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Jinou karikaturu
liberalismu
podávají lidél kterí
s oblibou pokládají sebe za vášnivce a kterí by nejradeji,kdyby je nezdržoval ostych, rekli rovnou o sobe:
má duše bourlivá ... Tito lidé pokládají liberály proste
zašosáky a chovají se k nim ve vecech politických približnes touž prirozenou prevahou, jakou ve vecech lásky pocitují lidé petadvacetiletí k lidem sedmdesátilet)'m. Strediskem tohoto názoru jsou na pr. cihlove
rudésešitky )}Varu«, v nichž se shromažduje sice málo
pocetná, ale za to odhodlaná pokroková expedice. Pan
profesor ejedlý, spatrí-li liberála, predstírá týž údiv,
jaký by dal na jevo, kdyby se potkal s krinolinou,
uprchnuvší z musea. Jeho žák pak, p. Jos. Hrdina,
sebral a sepsal ve »Varu« názor na liberály v tomto
smyslu:
»obcházej í (kolem pokroku) jako kocour okolo horké kaše,
rádi by sismlsli
a neradi by si pripálili fousky ... jsou
to príslušníci
mírné politické rasy, známé pod jménem
I i ber
a I i s m u (cesky oboj živelnictví nebo ramenárství) ... 'I ypickou vlaatností lidí toho druhu je, že pro
tutéž vec mají pravidelne trochu hany, trochu chvály nebo
naopak, takže úsudek vyzní celkem šedive, bezbarve, a jsou
ochotni úsudek beze všeho pozmenit, preje-li si toho doba
nebo pomery. Chtejí být, pokud možno, s každým za dobre.
Jsou jaksi stredem, kolem nehož má se harmonicky kupit
svet, a chtejí býti jeho pupkem. Jsou nepr.átelé lidských
vášní, výstrelku a výstredností, majíce v erbu slova: s mírou
všeho.«

