obklicuje jej - ciní jej žádoucím, ani ctnost by neexi
stovala bez neresti: nenít ctnost nic jiného než práve vítezství
na ní dobyté.

Clovek se nerodí ve stavu nevinnasti, jak soudí J. J. Rou~

seau. Je naopak bytost od prírody zvrhlá, zlá, potmešil~.
krutá ... Jde o to, jak udelat andela z tohoto ohavného tvora.
A to není vždy lehké. Jaký triumf, podarí-li se to. Jaká hrdost
státi se svetcem!

Šerednost y umení.

Existuje opravdu i tam, jenže pod jiným jménem.
Kažr!á generace, když už je unavena krásou príliš už osved

cenou a neskýtající už žádného prekvapení, usiluje nalézt neco
nového, necekaného, úchvatného, a našla-li to, mává tím nad
hlavou s vítezným pokrikem, zatím co starí si zahalují tvár,
pravice: »Jaká ohavnost!« OhaV110st je Delacroix: pro Ingresa!
Ohavnost Manetova 01 y m p i a pro pány akademiky! Ohav
nost, Renoirovy a Mai1lolovy holcice pro, Falguiera a Cabanela!
Ohavností je vždy prítomná doba dobe minulé, vždy, vždy!
Tomuto novému vzezrení vecí, té zarážející a prekvapující
umelecké formulaci se ríká ráz, a potom, ale o mnoho po

zdeji teprve, krása.
Ale jen, prosím, žádný falešný stud! žádnou pretvárku. Do

znejme si loyálne, že na pocátku to je jednoduše šerednost, ta
vecná a zúrodJ'llljící šerednost, s níži se shledáváme všude, kam
se jen podíváme, jako s k v a sem.

Kvas, ano. A nutný kvas. Pomyslete prece jen, že absolutní
krásno neexistuje. To je pouhé slovo, metafysický sen. To( ta
nicota, kter~l je na opacné strane všech jevll, jichž souhrn vy
tvárí skutecnost. Idea!

Všechno co vidíme je složenina krásna a šelednosti, tak jako
na obraze jsou rozloženy vedle sebe stín a svetlo. A vždy, jako
na obraze, jedno podmiiíuje a uplatJ1uje teprve druhé.
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Poznámky
. o nemecké školstvÍ.Pos1. prof. Spina ze strany
edné, nemecká sociální demokracie ze strany druhé

po,;Javlyv po~lanecké snemovne návrh, aby byÍa usku
tecnena a \# o n o m i e in e m e c k é ho \š k o 1 s tví.
Bude-li tato autonomie Nemcum poskytnuti, potom prý
odpadnou stížnosti nemecké politiky, že proti nemec
kiTJTlšk~l~m se postupuje nespravedlive, nebot správa
nemecke skoly bude pak v nemeckých rukou. ávrh
prof. Spiny liší se od návrhu nemeckých sociálních de
mokratL\, že smiruje se s byrokratickou správou ne
mec~ého ~kols~ví, žádá však, aby tito by. okrati byli
z nemeckych rad. Orgán nemeék)'ch krest sociálL\
»Deutsche Presse« naznacila, že nemeck)' tento návrh
nemá nadeji na projednání; prichází jednak pozdeji,
kdy koalice koncí své práce, prichází však i predcasne,
bez predchozí dohody nemeck)'ch stran. Jest tu videt,
že návrhy ty sledují v prvé rade úcel agitacní, predvo
lební a mají zakrýti neúspcšnost obstrukce nemeckých
stran v parlamente i v otázce školské. Je pozoruhodno
ž,: v té~e dobe konají se porady o spolecném postup~
nemeckych stran; svedcí to o tom, že sami Nemci ne-
libují si mnoho zdalu od techto porad, resp. od jed

notné fronty oposicní, podávají-li návrh na autonomii
nemeckého školství, aniž by pred tím nemecké strany
se dohodly na spolecném postupu, na spolecné formaci,
která v prvé rade by se musila zab)'vati takovým ná
vrhem. Ale i to, že genese techto návrhu J'est aaitacní
'd lb' b ,pre vo e 11\, neznamená, že bychom se nemeli zabÝvati

