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V PRAZE 7. ríjna 1926.

PNtomnosL
Filosofie

• Peroutka:

Cím je nám Chesterton.
1.

esterton je dnes módou, a dokonce se stalo už mó
i vytýkati jeho vliv. Nekterí lidé, kdykoliv se po-
, s nejakým vtipem, zacnou volati: Aha, Chester
To je jedna populární predstava o Chestertonovi:
který delá vtipy. Druhá populární predstava o nem

muž, který sedí v lenošce a nechce nic jiného než
Ine sedet.

)'to obepopulární predstavy jsou klamné, ponevadž
. Zajisté Chesterton delá vtipy a tropí žerty, ale

dý clovek,jenž nepotlacil svou prirozenost, delá vti
a tropí žerty; krome tech ovšem, jichž prirozenost
ela pochmurná. Zajisté, Chesterton chce nekdy po

Incsedet v lenošce, ale každý normální clovek chce
dy pohodlne edet v lenošce. Kdo nechce, je asketa

flagelant nebo složil nejaký tajemný slib. Pro
estertonovu náklonnost k žertum se prezirá jeho
Ynost,která je stejne hluboká jako u kteréhokoliv
ora, jenž po celý Svtlj život nepohostil svoje ctenáre

i jednim žertem. A pro jeho objev (ostatne nepopíra-
e pravdivý), že je lépe sedeti v lenošce než na hre-
•ch, se zapomíná, že je v podstate válecník, velký

jovník proti intelektuálním nerestem doby, a že v Ul
ém smyslu je mužem, jenž chytil býka za rohy. Filo
ové mívají zvláštní osudy na zacátku i na konci:
ž prijdou, zajímá se verejnost obycejne jen o nejaké

jich nové a zvláštní gesto. Dnes je už jasno, že na
ietzscheovi se zakládá vetšina moderní filosofie a
ychologie. Ale dlouho se mluvilo o nem jen jako
muži, jenž radí vzíti karabác, jdeme-li k ženám, a
celé jeho nauky se roznášela jen ta nejpopulárnejší a
jfantastictejší cást, ucení o nadcloveku, na které dnes
oro ani nevzpomínáme. Tak také nyní vetšina nemá
sti talentu, aby pochopila pravý smysl Chestertonova
elství dnešní dobe, a setrvává u populární pred
vy o kulatém pánovi, který sedí v lenošce a hází do

eta a po lidech veselými vtipy. A ovšem že je Che
erton pokládán za diletanta. Také Nietzsche byl nej
ríve pokládán za diletanta ve filosofii, a snad každý
losof, který prinesl neco nového, byl nejdríve poklá

za diletanta. Filosofie za všech casu bývá ovládána
ofesionály, kterí si sami nic nevymyslí a svuj obor

predu nepostrkují; pokrok pravidelne prichází od
1. kterí jsou nejdríve v podezrení diletantství. Když

šem tito diletanti silou okolností a duchem doby
li se prosadí, sebehnou se profesionálové ze všech
n a zacnou o nich psát lmihy. At jsou zvyky Che
tonovy jakékoliv a at pronáší své vážné myšlenky
~obemsebe veselejším: tolik duchovní citlivosti by
li filosofictí profesionálové mít, aby pochopili, že

v'náší pocátek nové filosofie, ješte nesporádané, ješte
systematické, roztroušené, ješte se skrÝvající v bel
rii, ale prece jen pocátek nové filosofie.

cíSLO 39.

Rekl jsem o Chestertonovi, že je mužem, který v ur
citém smyslu chytil býka za rohy. V jakém smyslu?
Chesterton je reakcí na vývoj evropského duchovního
života za posledních padesát let. Tento vývoj vedl
k pessimismu, nihilismu, skepsi, diletantismu, k hru
zám materialismu a determinismu, omrzení, nude, ner
vose, k zmatku, který nevedel kudy kam. Chestertonuv
význam spocívá v boji proti tomuto slzavému údolí,
y než nám promenili svet evropští myslitelé, vynalo
živší mnoho duševních sil, aby dokázali, že svet je chu
dý nebo dokonce ohyzdný. Základní Chestertonovou
snahou, z níž možno odvoditi všechny snahy ostatní,
je obnoviti pocit radostného úžasu nad svetem a cit
vdecnosti, že je nám dovoleno žít svuj život:

"CO míním prijmouti za spolecnou pudu mezi sebou a kaž·
dým prumerným ctenárem,« praví, »tot žádoucnost nejakého
života ~ktivního i fantastického, barvitého i plného poe
tické zvláštnosti, života takového, jakého západní cldvek
aspoií. vždy, jak se zdá, si prál. Praví-li nekdo, že zánik jest
lepší než holé bytí, nebo holé bytí lepší než rozmanitost a
dobrodružnost, není z tech obycejných lidí, ke kterým já
mluvím. Komu jest milejší nic, tomu nemohu dáti než nic.«

Skoro by se mohlo zdáti, že není lidí - mimo sebe
vrahy -, kterým by mohl b)Tti milejší zánik než bytí.
Ale pessimistická škola tak oficielne ucila. Také se zdá
b)Ttipodivno, jestliže nekterí lidé chtejí radeji holé bytí
než rozmanitost. Ale vskutku tak nekterí chteli, na pr .
tolstojovci. Nepochopíme plne Chestertona, neuvedo
míme-li si, proti cemu reaguje. Skoro každá jeho rád
ka je polemikou proti nejaké filosofii, která ochuzuje
svet a zatemnuje život. V druhé polovici století deva
tenáctého byly evropská filosofie a literatura nesmírne
vzdáleny pocitu štestí. Filosqfie snažila se vecpati ži
vot na úzké koleje mechanických zmen, a literatura se
zálibou kreslila tmavé obrazy života, cím tmavší, cím
trudnejší, tím bylo lépe podle jejího citu. Chesterton,
strucne receno, je vzpoura optimistického citu, jenž se
na svete necítí jako vyhoštenec ale zcela po domácku.
V jeho mládí byla dekadence na vrcholu. Mnoho
lidí nalézalo zálibu a cest v tom, býti deka
Jenty. Tenkráte o tom mohly b),ti nejaké illuse, ale
dnes vidíme, že není duvodu, proc býti hrdejší na ocha
blost vule, neschopnost družnosti a nervovou rozhá
ranost než na kteroukoliv jinou ošklivou nemoc. Che
sterton se bije statecne na strane chuti do života. Ne
vím, zac bychom meli býti více vdecni: jsme lidé a
musíme žíti.

Bude nejlépe, osvetlíme-li, vetšinou prímo citáty,
celé ono ovzduší, z kterého Chesterton ak uprímne
touží se dostati ven. Devatenácté století bylo po hmot
né stránce charakterisováno rozmachem, o jakém se
nesnilo minulým dobám. Tento hmotný rozmach byl
po stránce duchovní provázen tesklivým soumrakem.
Dojdou-li filosofie a veda po dlouhém premítání k ná
zoru, že clovek není nic jiného než souhrn mechani
ckých a chemických akcí a reakcí a že je poskvrne
ním rozumu, mluvíme-li o svobodné lidské vuli, pak
nelze ríci, že by byly došly I necemu, co je schopno
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povznášet cloveka. Základem moderní filosofie je
K a n t. O Kantovi nekterí praví, že znemožnil boha,
Jiní (z pozdejší doby), že ho umožnil. Fakt je, že za
bil tradicního boha, o kterém se krestanské lidstvo do··
mnívalo, že ho dllverne zná, a že ponechal jen nad na
šimi hlavami jakési nepoznatelné mlhoviny, v nichž,
chceme-li, mllžeme hledati nejakého boha. V dobe, kdy
Kantova filosofie se dostávala v širší známost, veru
nepllsobila jako podeprení víry v boha. Máme o tom
na pr. svedectví Heineovo, jenž nad »Kritikou cistého
rozumu« napsal: »Slyšíte zníti zvonek? Pokleknete.
Nesou poslední svátosti umírajícímu bohu.« Ztráta tra
dicního boha uvedla lidstvo do velkého otresu, z nehož
ani' dnes ješte nejsme venku. Sám Nietzsche, jenž ve
svém obrazoborectví neušetril ani obrazu boha a jenž
St:' zdál míti proti bohu skoro cit jakéhosi osobního ne
prátelství, se ptal jednou v pochybách: »Bllh je mrtev!
A my jsme ho zabilí! Není-liž velikost toho cinu príliš
velká pro nás? Nikdy nebylo vetšího cinu.« Ztráta
hoha vrhla chmurné a chladné stíny po celém devate
náctém století. Nekterí lidé se nad tím nikdy nezba
vili zoufalství.

Se h o pen h a 1.1 e r oyl prvním príkladem, co si
pocne filosof bez boha. Nelze ríci, že by pocal mnoho
veselého. Shledává, že život je útrapou a ponevadž
nelze míti život bez útrap, je lépe nemíti život vubec
a popríti vuli k životu hned v zárodcích; popreme-li
všichni vLIli k životu, pak snad se srítí svet. V jeho
terminologii to zní takto:

»Poznavše, že podstatou sveta je vule, a že je podstatou
všech jevel, od bezvedomého pudu temných sil prírody až

k sebevedomé cinnqsti lidské, nikterak se nevyhneme tomu
záveru, že zároven ~E' svobodným zapíráním, samoznicením
té vule zmizí také všechny ty jevy, tol ustavicné pachtení a
vlácení se bez cíle a oddechu na všech stupních bytí ...
To, co sc protiví tomuto prechodu v nicatu, naše priroze
nost, je práve táž vule k životu, z které pozustáváme my
sami jakož i náš svet.«

Nevida v živote více než nesmyslné treštení sil a
slepé, bezcílné zápolení pudu, mezi nímž je zmítán
clovek jako clunek bez vesla na vzdutém mori, a shle
dávaje, že cím více inteligence, tím více utrpení, do
vedl nalézti jediné vÝchodisko: umrtvení vule k životu.
Pozorujeme, že dokonce ponekud profesorsky vztýcil
prst a pokáral celý kosmos; všepodstata chybuje, ne
bot »všepodstata není si od pocátku vedoma marnosti
svého snažení.« Snažící se, rytírská, toužící a doufající
Evropa je pošetilá; jediná moudrost je u Indu a Cí
iíanu, v budhismu; tam clovek ví, že moudrost není
v pohybu, nýbrž v nehybnosti, a je pripraven ochotne
klesnouti v náruc nicoty. Zde není místo ocenovati vy
nikající zásluhy, které si získala Schopenhauerova filo-'
sofie bojem proti staré, theologické, a nové, hegeloy
ské scholastice. Zde si všímáme pouze vynikajícího
podílu. jímž tento myslitel prispel k setmení sveta.
S vášnivým zaujetím snášel doklady o špatnosti, mar
nosti a bolestnosti sveta; starý optimismus se prežil,
a Schopenhauer uderil na nej tak prudce jako barbari
na vyžilou ríši rímskou. Za hlavní prednost své filo
sofie pokládá a tím se honosí, že »pouze 1.1 mne je
I,octive doznáno zlo sveta v celé své velikosti.«

Devatenácté století dlouho nemohlo být se Schopen
h:werem hotovo. Mel vynikající vliv na hlavní posta
vy, které, každá ve svém okruhu, ovládaly evropské
myšlení: na Wagnera, Tolstého, Nietzscheho. Nekteré
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'vVagnerovy opery jsou Schopenhauerova filosofie,
nesená do ríše tónu. Nietzscheovi sice vdecíme za
finitivní prekonání schopenhauerovství, ale ve
pocátcích i Nietzsche podléhal jeho vlivu a pok
Schopenhauera za dokonalého vychovatele. Pokud
pak t)-ká Tolstého, je o nem známo, že mel ve své
nici podobiznu Schopenhauerovu, a z r. 1869zan
v)'slovné svedectví, cím mu byla cetba »Welt als
und Vorstellung«:

»Yíte, cím pro mnc bylo letošní léto? Neustálým nad

nad Scho)Jenhauerem a radou duševního opojení, jaké j
dosud nikdy ncpocítil ... Žádný student behem svého
neucil se tak úsilovne a tolik toho nepoznal, jako já v t
Ide ... Ted jsem presvedcen, že Schopenhauer jest
gcniálnej'iím clovckem ... Vždyt je to celý svc~ v ncu
tdne jasmém a krásném osvet1ení.«

Budhisté vždy táhnou za jeden provaz. Scho
haUerllV pessimismu.3 pripaclá Tolstému jako »neu
ritelne jasné a krásné osvetlení« a vyvolává v nV
»cluševní opojení, jaké dosud nikdy nepocítil«. J
jiná nervová soustava než pessimisticky založená
hla se tím tak opojit? Na poli filosofickém byly Se
penhauerovy myšlenky dále zpracovávány, a to nejdrí
cestou, která vedla rovnou k smrti. Žáci Scho
haucrovi, Malnlander a Bahnsen, šli dusledne pes í
stickou cestou: Mainlander je príklad už dokonal'
otupení: »Žádný motiv,« píše, »který h)'bá lid k
hrudí, nemuže mnou pohnouti«; východisko je po
smrt; sebevražda jsou jediná dvírka, která byla pon
chána v komnate útrap; Mainlander dvírka otevrel
skoncil opravdu sebevraždou. Tehdy tedy byla roz I
rena moudrost toho druhu, že každý moudr)' clove
stál jednou nohou v hrobe. Také v literature byl vii
Schopenhauerllv pronikavý. To je thema, které jeVt
ceká, aby bylo zpracováno literárními historiky. Cel
Flaubert na pr. zdá se býti literárním vtelením Scho
penhauerovy filosofie. Pokud mužeme soudit o l\la
passantovi, zdá se, že pokládal Schopenhauera za du
chovního otce. O Cechovovi, abychom vzali príklad
z jiného konce, dlužno pochybovati, že by se byl kdy
dostal nad Schopenhauera.

Jako byl pessimism trestem za vylhaný oplimism
staré oficielní filosofie, tak byl materialism zprvu tre
stem za vylhan)T spiritualismus. Zacal bojem o svobodu
vedy, mel vubec velmi bourlivé mládí, sliboval, že pri
nese štestí volné prirozenosti, pohlížel na krestanství
svrchu jako na naul<Lilidí neštastných pro lidi neštast
né: ale na konec se ukázalo, že materialismu' je nejne
schopnejší posel štestí, jakého si jen možno predstavit.
Když byl v pocátcích, zdálo se, že odstraní prehrady,
které stojí blaženosti v ceste; ale když už bylo po pre
máhání prekážek a když materialismus se rozvinul po
své libosti, lidstvo brzy pocítilo neprekonatelnou touhu
utéci pred ním, kamkoliv, jen když tam materialismus
nebude moci za ním. Jakási obroda katolicismu, mysti
cismu, spiritismu, exotismu, hrícky dekadence na konci
století - to všechno byly zpllsoby, jimiž clovck se hle
del vyhnouti dobrodiní materialismu. Svobf)da, kterou
materialismus prinášel, se ukázala temnou jako noc
beze hvezd. Na materialistické obloze nic nezárilo, k ce
mu by clovek mohl povznésti zraky; život podle mate
rialistické nauky není nic jiného než chemie a fysika,
clovek je bezvolné a bezpomocné skupení atomLI,duše
jt' nesmysl, buh je )}plynný obratlovcc«, celý život i
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nejvyššími touhami vysvetlen mechanick)'mi zákony,
geniusmá zvláštní hrbolky na mozku, zlocinec ostatne
ttiké,není nic než hmota, »clovek je soucin z rodicL1 a
kojné,místa a casu, vzduchu a podnebí, zvuku a svetla,
pokrmua odevu, jeho vule je nutný následek všech tech
prícin,vyplývajících ze zákona prírodního«, rict se jen
pudemsebezáchovy, vše ostatní je illuse, kosmos je ne
smírná továrna, v níž se jednotvárne a beze spechu
otácejí kola, a plodem toho všeho je jak)'si neznám)'
nám V)'voj.K tomu dL1sledky sociologické, t. zv. histo
rick)' materialismus: vedomí je pouhá il1use, nic nám
nepomuže dovednost nebo úsilí, závisíme cele na ne
i:nám)'ch hospodársk)'ch mocnostech, které nad námi
truní na v)'šinách; clovek je v podrucí hmoty a zboží, a
\' celém kosmu není místo pro jeho svohodu. - Ne
kterí materialisté sami pocítili, že tyto ponuré vyhlídky
nemohouvyplnit lidské srdce, které, ac tak malé, prece
je širší svou ž{ldostí než celá kosmická materialisticld
tovúrna; neodvažovali se proto zcela se rozejíti s nábo
ženstvím a ponechávali mu místo vedle materialism~1.
jaksi neodvisle od vedy. Jiní pokusili se stvoriti nábo
ženství materialistické, kterému hylo dáno jméno mo
nismus. Je to jak)'si absolutismus hmoty 3. energie, a
mravní zákon zní: jednej tak, ahys nepJ~·tval energií.
Znamenitou kritikn monismu se stanoviska osobní mo
dtlky podal ve své »Zpovedi« Tolstoj; myslím, že stací
ji ocitovati:

»Mne jest treba znáti smysl svého života, 81c odpoved, že
život jest cásticí nekonecného, nejell nepridává jemu smyslu,
nýbrž ruší každý možný smysl ... Vedy empirické mi odpo
vídaly: vše se rozvíjí, rozruzilujc, stává se složitejším a do

konalejším podle urcitých zákonll; ty jsi cást celku; po znav
pokud možno celek a zákon rozvoje, poznáš i své místo
v tomta celku a zákolll sebe sama... Jakkoliv stydím se
priznati se, byla doba, kdy jsem se tím jaksi aspokojoval ...
(Ale potom) poznal jsem, že hlavní vec, má otázka osobní:
co já se svými touh:uni? - Zllstávala zcela bez odpovedi.
Uprímný clovek se nemLlže spokojiti odpovedí: prozkoumej
v nekonecné prostore premeny nekonecných cástic, a tehdy

pochopíš svúj život - prozkoumej život všeho clovecool
stva, jehož pocátku ani konce nemužeme znáti a jehož malé
cásti neznáme, a tehdy pochopíš SVllj život. Bylo zrejmo, že
ríci: v nekonecném case a prostoru vše se rozvíjí, rozruz
nuje, skládá, zdokonaluje - znamená lIlic neríci. Odpovedi,

že smysl živola záleží v rozvoj i a ve spolupúsobení s tímto
rozvojem, nemohou se pokládati za odpovedi pro svou ne
jasnost a nesprávnost, nebot rozvoj, zdokonalování v neko·
necnu nemuže míti ani cíle ani smeru a nijak neodpovídá
rr,a mou otázku: tam jedná se o rozvoj všeho, zde o rozvoj
života lidského.«

Literatura ve všech tech dobách živila se potravou,
l,teron prijímala z ntkou filosoflt, a obrážela verne i
]l,",ssimismi materialism. Fbnbert, jenž v leckterém
vztahu je otcem moderní literatury, je prudký pessi
mista, který nezadá Schopenhauerovi. Pro toho, kdo
hy toho nepoznal z jeho díla, je poucno císti jeho ko
re~pondenci. Ve svém díle zachovává Flaubert poža
'avek objektivity, kter)' sám dal; v dopisech ovšem
'stupuje zcela subjektivne do popredí. V jednom

'I nich píše:

»Mel jsem, docela mlád, úplnou predtucha života. Bylo
to jako odporná vll1le kuchyne, která uniká skulipou. Ne
poíÍ'cbujcme z ní jísti, abycho!l1 v1::,l1::li,že bycho;ll d~vili.«
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Své milence píše r. 1846:

»Divíš se, proc neríkám, že te miluji »na vždy«. Proto,
že predvídám budoucnost; proto, že neustále se zdvihá proti.
klad pred mým zrakem. Nezrel jsem nikdy dítete, aniž
bych nepcmyslil, že bude z neho starec, ani kolébky, aniž
bych nemyslil na hrob. Pozol'uju-li ženu, myslím pri tom
již na jej í kostru ... Vždycky! jaká to troufalost v ústech
cloveka!«

Zda by jinak mohl své Ofclii psáti Hamlet, nešfastný
princ dánský, jehož obraz se nám vryl v mysl jako
symhol smutku a zoufalství? Uvidíme ješte, jak po
dobná prevaha reflexe úplne rozkolísala duši i\natola
France. Jedine v »T'ametech bláznových«, díle Flau
hertova mládí, vystupuje cit zcela subjektivne a ro
manticky do popredí. A zde cteme: »Není-li všechno,
co se hlásá na školách, všechno, co se vidí, cítí, mluví,
všechno, co existuje, není-li to všechno hídou, dýmem,
nicotou?« Vyzrálý pessimism i\ mielL1v a TurgenevLlv
vypadá práve tak a nžívá dokonce t)'chž slov. Existuje
skepse, která je laskavá k lidem a uctivá k institucím;
t;)ková je na pr. skepse Anatola France: ale skepse
:rJaubertova se žene nekdy jako rozzuren~' b~'k: clo
\'ek se narodí proto,« cteme v t::-chž »T'ametech blázno
v)'Ch, »že

>:otec se kteréhosi dne vrátil z orgií rozpálen vínem a
zhýralými recmi a že matka toho využila, že uvedla v cin

nost všechny úskoky ženy ... N echt jsi co nejvetší, nejprve
jsi byl neCO' necistého jako sliny a smrdutejšího než moc,
pak jsi prošel promemmi jako cerva posléze jsi prišel na
svet, skoro bez života, krice, pláce a zavíraje oci jako z ne
návisti k slunci: ". I táž! se te, až te cervi sežerou, až
tvé telo se rozloží ve vlhkosti hrobu a nebude již tvého

praChtl, kde jsi clovece? ... Chceš, aby se smekalo pred tvou
lidskou mrchou, hnijící v rozkladu,- ac ješte cistší ncž ty,
pokud jsi žil. Tot tvá velikost, velikost zrnka prachu, ve
likost nicoty!«

Chceme-li spravedlive ocen it v)rznam ChestertOlll1V,
nesmíme zapomínati, že hojuje zejména proti rozšírení
takovéto nálady v lidstvu. Co se stalo Fjaubertovi a co
se stalo jeho osobám, že koncí v takovém pessimismu?
Po pravde receno, nestalo se jim nic, a nebylo to ne
štestí, n)'brž zjemnelé a neotužilé nervy, jež je privedly
na tuto pochmurnou dráhu. Tento koren moderního
pessimismu rozpoznal Nietzsche: pessimismus, prayí
ve »Frohliche vVissenschait«, není znakem velkých ne
snází a utrpení, nýbrž toho, že v zjemnelém, zpohodl
nelém a ulehceném živote se cítí již komárí bodnutí
jako krvavá rána; dríve se lidé vychovávali k snášení
bolesti; proti pessimismu je lékem opravdová nouze.
Ani Flaubert nevidí základ rozcarování a pessimismu
svých postav v žádném velkém neštestí. Praví sám
o paní Bovaryové:

»Ah, jak šfastné byly doby mládí ! Jaká nadeje a jaká
hojnost illusí! Dnes z nich nezbylo skoro nic. Vydala je
v tech rllzn)'ch dobroclružstvích své duše, v rllzných po

sobe jdoucích stavech: v panenství, ve stavu manželském,
v lásce -- ztrácela je stále v toku života, jako cestovatel
zanechává vždy cást svého majetku po hO:ipodách na své
ceste. Ale kdo jí ucinil nešfastnou? Která zvláštní katastrofa
ji znicila?"

Stejnou c1iagnosu delá Flaubert o hlavní postave
s\'ého druhého velkého moderního románu »Citové V)'-
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chovy«. Ani tu není velké katastrofy nebo velké bole
sti. Bedrichova únava a rozcarování plyne z drobných
denních dojmu, které by se ponekud silnejším nervúm
nemohly stát nebezpecnými. Zde opravdu, jak jsme
cetli u Nietzscheho, komárí bodnutí se mení v krvavé
a nezahojitelné rány. Bedrichovi se delá špatne od ža
ludku, ponevadž domovník, který mu posluhuje, páchne
alkoholem. Na universite našel katedru, která se tva
rem podobala katedre na gymnasiu: nudno. »Radosti,
jichž se nadál, se nedostavily; a když vycerpal cítárnu,
probehl sbírky v Louvru a nekolikrát byl v divadle,
pojalo ho bezedné nudno.« »Byt jeho, ozdobený ho
dinami alabastrovými, se mu znelíbil. Steny byly ten
ké, slyšel, jak studenti varí si caj, smejí se a zpívají.«
»Ponevadž stesky Bedrichovy nemely žádné príciny
rozumné, a ponevadž nemohl dokázati žádné neštestí,
jež ho stihlo, Martinou naprosto nerozumel jeho nár
kLlm na život.« A tak vidíme vyrústati zde generaci
lidí, kterým se nic neprihodilo a kterí jsou prece zcela
zniceni. Žijíce v klidu a pohodlí, vyrážejí k nebi zoufa
lejší nárky než Niobe, jíž bylo zabito sedm synú a
sedm dcer, a než král -Lear, jenž, zrazen detmi, koncí
jako žebrák a šílenec.

Optimismus nebo pessimismus je tedy do velké míry
otázkou, v jakém stavu jsou nervy. O jednu prícinu
víc, aby nervy byly v dobrém stavu. Špatná nálada
nhá stíny do sveta, zbavuje zemi bohatství a zatem
nuje slunce. Tolstoj rekl svému žáku Rulgakovu, jenž
podrobne popsal poslední rok jeho života: »Když mne
bolí žaludek, pak na procházce všude se mi namanují
psí výkaly, takže dokonce mi prekážejí v procházce; a
naopak, jsem-li zdráv, pak vidím oblaka, les, krásná
místa.« A Anatol France podává v jednom ze svých
románLl klasický a rozkošný doklad o tom, že špatná
nálada i u duchú naklonených premítání a abstrakci j~
jako okenice, která nepropouští svetla, a že pouhá roz
mrzelost ciní i kosmos nízkým a bezvýznamným. Pan
profesor Bergeret, zamilovaná postava Franceova, bjl
jednoho dne špatné nálady; seznal, že je podváden
svou ženou, a mimo to se mu zdálo, že musí považovat
za ztracenu nadeji stát se jednou rádným profesorem.
I šel toho dne vecer se svým žákem Goubinem a pozo
rovali oblohu s hvezdami. Goubin se zeptal, je-li asi
Mars obydlen. Pan Bergeret odvetil nakvašene, že není
možno predpokládati neco takového; nebeské prostory,
pravi1, jsou neobydleny a život je. patrne jen nemocí
naší planety, plísní rozšírenou na povrchu našeho zka
ženého sveta; dodal, že pro slávu nebes doufá, že v da
lekých prostorech se život vyvíjí jen v geometrick)'ch
krystalech; »jinak by mne netešilo,« pripojil, »pozo
rovati hvezdnaté nebe nocní.« I byl pan Goubin, který
si to vzal k srdci, prirozene velmi prekvapen, když jed
noho vecera, kdy pana Bergereta už prebolela zrada
ženy a kdy dokonce dostal zprávu o jmenování rádným
profesorem, opet pri procházce jeho ucitel ukázal kon
cem hole na Mars a pravil: »Prál bych si vskutku,
abychom meli dosti silná skla, aby bylo videt obyvatele
této planety a jejich podnikání.« Goubin pripomnel, že
drahý ucitel prohlašoval pred nejakou dobou o Marsu
opak.

»Prekvapujete mne,« odpovedel pan Bergeret. »Máme ja
kési duvody predpokládati, že všechna ta slunce, jež vidíte
záriti na, neb~ osvecují a zahrívají život i myšlenku. Život
- i na zemi - se casto odívá príjemnými tvary a myšlenka
je božská ... Prál bych Isi vedeti, jsou-Ii na Marsu žiVOllcí

tela, krásnejší než na zemi, a zda: jsou tam duchové vše
stranEejší. '. Nepochybujme o tom, kanály na Marsu byly

vyhloubeny bytostmi inteligentními.«

K tomu dodává autor:

»Tak zaplnoval pan Bergeret vesmír svudnými tvary a
vznešenými myšlenkami. Vyplií.oval prázdnotu nebeských
propastí, protože byl práve jmenováir, rádným profesorem.
Byl pln moudrosti, ale byl clovekem.«

Nezakládá-li se hodnocení života na objektivním po
znání, ale casto na hríckách nervu a nálady, zdá se, že
leckdy máme na vybranou mezi životem krásným a
oškliv)-m. Chestertonova filosofie má ten smysl, aby
chom si vychovávali nervy a duši, které reagují na ži
vot radostne. Je-li možno cítiti dvojím zpusobem, nic
nemluví pro to, abychom cítili práve ZpLlsobemu'uch
livým.

Abychom se vrátili k Flaubertovi a obrazu evrop
ského pessimismu: Flaubert nalézá jen jediné výcho
disko z ohyzdnosti sveta: je to branka umení. TýŽ ZPLl
sob, jímž se pozdeji pred životem utíkali dekadenti.

»Co miluji nade vše, jlest forma,« psal r. r846. »NcnÍ

ve svete pro mne než kr<Í!sné verše, vety dobre postavené,
harmonické, zpívající, krás[]é západy slunce, mesícní svit,
barevné obrazy.« »l'racuj, miluj umení. Ze všech lží talo

lže ješte nejméne. Snaž se milovati je láskou výlucnou, od·
danou, vroncí.« »Umení jako hvczda, vidí jak zemc se tocí,
a nevzrušuje se pro to, jiskríc ve svém azuru.,« ;>Nejdltlcži
tejšími událostmi mého života bylo nekolik myšlenek, cetba,
nekteré západy slunce v Tronville na brehu morském a pcti.
,nebo šestihodinné rozhovory s prítelem.«

Ctete-li »Salambo«, na každé stránce vzpomínáte na
tyto mrazivé teorie o umení, které »jiskrí ve svém azu
ru«, nestarajíc se o cloveka. Tato kniha je od zacátku
do konce založena na kultu formy. Clovek tu nemá
vetší cenu než kaluž, do níž svítí slunce, nebo hrot
kopí, na nemž se zableskl mesícní svit. Vše se tu ace

11uje jen jako príležitost k rozvinutí dokonalé formy.
] e tu mnoho barev a lesku; ale pokud se týká vecí lid
ských, je za tím vším nihil, nic, prázdno.

Politika

H. Boczkowski:

Panevropeismus.
Pred dvema lety na tomto míste uvažoval jsem

o Panevrope, referuje o známém dnes už prukopni
ckém spisu Coudenhovovu. Tenkráte myšlenka pan
evropeismu byla útlá a slabá; vznikla na sotva uhasí
najícím vulkánu válecného besnení, a Evropa, ac vy
cerpána hospodársky, nebyla s to odpoutati se od vo
jenského ovzduší tragických let 1914-1918. Dnes se
se Vídni zahajuje první panevropský kongres, a snad
se ukáže, co pravil propagátor Panevropy, že »svetová
historie má více fantasie než její -loutky, a tvorí se re
tezem prekvapení a uskutecnených utopií«.

Od té doby, co vyšla tiskem »Panevropa«, leccos se
podstatne zmenilo v politickém ovzduší Evropy. Staly
se veci, jež 1'. 1923 psychologicky byly nemožny. Došlo
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vyklizeníPorurí. Locarno je skutkem a znamená de
itivnÍlikvidaci válecného ducha. Nemecko je ve
zn Národu. Thoiry znamená opravdový pocátek
nconzsko-nemeckédohody, což je conditio sine qua
n evropského míru. Pruští ministri ostentativne se
slovujípro sblížení. Tím svetový pacifismus prestává

\ti chimérou snílku a stává se cinorodým plánem.

Chtelbych zde ješte jednou vyzdvihnouti stežejní zá
dy panevropské ideologie. Predne tedy dem o k r a··
ism, ovšem moderní a opravdový, nikoliv stranick)'
. zp,reparovanýpro egoistické i docasné potreby poli
ckychstran. Panevropa i zemepisne má býti vyzna"
na s ohledem na politické rozšlrení demokratického
rízenía také s m Ý š len í

Coudenhove-Kalegri mínil póvodne Panevropu ze-
mepisneod Portugalska až do Polska.

~fysJím,že východní její hranice mohou býti prelo
ženyponekud dále za U k r a j i n u, jež, ac zem e
pi s ne patrí k Východní Evrope, k u I t u r n e vždv
gravitovalak Západní Evrope a politicky od XVII. st.
nastoupilacestu demokratického vývoje. Snad práve
v techto okolnostech dlužno hledati podstatu jejího
bojeproti dríve carské a nyní bolševické Moskve. Je
možno,že práve v tom tkví nejvetší tragika ukrajin
skýchdejin. Zkrátka, Ukrajina programove se hlásí do
Panevropy,chtejíc b)/ti jejím predvojem na východní
periferiioproti rodící se práve E v r a s i j i. .

Dalším cinorodým prvkem panevropeismu je uznání
národnostíza politicky tvurcího cinitele. Jinak receno,
vysvoboditijej ze sverací kazajky etatismu.

Konecne dlužno zmíniti se o tretí zásade panevrop
skéideologie, karakterisující podstatne politickou me
todn tohoto hnutí. Míním tím p a c i f i s m u s - ne
pouzejako ryze mravní požadavek, ale jako reálne-po
litickýprogram se zretelem, abych tak rekl, k techni
ckému znemožnení militarismu a války. Má docela
pravdu Coudenhove, praví-Ii, že i »š pat n é hra n i·
e ev ž d y j s o u lep š í než vít e zná v á I k a«. Fi
nancníkrise Francie je toho názorným dokladem.

Ano pacifism prestává býti již libtlstkou politických
fantastuci pikantním korením na diplomatických hosti
nácha zacíná býti životní otázkou kulturního lidstva,
jehobud - anebo. Bud n a c i o n á I n í i m per i a~
Ii s m u s anebo dem o k r a t i c k é e v rop a n s tví.

O tom všem jedná se na 1. panevropském kongresu.
" programu se praví, že »první panevropsk~T konp"res
mábýti p r v n í vel i k o u m a n i f e s t a c í e v r o p
s ké je dno t y. O t e vre n o vou str á n k u
evropských dejin: zápas o sjednocení
pe v TI i TI y. Panevropský kongres jest k o n g r e sem
n á rod u a n i k o I i v v I á d; hude se zde jednati ni
kolivo z v I á š t n í z á j m y, nýbrž o v y bud o v á n í
sj e dno cen é »s i ln é a s p r á tel e n é E v rop y«.

Pouze panevropskou metodou bude lze vyrešiti se
zdaremkomplikovaný n a c i o n á I n í pro b I é m naší
doby.Jenom cestou, jež je navrhována panevropským
hnutím, mužeme privoditi hospodárskou obnovu pová
lecnéEvropy a tak umožniti uspokojivé vyrešení neod
kladných s o c i á I n í c h pro b I é m u, tudíž zmírniti
dosavadní p o I i t i c k é a s o c i á I n í r o z por y.