Jak patrno, jeden pan Hrdina položí za minutu víc~
otázek, než sto liberálu za den mttže zodpovedeti. Pokud se týká tech fousku: nevím, je-li chvályhodno pripalovat si je. Liberalismus, mohli bychom ríci, je dumyslné zarízení k tomu úcelu, aby lidstvo nebylo nuceno pripalovat si fousky takovým zpusobem, jakým
si je pripálilo treba obyvatelstvo Ruska, které si priškvarilo celý plnovous. Autor clánku ve »Varu« necht
nejdríve vysvetlí, co se mu v jeho mysli jeví jakožto
fousky. Liberalismus, musím priznati, je tak míriíoucký, že se odvrací od spálení fousku, pozustávajícího z toho, že je clovek zastrelen ze zadu ve sklepení
Mimorádné komise. Toto-li znací pripalování fousku,
pak mužeme si melancholicky ríci, že nejvetší vec, již
vubec mužeme ztratiti, jsou fousky.Pan
Hrdina je
ctitelem ruského pripalování fousku (pred tím carismus
také fousky pripaloval};, ale liberalismus je takový svetový názor, že se s nelibostí odvrací od smradu spálen)'Chvousu, který vystupuje z institucí, jako jsou obcanská válka a diktatura proletariátu.
Z pripalování
fousku nemá zejména strach ten, kdo sám jiným hodlá
fousky pripalovat. Trocký v jednom ze svých clánktt
vzpomíná na petrohradského
proletáre
Voroncova,
který, když bolševici se chystali k evakuaci Petrohradu, prohodil: »Bylo by nutno pod Petrohrad položiti dynamit a vyhoditi vše do vzduchu.« »A není vám
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líto Petrohradu?«
otázal se Trocký, kochaje se, jak
praví, tímto petrohradským
proletárem. »Jaká pak
škoda - vrátíme se - lepší vystavíme ... « »Tohle
- píše Trocký - je pravý pomer ke kulture ... Není
zde ani stopy po kostelníkove brectivosti ... « Také Zinovev, když bolševici uvažovali o vyklizení Petrohradu, prohodil, dívaje se zlovestne na tetelící se petrohradskou buržoasii: »Budeme-li nuceni odejíti z Petrohradu, pri bouchneme za sebou dvere tak silne, že
to oelý svet uslyŠí.« - Jaký to nádherný proletár!
praví Trocký o Voror.covovi. Jaký to nádherný pripalovac fousku! rekl by liberál. Trocký se kochá. Liberalismus se kochati nemuže. Liberalismu se vytýká
kamenné srdce a necitelnost. Ale zdá se spíše, že bude
nutno poohlédnouti se mezi jeho predky po nejakém
brectivém kostelníku, o kterém mluví Trocký. Liberalismus je toho názoru, že takové ruské pripalování fousku vzniká tam, kde se svetu násilím vnucuje myšlenka
neprirozená nebo ješte nehotová a nezralá. Vítezství
zralých a prirozených myšlenek je bezbolestné a bez
spálených plnovousu; není k nemu treba ani Mimo~ád~é ko!?ise ani let bídy a hladomoru. V tomto smyslu
Je hberahsmus nauka prísne vývojová, která verí, že
hotové a zralé myšlence spadne svet do klína bez násilí.
Pan Hrdina predpokládá, že liberálové chtejí bfti
pokud možno s každým za dobre. Pravda je taková
~e liberalismus ovšem není naukou nenávisti, jako jest
Jí komunismus. Ale prece je v tom jakýsi omyl: liberalismus jest víra jako každá jiná a také má své nenávisti. Nechci býti za dobre na pr. s p. Hrdinou, leda
odrekne-li se slavnostne svých názoru a verejne prohlásí, že už nechce delati portýra komunistické strane.
Liberalismus není neco tak unavene smirlivého, jak se
ríká: vidím-li blížiti se p. prfesora Nejedlého, cítím, jak
mi v hrdle stoupá nesnášelivost, a predsedu komunistické strany p. Hakena, bych nejradeji utopil na lžicce
vody. Jsme prý mírnouccí - ale není treba mnoho
skutecné statecnosti k tomu, býti statecn)'m na papíre.
Zajímavý je výpocet liberálu, který p. Hrdina podává. Shledáváme se v nem mimo jiné také s radikálními socialisty, sociálními revolucionári,
národními
socialisty, sociálními demokraty: shledáváme se v nem
tedy - komunisty vyjímaje - takrka s celým lidstvem.
to jest správné: nebot lidstvo - komunisty
opet vyjímaje - je nevylécitelne liberální. Tragedie
aut~ra clánku ve »Vant« pozustává v tom, že je dogmatIkem, kf.erý, domnívaje se válciti proti liberalismu,
válcí ve skutecnosti proti nekolika podstatným vlastnostem života. Život není ptácek, který priletí ochotne na
vztažený prst dogmatikuv a zpívá. Život si dosud nesedl ani na ukazovák Platonuv, ani na vztýcený ukazovák Savonaroluv, ani na Cromwel1uv, ani Robespierruv, ani N apoleonuv, ani na prsty Marxe, Tolstého a
Lenina. Známe všichp.i ten nevylécitelný šlendrián života, který až dosud oklamal každou formulku. Autoru
clánku ve »Varu« opravdu nezbývá nic jiného, než
podniknouti útok na celé lidstvo. Praví: liberalismus
cili obojživelnictví nebo ramenárství. Zajisté, kdo by
chtel jí ti po stopách obojživelnictví
a ramenárství,
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mohl by ukázati již na život jako na jednoho z hlavních
viníku. Vidíte, že život jaksi váhá mezi životem a
smrtí, tvore to i ono. Vidíte, že se živí a udržuje pokrokem i konservativností. Že každý strom pod vašimi
okny je vytvoren ponekud ramenársky, maje pokrokové
a zelené listy a mladé vetvicky, ale zároven konservativní a cerné koreny a pen. Že na svete vždy byli lidé,
kterí práli vecem starým, a vždy takoví, kterí práii
novotám; a zdá se vám, že duch života shlíží stejne laskave na oba druhy, potrebuje jak tech, tak onech pro
své cíle. Nelze nevideti, že život se dosud ani nerozhodl uciniti sebe dobrým ci zlým a že promíchal ve
svých hlubinách obojí. Že se nerozhodl ani pro veselost,
ani pro smutek a je veselý i smutný: to jest vyložené
obojživelnictví. Existence muže a ženy - to je také životní ramenárství. Že nezvolil ani stálou zimu ani stálé
léto, nýbrž že je strídá. Stvoriv cloveka, pocal se jaksi
tociti do kolecka a nevykrocil rovnou cestou za nadclovekem.
Nevytvoril
dosud bytost neegoistickon.
Nevytvoril vubec snad nic dokonalého. Již starý povzdech praví: na tomto svete, prátelé, nic není dokonalého. Platon a Schopenhauer predpokládají dokonalost jen li jakýchsi neviditelných ideí, které prý se
kdesi drží v skrytu a potácejí v temnotách. Se stanoviska dogmatického život nutne se jeví cástecne jako
brídil, cástecne jako liberál. Zrídka dá úplnou pravdu
jednomu smeru: s oblibou porizuje smesi. Život pomíchal barvy, ne liberálové, a pravidelne jest to život,
který má pro tutéž vec »trochu hany, trochu chvály,
nebo naopak, takže úsudek vyzní celkem šedive nebo
bezbarve.« Jest pravda, že na pr. komunistický úsudek
nezní šedive nebo bezbarve, nýbrž vždy velmi pádne.
Každé komunistické slovo je jako bouchnutí pestí na
stul. Ale to jest náš starý spor s komunistickým hnutím: prosíme je pro boha, aby otevrelo obe oci, kdežto
ono setrvává tvrdošíjne s jedním okem uzavreným.
Komunisté casto praví: liberalismus, a zasahují tím celý
život, jako, hledíce vypleniti malomeštáka, ocitají se
v nebezpecí, že vyplení cloveka vubec. Pan Hrdina promlouvá s hrdostí cloveka, který obetoval j'edno oko.
Není pochyby, že miH'eme zjednodušit své úsudky, odhodláme-li s'e nevidet nekteré stránky vecí. Umíníme-li
si ignorovat mesíc, mužeme ríci, že noc je úplne tmavá. Rozhodli-li jsme se nedbati dobrých stránek koalice, mužeme nad zbytkem ríci, že koalice nestojí za nic
a že je treba ji vyvrátiti z korenu, radeji dnes než
zítra. Nedbáme-li ctyr petin toho, 00 vidíme, mužeme
s dobrým svedomím ríci, že buržoasie je prohnilá a
zlotrilá. Komunisté se rozcilují nad liberalismem proto,
že ríká: to jest takové a takové, ale ... Toto ale nestvoril však liberalismus, nýbrž život, a liberálovi se
vtírá na jazyk, jezdí-li dlaní po tvarech života. Demokracie je dobrá, ale má také své špatné stránky; komunismus je špatný, ale má také dobré vlastnosti.
Každý clovek je dobrý i špatný; každý spolecenský rád
byl necemu prospešný a necemu škodlivý.
To ovšem neznamená, že si liberalismus libuje v budhistickém us trnutí a že, nacházeje všude samé a e,
radí lehnouti si ke kamnum a nedelati nic. To se nehodí pro liberály, nýbrž pro fakiry. Liberalismus pouze
neví, proc by nemel videti ona a le, kterými veci ovesil život. Ackoliv vidí tato a e, jedná, vybíraje si
z dobrých vecí lepší a z úcelných úcelnejší, z vecí prospešných pak ty, které jsou prospešny vetšímu poctu
lidí. Liberalismus neprišel ješte na to, proc by videti
jen cást bylo lepší než videti vše a proc jedno oko by
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melo vetší _cenu než dve OCl. Dovolíme-li liberalismu
videti vše shodne se pak snadno se všemi aktivními
lidmi. N ~návist mystiku a zbesilcu k ,liberalismu jest
zcela prirozená, nebot liberalismus pracuje od za.cátku
až do konce zdravÝm lidským rozumem. Komul1lsmus
vnesl do života zbesilost a víru v sedmimílové boty;
liberalismus ovšem není zbesilý ani neverí v sedmimílové boty. Není sektárský, a to jest prícina k pohoršení pro všechny sektársky založené duše.
Typi'ckou vlastností liberalismu, praví konecne p.
Hrdina, jest to, že je »ochoten úsudek beze všeho pozmenit nebo prizpusobit, preje-li si toho doba nebo pomery«. Beda, zdá se, že i tu život zasluhuje téže výtky.
At kamkoliv pohlédneme na široké pole života, vidíme,
že nikdy neopomenul prizpusobiti svuj úsudek, vyžadovala-li toho doba nebo pomery. Vytvoril veliká zvírata predpotopní - ale dal jim zahynout, když se zmenily pomery. Vytvoril veliké ríše, ale dal jim padnout,
když prišla jejich doba. A naopak: z malých zacátk~l
casto vyvodil velké následky, jichž by byl nevyvodl!
tisíc nebo dva tisíce let pred tím. Život veci povyšuje
a ponižuje - ne -jinak, než podle doby a pomerll. Je
rozenS' oportunista.
V zime dává zvíratum hustý kožich a v léte je nechá vypelichat. Zajíce pripodobní
barvou polím a kolibríka udelá tak pestrého, že pátrajícímu oku mizí a rozkládá se mezi ohnivÝmi skvrnami tropické vegetace. To, co vytýká autor clánku ve
»Varu« liberalismu, jest t. zv. historický smysl. Myslím, že by liberalism za nic na svete nechtel bý~i bez
této vlastnosti. Ríkává se jí také: smysl pro vývoj. Jest
pravda, že dogmatikové mohou se honositi tím, že bývají bez tohoto smyslu. V tom však nepochybne jest
prícina, proc dogmatikové sami tak zrídka neco vybudovali a proc jejich doba je vroubena stavbami opuštenými a nedokoncenými.
Nedovedu si dosti dobre
predstaviti, jaké dl1vody mohou vésti cloveka k tomu,
aby v sociálním a politickém živote cinil námitky proti
smyslu pro historické okolnosti. At jakkoliv byl nezlomný názor a úsudek Žižkúv, prece nemohl míti po
bitve na Vítkove názor toho druhu, že nyní odjede
automobilem na Wilsonovo nádraží, odkudž se vydá
neprodlene rychlíkem v 9'40 do Plzne. Odpustt,e takový
príklad. Ale cetl jsem již v clánku o Karlu IV. vážne
mínenou výtku, že Karel IV. byl dalek toho, býti socialistou. Pred takovýmito katastrofami rozumu muže
nás historický smysl uchrániti dosti spolehlive. Historický smysl nám vnukne presvedcení, že otázka socialismu byla jiná na pocátku 19. století, že jest již
daleko príznivejší na pocátku století 20. a že bude
ješte príznivejší na jeho konci. Socialismus nechodí po
horá>ch, ale po lidech: jest tedy treba pripustiti, že zralost a vycvicenost lidí pro tuto myšlenku má jakýsi
význam, chceme-li tuto myšlenku uskutecniti. Je-li jasno, že proletariát v r. 1848, kdy Marx pocal vysílati
své blesky, proletariát, nenavyklý pod absolutismem
úcasti na vláde a na rízení vecí, nevzdelaný, neuvedomelý nebyl zralý v socialistickém smyslu, je stejne jasno, že proletariát dnes, prošedší výchovou pomalého
demokratického školení, vzdelání a uvedomení, poskytuje daleko príznivejší obraz zralosti, a že se tím mení
