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CíSLO 13.

do. zcela jin)-ch vod a stal se generálním inspektorem
vOJs~(a.Ten, který kdysi považoval za SVLljosud plout
proti, prou~u, dal se na zjevnou cestu po proudu. Ten,
ktery kdysI o sobe rekl v prosté básnicce

Zlat:~ Kolovrat:

Dva, kterí zradili svou minulost.
(R o z p r a v y s e' s l: ude

10. dubna 1924.
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Jsem clovek bourí, nepohody,
mám prehánky rád, boje, vír"

Velice mne zaujal pan Mil. Matoušek.
. zahodil nehonosné péro básníka, kritika a žurnalisty
velikým zájmem jsem si totiž procetl jeho nekteré
a vzal na sebe parádní uniformu vysokého vojenského
na~orr . ?n v ,do »Studentské revue« císlo 3· napsal
hodnostáre,
ozdo8enou
nescetnými vyznamenáními.
poJublleJn'lradky K ]Vf ach a r o veš
e des á t c e. Ten, který bil do bahnit)'ch pomeru ceského predválecPraví tam velmi lamentoso, že Macharova šedesátka
ného života, rval se s nepoctivostí, omezeností, klikarebylau nás uvítána nad ocekávání vrele. Všechny vlaním, štrébrovstvím:
dal se do oddaných služeb povásteneckélisty rozepely chvály na Machara, méne vlalecné ceskoslovenské odrude toho všeho ... My ztratili
.t.enecké)im ochotne prizvukovaly, na predních scénách
svou lásku ... «
dlr~del~lchoslavné vecery (Sova se s ním lacine svezl),
Bylo nutno hodit celou minulost - koncí pan Mil.
ve s~olach naucné v~'klady detem o básníku, vojákum
Matoušek doslovne - pres palubu, aby dnes ta vybraná
denl1lrozkazy ... 1\ to vše básníku, který se stal ae- a vlastenecká spolecnost mohla blahoprát starému Manerálem,když dobásnil. _ _
o
charovi a oslavovat ho. Snad všechny ty boje a zápasy,
lež nejsou jen ti, praví pan Matoušek. kterí kadidlo
které tvorí onu básnickou minulost Macharovu. byly
p.á~ili
.šedesátníkovi. Jsou i jiní. kterí jím opovrhují
.ien projevem neklidu - - byly n á hod o u: snad stáCI~~
. .J<l~ ~e pan Matoušek zdvorile vyjadruje, »kteri
rí po výbojných letech silne zabušilo a s t a r Ý j eJtnymlcIty vzpomínají na Machara šedesátníka.« A to s t r á b, u n a ven ~ op e 1i c han ý, z men i 1 s e
jsou studenti. Ti, ktdí kdysi milo:vali Machara-básnív d orná c í h o k u r a, hospodári opatrovaného
a
ka. dnes kadidla páliti, ani chvaloreci peti nemohou.
h},ckaného. Nebot jak by bylo možno, aby J. S. Ma~Iach~rbyl miláckem naší mladé generace práve tak,
char mohl škrtnout všechno to. co bylo. a aby byl vzat
JakoJIm byl i generacím predcházejícím.
Jeho knihy
vlasteneckou spolecností na milost!
veršu a feuil1etonu dostaly se nám do rukou v dobe
*
*
puberty, v tom roz puku smyslu, sil a schopností: mv
*
rázemjsme si zamilovali jeho životnost, prudkost, st~tecnost,jeho bijící vety a verše. jeho nenávist k ceskému
Zpropadený chlapík tenhle Matoušek! rekl jsem Sl.
m,alom~štáctví,hlupství a tmárství.
Jeho knihy byly Videt, ~e není hloupý. Také psát umí, vyslovuje se
namvyhledem do nových obzoru. Razil jimi u nás cestu
jasne a presne, má to hlavu i patu.
n~vým myšlenkám;, dusil, podlomoval,
rozleptával
Zamíril jsem do redakce »Studentské revue« a vyvsechno,co dala nám šosácká výchova našich rodicu a
hledal
jsem ho v redakcním kruhu v Akademickém dozpitomující pusobení katolických katechetLl, pripravome. Bylo krásné dopoledne, ale o pocasí jsme nemluval nás pr? život a volal naše mládí na cesty své, 'na
vili. Po strucném predstavení vybídl jsem ho na procestyodbOJe. Bylo to v dobe, kdy dožíval své poslední
cházku, abychom byli o samote.
chvílepredválecný »Cas«. Sháneli jsme ta císla s Ma_ Cetl jsem Vaše pojubilejní rádky o Macharovi a
charovými feuilletony ... Byl naším miláckem.' Vždyt
chce se mi s Vámi debatovati, rekl jsem.
dal nám orientaci k sociálnímu
hnutí a k delnictvu
- Prosím, svolil pan Matoušek.
lIcil nás nove pohlížeti
na ženu a na manželství:
_ Chce se mi s Vámi debatovati, rku, nebot Vaše
Z~~átka pripravoval pudu pro budoucí setbu, jež
pojubilejní
rádky ucinily na mne jistý dojem. Mezi pípnsla ...
šícími studenty je vzácné najít nekoho, kdo dovede
A najednou bác! Pan Mil. Matoušek nebál se rtCI
psát tak ciste a hladce. Verím Vám, že jste chodil
hlasite Macharovi do ocí, co si jinak nekterí studenti
k
Macharovi do školy cili, jak Vy se vyjadrujete, byl
mezi sebou jen snad šeptají. 'Povídá: Z a vál k y
jste jeho ctitelem ...
b á sní k u m 1k I. Rozumím: první známka nesta- Prosím.
.
tec~osti~ Trochu ho. skrípli v kriminále, a již bylo po
- N uže hledte, pokracoval jsem, nemáte žádných
hrdll1ovl! Po nekoltka letech válecného mlcení ozval
pochybností o tom, že Vaše úvaha je krivá, vnitrne nese Machar sice, ale tam, kde bychom ho byli necekali.
V »Národních Listech«! V liste, na nejž 25 let útocil
pravdivá a proto urážlivá? Necht Vás nezaráží, že já
_ clovek Vám neznámý - mluvím tak bez okolku.
a kde byl tak nenáviden. A hned nám tam i vysvetlil,
(Videl jsem totiž na tvári páne Mato'uškove záblesk
»že,co bylo, není, ž e s min u los t í ne c h c e mít
nic s p o 1e c n é h o, žen ech c e o n í nic v e- nevole).
Na príklad, co jste jen probuh myslil výrokem:
d e t, že by byl nejradeji, kdyby tech nekolik slov,
»Prišla
válka,
básník
umlkl?«
Není ani stíkter~ jí ~ráve ven~lje, bylo balvanem, k t e r Ý by z anu zlomyslnosti ve Vaší poctivé tvári. Proto dojista
va lt 1 Je h o mIn ul o s t n a v ž d y c k y.«
reknete, že jste jen stylisticky zaznamenal casové fak2alostný zjev následoval pozdeji. Pan Mil. Matoušek
tum. Ale príteli, tak se fakta nesmejí zaznamenávat.
nan bez obalu ukazuje prstem: »J. S. Machar zapadl
,S
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Vzhledem k záveru Vaší úvahy, dle níž Machar zašlápl
svou hrdou minulost, ctenár mane pri tom výroku
Vašem si rekne: »Aha, Machar za války byl zbabelý!«
A Vy prece jako ctenár Machar.uv musíte vedet, že
Machar vždycky stál tam, kde zdála se být vec ztracená, že psal proti Vídni a Rímu veci, kterých by se
vrstevníci nebyli odvážili ani šeptat, když byli sami,
když byli skryti v hlubokém sklepe. Snad i víte, že Machar byl pod policejním dohledem a nejakou dobu sedel v kriminále.
- Ujišfuji Vás, pane Kolovrate, ohražoval se pan
Matoušek zapýreným hlasem, ujištuji Vás, že jsem byl
dalek zlomyslnosti: napsal jsem to ... jen tak. " jako
chronologicky ...
- Dobrá. Tedy príšte pozor! Ale já hned prejdu
k druhé otázce: Nemyslíte, že jste trochu pošramotil
pravdu tam, kde jste napsal, že Machar zradil svou minulost? Napsal iste, že Machar v »N árodnÍch Listech«
nám hned vysvetlil, »že co bylo, není, že s minulostí
nechce mít nic spolecného, že nechce o ní nic vedet, že
by byl nejradeji, kdvby tech nekolik slov, která jí (té.
minulosti) práve venuie, bylo balvanem, který by zavalil jeho minulost navždycky.«
- Ano. to isem mlDsal, prisvedcil pan Matoušek.
- A netušíte, co Vám chci vytýkat?
- NptllšÍm.
- To ie ;:lici 7.1á vec. Vaše revue usiluje o nápravu
život:;. ,fládež hVvá vždy cestneišÍ, než my starí. Proto
ji miluieme, i kdvž se s ní v~dÍme. A hle. vy mladý
príteli, dOT)uc;tiliste se necistoty! Vy jste Macharllv
názor tehdf'iší dohy (bylo to v ríjnu 1917) velice
zkrivil. Machar tenkrát vysvetloval verejnosti, jak se
~talo. proc píše do »N árodních listu«; do tech listu,
které 25 roku potíral, a ve spolecnosti osob, které 25
roku pranýroval. A psal (mám to zde na lístku): »Vojenský soud vykurýroval mimovolne dra Kramáre, Rašína a jiné z rozpolcenosti a vrátil je úplne národu,
jeho cti a jeho deiinným korenóm: nacež prvním cinem
jeiich hylo, že pohrbili slavne Národní listy i partaj
mladoceskou - a tak mohu klidne za n o v Ý c h pomerLl vstoupit do n o v é h o listu - Víden provedla
u nás behem války všecko. oc já se snažil po petadvacet
roku ... Rádky tyto neisou kamenem, hozeným po
mrtvé minulosti - ne. chtejí býti více: bal van e m,
pri val e n Ý m na jej í hro b, aby
byl a j is t o t a, ž e víc krá tuž
n e v s t a ne. .. Ve
VÍ dni ~o. r Í j n a 1917.«
Nevím, zdali se pamatuiete. že dr. Kramár nekolik
dní nred tím na Žofíne prohlásil asi tak: Já jsem se
v kriminále ,odstranil', to iest dal jsem v"host všemu
stranictvÍ, jsem ienom clenem té strany, kterou tvorí
cel Ý n á rod. Nevím, zd::l1ise pamatujete, že lS. rÍina lq17 to staré rnladoceské družc;tvo »Národních
listu« uteklo od nich (Tobolka, Maštálka, Cech), kdežto
»N ároo.ní listv« obnovené (za vedení Kram:í.rova a RašÍnova) prohlásily, že neisou orgánem žádné strany,
že isou orgánem ien cestných lidí ... Zab.li do nich
psát spolecne a pod zárukou nové doby Herben. Dyk,
~árnal, Emil Svoboda, Ha in, Jirás('k, Drtina, Kvapil,
Syl1aba a ;. dV<lcetnebo tricet osob. které se také z bývaléh0 stranictvÍ »odstranily«. ŽMný však pri tom nezradil svou minulost. Ne;méne Machar. On prece,
mluve o minulosti, výslovne rekl, že mys 1í tím jen
on u rn i nulo s t, k t e l' á byl a mez i ním
a
»N á rod ním i 1i s t y«, mez i ním
a K l' a m árem
Raš
n e m.

i

i
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Vy, pane Matoušku, však citujete, že Machar rekl:
»že co bylo, není, že s minulostí nechce mít nic spolecného, že nechce o ní nic vedet ... « Až se rozejdeme,
premýšlejte o tom!
*
*