otázkou, za jak)'ch predpokladu bylo by možno o ta
kov)'ch požadavcích diskutovati. Vyrovnání národ
~ovs.t~ích:~)Zporu. jest ot~zka, ~~terou bylo by nutno vy
res\t1v zajmu statu sameho; Jiste že v komplexu tech
to sporných otázek na prvém míste bude otázka škol
ská, otázka autonomie školské. Bude potrebí ovšem
vytvoriti predpoklady pro takovou diskusi: nemecké
strany a zejména pak nemecká sociální demokracie se
nesnaží, aby ve svém tábore nabádaly klidnejšímu po
suzování sporn)'ch otázek. Nelze z[~vazne mluviti
l) poskytnutí autonomie školské, pokud nebudou splne
ny potrebné predpoklady .. Autonomie školská, její po
žadavek jest proti dnešnímu stavu požadavek vetšího
práva, vetší ingerence NemCL\v školství; není myslitel
1'0 právo bez povinnosti. Otázku, nadhozenou návrhy
piny a nem. soc. dem. nelze rešiti samostatne, nelze

vyjmouti ji z' jiných otázek. Autonomie, samospráva
predpokládá vedomí vztahu, závazkó, povinností k cel
ku; predpol~ládá smysl pro státní jednotu, vedomí, že
autonomie Jest zpL\sob správy verejn)'ch vecí, predpo
kládající dL\veru k ústredí a naopak. emecké ná
vrhy nevycházejí z techto psychologických predpo
kladu. Byla by pak otázka zcela praktická, zda nemecké
;kolství bylo by na tom lépe, kdyby bylo zcela auto
nomní, což v praxi znamenalo by závislost na politi
ck)'ch proudech v nemeck)'ch stranách. Jest pak známo
stanovisko nemeckých stran k otázkám kulturním' ne
mectí krest. soc. žádali by školu konfesionelní, ne~ectí
agrárníci nemají na otázkách kulturních zájmu, po
nevadž nesouvisejí bezprostredne s cenou obilí a sádla,
kulturní obzor nemeckých nár. soc. jest velmi ome
zený, tak jest u všech nemeckých stran. Po s!. Scholich
na pr. jest nemeck)' ucitel, a prece patrí k nejsmutnej
ším zjevóm nemecké politiky. Ríkati, že by autonomie
nemecké školy byla stupínkem k lepšímu rozvoji ne
mecké školy, znamenalo by zakr)·ti fakta. I prakticky

nejeví se otázka v tak rL\žovém svetle, jak ji kreslí ne
mecké strany. Návrh školské nemecké autonomie pri
chází v nevcas; prichází v dobe, kdy není klidu o nem
diskutovati: za sedm let tesne pred ukoncením parla
mentního období prichází teprve nyní nemecká politika
s tako\'~'mi návrhy. Svedcí to o tom, že urceny jsou ne
pro vážný rozhovor, ale jako materiál, kterého ne
mecká politika má použíti v blížící se schuzi volební.
Školská otázka nevyreší se na schL\zích; proto nepri
speje ani návrh, který nese známky tohoto neklidu
predvolebního. K. T.

Dopisy

Generace, která prichází.
Pane redaktore!

V »Národní práci« se ohjevily Už dv:! clánky, dotýkající se
otázky našeho verej ného života, jež je snad nejvíce zanedbá
vána - a jež je snad ze všech nejsmntnejší. Je to otázka po
litického uvedomení našeho studentstva, problém »generace,
která prichází«.

Oba clánky jsou velmi pessimistické, nutno však bohužel
konstatovat, že kritisují asi ješte málo ostre to, o cem pro
mlouvají. Obávám se, že nikdy nebyl politický život student
stva (alespOll pražského) tak prázdný, ubohý a nijak),. jako dnes.
Dríve krácela mladá inteligence, ne-li v cele, tedy alespon po
boku všemu krásnému a dobrému. Ješte nedávno mladí byli
narlšeni pro M <lsaryka a vynášeli na ramenech ze soudní síne
I\Tachara. Takové veci by našly mezi dnešními vysokoškoláky

pramálo sympatií. Jsme rozdeleni na dva tábory, z nichž lze
jeden nadchnout pro neco takového obtížneji než druhý.