i celá otázka socialismu. Stejne je jasno, že dnes, kdy
stavidla politické clemokracie byla otevrena dokorán a
kdy i stavidla hospodárské demokracie pocínají se uvolnovat, otázka socialismu bude se jeviti stále ve svetle
príznivejším.
Nemúže býti pochyby, že nyní již deset,
dvacet, tricet let bude v této veci. hráti velkou roli. Ale
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nemuže býti vetší pošetilosti než predpokládati,
že
otázka socialismu nebo komunismu je ve všech dobách
táž. Tot totéž, jako predpokládati, že otázka bezdrátové
telegrafie nebo oesty vzduchem z Evropy do Ameriky
byla za všech dob stejná. Ani otázka demokracie nebyla
,stejná ve všech casech: pronikavost a úcinost demokracie muže stoupati jen se vzdeláním a uvedomením
lidu. Neuvedomelý lid, spadnuvší s cista jasna clo demokracie jako do jámy, nebude konec koncu pánem,
n)'brž koristí. Je známo, že N apoleon IIL, který vystrídal ve Francii republiku ke škode zeme, byl povolán na trun velmi demokratickým zpusobem, totiž lidovým hlasováním. Krestanství
v nekterý<:h pomerech
pusobilo dobro a v nekterých zlo. Vláda silné ruky je
rovnež prospešná v nekteré dobe, kdežto v jiné škodlivá. Posuzujeme-li' veci a instituce bez historického
smyslu, t. j. bez toho, jak toho vyžadují doba a pomery, znamená to, že je posuzujeme žalostne. Ruský
komunismus, zajisté velmi dogmatický a autoritárský, musil se konec koncu také skloniti k onomu opovrhovanému historickému smyslu a zaríditi se tak, jak
toho doba a pomery vyžadují: nová hospodárská politika ruská, k níž se komunisté odhodlali po mnohém
ošívání, je velmi pádným dokladem toho, že nelze igno'"fovatdobu a pomery. Vysloužil-li si Lenin cím jméno
velkého vudce, tedy práve svou schopností realistického
ocenení situace. Historická
hnutí, která toto nedovedla, brzy odumírala: a nyní pojednou se od nás žádá, abychom nebrali ohled na dobu a na pomery. To
jest vec, ve které liberalismus nikdy nevyhoví dog!il<ltikum a v níž se ukáže neústupným. Podstata liberalismu jest práve v tom, dáti ve volné konkurenci rozhodovati silám doby. Dogmatikové však podobají se
knežím, kterí hodlají zmoci prírodu zaklínáním.
Ríkává se, že liberalismus je bez zásad. Kdyby nejaké hnutí bylo bez zásad, nemohlo by býti oznaceno
jménem, které dokonce koncí na -ismus. Liberalismus
má své zásady, ovšem že liberální a ne nejaké jiné.
Jednou ze zásad liberalismu, jež jest práve nyní aktuální,jest ta zásada, ž,ecelá spolecnost dohromady má více
rozumu než výkonný výbor komunistické
strany.
Z toho duvodu
bude se liberalismus ohnive vzpírati
vynálezu diktatury proletariátu, která v podstate neznamená nic jiného, než prohlášení rozumu výkonného
výboru komunistické strany za všemohoucí, vševedoucí
a všudyprítomný. Mluvívá se o pozoruhodné mírnosti
a krotkosti liberalismu: ale kdyby byl ucinen pokus nastrciti na šíji lids,tva chomout diktatury dvaceti nebo
triceti lidí, kterí se kryjí pod pseudonymem diktatury
proletariátu, pak to znamená, že prišla pro liberály
chvíle,kdy se volá na barikády. Liberalismus chová ve
svém srdci smysl krásné a hluboké vety Goethovy:
»Jen celé lidstvo dohromady jest pravý clovek.« To
jest nejúplnejší a nejfilosofictejší heslo, jež vubec muže
býti dáno liberalismu. Znamená to, že každý smer sám
o sobe chová v sobe jisté omezení a jednostrannost,
která by se stala škodlivou, kdyby byla vševládnoucí,
která. však muže býti napravena pusobením smeru jiného, pravdepodobne také jednostranného. Clovek není
uzpusoben tak, aby sám od sebe si vymyslil rázem celou pravdu. Nato jsou jeho rOZUm a jeho náklonnosti
príliš úzké a podmínené. Pravda vynikne a vytvorí
se volnou souteží všech sil. Prípad, že se narodí clovek, který v sobe soustredí spravedlivý pomer pravdy
pokrokové a pravdy konservativní,
je neobycejn.e 'rídk)r.Ve skutecnosti vzniká takový pomer tím, že pokro-
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kové a konservativní mocnosti se drží vzájemne na
uzde. Správné smesi individuáln.osti a kolektivnosti,
bez níž chradne každá kultura, nelze docíliti jinak, než
volnou konkurencí sil individuálních a kolektivních.
Budte jisti, že se udrží jen to, co je skutecne životné
a plodné. Liberalismus má ten smysl, aby si svet na
základe zkušenosti a prežití lepší myšlenky našel svou
pravdu. Diktatura naopak znamená vždy pokus vsaditi nejakou cást svetové pravdy za mríže. Proletárská diktatura znamená všemohoucnost ctenáru jedné
knihy, snad jedné brožurky. Znamená to, že se dostali
k veslu tyránkové jediné myšlenky a že na nejakou
dobu pokusí se vypuditi prirozenost dení z vývoje.
Politický úpadek liberalismu po válce byl, myslím,
zcela priroz,ený. V dobe, kdy spolu zápasily celé rasy
a kdy každý úspech závisel na nesmírný-ch množstvích,
kdy nejaký význam se neprikládal jednomu cloveku,
nýbrž aspon jednomu armádnímu sboru, kdy pluk mladých a zdravých lidí byl dobrý práve tak k tomu, aby
vyplnil svými tely príkop pred nejakou pevností, v dobe.
v které pojem I i d s k é ho mat e r i á I u zcela zastínil
pojem I i d s t v a, v této dobe je zcela pochopitelno, že
byla trochu netrpelive a trochu stydlive odsunuta stranou nauka, která klade
tvrdohlave
duraz
práve na cenu jedincovu. Válka ponížila liberalismus zejména z toho duvodu, že by se stydela pohledet mu do
ocí. Po válce se pokracovalo v protiliberálním ocenování jednotlivce; všichni tehdy jsme uzreli veliké úkoly, vzniklé zpustošením, s nimiž mohly zápoliti pouze
,celé národy. Ovšem, co zmuže jednotlivec proti škodám, které po pet let páchala skoro celá bílá rasa? Tak,
jako množství nicilo, tak také bylo mOžno jen od množství ocekávat, že zase napraví. Mimo to velmi pusobil
komunismus, tato nauka o »mizerném individuu«. Jednu vec je nutno pripustiti o liberalismu, i když se clovek staví na jeho stranu: že to jest nauka, která plne
muže prospívati zejména v dobách klidu a míru. Že
jest to nauka, kterou si s prospechem dovede osvojiti
pouze lidstvo zdravé, silné, štastné do jisté míry, ne
však lidstvo churavé, zmatené, zápasící s nedostatkem. Liberalismus sám je jaksi dttkaz-em zdraví
a síly. Jestliže však, dejme tomu, je v zemi nedostatek
chleba, pak j-e i liberálovi težko trvati na liberální zásade volného obchodu; pak na této zásade muže trvati
pouze hlupák nebo darebák, který se hodlá obohatit.
Je-li málo potravin v zemi, pak jiste není na míste liberalismus v rozdílení a volná soutež kupujících, nebot takový liberalismus by znamenal smrt chudých hladem. Nemá-Ii zeme dosti príležitosti k práci a sklicuje-li ji nezamestnanost, pak jest to pošetilost, nikoliv
liberalismus, trvá-li kdo na zásade, že každý pricinlivý
clovek se muže uživiti. Leta válecná a poválecná byly
doby výjimecné, a je zcela pri rozeno, že vliv liberalismu byl v nich oslaben, jako bude oslaben v každé
dobe, kdy lidstvo pocíná se podobati houfum mravencu nebo rojum vcel. Jako jsme v tech dobá<:h jedli
chléb s drevem, tak také v duchovním živote jsme se
musili spokojiti s leckterou náhražkou. Jako se nám
ríkalo, že 'chléb s drevem je pro nás zdravý a že jsme
se pred válkou vlastne prežírali, tak se nám také ríkalo, že individuum je mizerné. To jest nauka dob neštastných. Vliv liberalismu bude stoupati tím tempem,
jímž se budeme blížiti dobám normálním.
Lidstvo vždy bude liberální, ponevadž lidstvo nikdy
neprestane toužiti po svobode osobnosti. Jest pravda,
že nám mnohokráte byl dán mravenec nebo vcela za
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morální vzor. Ale seznámil-li se kdo dosti duverne se
zvláštnostmi toho zvláštního druhu stvorení, zvaného
clovek, pak nikdy neuverí, že by se lidstvo spokojilo
s mravencí úlohou a podobou. Leda, jak jsem již jednou
rekl, prodelá-li nejakou degeneraci. Liberalismus liší
se duchovne od socialismu tím, že odpírá vzdáti se durazu, jejž si navykl klásti na osobnost a její tvurcí sílu.
LiberalIsmus se nespoléhá na tajemné síly jakéhosi kolektiva, nebot dívá se dosti dobre na tento svet, aby
vedel, že toto kolektivum není nic jiného než urcitý
pocet indivlduí. Je-li individuum mizerné, jakou cenu
muže asi míti milion nebo dva miliony techto mizern)'ch individuí? To jest dosti prostý pocetní príklad.
Jsou-li cástky retezu slabé, jak mužeme veriti, že spojíce je, získáme silný retez? Žádný retez není silnejší
než jeho nejslabší clánek. Ale zejména není žádný retez silnejší než všechny jeho clánky. Proto liberalismus
nikdy neustane zduraznovati ty veci, které prispívají
k výchove silné a rozvité osobnosti. Neverí v onen
kotel, v nemž se varí hned celé kolektivum. Zásadou liberalismu, kterou nikdy nemuže opustit, jest názor" že
vše jest zavrženíhodno, co potlacuje rozvoj osobnosti.
Jest to nauka velkého dosahu, která se musí mísiti i do
pomeru pohlavních a rodinných. Dnes prejímá socialismus do znacné míry liberální úkoly; snad proto také
liberalismus dnes umlkl. Kdyby však jednou v socialismu zvítezily smery výstredního kolektivismu, pak
nepochybuji, pohne se lidstvo a liberalismus povstane
siln)' a sveží jako v první den.
Nebylo v historii nikdy tak zásadního a tak nesmiritelného boje proti liberalismu, jako jest nyní veden
v Rusku. Ale nová hospodárská politika znamená nesporne, že komunistický kurs, tísnen fakty, dal se na
ústup pred liberalismem. Ostatne Rusko je jeden z velkých príkladu, které ukazují, jak kolektivum je ošizeno,
i když se jedná v jeho jménu: není dnes státu, jehož
vláda by byla do té míry absolutistickou vládou silných
osobností, jako je práve dnešní ruská vláda. Tam, zdá
se, si opakují zásadu kteréhosi starého demokrata: vše
pro lid, nic skrze lid. Chtel bych jen, aby se nikdo nestydel za to, cítí-li, že mu bije prudceji srdce, je-li pred
ním proneseno jméno liberalismu. Je stejne c~stno býti
liberálem jako socialistou. Každý z nich zastupuje jednu úctyhodnou tendenci lidskou. Prohlédnete-li si historii, pátrajíce po tom, co vykonala lidská osobnost,
pak nemuže býti ve sfére liberalismu bez dojmu, že krácíte po lví pude. Tato víra v osobnost nemuže ovšem
býti primitivne naivní, stejne jako víra v hospodárskou
svobodu: musíme vedeti, že silná a tvurcí osobnost neprichází mezi nás jako zázrak nebo nepadá jako meteor s nebe. Víme, že skvelé osobnosti nemohou nebo snad jen náhodou - vznikati v prostredí ubohém a
schátralém, práve tak, jako nerostou pomerance za polárním kruhem. Víme, ž,e osobnost potrebuje podpory
vcelku. Cím v)'še prkno, tím výše se skáce. To jest
nutný kolektivní doplnek k liberální víre v individua.
Budoucnost, jsem presvedcen, nepatrí ani cistému
liberalismu ani cistému socialismu, nýbrž jakémusi smíšení obou. Pochybuje-li dnes nekdo o tom, že vliv socialismu bude v príštích desítiletích stoupat a že nebude dríve klidu na svete, dokud nekterá základní odvetví výroby nebudou spravovina
na socialistickém
základe, znamená to, že jeho inteligence je ohrožena.
Ale samotnému socialismu musí záležeti na tom, aby
provedl smíšení své nauky s vrozeným lib~ralismem,
který nelze vyrvati ze srdce lidstva. Úlohou liberální je
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prenésti do príští spolecnosti ty hodnoty, na než by socialismus sám snad zapomnel. Socialismus bez liberalismu - tot vec pro mravence a pro vcely, ne však pro
cloveka.
Socialismus bude základ, liberalismus bude
kvet:
J. E. Šrom:

J

vývoj revolucni myšlenky v Rusku.
K sedmému výrocí sovetské revo·
luce v Rusku nebude zajisté bez zajímavosti
zmíniti se v krátkém náértku o prícinách
a hybných silách,
které v historickém
vrocese pusoDily
ke vzniku této revoluce. Vysvétlujíce
zde hlavne h o s pod á r s k é pfíéiny
vzniku a vývoje ruské revolucní myš·
lenky, neríkáme,
že nebylo i jiných
prícin jako na pL náboženských,
mravních, kulturních.
Míníme pouze zdurazniti, že na politickou stránku revolucní nespokojenosti
ruského lidu jak
se samoderžavÍffi, tak i s celým spo·
lecenským rádem Ruska. pl1sobily ve
velké
míre
práve
vlivy
h o s p o·
dárské:

Sovetské Rusko vzešlo z revoluce politkké, hospodárské a sociální a z rrevolucního dení dosud nevystoupilo.
Je tedy nynejší stav jeho necím, co muže
býti považováno pouze za pocát,ecní stadium, které teprve cestou dlouhodobého konstruování muže nab),ti
forem trvalých a solidních.
Avšak revolucní hnutí. které zpreházelo strukturu
politickou a sociální velikého samoderž.avného státu
ruského. nevzniklo najednou, jako snad pouhý dusiedek dlouho trvající války svetové a hospodárské i
mravní bídv ji doprovázející. Ono je produktem staletého v~'voje revolucní myšlenky ..; Rusku a koreny
jeho tkví hluboko v ruské historii. K pochopení nynejšího revolucního Ruska je znalost vývoje tohoto
hnutí naprosto nutna.
Pres to, že samoderžaví a zároven s ním i mnozí
oficielní a polooficielní historikové ruští se snažili,
aby slovo »revoluoe« bylo v Rusku takrka vyrazeno
z používání. preoe lze považovati Rusko minulosti za
jeden ze státu nejvíce neklidných a revolucních.
Ba
možno ríci, že od stol. 16. do zacátku stol. 19. témer
všechny ruské vlády mohly žíti jen s nejvetším napetím veškerých vnitrních sil. Samoderžaví, pod nímž
Evropa si predstavovala silný a trvalý režim, bylo
v tuto dlouhou periodu vystavováno stálému nebezpecí a teprve vlastne doba Alexandra 1., Mikuláše 1.
a Alexandra II. byla pro ruskou autokracii pomerne
nejpevnejší.
Rusko na rozdíl od státu západoevropských,
kde
prechod z rádu do rádu odbyl se jedinou revolucí
selskou, prožilo v dobe, kdy zrízení feudální se menilo v Srouhomok.apitalistické,
.ctyri selské revoluce
velkého rozsahu. Tak nazývané »truchl:vé casy« na
pocátku 17. stol. (povstání Bolotnikova), povstání Štepána Rázina v, r. 1670, »pugacovštinu« v r. 177~ a
mimo to na Ukraiine v r. I 648-.S4, povstání Bohdana Chmelnického. Všechny tyto ctyri revoluce vznikly
po výtce z duvodu hospodárských a jen na Ukrajine
primísily se k nim i pohnutky jiné. Všechny byly
z prevážné cásti prostými dusledky varia'ce hospodárských pomeru, které do feudálního zríz,ení ruského
prinášel obchodnický západ a to jak hanseatské kruhy
severonemecké pres Novg-oroc1, tak i Italové pres
Moskvll a dríve ješte pres jihorust<é prístavy, i Ano

o

II.

prosince 1924.