*

Videl jsem, že pan Matoušek chystá se neco namítat.
Rekl jsem mu: »Dovolte, já budu pokracovat. Ostatne
nic nenamítejte, jen byste svou po zhoršil.« A zacal
jsem do tretice:
- Ted o tom generálním inspektorovi slovícko'
Máte za zlé, pane Matoušku, že Machar z a hod i I,
z a hod i 1 (hrozné slovo!) nehonosné péro básníka atd.
a vzal na sebe parádní uniformu. »Ten, který bil do
bahnitých pomerCl ceského pred válecného života, rval
se s nepoctivostí,
omezeností, klikarením, štrébrovstvím, dal se do oddaných služeb poválecné ceskoslovenské odrClde toho všeho ... « Tohle jste vycetl v koranu ceských bolševikll, že ano?
- Nejsem bolševik! s prudkým gestem vykrikl pan
Matoušek.
- ~ím hltre pro Vás, rekl- jsem. Nebot tonete v ideologii Šmeralove a nevíte o tom ani.
N eponecháva'
mu casu, aby rozvinul svou obranu,
rozvinoval jsem já další své námitky proti nemu. Pravil jsem mu jen tak konversacnÍm tónem:
~ Budu ríázory Vašeho clánku logicky rozví jet d0
dusledkó, kterých si patrne neiste vedom. A prece je
to tak jednoduché a pruhledné jako sklo. Masaryk dojista také byl miláckem Vaší mladé generace jako M:lchar. Jeho knihy o ceské otázce, o Havlíckovi. o Rusovi, o sociální otázce; jeho spisky o náboženství, O studentstvu, o ženské otázce, o klerikalismu cetli jste v dobe puberty, v tom roz puku smysll!, sil a schopností:
a nepochybuji, že jste rázem hned po první knize zahoreli úctou k filosofu stejne osvícenému a uciteli
srdecnému jako k muži statecnému, na nehož se z vlasteneckých a katolických kruhu sypalo kamení. že hy
z neho mohl mít vysokou, prevysokou mohylu. Jak on
vás mladé jako nás starší ucil nen{tvidet ceské malomeštáctví, hlupství a tmárství! Jak Vám jeho knihy razily cestu k novým myšlenkám, jak dusil. podlamoval,
rozleptával všechno, co vám dala šosácká výchova vašich rodicu a znitomu jícÍ pusobení katolických kattchetu ! Jak vás pripravoval pro život a volal vaše mládí
na cesty s v é. na cesty odboje. Proste - byl vaším
miláckem .. : Vždyt vás orientoval v ideji ceského národa a vybudovával pred vašimi zraky vyšší poslání
národa v evropském soužití mezi národy: vyšší zajisté
nežli v obycejné roienici jepicích prO~raml! politic1«'ch
stran. Sám vás vedl k delnictvu neien ucením. nýbrž
nekolikerým vyznáním osobním: »Tá js('m socialista.«
Ucil vás cistote mravní (nelhat) i t(::lesné - jak pohlížel na ženu a na manželství. O Rímu vám rekl. že
musí být souzen a odsouzen: nebot isme dedici Rusova odkazu. A kdož by všecko vypocítával. Verím, že
vy mladí zvlášte, hlta iíce M asar)'ka nnldkého, životného, strhujícího, neoblomného v pokrokov~'ch názorech i vzdelavacÍ práci, nemohli jste setrvat v žádném
smeru, kde nešlo o obrození ceského života. A což teprva když prišla válka! Ctyriašedesátiletý muž zahanbil
mladíky, kterí se tolik narecnili o státním a vllbec nezadatelném právu národa ceského. Jako psanec obcházel podoben Komenskému Italii, Švýcary, Francii,
Ameriku, Rusko, Japonsko, Ameriku, aby všude budil zájem pro svuj ceský národ ...
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luce literární a delal revoluci politickou, kterou pred
le aj! Ten filosof-revolucionár,
obrozovatel pároda
onecneosvoboditel, zahodil všecku svou minulost a tím vášnive opevoval?
V<i!.Š ceský svet, do nehož jste Machara
umístili, priI na sebe parádní titul presidenta Ceskoslovenské
padá mi malicherný jako žabí svet. Proto asi jste se
bliky! Kdo chce videt tu propast mezi Masarykosrdcem lehký'm sáhl na cest básníkovi. Žába jako žába.
minulostí a prítomností, necht jen zpomíná! Kácel
soudil
jste. Machar zradil svou minulost za vetší kaly, a ted podpisuje dekrety nulám, kterým udeluje
luž bláta ... Nic nebylo Macharovi v celém živote ne. isterské tituly. Dal se vyhlásit za presidenta repudotknutelnejší nežli osobní cest, hrdost, nezávislost ...
y tím dr. Kramárem, jehož politiku kriticky potíral,
Pane Matoušku, mel byste se káti. A s bohem! - - -až tak rozhodne, že mluvil v Hradci Králové 1q1 I
Prijíždela tramway,' do které jsem vskocil, zanechav
Mladocešíchjakožto o papucárích nebo backorárích.
nedávného svedectví dra Kramáre více než rok se pana Mil. Matouška myšlenkám. Ale i já jsem roznepozdravovali na ríšské rade ve Vídni. A potom
prádal své myšlenky, které mne již již poburovaly.
Abych nerekl príliš nehezké slovo svému protivníkovi,
tito dva 21. prosince 1918 na nádraží objímali. Když
I jednou spor o státoprávní význam Hradu pražradeji jsem hovor prestrihl.
ého, Masaryk prohodil známé slovo, že Hrad mu
*
*
*
í víc než hromadou kamení. Že by nesl užitek,
ybyz neho byly upraveny delnické byty. Ha, ha, a
A sám u sebe jsem predl nit. Podle mého citu Mach3.r
president Masaryk truní nyní na Hrade jako panikdy
nebyl šlechetnejší, nežli když se postavil 1917
ník! On je presidentem ceského státu. On, ktery
mezi ty, jimž veril, že jsou stejne šlechetní jako on sám.
éhocasu pravil, že by se cernoši chodili dívat na ten
Nebyl pred válkou klerikálem, agrá:rníkem ani sociak~'stát. kdyby jej dostali do rukou Mladoceši,
listou: tím méne mohl jíti mezi agrárníky, klerikály a
árníci, ceští socialisté, klerikálové, jak vypadali za
socialisty
po válce. Šel ve skupine realistu spolubudovat
válecné doby. Prof. Masaryk volal kdysi do cen o vou stranu, kde byly vody nejcistší. A nikdy nehyl
'ho tábora, když vyšla na jevo korupce na pražské
Machar vetší, nežli když obetoval poesii a dal se eb
clnici:»Nebát se a nekrást!« Nu a málo-li jsme zažili
prímé
služby Republiky, kde bylo místo nejnebezpel:'ér tom státe, jejž rídí? Není daleko špiritus. už je
nejší a jiste zodpovednejší než v knihách veršu.
b nzin a kdož ví, co prinese príští mesíc ... A tedy
Beda mládeži, není-li schopna pochopit, co je cistého
ver: Ten. který bil do bahnitých pomeru ceského
a vznešeného v živote lidském! Beda mládeži, uverí-li,
edválecnél10života, rval s~ s nepoctivostí, omezeže Hus se neobetoval za své presvedcení, nýbrž z ješilti. klikarením, štrébrovstvím, dal se do oddan,'ch
nosti a z touhy po sláve! Beda mládeži socialistické -užeb poválecné ceskoslovenské odrude toho všeho.
pan Matoušek je nepochybne socialistou - bude-li se
idína to z oken Hradu. »My ztratili svou lásku,« muucit kriticky myslit podle zoufalého vzoru Šmeralova.
te ríci, pane Matoušku.
Nechybí už víc, než abyste
klerikálního talmudisty V. Myslivce nebo dokonce dle
ovalstudentstvo pred tím presidentským cajem. Což
národních receptl1 Ladislava Rašína. V jednom z preí-li to vejicka na studentstvo?
Nitka, která vás
dešlých císel mela »Studentská revue« dobré pokyny,
'hne do tech bahnitých pomeru?
jaký by mel být pomer studentstva k T. G. Masarykovi.
Pan Matoušek krácel vedle mne s posupným oblicePan Mil. Matoušek má príliš obratné péro na SVtlj vek,
a hnevivými posunky. Hledel jsem na neho poocku,
a v tom je zatím nebezpecí: dává prednost tomu, aby
álose mi, že mne chce urazit nebo utéci, abych mu dal
byl interesantním spíše než pozorným, spíše kritikem
koj. Byl presvedcen, že si ho dobírám, že úskocne vynebojácným nežli premýšlivým a skromným. V rr ...
ádámjeho názory a že ho ponižuji.
zlou to predeš nit ...
Alenepovolil jsem. Dokoncoval jsem:
- Všecka kletba, kterou jste shrnul (vybranými sice Jaroslav Stránský:
y) na hlavu Macharovu,
patrí na hlavu MasaryTisk a poroty.
vu.Cetl jste snad v Herbenove clánku v »Naší DoIII.
, že to byl president Masaryk, který Machara k vojkomandoval. Machar jen na jeho slovo prinesl obet
Duležitejší, ~tokrát duležitejší než tak .zvaná cest
ubEce. Tato služba armáde vykoupena byla nenapana X. nebo Y. jest zájem spolecnosti na všestranné
informaci a na svobodné kritice. Teprve informace
aditelnouztrátou v poesii. Ostatne z nekterých Marových projevu poznávám, že Machar dobré vojsko - a kritika umožnují kontrolu a pravou demokratickou
epublikyceskoslovenské pokládá za vyšší zájem než
úcast všech na dejstvu kolektivního života. Ani nejzary-'
írku nejkrásnejších básní. My šosáci soudíme pak,
tejší vyznavac individualismu a nejubledlejší neprítel
~1acharje na svém míste, nebot víme, jak vypad::tl všeho, co zavání ideami socialistickými, nepopre pod" voják 1919 a jak vypadá 1924. Machar nemtHe být
radnosti právního statku cti vedle tohoto verejného zájmu, uv'áží-li, že cest ve smyslu trestního zákona se
'litaristou, protože je básník. Znáte nekoho, pane Ma"ku. z naší spolecnosti, kdo by mohl být str á ž- skutecnou, pravou ctí nemusí míti konec konetl pranic
em duše naší
armády?
V zájmu poesie, která
spolecného. Muž svatého života mohl pozbýti zachovala opuštena, prál bych si také já, aby Machar básnil
losti, - kolik zlých a prece zachovalých lidí chodí mezi
námi! Tisk jest hlavní prostredek, aby se lidé dovídali,
velkýchbOjtl za svobodu nevzešlo literature posud
co se deje, a jak ruzné mozky o ruzných událostech
·c. V zájmu státu a národa velebím Machara, že poa o' jejich prícinách a následcích soudí. Rozumí se
hl presidenta. Milton opustil poesii a prijal úrad
rukou Cromwellových, nebot republika Cromwellova
ovšem, že mají zájem jen na pravdivé zpráve a na
hla být podeprena Miltonem a jeho autoritou. A nespravedlivé kritice. Ale vedí také, že žádný zpravodaj
neunikne nehode mylné zprávy, a že žádný kritik neli to,krásný obraz, když Byron odhodil lyru a chopil
meceza svobodu Reku? Když básník zanechal revodosáhne obecne platné objektivity. Proto bude vždy pro
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mravní posouzení zpravodajovo i kritikovo l'ozhodující
otázka, jaký byl jejich subjektivní pomer ke zpráve nebo
posudku, a v jakém zájmu sdelovali a kritisovali. Náš
právní rád nemá sice krome imunity zpravodajství žádn)'ch norem, zarucujících beztrestnost informace nebo
kritiky, která ve verejném zájmu se musila dotknouti
cizí cti, ale príslušnost porotního soudu k rozhodování
o tiskových prích byla za takové normy, jaké v jiných
právních rádech nalézáme, dostatecnou náhradou. Porota správne rozumela, že tisk není funkce soudce,
nýbrž žaloby a rozpravy, o které si soud má tvoriti verejnost sama. Proto osvobodila novináre a kritika, kdykoli jim uverila. že chteli posloužit verejnému zájmu.
I každý státní zástupce v obžalovacím spise narkne obvineného a nedokáže vždycky pravdivost
obvinení.
Osvobozující rozsudek zpravidla ukazuje, že obžaloba
byla urážkou na cti, - stížíme proto orgánll!11 verejné
obžaloby jejich práci? Ale i odsuzující rozsudek muže
b)·ti jako vadný vyšší stolicí opraven a dobre upozorJ1uje Kallab, že i proti rozsudku právne Už platnému
a konecnému jest prípustna obnova trestního rízení.
Odpoved na Pilátovu otázku, co jest pravda, není od
onoho casu méne složitá.
Koalice zbavuje tisk porotního fora v dobe, kdy se
provalila rada afér, dosud nevyrízených. Prícinná souvislost, turpis causa vládní predlohy zákona o tisku jest
zrejmá. Jak vypadá nové forum, na kterém mají novinári v budoucnosti odpovídati ze své cinnosti? Budou
to senáty složené z odborných soudcll. Dva kmeti, kterí
podle osnovy dopb1ují tento senát na peticlenný, budou
v nem v menšine. Jejich funkce bude se ostatne podobati
rozhodcí funkci duverníku stran, nebot strany si mají
kmety ze seznamu samy zvoliti. Vlastní rozhodnutí
bude tedy prece jen v rukou trí soudcu z povolání. Ale
i kdyby meli kmeti v senáte vetšinu, v kollegiu se soudci z povolání nebudou již tak snadno, jako se dálo dosud,
moci suplovati svým výrokem normu o hájení oprávnen)'ch a verejn)'ch zájmu, která v našem právním rádu
chybí, a kterou ani osnova nechce ven vcleniti. Soudce,
z povolání ... Není povolání odpovednejšího a neodpovednejšího. Soudce má býti velký pán, nejvetší pán,
lord. Naše soudcovské taláry se ílandají na nedoživených proletárích, prepracovaných, ustaraných o hmotnou existenci vlastní a o budoucnost detí, chvejícich se
i o tuto svoji bídnou kariéru. Rakousko vychovalo znamenité policajty, ale špatné soudce; zdedili jsme ty
i ony, ale soudce jsme ješte zproletarisovali a k tradicní
závislosti mravní jsme ješte pripojili závislost hmotné
bídy, ochotnou nesmelost chudokrevné, zakriknuté existence. Jim dávají ted nejenom tovární k Kramár, statkár Švehla, monsignor Šrámek, ale také r e d a k t o r
Bechyne a Stríbrný soudit náš tisk. S úradem prichází
nekdy, zdá se, rozumu príliš mnoho.
Hle príklad, jak vypadá právo ne v hlavách, ale v rozsudcích techto soudcu z povolání:
Nekteré tiskové záležitosti patrí i podle zákona dosud
platného pred soudce z povolání. Porota soudí zlociny
a preciny, ale nikoli prestupky tiskem spáchané. Nesoudí tedy na príklad o nadávkách, ktel)rch by se nekomu dostalo v novinách, mesoudí o prestupku rozširování'
nepravdivých nebo znepokojují.cích povestí (dríve § 308.
tr. z., nyní § 18. odst. 1. zákona na ochranu republiky.)
Lid o v é N o v i n y otiskly 19. brezna 1923 strucnou
zprávu o financních ohtížích banky B oh e m i e. Pripojily sdelení, že Svaz cs. bank prohlásil ochotu prevzíti sanacní akci, ale pod podmínkou, aby stát dal zá-

ruku; že o tom byla porada v budove senátu, jíž s
zúcastnili zástupci vlády, stran i B oh e m i e; a že
námitku, že takové záruky bylo by možno dosíci jen c
stou zákona, prohlásili zástupci Svazu ochotu spokojit
pouhou garancií vlády, kdybY byla prijata jednomysl
v ministerské rade. Lid o v é N o v i n y oznacily dá
tento postup za neprípustný a sdelily, že pro jeho nepri
pustnost se porada rozešla bez ujednání. Zpráva o o
tížích banky B o h e m i e byla nálezem z 20. III. 192
zabavena i s dalšími sdeleními, protože z nich jej
obsah vysvítal, jakožto »nepravdivá povest verejno
bezpecnost znepokojující«. Když bylo konfiskacní
nálezu vydavatelem odporováno, zrušil jej zemský trest
ní soud v Bme, protože tam zjistil konaným šetreni
»že zprávu v zabaveném clánku uverejnenou nelze
važovati za nepravdivou«.
Ale státní zástupce si d
rozsudku stežoval a vrchní zemský soud v Bme konli
skacrií nálezy znova potvrdil s tímto oduvodnením
Zpráva o obtížích B oh e mi e byla pravdivá, ale n
pravdivá byla zpráva o sanacním jednání. A ta )lpr
byla zajisté zpusobilá znepokojiti verejnost, nebot mu
sila jí b)'ti vzbuzována obava, že jde
o t o, aby stá
dokonce snad postupem, o jehož zákonnosti by se clal
vážne pochybovati, k sanaci hospodárských neúspech
soukromého podniku prispel verejnými prostredky. co'
by pri znacných ztrátách banky musilo míti v úpeti
citelné zatížení poplatnictva.«

Zabaveno.

i

Poslední dobou se v koalicním tisku vyskytuje gloss
(cetl jsem ji už v agrárních i v národne-cs. socialisti
ckých novinách), že projednávaná
otázka politickýc
deliktu vubec se netýká, protože o tech bude i budoucn
souditi porota. I to jest nepravda. Nové soudní fOrLU
bude príslušné pro všechny delikty tr~stné podl
§ 493. tr. z., a k nim patrí i delikt podle § 492. tr. Z.,
jehož se dopouští, kdo útoky v §§ 487.-491. dotcenýn\'
smeruje proti rodinám, pro t i ú rad u m ve r e j.
ným nebo
jednotlivým
orgánum
vlád
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prí cin c j i c h ú r e dní h Q P LIS ob e n í, proti
racím zákonne uznan)'m...
Ani Rakousko, stát
jádre absolutistický a policejní, netroufalo si dáti
í oposici tento náhubek a ponechalo prípady, o které
tu šlo, judikature porotních soudu. Paragraf 492.
tomto politickém smeru se proto proste nepraktiko. Bude-li osnova prijata, mohou žaloby proti oposicnovinárum a novinám pro precin podle § 492.
ti. Mne bude z dílu odpovednosti, který na mne
o clena koalicního tábora pripadá, stydno.
evyt)·kám osnove, že stavíc novináre obžalovaného
urážku na cti pred soud, který musí souditi podle
tného materielního práva bez ohledu na jeho nedotky a mezery, nezmenšuje uložené mu bríme dukazu
vdy. At tisk rucí za pravdivost svých zpráv. Vy'm, že autori osnovy necítili povinnosti vyplnit záen zmínené mezery a odstranit zmínené nedostatky.
se muže státi jen normou nebo soustavou norem,
rá by predevším podle vzoru immunity zprávo jedí smenovním immunisovala také zprávy o jednání
soudech, jak se to deje v jiných právních rádech a
rá by zarucila úplnou beztrestnost
novinári, jenž
'loval a usuzoval v objektivním zájmu bez utrhacného
yslu, zase podle osvedcených vzoru v jiných právh rádech. U nás ovšem musila by taková norma býti
racována zevrubne a kasuisticky, aby její tendenci
arila komisnost SOUdLIa soudcu. Pak také nebude.
potrebísvádet novináre hanebnou premií nižší trestní
by za denunciaci zpravodaje. Policejní a tisku ne'telský duch osnovy pánu Svehly, dra Kramáre,.
, a, Bechyne a Stríbrného se jeví i v celé rade jich ustanovení. Upozornuji na 3. odst. § 11. Obžaaný, který do krátké lhuty nenabídl všech dLlkazll,
t s nimi odkázán ve 2. odst. téhož § 11. k hlavnímu
lícenÍ. Jest známo, že dukazy se zpravidla rozvíjej i
en z druhého. Proto se v trestním rízení neváže
ání predbežného vyšetrování na žádné lhuty, aby
·vodpí rízení bylo pro hlavní prelícení co nejdukladji pripraveno. Odrocení hlavního prelícení
jest
avidla spojeno s velkým nákladem a soud, kde není
bytí, se mu vyhýbá. A tu ješte pripojuje osnova ve
íneném3- odst. § 11. vetu: »Soud jest povin~n celiti
tahi'lmtrestního rízení a zejména odmítati návrhy,
t cílí jen k tomu, aby rízení bylo protahováno.«
le tuto
povinnost
má
soud
už
ted,
k a ž d é m t l' e s t ním
r í z e ní! Prakticky to neená tedy než pokyn soudcum, aby v pripouštení
bízen)'chprLlvodLIbyli co nejméne liberální. - Stejneprátelské svobode novinárll jest ustanovení o rtlí majitele casopisu. Kde jest cistotný pomer mezi
jitelem a redakcí, tam majitel v otázky redakcní nehuje positivne ani negativne. Bude-li z novin musit
povídati, dostane se mu tím práva spolu je redigoti (pri nejmenším po stránce negativní), kterého donemel. Kal1ab správne UPOzorJ1uje také na príbuzt tohoto ustanovení s nekdejšími kaucemi. PravÝ
ubkovýzákon. Dva žurnalisté, kterí jsou mezi jeho
ory, ukazují, že povolání novinárovo, k nemuž se
létahlásili, bylo jejich srdcím a duším z gruntu cizí.
10jim chlebem, ne láskou. Vyšinuli se nad ne, .• by se nevykasali na ne?! Nemají už zapotrebí svoy tisku ... a ceho nemají zapotrebí, toho není treba

šení, že zprávu cetl a do tisku dal, nemuže odpovedn;redaktor odvolati. To jest cosi jako trestne-právní
akcept viny podle obdoby akceptu smenecného. Ale
i s tímto rozmarným paragrafem bych rád videl soud,
který by odsoudil na pr. pro zlocin utrhání na cti odpovedného redaktora za jeho pro h 1á š e n í, že zprávu
cetl a do tisku dal, kdyby se dodatecne dokázalo, že ji
císti a do tisku dáti vubec nemohl (alibi atd.). Jmenování puvodce není podle neméne dumyslného § 37. do
roka duvodem pro predcasné rozvázání služebního pomeru. A po roce j e s t duvodem? Domyslete morálku
této. normy a morálku lidí, kterí novináre svádejí k denunciaci zpravodaju, a po roce touž denunciaci akceptují za duvod pro pre d c a s'n é rozvázání služebního
pomeru s novinárem, který se k ní propujcil!
Zákony nesou nekdy jméno mužu, kterí je vymyslili.
Pet jmen jest však mnoho. Tento by se mohl jmenovat
z á k on pet k y, aby byl výstražnou památkou špatné
instituce, a aby nemusil býti zároven palcivým pranýrem lidí jinak o stát zasloužil)Tch.

Literatura

a umení

J os. K odícek:

Poznámky k vývoji.