V tom smyslu pozdravujeme panevr.opský kongres.
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Národní hosp'odár

o levnejší úver.
Ani o agrární cla se tak úporne nebojovalo jako

o úrokovou míru. Boj ovšem není tak zjevnÝ, nebot
agrární cla byla programem dvou politických táboru,
kdežto pri úrokové míre nejde na první pohled o otáz
ku politickou. Rozrešení otázky úrokových sazeb týká
se v první rade financního kapitálu (penežních ústavu)
a prtlmyslu, tedy lidí skoro vesmes téže politické a so
ciální príslušnosti a techže hospodárských zásad. Ba
vec jest komplikována ješte tím, že rozhodující cinitelé
jsou zpravidla Zároven zástupci financního i prumyslo
vého kapitálu. Teprve v druhé rade rozrešení této
otázky doléhá na ostatní vrstvy, jež jest posuzovati
ien s hlediska sociálního a nikoli politického. Problém
sám odborne patrí do souboru snah, jež jmenujeme
ekonomisací výroby v nejširším slova smyslu.

V álka i inflace rozvrátily úplne úverové hospodár
sivi. Náprava meny (stabilisace) jest predpokladem
návratu k úverovému hospodárství, celkem však jest
jeho obnova težší, zdlouhavejší a spletitejší než pro
vedení stabilisace, ponevadž se neomezuje jen na vnej
ší akty hospodárské a financní politiky, nýbrž vyža
duje ješte osobní dóvery a osvedcené stálosti financních
a hospodárských pomeru.

Po válce jsme prevzali hospodárství tak rozrušené,
že v prvních dvou letech po prevratu nelze o úveru
mluviti. I n f I a c e i d e f I a c e, úv e r p r 1 m o z n e
m o ž n ují. Inflace znamená ztrátu pro veritele, de
flace nesnesitelné zatížení a zkázu dlužníka a oklikou
opet škodu pro veritele a omezování úveru. Proto
u nás ztroskotaly všechny pokusy o oživení úveru, než
jsme se oficielne rozhodli pro politiku stabilisacní.
Škodlivé dósledky vlivu údobí inflacního i deflacního,
náš prumysl až na malé výjimky již úplne prekonal,
iiIJancní kapitál (banky, sporitelny a záložny) je práve
ve stadiu sanacním a lze ríci, že jest již mimo nebez-'
pecí a velmi blízko normálním pomerum. Jen s obno
vou úverového hospodárství se dosud nezacalo, lépe
receno nedostali jsme se dále než k rozhodnutí neco
uciniti.

,Je pro nás príznacné, že zámernou a úsilovnou sna
hou našich financních ministrll nenabyl u nás financní
a úverový rozvrat takových rozmertl jako v jiných
státech, ale že nyní obrat k normálním pomerum,
zvlášte pokud se týce úveru, na škodu celého národ
ního hospodárství se zdržuje.

O f i c i e I n í úro k o v á s a z b a Bankovního
úradu a nyní Národní banky neprestoupila u nás nikdy
7%. Prumer v roce 1919 cinil 5%, v roce 1920 5'639%,
v roce 1921 5'8IIro, I922'5'224ro, 1923 4"868%, 1924
5"956%, 1925 6'730% a 1926 až dosud 6%. Nejvyšší
sazba u nás byla 7ro od 20, prosince 1922 do 14. ledna
1923 a od 25. brezna do 30. listopadu 1925. První byla
zavedena na ochranu koruny po známém útoku na ni
18. prosince 1922, a druhá na sklonku ministrování
inž. Becky, když státní finance byly nesnesitelne zatí
ženy krátkodobým dluhem (pokladnicními poukázka
mi), když ztroskotalo nekolik pokusu O sjednání za
hranicní pujcky a byla obava, že tento neblahý stav se
projeví na konec ve zvýšeném obeživu, úcinným za
sáhnutím ministra Dra Engliše a nekolika velkorysými
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rezy (konverse a zaplacení pokladnicních poukázek,
reforma státního rozpoctu, konso lidacn Í. PlljCka, dano
'1á reforma) nastal obrat k lepšímu. .,

V sousedství bývalo ovšem mnohem hure. Nemecko,
Rakousko, Madarsko, Polsko a Rusko byly postiženy
úplným menovým rozvratem, Rumunsko, Recko a Ju
goslavie byly inflací postiženy více než Ceskosloven
sko, Italie, Francie, Belgie asi jako my. Na podzim
1923 dosáhla v Nemecku diskontní sazba výše 90<;70.

po zavedení ríšské marky na pocátku roku 1924 cinila
10<;70a postupným snižováním teprve v cervenci 1926
klesla na úroven našeho diskontu 6%. V Rakousku
byla nejvYššÍ diskontní sazba 15<;70a dlouho pres lO<;70.
V Mac1'arsku byla nejvYššÍ sazba 18<;70,v Polsku 24<;70

a krome státíi s plnohodnotnou valutou (Anglie, Ho
landsko, Švédsko, Švýcarsko, Severoamerická Unie a
pak i Španelsko) nemel žádný prumerne nižší diskont
ní sazby než Ceskoslovensko.

Tento náskok jsme však v posledních dvou letech
ztratili již vuci Nemecku, a také Rakousko se rychle
konsoliduje. Prícina jest v tom, že Spojené Státy in
vestovaly v Nemecku (po prijetí Dawesova plánu) svuj
prebytecný kapitál. Zahranicní pujcky Nemecka se od
hadují za tuto krátkoll dobu pres pet miliard dolaru,
t. j. pres 170 miliard Kc. Krome toho se nemecký pe
nežní trh sanoval svým vlastním kapitálem, který se
po menové stabilisaci vracel hromadne domi'l. P o k r o
k y Nem e c k a ve trech letech jsou o hro m n é:
celé národní hospodárství se zkonsolidovalo, prLlmysl
stal se vážn}rm konkurentem na svetových trzích a úver
zlacinel na predválecnou výši. Letos v léte bylo lze do
stati v BerÍíne krátkodobý úver a t. zv. denní peníze
již pod oficielnÍ diskontní sazbou za 5-6<;70.

Zde jsme u jádra veci a u toho, v cem nás Nemecko
predstihlo a kde my jsme uvázli: n a š e pen e žní
ústavy poskytují výrobe i obchodu
prí 1i š dr a h Ý úv e r. To jest také jednou z neko
lika složek, proc dnes tak težko mužeme konkurovati
svými výrobky úa svetových trzích a proc nás Neme
cko vytlacuje.

Na penežních ústavech i prllmyslu mstÍ se nyní hrí
chy inflace i nezavinené dusledky deflace. Banky po
skytovaly po prevratu úveru príliš lehkomyslne, grun
derství a nepromyšlené investice zatížily prumysl a
nyní se ztráty musí likvidovati na úcet i toho prumyslu,
který se rídil správnými hospodárskými zásadami a
jehož rozvoj se nyní brzdí težk}rmi úverovými pod
mínkami. Velké financní ztráty i vetší dat10vé a so
ciální bremena a menší penežní ohrat, úbytek mnohých
obchodu nutil banky, aby zvýšily úverové sazby. V mÍ
l'U se pohybovaly debetnÍ sazby 1--20/0 nad oficielnÍ
diskontní sazbou, t. j. cinily zrídka kdy více než 7<;70

Nehledíme-li k nepravidelnostem prvních let, pohyhuje
se od rnku 1923 bankovní úroková sazba pro obchod
a prllmysl mezi 9-12<;70 brutto a mezi 12·-15<;70 netto
a v nekteri'ch prÍp;:tclech i výše. Vybocily tedy banky
hezky daleko z mírných mezí a návrat, sní žen Í d e
bet n Í c h úro k o v ý c h s a z e b j e dne sne j
tež š Í o t á z k o u úverového hospodárství.

l'enežnÍ ústavy se každému snížení brání všemi pro
stredky. Jejich hlavním dLlVodem jest, že nemají cím
nahraditi úbytek prÍjmLl, jehož hlavní cást tvorí práve
debetní úroky, že by tím sanacnÍ dílo bylo ohroženo a
a' existence jim znemožnena. Tohoto duvodu není
ovšem u velkých a zdrav}rch bank, ale protože se tyto
veci projednávají vc SVtiZll han k, podle nehož se rídí
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i ..banky nesvazové a mensl penežní ústavy, li v á zly
vše c h n y s n a h y o zle vne n Í ú ver tJ na

mrtvém bode. Konsolidacní politice Dra Engliše se
v tomto ohledu staví v cestu nejvetší prcldlŽky. [{ešení
jest choulostivé proto, že úpadek banky m{l vždy
zhoubný vliv i na ostatní celé hospodárství a posti·
huje více nevinné než vinné. Porady, jež se o této veci
v zime. a na jare konaly, ale bezvýsledne, byly o(hu
nuty na podzim a dosud se v nich nepokracuje.

Stanovdw penežních ústavu se sice zmenilo, al"
nekteré okolnosti ciní rešení naléhavejšÍm. Lacinejší
úver jest hlavním clánkem konsolidacní politiky Dra
Engliše a nelze jej proto z celku vytrhovati. PrLlmysl,
jemuž shodou okolností ztežuje vývoz uváznuvší ob
chodní poEtika, nemecká a dumpingová konkurence
Írancouzsko-belgická, naléhá stále durazneji na spra
vedlivé snížení debetních sazeb, které jsou dnes u nás
témer dvakrát vyšší než v Nemecku. Však i pomery
na penežním trhu jsou takové, že si prirozeným tlakem
vynutí nápravu. Nastal totiž zajímavý zjev, pro nás
velmi potešiteln}r, že lze již pozorovati urcité na h r 0

madenÍ kapitálu u penežních ústavi't.
Deflace podnítila náhle sporivost, jež neustala ani
v údobí stabilisacnÍrn, takže dnes jsou u pencžních
ústavu miliardové vklady, jež dríve ci pozdeji si vynutí
nižší debetnÍ sazby. Dosud banky, než by snížily úrok,
radeji nového úveru nepovolují. Proto se chopily vhod
né príležitosti záložny, které nyní financují clrohn)'
prt'imysl za snesitelnejších podmínek, cili prúlom, tre
bas malický, již zde jest. Penežnímu trhu se ulehcilo
'proplacenÍm státních bonú, cástecným proplacením a
konversÍ státních pokladnicnÍch poukázek a koupemi
státních pújcek sporitelnami a pojištovnami k trvalé
mu zúrocení a ješte vetší uvolnení nastane, jakmile
se zrídí Poštovní sporitelna, jež bude nevetšÍm a nej
stálejším kupcem státních pú jcek. Velké financní ústa
vy zabývající se dlouholetým a komunálním úvcrem
(HypotecnÍ banky, Zemská banka, pojištovny a pen
sijnÍ ústavy) mají dnes již tolik prostredkú, a za tak
priznivých podmínek (6-80/0 !), že vytlacily z tohoto
oboru úplne obchodní banky. Konecne sotva budou
moci banky odsunovati snížení debetních sazeb dále
než k dúiové reforme, která znacne zmírní jejich dosa
vadní bremena. Ale zlacinenÍ úveru nelze odkládati ani
tak dlouho. Jest nutno debetnÍ sazby snížiti ješte letos
na podzim, jest treba, aby úzce ohranicenÝ prospech
bank:orT\ho kapitálu ustoupil zájmLlm celku. c/zetl!.

Ji1~í Hejda:

Obnova Nemecka a poucení pro nás.
IV.

Pred rokem jsem se vracel ponekud neobvyklou ce
stou z Belgie pres Strasbourg a Stuttgart. Stuttgart
jsem neznal a hledati o pLll dvanácté v noci hotel v nc
známém meste, je vždy nepríjemná vec, zejména, ne"
chceme-li v beztak drahém Nemecku platit nesmyslné
ceny. N uže, ve Stuttgartu prišli na velmi prostý, ale
typicky nemecký nápad: umístili na nádraŽÍ hotelovou
kancelár, která mi behem dvou minut zajistila pokoj.
Výhody jsou zrejmé: proud cizincu se rozdelí do všech
hotelú, takže se nestane, aby hotely u nádraží byly
preplneny a nekde dál ve meste zíraly prázdnotou. Jste
ušetreni nepríjemných prekvapení ohledne výše ceny,
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cenu ujednáte již na nádraží, ušetríte zbytec
t a v)'loh za bludnou jízdu mestem.

'díte. to je nemecký nápad, nemecký smysl
nisaci!Proc to není jinde? Proc jsem v Nizze

ctyri hodinu od Cinsiez po Mont Baron; proc
Janove stál bezradne mezi dilematem platit

luxusnímu hotelu nebo 15 lil' v podezrelém ho
kam se chodívá ve dvou, dovedev se ~~. ah,
I, pozde! - kde jsou dobré hotely pro turisty;
nade mnou krcili rameny portýri asi dvacíti

vsk)'chhote1ll? A proc to, co nešlo ani o kar
v Nizze. ani v sezóne v Janove a Glasgove, šlo

adce v Stuttgarte? Proc tutéž zkušeno t jsme
I všichni v Lipsku na veletrhu? Proc se na ne
, nádraží nemu ím nikoho na nic ptáti. maje
apsáno na tabulkách? Proc se lze na všech vel
nemeck)'chnádražích umýt, oholit. dáti si preže-
šat)'.ha dokonce koupit i nezbytné veci - límec,
tcky. ponožky?

)'slemesi, že jenom u nás tohle vše není! Není
i v Ttalii.ani ve Francii, ani v Belgii, ani v Bo
ku. ha i ve vzorné Anglii, kde jinak je vše »a11

t« a kde za umytí, mýdlo a rucník od vás nikdo
menikde ani halére, je težko sehnati to, co v Lip
Dráždanech, Hannoveru. Norimberce. Carlsrl1he

je docela samozrejmé. Na príklad cistic bot. Cím
v k je. že nemecké železnicní vozy jsou tak vzorne
. neokopané,nepáchnoucí, nepoplivané. takže se na
icích stydíte v našich vagonech pred pohledy ci-
~ Takový prestup hranice v Horních Podubnech,
ehu.v Georgswalde, práve tam, kde nejezdí mezi
ní n'chlíky, ale docela obycejné, obcanské osobní

'. je krokem ze západní Evropy na Balkán. Snad
O i tím. že Nemci dávají na hranice svoje nejlepší
y, my nejhorší.
leoc nám vlastne jde: klobouk dolu pred nemeckou
nisací a nemeckou dLlkladností. Jejich smysl pro

'dek má neco až titerného v sobe - schází mu
rit. Jedete-li drahou z Drážcfan do Lipska, zdá se
. že jedete hrackárským krámem. Fabriky z Kot-

stavebnice, vyleštené silnice, rovné, s príkopy
vymodelovanými, s chodnícky a stromecky, dom

a viJly všude sporádané, nacesané jako devcátka
ožím tele. policajti s vyleštenými knoflíky, nádrq
a s krytými perrony a podchozy. .. Zdá se, že
hle ten kamínek na ceste tam musí být, práve tak

O ten cervený mák v poli, zrovna na tom míste aio kousek dále, protože je to nekde predepsáno a
to práve tak nejúcelnejší. Tato dukladnost je nekdy
pitomá, protože jak živi nepochopíte, proc tlávestí,
Vujícídoby odjezdll a príjezdu vlaku, musí býti
ivne složité, skládací a rozebírací, velmi rozmerné

témer oltárovité, proc praobycejný vešák ve voze
í tak roztomile samozrejmý, jako každý jiný ve
. n)'hrž jaksi podivne massivní, témer vyzývající

obešenínad vším tímto porádkem.
Tento strojový porádek se po válce ješte umocnil,
tupJ10valaž v opojení presnosti, disciplina se zmoc

predevším hospodárského života, nebot miliony
h, kterí po ctyri leta byli zvyklí na subordinaci,
nesliji do továren i kancelárí. Je v ní úžasne mnoho
duchého, ale privádí Nemecko nezadržitelne ku

li, protože má urcitý program a pevný cíl. Po
vuhodnerychle se odhazují prežilé formy, poválecná
lace dovolila bezohlednost, prímý postup, který až
rážel (viz pomer Nemecka k Rusku), desinteress-
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ment, jež bylo vynuceno mírovýmj smlouvami, na vel
ké politice evropské, výjimecné postavení stranou
evropské politiky daly Nemecku možnost samostatného
vývoje. .

Ajaké je dnešní Nemecko? Je u nás všeobecne zná
mo, že má 53 leteck)"Ch tratí, z nichž 47 provozuje ve
vlastní režii? Že jsou to trati, spojující huste všechna
nemecká mesta, trati s živou frekvencí, pripojené na
velká centra zahranicní - Amsterdam, Rotterdam,
Kodan, Moskvu, Paríž? Je u nás sledován rychlý roz
voj nemecké kabelisace telefonu, VZrllst automobilismu,
postu p elektrisace?