-

Prítomnost

j!licané a Holandané pres Archangelsk.
Velké obchodní zisky statkárské trídy ruské již tehdy pusobily, že mesta žila rozmarne a y nadbytku, kdežto
sedlák, lépe receno zemedelský nevolník, byl doslova
obírán o poslední a musil hladoveti. Moskevské cartví poskytovalo tehdy venkovskému lidu tak málo
záruky pred smrtí hladem, že aktivnejší cást obyvatelstva prchala za hranice tohoto carství, do jižního a
v~'chodního Ruska a tvorila tam volné obce kozácké.
Stretnutí techto obcí s carskou mocí nastalo pocátkem
stol. 17. a vedeno bylo pod týmž heslem, jako o 300 let
pozdeji v r. 1017, totiž: »Pobijte statkáre a o jejich
statky se rozdelte!« (heslo vudce Bolotnikova).
Povstání to nebylo vyslovene proti carské, nýbrž pouze
protivládní a z neho vlastne vyšla nakonec romanovská dynastie, usadivší se na moskevském trune r. 161.~.
Výsledkem j'eho pr,es to bylo však úplné porobení rolh'c!va. 'Rovnež novstání Záporožcu proti Polákum
na Ukra jine skoncilo st:ejne, ac ne tak rychle. Po zacátecní suverenite nastouP11a definitivní suverenita
moskevský,ch caru nad Ukra jinou a kozáctí vudcové
dodali z::t to neilepší kádr k budoucímu vytvorení jednotné trídy šlechtické a statkárské.
Povstání pozdeiší našla situaci již mnohem težší,
Revoluce Štepána R<i.z:na byla sice znacne uvedomeleišÍ,mela nresný prol!ram na ut or. ní kozá('kého st:ltu - reoublikv. s carem pouze dle iména: ale ackoliv
territoriálne sahala od Astrachane až k Bílému mori,
pTecjen nezvítezila, nebot proti ní stála iiž organis')raná, pevná armáda. 6. cervna 1671 byl Stenka Razin
stat pod Kremlem na Rudém námestí,
V revoluci PUl!aceva nehráli již iediní kozáci hlavní
roli; v ní byl zastoupen i prumyslový proletariát, representovaný delnictvem uralskj"ch doltt; lze dokonce
ríci, že tyto podniky tvorily vlastne základnu Pugace\'ovy odvážné hry. To velmi dobre vedela Katerina
II, a proto silne podporovala delnictvo prumyslových
závodu moskevských a tulských poskytováním státních
dodáv'ek, aby je ,tak odvrátila od možné a pravdepodobné pomoci soudruhttm uralským.
Pugacev byl potren armádou Potemkinovou a popraven v Moskve
r. I 77.S. Nevolnictví selského lidu v Rusku definitivne zvítezilo 'na témer sto let, a ani dekret Alexandra II. z r. 1861 vlastne je úplne nezrušil. Svedcí o
tom pres 2000 drobných povstání. jimiž jeho deklarace byla tehdy provázena. Povstání ta však nemela témer vÝznamu, neslila se v ieden veliký proud, jako
tomu lwlo v' revolucích práve zmínených. nebo pozdeji
\' r. 1901 a IQI7.
Povstání dekabristu r. 1821 nebylo hnutím hromadn~'m,nýbrž málo pripraveným
pokusem intellig-entního a nespoko 'eného dustojnictva o politický prevrat.
Pro davové hnutí vrstev hospodársky
utlacovaných
nemelo témer významu, za to však velik~, vÝznam melo Dro vzrust revolucní ideologie ruské inteligence.
Z neho vyvrela ruská liberální
tradice, ma iící za program osvobození zemedelského lidu a omezení moci
carské konstitucními povinnostmi.
Že také vývoj státní moci v Rusku v'elmi prisp,íval
ke vzniku revolucních hnutí, netreba ,dokládati. CarislllUS iako vládní systém nebyl 'nicím iiným. než na pr.
absolutiSl'nus francouzS'kých LudvíktT. Pouz·e j,eha
formv byly odlišné a prýštily z vlastního, orig-inálního
prostredí ruského. SamoderžavÍ ruské krome, toho neslo na sobe proti absolutismu západoevropskému vždy
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jistý znak casového zpoždení, takže na pr. doba Mikuláše I. v letech 182.1-.16 dá se srovnati nanejvýše
s dobou Ludvíka XIV. a éra jeho nástupcu s obdobím
Ludvíku dalších. I u carismu, když se vyvinul z moskevského knížectvÍ, pocaly postupne hospodárské zájmy hráti velikou roli, zejména když carové pocali si
býti vedomi obchodní duležitosti svého státu. K tomu vedomí ovšem neprišli samÍ, a také krome Petra
Velikého, sami je neuplatnovali.
Kolem nich byli
to ruští šlechtictí a pozemkoví magnátové, kterí osobní ráz samoderhví,
osobní ovšem pouze theoreticky,
doplnovali faktickou náplní vlastní moci, a živé spoluúcasti na vláde, a kteri zejména po smrti Petra Velikého snažili se samoderzaví i formálne omeziti jakýmisi nábehy k oligarchické konstituci.
Nepodarilo se
jim to pro vlastní nesvárv a pak také prišli k názoru,
že z praktické stránky veci bylo na príklad získ:'tní
ozbroieného gardového
pluku mnohem výdatnejším
prostredkem k palácové revoluci a k svržení nepohodlného autokrata na trLtne, než sebe lepší konstitucní
charta. Takovou praxí v ,omezování samoderžaví je
prostoupena zeiména doba Df) Petrovi. kdy nastouoila
skutecná diktatura
aristokracie
a kdy carové byli
vlastne pouze orv,.,í111išlechtici ve státe. na ro7 íl oel
Petra 1., který vJárll státem jako soukromý vastník
vládne svým majetkem.
Hospodárské pomery a vliv západu. v zacátku Iq.
stol. v Rusku vládnoucí. jednotnou trídu šlechtickou
rozdvoiily. Vedle statkáru. kterí za púmoci nev~lného lidu venkovského primitivne produkovali obijí
na vývoz, nerídkým zjevem stáva ií se v té dobe
i statkári, používající method moderního hospodarení
na svých statcích, a to zejména racionelního postupu
osevního, stroiu, trídenÝch semen atd. Toto novotárství, t. ;. vkládání urcitého kaoitálu do zemedelského podniku za úcelem zvýšení zisku a prirozene z toho
plynoucí zakládání podniku ciste prttmyslových melo
za dusledek, že hospodarení s' nájemn{rmi silami ukizalo své materielní výhody pred plantážním hospodarením s pouhými nevolníky.
Nastoupil boj mezi temito dvema vrstvami vládnoucí šlechty1;1 první jeho
srážkou bylo zmínené již povstání dekabristú, jehož
vudcové, at již Pes tel ci Obolenskij, vesmes patrili
k stoupen<:um moderních názoru hospodárských, Pres
to, že Mikuláš 1. politické povstání tvrde potlacil, prec
jen v ohledu hospodárském uznal, že bude nutno jíti
ve šlépejích nových proudu. Krymská válka a snaha
o Carihrad jsou první príznaky toho, nebot jimi hledel Mikuláš 1. získati výhodné cesty pro ruské exportní zboží. Tehdy však také poprvé v Rusku objevuje
se to, co nazýváme »poraženectvím« a 00 sehrálo velikou roli za svetové války, majíc již pri svém vzniku
zrejme proticarské tendence.
Alexandr II. prohlásil r. 1861 osvobození rolnictva a poskytl zároven nekteré ústupky modernímu
krídlu statkártt a 1nteligence zavedením cástecné samosprávy (zemstva), porotních soudtt, universitního
rádu, censurního rádu a pod. To zdálo se dostacovati tehdejšímu prumernému liberálnímu snažení, jehož radikálnejší odnože, jako Cernyševskl j a Micha ilov, byli posláni n.a Sibir, a listy jejich (Sovremennik
aj.) zastav'eny. DO'konce i zahranicní ruské listy, vydávané 'emil!ranty rázu Hercenova, jakoby naiednou
ztratily svuj vliv, který pred reformou z r. 1861 byl
v ruské tntelliv.enci ohromný. Ba zdálo se, že vlastne
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nemají již ruské verejnosti co ríci, revolucní myšlenky zdály se býti carovou povolností utlumeny nadobro a samoderžaví zabezpeceno na g'enerace.
Ale tato selská reforma rozdelila vlá!dnoucí kastu,
t. j. šlechtu, opet na dve krídla. Ref-orma ta byla totiž
výhodná hlavQe pro v'elké statkáre, kterí ji využili zejména k zakládání prumyslových velk-opodniku a k industrialisa,ci svých podniku
zemedelských. Slechta
s drobným; statky podobné podnikání si nemohla d,)voliti, stala se tudíž neschopnou konkurence a zacala
plniti jako kasta úrednická nové instituce samosprávné i státní, které byly reformou v,ytvoreny. V nich
pak spl)Tvala s dosavadní
drobnou inteligencí úrednickou a špatne jsouc placena i vystavena úplatkárství, stala se živnou pudou pro mnohé z tajných hnutí
nespokojeneckých, zejména ve svém mladším pokolení.
Soucasne s tímto procesem rostla v Rusku trída delnická, která v dobe reformy cítala již pres pul milionu
prumyslových delníku, a v letech sedmdesátých odvážila se dokonce i stávek. Ackoliv stávky skoncily vesmes hmotnÝm neúspechem, mely prece jen 'znacný
vÝznam politický.r ejich ohlasem vznikají propagacní
delnické kr-oužky a jako jeden z prvých kroužek
Ca jkovského, jehož clenem. byl i kníže Krapotkin.
Nastupu ie hnutí nazvané »chozenÍ mezi li<1«, vzniká
pojem nihilismu.
Mezi s'elským lidem 'propaganda nemá sice velkých úspechu, v delnictvu !Však rodí se
prvé organisace a sioe v P'etrohrade »Severní Svaz
ruského delnictva« v cele s Chalturinem,
v Odese
»Tižní svaz«. Tyto organisace, které mely v sobe
ješte vdmi málo socialistického a tím méne marxistického, byly vládou silne pronásledovány a vesmes
zniceny. Vliv jejich byl ciste ideový a propagacní,.
jeikh pronásledování v,šak velice posílilo rev-olucní náladu ve vrstvách drobné inteligence.
V dobe dalšího
pokusu o Carihrad r. 1878, vzniká nová organisace
»Zeml ia i vol ia«, která záhy zmenila se v jinou. silneiší orp-anisaci, zvanou »Narodnaja volja«. Tejí metodou boje byl individuelní terror, který j,ec1i'nýmel
sloužiti k dosažení konecného cíle. t. j. svrž'ení carismu, jeiÍmi predními cleny byli Želiabov, Michajlov,
Perovska ia. Tato orp'anisace provedla také atentát
na Alexandra II.. jenž byl zabit výbuchem pumy 1.
brezna 1881 na ulici petrohradské.
Alexandr III., mezi jehož rádci nalézáme i liberály
tvou Lori<;-Melikova i reakcionáre tyPU Pobedonosceva. krácel vzhledem k mlnidvu cestou svého predchudce. Zrušil výkupní dan z hlavy a upravil ,výkupní nl~ty zp;ména založením Selské bankv. které ovšem
mohli používati pouze rolníci zámožneiší.
Také delnirtvn ulevil neo;ltrnvmi zákonv ochr~nnými. douÍ3.;p t::lk zaSVD<1t;nren s'eboll Dron::lst linové neprízne.
)\hn,.,...tj tomu vlici jntel;g-enci a stavu me<;tskému vedl
c;i n;lleko ostreji nežli Aleyannr II. Práva zemstev
bvl~ omezena,' census maietkový byl nahražen cen sem
rodovým, zavedena byla instituce zemských náceIníklt
rekrutovaných
zeiména z drobné šlechty.
Svetov(l
krise cen obilí velmi težce dopadla v té dobe na
st~tkárské vrstvv, . všude -ozývalo se volání po bezDl~tné nev-olnické pdcÍ vesnic~nu. iak bvla pred refnrmou z r. 18or. Ahv toto volání bylo ztlumeno, založena byla r. 188<:: »Slechtická banka«, která v pravém
slova smyslu rozdávala dary tem, kdož jí stáli blízko.
Všude panovala nálada krajní reakce, car mohl tehdy
opravdu bez obavy vydati manifest, v nemž mluvilo
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se o »neochv,einosti samoderžavÍ«. Tat-o doba je také
érou vzniku silného hnutí antisemitského v Rusku,
nebot r. 1881 organisovány byly první pogromy ži·
dovské. Proti inteligenci, snažící se mysliti svobodne, zostren a zdokonalen byl policejní .režim, vystupnováno udavacství, sesílena tajná policie, omezena
svoboda korespondence
»cernými kabinety«, upotrebení deportace do vzdálených guberniÍ a na Sibir ~ta10 se obvykle používaným prostredkem a to i vuci lidem, o nichž se casto jen tušilo, že mohou mysliti
pOliticky neb dokonce liberálne.
O možnosti legální
politické organisace nebylo ani reci. Tím vším upadala inteligence v duševní malátnost, jež odrážela se
i v literature vytvárením charakteristických
typu, zosobnujících slabost, nerozhodnost, úpadek.
Goncarovuv »Oblomov«, postavy pov,ídek Cechova a pod. jsou
vesmes. vzaty z této doby.
Panování Alexandra III. temito methodami však
nejvíce prispelo k zrevolucionisování Ruska. Pres to,
že inteligence jako celek byla zakriknuta a bezmocná,
našlo se prec jen mnoho jednotlivcll, kterí odvážili se
podzemní organisacnÍ cinnosti protivládní. Do této cinnosti zejména pusobením Plechanova a ješte dríve
v menší ovšem míre i Chalturina, zacaly vnikati silné
prvky socialistické a marxistické. Našly pudu hlavne
mezi delnictvem petrohradsi<:ym, ale také i v,e 'strediscích jiných. Je možno ríci, že koncem let osmdesátých
ve všech vetších továrnách Ruska byly organisovány
propagacní kroužky, šírící uvedomení revolucní a socialistické za pomoci listu vydávaný,ch ruskou emigrací
v cizine. Rovnež i v rolnictvu bylo možno pozorovati
jakési vedomí solidárnosti a odporu proti vládnoucímu
režimu, ac nelze zde ztotožnovati odpor proti vláde
s odporem proti caru jako takovému. Kolosální pokles
ten obilí velmi snížil životní niveau ruského venkova a sesUil prítok zproletarisovaných
venkovanu do
mest. Hlad v r. 1891 ukáial ohromnou bídu ruských
vesnic v celém jejím rozsahu, zlovule, panovacnost a
požívacnost vládnoucích a privil,egovaných tríd prispela
ješte vetší merou i<:prohloubení propasti mezi lidem
z jedné strany a šlechtou i meštanstvem ze strany
druhé. Dusledek toho byl, že válka s Japonskem na Dalekém Východe r. 1904 byla nejméne populární válkou.
jakou kdy Rusko vedlo. Por~ženecké tendence, O nichž
domníval se carismus, že od dob Krymské války a kongresu parížského jsou nadobro potlaceny, znovu se objevily a nakonec dochází k revoluci r. 1905. Za ní poprvé tvorí se úsilím soc. demokrata-menševii<:a Martova
sovety delnických zástupcu, jsou však cetami žandarmerie a oddíly carských generálu rozehnány a potlaceny ve všech ústredích prumyslových. SamoderžavÍ
sice triumfuje, avšak zároven vidí ohromné nebezpecí,
plvnoucí ze všeobecné nespokojenosti.
Po dlouhých
váháních prikrocí sice k cinu, ale výsleqkem toho je
polovicatost. Povoluje totiž zmenu ve státním zrízení,
konstituuje první Dumu, avšak nekonstituuje zodpovedné ministerstvo. Vyzývavý anachronismus »samoderžec všeruský« zustává! i dále v první rádce carova
titulu.
Po nezdarené revoluci z r. 1905 dochází prece jen
k cástecné legalisaci politického života v Rusku. Tvorí
se politici<:éstrany, vzniká zejména strana národní svobody - »kadetu« a rozvíjí se strana oktabristu. Ba dokonce do Dumy dostává se i malý pocet zástupcu delnických, jednak s programem sociálne-demokratickým,
jednak t. zv trudoviku (strana práce).
Ale význam
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Dumy zustává mizivý u porovnání s vlivem dvorních
kamaril a spodních proudu reakcních. Pri vystoupení
jen ponekud více sebevedomém používá se casto metody násilného rozehnání t'Ohoto ruského surogátu lidovéhozastoupení. S poslanci zbavenými mandátu nakládáse jako s prostými zlocinci, zavírají se a deportují na Sibír. To 'Ovšem je nejlepší metoda, jak živiti
nespoiwjenost a vzdor ve vrstvách nejširších. Agrární
reforma Stolypinova a jeho tvrdý r·ežim uvedou sice
Ruskojakž takž do vnitrního porádku, ale klid je jen
zdánlivý. Zavraždení Sto1ypina, velk'Oknížete Sergeje.
Plehve-ho atd. atd. ukazují, že ruské vlády stále stojí
nad vulkánem sopky. Pouze ruská diplomacie, vedená
prední aristokracií, sklízí v západní Evr'Ope zdánlivé
úspechy,ani ne tak dík vlastní schopnosti neb fa~tické
politicko-hospodárské potenci ruského státu, jako spíše
dík neinformovanosti cizí diplomacie 'O pravém stavu
vnitrních vecí Ruska a pak tak& za cenu uzavírání
zahranicních pujcek, velmi výnosných pro cizí veritele
a garantovaných prír'Odním bohatstvím Ruska i domnelouneochvejností samoderžavného režimu. Carské
Rusko v tét'O dobe uzavírá s Anglií dohodu o sféráchvlivu v Persii, vstupuje v konvenci s Francií, již
mení pozdeji pusobením Eduarda VII. v tríc1ennou
Entente cordia1e, Rusko stává se sv'01avate1em mírov~'ch~onferencí haagských a dosahuje spolu s Rakousko-Uherskem posice rozhodující velmoci ve vecechbalkánských. Vyzbrojeno zkušeností z války rusko-japonské i z revoluce r. 1905, opatreno zbranemi
z pujcek a ze závodu francouzských, vystupuje kon.cem
cervence1914 jako 'Ochránce Srbska proti rakouskému
ultimatu a vchází do svetové válKY, když mu byla
hozena výzva Nemeckem a nekolik dní na to i Rakousko-Uherskem. Vchází do války za velkého nadšení
skupiny slovanofilského dustojnictva a politiku a za
opojeníobyvate1stva hlavních mest, ale zároven s ran ami na vlastním tele: germanofi1skou klikou v nejvyššíchkruzích, s nechápajícím mužictvem, nespok'Ojen.ou
inteligencí, zrevo1ucionisovaným delnictvem a - 1ast
notleast - s historickými zlorády (administrativními),
kterév Rusku doprovázely vždycky každou válku.
Ze všech techto prícin pozdeji zrodila se rev'01uce
roku 1917, breznová i listopadová, se všemi svými dusledky,tak obrovskými pro veškeru spolecnost lidskou.
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Antonín Veselý:

Hovory

s herci.

(10. Eva Vrch1ická.)
- Mela jsem nekolik mistru - odpovídá paní V rchlickána mou otázku po pruprave - a každý z nich
uznávaljiný zptlsob práce. První byl Vojan, který byl
vúbecproti všemu prípravnému studiu a kterého jsem
donutila proti jeho vuli, aby mi byl na krátkou dobu
ucitelem.T'O, co mi dal, bylo velmi prosté, byt 'Ovšem
základní. Jeho heslem bylo: Všechno ven! - naucit se
dávat všechen cit, všechen hlas. Musela jsem se naucit
rec hercovu z »Hamleta« a tu prikázal mi odríkánti
každý den po ,celý život. Tento jeho príkaz
dosud dodržuji. Od té doby uplynulo již osmnáct let
a z tech skutecne vetšinu dnu odríkávaia jsem onen
~'stup asi jako se koná pravidelné telesné cvice.ní. Jako
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vzornou roli, která by mne naucila jak se má pracovat,
dal mi nastudovati z »Fausta« Markétcinu ža1ární scénu. Od Vojana prešla jsem k pí. Hiibnerové, která
kladla duraz na praksi a v ruzných tech zkušebních
r'Olích jako jsou »Vina«, »Pampe1iška«, »0 Boha«,
»Mahu1ena« a »N ora« utvrzovala ve mne již zásadu,
vštepovanou mi již V'Ojanem: vydati všechen cit. Práci obou rozvedla pak Danzerová, která vycházela více
z teorie a zacala u mne s výchovou dechu a výslovnosti.
Mou prupravu dokoncil P'01ák želazowski, v jehož
škole pobyla jsem celý rok. Že1azowski mel za sebou již
triceti1et'Ou ucitelskou praksi a jeho zvláštností bylo, že
konal nejdríve prednášky, do kterých shrnul všechny
své zásady, vytežené z vlastní herecké prakse. V pojetí
herecké páce blížil se znacne Moskevským, a myslím,
že již v jeho výkonech našly by se ty prvky ekspresse,
které nalezly u nás svého nejvýmluvnejšího hlasatele
v Hilarovi.
Pak pokracovala jsem v práci sama, pochopivši své ucitele teprve, když jsem je ztratila.
- Kde a j a k jste s ev y v í jel a her e ck y?
- Zacala jsem pohostinskými hrami. »Vina« byla
první z mých vetších rolí a mohu ríci, že urcila smer
mého vývoje na cel)r život. Hrála jsem pak v Uranii,
u brnenského divadla, u Jerábkovy spolecnosti a konecne u Národního divadla dosti pestrý repertoir, ale
sklon k dívcímu typu, vyznacenému 'Onou první rolí,
se jen více ve mne upevnoval. Míním typ dívky energické, vedomé, vtipné, nebojící se žertu, jak jsem jej
nalezla pozdeji v Shakespearovi. Ta dívcí neha, preslazenost, »knouravost«, jak mi to nekdy kritika vycítala,
nebyla ze mne: hrála jsem, ponevadž jsem takové role
hráti musila. Nezajímá mne nic takového. Pritahuje
mne spíše živelná vášen, která muže býti i rafinovaná,
jen není-li zbavena eroticnosti. Mám ráda také prostá
stvorení jako je Františka z »Dítete«, kterou stále nec'O
zmítá, v které se probouzejí podvedomé city a žádosti.
Sem spadají také mé úlohy detské. Musí to býti totiž
probudi1é deti jako je na pr. Premek v »Bí1é Hore«.
- Jaké zkušenosti
vy težila
jste ze své
prakse
vzhledem
k p'Ojetí
hereckého
urne n í?
- P'Odstatou hereckého umení je sensitivnost, schopná naprostého ovládnutí. Vypráví-li Sarah Bernhardtová ve svý;ch divadelních vzpomínkách, jak dovedla se
vžíti do svého »umírání« na scéne, že casto trvalo jí
to hodinu, než se z takového stavu probrala, je v tom
dle mého názoru kus afektovanosti. I kdyby to priznání
bylo uprímné, svedcilo by jen o jisté herecké virtuosite,
která postrádá nutné umelecké pružnosti. Herectí virtuosové jsou totiž mnohem méne pružni než ti, kterí
do vmýš1ených stavu vkládají všechen cit. Nejvyšším
citem je mi nikoliv virtu'Osní mimika, nýbrž vytrénované cítení. Tento cit'Ový training vztahuje se u mne
toliko na prípravu. Vlastní výkon stojí zvlášte. Pokud
nejsem na scéne, vidím se, sleduji se, abych se ucila.
Na scéne se však již nevidím. Aspon jde-li o cenn'Ou
vec. Bezcenné veci jsou mi až príliš vedomou komedií.
Nekdy lze si je ovšem prebásnit, neco do nich primyslit. Ale to není již tak krásné. Nejkrásnejší je d'Ostihnout autora. Takové dostihování nikdy neomrzí.
Shakespeary, Ibseny, z modernkh zvlášte mladé Francouze lze hráti do nekonecna. Vroucne, proste cítené
hry jsou nevycerpatelné.
Povrchní
papírové veci
nutí herce k lhaní. Není nic trpcího nad tuto vec na
jevišti. Sám princip lži je vubec nebezpecný umení.
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Muže rušive zasáhnouti do výkonu i z hercova soukromého života. Ten, kdo príliš lže v živote, nemuže
. presvedciti, získati si duvery ani na scéne. Zmínila
jsem se o potrebe citového trainingu. Je životem, který
šlechtí a zjemnuje hercovu práci, zpusobuje, že duše
stává se cím dále tím citlivejší resonancní deskou.
Musí-li tedy herec po 'cel~' život cvicit svuj cit, musí
zároven dbáti, aby toto cvicení neselhávalo - musí
býti aspon k sobe uprímný a pravdivý, protože lží se cit
otupuje. Jeho práce musí míti cistý podklad. AbsO'lutní cistota srdce je predpokladem každé umelecké
práce. Není dobre zrovna vyhýbat se živetu, jistá zkušenost je tu nevyhnutelna. Herci o tom nemluví, ac
jsou si vedomi dobre, že nemohou tvoriti z niceho, že
nemohou hráti duševní stavy a city, kterých sami v živote nepoznali. Ale k takové zkušenosti stací casto pouhý náznak, letmý popud, mžikové nahlédnutí. <;:hce-li
herec na pr. vystihnouti duševní stav vraha, stací mu
jíti do sebe, hledati ve svých vzpomínkách a jiste tam
najde neco, co by bylo asi podobné aspon prání vraždy
- zase dukaz, jak musí herec b),ti sám k sobe uprímný,
státi sám pred sebou nahý, umet si ríci všechno do ocí.
Jakési umelecké prospechárství jej nutí dále, aby nic
na sebe nezapomnel, protože všechno muže potrebovati
- každý nárJad, každý záchvev, kthý kmitl jeho predstwivostí. Není nanrosto treba hnát se do bezuzdného
života, nápovedi stací úplne. Herec v zájmu svého povolání je nucen šetriti silami a zachovat si mládí asnon
do padesáti let.Nesmí býti asketou, ale musí se drŽet.
Nevím, jsme-li proto my herci hodni sympatií jako lidé.
Jsme pariové a vecne iimi zustaneme. Není dobre neco
si s námi zacínat. Težko se mužeme nekomu vydat,
býti mu necím lidsky. To je naše kletba. My ji však
dosti rádi neseme, ponevadž naše povolání je nám vším.
Dnes stýkáme se sice se spolecností, ale pres to zustaneme výlucnÝm stavem. Z umelcu viibec herci zvlášte.
- D o t k 1 a j s t e s e, m i los t i v á pan í,
v techto
všeobecný'Ch
pouckách
povahy
s v é p r á c e. M ohl aby s tem i v y o žit i jej í .
postup
nodrobneji?
- Nejdríve jde o to porozumet autorovi a roli. Musí
mi býti v tomto smeru všechno jasno dríve než podobne iako výtvarník zacnu propracovávajíc detail stále
se zrením k celku. Jsou prípady, že se musím ucit roli
zpameti. Ale to jsou obycejne role povrchní. Je-li v roli
dosti duševní hloubky a mám-li na ni dost casu, odpadá
memorování, ponevadž než naidu správný tón, než
dám své práci celou náladu, celé ovzduší, osvojím si
tekst bez zvláštního ucení. Nad nekterými »ano«, »ne«
strávím celé noci. Jinak celé pasáže vtisknou se mi
v pamet samy. Duležito je, aby herec dovedl se privést
do ovzduší dotycné zeme, dotycného národa, kterým
dýchá role. Nestací tu studium zevnejšku, musí studovati též duši výtvoru. Neilépe bylo by udelati si výlet
do té zeme, protože to však není možno, nutno se spokoiit s jeiím ovzduším, pokud nám je podáváno mediem literatury. Prectu si tedy nekolik autoru toho
národa a nrijdu tak na nové objevy, které odmení mou
práci. Najdu nová gesta, nové pohledy na celek. Nebot
herci nest:lcí to, co ríká, musí prihlížeti též k tomu, cím
je jeho figura obklonena, cím je ovzduší jeho výkonu
nabito. Toto ovzduší obvcejne nejvíce strhuje diváky,
aniž si to uvedomují. Prála bych si, aby je kritika pri
herecký'ch v~Tkonech žádala a s ním pocít:lla. Herecký
výkon nesmí býti pouhou fotografií skutecnosti. Musí
podávat cloveka nejen v tom, co mluví, ale i v tom, co
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si myslí, v cem žije. Proto studuji nejen to, co mluvím,
ale i to, co mlcím. Když takto pracuj k, dojdu k presvedcení, že jsem již pro roli dosti udelala, potrebuji
odstup. Musím zapomenout na všechny prípravy a
dívati se na svuj úkol jako na cerstvou vec. Je to jakoby úplne vypracovaný nákres byl vymazán a kreslic
zacínal znova. Vykonaná práce nebyla tím ztracena.
Bylo nutnO' ji toliko na okamžik zapomenout, aby bylo
získáno to cerstvé a nové, co dává výkonu poslední tah,
ICO'musí prikrýt prípravu, aby nebylo ji videt. Delat
»osvedcené« veci je neplodné, jde se tím zpátky, hloupne se a upadá v ztrnulost. Ješte horší je napodobení
jiných. Je to zbabelost, neduvera v sebe. Je vubec
smešné myslit si, že v napodobení lze dosáhnout toho,
oc usiloval vzor. Je hroznou chybou ucitele, dovolí-li,
aby žáci jej napodobovali. Snad se toho bál Vojan,