Jedna cást z nás si už zvolila na pevno nejakou maršrutu, je
v nekteré strane, 11ení jí treba dále myslet, stací prijímat to.
co už výkonný výbor strany propracoval. T:!to cást se vyzna

cuje silnou zaujatostí proti všemu jinému, nemyslivostí, ne
kriticností. A vyznacuje se také oním klikarením, politikare

ním, o ncmž už bylo psáno. Což se každému objeví býti pri
r.)zeným, uvedomí-li si, že pri volbách do studentských sdru
ž('ní, b'l i do fakultních spolkli rozhodujI" stranický klíc! Do
jich výbortl se dostane, jak se zdá, jen clovek, který je orga
niscván v príslušné politické organisaci, jíž musí ovšcm být
jaksi delegován, - ostatní kvalifikace je Už vecí znacne ved

lejší. Nejhorší je, že tito studenti jsou pevne odhodláni držet
se nynejších politických method, že z nich Už dnes prímo ciší
ono politické kšeftování, do nehož si naríkáme u generace
dnešní.

Naproti tomu druhá cást studentstva s pohrdlivostí shlíží n;,
nekoho, kdo se o politiku zajímá nebo kdo by dokonce mel
chu{ prispet k ocištení dnešních pomeru. Tak se mi zdá, že
neco podobného považují za známku slabšího ducha že víru
v možnost lepšího politického života pokládají za ~cco tak
naivního, že to až vzbuzuje pohrdlivý úsmev. Promlouvat s te
mito kolegy o nových snahách a obrodných smerech znamená
totéž, jako chtít pusobit na príslušníky skupiny druhé: házet
hrách na stenu. Je ovšem pravda, že lidé dobré vllle byli už
príliš casto zklamáni, ale methoda hrdého úsmešku toho nena

praví. A tak se volí do studentských spolku dále nadejní adepti
politikarení, ostatní se na to dále s pohrdavou necinností nebo
s ironickým smíchem dívají - a naše generace bude jednou
u vesla asi ješte horší než dnešní: nebot je už od mládí sou

slavne, trvale a úspešne vychovávána. k oné moudrosti, jež se
u té nynejší v plné kráse vyvinula prece jen ve veku dosti po
krocilém.

Snad by se i zde mohlo zakrocit, zakrocit pilnou uvedomo-
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vací prací, prednáškami, debatními vecírky. Zatím však nevi
dím lepšího zakoncení teQto nekolika rádek než jejich nadpis,
ponckud rozšírený: generace, která bohužel prichází.

Váš A. Kafka.

Ceský liberalism v národnostní otázce.
Vážený pane redaktore, Vinohrady, 25. ríjna 1925.

V 37. císle »PrítoITlnosti« pronáší pan Dr. K. v posledních
trech odstavcích svého clánku »0 ceský liberalism« všeobecné
názory o nem, se kterými možno celkem souhlasiti. eco ji

ného je však na zacátku, kde pronáší ruzné poznámky a kri·
tiku národnostní malichernosti ceské, která žádá ve všech me
stech republik-y c{'ské nápisy i dokonce žádá, aby nemecký
soudce »se lopotil trikrát tak dlouhou dobu, aby sesmolil i ce
ský rozsudek obcanovi, který mluví s'nad lépe nemecky než on.«

Premnohým, kterí víme, jak težce se zacínají krystalisovati
národní pomery v republice, pripadá podobná rec, jako kdyby
tak mluvil starý, prezkušený, brucivý mládenec o díteti, které
tamhle spadlo a vllbec že delá špatné kroky a dokonce by jej
ješte chtel za to potrestat.