Nemecko proniká kapitálove za hranice. V Mac1'al
sku kontroluje težbu bauxitu a má pro svuj hliníkovÝ
prllmysl na léta zajišteny dodávky. Nedávno prošla ti
skem zpráva o nemecké majorite v Crédit Lyonais, nej

.vetší francouzské bance - zpráva jen neurcite vyvrá
cená, ale potvrzená nesvolání111 valné hromady. Vklady
li nemeckých bank dosáhly již 80 proc. mírové parity
é' stály již s pocátku t. r. pred bankami francouzskými
a italskými, kter)T111poslední valutní krise ješte uško
dila. Z nemeckých bank mela nejvetší - Deutsche
Bank - k prvnímu lednu 1924 349 milionu vkladu,
T. ledna 1925 864 miliony, 1. ledna 1926 1.239 milionu!
Žádná z evropských soukromých bank nevykazuje ta
kový VZrllst vkladll! Je pochopitelné, že nemecký kapi
tál pocíná se opetne ohlížeti po vhodné investici za hra
nicemi. Již za doby inflace zrídilo 15 nemeck)'ch bank
svoje filiálky v Holandsku, ale také v Americe a v Asii
se nemecký kapitál opet objevil. V holandské Východní
Indii zakotvilo Nemecko pevne a Rhein. Elbe Dnion
zrídila si v Bandoengu kancelár, která zejména hledí
dostati do rukou vzrustající elektrisaci Javy a Suma
try, kde má jedine ve Švýcarích vážného konkurenta.
V Argentine stojí Nemecko již opetne na svém míste
s vývozem v hodnote 77.9 mil. Mk za poslední kvartál
1925 (r. 1913 69.6 mil. Mk), v Brazilii bylo sice zatla
ceno z druhého místa Spojenými Státy a Argentinou
na místo ctvrté, ale jeho vývoz se v hodnote opetne
zvýšil (53.3 r. 1925 proti 50.0 mil. Mk r. 1913) .

Nejvetším úspechem Nemecka jest 'však beze sporu
rychlé pronikání do Ruska. emecko bylo prvním stá
tem, který vedl silnou cárn pres vše, co bývalo, a po
chopiv situaci, zarídil se pro vývoz, jehož podmínky
jsou naprosto odlišné od obchodu s jinými státy.
Ohromné Rusko potrebu je zboží a je ochotno dovézti
110každé množství; ale jeho kapitálová kapacita není
taková, aby mohlo zboží platit promptne. Proto otázka
vývozu do Ruska je otázkou úveru a to ne obvyklého
obchodního úveru trí nebo šestiruesícního, nýbrž úveru
dlouhodobého. Je prirozeno, že dlouhodobý akcept mu
že povoliti pouze kapitálove velmi silná skupina a ježto
ve v)rrobe nelze operovati s takovými nelikvidními po
ložkami, je na snade myšlenka kooperace za úcelem ga
rancie poskytnutého úveru a jeho premeny v likvidnÍ
pohledávku. Tomuto požadavku se Nemecko rychle
prizpusobilo. Ríšský snem povolil úver 300 milionu Mk
na podporu vývozu ve forme garantování ruských
smenek až do výše 60 procent. Smenky - vetšinou
ctyrleté - promení Industrie Finanzierungs A. G.
Orto v krátkodobé smenky po srážce diskontu a pro
vise (maximálne 10 pr.oc.). Tímto zpusobem si Neme
cko zajistilo ruský trh a podlomilo soutež ostatních 
zejména Anglie, Spojených Státu a Ceskoslovenska.
Podívejme se na podíl, který pripadá na jednotlivé
státy pri dovozu zboží do Ruska: ze strední Evropy
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(Nemecka, Rakouska a CSR) bylo dovezeno (v procen
tech celkového dovozu) v r. 1921/22 34.1 proc., v roce
1922/23 41.6 proc., pri cemž 41.3 proc. pripadalo na
Nemecko, v roce 1923/24 27.5 proc. (z Nemecka 24.5
proc.), v roce 1924/25 23..) proc. (z Nemecka 15.2 proc., (
z Rakouska 4.8 proc., z cSR 3.3 proc.). Úbytek, který
zde pozorujeme, byl zpusoben vzestupem dovozu ze
Spojených Státu. Ale již v roce 1925 stoupá velmi silne
vývoz z Nemecka, v prvním ctvrtletí 45 mil. Mk, ve
druhém 50.9 mil. Mk, ve tretím 65.0 mil Mk, ve ctvr
tém 89.0 mil. Mk. Tento stoprocentní vzestup nepole
vuje ani v roce 1926 a zatím co my získáváme za ctvrt
roku proti lonskému stejnému kapitálu pouze 13 mil.
Kc, získává Nemecko 62 miliony Mk, tedy témer pul
mi'liardy Kc.

Ale Nemecko proniká do Ruska i koncessemi, které
NEP pripouští pri exploitaci lesu, v zemedelství, težbe
a prumyslu a v obchodu. Zejména t. zv. výrobní kon
cesse, které v sobe zahrnují i exportní možnosti, mají
pro cizí kapitál eminentní význam. V roce 1925 bylo
mezi uchazeci o koncesse 34.6 proc. Nemcu, 11.9 An
glicanu, 10.0 Americanii, 8.1 proc. Francouzu, 3 Ita
lové a 2.6 Holandanu. Koncesse byly udeleny z 25 pro
cent nemeckému kapitálu, 17 proc. anglickému, 12 pro
cent Spojeným Státllm atd.

V pomeru k Rusku musí Ceskoslovensko sledovati
velmi bedlive vývoz. Není treba mluviti o východní a
západní orientaci. Obchod každého státu smeruje podle
zákona o nejmenším vývozu vždy tam, kde jeho vývozu
staví se v cestu nejmenší prekážky, kde je nejvetší po
ptávka po jeho zboží. A 180milionové Rusko je zemí,
která stojí na pocátku vývoje, jenž bude v príštich de
sítiletích velkolepý. Rusko bude potrebovati i naše zbo
ží, ale jde o to, abychom neprišli pozde, abychom nena-
lezli nejlepší místa obsazena a nebyli nuceni spokojiti
se zbytky. V obchodní politice není místa pro senti
mentální reminiscence. Dnes, kdy se rveme o každou
dodávku za podmínek, ztížených svetovou souteží i na
trzích, které pro nás nikdy nemohou pricházeti v úva
hu, kdy žijeme z konjunktury, nemMeme si dovoliti
velkých gest vuci nikomu.

Dotkli jsme se nekolika typických momentu dnešního
hospodárského vývoje Nemecka a zbývá ješte shrnouti
všechny poznatky v celkové hodnocení. Jsem si vedom
toho, že data zde uvedená jsou kusá; ale nebylo ani
úcelem tohoto clánku podávati statistiku a matematicky
dokazovati skutecnosti. Tech nekolik císel, jež jsem
uvedl, melo jen lépe illustrovati situaci.

Nemecko musí získati svoji predválecnou posici; ba
ono musí získati více, nebot svet jde ku predu, deset
ztracených let musí býti nahrazeno. Kulturní vývoj
prináší vzestup všech potreb, tyto potreby se rllzní a
rozrustají, každý stupínek k uskutecnení lidského ide
álu znamená nové a nové potreby, jež jsou vždy urco
vány hospodárským blahobytem. Nemecko ztratilo ko
lonie, ale tato ztráta, byt i okamžite trudná pro jeho
hospodárství, bude snášena tím lehceji, cím dríve ztratí
~oloniální panství (ve smyslu staré koloniální politiky)
1 ostatní evropské státy. A tato skutecnost nastává,
srovnáme-li dnešní koloniální panství Evropy s jeho
doménami pred stoletím, vidíme, že ztratilo celou jižní
Ameriku, Jižní Afriku, Kanadu, Australii, Nový Zé
land, že se z jejího vlivu vymanuje Cína a celá západní
Indie, že' proste lidstvo chce být svobodné na své pude,
at je cerné nebo žluté pleti, že intelligence dnes již není
privilegiem bílé ra~y a nikde není chuti, dáti se ovlá-
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dati. vývoj britské Indie je pnznacny pro ú
evropského vlivu, který byl podepren bodáky a
mety. Dnes speje svet k novému systému sv(\bod~'
státu celého sveta.

Svobodných politicky, nebot hospodárská závi
nemuže býti setresena tak lehce, jako politické j
O tom bychom my mohli dáti svetu markantní dO
A zde ceká Nemecko nový úkol, v boji o hospodár
ovládnutí ostatních dílu sveta bude mu zápasiti vlas
jen s dvema souperi: se Spojenými Státy a Anglií.
v tomto zápasu se pravdepodobne Anglie s Nemec
najdou a tehdy jim bude sekundovati celá Evropa.

Mám dojem, prehlížím-li v duchu rozvoj svetove
hospodárství po válce, že nastává nová éra »prumy'l
vé revoluce«. Z chyb -liberalismu jsme se naucili ch
pat i význam celkového blahobytu národu. Víme, v

není krisí jakožto zjevu chorobných, že krivka has
dárského vývoje je vlnovkou a duvod tohoto vlnení'
v zásadách úcelné distribuce. Náš distribucní apar'
nefunguje tak, aby vcas signalisoval zmeny v konjunk
ture. Lec to je starý boj dvou názoru - socialistick'
a liberalistického pojímání produkce, jímž na tom
míste není možno se zabÝvati.

Jisté je, že pessimismus tech, kterí vidí úpadek lid
stva, není oduvodnen. Osm let poválecných ukázalo,v

je treba spolupráce všech - ne na rekonstrukci Evr~
py, ale na rekonstrukci celéhó sveta. A zde je také mí
sto Nemecka, jehož vzrustu se nemusíme báti, bud~
me-li s to jíti s ním týmž krokem. I pro nás je ve svete
dosti místa, protože svet potrebu je i naší práce. Do
vedl by jí postrádati - ~4 milionu lidí lze nahraditi 
ale není duvodu, proc bychom se meli dáti zatlacitido
pozadí.

V.

Dostal Jsem se vlastne již ke kapitole, kterou hych
chtel skonciti: Ke kapitole, jež by mohla nésti název
»P o u c e n í p I' o n á s«.

Tem, kterí rádi srovnávají a ze srovnání formulují
závery, chtel bych predem ríci tolik:

Nemecké hospodárství, ac v celku vykazuje tutéž
strukturu, jako hospodárství naše, je prece do té míry
odchylné, že má 62milionový v nit r n í trh, pro který
byl nemecký prumysl systematicky budován. Odtrže
ním Alsaska, Horního Slezska, Saarské pánve a Po
znanska ztratilo sice velkou cást svých surovin, práve
tak jako ztrátou kolonií. Ale neztratilo svoje velké
vnitrní odbytište, zustal mu stále jednolitý, silný vnitr·
ní trh, který mu v normální dobe zarucuje zame~tna·
no st. Ceskoslovensko však svoje odbytište ztratilo, ne
bot náš prumysl byl budován pro padesátimilionové
Rakousko, které rok 1918 promenil v radu státu, chrá·
nících se celními hranicemi proti našemu vývozu a pod·
poru jících vlastní prllmysl. Náš prumysl je z ne j vet·
š í c á s t i odkázán na vÝvoz, nemecký p o u z e p r e
byt k e m. Nemecko vyváží ze svého celého exportu
72.7 proc. do Evropy, do ostatního sveta 27.3 proc. Ce
skoslovensko do Evropy 84 proc., do ostatního sveta
]6 proc. Je tedy zájem Ceskoslovenska na evropském
trhu vyšší a každá krise, postihující Evropu, bude se
u nás více obrážeti, než'v Nemecku, a to tím spíše, cím
vetší kvotu naší produkce tvorí náš vývoz.

Již z toho je zrejmo, že nutno prece jen posuzovati
rozdílne trh nemecký a náš. Ale platí to i o snahách ra
cionalisacních, které dnes v Nemecku tvorí stežejní
heslo prumyslové výroby. Racionalisace se uplatnuje
predevším u exportního prumyslu, nebot jejím úcelem
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sníženívýrobních nákladu a cen, tedy možnost sou
'e. Práve proto musí nám záležeti na racionalisaci
ce,než Nemecku, a práve proto nechápu dobre, proc
naševážné kruhy národohospodárské precházejí tento
žadavek namnoze ješte krcením ramen. Nemecko
iloheslo »nejlepšího výrobku«, který prý najde nej

• kupce. Proti tomu lze namítnouti, že i zboží stred
'kvality má svoje kupce a nutno je vyrábeti. Ovšem
rvati na dosažené úrovni by bylo velmi nebezpecnl
otože, jak již receno, i konsumenti našeho zboží zvy
jí svoje požadavky. Neznamená to, že by Brno melo
'r~betianglické látky; ale musí vyrábeti nejlepší látky
yeh? dr U h u, nebot svet nechce jen anglické látky,
ybržI látky levnejší, ale vždy dobré kvality. Tedy
ptimum v kategorii.
Nesmínás dále iritovati vzdist nemeckého exportu,

ebotnesmíme zapomínati, že Nemecko dalo dnes celý
t'tjprumysl do služeb hospodárské expanse, která je

rímozávislá na Dawesove plánu. Je jisté, že musí na
ati reakce, a Nemecko tedy nemá svoji velkou krisi

ješteza sebou. Ale pri tom pri všem je jeho rozvoj
žasnýa každý soused musí se mu prizpllsobiti. Ne
užemese zastaviti na dosaženém niveau, nebot to bv

znamenalokrok nazpet. Není proto nutno sledovati je;1
mernicenemeckého vývozu, ale zejména smernice jeho

\'nitrního hospodárství === jeho vÝrobní organisaci.
A z té plyne pro nás mnohé naucení. Na dráždanské

schuziSvazu prumyslníku pravil ministr financí O.
Reinholdo programu nemeckého hospodárství: nutno
nížiti dane. Dan z obratu byla již snížena z 2.5 proc.

na0.75proc. - zatím co u nás zustává nezmenena na
v}'ši2 proc. Prepychová dan, která z n a m e n á
v1a ~t,n ~ z d a ne ní k val i t ní výr o b y, tedy
zdanem ukolu, k nemuž musí speti každé hospodár
t~í,,,byla ~ N~meckL: zrušena - u nás uvažuje se

O JeJInovehsacl. V Nemecku bude snížena dan z fusí,
abykoncentracním snahám prumyslu, znacícím ekono
misacivÝroby, nebyly cineny prekážky. Nemecko pro
vádírychlou restrikci úradu - ne však tím, že propou
ští úredníky a nechává systém, nýbrž zmenou systému,
zbavením úradll povinností, které mu nepatrí, novou
organisací verejné služby. Nemecko prevedlo svoje
dráhyúplne na základ obchodní - zatím co u nás se d 0
mní vám e, že jsme to také ucinili. Nemecko reviduje
zemskéa obecní hospodárství prirážkové, aby »pri
schudlém hospodárství nemohly se plniti verejné po
kladny«.

Ne jenom státní správa chápe nutnost nové organi
sace.Ješte více chápe ji prllmysl sám. Postupuje plá
novite, zpravován o zmenách konjunktury predem již
ústavy, zkoumajícími konjunkturu (my ho dosud ne
máme), periodickými publikacemi »Institut fur Welt
wirtsch::ifttmd Seeverkehr«: frankfurtskou »Die Wirt
schaftskurve«. Nemecké listy prinášejí praktické ná
vrhy odborníku k racionalisaci (na pr. v poslední dobe
~T" 'eta »Frankfurter Zeitung«). prumyslnické organi
~"cevypisují ceny na soutežné práce o této otázce. Za
tí' (co u nás se uvažuje o kartelovém zákonu, který by
Cf Jeivíce ztížil kartelování, Nemecko svÝm zákonem
je )rímo podporuje, kontrolujíc pouze Jeho sociální
úc 1ky. .

,-,ecopet nesmíme býti nespravedliví. Také u nás se
pracuje. Vítkovice jsou jiste, pokud ]'de o orO'anisaci

. b b"yro y, na prvém míste snad v celém železárství sve-
tovém. Také náš severoceský texti1 snese každé srov
nání, naše keramika je pri nejlepší kvalite cenove velmi
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nízká, naše sklárství si udrželo svoje jméno i v nej
horší krisi. Vím, že i u nás podnikaví jednotlivci hle
dají nové cesty a pokud jde o individuelní iniciativu,
nemusíme zoufati. Kde bylo dosaženo dohody ke spo
lupráci, jako na pr. v cukerním prllmyslu, tam stojíme
na výši - ne-li první.

Co nám však schází - v porovnání s Nemeckem
- - je p e v n Ý h o s pod á r s k ý P lán. Snad nesou
tíhu viny naše politické pomery, kde stále ješte je po
stavena zed mezi ceským a nemeckým prumyslem, kde
~tále není možno vyrešiti otázku de jure uznání Ruska,
kde obchodní komory, zemedelské, živnostenské, želez
nicní rady jsou parcellovány podle politických klícel
bez ohledu na kvality osobností, kde bez legitimace
strany nelze ríci ani jota, kde existují nejruznejší po
ré,dní sbory, národní komitéty a podobne, které se
usnášejí, ale jichž nikdo nedbá, kde pro vecné politické
handlírství není casu na rešení problémtl hospodár
ských. Slyšíme sice tu a tam mluviti nekterého ministra
o naší obchodní politice, ze Svazu prumyslníku se ozve
lamento nad danemi. Obchodní komory, když jim pet
minut pred dvanáctou byl dán vládní návrh zákona
k vyjádrení, prispechají s návrhy. které padnou, pro
tože zatím byl již zákon odhlasován ... Ale neslyšíte
nikde ani sluvka o našem hospodárském plánu, nesly
šíte pranic o smernicích výroby. Slyšíte nárek sklár
ského prumyslu nad vysokými cenami jeho surovin, ale
nikdo se neohlédne, protože chemický prumysl, který je
mocnejší, ceny drží. Naríkáme pet let na vysoký ob
chodní tarif, ale jeho reforma patrne nespechá; Ra
kousko zatím provedlo již reformy dve, Nemecko nás
utlouká svými tarify na každém kroku.

Chcete-li tedy srovnání s Nemeckem: v Nemecku,
pres všechnu politickou roztríštenost, má parlament
smysl pro hospodárské potreby zeme. Dawesovým plá
nem byly mu dány smerníce jeho výroby, vedomí vá
lecné porážky živí v nem myšlenku na vítezství hospo
dárské. Srovnání s Ceskoslovenskem mllžete si udelat
sami.