když zavrhoval školu. Škola usnadní práci, urychlí vývoj, uchrá:ní pred bloudením, privede snáze na správnou cestu, ale -octl-li 'se žák behem této prípravy ve vleku nejakého vzoru, musí se z toho dostat za každou
cenu.
- A prece
herec
ze školy
vlastne
nev y c h á z í. M í ním r e ž i i.
- To je otázka sama pro sebe. Herec musí míti
prupravu co nejbohatší, rozhled co nejvetší, znalost
ostatních umení - nebot nikdo tak neoplodnuje hereckou práci jako každé jiné umení - musí dopracovati se
samostatnosti, dovést tvorit bez cizí pomoci - ale po·
trebuje nutne režiséra. Režisér muže zkazit práci herce
tak. že tento jen s nejvetším napetím zachrání ze svého
v)Tkonu sotva polovici, ale režisér muže z herce také
vybicovati to, co by si sám netroufal dát. Spolupráce
s režisérem, který rozumí herci, miiže stvoriti necr.
úplne nového. Toto vysoké ponetí o režii ztelesnil u nás
Hilar. Jsem presvedcena, že je jediným ceským režisérem a zároven tím nejmohutnejším, co jsme v tomto
oboru meli. Predcházel mu snad jediný Zavrel. od kterého se snad ucil a který snad mohl nan míti vliv. Tato
závislost však neubírá Hilarovi na velikosti. Hilar je
predevším vtelená práce, která nezná n~j1ros!o ohledu
k telu, pro kterou neplatí únava, duševní maláLnust. Již
to musí imponovat, protože do Hilara se tak u ná~ nepracovalo.
Pripocteme-li k tomu jeho rozhled, jeho
snaživost v tom, jak pracuje stále na sobe a žádá tutéž
práci od hercu - máme nárys jeho významu. který
chci vyložiti blíže. U nás dívají se mnozí na Hilara
dost krive. Predevším je v podezrení, že herce znásilnuie. Já sama nejsem z tech, kterí by si dali imputovati
cizí názor. Mohu ríci, že stretla jsem se s ním málo
kdy a vždy v takových prípadech jsem se na konec
s ním dohodla. Je treba, aby mu herec rozumel, nebot
klade velké požadavky. Teprve tehdy, když herec není
dost silnÝ, zachází s ním Hilar jako s tvárnou hmotou.
Je z duchu bezohledných. Najde-li v herci co hledá, vyzve jej k spolupráci, nenajde-li, snaží se mu to dát.
ChlCe,aby mu herec porozumel a pracoval s ním a váží
si jeho objevu. Ale stává se treba i u silné individuality, že herec si netroufá vydat ze svého nitra to spontanní, o cem ani neví, že je to v nem - tu Hilar ho
k tomu donutí. Pak takový herec to zpracuje podle
svého a je z toho výkon, který by sám byl nedokázal.
Výkon oplodnen)" spoluprací s Hilarem. Je z duchu
oplodnujídch, rozširující,ch obzor. Jeho vyznáním víry
je: radeji prehnat než nedotáhnout - radeji se zabít
než živorit - radeii delat kotrmelce než se ploužit.
Umelec jako on nemohl si získati sympatií naráz. Mu-
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sil zacít experimenty
trebas neosvedcenými.
Dnes
však v nem je jasno. Jde za prostým, silným v)'razem. Každá práce je mu vášní a cítí velkou
zodpovednost za ni. Prichází sice s hotovou vecí,
ale nikdy sám sebe nepokládá
za tak neomylného, aby do poslední chvíle nemohl menit ve svém
plánu. Jeho práce není sázkou do loterie, nepocítá
s lepší možností, nýbrž je pripravena s takovou bohatostí. aby i pri slevení zustalo dílo nabité silou úcinu.
Slabší duchy unavuje tato práJce s ním a ti, kdo mu
nedovedou porozumeti,
podezrívají ho z prehánení.
Tvrdím, že Hilar je t. zv. herecký režisér - že totiž
rozumí neobycejne herci. Že casto nedovede ríci co
chce? To je nedostatek pouze technický. Jeho myšlenky
jsou rychlejší než slova. Herec musí si nan zvyknout
než mu porozumí. Musí se naucit mluvit ieho recí.
Na jeho vystoupení má ovšem podíl i doba. Kvapil byl
li nás z prvních režiséru, kterí zacali klásti duraz na
v)'pravu, styl, na vnejší úcin scény. Další postup tohoto vývoje ·smeroval k vybudování vnitrního úcinu
scénického, k poznání, že v divadle nutno vycházet od
hercu. To se stalo zásluhou Hilarovou. Smysl celého
toho postupu neisilneji se proievil VI Hilarove inscena'Ci»Romea a Tll1ie«. Sama doba privedla tedy Hilara
k tomuto zevnitrnenÍ divadelní práce. Nemusil se obievit, ale doba po nem volala. Kvapil privedl k jisté dokonalosti svetlo na scéne. ovšem svetlo naturalistické,
nejverneii priléhající pro každou dobu denní - kdežto svetl'Ú Hilarovo pracuje s hercem. s vnitrním dením
predvádené postavy. V »Romeu a .T ulii« sice náhodou
se kryje s tekstovým údajem nálada horkého dne pri
zavraždení Tybaltove, ale i kdyby takového údaje nebylo, Hilar by byl diktoval intensivnÍ osvetlení scény.
K rozlišení .obou predstavitelu techto dvou postupn)'ch
etap ve vývoji našeho divadelnictvÍ poslOUŽÍ iejich pomer k herci. Hilar s hercem úplne splyne, dá se rozcilit rolí, dá se iÍ rozesmát. Sám predehrává. Je to sice
karikatura, ale herec z ní pozná; co on chce: U neho
neeksistuie slovo »možné«, neplatí u neho lenost, falešný stud - prot'Úže je neprítelem všeho neurcitého.
Kvapil je hezohledný k hereckému výkonu. Hilar bezohledný k hereckému ostychu. Každému herci je milejší. když režisér ie bezohlednÝ k jeho silám než když
bezohledne zachází s jeho v),konem. U Kvapila musí se
herec zaprít. prizpusobit, u Hilara musí se natáhnout.
S nikým tak ráda nepracuji a nikdy nemám takovÝ
strach ze zkoušky jako s ním. Chová se k herci s iistou
úctou, ale vezme mu všechnu aureolu, dokáže, že nejprednejší je roven ostatním a že miHe svým výkonem
zkazit celek iako ten nejposlednejší. Herec stává se
pred ním školákem, ale je mu v tomto postavení nevýslovne dobre.
- Jste unás
nejprednejší
pestitelkou
pre dne s u b á s n i nic k é h o s lov a n a s c é n e.
Co soudíte
orecitaci?
. - Pqvažuji recitaci za zvláštní obor. který není jen
prúpravou k deklama'Ci na scéne. Mezi obema vidím
rozdíl asi jako mezi malírstvím a socharstvím. Na scéne stává se herec iin)'m clovekem. kdežto recitací proniká se spíše k básníkovi.
Recitátor snažÍ se dohnat
básníka mít tytéž vi se jako on. ,Tehovýkon je tedy ješte
mystictejší než v.\,rkon hercuv. Pokusila jsem se o toto
umení teprve, když jsem byla delší dobu u divadla.
Pest'Úvala isem ovšem jen lyriku. nebot k epice, která
pri recitaci stojí mnohem blíže k hereckému výkonu na
scéne, necítila jsem zvláštního sklonu. Z cizích umel-
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cu recitace poznala jsem Yvette Guilbertovou, kterou
považuji za ideální zjev tohoto druhu. U MoskevskÝ'Ch
vážím si nejvíce recitace Germanové. Blízka je mi zvlášte naše mladá lyrika, protože nalézám v ní nejkrásneiší možnosti pro to stotožnení recitát.ora s básníkem:
prísný cit pr'Úste vyjádrený, oživenou hmotu a pravou
radost mládí. Ze starších básníku považuji za úkol,
kladoucí na recitátora nejvyšší požadavky - Brezinu.
Pri jeho poesii nejvíce platí zá~ada tohoto zvlášt~Ího
umení: dostat se do transu, a strhn'Úut .obecenstvo 1 takové, které samo pri cetbe tekstu nevedelo by si rady.
Celkem mohu ríci, že recitátor daleko více než herec
stává se hostem nejruznejších básníku. Predpokládá se
ovšem oprávnenost t'Úhoto vystupování v roli hosta velká pruprava. Takový oprávnený host hovorí s básníkem snadno. Lyrika je prímou básníkovou recí, té porozumíme rázem,
pr'Útože nemusíme pronikati pretvárku, k níž se musí utíkati již na pr. prosaik.
- J a k Ý z i s k pro b á s nic k é s lov o a t o h o,
k d o 'j e pod á v á, v y P 1Ý v á z h ude b n í hod oVI' zv astm
v,
v,
M'a- l'1 pnp r- o vod
u?
. opet
Melodram?
To le
umem.
nésti zisk, musí míti dobrou hudbu. Predpokládá steine
peclivé nastudování hudby jako tekstu. Neumím se sice
ani doprovázet na klavír, ale hudbu musím mít v uchu.
Tekst nejlépe je znáti zpameti. Mluvit musí s~ jin.ak než
pri pouhé rticitaci. Sladit hlas s hudbou, n.!~?hv .aby
s ní splýval, nýbrž aby vystihoval charakter Jej! tomny.
Nálada je zvýšená o to, že vedle básníka treha tu dostihnout i skladatele. Práce tedy proti recitaci ztížená,
ale ve svém výsledku jaksi zdvojmocnená. Te to požitek z nejkrásnejších. které znám. Dávám opet prednost
melodramum lyrickým - snad proto, že hudba púsobí
na mne vetšinou lyricky. Dostala jsem se vubec na toto
pole z nevybité touhy po hudhe a myslím, že hudebník
skládá melodramy opet z touhy slouciti se s hásníkem.
Pocit z krásy slova, at se pestuje osamocene pri recitaci
nebo pri d'Úprovodu hudby, presvedcuje nás, že každé
slovo má svúi zvláštní rytmus. Ten rytmus je jako jeho
krev, která jím koluje a je tvorí. Ten rytmus ilustruje
celý pojem veci, kterou tím slovem oznacuieme. Není
proto lhostejno jak se cp vysloví a je v jevištní mluve
trestuhodné, když herci sami libovolne zacházejí s prízvukem. Prirozená lidská rec skýtá nekonecné možnosti k vytežení své krásy. Naproti tomu ani nejvetší
umelec nesvedl by nic s recí umelou, esperantem. která
nenarodila se z nutnosti a není posvecena poesií.
V·