Ani nejvrozenejší záliby clovekovy (na príklad sexuální), nejsou nemenny. Snad si vzpomínáte, že ješte
pred nekolika desetiletími platili za krásné lidé mohutní
a radeji tlustí než štíhlí. Dnes jsou lidé, kterí jen trochu
se priblížili tlouštce, pro to neštastni. Prohlédnete si ve
výtvarných dejepisech, jak se mení typy lidí, kterí jsou
považováni za žádoucí ... spousta kontrastu. Mení-li se
tedy v cloveku to, co je predmetem pudu nejživocišnejšího, jak by se mohly nemeniti projevy vnitrní, o mnoho
krehcí a citlivejší, o mnoho umelejší - projevy umení?
Vytýká-li se modernímu umení, že se stále promenuje,
že nemá na mysli vecnosti krásy a trvalosti boží, je to
námitka banální. Umení nemá trvalých formovych zákonL!. Jest pro potrebu clovekovu; vykonavši v té ci oné
podobe svuj úkol pro jeho poznání, obraznost, citlivost,
jest odkládáno jako požívatina, které bylo požito.
A prece v záplave »-ismu«, jež všechny jsou jistým zPtlsobem a v jisté chvíli oduvodneny, jest treba uvésti na
mysl, že jakkoli ruzne se projevují lidský život a lidský
duch, trvají ve svém základním koreni: ve svém lidství.
Nenáhodne je si to treba pripomenouti dnes; nebot poznání o neomylnosti výkyvu, jimiž se dnes zmítá umelecký vývoj, stalo se jakýmsi náboženstvím mladých
umelcu; bylo vynato ze souvislostí života a mladí umelci
korí se zkusmostem a libovolnostem umeleckých nálezll
jako fetišum. Honba za vývojem zpúsobila krátkodechost a uchvátanost, jež jest príznakem omylu. OmylLI
velmi podstatných, nebot mechanisují hodnotné soudy.
»Levost« a »pravost« staly se sudidly, jež vytvárejí
jakousi novou hierarchii.
Nejvetším vyznamenáním
je signum laudis za ))levost«. A prece nemuže to býti
dnes signum laudis za statecnost pred neprítelem, nanejvýše za verné služby v zázemÍ. Nebot levost není již
dnes (jako byla pred válkou) spojena s nebezpecím.
c.
Rozhlédnuvše se, nevidíme v umení skoro nic než lerávnicky jest osnova dílo diletantLI. Chtel bych znáti
vost. Celé literární mužstvo -cvicí ji jako vojáci svá
ho právníka z ministerstva spravedlnosti, který se prostná cvicení pred vyrllkováním. Kdejaký pitomec má
šarži a kricí svá kolekti\'isticko mladá komanda s mechatyucl vložiti v osnovu § 8., podle kterého prohlá-
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nicnostÍ, s níž jiní lidé zažívají. Literáti, kterí by byli
Realismus jako hnutí -nebyl prekonán proto, že hled
co nejpresnejší a nejúplnejší realitu, n)Tbrž proto, že j
pred deseti lety básnili po vzoru pana Q. M. Vyskocila,
hledal z vnejšku, opisem, analysou, optickou jevovost
básní podle Apollinaira a osvobozují lidstvo. Lidé, kterí
nevnitrne a neaktivne. Nikoli ovšem celý realismus
by se byli prohýbali pod tíhou zhrzené »lásky« o prvním
máji, nemají menších úkolu než dávati se križovati po Courbet, Zola, Dickens, dobrá cást Ilauptmanna, velk
ruský román, nejsou a nebudou prekonáni, Tolstoj zu
vzoru Gallilejského. Kritikové merí, je-li jejich duše
stane vedle Goet1).a a Stendhala nejvetším umelecký
rovna rozmerum sveta, nedosahuje-li jich, nebo predílem devatenáctého století, jedním z nejvetších tVLlrc
sahuje-li je snad. Jest velikým umením nebýti spasitehistorie.
Jak muže být takový rearismus »prekonán«.
lem. Jeste vetsím nebýti námorníkem. Zcela neprípustno
Jako švestky, házené na velikou budovu, odpadávají ná
jezdIti do Chuchle na grundle. Duše sveta musí dýchati
mitky od techto velikých umelcLl, »mythotvorn)'Ch
na jJrostorách h.ocmcmy po Aljašku a San Francisko.
Tumovka a Unionka naprosto již nepostací. To jsou ne- z nejprostší skutecnosti. Ku podivu však, jakoby ji
nebylo aspolí jako príkladLl pro naše mladé umení; I'
utešené pomery, jež uvádejí dejinné poznatky o relativuální veliciny, jichž zvukem halasí všechna mládež
vite umelecké formy ad absurdum. Nebot pomíjejícnost'
zcela zatlacily tyto zjevy, na nichž snad by bylo možn
formy nemuže jíti ruku v ruce s pomíjejícností lidské
asp011 videti, jak trvalé jsou úciny umeku, kterí nepr
individuality a lidského rozumu.
vádeli automatického »formového vývoje«. Nestojí t
Protitlak v umení nastává, kdykoli nekterý z formoza úvahu? Zdá se, že obrovská, vážná a životná hmo
vých a názorových systému, vynalezený bud velikou
techto spisovatelu, nedává tolik vyvstávati esthetisujiindividualitou nebo vytvorený velikou dejinnou událocím otázkám jako u menších básníku, u nichž je esth
stí, stává se koristí epigonLl. Proti Davidovskému klasicismu musila nastati reakce v oné chvíli, kdy se prvÝ tický postoj, puvab formálních vynález LI, duležitejší nehlupák podepsal na milostné psanícko: Tuus Brutus. , rozmer vnitrní hmoty. Jako u nekterého cloveka j
dllležitejší kravata než ostatní cást osobnosti. Tím
Impresionismus, toto veliké hnutí na ceste k realite moovšem nekladu požadavku: budte Zoly a Tolstými. To
derního života, byl mrtev, jakmile zacal malovat imprebych mnoho neporadil, ponevadž to je trochu težké, býti
sionistícky Radimský. Z kubismu se muselo pokracovat
dále ve chvíli, kdy už není žáku na Akademii, kterí by Tolstým. Ale všichni mltžeme se pouciti, jak veliké
a trvalé, jak nesporné je také umení, které nechtelo nic
nebyli prodelali Picassa.
tímž není zmenšena váha
než cloveka, které nezkoumalo nic než s1,<utecnost,které
francouzského klasicismu a impresionismu, ani kubismu. Pomíjivy jako formové systémy, jsou trvalým obo- se za nic neschovávalo, jen proste a co nejúplneji chtelo
hacením. Byly zrozeny z živého, tvorícího ducha lid- vyjádriti svet, které mluvilo tak, že tomu mohl bždý
rozumet, aniž cokoli slevilo z jemností a tajemství sveta.
ského, který poprvé pohledel na svet svým zpusobem.
Jsou trvalou hodnotou, ponevadž realita sveta, která je Nejpríkladnejší však na tomto umení je, že za ním vi·
díte váhu, klid a zodpovednost spisovatele, jehož mužete
všeobsáhlá a jejíž odpovedi jsou dány pred otázkami
predcítat své matce, služce, domovníkovi, kterí mají
(Brezina), projevila se v nich pronikavejším zpusobem,
svou težkou životní vážnost a své starosti a drinu a ne·
znovu uchopila unaveného cloveka a dala mu nový podzastydíte se, že jim dáváte neco umelého, nebo posér·
net k životu. Ve všem umení je vedle formového zájmu,
který se mení, trvalým statkem
i d s k á s k u tec - ského a jen odbornického. Vidíte, že jim dáváte neco
duležitého, že se nemusíte stydet za umení, jako casto
n o s t, která tu je nove uchopována. Jen to, co je na
i pri jinak slušných umeleckých výtvorech. Ztežujete si
umení realistické v tomto smyslu, jest hodnotou, jež
predává se od generace generaci.
Realismus má od- na rozlom mezi umením a životem, na isolaci tvorících
a myslíte, že to zpLlsobuje nejaký individualismus. Ne:
vecnou nadvládu v umení, ježto umení neciní nic jiného,
to zpusobuje m a Ý individualismus, chudácký indivinež že hledá co možno nejúplnejší, cloveku nejbližší,
dualismus.
Neznám z Vaší proletárské, nadosobní
nejpronikavejší realitu sveta. Proto se nemuže umení
a kolektivistícké ceské literatury nic, co by nebylo zatí·
rozvíjeti jen z formy, jako se deje dnes v dohotoveném
ženo bud sentímentalitou nebo, jak se ríká, fórismem.
umení francouzském, slepe a z vnejšku napodobovaném
V tom se, prátelé, nesmíme klamat.
u nás. Jako francouzské myšlení se vyjádrilo nejvetším
množstvím toho, co se zove »esprit«, v nemž nalezlo svou
Jest jisto, že epigoni v naturalismu a realismu delali
doménu, marne sledováno jinými národy, tak francouzobrázky z vnejší skutecnosti, jež marne konkurovaly
ské umení uchvátilo kouzlem své dohotovené formální
s fotografií a pred filmem by vubec nemohly obstát.
kultury, v níž je marno sledovati je jako jed{ný skoro
To je pravda. Také je velikou vymožeností, že se na
koran moderní výtvarné kultury. Tím nemá mu býti
príklad malírství zbavilo literatury v obrazu a že chtel
brána úloha predního iniciátora, jenž, v nekdejší roli
z;ase delat obraz jako svézákonný výtvor. tím však j~
Italie, nejpronikaveji zaostruje formové tendence doby. poimpresionistické výtvarnictví, hlavne kubismus, než
Avšak treba urciti meze, jež oddelují životní obsah náhledáním reality? Kubismu bylo málo, že malírství
rodu od životního obsahu jeho, nutno otevríti zrak, za- chtelo zpodobt1ovati veci podle optického zdání. Chtel
ujatý proti ostatním národum, hlavne však nutno vy- vniknouti do predmetu, otácel jej se všech stran, snažil
meziti, že to, co je na moderním ceském um'ení cenného,
se vystihnouti jej z vnitrku, v tretím rozmeru, co nej·
vyrostlo a dále poroste v souvislosti se svetem jen plasticteji, nejúplneji. Obraz sám chtel státi se vecí. Je
z vlastního individuálního a národního života. Lidé
to nejvetší pokus o vystižertí r e a i t y predmetu, k jaceské literatury nemohou mluviti tonem Paríže. Civilikému se kdy umení odhodlalo. Tedy to, co vzdaluje se
• sace mrakodrapu a americké hygieny, která se k nám
vnejškem realismu nejvíce, je nejvetším hledáním reé:,zase dostává pres Paríž, je cenná jako iniciativa, podlity. Ne realismus popisu, ale nový realismus, r e a i tnet, injekcé do líné krve. Pusobí však hned nepravdive,
n o s t musí býti nositelem vývoje. Skutecnost je neco
všeobsáhlého. Nemuže nikdy nechati na holickách. Ale
jakmile se podle ní delá literatura, stavitelství, umení,
jež prece u nás muže býti jen nápodobou, necím umiHým nesmí to býti skutecnost jen pocitková, jak bych oznacil
a neživým.
pseudoskutecnost naší tak zvané mladé literatury. Ve-
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zme se jakýsi skutecn)', vágní pocit - prectete si skoro
jakousi mladou básen nebo prosu - takový, jakých je
v celé literature mnoho, nebot bez tohoto vágního, nadpredmetného, není umení. Takový pocit, treba cloveka
vstupujícího do kavárny, nebo probouzejícího se pred
cestou do úradu, se konstatuje, metaforicky
opíše
a rozežvýkává do nekonecna. Pocit stává se nositelem
celého motivu a deje; k rozuzlení se vezme na pomoc
nejaká mravne sociální myšlenka, nebo revolucní výkrik. Chtel bych ríci, že to na literaturu naprosto nestací. Takové veci byly již ve starším písemnictví, ale
v podrucí neceho zachytitelnejšího, pevnejšího, duležitejšího, nebyly nositelem a stredem celé práce. Tato pocitkovost jako východisko a cíl je úžasným zdrobnením,
znevážnením úkolu umení, které se nemuže specialisovat na tak malé a konecne nudné a mechanické veci.
V jádre je to odvozenina z úpadkového symbolismu, jenom s kolektivistickou omáckou, tedy zbytky špatného
nervového naturalismu. Není k tomu potrebí osobnosti,
myšlenky,svélio názoru na svet, je to pro lidi podléhavé
a jen dráždivé, nedýše v tom nic, jenom to kricí a delá
grimassy. Ríkají, že jsou proti nemeckému expressionismu, ale celkem je to takový nemecký expressionimus, ale nikoliv dobrý, ten špatný.
Domnívám se, že se už nemá umení dále drobniti temito hríckami. Bezprostredne predválecné umcní ucinilo summum zkoušek, položilo spoustu sond do tela
umení a literatury, analysovalo kde kterou uznanou a
tarou pravdu. Byla to doba zkoumání v nejušlechtiItjším a nejstatecnejším smyslu. Dobylo se nových prostOrt!životních realit, nov)'ch hledisek zásadních, byly
zahozeny rt''tzné predsudky esthetisující a pathetické.
Celé umení zjednodušilo svuj prednes, zbavilo se histrionismu, zcivilnelo. Dnes nastává doba konstrukce,
zklidnení v)'boju, zodpovednosti. Umení touží postaviti se vedle ostatních mohutných skutecností sociálních,
hospodárských, politických, technick)'ch. K tomu potrebuje mnoho zodpovednosti a vážnosti. Je doba inženýrská, nikoliv doba mladistvých extempore. Železný
most musí mít bezpecnost a stabilitu" jinak po nem nehudoulidé chodit. Totéž musí mít i literatura, jinak ji
lidé nebudou císt. Je ted málo práce pro nai vism~ls a
pro deti. Mnoho pro muže. Muž však, dríve než vytvárí, ceho není, vidí co je. Jeho skepticismus, pohrdající pathosem, neucinil z neho probabilistu vedlejších
skutecností. Chce se zmocniti v dospelosti, v jasném
sebeomezení, nejvetšího množství vážných vecí, které
ho obklopují. Jest treba vytáhnouti realitu, která leží
utlacena pod literáty a spasitely sveta.
Otakar Zich:

T r it O n U S d i a b o li c u s.
II.
Že byl Smetana duch zcela o pti m i s t i c k ý, jest
jasnokaždému, kdo srovná premíru neštestí, jež stíhala
jeho život, se slunnou výší jeho umení. Smetana nebyl
však jen citovým optimistou, nebyl jen sanguinikem,
jehožduševní ústrojí ochotne a vdecne reaguje na každý
príjemný a radostný popud vnejší a lehce prechází vše
nepríjemné a bolestné. Smetana cítil hluboce každé ne"testí osobní, prekonával je však silou svého ducha.
ypické jsou v tom smeru dva doklady ze vzpomínek
Hostinského a Zeleného, podivuhodne shodné. HostinSkývypravuje, jak 2. kvetna 1875 ocekával (»v rozehvení, jež vylíciti nemohu«) bavorský vlak na nádraží
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Solnohradském. Prijel jím Smetana od konsultace jednoho z nejproslulejších odborníku ušních chorob, Troltzsche ve Wi.irzburku. Konsultace, v niž skládány velké
nadeje, byla marná. A Smetana, kclyž se s ním Hostinský, »pripravený na krušnou chvíli«, setkal, byl vesel,
žertoval a smál se z plna hrdla. »J en když vypravoval
o svém onemocnení a dalším prubehu, zvážnel, ale beze
vší deprese.« Po peti létech zažil Zelený neco obdobného. V breznu 1880 zasvitl hluchému rnistrovi opet jednou paprsek nadeje; šlo o pokus s novým prístroj·.:m
»den tifonem«. Jednoho dopoledne smluvil si Smetana
se Zeleným vecerní schuzku v Konviktu se slovy:
»Tedy dnes odpoledne se to prý rozhodne.« Zelený nešel
na tuto schuzku, boje se, že by v prípade neštastném
jeho sklícenost byla príliš patrna. Druhého dne potkal
jej Smetana a s' nesmírným humorem mu vykládal, »že
s tím nic není a kdyby byl slyšel, že by byl musil chodit"
s celou velikou bednou na zádech.«
To jsou jen dva doklady úžasné duševní síly mistro'vy, uvážíme-li, co pro neho jako skladatele znacila úplná'
hluchota. Jsou to dva doklady lidské, ale jakÝm ohromným dokladem umeleckým jsou všecka jeho díla, vzniklá
po hluchote! Výmluvne lící Zelený ve svých vzpomínkách, jakým dojmem pusobila na všechny ctitele Smetanovy premiéra »Hubicky«, první opery v stavu hluchoty napsané, a to již prvními takty ouvertury. Všecka
díla Smetanova tak pusobí, všecka k nám mluví: svet
je krásný a život je štestí. Mistrewa duševní síla vyverá
z tohoto hlubokého presvedcení, z nezlorÍmé víry, že
podstata veškerenstva je dobro "a že zlo jest jen prechodné. To již není pouhé citové založení, nýbrž s v et o v Ý n á z o r f i los o f i c k ý. Smetana objektiviso-val své osobní presvedcení nejpatrneji v tom, že svuj
vlastní optimismus rozšíril na op t i m i s m u s n árod n í. V tomto odosobnení práve našel svou obdivuhodnou sílu, veriti v klad života a pracovati k jeho
zmocnení, i když musil sám pro sebe resignovati na
tuto víru, nebot veril v život s v é hon á rod a a pracoval pro j e h o budoucnost.
V dopisu Hostinskému
z 9. ledna 1879 píše mistr: »Ostatne jsem hluchý jako
parez a kolikráte smutný, zádumcivý, omrzelý. Trvá to
ííák dlouho s tou hluchotou a mám zapotrebí veškerých
sil, abych svuj osud snesitelným ucinil!« A p r á v e
v te c h t o dnech - jak se z dopisu dovídáme - komponoval dílo nejvyšší víry v spravedlnost osudu, v osvobození svého národa - »B I a n í k«! Takový optimismus je vskutku filosofií; chcete-li, mužete jej nazvati
i náboženstvím. Jet to víra, že veškeren svet jest ovládán urcitým rádem a že tento p r i n c i p vše h o
d e n í j e s t hod not o u s vou
k I a d n ý; je to
pravda, krása a dobro.
Takový byl základní r:ys Smetanovy povahy, jevící se
nejzrejmeji -v dílech jeho mužných let; ale ~yl zrejmý
i pred tím, trebaže tu platil povinnou dan mládí a dobe.
Bylat to doba romantismu, jenž má rozhodný sklon
k pesimismu, ac-li se v nem neutápí zcela, a mládí samo
je stavem labilním, precházejícím snadno z extrému radosti v extrém žalu. Tak se delo i mladému Smetanovi;
naznacuje to sám v programu ke kvartetu »Z mého života«, jejíž první veta lící podle neho »romantickou
nadvládu, nevýslovné toužení«, »náklonnost k romantickému, melancholickému a zároven náruživému slohu
hudby.« Ze svých bolestí a smutkíi, trebaže intensivne ,
cítených, dovedl se však Smetana vždy vymaniti, predevším tím, že je objektivisoval ve svých hudebních skladbách. Dokladem toho jsou cetné jeho klavírní skladby
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z té doby, na príklad »Bagatelles et 1mpromptus« z l:oku
1844, v nichž zachytil více žalosti než radosti milostného
svého pomeru ke Katerine Kolárové, jež se stala roku
1849 jeho chotí. Zvlášte památným dokladem je klavírní
trio z roku 1855, psané k ulehcení bolu nad smrtí dcerušky Bedrišky, hudebne neobycejne nadané. N acházíme tu tóny drásavé bolesti, tichého žalu, melancholické
vzpomínky; hlavní myšlenka poslední vety mení se ke
konci v smutecní pochod otrásajícího výrazu.
Jedna rána však, jež stihla mistra v roce 1859, kdy žil
ve Svédsku, byla príliš veliká; byla nad jeho síly a nezhojila se úplne nikdy. Byla to smrt jeho choti Kateriny,
jež zemrela v dubnu toho roku - na ceste do vlasti po dlouhé, vleklé chorobe predcházející. Žádné dílo, ani
soucasné, ani pozdejší, nedotýká se prímo této strašné
pro neho pohromy. V kvartetu »Z mého života« lící ve
volné vete jen »blahost mé první lásky k dívce, která se
pozdeji stala mou vernou žeríou«. Ješte pri komposici
»Certovy steny«, v dobe, kdy se život mistruv již šeril,
byla vzpomínka na nebožku tak mocná, že z ní vy tryskl
zpev tak úžasné vroucnosti jako je arie V okova »J en
jediné mne ženy krásná tvár tak dojala ... « Nemuže
býti pochybnosti O tom, že tato smrt znamenala veliký
otres v duševním živote Smetanove, otres, jímž zakolísal vrozený jeho optimismus životní více než kdykoli
pred tím. Ze skladeb mistrových spadá v tuto dobu podle Teigeova katalogu - jen jediná rozsáhlá skizza,
nadepsaná »Scéna ze Shakespearových M akbeth a carodejnice«. Program její vzat byl tedy z tragedie Shakespearovy práve tak, jako program »Richarda III.«, psaného'
rok pred
tí~· Smetana
Ale je významné,
si v jednom
i v druhém
prípade
z dramatu co
vybral.
~ymfonická básen »Richard III.« má za hlavní, takrka výlucný predmet osobnost titulního hrdiny, jenž jej lákal
svou velikostí, byt i zlocinnou. Jen jako episoda vyskytuje se tu lícení strašného Richardova snu pred rozhodnou bitvou, v nemž se mu jeho obeti objevují jako
duchové a prorokují blízkou zkázu. Naproti
tomu
v »Makbethu« - o tom nás poucuje nejen nadpis, ale
i skladba sama - není hlavní vecí lícení osobnosti Makbethovy, povahou Richardu blízkého, nýbrž scéna mezi
Makbethem a carodejnicemi, temnými mocnostmi, jež
Makbetha klamnými veštbami obloudily, aby jej z v·)sluní slávy tím jisteji a hruzneji srazily v propast zoufalství a zkázy. Zdaž není tu obdoby s osudem mistrovým, jenž dosáhnuv štestí po boku milované ženy tím
kruteji zasažen byl náhlou její ztrátou? Nechci ríci, že
by byl Smetana Makbetha tehdy komp'onoval jako symbol svého osudu, nýbrž jen tolik, že volba programu odpovídala tehdejšímu jeho stavu duševnímu. Príliš jasne
tenkrát pocítil, že vedle dobrého a svetlého principu
svetového tají se kdesi v ústraní princip zlý a temný,
jenž náhle zasáhne cloveka, když to nejméne, cekal a
když to nese nejtíže. O s u d z Ý - slovo, jež se vrací
pak až v posledních dopisech Smetanova života.
Byl-li optimismus mistn:'1v zastren težkým stínem
pesimismu v' recené dobe, následovala prece jen reaKce,
jež zvítezila. Již roku r861 odhodlává se Smetana, opustiti Gotebork a vrátiti se do Cech, aby tam konal své
národní poslání. A úmysl ten také vykonal. Byla to tedy
myšlenka n á rod n í hod í 1 a, jež mistra zadržela na
srázu k pesimismu a vrátila zase sobe, vrátila optimismu
nejen osobnímu, ale n á rod ním u. A v tom již vytrval. Ukázali jsme svrchu, jak hrdinsky snášel neštestí
své hluchoty, jež jej nejen zbavila štestí, slyšeti hudbu,
nýbrž ztížila munesmírne i práci, v níž byla jediná jeho
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útecha a síla. Osobní neštestí své sveril však mist!"i ted
jen intimní skladbe komorní, kvartetu »Z mého života«.
V poslední vete, podle jeho slov, lící se »katastrofa mého
bhluchnutí, pod rob e ní sen e z v r a t n é m u o s ud u, který už v první vete co výstraha se ozval, s malinkým paprskem nadeje na lepší budoucnost.« Roku 1880
v dopisu Kopeckému píše však již mistr o této poslední
vete: »co výstraha mého krutého osudu, mé nynejší hluchoty, která mne n a v ž d y uzavrela onu blaženost,
slyšeti a kochati se v krásách našeho umení.« Tehdy
tedy již prestal doufati; v dopisu Zavadilovi z roku 1882
pak praví po vylícení obtíží, jež mu komponování pflsobí: »Moji kolegové ve svém zdravém a štastném žití
neznají to, a nemají pojmu o boji proti osudu zlému
pri práci mé.« To bylo v únoru roku r882; na podzim téhož roku
vypukla desivá choroba. Vel i k á z men a, již podle
vlastních slov svých cítil, rozhlodala koreny jeho duševního života a podlomila strom jeho osobního optimismu. Svedcí o tom volba programu posledních jeho
skladeb a ovšem i jejich hudební ráz. Druhé kvarteto,
zapocaté již v roce r882, ale dokoncené až v breznu
1883, jest podle jeho záznamu »komponováno v nervosní chorobe, jež z hluchoty povstala« a »pokracuie, kde
první skoncilo, po katastrofe« (t. j. ohluchnutí). Ale
jaký jest program jeho ctyr vet? »Predstavuje se tu vírení hudby u cloveka, jenž ztratil sluch.« Nic více nám
mistr nepovedel - ale my víme, že v té dobe již trpcl
halucinacemi sluchovými a že ty se tehdy již krížily
s jeho predstavami komposicními. Tato »smes neviditelných hlasu«, jak jsme v úvodu k tétq stuclii citovali
z mistrova dopisu, stávala se tehdy per s o n i f i k a c í
»zlého osudu«, kterýž jej tak krute stihl, personifikací
temných mocností, jež mu bránily v jeho práci s krutým
výsmechem - a v jejichž existenci nenáhle pocal i veriti. A je-li jediným predmetem druhého kvarteta »vír e n í h u db y«, jest jediným predmetem »Pražského .
karnevalu« neco obdobného, »h e m žen í ma š k a r«.
N ebof, sledujeme-li toto poslední dokoncené dílo mistrovo hudebne, šeznáme, že nepodává hemžení maškar
jen v introdukci, nýbrž i v druhé cásti, v polonéze,
Motiv tanecní polonézy proniká jen casem a na chvilku
z pestrého reje a šumu. Je to optická impresse karnevalu, je to optické vírení, tak jako v kvartetu bylo vírení akustické. V znÍcená fantasie mistrova zachycovala
tu své vidiny, objektivujíc je jako dojem karnevalovýale jak je možno stanoviti, 'kde tu koncily vidiny fantasie a pocínaly halucinace optické? »Karneval« mil
stejne jako »druhé kvarteto« program subjektivní, jest
dílo expresionistické, zachycující geniální hudbou chorobné stavy jeho duše ve chvílích, kdy se z nich vyprostil. Obe díla jsou jedinecné hudební dokumenty nadlidského zápasu mistrova s temným osudem. Mel
nejen sílu, dívati se v jeho démonickou tvár, ale i tuto
tvár zachytit, zvecnit.
Zvecniti v tónech zlo. Ze všech umení má hudba nejvíce již y samém z á k 1 a d e svém vyjádrený dualismus
dobra a zla, souzvuku a nesouzvuku. Jeto k o n s o n a nc e a d i s o n a n c e nejenom jako interval, ale prímo
jako h arm o nic k pod k a d veškeré hudby novodobé. Na jedné strane stojí tu t v r d Ý a me k k)'
t roj z v u k, v nichž jsou obsaženy diatonické stupnice
dur a mol. První jako výraz radostí, druhý jako výraz
smutku, velkých i malých, pro než však život neprestává
býti krásný .. 1 když vznikají z tohoto materiálu kombinacemi melodických hlasu nebo akordu disonance, jsou
-Sr
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to disonance jen prechodné, jež se opet rozvedou v konsonance. Jako takovou prechodní disonanci cítíme
i zmenšený ctverozvuk, v nemž jest obsažen jako soucást, sama o sobe neúplná, z m e n š e nýt roj z v u
Docela jinak je to se z vet š e n Ý m t roj z v u k e m.
Tento podivný, ve své prázdnote až príšerne znející
akord, jeví se nám jako disonance trvalá. Podivný je to
akord, nebot obsahuje v temperovaném ladení tri intervaly konsonantní a prece zní falešne. Našemu pojetí
totiž vždy jeden z tech intervalu uklouzne.
Zvetšen)'
trojzvuk je na príklad c, e, g~ neboli c, e, as. Chápemeli jej podle prvního zpLlsobu (chápemet hudbu vždy,
jako by byla v cistém ladení), je interval c-gis disonancí,
chápeme-li zpLlsobem.druhým, je sice c-as konsonance,
ale e-as disonance! Je tedy disonantní práve svou obojetností. e nadarmo byl pojmenován již starými teoretiky tritonus diabolicus, d á b e s kýt
roj z v u k.
,\ stejne obojetná je i stupnice, z neho vyverající, stupnice celo tón o v á. Pri jejích tónech tis, gis (vyjdeme-li od tónu c) musí naše pojetí násilne preskociti
a chápati je vlastne soucasne jako ges, as, aby dalsí postup byl možný. Poslouchejme tuto stupnici a zpozorujeme, že uprostred ní, nekde pri tónech práve uvedenýCh,
nastane násilný prelom našeho harmonického pojetí, ba
takrka chvilková harmonická desorientace.
Zvetšený
trojzvuk a hudební útvary z neho vznikající jsou tedy
zásadními disonancemi, presneji receno d i s h arm 0-'
ni e m i, ve smyslu opaku, ne g a c e ha r m o ni e.
Je pri rozeno, že hudebník, tedy umelec, u nehož se
duševní zážitky formují v reci hudební, instinktivne,
1. j. aniž by si to potreboval
uvedomovati, vyjadruje
svou hudbou životní svuj názor i po stránce námi vy1ícené,optimismu nebo pesimismu. Prehlédneme-li hudbu Smetanovu, vidíme, že skutecne v ní mají neobycejnou pre vah u základní akordy konsonantní, tvrdý
a mekký trojzvuk s útvary, z nich se vyvíjejícími. Nejilnejší disonancí jest u mistra zmenšený ctverozvuk.
Vidíme však zvlášte v dobe mládí nápadnou zálibu
v prechodných disonancích, vznikajících bud vedením
hlasll (zvlášte prutahy) nebo chromatickými (pultónov)'mi) deformacemi melodií - zpusob, který Smetana
prevzal od Chopina. Vezmeme-li však recenou s~izzu
Makbetha, shledáme se tam nejen s cetnými prudkými
disonancemi, jež mistr ponechává nerozvedeny, ale
i s hudebními myšlenkami, jež se vzpecují harmonickému pojetí vLlbec- takovou je hned motivek úvodní pasáže, charakterisující patrne carodejnice a prostupující
celouprvní její cást. Ale najdeme tu i prímo zvetšené
trojzvuky neobycejne zdLlraznené, a to po pochodu, jenž
pravdepodobne lící Makbethovo videní králu, z nehož
hrllzou pozná, jak byl pekelnými mocnostmi oklamán.
jako dttsledek toho objeví se v druhé cásti, na mítech, kde plní se k Makbethove zkáze šálivá veštba,
úplnou celotónovou stupnici, novum naší moderní
udby - již v roce 18S9!
Zvetšený trojzvuk - ve forme takto zduraznené rací se pak v mistrove tvorbe až v posledních letech.
e známo,že príznacný motiv RarachLlv z Certovy steny
na nem založen. Tento motiv - spoj trí zvetšených
ojzvukuza sebou - vznikl podle Smetanova zápisníku
'ž roku 1879 ješte jako hudební vtip (tritonus diabo'cus!), protože postava Rarachova vubec je v prvních
vou jednáních podána s jemným humorem. Ale tento
urnor nabývá vážného, až desivého rázu v tretím jed- .
ání. pocínajíc »dábelským valcíkem«, v nemž zvetšený
ojzvuk hHí bezohledne a divoce. Pekelné mocnosti
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jsou tu rozpoutány! To psal Smetana pocát em roku
1882, nezapomei'ime ovšem: stále ješte Smetana d r amatik.
•
"l I
Ale od té chvíle provází príšerná disonance zvetšeného trojzvuku mistrovu tvorbu. Ozývá se v tretí a ctvrté
vete druhého kvarteta, tu mocne a durazne, tu jen
s groteskní laškovností (»scherzoso« v poslední vete).
A v »Karnevalu« intonují jej trubky již tretím. taktem.
Ba vtírá se i do tichého, jakoby zasneného místa vlastní
polonézy. Nikoli však do k o n c e této skladby. Sladké
a toužebné jsou tu melodie, umdlévající nehou svých zastávek. Poslední dokoncené dílo mistrovo jako by plnilo
jeho slova, jež napsal Cechovi po provedeni »Mé vlasti«
20. listopadu 1882: »dal jste mne zase duveru, že se zase
ozvou ty tajuplné zvuky vnitr mého srdce - až do
konce života.«
Tritonus diabolicus! Zlé mocnosti zvítezily nad mistrovým telem, ale jeho duch zvítezil nad nimi. Z jeho
skladeb mluví k nám a bude mluviti i k budoucím ten
dobrý, svetlý princip sveta, tak svetlý, jako byl' duch,
v nejž se tu vtelil.
Franta Kocourek:

Proletkult

U

ná·s.

(Poznámky a dokumenty.)

II.
5. P LId a s k o rop

a n e n s k á.

»Až budu mrtev, pastevce, znicíš
vsechno staré zrní. Je plné zlého
prachu, je .4gZežrané, je plesnivé. A
znova zaseješ na mém poli nové zrní,
zrní celé živé, celé cerstvé, celé
krásné ..'.« E. Verhaerell ve »SvítánÍ«.

V této kapitole shrnuji nekolik dokumentu z prostredí tech, kterí jsou materiálem Neumanna a ostatnícl:
cinitelLI Proletkultu. V kulturních 'Otázkách nastal mezI
vudci a organisovanými vzduchoprázdný prostor, který
je v politice nemyslitelný. Navazuji prímo na poslední
kapitolu predešlého clánku a pokracuji detailneji v thematu tam jen nadhozeném. Vycházím od delníkLI~z pudy nejprijatelnejší práve i Proletkultu. Pro 'ce1tstvost
a cástecné aspoií. vycerpání píšu o jediném míste. Používám jednak deníku, jednak zápisníkl't vedených pravidelne o techto vecech.