Pan Dr. K. chce širokorysý liberalism v národnostní otázce

ti nás, avšak z výše uvedeného a jiných príkladll vidíme, že
tcnto jeho názor není liberální, nýbrž je ciste osobne zaujatý

proh Cechum, vláde nebo zkrátka proti tomu, kdo zpusobuje
láivdu na pr. nemeckým obyvatel lim (pro ceské tabulky) anebo
tomu soudci (pro ten ceský rozsudek).

Jest nutno v prvé rade si uvedomiti, jaký chceme ten náš
ctský liberalism v národnostní otázce míti. Ten široký, histo
rický liberalism, prizpiisobený mšim ceským pomerum ve státe
chce spíše, ~by spolecnost žijící v našich hranicích bez ohledn
na národnost - chceme-li ríci dle Ho b h o u s a - »žila a

vzkvétala harmonickým vzrustem svých cástí, z nichž každá,
rozvíjejíc se svým vlastním smerem a podle své vlastní povahy,
podporuje v celku i rozvoj cástí ostatních.«

Tento liberalistický ideál široce založený ovšem má' dnes

daleko k svému uskutecnení, t. j. obe národnosti nejsou dosud
zralé, jsou v prvním roce svého ucení chuze. Ceský obcan se
ncí býti sebevedomejší, nemecký zase poznává, že jiná národ
nost, v tomto prípade ceská, jest pri nejmenším rovnorodá.
Možná, že ty tabulky v A š i nemusejí být na prvním míste
ceskt'. ale v jiném meste jiste ano a ten soudce ml,že umet

zrovna tak cesky jako ten obcan mluví nemecky.
Siroká liberálnost nesmí být tudíž imperativní jen k ceským

casopistlm a zakazovat jim psát o lázenském sklepníku ucícím
se cesky, ale musí též dát na drllhou misku vah též druhou

stranu nemeckou, zda se tam jeví stejná ochota k takovému
liberálnímu myšlení. A soudím, že dosud ten cas nenadešel,
kdy bude možno mluviti o národnostních pomerech u nás ta

koyým ležérním zpllsobem jako to ciní pan Dr. K., kterýžto
zpiisob psaní prímo hranicí na defaitismus a nadbíhání.

] á bych se díval na otázku národnostní následovne: V ne

meckém prostredí našem musí se vytvoriti nemecký liberalism,
který bude pocítati s d a n Ý m i po m e r y a bude pusobiti
ze své strany na klidné vyvíjení vzájemného pomeru obou ná
rodností. Nebude-li nemeckého liberalismu spolecne pracujícího
s ceským, nebude klidného soužití navzájem. Vi'lle na ceské
strane sama. dorozumení neprivede, dokud druhá strana ne
prijde k témuž náhledu. Ježto na politickou zmenu hranic není
pomyšlení, bude to trvati mnoho let, než na nemecké strane
prijde zmena názoríL

Do té doby však budou se ve vetším nebo menším merítku

opakovati prípady se sklepníkem, tabulkami ulicními a soud
cem, t. j. dotud, dokud se b ev e d o m í a úct a obou národ.

ností se v jednotlivých prípadech neustálí na své prirozené
rovnovážné poloze, odpovídající hospodárské a kulturní síle.

Váš Ing. h{T.

Úrednictvo a volby.
Pane redaktore!

Clovek opravdu neví, nad cím více žasnouti, zda nad tou
smelosti ci naivnosti, která couhá z techto neomalených rádek

"Ceského slova« (18. 10. 25):
"Prohlái';ení mir.. ph:dsedy ve veci nového požitkového sy

stému je veci až príliš vážnou, neboe min. predseda zava;zuje
sebe vlád'.1 a kOi,loyané strany, že do 1. ledna 1926 úprava po
žitk~ státních zamestnancu musí býti hotova a zavazuje se také,