Literatura a umení

Ilja Erenbllrg:

Ruská literatura po revoluci.
Nelze poprít, že v emigraci je nekolik nadaných spisovatelu,

ale bylo by stejne naivní utvorit si podle jejich del náwr
o dnešní ruské literature, jako cestovat Evropou s predválecnou
mapou.

Nelze pokládat za politiku, tvrdíme-li, že vystehovalí spiso
vatelé nechápou, nerozumejí a nemohou rozumet nové ruské li
terature. Nastal obrovský obrat, který znamená pro ducha pro
lomení. Proti tomu jsou intel1igence a nadání bezmocné. Ti nej
bystrejší a nejmoudrejší mezi spisovateli se proste stávají slepci,
kterí se snaží presvedcit cizince, když mluví o soucasné ruské
literature, že po nuceném otevrení nedobytných pokladen a zna
cionalisování dolu jsou dejiny ruské literatury ukonceny.

Mezi životem []lároda a jeho literaturou je nepopíratelné pouta.
Hranice, které nás delí, nejsou toliko kilometrové, jsou to casto
také meze v dobe, ale je nesnadno urciti prechod chronometrem.

Cizinci, kterí neznají novou ruskou literaturu, neznají nové
Rusko, nebOt jedine literatura by jim mohla alespon cástecne
vysvetlit ohromný proces, spíše geologický než politický, který
s~ odehrává v národe ISO milionel duší. Události, i když jsou po-
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ctive oznamovány, vždycky Ihou. PoHtikové z povolání jich
dovedou využít a pi'edkládaj í davu obraz, kde jsou všechny po
drobnosti p~(sné, ale kde chybí stupnc barev, proporce a závaž
r1ofti. Z toho vzniká rada legend.

FralLouzi, nejpocestpejší národ na svete, národ, který již
dávno nal;radil citlivost švandou, procházejí predstavami sveta

v nedbalkách, a manželské lože Ludvíka. XV. se všude pi'edsta
vuje jako prepychove hUku zkaženého llabylonu. Pohledme r.a

'cilLe, ty pošetilce bez všeho pojmu míry, ty expressionisty,
kterí pokrývají goh~ké domy pestrými nevkusnými ozdobami, ty
klienty uold::>ra Caliga~iho. Po celou dobu byli pokládáni za spo
rádané a mírné lidi, dokud se nepochopila souvislost mezi obrov
ským nákladem JJosl'ojevského spisu a jitrnicemi, vyrábenými
hanoverským vrahem Haarmannem.

Totéž platí pro Rusko. Stále se nám vypravují historky o
orthOllf)xním duchu pároda; tento duch však na konec ,s línou

zvedavostí a s pochrchláváním rozpáral bricho svát06tem. Dosto
!cvský se bere jako vudce ruskou duší, a zapomíná se že se stal
novc generaci nepochopitelným.

*

,echci tuto úvahu zatcžovat jmény, která by nic nepovídala
a radeji hudu neúplný a povšechný. Zacnu pootavením literatury

a její úlohou v Rusku. Nepodobá se to tam ,nijak západnímu
svctu. Na první puhled se zdá, že literatura zaujímá místo velmi
nepatrné. Nesmí se zapomínat, že dobrá polovicka našeho oby
vatelstva je negramotná a že 75 procentlllTI z nich je kniha ne
prístupná, nehot se 1l('snadno prokoušou i dopisy svých vlastních
rodicu. Je vz.1cným prípadem, vydá-Ii se kniha ve 20 nebo 25
tisíci v}:tisklt Ve Francii jsou tri nebo ctyri výlucne literární
casopisy. My nejen že nemáme vubec žádlllJý, ale my nemáme
ani jednn ciste literární revui. Romány, povídky a ve~še se
ztrácejí v spouste císel, technických a hospodárských V}Tazl!.
Je-li ve Francii každý gymnasista schopen napsat román hodný
ceny Goncourtovy, u nás naopak ve spisech našich autoru se pro
zrazuje detinská nemotornost a Inlcdostatektradice. Konecnc je
tu mnoho nesnází úplne vncjškových, o kterých se nebudu šírit.
Ale složitost naší literární situace není pouze podmínena svou
zdánlivou slabostí, nýbrž také svou ,skutecnou silou.

Je treba poznamenat, že opravdu živá cást ruského obecenstva,
která se za,jímá o tO', co se píše, je ško,lní mládd, protO'že inte
lektuálové staré školy jsou bud mrtví, nebo za hranicemi, nebe
zabráni v boj o existenci, který jim neponechává casu na duševní
cviky. Co se týce nové buržoasie, ta se teprve rozvíjí ve svých
zacátcích, a Pierre Benoit, který prišel dakance i v Rusku dO'
mody, j1e pro ni takovým oríškem jako Mal1armé. Pres nával
škalníha uceni mládež cte, ale hledá v literature užitecné zna

lasti, jakoby ta byla technická prírucka. Tato generace vyrostlá
z civilní války je upoutána k exaktním vedám, k politické eka
nomii, ke kinu, ke sportu, a amerikanisuje rychle zemi. Odtud·
pocházejí naši ctenári i naši mladí spisovatelé.

*

Meli jsme pa revoluci nejprve éru básl1Jickou. Byla to fanta

stická doba, doba hladu i civilní války, karnevalí'l na verejných,
námestích, doba malování domu kriklavými barvami, doba te
roru, básníku a tyfových bacilu. Všichni byli zamestnáni nepred
vídanými úkoly: notári se stávali uciteli v baletní škole, dadaí
stictí básníci rídili státní finance. Nad znicenými mesty, zmrz
lými, temnými a vyhladovelými se zdvihala ohromná svetelná

písmena: »My zelektrisujeme celý svet.« Byla to nádherná doba,
protože si v-šich[li uvedomovali, že tO' všechno není nadarmo.

Je docela jasné, že tO' mela být éra básníkll. Verše se prednášely
na politických schuzích, v hospodách, na ulicích a na nádražích.

Nebylo lehkO' dO'stat ctvrtku chleba', která by nebyla pokropena
básnickou inspirací. Byla to> doba, kdy titul básníka poskytaval
majiteli závideníhodnau výsadu, že byl osvobozen od odhazování
snehu na ulici. V Kijeve jsem byl casto nucen prahlížet ve
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funkci predsedy syndikátu spisovatelu sta básnických zacát

nických pokusu. Proletkult zarizoval všude básnické školy, k
starí symbalisti vysvetlovali žákum sotva gramotným um
vcršovati.

Prasa vyžaduje casu a papíru: obojí chybelo: 1 vy"v"tc
všeho druhu se psala na rub starých spisu. Když nejaký šl
livec vytiskl své basnc, byl to vždy jen malý svazecek. l\limo
se básne sn<:c1no prednášejí a také snadnb lepí na zdi. Zkrá
príciny vnejší i Vlllitrní byly príznivy paesii.

Zrození nové prosy ruské prišlo soucasne se zmcnou rytmu r
valuce a s ochabnutím, které charakteri:suj" tak zvaný »:'i

(nová ekanamická paitika). Jistý skepticismus zaujal mí
Iledávného nadšeruí. Tady nastala premena osobností, vydá
návrhú a fantasie. Slovo »soudruh« zm.izelo z obehu. Bývali ou

druzi dostali bílý chléb, ale za ta musili se smírit s tím, že budoa
nadále pouhými »obcany«. Ale koláce a stríbrné mince zust!
valy drahé. Naše mládež prožívala velkou tragedii. Knihy na

stoupily na mí:;to bajonetll. Ovšem že to byly lrnihy predrevo

lucní. Život, který tam byl papsán, byl již docela cizí, hrdinovi
pc-zvyklí, a tak romány, které se cetly, pripadaly jako romány
daby sti:edoveké. Tu se pocítila potreba literatury, která by uva
ž.ovala O' navém živate a nO'vých lidech. Uvolnení, které na
stalo, dovolilo psáti i tiskoouti jiné knihy, než m~lé svazky bá
nÍ. Tak nastoupila éra prosy po ére poesie.

Jaká je budoucnost naší literatury? Její budoucnost je bu
doucnastí samotného Ruska. Již dávno pred válkou pohlédl sym.
bolisb Alexandr Blak náhodou z akna vlaku a napsal prorocky:
»Hle hvezda nové Ameriky!«

V HUlsku jakO' všude jinde mdešla daba mechanickéhO' ro
mantismu. Ta již neni íuturisll1us, jeh"ž veselé rozpustilt ti
zdravily detství stroje. Nyní jest nový svct v plném mládí se
všemi odvahami a krutastmi mládí. Nejen že se dovede prizpi!
sobit jakO' automat, ale zároverl dovede vypuknout v slzy \\er·
therovy. JakO' každý rom:1lltismus vyvolává tento nový roman
tismus zmenu proporcí a premíster:í plánu.

»Yúlání Východu«, které je prO' astatní národy snad pouhou
záminkou k exatismu, je p~a nás jakýmsi skutecným prelitím
krve mongO'lské, která proudí v našich žilách. Když jsem mluvil
o razdílu našf'1lO východu a západu, snažil jsem se být ncstralUlÝ.

Ale ne, nepreji ·si tutO' mravencí kulturu, tytO' mece, kterými vej
\'ící šiité pokrývají rudými ornamenty bílé turbany. Ale není tu

yýberu. Rusko se svou sm~sí dvou krví, roztažené po dvou sve·
tovych dílech, muže být bud státem evropským, nebo dekoracl
asijskau, svttdnou poúze pru' evropského spisavatele, který je
(;choten prO'behnout miliony kilometru protO', aby nakonec mcl
\' zavazadle \'ždycky jen ubohý samovar.

Doba a lidé

R. Tesnohlídek:

Kniha a pobudové.
Proc jsem zac:J.l psáti a kdy mne to napadlo? Ne

vím, nemohu ríci urcite. Kniha se pojí k matn)'m
vzpomínkám z útlého detstvÍ. Jevila se mi tenkr;lt
predmetem svátecním a prepychovým. Pricházela na
stúl v zime, kdy bylo krásne zatopeno v kamnech a ne
bylo spešné práce. Predcítalo se nahlas, vroucne, nej
vrollcneji však za vecerú, kdy okna zamrzla jako cín,
kdy pod stavením praštel led na rybníku a kdy jsme
b)'vali všichni jisti, že už nikdo nezatluce na vrata.
My deti nechápali ovšem niceho z toho, co se cetlo.
jen prízvuk vet se nám líbil, ponevadž hrcel jednotvár-
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plav. Snažil jsem se pochytiti aspoi'í. ncco,
zume1jsem a velice se mi líbilo, když otec
ctoucího, necetl-li práve sám, a opakoval si

nekterou zvl:lšt peknou vetu. Nejcasteji v ta
okamžiku stál uprostred nízké kuchyne; byla-li

lecnost,cítávalo se ve svetnici. Velké a tlusté
kožené vazbe, Ma r i n o Ma r in e 11i, do
dospelí s nábožnou úctou, ohmatávali hrbet

li casto, že neco takového dovede napsat jenom
á, dobrá hlava. Hra b e R o ž m ber k se
I nekolikrát a otec znal celé kapitoly zpameti.
e cetly u nás Verneovy C e r n é Ind i e a
nutno knihu uzavírat, aby si ji nekdo nevy
dne a nepredbíhal. Usoudilo se, že má jednu
chybu, že je totiž tenká.

erneovS'mispisy seznámil nás svetobežník J a
Byl to droboucký mužík kdesi od Jihlavy, su
it), jako krejcík. Snad opravdu krejcím byl,

ylo lze ríci presne, 'Cím vL'tbecbyl. Jednou pra-
jako pokr}'vac, jindy spravoval boty, tesari I,
posmíval sobe, že má devatero remesel a p~lo

ehrák lIulán tvrdívalo nem, že býval vojákem
p1;'t;tia že hojoval u Solferina pod jeho vele

dož to ví, pobudové vypravovali s chutí a casto
ch, jen o sobe mlcívali. Janecek mi vštípil úctu

e a ke spisovatelství. Sloužil u nás jiste deset
obycejnev zime, kdy nebylo mnoho práce . .T ak
e zacínalona jare s težkou prací na poli, naríkal
si vyhmatal mce a že musí domLl dohlédnout,

lá j ho dcera, sirotek nebohý. A tak zmizel vždy-
ekdy v breznu nebo v dubnu a vrátil se, když
ptáci odlétali na jih. Po celou zimu pletl od me-
áko.ové rohožky na stropy, ale odpoledne, jak
amrzlo, byl shJhou na kluzišti. I osíval rukavice
em, dlouhý, otrhaný kožich, výminecne kouril
viržinky - jindy žvýkal tabák, ale to se v jem

tecnostimestské neslušelo - a za soumraku po
kluzište nádhernou lesklou konví. Druhý celedín

ta mel také vedlejší zamestnání na kluzišti, hrá
n flašinet. Protože nemel povolení a umínil si, že
opatrí stllj co stL'tj, urízl si v rezacce tri prsty.
a se mnohdy hádávali do krve. Franta byl slabý
r. poncvaclžprý mu nesloužily oci, avšak poslou
rád, když se predcítalo. Mel velkou necnost, usí

brzy, když se podnapil, a jestliže byl náhodou
liv)-, pl;\káva1 usedave pri pohnut)-ch v}rjevech.
z nich pil víc, není mi jasno, oba tuze rádi, Ja
však pricházíval z mesta obycejne už jen jako

~a hned si lehl.
'valo se, že se vracel jen s malickou špickou a pak
I ohromn)'m clovekem. Nejednou mne zavolal do
a, aby mi ukázal své poklady. Leželi jsme vedle
na briše mezi predníma nohama koní a Janecek
oval ze skrýše pod žlabem knihy. Mel jich hro

u. opatroval je jako lakomec zlato. a nepL'tjcoval.
do kuchyne jich nikdy neprinášel, jen casto upo
H. co by bylo dobre vypL'tjcit a co je hezké. Díval

e j1ko ve videní na pestré obálky jeho indiánek,
u té svazky, v kterých byly obrázky králL't, vojákLt
ích kraji'!. Skr)rš si vybral po zralé úvaze, aby mu
do nevybral, kone nemohli Frantu ani cítit a jiný
poklacltlneohrožoval. Franta by se jich býval
nillccla proto. aby si tropil z Janecka smích.

obudové se k nám táhli za nejvetších mrazL't jako
i, kterí precházeli potok a ohlodávali stromky
hr~(lc. Sl~'ch:tl jsem o nich jako o strašidlech,
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jak spávají ve stohu panském nebo v pivovarském
sklepc, jindy se prestehovali do kruhovky, ale na konec
uhoreli prece ve stohu. Pamatuji si jejich tváre, pa
matuji si úryvky jejich osuc1Ll,vždyt leckterý sedal
mnohokrát u našeho stolu, zvoní mi hlavou jejich reci
a stále více uvažuji o románu, jehož by byli hrdiny.
Jsem jim to dlužen a snad dluh splatím. Sedm jich
h) valo a osud je smetl jako lidské drobty z rozlicných
ICOuLtlpožehnaného Cáslavska. Byl mezi nimi bývalý
chm'anec semináre. advokátn í úredn ík, jurista, medik,
H'llán, o kterém jsem slýchal, že byl cllistojníkem,
obrovskS' siln~' Lavor. rolnický syn z bohaté rodiny
na horách a Honzícek Prasátko, neštastn}' žebrák a
bloec.

A ti pricházeli za kruté zimy, kdy nevynášela že
brota ani krádež, aby naslouchali ctení knih, aby se
najedli a ohráli . .Jiní z nich nalezli si u nás aspoi'í. na
cas prístreší a zarnestnání jako bláznivÝ generál, snou
henec Marie Valerie, arcivévodkyne rakouské, nebo
strašlive vychrtlý a ošklivý Dedek, o ncmž vím, že
::e jmenoval opravdu Holík.

Jednou mi ukázal Janecek poklad, kterého si nejvíc
vážil ze svého bohatství. Byla to silná kniha, ale cistá,
nepotištená. nepopsaná. Sliboval mi ji a skutecne mi
ji dal, když jsem složil prijímací zkoušku na gymna
sium. Zdálo se mu asi, že jsem již dosti ucený, abych
ji s úspechem popsal. Víckrát jsem se pak s ním ne
setkal a tešilo mne to. Byl bych býval nucen priznati
se, že jsem jeho ocekávání šeredne zklamal. Lec vzpo
mínám si casto na ten svazek krásného hladkého pa
pí ru a hlavou mi letí figury, celé episody života pobu
dL't, stýská se mi po rodném kraji pocátkem podzimu
a nejvíc v kvetnu a porád si hledám nerušený klid ne
kolika mesícLl, abych naplnil knihu J aneckovu, byt na
jiném papíru.

Jestliže ne všichni, jeden byl z nich dojista hrdinou.
Byl to Dedek, ac nevojancil pod Radeckým jako Hu
lán, ani nebil se u Solferina a Custozzy jako Janecek.
Dedek však zvítezil ve strašném zápase na prahu
smrti.