*

Louny. Listopad 1921 - únor 1923.
Máme své ctyry hodiny recnicko-výchovného kursu
každou nedeli takto rozdeleny: a) theorie recnictví,
b) praktická aplikace, c) cetba vybraných míst svetových autorLt, d) referáty ruzných posluchacl't s prípravou, i ex abrupto, a debata.
.
a) T h e o r i i probíráme
detailne, kombl110vanou
methodou. Rozhovoru o této veci se zpocátku báli, ale
jsem okamžite jako oni, mluví~ jako oni, z~,rácím ~t;.
Nepozorují úskok a odhodlávaJl se, ro:palu)1,. hovon,
vybuchují se žhavými tváremi a nedockavymt gesty.
Jsou v proudu, štastni objevem, že o reci sami !;1n?h~
vedí, probírají útocne mé otázky~ touha ,P? vYJadr~I;1
se probíjí nesmelostí a vítezství Je sladke Jako u. ~~tl.
Težko a tím slavneji se rodí slovo a obraz na JeJl~~
rtech, skoro panenských. Teprve ctyri soud~u~i mluv~1t
nekdy verejne. Používáme tabule. Ke konCI, teto partl~
nadiktuji vždy podstatné, pevne formulovane. Jsou mezI
nimi nekterí, píšící rychle, oci vždy cekají další slovo.
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Ale jsou tu i mnozí s težkou rukou, oci zaboreny ú 'ilov- nejen prectli celé, ale nekteré cásti byly jednak podkladem referátll, jednak debaty, i písemných úkolu. Slova
ne do papíru, na nejž tužka pomalu maluje tvary Verhaerenova, daná jako motto této kapitoly, glosoval
proto odpadá leccos i z toho, co mám k diktování prina príklad Jan Jukl, obuvnický delník, takto:
praveno - tito delníci z Netluk, Citolib, Postoloprt,
»Jak krásná slova vložil spisovatel do úst umírajícího
Vlcí, N ecich, Jimlína, Cemžic, Dobromeric, Libochovic
starce!
] ak prilehavá slova v naší dobe! Zrní staré. plesnivé,
a Peruce prijeli a prišli na nedelní dopoledne do Loun,
rozežrané, tot celý soukromokapitalistický
systém, celé zríaby se co nejvíce dovedeli. Pracují celých šest dnu ou
zení buržoasní, to hlásání o huma\1ite a lásce k bližnímu.
rána do vecera. Vím-li to, a vidím-li jejich intensivni
touhu hltat neco nového, nemohu s nimi mluvit o necem
A jako uznává ve jmenovaném
dramate umírající starec,
Petr Hérénieu, že špatné zrno musí být zniceno, musí každý
vedlejším, musím vyloupnout na príklad z gramatiky
rozumne myslící clovek uznat, že ty staré rády, to klamné
"nejpodstatnejší (tedý ne mluvit o rozdílu doph':íku a príucení musi bý~ odstraneno též a nahrazeno novým. To jest
vlastku), nemohu jim diktovat slova neorganická, zbyto zrní nOvé, živé, cerstvé, cili vybudování nové iidské spotecná. Nic z toho, co patrí k tak zvané omácce, známé
lecnosti, kde pracuj ící lid nebyl by utiskován. Kde všichni
z kazatelny, školní katedry, ze žurnálu a literatury vulidé be,z rozdílu by meli stejná práva a stejný podíl na výbec. Je nemožno predpokládat, že o svých ctenárích
sledcích kulturního
a hospodárského
života. Takové zrno
toto nevedí komunistictí žurnalisté, ale je nutno se ptát,
jak je možno, že na príklad »Rudé Právo« z 30. brezna
zdravé a nové, tot cistá idea komunismu, jak ji provádejí
soudruži ruští. Dnes pro1ctariát celého sveta upírá oci na
1924 má úvodník, v nemž se v 77 rádcích prozrazuje,
východ k Sovetové Republice Ruské, kde komunistická idea
že konecne snad prijde jaro nejen prírodní, ale i sociální
. a že je nutno, aby l..lroletkult pracoval. Tedy nesporná
rázem znicila zrní špatné, zkažené, svrhnuvši pouta carismu
fakta - ale soudruzi hledají v 77 rádkách nejako,u hoda kapitálu. Tam vzešlo již to zrno zdravé, celé krásné, které
notu - nenajdou-li jí, a opakuje-li se to casteji, tedy
prinese lidstvu osvobození, a dá mu žít životem cloveka
bud jsou kritictí a nadávají (po prípade nectou), nebo
dústojným.
Soudruzi ruští již zasnoubili svou púdu zrní
ctou nekriticky a kazí se, t. j. ucí se mluvit i psát podle
novému, dávaj íce tak príklad celému svetu k následování.
vzoru. V tomto ohledu dosáhla jejich žu:malistika bohuBudmež i my rozsévaci zdravého zrní.«
žel podivuhodného vlivu na svíij materiál. Frázování
i\ekolik
soudruhll
neznalo vubec Dostojevského
s obraty nemožne stejn)-mi a težkopádnými, ustálený
a Tolstého. Brezinu malý pocet posluchacu, z Havlích
slovník v každém témer clánku úplne se vycerpávající,
znala vetšina jen jméno, z Nemcové jen »Babicku«. Což
formální pathos, lder)- by už dávno mel patrit museálje podivnejší: Bezruceznali
málokterí, rovnež Hora
ním sbírkám a podobné konvence, orthodoxností
tolik
by1 nekter)'m novinkou, ackoli jeho verše obcas vychápripomínající taktiku církve katolické a církví vllbec,
zely v nedelní príloze R. P. (Obírali jsme se tehdy jeho
už príliš dlouho a vytrvale pllsobí na delníky, než aby sbírkami »Pracující den« a »Strom v kvetu«.) Neumannepodlehli. Jeví se to ve všech jejich projevech, ústních
na znali ješte méne a jména Rolland, Romains, Blok,
i písemných, a kriví to jejich vrozenou výrazovou cistoG. Búchner atd. jim Lyla prirozene hudbou úplne neznátu. Je nepochybno, že recníci a žurnalisté casto slovy
mou. Sedmdesát procent posluchacu cte obvyklou literanic nemyslí. Ale tito soudruzi, málo umející psáti a moturu: Dumas, Vernea, Maye, Joka\e atd. Potešitelné je
zoine se vyjadrující, si vždycky neco predstavují v propronikání Londona, Zoly a Sinclaira, který je nyní snad
jevech svých vudcu, ba prímo živelne je naplnují obsa- nejoblíbenejší jejich autor. Z našich autoru ctou silne
hem, svým obsahem. Formu prijímají ze žurnálu a tak
Jiráska, ale neznají \iVintra. Svatopluka Cecha, nikoli
vás zarazí: Mluví frázemi a myslí opravdove. Berou
Máchu, atd. Jejich knihovna vetšinou sestává z romádoslovne obsah, jehož zneužitím jsou fráze.
nu, príloh ruzných listu: »N árodní politika« nebezpecne
Ale to je vlastne jediná nesympatická vrstva na cisté prevládá. Abych rozšíril jejich inventár, nadiktoval
pude, která ceká zpracování.
jsem jim vždy na konci tohoto oddílu 10 až lS knih.
b) Jejich recnické
výkony
jsou ovlivneny
Název, nakladatele, približne cenu. Porídili si sešitek,
týmž: Odlitky šlágrovitých recníku z politických organadepsali »Moje knihovna« a zapisovali. »Pro ted, i pro
nisací. Je-li premožen pocátecní ostych, objeví se typická
budoucno. Casem si je opatríte všechny a je to dobré,
gesta, bušení do prsou, linie hlasu se zdvihá z nížiny
uvážíte-li, že desetkrát osm je osmdesát.« I 1. listopadu
»malomeštáctví a sociálpatriotismu« a speje k vrcholu,
jsem napsal na tabuli lS del (Turgenev, Gorkij, London,
na nemž triumfuje »proletariát«, »Vítezství« a »RevoKipling atd.). Za týden na t9 prišel ke stolku rozzáren
luce«. Volne kritisujeme a bavíme se srovnáváním s ne- soudruh Tymich a prinesl mi ukázat všech I S knih, jež
kferými jejich recníky, nebo recníky jiných stran, kneží
jsem nadiktoval. Stály ho 421 Kc. »To sou jedny šaty,
na kazatelnách, atd. Kdosi popisuje Leninuv zpusob
soudruhu, a kniha se tak neroztrhá,« rekl mi TYmich.
recnení. Hledáme nejaké pravidlo, na štestí nenalézáme,
Je mu 19 let. »Krásné,« a myslil jsem na nezoranou
a zduraznujeme prostotu, ubírání vnejší efektnosti
pudu a na rozsévace zdravého zrní, jak o tom psal soua pridávání vnitrní síly, tkvící už v založení reci. Tretí
druh Jukl.
,
a ctvrtý kurs už prináší radostné ovoce, vyrovnávání
d) R e f e r á t y týkaly se bud aktualit, strojvudce
teclinických prekážek a dávných horkých prání.
Špacek na príklad referoval o Leninove reci na oslavu
c) C e t b a vybraných míst svetových autorlt. Dostoctyrletého VÝJ;ocí Sovetské Republiky, kterou prineslo
jevskij, Puškin, Tolstoj, Turgenev, Gorkij, A. Blok,
R. P. 6. listopadu 1921. Podobne v partii z MasarykoWels, London, Kipling, Sinclair, Romain Rolland, Jules
vých »Humanitních ideálu«, o nekterých zásadách theRomains, Verhaeren, Georg Biichner, R. Thákur, z m.- oretika ruské proletárské kultury Lunacarského z brošich Nemcová, Havlícek, Brezina, Z. Winter, K. St. žury »K~llturní úkoly pracující trídy«, úryvky ze spisku
Neumann, Josef Hora, Michal Mareš, Bezruc. Z každého
Z. Nejedlého »Jan Hus« atd. Zajímavé byly zvlášte retohoto autora aspon jednu ukázku. Z Rollandova romáferáty o otázkách, které jsem volil z duvodu silného
interesu i casovosti. N" nekteré z nich meli cas týden
nu »J an Kryštof« jsme probrali nekolik partií, z Bloka
i déle, jiné se vypraly ex abrupto:
jsme precetli »Dvanáct«, Verhaerenovo »Svítání« jsme
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1. Jak si predstavuji
2. Co znamenal
1921.)

rok

Vánoce?
vývoje komunismu?

(Výrocí

9./XI1.

3- Zlepšily se pomery
v CSR. od prevratu a v cem?
4. Jak si predstavuji školu?
S. Jaké jsou úkoly Prol'etkultu
?
6. Kdybych byl žalárován pro úcast na prosincových
lostech (Lidový dum etc.), žádal bych amnestii?
7. Jsem pro nebo proti trestu smrti?
8. Jsem pro militarism?
Ozbrojení
proletariátu?
9. Proc jsem vstoupil do recnického kursu?
atd.

udá-

Odpovedi mám všechny i písemne. Otiskuji jen
dve. Všeobecne byly' jasné a vedely co chtít, i kJyž
byl sloh místy šroubován a protkán cizími slovy
casto nepatricne užívanými, což je pro delniky typické. Žádost za amnestii v prípade žalárování 7'l
prosincové události považují dve petiny posluchacu za porušení komunistické cti, tri petiny nikoli.
Nežádal by však z nich za amnestii ani jediný. »Pro,
nebo proti trestu smrti?« V ývodový recník Veselý dostal pet minut. OdLlvodnil celkem dobre, proc je proti,
'jakmile jsem však formuloval otázku v tomto rámci:
»Kdybyste byli zodpovední cinitelé pri revoluci: Jak
byste trestali zjevné neprátele?« Tedy všichni: »Obesit!
Zastrelit!« Jenom dva soudruzi prohlásili, že by v žádném prípade netrestali smrtí. »Clovek nemá právo na
život cloveka,« prohlásili jednoduše. Nálada vášnivá,
bojuje v tcchto hlasech po sta letech nezmenene Robespierre a Danton . , . Otiskuji dve odpo"edi odlišného názoru na tULOkrvave duležitou vec:
»Jsem zásadne proti trestu smrti, nevcrím, že kdyby
clovek dobre vychován spolecností lidskou, kdyby dána
byla možnost, by se mohl uplatnit, pracovat, aby mohl
jako clovek, že by se nikdy takového cinu nedopustil,

byl
mu
žíti
aby

za nej pykal svým životem, vinu •••.
nejvelší n.cse práve dnešní
spolecnost lidská, proto ani ta nemá mít práva nekoho odsoudit k smrti, prvne by musila odsoudit sama sebe. Povinností jest, získávat delnictvo výchovou pro vznešený cíl
komunistický, bude-li vetšina nás moct chopit vládu a provésti revoluci bez krve prolití.'< ZdCjnka Václav (Louny).

Tento zajímavý hlas, který by komunistictí intelektuálové jiste nazvali (pro záver) meštáckÝm a hur,lanitárským, kdyby nebyl od soudruha zarucene organisovaného, tento hlas vydal muž. Pro krásu paradoxu a llavzdory konvencím soudí o této veci slabší pohlaví takto:
»J edná-li se o vinníka, který byl varován pri trestném
cinu, který smeroval ku zrade nebo poškození proletariátu,
nebo lidem nevinným, pro toho není jiného trestu, než smrti.
Pro nepolepšitelné vínníky, at jsou to vinníci kterékoliv
strane náležející, kterí mají zájem poškozovat cloveka clovekem, tem patrí tre~t smrti. Z techto uvedených prícin souhlasím s trestem smrti.«
Rehorová Mána (Postoloprty).

Tato dívka zároven zastupuje první ženský hlas,
který se v n.ašerri clánku ozval. Z dalších odpovedí
stojí za zaznamenání, že všichni posluchaci byli proti
militarismu, ale všichni pro ozbrojení proletariátu. Rok
vývoje komunismu posuzovali všichni kladne, naproti
tomu o zlepšení pomerLl v CSR od ríjna 1918 hovorili
a psali skepticky - bez výjimky.
Debaty bývaly živé. Sekretár lounské organisace Pém
Rudolf nckdy kurs zahájil a sledoval pozorne, zvlášte
debatu. Ostré oci politika, merítko a memento pro me,
který si politiku stavím príliš dle obrazu srdce svého:
Sekretár Pém poznal velmi brzo a prece už' pozde, že
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Vec Kultura riení tak podružnou, jak se domníval:
Bystrýma ocima pastýre se díval, jak ovecky jeho stáda
se rozbehávají z nudné uniformity. Jak jim svítí oci,
jak prijímají rychle myšlenky lidí zdánliye vzdálených:
Husa, Chelcického, Komenského, Breziny ... , jak pod
údery Leninova a Lunacarského zpúsobu myšlení jeho
ovecky staví slechy, jak jim rostou rllžky a rohy, jež se
obrátí jednoho dne proti nemu a ostatním pastýrum,
aby vyhrály SVLljboj »proti siln)'m jedincum« ve smyslu.
kolektivity.

Život

a instituce

Vzdechy z dustojnického stavu.
Asi pred pul rokem »DLlstojnické Listy« zanechaly
na nekolik dní svých suchých studií O psu v armáde a
taktických úvah a chopily se svého pravélio úkolu:
Býti citlivou fotografickou deskou pro všechny události
a proudy v armáde, o kterých má verejnost býti zpravena, a to prímo od cepu orgánem »Svazu cs. dustojnictva«. Zapomnely tehdy na svou servilnost k ministerstvu Národní Obrany a toho, že »píší-li o sv)'ch
vecech, vydávají se v nebezpecí, že vzoudí nahore ne19Z4) a otiskly
libost u nekterých pánLl« (D. L. 21.
nekolik zoufal)-ch dopisu od dLlstojníku. Tito dustojníci se docela nedLlstojne zpovídali z toho, kolik projedí, prokourí, kolik daj.í za špinavé prádlo, kolikrát se
koupou atd. Resumé byly deficity v jejich rozpoctech
jdoucích do set za mesíc, ackoliv nebylo ve zpovedi
onech dustojníku jediné z!Jytecné položky.
Za nejaký cas po techto dopisech se mluvilo pri rozpoctové debate v parlamente i v senátu o hmotném stavu dLlstojnictva .. Ale o tom pozdeji. Bylo to takrka
pred nekolika dny, co dve vzrušující události zavdaly
znovu podnet k úvahám o tomto predmetu. Byl to
brnenský proces Hildy Hanikové - já o tom ješte musím mluvit, odpustte mi to - a benzinová aféra. Konecne i nejnovejší vyzvedacství v Užhorode. Bída kapitána .Haniky byla nejen Demosthenovým oblázkem
výrecnosti páne Gol1crovy, nejen žírnou pastvou pro
sensacechtivé publikum, byla také horkou pilulkou pro
dústojníky. A snad všechny žurnály se rozepsaly o bíde
našeho dustojníka.
Nevím, psal-li o benzinu nekdo
v této souvislosti, nepsal-Ii, pak si aspon myslel, že dobre placení dustojníci by se nedali podplácet ve velkém.
A ted se konecne dostávám k jádru horkého ovoce.
Pri rozpoctové debate v senátu prohlásil mimo jiné dr.
Herben: »Mohu ríci, že branný výbor vyslechl s potešením sdelení ministra Udržala, že pro rok 1924 aspon pro ten rok zatím - pripravuje menážování dustojnictva, t. j. bude platit dustojníkLlm aspon tolik, kolik se pocítá denne na stravu mužstva (5'50 Kc). DLlstojníkum ženatým, kterí nenavštevují menáž, vyplatí
se tech 5'50 Kc v hotovosti. Je to ždibec výpomoci, ale
i ten ždibec prospeje.« Zdá se, že dr. Herben prozradil
neco na M. N. O., co dnes svádí k podivným myšlenkám o pohotovosti administrativní v tomto ministerstvu.
Nebot jest duben a Kc 5'50 nedostal v armáde ješte ani
jediný dustojník!
Prominte, obávám-li se, že, než ministerstvo rozreší tento petikorunový problém, ocitnou se peníze k nemu predurcené v kapse nekterého dosud neodhaleného korupcníka, DLlstojníci cekají trpelive už ctvrtý mesíc. Trpelive, ackoliv o zvýšení jejich
platu nemLlže býti ani reci. Za to má ministerstvo fi-
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nancí až mnoho recí jde-li o daií. z príjmll pro dllstojníky, o zdanení dustojnických knihoven (na štestí odvolané) a jídelen. Dustojnické jídelny varí dobré obedy p r II m e r n e z a 5-6 Kc, jsou však uznány. za
podnik v Ý del e c n ý(!) a byla jim ptoto uložena dají.
z obratu a to ješte se zpetnou platností - myslím - od
roku 1921. - Dr. Herben tehdy položil svým kolegllm
otázku: »Má z nás nekdo zájem na tom, abychom stvorili v republice novou trídu proletariátu?
Nota bene
proletariátlt ozbrojeného.« Naštestí, že dllstojníci jsou
t~k trpeliví nebo preslechli tato slova a nerekli ješte
ntc ...