že opatrí se úhrada. Státní zamestnanci nem::tjí príciny klesati
na mysli. Mají v rukou smenku min. predsedy, vlády a koalo
vaných stran, smenku, kterou by nevydal žádný min. predseda
v žádném státc. I-1onorování této smenky bude záviseti ovšem
0"1 taho, jak se v této osudové chvíli státní zamestnanci zacho
vají. Dají-li se strhnouti k demonstraci, že budou voliti strany,
které za dané situace v dohledné dobe nebudou míti rozhodu

j id.to vlivu ve státe, dají-Ii se strhnouti k demonstraci, že bu
dou voliti strany, které se teprve rodí a které nekolika svými
zástupci v N. S. nebudou míti dostatecné moci, pak ovšem osud
predl0hy je velmi nej istý. Jest v rukou státních zamestnancu,
aby sami nekonJplikovali obtíže.«

Jenom pošetilec, za kterého koalice úrednictvo zrejme pova
žuj.e, mohl by veriti, že úprava nesnesitelných pomeru úrednic
kých jest podmínena volebním úspechem koalice. Práve naopak.
Každý soudný úredník uváží, že dosavadní koalice mela dosti
príležitosti vyhoveti opráV11eným požadavkum úrednictva a je
sti;že této povinnosti, kterou si sama uložila restrikcním zá
kor,em, nesplnila, tož jen zrejme dokázala, že nemela k tomu
dobré vule. A jestliže nemela té dJobré vme pred volbami, kdy
se mohla obáv,lti o svou moc, nebude prece nikdo rozumný ve

t'iti, že ji bude míti po volbách, které by jí daly neomezenou
vládu. Proto ú r e dni c t v o n a s 1i byt e c h, k d {) ž u Ž j e
m o h I i d á v n o s p I nit i, n e dán i c e h o. Clánky tak
hloupé, jako »Státní zamestnanci .- koho budete voliti?« (Práv!)
lidu 22. 10. 25) a ,tak drzé jako »Osudová chvíle státních za
mcstnancll« ((;eské slovo 18. IO. 25) a tak smešné jako každo
denní dušování »Nár. listu«, »Nár. demokracie« a Velikého Já
neodvrátí úrednictvo od pevného presvedcení, že v z á jmu
ú r e dni c t v a, v z á j m 11 dem o k r a c i e, v z á jmu s v o
b o d y, v z á jmu stá t u i n á rod a j es t o s I a b e n í d 0
savadní koalice.

'V zájmu úrednictva jest takové oslabení koalice dosavadní,

aby nemohla vládnouti jako dosud ?ama, aby byla odkázána na
spolupráci tech, kterí podmínkou té spolupráce ucinili by cestné
"yrovnání s úrednictvem. Jen o m bud e-I i d os a vadn í
k o a I i cep r o n i k a v e o s I a b e n a, pad n e n a v á h u k a ž

dýh I a s k a ž d é m a I é str a n y. Nezáleží na tom, má-li
strana 50, 15 ci 5 mandátu, záleží na tom, aby techto hlast' bylo
potrebí k atvorení parlamentní ve,tšiny, aby bez tech hlasu nebyl
P'lrlament delný. Cím slabší bude po volbách dnešní koalice, tím
vetší váhu budou míti malé strany a pak postací, když za po
žadavky úrednictva neochvejne se postaví strana trebas nej
menší. A strana, které by odevzdaly hlasy všecky úrednické ro
diny, a ti, které úredníci svým vlivem mohou získati, nebyla by
;]t'"jmenší.

Jenom tehdy, bude-li dnešní koalice odkázána na nové, poctivé
lidi, kterí j i budou kontrolovati, jenom tehdy zlepší se parla
mentní pomery u nás a úrednictvo muže doufati ve spravedli
vou úpravu svých pomerll. Proto v z á jmu s v é m v I a s t
ním i v zájmu všeobecném úrednictvo pujde ve
volbách proti dosavadní koalici nedbajíc svodu,
pt-íkazll a výhrllžek Švehly, Les. slova, Práva lidu a všech ostat

ních, k t e r í tím, cím j s o u, s t a I i sej e n o m p r a cíl e
f!: i o n á r u z a hra nic e m i a ú r e dni c t vad o m a. Bez
lcgionáHI s Masarykem, Benešem a Štefánikem a bez oddaného

a beznárocného úrednictva nebylo by dnes republiky. B. H.