Pod mestsk)'mi valy stál v koute psinec. Byla to že
lezná klec, kam zavírali psy pochytané v dobe kontu
mace nebo takové neštastníky, za které jejich panstvo
nechtelo platit predepsanou dai'í.. Tam u klece spával
II ulán na zemi a jeho slepé nedovrené oci se blýskaly
zelene jako zrítelnice kocicí. Byl už chudák a Janecek
rík:lval, že by bylo na case hodit na neho pár lopat
hlíny. Ležel tam také jednoho parného dne v cervenci,
kdy slunce bodalo jako šídla už kolem deváté hodiny.
Houf klukL't se sbehl k potoku tak brzy pred polednem
a koupali se. Chystal jsem se za nimi, ale zastavil jsem
se dríve u psince. V rozpálené kleci lítal jako divý
malý bílý psík, dve žluté skvrny na uších, jazyk mel
cerný jako mokrý had a slinral mýdlovitou penu. Byl
jsem už dosti obeznámen s vecí a vedel jsem, že je
vzteklý. Hulán ho pozoroval nenávistne poloslepýma,
kocicíma ocima a slyše mne na blízku, zasycel: »Bež,
je zmámene j !«

Vysvlékl jsem se u potoka v rohu naší zahrady a šel
jsem již do vody. V tom jsem zaslechl pronikavý vý
krik plný hrL1ZYa bolesti. Obrátil jsem se a vidím,
jak beží Dedek s podávkami a pred ním psík. Ten
psík to byl, kterého jsem uvidel pred minutou v kleci.
Zahlédl jsem ,že Dedkovi tece po ruce krev, a pochopil
jsem, že byl kousnut. .

Všichni kluci byli ve vode, jen jeden stál na brehu
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a díval se napolo zvedave, napolo vyzývave a mel jsem
dojem, že si chce na psíka dupnout, aby ho podráždil.
Smýkl jsem klukem, tak že se nad ním voda zavreiá
a ve vztek u jsem mu dal ješte napít. Však byl mezi
námi cizí!

Jirí Mahen se jiste na tu príhodu z detství nepama
tuje a nemá, jako tehdy nemel, ani potuchy, v jakém
nebezpecí života se octl a že mu scházel jen okamží
cek. Dedek zatím chytil psa, když ho omrácil, a drže
ho za hrbetní kuži zanesl uprchlíka zpátky do klece.
Chtel pr)' dát psíkovy vody a Hulán mu poradil, aby
odklopil težké víko a nalil mu do rendlíku. Jak víko
pozvedl, vyskocil pes, zahryzl se mu do ruky a vy
skocil. Co by se bylo stalo, kdyby v tu dobu byli chlap
ci na brehu? Príhoda s psíkem se ututlala, protože na
tom záleželo mnoha lidem, zejména majiteli psa, zá
možnému obchodníku, Dedek dostal ctyrák a rozkaz,
aby šel do nemocnice, kde mu ránu vypálí. Ctyrák
propil a nešel nikam.

Cas utíkal a já sedel jednou v únoru za soumraku
v kuchyni a cekal jsem trpelive, až se rozsvítí. Cetl
jsem práve M i los 1a v a Vln o v s k é h o. Venku
byla obleva, rybník se zaléval zvolna kalnou vodou a
na zahrade Dedek pod rozsochatými stromy, jež se
kymácely vetrem, odkrýval jámu repných ríŽku. Ne
jak nezvykle se s tím loudal. Po chvíli vstoupil do ku
chyne a moje matka mu podávala ke svacine hrnek
kávy. Vzal svacinu do ruky, hned ji však postavil na
stlll a vzlykl tak podivne. že to vypadalo jako plactivé
šky tnutí. Matka si ho nevšímala a odešla dojit krávy.
Dedek stál v cerném koute, kam dopadal záblesk pla
menll z kamen, díval se ztrnule na kávu, pak se za
trásl, podíval se na mne - a mne se zdálo. že se mu
obracejí oci v sloup - a pak rekl strašlive pevným,
suchým hlasem:

»Chlapecku, bež ven, abych ti neco neudelal, já jsem
zmámenej !«

Odstoupil od prahu a já mu vybehl takrka pod
rukou.

Když jsme se s matkou po chvíli vrátili, nebylo ho
tu a Franta s Janeckem ho našli na palande pod stro
pem u koní. Ležel a vzlykal. Pozde v noci prijel otec.
Hlídali strídave Dedka a já slyšel, jak si vypravují,
kterak vyje psím hlasem. Trvalo to celou noc. Ráno
mu oblékli cistou košili a otec ho zavezl do nemocnice.
V poledne prišli se zprávou, že tiše skonal. Byl oprav
du vzteklý.

Pamatuji si, že žádostive naslouchal, když se cetla
povídka o kapitánu horící lodi, jenž se hledel zachrá
niti poslední a zahynul v plamenech. Tu povídku si
dal nekolikrát predcítat, ac nebyl milovníkem ctení a
nekdy dokonce na ne huboval. Jsem jist, že vedome
chtel statecného kapitána napodobiti. A stále ješte
slyším, jak svírá desku stolu, jak mu praští v klou
bech a jak prosí divným hlasem jako již z jiného sveta:

»Chlapecku, bež ven, abych ti neco neudelal, já jsem
zmámenej !«

Václav Koenig:
Sovetská disputace o krestanství.

Náboženství bylo v Rusku prohlášeno za opium,
Nikoli nadarmo jedním z nejvetších dojmú dra Bar
taška v Moskve byl nápis, který se skví na Iverské ka
pli: Náboženství je opium pro lid. Pri formální svobo
de náboženského vyznání zachází se v Rusku s nábo-

ženstvím jako s narkotikem i v dobe, kdy komu
cký stát delá z vodky nejvetší zdroj sV)'ch prí
A verící, který se chce jít pomodlit do staro Ia
lverské kaple,. musí si precísti varovný nápis, který
pripomíná, že propadl neresti, které uvedomclýo
sovetský propadnout i nemá. Dru Bartoškovi
ovšem velmi líbilo a nepostrádal ani nikde náp'
Vodka byla kletbou našeho lidu. Zákon ovsem ne
zuje ani náboženství ani církve, ale priznává prí
nost k církvi že muže míti velmi nepríjemné dli I
které leckde vedou až k vylucování z odborových
ganisací, cili k nejvetším existencním ztrátám.

Techto nekolik vodních slov bylo treba ríci. má
míti predem zkreslené stanovisko k náboženské di
mezi zastáncem marxistického atheismu a pravo
ným duchovním, o které pojednává tento clánek.
byla to jediná verejná disputace o náboženské ot
která se v Rusku konala. V sovetských listech doct
se casto strucn,{'ch zpráv o tom, že tu ci onde b
usporádána verejná disputace na náboženské t
o jejím prubehu však se nedocteme jasného refer
dozvíme se jen, že zastánce deistického stanoviska
na hlavu poražen. Jest totiž porádání takov~'chdi
tací jen agitacním prostredkem oficiálních athei
ck)'ch propagátorll, a bylo by tedy pochybené vyklá
si fakt, že se o náboženské otázce verejne diskuto
za známku nejaké náboženské svobody, ke které
oficiální místa mnohem liberálnejší pomer než k
bode politické, která se nepriznává ani oposici uvn
komunistické strany. Není každá diskuse demok
a není jí zejména taková diskuse, které se úcastní
nerovní souperi, z nichž jeden smí na budovu druh
pripevnit potupný nápis a druhý jej nesmí sejmo
Dlužno tedy predem pripomenouti, že i ta di ku
o které zde referujeme, konala se v rámci diktátor
ho prostredí a byla recnickým soubojem dvou proti
ku, z nichž jeden má ve skutecnosti všechen moce
aparát, monopol tisku. a monopol shromaž(Tovac
práva, a druhý pouze tuto možnost verejné tribun

Jde o diskusi, které se úcastnili dva castí dehatéri
takových verejných disputacích, a to Iidov~rkomi
osvety Lunacarskij a metropolita Vvedenskij. Slu"í
poznamenati, že Vvedenskij je hlavou »ohnovlenc6
které by bylo lze asi strucne charakterisovati jako n
levejší, k sovetum loyální a snad i oportunistické k
dlo rozhárané nyní pravoslavné církve. Zminujeme
práve o této debate z cetn)'ch jiných, které se mezio
ma souperi již konaly pred ní i po ní nejen proto,
stenografický protokol o této disputaci byl vydán j
brožura, ale i proto, že diskuse ukazuje nekteré c
rakteristické momenty pro smýšlení ruských komu
stú, jistou sovetsko-marxistickou orthodoxii i jisté
klady sovetské mravouky. Tuto druhou kapitolu
deme snad moci jasneji demonstrovat na velkém pr
cesu s predstaviteli nové spolecnosti, obžalovan~'mi
hromadné znásilnení dívky, který e práve koná v
sku a který vynesl na povrch verejného zájmu otá
sovetské morálky, Jde o téma. které je ohecne zaiíma
a kterým byly oznaceny dva debatní vecery: ]'rr t

ství ci komunismus? Jde tedy o jakousi kontrove
dvou vyznání a svetových názorll, které byly zrej
postaveny do protikladu, a jestliže i diskuse neprin
nijaký podstatne nový materiál (hlavní recník se opí
v podstate o starou marxistickou literaturu). prece
zajímavá práve s ohledem na ustálení propasti m
obema smery. Zejména v prvém svém, socio\ogick
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, je tato diskuse celým sv)'m prizplisobením ny
u zpl\sobumyšlení v pomarxisticteném státe.

prvém veceru podr-obil Lunacarskij krestanství
se stanoviska sociologického a srovnával komu
a krestanství jako dva proudy povahy sociálne

é. Lunacarskij vidí v prvním krestanství hnutí
ého a krajne zuboženého starovekého proletari
roletariát ten se lišil podstatne od proletariátu
dnešní predstavy, tvore ohromný pocet zbídace

propuštencli a tulákli bez prístreší a bez jakého-
zdrojeobživy. Stát mel nesnadný úkol dáti tomuto
ariátu chléb, aby byl uspokojen tento živel, pro

velminebezpecný. V tomto úkolu spocívalo také
jádro tehdejší sociální otázky. K proletariátu pa
tehdy také otrocká skupina pracujícího lidu a re-
ická cást drobné buržoasie. Když krestanství za-

pronikati do techto vrstev, dostávalo se vždy nej
do sféry maloremeslnické nebo malorolnické a
neprojevovalo ješte nijakých typicko-komunisti
tendencí. To se projevilo teprve tehdy, když kre

tví proniklo vlastní proletariát. Snad i mnoho
, co se vypráví ve skutcích apoštolských o prísném
stání osob, kterí vstoupili do církve a neodevzdali

tanské obci svého jmení, je známkou konfliktli,
é se odehrály mezi proletárskou a malobúržoasní
ou krestanské obce. Snad i heslo »Kdo nepracuje,

ejí!« bylo heslem cásti drobných majetníkli, kdežto
lem cásti proletárské asi bylo heslo: »B1ahoslavení
terí nesejí, nežnou, ale žijí jako ptáci nebeští 1«.

á-li pracující nejíst, pak nemají jíst ani ptáci lie
í. Je zajímavo, že zemedelské vrstvy prj~11ykaly se
krestanství velmi pomalu, krestanství bylo hnutí
tského cloveka a hlavne mestského pro1etárl', a
í tedy neprípadné, byl-li neverící nazván pohanem
paganus, venkovan. Byly tedy komunistické ten
ce prvotního krestanství v prímé souvislosti

vídnímpostavením nositelll tohoto hnutí. Krome to
mezinynejším a starovekým proletariátem je velik)'
díl. Kdyby se bylo vládcllm rímského imperia

vrhlo, aby celý proletariát umrel, byli by bývali vel
rádi, kdyby se to mohlo uskutecnit. Kdyby se však
o takového reklo nynejší buržoasii, zmocnila by se

hruza, nebot nynejší proletariát je pracovník, který
ábí vetšinu statku, a proto také práce je strediskem
unismu nynejšího proletariátu. Avšak .starý prole

iát díval se na práci jako na neco zoufalého, cím se
vek mliže zabývat jen chvíli, aby si náhodne vy
Ikousek chleba, avšak nevidel žádného východiska
svého zoufalého postavení. Proletariát byl proste

vem zoufalých lidí, kterí sice dovedli se vzbourit,
i když šli v jeho cele profesionální bojovníci, gla

tori, spartakovci, vzpoury padaly pod ranami orga
ované státní soldatesky. Tu proniklo do vedomí

oletariátu presvedcení, že mecem niceho nesvede, a
ten, kdo bere mec, mecem zahyne. Tehdejší proleta

't nebyl s to budovat žádnou spolecnost. Byla to trí
nepracující, namnoze parasitní, která dospela do

V" úplného zoufalství a nevidela pražádné cesty pro
( I spásu.
, 'cl111ytyto pomery se význacne odrazily v ideálu,
r vznikl v Asii a který musil zníti proletariátu
(.. I'estování - evangelium. Toto zvestování bylo

011 ~rl\, ne ovšem silami techto proletáru, nýbrž silou
íži království chudých, to jest království ubohých
oletárli, ne ovšem silami techto proletáru, nýbrž silou
dprirozenou, velikou a spravedlivou. Zdálo se jim,
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že tato vyšší síla pri jde na zemi, aby zde zarídila ti
sícileté království, které bude spocívati na štestí všech
lidí a na bratrství všech, kdy každý dostane bez práce,
ceho je mu treba k obžive. K tomu prvotní krestan
ství pripojovalo silnou touhu po pomste. Predstavovalo
si vec jako hroznÝ soud nad pány. V evangeliu 
knize lásky - jsou barvy, nad kterými se clovek muže
zachvet. Tvrdí se tam stále, že hríšníci, kterí jsou na
mnoze shodni s boháci, plljdou do temnot, kde je plác
a skrípení zubu, kde cerv neumírá, kde ohen nezha
síná. V evangeliu Lukáše dívá se chudák z luna Abra
hamova na muka bohácova, a nelítostná spravedlivost
zakazuje mu položit jedinou kapku vody na popraskané
jazyky techto opékaných bývalých clenu panující trídy.
Pavel hlásá, že se má odpustit tomu, kdo ubližuje, po
nevadž se tím sbírá uhlí na jeho hlavu. Takový je
mythus o pekle, který uznává církev i nyní; milosrdný
Buh, milosrdnÝ k proletárum, bude nelítostný k neprá
telum panující trídy. Tento mythus se však komplikuje
tím, že ta mocná božská bytost už jednou na zem pri
šla, dala své ucení a dokoncila boj, ale z jakési príciny
zahynula neslavnou težkou smrtí a teprve pri druhém
svém príchodu využije svého vítezství a zavede sku
tecný porádek. Tento mythus o synu božím, kter)'
prijde soudit živé i mrtvé, je jen sociálním prizpúsohe
ním mythu o slunecním bohu, který premúže noc. Jen
noc byla zde vystrídána revolucí, která však nemela
b),ti provedena silami vlastními, nýbrž jakousi vnejší
revolucí. Na oblakách mel sestoupiti syn boží vcele
znacných oddílL\ jistého druhu revolucní rudé armády,
složené z ande1Ll, která mela provést na zemi prevrat.
Prevrat ten mel být hroznv-. teroristický, a svet, omytý
krví, bude hoden štastného a klidného života.

Prvotní krestanství bylo tedy demokratické, protože
nejen srovnává poslední s prvními, ale staví poslední
nad první, bylo revolucní, protože se opírá o onen
hrozný soud, na který nemuže pomysliti bez úzkosti
hríšník, ubližující bližnímu, bylo i socialistické, pone
vadž príští rád mel se skoncit jakýmsi druhem spo
trebního socialismu: zeme sama rodí, pracovat není
treba a stací jen žít pro svou vlastní potechu. I cesta,
kterou šlo krestanství k uskutecnení tohoto plného šte
stí, cesta hrozného soudu, je socialistická. Ale tak bylo
jen dotud, dokud v krestanství mel prevahu proletár
ský duch. Když se zacali ke krestanství primykat vyšší
vrstvy, výklad království božího se zmenil a spatrovalo
se v nem osvobození od hmoty. Krestanství dostává
ráz idealisticko-duchovní, jde o osvobození duše od
tela. Tento charakter nalézáme zvlášte u gnostikli.
Když však vzniklo duchovenstvo jako organisace ve
rícího proletariátu, a když se zacalo ~)scuchávat« (vý
raz Lunacarského) s pány tohoto sveta, zacíná mizet
demokratický duch a zacíná se hlásat, že je nutno po
slouchat pánu; církev se tak stala sloupem toho trídní
ho rádu, proti kterému puvodne zvedala svúj hlas.
K.restanství bylo sice revolucní, avšak nevyzývalo li
'dové masy k revoluci, nýbrž k trpelivosti a nadeji. To
je velmi výhodné pro pány. Podle toho, jak do mas
zacíná pronikat revolucní tendence, vystupuje krestan
ství proti nim a ríká: neburte se, ale doufejte. Tu se
tato nadeje stává prímo protirevolucní. I kdyby lidé
byli s to provésti vlastními silami prevrat, nadeje
ochromuje jejich revolucní energii.