*

Na stránkách tohoto listu bylo už mnoho psáno
o žurnalistické slušnosti a úrovni našeho tisku. Není
mou vecí zabÝvati se po této stránce clánky olomouckého »Našince«, ke kterým mu dala podnet unifikacní
otázka armády a poslední povyšování. Chtel bych jen
ríci, že i když jest »N ašinec« proti legionárum, nemusel by psát tónem tak hrubým o dobyvatelích samostatnosti ani by nemusel provádet takové klukoviny jako
zkracovat okázale proloženým písmem »Likvidacní
úrad zahranicních armád« na LÚZA. Bolestné jest na
cláncích »Našince«, že s fakty v nich psanými musí souhlasiti mnohý clovek sledující legionárskou otázku, t. j.
vlastne unifikacní otázku· v armáde. Tak na pr. v posledním clánku (21. III. 24) O systému povyšování
podle služebních let »Naši:l.ec« píše O známém požitkovém zákone a jeho dusledku, poradní listine dustojníku: »Tím se stalo, píše, že príslušníkllm bÝvalých
zahranicních armád paušálne prirceno poradí od doby,
kdy dotycní venovali se vetšinou naprosto jinému zamestnání než vojenskému, premnozí chodili ješte do
školy a mnozí behali s rozstriženými vzadu ješti kalhotkami, ale již byli podle nynejšího schematismu dustojníky.« Naproti tomu: »N evíme, píše, ceho hrozného se dopustili ti domácí dustojníci, kterí hned po
prevrate a po nem s nejvetším nadšením chopili se práce pri budování nové armády, v níž poctive a presne
konali a konají službu od roku 1918 jako porucíci, nadporucíci a kapitáni, aniž by byli za faktickou uznanou
a ocenenou práci dosáhli aspot'í. jednoho povýšení - a
budou v techto hodnostech slouž ti clo roztrhání tela.«
- Prosím, zamyslete se a reknete mi, v cem nemá
»N ašinec« pravdu.
Když mluví tento list o povyšování ševcú, truhlár LI,
svrškáru a já nevím ceho ješte, kterí byli ješte v roce
1920 desátníky a rotmistry, nemllžemé se zbavit vzpomínky na tak zvanou universitu analfabetu v Milovicích, po které se svého casu olizoval velice hlucne »Pr.
Tagblat« a »Bohemia«. Vzpomínám si, jak tehdy štábní dustojník tvrdil, že jedna lomena tisícem (l/roOO)
jest víc než jedna lomena stem (l/roO),
protože
v prvním zlomku je tisíc. A takových prípadu, znejících jako anekdota, jest na sta. Z dalšího vysvitne, že,
co od jednech dustojníkll se žádá bez jakékoliv odmeny
a druhým se promíjí s prekotným povyšováním nádavkem k tomu.
l~ešiti problém legionárll a jejich výhod v armáde jest
vec velice ožehavá a nepopulární. Nedivím se proto,
že na clánky »Našince« se neozval snad ani jediný vedoucí list, nemyslím tím ovšem listy ciste legionárské.
Každý byl na rozcestí, -bud proti nebo pro legionáre.
Nemohu .se zbaviti dojmu, že naší žurnalisté nemeli
dosti mužqosti, aby rekli SVllj názor. Chybela-Ii jim
mužnost, pak známe jejich mínení také, nebot kdo mlci
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- prisveclcuje. Nelze si prece mysleti, že žácln~' žurnalista necetl »Na ~ince« nebo nemá k jeho slovllm co ríci.
»N ašinec« se dosti naivne dovolává »parlamentních cinitelu«. Ale kdo má zacít? Když se ani »Národní Listy«, které stále hlásají, že svobodu národa vybojovali
politictí vúdcové v kriminále a ve stínu šibenic a ne
»ti za hranicemi«, když ani tyto list)l nemely odvahu
zapomenouti na panický strach pred ztrátou popularity
a rešiti tento problém, jak pak by se mohl odvážit pro
neco tak nepopulárního promluvit dr. Kramár & comp.
Žádná strana proste nepíchne do vosího hnízda první
a na komunisty nikdo nic nedá.
Materiálu a zkušeností máme po peti letech do t
k rešení této otázky. Snad není ješte zralá k operaci.
Nebo chirurgové zahodili svoje nože a cekají pohodlne,
že si pacient pomúže sám? *
Je duben. Cas, kdy M. N. O. vydává prospekty
o vstupu do vojenské akademie v Hranicích a verbuje
tak dustojnický dorost. Prospekty bÝvají rozesílány
po stredních školách a denní listy na ne upozort'í.ují.
Podle všeho, co o naší armáde cteme a slyšíme, mohli
bychom se domnívati, že absolventi strední~h ško~ nebudou príliš toužiti obléci na celý život steJnokroJ aktivního dustojníka. Pan gen. Mittelhausser nás však
vyvede z omylu velice brzy. Slyšme co praví (Ceskosl.
armáde Pozdravy a vzkazy, nák!. vedeckého ústavu vojenského) :
»Bylo možno, že výber žáku pro vojenské školy byl pro
ministra
národní obrany predmetem velké obavy. A jak
se nestrachovati,
že hmotné postav.(~ni dllstojníku aktivního
vojska odradí mládež od dráhy vojenské a pocet žáku, zapsan:ých na vojenskou akademii v Hranicích, rychle klesne?
Než od roku 1921 je tomu jinak. Pocet žáku vstupujících
clo akademie v Hranicích každým rokem pravidelne vzrustá;
v roce 1923 již pocet absolventu, kterí dosáhli vysvedcení
dospelosti, prevyšuje prumerný pocet žákii, kterí musí býti
prijati,
aby pri výberu byly zastoupen.y všechny zbrane.
Od r. 1924 bude podle všeho zavedena pro kandidáty akaclemi'e v Hranicích prijímací
zkouška.;. tak bude dosaženo
výberu, nutného k vytvorení dustojnického
sboru, Který by
byl výkvetem národa.«

Mají-li se veci takhle, bylo by žádoucno, aby si ministerstvo Národní Obrany uvedomilo pri verbování
do vojenské akademie svou zodpovednost VllCi naverbovaným. Je snad známo, že studia na vojenské akademii jsou bezplatná, každý frekventant se však musí
zavázati k šestileté aktivní službe. Jest tedy povolání
vojenské mezi ostatními ostrovem, z nehož není návratu. A to práve melo by zavazovati také ministerstvo
Národní Obrany. Prohlížíme-li ucebnou osnovu vojenské akademie a aplikacních škol, které jsou de facto
tretím rocníkem akademie, vidíme, že se behem jednoho
roku vyucuje krom jízdy kot'í.mo, šermu a telocviku asi
22 predmetum. Po prectení rozkazll o konecných zkouškách na akademii musíme doznati, že zde panuje jin)'
duch než kdysi na smutne proslulých kadetkách 'a že
opravdu absolventi vojenské akademie i aplikacních
škol vstupují do život,,! jako muži odborne i všestranne
vzdelaní. Tažme se nyní, jaké výhody jim poskytuje
vojenská správa, respek,tive jak jim oplácí jejich práci
a znacný idealismus ve volbe zamestnání? Legionári
byli odmeneni za svou práci pro samostatnost
a za
ideály revolucní trojnásobným
propocítáním služebních let. V prospektu o vstupu do vojenské akademie
"lecteme však - aspon r. 1921-23 - o žádných vý-

I

Prítomnost

10. dubna 1924.

hodách pro absolventy nejvyšších vojenských škol.
V jakémsi požitkovém predpise M. N. O. se sice praví,
že absolventllm vojenské akademie se zkracuje služební
doba v hodnosti porucíka o jeden rok. Tato jediná výhoda je jen zdánlivá, nebot v onom predpise se prý nemluví o vojenské akademii v Hranicích, nýbrž o c. a k.
akademii ve Vídei'íském \ Novém Meste. Aspon tak byl
doposud tento predpis vykládán.
.
Bylo by zajisté poctivé od M. N. O., kdyby ve svém
prospektu, než nekoho zaváže na šest let života, reklo,
jaké má vyhlídky do budoucnosti.
Není potreba býti
znalcem pomerll v armáde k tomu, abychom meli O budoucnost techto nejmladších vážné obavy. Stací projít
ulicemi nejaké vetší posádky. Koho potkáváte? Kapitány, štábní kapitány a nahoru. N adporpcík nebo do:'
konce porucík jest zjevem ojedinelým. Rekneme si
pravdu, dustojníci až do štáb. kapitána, to jsou vetšinou
bývalí rakouští elltstojníci nebo válecní aktivovaní záložníci. Oel štáb. kapitána v)'še jsou to zas vetšinou
legionári: (Prosím, nechytat za slovo, ríkám vetšinou).
Ze všeho, co až dosud o armáde víme, je jisto, že legionári mají v postupu velký náskok pred bývalými domácími elltstojníky. Ergo domácí dllstojníci nemohou postupovat; avšak už ted musí M. N. O. systemisovat nová místa pro štáb. kapitány a majory, ~by je zamestnalo. Byly casy, že velitelem náhradní roty, pobocníkem pluku nebo brigády mohl býti nadporucík. Dnes
jsou tato místa systemisována pro štáb. kapitány. A hle, naše obavy o nejmladší dústojníky jsou na míste.
Jak)' mMe míti dnes postup mladý dustojník jsou-Ii
vyšší hodnosti prímo ucpány? Neverme také recem, že
vyšší dustojníci budou odcházet do pense. Legionári
dosáHli ve velice mladém veku svých vyšších a vedoucích míst, kdo pak by z nich šel do pense? Co by delal
mladý muž na pensi, jaké by hledal zamestnání, má-Ii
jen vojenské vzdelání?
Zdá se, že mladí dustojníci už pochopili beznadejnost
svého postavení. Tak ~a príklad odchází 10%'· porucíku v aplikacní škole jezdectva v Rodoníne k superarbitraci. Pul roku po svém povýšení na porucíky!
Superarbitrace jest totiž jediné stéblo, kterého se m{He
chytiti dllstojník vázaný k šestileté službe. Škoda, že
nemáme materiál z aplikacních škol v'Olomouci a Milovicích. Rodonín by však mel býti ministerstvu Národní Obrany v)'strahou do budoucnosti!

-M,i-.

Poznámky
K poznamce »Dokumenty tu a dokumenty tam« sdeluje dr. Jaroslav Stránsk)r: Odkud má dr. Šmeral dokumenty, které otiskuje v Rud é m P r á v u, bylo tam
vysvetleno podle pravdy. Jde tu vesmes o protokoly
o schuzích predsednictva a parlamentární
komise Ceského svazu a o zprávy, které predsednictvo podávalo
parlamentární komisi nebo plenárce. Kopie techto zápisu a zpráv dostávali všichni clenové predsednictva,
jichž bylo devet, a dr. Šmeral byl z nich. Je-Ii jeho sbírka -úplná, není ovšem jisto. Jsou duvody k obave, že
oficiálního a úplného archivu Ceského svazu není.
Podle Rudého Práva ukládal jednatel Ceského svazu
Tusar zápisy a zprávy, takže by tu mel jakýsi archiv
l)ýti. »Pro objektivní zkoumání ceské historie za války«
by byl jiste dllležitý. Dosud máme jenom neobjektivní
historii Tobolkovu, která duležité dokumenty ignoruje
a jednotlivé historické episody Svazu hrube zkresluje.
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O tom pojednám brzo velmi zevrubne jinde. Že oficielního archivu vubec není, soudím z vlastní zkušenosti.
Chtel jsem verejne vyvrátiti Tobolkovo nepravdivé vylícení historié známého projevu, který poslal Ceský
svaz hrabeti Czerninovi proti Dohode, když prohlásila
také osvobození Cechu a Slovákú za svuj válecný cíl.
Mel jsem doma všechny príslušné protokoly a zprávy,
chybelo mne jenom znení drem Šmeralem navrženého
k o m u n i k é, které nebylo protokolováno a tedy také
ne rozmnoženo, nýbrž toliko k originálnímu protokolu
priloženo. Tobolkova práce se o nem zminuje, ale necituje ho. Požádal jsem dra Tobolku pri náhodném
setkání ústne, aby mi tento pramen, j e h o ž s e sám
d o vol á v á, k mé kritice poskytl. Slíbil mi, že mi ven
dá nahlédnouti, ale ze zpllsobu, jakým to ucinil, nabyl
jsem presvedcení, že k tomu nemá chuti, a abych se
vyhnul nepríjemnému jednání s ním, zajel jsem do Berlína za vyslancem Tusarem. Ten mne velmi ochotne
slíbil, že mi zmínené komuniké plljCí. ale poslal mne
místo neho omluvný dopis, o jehož uprímnosti nepochybuji. nemelt Tusar dllvodu k potlacení onoho dokumentu. Píše mi z Berlína 18. srpna 1923:
»Milý príteli, hledal jsem s nejvetším
úsilím Šmeraluv
návrh (= komuniké), ale nemohl jsem jej najíti. Mám po·
hromade všechny originální
poznámky z dotycných schuzí,
ale jak obycejne bývá, práve prožluklý
dokument schází.
Posílám
Vám »zprávu pFedsednictva«
z p éra
Š m e r alov a, nevím, máte-li j i, kde (;)1] lící sám prubeh celé akce.
O náv,rhu $meralovu praví moje poznámky: »Návrh Šme.rahh:
Verejné odmítnutí
(= noty Dohody), vedle toho
kroky u Czernina. Schtlze 23. led'113.« Ponevadž jsem v materiálu mém objevil jisté mezery, zastavím se zítra ve Vídní,
jedu na dovolenou do ltalie, a myslím,
~e se mi podarí
v bedne spisu, která ;;,:ustala na vyslanectví vídenském, žádané najíti, pak bych( Vám ovšem dal hned zprávu. Blldt'te
('míti na svedomí, že neco o Ceském svazu napíši, ponevadž
když jsem si celou historii pri hledání poznámek a dokumentu precetl, rekl jsem si, že bylo by veru škoda nechati
to nekomu po padesáti letech pracne dávati dohromady.«

Když tedy jsem touto cestou k potrebnému pramenu
se nedostal, poprosil jsem prece dra Tobolku prostrednictvím redaktora K. Z. Klímy, aby mne poskytl opis
komuniké Šmeralem navrženého. Dr. To b o I k a od epre I s o d u vod n e ním, ž e b y k tom u m u s i I
mít i s o u h I a s d raŠ mel' a I a. Dopsq,1jsem tedy
sám dru Šmeralovi o znení onoho komuniké, nedostal
jsem však vúbec odpovedi. Teprve v Rudém Právu ze
dne 25. brezna 1924 jest publikováno, takže teprve ted
mám všechny dokumenty potrebné ke kritice Tobolkovy
»práce«. Nepochybuji, že dr. Šmeral znení svého návrhu
uvádí pravdive. Ale zdá se, že on samojediný je mel,
patrne ve vlastnorucním originále, k c1isposici, a že dr.
Tobolka je od dra Šmerala dostal. Snad by bylo možno
ješte sbírku listin Ceského svazu (i s jeho korespondencí) nejak zrestaurovati a pricleniti k nekterému archivu.
(Do archivu národního
o s v o b o ze n í ovšem tyhle
veci na mou veru nepatrí!) Chtel jsem jen upozorniti,
že úplná není ani sbírka publikovaná drem Šmeralem.
Tak na príklad v zápisu o I I. schuzi predsednictva ze
dne 31. ledna 1917 ctu: »Zápis minulé schuze schválen.
Dr. Stránský (dr. Adolf Stránský) preje si míti jinou
,stylisaci odstavce jednajícího o jeho návrhu. Totéž preje
si dr. Rruban. D o dat k y o b o u bud o u pri I ožen y k pro t o k o 1u.« - Kde jsou? Jakou úplnost
a cenu má bez nich? Atd. atd.
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Proc až od 4. dubna? Navrhovaný zákon, obsahující
denní trest vezení (dodejme loyálne: podmínecne) UClzmeny tiskového práva, pokud se týká urážek na cti, te1ce, l~terá ve škole žáldlm precetla nekolik Havlíckomá míti, jak jsme se docetli, platnost od 4. dubna.
vých epigram II (o velrybe a proroku Jonášovi, o božím
Každé datum má svou historii, a nedojde se k nemu jen
tele, o jazyku Jana N epomuckého). Nejvyšší soud uznal
tak pro nic za nic. Dovolovali bychom si navrhnouti v tom skutkovou podstatu zlocinu rušení náboženství.
se vší povinnou úctou ovšem, - aby zákon mel platnost
Rozhodne se v takovém prípade nespokojíme povzde-'
už o,d 4. brezna. Na jednom mesíci nezáleží, a získali
chem: oh, jak je menivé její sl-dce - nýbrž budeme se
vším durazem žádati, aby Spravedlnost prestala udrbychom tímto zpusobem jeden prípad obzvlášte význacný a poucný, na kterém by se nový zákon hned mohl
žovati nedovolený pomer. Takhle to, odpustte, už dále
osvedciti. Získali bychom tím možnost, aby se nový
nejde·. Nejhorší jest, dá-li skutecnost za pravdu demagogum a nemohou-li si demagogové .nic vymyslet, co
zákon zabýval už narcením, které zdvihlo proti dru
Smeralovi »Ceské Slovo«, obvinivši ho z konfidentství
by vláda za nejakou dobu nevyplnila. Tak si vymyslili
v rakouských službách. Tedy urážka na cti, jak stojí
na pr. demagogové ohavnou a nespravedlivou vetu:
v písme psáno. »Ceské Slovo« projevuje k novému zá- »tohle nebylo možné ani za Rakouska.« Ve chvílích, kdy
konu 'obzvláštní príchylnost a denne odhaluje pred
si Spravedlnost bere š11upecek z tabaterky monsignora
Šrámka, stává se tato veta už skutecností. Pánové, nesvým ctenárstvem jeho puvaby. Mluví ovšem ponekud
príliš theoreticky. Veru jest lépe míti v rukou živý prídávejte za pravdu demagogúm! Zajímáme se o tento
pad a osvetliti vec na nem. Prosíme »Ceské Slovo«, aby prípad obzvlášte žive z toho duvodu, že také v sobe odnám objasnilo podstatu a výhody nového zákona na prí- kl-ýváme zárodky skutkové podstaty zlocinu rušení náboženství a že cítíme neklamne, že by i nám patrilo
padu urážky na cti, kterou spáchalo vuci dru Šmeralovi.
Zde by bylo na príklad možno zabÝvati se oním interectrnáct dní vezení. N cbot ani my neveríme ve velrybu
santním pátráním po púvodci zprávy, která je z hlava Jonáše a meli hychom skoro sklon, rovnež neprikláních bodú navrhoyané osnovy. Nebot dnes už je jas no, dati žádnou, dúležitost jazyku Jana N epomuckého,
že redaktori »Ceského Slova« mají za zlé »Ceskému
Rozhodne bychom neváhali predcítati, epigramy HavlíSlovu«, že onu zprávu prineslo; pan senátor Klofác jí
ckovy. Jak se.snadno vlastne stane slušný clovek zloneveril, pan dr. Kahánek jí neveril, nikdo jí neveril,
cincem. Ale co naplat: nezbývá, než prihlásiti se pokorne o tech ctrnáct dnú vezení. Dostaneme-li je poda prece se octla v »Ceském Slove«. Jest tedy zrejmo,
že tu jde o jakéhosi púvodce zprávy, a ponevadž by mínecne, rekneme, že jsou hodní a shovívaví pánové ti,
v tomto prípade patrne došlo k zajímavému zkoumání,
jimž jsme svereni. Mluvíme-li bez ironie: pánové, nekteré také je prozírave predvídáno v zákone, zda reracte tropit ostudu!
.
daktori »Ceského Slova« mohli odmítnouti otisknutí
Proletárská kultura? Pan K. S. Neumann povšiml si
urážky bez újmy na své existenci, byl by nový zákon
našeho clánku pod tímto titulem a v S. císle »Komuniosvetlen: hned po všech svých stránkách. Doufáme, že stické revue« se zabývá tímto thematem. Jeho poznámpthodci zákona nedají si ujíti tak skvelou príležitost
ka jest velmi zajímavá. Mužeme ríci, že potloukl dokoa že rozšírí platnost nového zákona už na období od nale vše!; co jsme my sami na bojišti ješte nechali.
4. brezna. Jinak by se mohly vtít;ati v meditující duši
Kdežto my' postavili jsme vúci hlasate1Ltm proletárské
úvahy, zda pllvoclci urážek a pllvodci zákona proti nim, kultury hradbu uctivého skepticismu a zeptali se, kde že
mravokazci a mravokárci nemají k sobe nepatricne
vlastne tu proletárskou kulturu se domnívají spatrovati,
blízko. V každém prípade dovolujeme si ocekávati, že pan K. S. N eumánn takové hlasatele proletárské kul»Ceské Slovo« osvetlí ve své mnoha clánky dokumentotury nazývá velmi nepokryte hlupáky nebo malomeštáky
vané snaze po ociste také tento prípad, nikoli nejmenší
a polomeštácky, což je v ústech cloveka, který je pravomezi prípady posledního roku.
verným marxistou už tri roky, totéž. Proletárské kulQuo vadls 'iustitia? Prinesli jsme již dva clánky pod
tury není a dost - praví rozhodne p. Neumann. Jsme
tímto titulem, a pan ministr spravedlnosti nám pokaždé
rádi, že došlo potvrzení našeho stanoviska se strany tak
poslal »sdelení«, které jsme otiskli, nemohouce mu odo- povolané, totiž z úst ch~fa Proletkultu. Jiste nehodláme
lati, nebot bylo provázeno poukazem na § 19. Múžeme
s ntm polemisovati, nebot koná naše dílo. Spokojíme se
ríci, že, vyptávajíce se spravedlnosti, kam krácí, necicitováním toho, co praví: filosofové proletárské kultury
nili jsme tak z pouhé zvedavosti, nýbrž že jsme hodlali
jsou mu »vetrné mlýny«, hlásání proletárské kultury
svému hlasu dodati trochu výstražného
prízvuku.
zamestnání .vhodné jen pro malomeštácky,
kterí ~e
V predešlých cláncích jsme si dovolili poukazovati na u komunismu priživují, nebo pro »ohnivé mládence
to, že s[l-avedlnost, místo aby se zdržovala tam, kam
z Devetsilu«; idea proletárské
kultury pro p. Neupatrí, opouští SVllj palác zadními vrátky a spechá na manna je címsi »co neexistuje«, a »filosofové proletárcasté návštevy do sekretariátu strany lidové, kde se ne- . ské kultury jsou filosofy mrtvé reakce, nikoli komunichává familiérne poplácávat po tvárích. Pan ministr
stického života.« Vítáme jiste spolupracovníka tak statecného. Chteli bychom se p. Neumanna pouze zeptati,
spravedlnosti ve svých »sdeleních« všechno vyvrátil:
není pravda, že ... nýbrž je pravda, že... Ponevadž
zda nekrivdí ponekud na pr. muži, jenž se jmenoval Kašlo vetšinou o osobní údaje a fakta, které má ministerrel Marx, jehož pravovern5Tm vyznavacem se nazývá,
stvo spravedln9sti uzavreny v šuplíku, nedalo se mnoho
a jenž, pokud se pamatujeme, také už mluvil neco
dokazovat. Zbývá tedy jen pozorovati výsledky a podle o proletárské kulture a nazýval dokonce nemecké delnich posuzovati, kam spravedlnost krácí. Takové veci, níky »dedici filosofie Hegelovy«; zda pokládá na pr.
i celého Lunacarského za malomeštácka, který se prijako jsou verejná soudní prelícení, se nedají poprít ani
19. paragrafem, a ukazují smer neklamne. Cteme o tom
živuje u komunismu, a zda celé dílo ruského Pro letci onom rozsudku, který je skoro takovým dúkazem,
kultu, na které jsou sovety tak pyšny, nepokládá za více
jako kdybychom v budoáru Spravedlnosti našli pod
než za pochybnou malomeštáckou zábavu. Není-li propohovkou zapomenutou kleriku. Cteme práve o rozletárské kultury, nejde-li o ni, jaké pak jsou tedy vlastsudku nejvyššího soudu, jímž byl potvrzen ctrnáctine úkoly Proletkultu? Pan N eumann neváhá to ríci:
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»Chceme usilovati o probouzení a prohlubování
trídního
vedomí námezdních otroku, v massy co možná nejširší vnášeti základní pravdy revolucního marxismu a leninismu ...
Naší vcdomou protilibcralistickou
jednostranností
jest, že
hledíme se obmeziti jen na to, co je prísne úcel no pro naše
revolucní úkoly.«

Jak)' v tom prípade, prosíme, je pak rozdíl mezi Proletkultem a komunistickou stranou? Rozdílu není. »Proletárská kultura je nesmysl,« praví p. Neumann. Jde jen
o to, abychom vyhráli. To znamená: p. Neumann redukuje celou sociální otázku na prostý problém síly.
Proletár sice nemá kultury. ale proletár se musí zmocniti celého sveta. Proc? ptáme se pak. Nemá-li kultury,
co prinese? Jak bude vypadati svet pod jeho diktaturou? Pan N eumann sám neverí v proletárskou kulturu. Nezbývá tedy, než veriti v kulturu p. K. S. Neumanna. Myslíme, že tento názor stál za zaznamenání.
Není v nás sice nic, nevíme, co prinesem, ale vyhrát
musíme.

Feuilleton
,
Karel

Polácek:

Kritika a humor.
I.
Dejme tomu, že by se prihodila taková vec: V Národním
shromáždení byla by debata o vládní predloze zákona, dle nehož
mají se zríditi závodní rady v nateracskÝch dílnách. Mimo jiné
promluvil by k veci, príkladne receno, poslanec Haken. A nyní
parlamentní zpravodaj napsal by relief ke schuzi asi tímto zpusobem: »... pos!. I-J aken zprítomnil nám osud nateracského tovaryše s nakypelou dynrtmicností, s opravdovým vitálním zanícením a civilní zbožností;
jeho rec byla geysirem mystického
jasu, zbavena všeho teoretického
balastu. a: všech formulí;
ve
stavu opilého jasna dorostla v jeho prednesu velká, syrove ž iy o t n á polyfonická
vise sveta ... « A takovýto zpusob oblíbil by
si také zpravodaj
ze ooudní síne; tímto slohem referoval by
lokální reportér a stavu otázky Mic1:Íelské plynárny. - Tehdy
zajisté onen ctenár, snaživý jinoch, jenž by takové noviny cetl
za úcelem sebevzdelání poklesl by na duchu a zpotiv se, rekl by
po rusku, mávnuv zoufale ruk011: »Fuj! zmucili jste me certi !«
- - Je pravdepodobno,
že by šéf zavolal si ony krasocitné repoTtérya pravil by otcovsky: »Pánové! Noviny jsou pro lid. Mluvte
jazykem lidským. Máte-li referovati, referujte. Rec vaše budiž:
Ano - ano, ne - ne.« -- A tu by reportéri sklonili svoje hlavy
a káli by se.

II.
Zajisté však, žádný šéfredaktor neodvážil' by se tak napomenouti litClrárního kritika, ackoli referáty o umeleckých dilech,
pokud se uverejnují v novinách, nejsou nicím jiným, než reportáží. Literární kritik by se nadmul a odvetil by pravdepodobne
takto: »Pane! Kritika je umení, jak pravil Wilde. Já nereferuji, já tvorím.
Jsem umelec. Vyprosil bych si, abyste moji
práci nazýval reportáží.
Nepíši, nýbrž soudím, hodnotím, zjištuji a buduji systém.« Protože šéfové zpravidla takovým vecem
nerozumejí, sklonili by svoje hlavy a káli by se.

•III.
Kritika, reklamujíc pro sebe právo sebeurcení. povýšila se za
absolutní umií.ní. N echc~ se znáti k svému relativnímu postavení.
K tomu, že svoji mízu táhne z koren II spisovatelových.
Zkvétá
byt (lfektním, tož prece hluchým kvetem. Je neplodná. To je zejména videti, když vehlasný kritik pokusí se o puvodní tvorbu.
Jak tu všecko šustí papírovou inspirací!
Naše kritika flocitu.ie
nejvetší rozkoš ze slovícek, ze kterých skládá svoje umná sou'·
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veti, jako deti z pestrých kaménku d'elaj í skládací obrázky. Kritik flirtuje s vlastní osobou ;y zrcadle svého stylu. Zalíbení, které
nalézá v krítisovaném autorovi, je chladné a neosobní. »Pohledte,« praví jeho periody, »jak jsem to krásne napsaL« I žádá, aby
autor byl stvoren k jeho obrazu. Nakládá s jeho tvorbou jako
se surovinou, z nehož teprve on, kritik, kuje slicné dílo a na nem
ciseluj e orm.menty. Jeho presvedcení je. že nikoliv na pocátku
b~'lo slovo, ale komentáre k tomuto slovu. Kritikova rozkoš je
zjištovati filiace, konstatovati ovlivnení, školu, rodokmen a možnosti. I libuje si v takové literature, která hoví jeho podivínské
vášni; a zdá se, jakoby vetšinoa knížek lyriky hyla udelána pro
tuto zálibu kritiky;
skutecne,
znacl1(Ý pocet tenkých sešitktl.
amerických básní, o nichž se píše pod souborným názvem »Žeú
z lyriky«, je stvorena k obrazu kritiky. Jeto
také zmet nejasných slova výkrikll. Pravá rozkoš pro vykladace, kterí v tomto
bludišti hledají svoje symboly, jako stredovecí školastikové vidí
v ženských
prsech, opevovaných
Šalomounem
christoforické
místo.

IV.
Predmetem
této úvahy je vlastne podrobiti zkoumání ono
známé rcení, že »v Cechách se humoru nedarí«. Tímto rcením
odbývá se vetšinou všecka pllvodní humoristícká
tvorba. Na
první pohled je zrejmo, že tot~ rcení je príliš široké a ledabylé. A bylo by mrzuté, kdyby práve ceský národ mel by být
postižen tímto zvláštním
duchem nedostatku.
Na štestí však
nemužeme nevideti Rubešetrn a Havlíckem pocínaje projevy skutecného, ba i, musí-Ii už to být, specificky ceského humoru.
Pravda však je ta, že literární kritika nepreje humoru, aspon
ne humoru soucasnému a domácímu. Starý humoristický
autor
má již svoj i kritickou cenu: Patrí historii;
má patinu; jeho
místo je urceno, je zmeren a zvážen. Jetu
dán již t. zv. kritický odstup; t. j. netreba k nemu zvlášte zaujímati stanoviska,
ponevadž je jinými oznacen a klasifikován.
K soucasnému humoru chová se ovšem kritika odmítave.
_

V.

A tLI bych hledal prícinu této upjatosti hlavne v tom, že literární kritik u nás bývá zpravidla profesor. Zevnejší vážnost je
podmínkou
existence tohoto stavu, jako u stavu knežského.
Kdyby se vyskytl ncjaký biskup, který by ~el jednoho dne rozhodl, že pujde na plovárnu a povesil by svoji fialovou sutanu
vedÍe ncjak:ích tenisových kalhot, a potom v plavkách bujne si
povyskociv vrhnul by se po hlave do vody a oddal by se obycejné obcanské bujarosti, tu troufám si tvrditi, že by v obvodu
jeho diecese vymrela víra v Boha. Kneží, profesori a ženy nelibují si v humoru; všecky tri stavy chtejí býti cteny. Ženy vyžadují toho, aby je muž bavil; ovšem nesmí býti vtipný; v tom
ohledu je žena podezrívavá, vztahuj íc vtip na sebe. Literárnímu
profesorov~ je humorista tolik, jako žák, -jenž ve škole vyrušuje, nedbá, pozor nedává a jen alotria tropí. Profesor si preje,
aby se mu pozorne naslouchalo. Je poucný a prednášivý. Považuje se za jediný vhcdn~ástroj
Prozretelnosti
k šírení osvety. Potom technika humoristické
tvorby nemuže poskytnouti literárnímu
profesorovi
ma.teriálu k jeho oblíbeným
hríckám.
V jednoduchém
realistickém
slove nelze hlecl.ati symbolu; není
tu vitálních sil; skrytého sociáln.ího rytmu; opájení mystickým
jasem, ~ni dynamicnosti, ani sebe skrovnejších
stop po jakýchsi
nenalezneme belostné
polyfonických
visÍGh sveta. TJ humoristy
ruky, která by se vysunula liliove z arkýrového okna spustivši
na kohosi hrst kvetu. Také není zcle hudby, která by hrála pod
okny barokních zámku; ani fontán, které by šumely. Nelze tu
zjištovati filiací, rodokmenll, predloh. Vubec není humorista literárnímu profesorovi k potrebe. Není stvoren k obrazu kritiky.
Hacte si predstaviti,
že by mel profesor vykládati o Svejkovi.
Mluviti o Haškovi mezi intelektuály je vubec jakási neprístojnost. Nikdy nebude místa pro sól.péra Vodicku v literárních prí-
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"Chceme usilovati o probouzení a prohlubování
trídního
vedomí námezdních otroku, v massy co možná nejširší vnášeti základní pravdy revolucního marxismu a leninismu ...
Naší vedomou proti!iberalistickou
jednostranností
jest, že
hledíme se obmeziti jen na to, co je prísne úcel no pro naše
revolucní úkoly.«

Jak)' v tom prípade, prosíme, je pak rozdíl mezi ProletkuItem a komunistickou stranou? Rozdílu nenÍ. »Proletárská kultura je nesmysl,« praví p. N eumann. Jde jen
o to, abychom vyhráli. To znamená: p. Neumann redukuje celou sociální otázku na prostý problém síly.
Proletár sice nemá kultury. ale proletár se musí zmocniti celého sveta. Proc? ptáme se pak. Nemá-li kultury,
co prinese? Jak bude vypadati svet pod jeho diktaturou? Pan Neumann sám neverí v proletárskou kulturu. Nezbývá tedy, než veriti v kulturu p. K. S. Neumanna. Myslíme, že tento názor stál za zaznamenání.
Není v nás sice nic, nevíme, co prinesem, ale vyhrát
musíme.