Obrátíme-li nekolik stránek dejin a podíváme se do
XVI. století, mužeme prozkoumati nové krestanské re
volucní komunistické hnutí. Byla to doba, kdy vzrust
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penežního systému a trhu podnítil tehdejší vládce teh·
dejšího svetového jmení a práce, velkostatkáre, k velmi
kruté forme vyvlastnení sedláku. To vzbudilo nejen
wlké roztrpcení v masách zuboženého selského lidu,
ale zpltsobilo také, že od vesnic se odštepil znacný po
cet osob, vyt1acených ze zemedelství, který odešel do
mest, kde se uchytil hlavne v dtllním a textilním pru
myslu a z cásti také ve vzkvétajících remeslech. Za
caly vznikat kapitalistické podniky, založené na ná
jemné práci. Tu se také znacne zmenilo postavení za
mestnanclt cechtl, kterí se zacali stúvat proletári. Tu
se i ve mestech nakupilo mnoho nespokojenosti v pro
letárském a poloproletárském prostredí, a když vznikla
velká revoluce selská. byl do ní stržen i proletariát
mestský. Toto proletárské hputí se význacne projevilo
li anabaptismu. Byl to extrémní projev reformace, kte
rý zavrhoval všechny formy víry, jež by mohly pomá
iJat k upevnení a ospravedlnení posice bohatých. Ana·,.
baptismus a z"lášte jeho levé sekty postavily se úplne
úet pudu evangelia v jeho cástech socialistick)'ch. Stály
n:.;.stanovisku, že nerovnost mezi lidmi musí b)'ti od
stranena a že lidé musí provfst skutecnou pravdu Kri
sj'ovu na zemi. Kdo uslyšel znovu vzkríšené evange
lium, kdo prošel opetn)'m krestem, musí pracovat ve
prospcch chud)'ch a pro království rovnosti. Ale jakou
zbraní? V celém prvním údobí vývoje novokrestanství
vidíme úplne tolstojovské stanovisko k této veci, takže
tolstojovství lze pokládati za jakési odvetví nemeckého
a šv)'carského anabaptismu. Tvrdí, že v žádném prí
pade se nesmí protivit zlu: bijí-li te, nastav druhou
tvár. Svobody lze nab),ti jen sebeobetováním, jen slo
vem a mucednictvím. A také je bili po pravé i po levé
tvári a pak je zacali lámat kolem, ctvrtiti, ponorovat
do varící smoly, zalévat jim ústa rozžhaven}'m olovem,
to jest bylo zapocato barbarské vyhlazování této sekty,
kterou boháci pokládetli za nebezpecný projev sociál
ního protestu. Ponevadž však v tomto prípade šlo
a proletariát do jisté míry prumyslov)' a ozbrojen~',
dospívají anabaptisté velmi brzy k poznání, že zin je
treba se protivit. Nejenergictejší lidé zacínají prohla
šovat: Bóh je s námi a dá nám vítezství. Dej se znovu
pokrtít a ve jménu lásky k bližnímu opásej se mecem,
ponevadž jinak vlci sežerou stádo Kristovo, a v doh~
príchodu Kristova snad zóstane jen pole, poseté kost
mi. Proto vznikly ozbrojené vzpoury proti nátlaku
vlád, které vedly k první Komune, ke Komune divné,
pestré a dramatictejší, než byla Komuna parížská, 
ke Komune munsterské. Toto mesto se octlo v moci
proletariátu a drobného remeslného lidu v cele s blud ..
ným hercem Janem Leydenským a odporovalo obrov
ské armáde páni'l po osmnáct mcsícó s nejvetším he
roismem a jednomyslností a zavedlo »válecný komu
nismus« a úplne spolecné vlastnictví. ba i spolecenství
žen, mnohoženství. Posléze ovšem byla tato komuna
vyhlazena od prvního do posledního cloveka. To byla
nejvyšší vlna revolucne krestanského komunismu. Ten
dence, kterou má krestanství, doufat v Loží síly, mu
sila rozdírat vnitrní uvedomení revolucních anahapti
síu, Vidíme zde nikoli produkt krestanství, naopak je
to povstání, které vypuklo z prirozeného hncvu pr le.
tariátu, který však nemohl roztrhnout clonu nábožen
ského svetového názoru. Kdyby byl mohl pokracovat
ješte dále, nezustalo by z krestanství ani cucku.

V prítomné dobe lze za nejgeniálnejší výraz pokusó
rozrešiti sociální otázku krestansk~'m názorem poklá
dati tolstojovství. Sovebk)' komunismus, aktivní pdl-
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myslový proletariát orgél.l1.isujedostat~cnou vojen
sílu, aby na neprátelích, kterí nechtejí pustit lid
k správné samoorganisaci, to vybojoval. To vyža
skutecného boje, vážného vyhlazovacího boje a
centrace státní moci, aby se proti centralisovaným
lám neprítele mohlo pi'tsobit centralisovanou SI

vlastní, to vyžaduje i provedení tech opatrení, kter'
stát mltže zabezpecit svou existenci a osvobodit se
neprátel. Všechny tyto stránky jsou každému ko
nistovi dost protivné a každý komunista ch'
že kdyby byly jiné, cesty komunistického rádu na z
dal by jim prednost, ale dokud není jiné cesty, pak
komunista odhodlane, hrdinsky a strízlive cestouho

Je pri rozeno, že takoyí lidé se stávají nervosnÍmi,k
jim nekdo ríká, aby zahodili zbraú a nastavili krk
!ltlŽ pánó. Ucení takového druhu se hlásalo velmihl
ne v dobách prvního krestanství, ale to nijak ncotr'
posicí páni'l. Neotráslo jí ani tolstojovství, nehot i
stojovci, aniž si toho jsou vedomi, pracují pro po
zení chudiny pántl111,krmíce chudinu nadejemi na
jakou mírnou cestu, kterou lze vymoci spravedlivo
Proto pánové nenávidí tolstojovce za to, že je kriti
slovy, ale odpouštcjí jim, nebot sami bojují proti jej'
kritce zbraní z ocele. Ideologie Tolstého je id~ol
šl chtická. Tolstoj se snaží idealisovat vesnické po
ry a ríci, že je treba se vrátit k vesnici a znicit mes
Kažcl}' at kopá zemi, nasadí do ní kapustu, a pak ji
nechteje nikoho vykoristovat a nejsa nikým vykori
ván. Myslit však na ri'tzný prepych, na babylolls
vež, na mesto, na vládu nad prírodou, to pochází
dábla, od kapitálu. Komunismus však je díte kapitá
Komunismus ríká, že kapitalismus prišel práve pro
aby naucil lidstvo vedecky organisované práci, bez
ré nemuže b},t zrízena žádná pravda na svete. Pr
je komunistóm jasno, že nemají popírat vedomo
nýbrž musí vyrvat je kapitalismu. Proto je komun'
mus dedicem Kainova plemene. Jestliže Búh skut •
stvoril svet a rozdelil národy, pak heslo »Proletá
všech zemí, spojte se!« je skutecnou výzvou k pre
žení techto božských rozhranicení.

Krestanství i komunismus usilují o pravdu, ale'
mezi nimi veliký rozdíl. Krestanství nemelo možnos
pomocí vlastní práce doložit skutecný základ lidsk'
štestí. To je možné jen tehdy, když poslední trí
proletariát, stane se nositelem or~anisovallé práce,
vrhr:c mystiky a vezme clo ruky pušku, aby v boji, s
nepríliš dlouhém, provedl SVtlj vlastní soud. Komllni
mus mllže se ke krestanství chovat jen krajne llepr'
telsky. 1\ezaporníná na ducha, ale ví, že na pude mat
riúlního blahobytu vyroste bohatá a složitá kultura,
v této kulture, v dalším rozvoji rozumu a citu, vi
sv lIj vla,;tní cíl.

Takový je a::i obsah prednášky, na kterou hylo o
povídati metropolitovi Vvedenskému. Je pochopitl'ln
že mohl vytknouti úzké pojetí krestanství a hhvn
zdi'lr~znit, že krestanství Ži"t<.!:lpredevším. al:ycLoll1t
rL·kli po clomúcku, revoluci hiav a srdcí. Pres to j' VV

z:.ciímavé llvé"ti nekolik momenti', z reci Vvcden,l,éh
F.1xe j,::'o tu speciální argun:cnt:lci, prizpll~ohenoll1
kálním pomerum, která reci dodává pro našince zvlášt
ní príchuti.

Vvcclenskij nejprve ukázal na to, že posuzovati kre
stanství jen se stanoviska sociálne hospodárského zna
mená posuzovati jen jednu stránku krestanství. tuna
carskij pri posllwvání krestanství s tohoto hlerlis
považuje prn)tní krestanství za jaké.,j mech"Ili"l
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ocení nejnhnorodejších živlu, ale zapomma na
í hloubku krestanství. Na krestanství se každý

podle toho, jak mu to dovolují jeho optické in-
enty, a práve proto je výklad krestanství tak

orod~·.Na Krista je možno se dívat práve jen n~
nsky. Jestliže se krestanství stalo z krestanství ka
mh krestanstvím bank, pak je to jen degenerovaná

krestanstvÍ. Krestanství není a nebylo také ná-
n.tvÍm proletárLl, nýbrž náboženstvím cloveka.
tus delá V}'ZVU k lidské duši. Kristus zavrhuje ta

é instinkty, které chtejí náboženství využít k po
e. Když lid chce prohlásit Krista svým politick)rm
cem, odchází Kristus do ústraní: »Království mé
í s tohoto sveta«. Odolává pokušení b),t vLldcem
talcI!.Mluví proste k cloveku a proto také presto,

rekI.že bohác nevejde do království nebeského, pri
k ncmu témer na prvém míste boháci, Ale ne kú
kdo se zrekne všeho, co má, dí evangelium, mllžeim~'mucedníkem. Lunacarskij kreslil obraz témer

jakéhomoharrledánského ráje, kde jsou hrozny vína,
y pšenice, ba i krásné dívky. Ale i jestliže byly

krestanství takové názory, byly to jen chorobné
hylky, které nemají nic spolecného se skutecným
stansk}'mideálem. Vždyt Krista nepochopili mnoh-
ani jeho vlastní ucedníci. Petr, který má podle ka

lické predstavy na nebesích rozhodovat, koho vpu
t a koho nevpustit, byl nazván Kristem satanem,
r)' nemyslí na veci božské, ale lidské. Z toho však

vypl~'vá,že idea Kristova byla špatná, jestliže byla
tne vyložena. Což z toho, tázal se Vvedenskij, že

heidemannové, Ebertové a N oskeové nepochopili
arxe, v)'pl)'vá, že idea Marxova je nesprávná? Po
zilo-li se ucení Kristovo v dejinách církve jako
krivém zrcadle, vyplývá z toho, že krestanství od
relo? Jestliže Rockefeller ci Morgan si muže podle

acka Londona k snídani objednat sto beefsteakLl a
lehnout si na sto postelí, pak je to jen proto, že se
kládá za cloveka stého stupne. Jestliže Kristus ríká

dem, že lidé jsou rovní, bratrí, dává už tím možnost
zrešiti všechny sociální problémy. Mohou tam, kde
ou všichni stejní a bratrí, existovat sociální tragedie?
ekne-li se na to, že všechno je praJdicky utopií, pak
vedenskij namítá, že práve principiální methoda Kri-

tova k rozrešení sociálních dramat je jedine úcinná.
nynejší marxismus není nic jiného než evangelium,

'etištcné atheistickým jazykem. Snad odpllrce uzná,
e Kristus mcl potenciálne reální rozrešení životních
agedií, ale namítne, že krestanství bylo fakticky oez
ocnéa že proto prišli patriarchové Tichonové a pape-
ové jako Lev XIII. Tvrdí se, že tito lidé jsou stra

níky buržoasie a kapitalismu proto, že jsou ucedníky
ristovými a že Kristus pres své revolucní výzvy je
nejlepším prípade oportunista, to jest socialistický

rádce. Není horší klevety, než jakou pohanil Krista
olstoj. Tol5tojovství je horším neprítelem krestanství

než atheismus. Tolstému je Kristus hrdinou ve stylu
el1lcckéMarHtky: peclive ucesaná pešinka, bezvadné

linil'a j;lkjsi zasnený pohled, nevidoucí sociálních dra
at. /\le Kristus neprotiví se zlu, to je prece bájecné!

olá \\·eC!cnskij. TolstQjovstvÍ není nic jiného než
echtické nicnedelání, a princip neprotivení se zlu je
rincip nicnedelállí. Kristus však byl velký aktivista.

Byl jím, když vyrkl slovo odsouzení proti farisel1l11 a
ákoníkll!n. Kdyby nebylo bývalo Leninovy agitace,

nehyloby ani Leninovy Diktatury. Kristus, kter)r bere
dutk)' a prekotí stoly penežníku v chráme, je pravý
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aktivista. Ale i pohrllžka Kristova posledním soudem
je projevem aktivismu, a sice ve smyslu diktatury.
Kritus zde vystupuje jako aktivista až do konce. Mo
bilisuje nejen síly zemské, ale nebeské. To by bylo
možno nazvat diktaturou v kosmickém, absolutním
merítku. Kristus však pri tom prohlásil prednost
mravního vlivu, nezríkaje se však ve výjimecných prí
padech ani fysického nátlaku: bicující vyhnal a odsou··
dil všechny, kdo nebudou okouzleni krásou jeho ideálu.

Vy revolucionári, volal Vvedenskij, nemužete Krista
odsoudit už z toho dllvodu, že vy jste sami stoupenci
diktatury. Vždyt diktatura s hlediska bojujícího mar
xismu není permanentní stav, ale jen jistá historická
nezbytnost. Diktatura bude trvat jen tak dlouho, do
kud nebude znicena trídní prehrada, a vy sami ji roz
delujete na dve fronty (»rekl bych, nejen na frontu
válecného komunismu, ale i na frontu toho lidového
komisariátu, v jehož cele stojí vážený Anatol Vasilje
vic Lunacarskij«). vy uvedomujete, užíváte metody
nátlaku duchovního, intelektuálního, pedagogického.
Proc vytýkáte Kristovi nicnedelán í a neprotivení se
zlu. když 2000 let pred vámi užil stejné a vesmírné
dokonce metody? Kristus je se sociálního hlediska ci
nitelem pokroku v nejhlubším smyslu toho slova. Když
mluvíte o principu boje, boje až do krve, pak tento
princip boje až do krve za ideu první uskutecnil Kri
stus, ukrižovaný na Golgothe. Krestanství s hlediska
sociálne-spolecenského není tudíž míl1, než vaše meto
da. Je dokonce víc, ponevadž zahrnuje v sobe celé lid
ské já. /

Takové bylo hh.vní utkání obou souperu. Myslím, že
jsem ctenári vyhovel lépe, podal-li jsem mu prehled
obou recí, než kdybych jednotlivé jejich cásti k sobe
kriticky prirovnával. At si své kritické stanovisko
k diskusi, odehrávající se na scéne prostorove i ideove
ponekud vzdálené, udelá každý podle svých vnitrních
disposic.

Dopisy

Capek, Salda a "Nová Svoboda".
Pane redaktore,

v posledním císle "Prítomnosti« napsal jste na adresu "N. Svo
body" nekolik príkrých slov, jež mela radej i zustati nenapsána.

Netreba hledati podezrelosti, kde beží 01 pouhou nespráV]lost;
a nelze Il<lzývati zradou, co jest pouhým respektem (chcete-li
pre h n a n Ý m respektem) k projevu literáta Šaldova jména.

Založil jsem »Novou Svobodu«, jsem její vydavatelem, a od
povíd[lm za ni politicky i mravne. Címž není receno, že stojím
za každou r<idkou tam napsanou. Hledte, co je svobodomyslnost:
Byl jsem clenem »Petky«, a »N. Sv.« mesíc za mesícem tiskla
argum011ty proti »Petce«; vedl jsem težký boj za uznání koalic
ního principu v proletárské tríde, a »N. Sv.« psala o koalicní
pditice skoro stejne kysele, jako »Prítomnost«. Nehledal jsem
v tom ani podcúelosti, ani zrady. Když už byla míra vrchovatá,
l~:lrsal jscm i'adu clánku o koalicní politice, které byly t a k é
[clemikou s redakcí »Bechynovy N. Svobody«, jak se jí ríká.
Víte, proc jsem dal prednost diskusi pred jiným postupem?
Protožc na skupine intelektuálu, pracujících s »N. Svobodou«,

nejlépe jsem poznával, jak vrstva studovaných dtí a myslí.
Protože její námitky byly mi stále živým podnetem, abych kon
troloval a také korigoval sám sebe. Protože omyly této skupiny
mne pobádaly, abych proti omylum bojoval. ::-'1e! jsem ovšem
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Zastupování ministru.

7. ríjna

Mám za to, že podle argumentu a maiore ad minus, jehož
Vaší replice sám uživáte, musí býti zastupování jednoho
nistra ministrem druhým prípustno pri výkonu podradné sprli
funkce, jakou jest jmenování notáre, je-li prípustné pri
duležitejších úkonech moci výkonu1é, pri vyhlášení zákonu a
dávání normy tvorících vládních narízení.

Mluví-li ústavní zákon c. 294/1920 o zastupování v podpi
vání zflkonu a narízení, míní tím nejen zastupování ve fysick
výkonu podpisu nýbrž i zastupování v projevení souhlasu, jeho!
výrazem práve onen podpis jest.

Ostatne jsem si vedon~ toho, že se zajisté najde práv
který zde ,na míste argumentu a maiore ad minus užije a

;nentu a contraria a )lvcde, že ministr se sice smí dáti zastu.
povati jiným ministrem pri podpisování a tím po prípade schva..
lování vládního narízení, nikoliv však pri jmenování soudnlbo
funkcianáre aneb dokonce pri povolování IhlJty v nejakém zahli

jeJlém správním rízení.

Poroucím se Vám s výrazem nevšední úcty

Vám oddaný
Dr. Eg01~ Sehll/elb.

v. S.

P: Škoda, že -temto osvetov. komisím Prí tom n o s t ne·
venovala dosud pozornost.

Vám oddaný

Jak proti fašistum.
Rousinov na Mor. 27.19. 26.

Ctcný pane redaktore!