Feuilleton
,
Karel

Polácek:

Kritika a humor.
I.
Dejme tOlTIU, že by se j)rihodila taková vec: V Národním
shromáždení byla by debata o vládní predloz_e zákona, dle nehož
mají se zríditi závodní rady v mteracských
dílnách. Mimo jiné
promluvil by k veci, príkladne receno, poslanec Haken. A nyní
parlamentní zpravodaj napsal by relief ke schllzi asi tímto zpusobem: " ... pos!. B aken 'zprítomnil
nám osud nateracského
tovaryše s nakypelou dynamicností,
s opravdovým vitálním zanícením a civilní zbožností;
jeho ·rec byla geysirem mystického
jasu, zbavena všeho teoretického
balastu. a všech formulí;
ve
stavu opilého jasna dorostla v jeho prednesu velká, syrove ž iv o t n á polyfonická vise sveta ... « A takovýto zpusob oblíbil by
si také zpravodaj
ze soudní síne; tímto slohem referoval by
lokální reportér a stavu otázky Miche,lské plynárny. - Tehdy
zajisté onen ctenár, snaživý jinoch, jenž by takové noviny cetl
za úcelem sebevzdelání poklesl by na duchu a zpotiv se, rekl by
po rusku, mávnuv zoufale rukou: "Fuj! zmucili jste me certi!«
-- Je pravdepodobno,
že by šéf zavolal si ony krasocitné repOTtérya pravi! by otcovsky: "Pánové! Noviny jsou pro lid. Mluvte
jazykem lidským. Máte-Ii referov.ati, referujte. Rec vaše budiž:
Ano - ano, ne - ne.« -- A tu by reportéri sklonili svoje hlavy
a káli by se.

II.
Zajisté však, žádný šéfredaktor
neodvážil' by se tak napomenouti literárního
kritika, ackoli referáty o umeleckých dílech,
pokud se uverejnují v novinách, nejsou nicím jiným, než reportáží. Literární krit;k by se mdmul a odvetil by pravdepodobne
takto: "Pane! Kritika je umení, jak pravil Wilde. Já nereferuji, já tvorím. Jsem umelec. Vyprosil bych si, abyste moji
práci nazýval reportáží.
Nepíši, nýbrž soudím, hodnotím, zjištuji a buduji systém.« Protože šéfové zpravidla takovým vecem
nerozumejí, sklonili by svoje hlavy a káli by se.

•III.
Kritika, reklamuj íc pro sebe právo sebeurcení. povýšifa se za
absolutní umení. Nechce se znáti k svému relativnímu postavení.
K tomu, že svoji mízu táhne z korenlt spisovatelových.
Zkvétá
byt (jfektnim, tož prece hluchým kvetem. Je neplodná. To je zejména videti, když vehlasný kritik pokusi se o puvodní tvorbu.
Jak tu všecko šustí papírovou inspirací!
Naše kritika flocifuje
nejvetší rozkoš ze slovícek, ze kterých skládá svoje umná sou ..
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vetí, jako deti z pestrých kaménku d'elaj í skládací obrázky. Kritik flirtuje s vlastní osobou ;y zrca.dle svého stylu. Zalíbení, které
nalézá v kritisovaném autorovi, je chladné a neosobní. "Pohledte,« praví jeho periody, "jak jsem to krásne napsal.«
žádá, aby
autor byl stvoren k jeho obrazu. Nakládá s jeho tvorbou jako
se surovinou, z nehož teprve on, kritik, kuje slicné dílo a na nem
ciseluje ornamenty. Jeho presvedcení je. že nikoliv na pocátku
b~'lo slovo, ale komentáre k tomuto slovu. Kritikova rozkoš je
zjištovati filiacc, konstatovati ovlivnení, školu, rodokmen a možlibuje si v takové literature, která hoví jeho podivínské
nosti.
vášni; a zdá se, jakoby vetšina klúžek lyriky byla udelána pro
tuto zálibu kritiky;
skutecne,
znacný pocet tenkých sešitkti
amerických básni, o nichž se píše pod souborným názvem "Želí
z lyriky«, je stvorena k obrazu kritiky. Je to také zmet nejasn':ch slov a výkrikl1. Pravá rozkoš pro vykladace, kterí v tomto
bludišti hledají svoje symboly, jako stredovecí školastikové vidí
v ženských prsech, opevovaných
Salomounem
christoforické
mís,to.

I

I

IV.
Predmetem
této úvahy
je / vlastne
podrobiti zkoumání ono
známé rcení, ŽQ "v Cechách se humoru nedarí«. Tímto rcením
odbývá se vetšinou všecka pltvodní humoristická
tvorba. Na
první pohled je zrejmo, že totl} rcení je príliš široké a ledabylé. A bylo by mrzuté, kdyby práve ceský národ mel by být
postižen tímto zvláštním
duchem nedostatku.
Na štestí však
nemužeme nevideti Rubešetm a Havlíckem pocínaje projevy skutecného, ba i, musí-Ii už to být, specificky ceského humoru.
Pravda však je ta, že literární kritika nepreje humoru, aspon
ne humoru soucasnému a domácímu. Starý humoristický
autor
má již svoji kritickou cenu: Patrí historii;
má patinu; jeho
místo je urceno, je zmeren a zvážen. Je tu dán již t. zv. kritický odstup; t. j. netreba k nemu zvlášte zaujímatí stanoviska,
ponevadž je jinými oznacen a klasífikován.
K soucasnému humoru chová se ovšem kr>iotika odmítave.
V.
A tu bych hledal pnCI11U této upjatosti hlav'ne v tom, že literární kritik u nás bývá zpravidla profesor. Zevnejší vážnost je
podmínkou
existence
tohoto stavu, jako u stavu knežského.
Kdyby se vyskytl nejaký biskup, který by "el jednoho dne rozhodl, že pltjde na plovárnu a povesil by svoji fialovou sutanu
vedÍe nejak:ích tenísových kalhot, a potom v plavkách bujne si
povyskociv vrhn:JI by se po hlave do vody a oddal by se obycejné obcanské bujarosti, tu troufám si tvrditi, že by v obvodu
jeho diecese vymrela víra v Boha. Kneží, profesorí a ženy nelibují si v humoru; vše'cky tri stavy chtejí býti cteny. Ženy vyžadují toho, aby je muž bavil; ovšem nesmí býti vtipný; v tom
ohledu je žena podezrívavá, vztahuj íc vtip na sebe. Literárnímu
profes.orov~ je hnmorista tolik, jako žák, -jenž ve škole vyrušnje, nedbá, pozor );ledává a jen alatria tropí. ProfeJsor si preje,
aby se mu pozorne naslouchalo. Je poucný a prednášivý. Považuje se za jediný vhodný nástroj Prozretelnosti
k šírení osvety. Potom technika humoristické
tvorby nemuže poskytnouti Iiterárnimu
profesorovi
materiálu
k jeho oblíbeným
hríckám.
V jednod.uchém realistickém
slove nelze hled.ati symbolu; není
tu vitálních sil; skrytého sociálního rytmu; opájení mystickým
jasem, ~ni dynamicnosti,
ani sebe skrovnejších
stop po jakýchsi
polyfonických
visÍGh sveta. TJ humoristy
nenalezneme belostné
ruky, která by se vysunula liliove z arkýrového okna spustivší
na kohosi hrst kvetu. Také není zde hudby, která by hrála pod
okny baroknich zámktl; ani fontán, které by šumely. Nelze tu
zj išfovati
filiací, rodokmenu, predloh. Vubec není humorista literárnímu profesorovi k potrebe. Není stvoren k obrazu kritiky;
Racte si predstaviti,
že by mel profesor vykládati o Švejkovi.
Mluviti o Haškovi mezi intelektuály je vubec jakási neprístoj11()~,t. Nikdy nebude místa pro s;l.péra Vodicku v literárních
prí-
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Ovšem nemá být touto úvahou receno, že bychom byli spokojeni s domácí humoristickou
tvorhou. Dlužno však prohlásiti
tolik, že je pri nejmenším
aspon úmerná celkové výši ostatní
literatury.
Soucasné písemnictví
je nesnesitelne zamoreno Iyrikou, která deformovala
živé slovo k nepoznání, aby j i sloužilo.
byvši zvlášf typograficky upraveno k zakrytí nedostatku myšlenek.
Je skrovne to"l.le!I1tu,ale velmi mnoho zmatených smeru, které
predstírají,
že mají »ideovou nápln« a jsou »resonancní deskou
doby«. Reklamní hluk ruzných škol a ideových' kamarádství
je
podezrelý;
dává tušiti nesmírný
úpadek dnešního umeni.
Na
tomto úhoru rozmohla se profesorská kritika jako kokotice. Se:dí
na katedre nafukujíc se jako žába na zázracném prameni a povzbuzujíc se obcas válecným pokrikem: "Více kritiky!« Kritictí
starci omlazují se literární mládeží, jako ta baba-jaga krví sedmi mládencu a ~edmi panen. J fJ na case. aby se písemnictví vrátilo k realistickému
výrazu; zde nelze fikslovati; oddelí se zrno
otl plevy. Turgenevovi
a Goncarovovi lokaji, všelicí Zacharové
a Jegoruškové
pronesli svým lokajským jazykem mnohou my-·
šlenku, která bude míti platnost ~ezi národy po všecky veky.
Nejprve je treba myšlenek a forma bude vám pridána.

Dopisy
Politika a sexus.
Pane redaktore,
Vaše "Prítomn0st«
uverejl'lila pr~d casem radu pornografických inseráh"1 jednoho pražského týdeníku .. Bylo jiste správné,
že jsteJ vystoupili proti využití pohlavních sklonu dekadencních
individuí k obchodnímu zisku. Jiste neodmítnete mista ve svém
J;ste upozornení, že sexu se dá využíti nejen k vytloukáni penez,
ale také k vytloukáni politického kapitálu. Národní demokracie
v Príbrami
bojl\je proti samostatné
kandidátce
Akademické
Obce letákem, v nemž mimo jiné nalézáme tuto perlu: "A konecne budme uprÍnmi a položme si skromnou otázku, kolik zdejších dívek, ponejvíce z chudých rodin, provdalo se za pány od
hor, a tak docílily dobrého zaopatrení. Mohly by nyní dívky
v P-ríbrami pror;ujciti se k agitaci pro kandidátní listinu A. O.
a tím snad do budoucna naprosto znemožniti uskutecnení svých
snu?«
Nevím, budou-li prÍbramské
dívky považovat tuto otázku za
skromnou anebo impertinentní,
to záleŽÍ na tom, kolik hrdosti
maji v krvi. Ale príbramský
leták národní demokracíe
stal se'
lak výhodným pendantem inserátnÍ prílohy onoho pražského týdeníku. •
.' Jsem
s projevem úcty O. Skala.

Žena v politice.

v áž,eJný pane

redaktore!
Po prectení Vašeho vtipného clánku »Das ewig 'vVeibliche«
nemohu odolati, abych Vám nenapsala
v cís. IO »PrÍtomnosti«
dopis o svém názoru. Uznáte-li za vhodné oznámiti jeho obsah
také mým republikánským
spolusestrám, tím lépe. Aspon by pí.
Landová-Štychová
poznala, že jest stejná svízel se ženami politickými, jako s nepolitickými.
I to jest »ciste ženské«, není-Ii
pravda?
Po tomto _ ponekud: dlouhém úvodu - k veci: Také já,
»žena. politická« a se mnou c!c~á rada! jíných žen jen nerady
súcastnÍme se voleb; jakoby nás tam za vlasy tahal! Ne sice
z toho duvodu, že bychom 11e ved e 1 y, koho máme voliti,' ale
proto, Ž,1'inemáme m o ž 11 o s t~, abychom volily toho, koho za
hodna své dl1Very pokládáme.
Kdykoli slyším slovo »volby«, vždy se mi pred duševním zra-

kem
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vynorí

satyrické

obrázky

nemeckých

ilustrovaných

listu

z doby pred prevratem, které se zálibou znázornovaly Cecha jako
hloupe se tvárícího chlapa s ohrnutým nosem, ale pri tom drbaného a svého prospechu dobre dbalého.
Proc spojuji volby
s touto ilustrací, nevím sama, ale myslím, že jest toho prícinou
onen rozpOr mezi vnitrkem a zevnejškem. U nás v republice »lid je jediný zdroj státní moci« - na papíre! Ve skutecnosti vládne nekolik tuctu lidí, kterí si ríkají
»Iid«, nebo dokonce »národ«.
U nás v republice máme »všeobecné, prímé, rovné, tajné, volné
hlasovací právo« - na papíre! Ve skulecnosti nemáme vol e bní h o práva žádného, nýbrž máme jen povinnost, abychom do
urny vstrcily jeden z hlasovacích líslku, které nám jiní do ruky
vtiskli.
Volební právo mají vpravde jen výkonné výbory politických
stran a stranicek, ale nikoli volici. Výkonné výbory pak volí toho,
kdo se jim zamlouvá. Volici jsou jen hlasovacím materiálem.
Kdyby volici opravdu mohlí voliti, zmizela --by tak mnohá velicina ze zastupitelských sborll, na které není nic, než velká huba.
Takto m u s í volici se zrním prijati také plevy a voliti i ty,
kdož neomalené chování a drsné reci a výkriky »z oken« pokládají za hlavní úkol zákonodárcu, ale o vlastním úkolu a o vlastní
práci z á k o no dá r c e nemají ani potuchy.
Nenávidím
každou lícomernost,
a neuprímností
jest, dodávají-li si naše volebni rády náteru nejvetší možné svobodomyslnosti,
nepriznávaj í-li však ve skutecnosti
vol iCll1Tl volebního
práva vubec. Tedy hloupý Vašel< s vychytralým vnitrkem. '
V tom -smeru mela by pí. Landová-Štychová
vdecné po,le pro
svoji osvetovou cinnost. Tu mohla by opravdnvé rovnosti, volností a sesterstvÍ dopomoci k právu.«
'Ovšem chápu, že jest to težkým úkolem, aby poslanci a poslankyne. jako beali p055identes, urezávali vetev, na které sedi.
Chápu také, že posluchacky a ctclIárky pí. poslankyne, které
Ilic jiného neslyší a nic jiného ncctou, než <w jim jejich církev
k verení preclklá.dá, nelámou si hlav nad tím. mají-Ii vlastne
nejaké volební právo, cili ríic.
Nepokládám
to konecne za žádný neprospech
pí. LandovéŠtychové, že jest v republice vetšina žen »nepolitických« - tedy
dle jejího názoru hloupýcb - nebof kdyby byly všechny tak
»po1itické« a chytré, rako ona, jakž by nad nc vynikla?
Dekuji Vám _ pane redaktore - ž'e jste docetl až do konce
a znamenám se
v pr~lé úcte oc1chná Pl'antišlw Ne::mámá.
(P o
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Krise do rocinnosti.
Oená

redakce!

K výbornému clánku p. Dra Lad. Procházky:
Krisl' dobrocinnosti z 9. císla Prítomnosti
chtela bych poznamenati neco
k odstavci o lékarích.
Institucím sociální péce jedná se v prvé rade o to, aby všude
spolupracovali
lékari. To je podmínka.
Co však mají ciníti,
není-li (z jakých duvodu) dobrovolných
lékarll-pracovníku,
nejsou-Ii lékari presvcdceni
o potrebe spolupráce se soc. péCÍ,
vidí-li naopak v sociální péci ohrožení existence a klientely? Jak
jednat v tom prípade a jak jednat hlavne na venkove?
Lékar je nepostrádatelný
skoro ve všech oborech sociální péce.
Soc. péce to pochopíla, ale nepochopujÍ toho nekterí lékari. Má
se zde zastaviti a cekati na dobrovolnou spolupráci lékare? Kdyby
nekdo lékarum vysvetlil a presvedcil j,e!, že úkolem všech institucí soc. péce je, populárne receno, voditi k lékarum pacienty,
museli by pochopi-ti, že sami sobe škodí, vyhýbají-li se spolupráci.
Pak by se preneslo 1Ježište sporu na jiné pole a nebylo by rozporu o spolupráci »dobrovolné« nebo »služebnÍ«. Zde snad nehraj í rolí jm kompetencn1í spory meziministerské,
ale též nabyté zkušenosti.
Soc. pmc. F. R.J Opava.