V Prí tom n 00 s t i nadhonil pan VI. K. otázku t;právnosti
dosavadního boje proti fa~istLtm. Redakce v poznámkách k dOw

pisu ho požádala, aby napsal jak na ty "hodll1é lidi a idealisty
nebo jak pan VJ. K. ríká »hcjly«, pohlíží. Z dopisu a poznámek
mám dojem, že nemužete najít tribunu, odkud by bylo možno ty
l>hodné lidi a idealisty" ucit politické abecede a politickému

myšlení. (Pan VI. K. sám upozornuje, že ti hodní lidé mnobo
mnoho nedovedou.) Bohudík máme vybudovánu celou sít tako
vých tribun. Jsou to osvetové komise, zrízené zákonem ze 7./2

1919, které v prvé rade jsou mceny k tomu, aby se všemu ob
canstvu dostávalo odborného lidového výkladu o ústrojí státu ..

a o právech a povinnostech státních bcanll (§ I) = mají to býti
školy politického vzdclání. Stací tedy omezit kucharské pred
nášky, prednášky o chemii denního života a bllh ví jak se ty
které více méne duchaplné prednášky nazývají na minimum a
zavést více prennášek z historie (jen ne probuh prednášky o Hu
Govi a Bílé Hore, takové, jak se dnes na venkove porádajl),
nejduležitejší vecí z národního hospodárství , o pomeru státu
a církve, uj asnit poj my demokracie, h u m a nit a, s o c i a I i s 01,

S o c i á ln í a celou radu jiných dLiležitých pojmu, s kterými

ruzní politictí agitátori provádejí hotové eskamotérské kousky.
emíním tím zatáhnout místní osvetové komise do víru poli

tických zápasLI, ale vybudovat je jako školy správného myšlen~
školy jasných pojmu a zdra.vého rozumu. Proti tem pak budou
fašismus a jiné extrémy bezmocní.

Nové knihy.
Soucasné Rusko. Sborník; vydaný Ústavem pro studium

Ruska. V komisi l>Melantricha«. Obsah: Území a obyvatelstvo.

Státní zrízení. Sociální struktura. Národní hospodáiíství, Komu
nistická strana atd. Stran 2IO za Kc 20.-.

J. H. Rosny .ieune: La: désirée, ou Les amants de Pragllt.

Dne noble histoire damour. Le maitres du roman, 20. La Nou

velle Revue Critique, Paris.

Rud. Bechyne.
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záruku, která je v takovém pomeru hlavní vecí: Vedel jsem, že
námitky mých prátel z l>N. Svobody« jsou námitky lidí váž
ných, kterí mají poctivé úmysly.

S takového hlediska se, prosím, dívejte na noticku o Capkove

projevu a na otisknutí Saldova clánku. Beze všeho doznávám,
že v prvním prípade stala. se chyba. Rozhodne však odmítám
mínení, že stanovisko l>N. Sv.« bylo pod e z r eJ é. Podezrelý

je intrikán, nikoli však clovek cestný, který si trochu pospal,
a zatím se v živote verejném staly jisté podstatné zmeny, kte

rých - probudiv se - ihned nepochopil. A Šalduv clánek? Vadí
mi jenom to, že redakce l>~. Sv.« zcela jasne nerekla, že a, proc
nesouhlasí se vším, co Salda napsal. Rekl jsem již svrchu, že

to zavinil prehnaný respekt k Saldovu jménu. Jinak rnevím, proc
by clánek nemel býti uverejnen. Presvedcil jsem se, že podobne,
jakd Šalda, soudí i jiní lidé neposledního vý~namu. Jest lépe
reknou-li to verejne. Jest alespon príležitost, aby jejich náZO'ry

prozkoumány byly ohnem verejné kritiky. Nebezpecné jsou jenom
ty myšlenky, jež zustaly verejne [,eVYl5loveny.

Doprejme myšlcnkám, aby byly slyšeny. Dokud máme mozek
v hlave, a dokud udržíme pero v ruce, spoléhejme predevším
na ten mozek a na to pero. Policejnímu pendreku ponechejme,
aby polemisoval argumenty fysického násilí. Ponechme tiskové
policii, aby merila literán;í tvorbu metrem trestních paragrafu.
Pobourilo nás, když prcsidentuv projev mel býti umlcen a zná

silnen pokrikem ulice. Nedelcjme to také tak! A nezrádcujmc.
Zrádcování sluší ustrašcným sektáHlm, nikoli lidem, kterí mají

ducha, 'Odvahu a - humor!

Vy, pane, jstc nát,ura bojovná. Dejte ,si ríci od cloveka., jemuž
u',ikdy nebylo dopl1áno, aby smel pustit šavli z ruky, že v zájmu

vcci jest lépe nckdy ránu prijmout než dát.

Prosím, abyste prijal zcela prátelský pozdrav.

Váš

V Prazc, dne 3. ríjna J926.

V Praze dnc 2. ríjna 1926.

Velectený pane redaktore!

Ke kontroversi mczi bývalým p. ministrem -n- a p<:Lnem
-d- o tom, zda jmenolvání bývalého notáre Dr. Brabce no
tárem pro Litomcricko jest protiústavní a následkem toho též
nepÍatné, protože je provedl v zastoupení ministra spravedlnosti

ministr sociální péce, dovoluji si tímto prispeti, podotýkaje, že
osobní, vccná a po prípadc též politická stránka prípadu jest mi
úplne neznámá a že mne iajímá pouze ústavne-právní otázka,
s prípadem souvisící.

Pan mirustr -n-- uvádí, že o zástupci jednotlivých ministru
nemá ústava žádného predpisu a odvozuje z § 71. ústavní listiny,

kterýž mluví o námestku predsedy vlády, a contrario, že ostatní
ministri žádného námestka nemají a míti nemohou.

Od~ved pana -d- drží se naproti tomu znení § 72. ústavní
listiny (»President republiky stanoví, který z clenu vlády rídí
jednotlivá ministerstva«) a vyvozuje ze známé prý okolnosti, že
president každé nové vláde schvaluje porad v zastupování, prí
pustnost zastupování jednoho ministra druhým, odpovídá-li tota
zastupování onomu schváJenému poradu.

Oba pánové se drží znení §§ 71. a; 72. ústavní listiny a nepri
hlížejí k zvláštnímu zákonu o vzájemném zastupování se mi

nistru. Mám pri tom na mysli ústavní zákon ze dne 9. dubna:
1920 c. 2S;4 Sb. z. a n. o podpisování zákonu a narízení, tedy
zák<m ústavní listine co da farmelní hodnoty rovnocenný, ji
doplnující, resp. menící. - § 1. tohoto zákona zní:

l>Všichni clenové vlády mohou se pri podpisování zákonLI a
narízení dáti zastupovati jiným clenem vlády, pocítajíc v ta
i predsedu vlády",



sepíše onašich knihách

"Boje proti vcerejšku".
úprave A. Chlebecka vydal 'FraIllt. Bor <> v ý.

Stran 294. Cena Kc 75·-·

va umelecká osobnost jest menivá. Essayisté by mohli
proteovská. Ackoliv se v jeho literárních projevech co
objevuje VZ11,eŠenýpojem »svetového názoru«, bylo by
tento svetový názor filosoficky a estheticky formulovat.

to chvíli svetu prekvapením. Ale co více: svet je každou
. prekvapením i jemu. Procítáte-li tyto »Boje proti vce

c, v nichž rekapituluje svuj' boj za zesoucasnení a zinten
desetileté divadelní práce, docházíte takrka v každé ka

základních, abstraktních hledisek esthetických, jež mohly
't nazvány filosofií. Avšak tato filosofie jest v konkrétním
eseném smyslu praktická. Smeruje od prípadu k prípadu
eprení umeleckého hledi:Ska, jež se meruí podle tooo, jaký
mu v tom ci onom konkrétním prípadu byl dán. Pro-
-Ii z jeho dramaturgických exegesí stat o Corneil1ovi,
. byste prísahat, že její autor jest stoupencem individuál
patriarchálního pathosu hrdinského, jehož obnova zdá se

»jedinou záchranou naší, do hlubin otresené a krvácející
ye. Staf o Verhaerenovi vidí však zase závažnost kolek
o dramatu »Svítání« práve v tom, že se preneslo z dra-

tu ~obmho do oblastí sociální vzpoury, v níž osobnost, po
cti a tradice, j sou necím podružným. Je-li hrdinský Coriolan
atem heroických zdroju energie a pýchy a proto Hilarovi
lášte cenný, jsou mu dramatikové ticha, jako Duhamel a

Vildrac, nemenším prífdadem pro svou lidovost, pokoru, stTíd
t, fklivou mlcelivost. Dovede-li se Hilar na príkladu Mar
ova "Edvarda« a Shakespearova »Antonia a Kleopatry« roz
nit pro tajemnost a tragicnost ~exuálních složitootí a zvratu,
í v prípade »Prodané« promluvit o bukolické jednoduchosti
nického života zpusobem, který by zapadl do každé vlaste
ké domácnosti. Chvílemi, hovore na príklad o Krasinského
ebožské komedii«, obestírá svá slova vášni vou oslavou sl0
ského citu mystického, jako byste slyšeli vroucný zpev slav

anofiluv. Ale nekolik stránek potom prihlašuje se ;Jeméne'
vnive k zákonum, jimiž mluví celá Evropa a které vnikají

našeho života spolecenského, sociálního hospodárského, ni
ce ironicky "posvátnost našich domácích zvyktt ... « - Tyto

malé príklady mohly by být rozšíreny na rozbor celé knihy a
mohly by vyvolat otázku: »není tu tedy svetového názoru,
Jsou tu v podstate protimluvy?" Vpravde nenajdou toho" co se
~ obycejne »svetovým názorem«, pevné pojímání sveta z jed
noho hlediska bytosti, osudu, ideje, jest tu rada l'ónu, jež
1'Ilitrem i prízvukem predpokládají ruznorodost stanovisek, není
tu jednoty umelecké methody a názoru, ale je tu jednotnost
temperamentu, který z umeleckého zjevu, umelecké formy, ume
lecké situacc vytežuje to nejvlastnejší, ojedinelé, neopakovatelné,
schopné práve v této podobe vyjádriti svou nejvetší lidskou
intensitu. Dovoluji si ríci, Žel »Boje se vcerejškem« nej60u
mi ani dílem myslitelským, ani spisovatelským, jímž se chvílemi
tvárí. K tomu chybí jim bezcílnost, neúcelnost, nepredsudnost,
neosobní ClSobitost, smím-Ii užíti tohoto prQtimluvu. Jsou vesmes
psány v k~1krétní praktické situaci, kdy autor musil b"ojovati
za svuj režijní styl a používal cílevedome pripravených attltud
filosofických, sociálních a kritických. Hilar nemluví tu jako
e sayista ani jako filosof; mluví tu jako bojovník a organisátor
verejnosti jako praktický vtldce divadla, jenž s nebývalou energií
zdvihá nehnutý a težký balvan: domácí divadelní ztrnulost. aby
na divadle zase mohl promluvit zápas o živou, duchovní, nekom
promisní výrazovost umeleckou. A v této mnohotvárnosti sta
novisek, v nichž :1ekdo by snad mohl zríti mvšlenkovou neho
tovost, uplat\nuje se práve to, cím Hilar jest' predevším: jehd
režisé~ství. Nebot, jakkoliv tu narazím na odpor toho, jenž
v režii vidí projev svetového názorll. troufám si tvrditi, že
v nynejší a uplynulé situaci evropského vývoje myšlenkového,
nemMe býti režisér ztelesnovatelem svetového názoru proste
z toho duvodu" že ani svetové drama nemá filosofické jednoty.
Doby antiky. renaissance, Ludvíka XIV., výmarského klalssi
cismu, doby ibsenovské skepse, Hauptmannova realismu, Strind
bergovy horkosti, prozatím minuly; nen,í dramatika, který by
urcoval filosofický výhoj doby zpusobem tak prevažujícím jako
kdysi tyto zjevy, jichž »svetovému názo(u« dáti se do služeb,
bylo režisérovou radostí; jakému »názoru« má sloužiti dnes
divadelník. ktcrý není tak štasten, jako Mayerhold, aby sloužil
ve umelecky. nýbrž predevším agitacne, ruské revolucní myš
lence? Tenajde ho, Nalezne jen tolik a tolik vzájemne se vy
važujících manifestací. pri nichž nemá jiného úkolu než toho,

aby z jejich ducha, formy, civosti vytvoril jevištní obraz co
nejvetší, nejrozhodnejší, nej formálncjší intensity. Priznejme se
k zápasum doby prechodné nebo hledající, v níž není jednoty
spolecenského a umcleckého tvaru, jež však má tím rozhod
nejší úkol, aby vždy znovu hledala pravdy clovekovy. Lze ríci,
že v tomto smyslu byl Hila'f režisérem své dOby a že jím
zttstává i nad literární neuspokoj ivostí svého dokumentárního
díla. Nesoudil dramatÍckého vývoje z hotového :6omého hle·
diska, vytvárel si spíše toto hledisko podle otázek, jež mu ruzná
díla kladla. Scénuje »Romea«, »Eduarda«, »Bal1adynu«, »Pesf«,
»Cida«, »Kolumba«, »Svítání«, Moliera, byl v té míre prístupep.
jejich duchu i formové jedinebosti, že, píše o nich, prijímal
skoro jejich jazyk, osud, jejich tvarový problém, s ními stával
se skeptikem i naivistou, socialistqu i usurpátorem, tradicníkem
i revolucionárem, feudálem i socialistou, a podoben v tom herci,
naslouchal jejich dechu a podle neho dýchal. Nebyl by jinak
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SYSTÉM
RIEGEL

prá ve vydaná kniha,

naucí Vás zjednodušenému úcet

nictví a samostatnému bilancování.

Cena Kc 30·-.

U všech knihkupcu a

v nakladatelstVÍ Fr. Bor o v ý,

Praha 11., Jindrišská 13.
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režisérem této kvality, Nekuj onoval idej í, ale vytvárel divadlo,

hledaje prcdevším jeho soucasnou živost, aktuálnost, spojjtost
s moderním divákem. V této ruznorodosti neopustila ho ovšem
jedna, lze ríci podstatná vec, která nedovolila, aby na pre
nhných úkolech ztratil svou q;obnost: jest to jeho vášnivost,
jež radcji prestrelí, než aby zustala mdlá ve výraze, je to
jeho brutální, prekrvená obraznost v grotesce i patosu, je to ba
rokní síla, která vybicovává poolední skryté prvky divadelnosti,
je to povýšené hnetení i]oveka, jenž jest Winou v jeho ruce,
je to jeho smysl pro rytmickou jednotu predstavení, je to jeho
odvaha v prijímání a prosazování neoverených myšlenek, je to
tvrdost, s níž podrizuje herce, vytvarníka i samo drama obrazu
jednotného predstavení a jest to predevším myšlenková protec
vitost, jež jest prístupna každé skutecné emoci moderního ži
vota, která ho žene stále dále ... V tom všem bylo dooti vý
vojových pr,emen, leckterý tribut prehnanému expresionismu,
ale i záruka, že znenáhla dojde ukáznených, prírodu i formu spo
jujících stanovisek. Tyto vlastnosti neucinily z nej filosofic
kého reformátora, ale režiséra. Kniha, která zachycuje toto
režisérství výrazem, jenž celkem nedosahuje ryzosti divadel
nické, je pres to dokumentem duležitého období ceskéhc
divadla. los. Kodicek, »Tribuna«.
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KARLA ENGLISE

Jako druhý svazek práve vyšla

významná kniha

Dr. Engliš.

,
NAZORY

z pred m I li VY a li t o r o v Y li vád í m e :

... Vydávám-li soubor sta svých clánku z "Lidových
Novin" z doby války a od pTevratu (napsal jsem jich od
prevratu celkem pres pul tretího sta, avšak obmezený
rozsah nutí k výberu), jsem si ve,dom, že uverejnuji prede
všim kus hospodárské a financní historie naAí, jak
se mne jevila jako soucasnému pozorovateli. Neschází takové
sbírce pestrosti, zato jí schází soustavnost. Proto jsem
se skupil clónky v menší oddíly dle vecných hledisko Uvnitr
oddíl,} jsou clánky ofišteny v casovém poradí. Vyšlo-li
o témže predmetu po sobe více clánku, jsou zde spojeny
a opatreny datem posledního. Mezi clánky jsou též dve
reci. U každého clánku je datum, ponevadž jest tohoto
treba k plnému porozumení.

Ponevadž se historie opakuje, jsou nekde i staré argu
menty dobré. Nekdy je dobre, po uplynulém roce podívati
se do starého kalendáre, zda se pocasí prizpusobilo jeho
veštbe.

V Praze v dubnu 1926.

A

obsahující výber 100 nejduležitejších clánku
z Lidových Novin

O;R. ,
OTAZKY

Doplnte
své národo

hospodárské
vzdelání

BOHATÝ OBSAH rozdelen je v tyto oddíly a kapit~.!I:
ODDíL

ODDíL

I. Národní hospodárství mimo penežnictví.

1. Hospodárská samostatnost.
2. Ostatní.

II. Peníze, mena, úver.
1. Penežnictví, úvernictví, státní úver.
2. Mena a menová politika. (Mimo deflaci.)
3. O deflaci zvlášf.

I ODDíL

ODDíL

ODDíL

III. Sociální politika.
1. Úredníci, ucitelé.
2. Živnostníci.
3. Delnictvo.
4. Bytová a stavební krise.

IV. Verejné finance.
1. Dane a dávky.
2. Ostatní.

V. Ruzné clánky.

Nepostrádatelný doplnek Englišova "Národního hospodárství"

Za Kc 40·- u všech knihkupcu a v

nakladatelství FR. BOR O vÝ, P ra ha, Jindrišská 13.