W. J.

Turne1':

Nihilismus cili problém Hektora BerHoze.
Tento clánek, ac neaktuelní osobami,
o nichž pojednává, je aktuelní psychologickým
problémem,
jejž obsahuje.
Tato aktualita
je prirozená v dobe,
hemžící se remeslnými proroky a svatoušky .
Když Romain Rolland hodil Berliozovi poslední ze svých
kytic - byly to casto težké kytice, jež v letu k velkému francouzskému skladateli zasahovaly Brahmse a Wagnera. prímo do
tváre a srážely je k zemi - když tedy hodil poslední svou kyticí, praví:
Musím ukázati neobycejnou slabost v charakteru tohoto
muže. f~ekl jsem »charakter muže«? Ne, to byl charakter
ženy bez vule, jež je obetí svých nerVtl ... Jeho genius
byl opravdu veliký, ale byl vydán na po spas slabému charakteru, jak se vám pokusím ukázati ... V tomto silném a
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athletickém tele žila horoucí a chorá duše, již ovládala a
mucila šílená touha po lásce a sympatii ... Mnozí haní Berlioza proto, že si neustále stýskal; a já v tom rovnež vidím
nedostatek mužnosti a témer nedostatek dustojnosti.
Milý pane Rollande, je známo, že vul a osel si nikdy nestýskají, nikdy nepozbývají dustojnosti, nikdy nejsou muceni šílenou touhou po lásce a sympatii, ani nemají v svých silných,
athletických telech horecnou a' chorou duši! Tvrdíte vlastne jenom, že Berlioz nebyl ani vul ani osel! Zkoumejme výtku práve
Rollandovu zevrubneji, a tu shledáme, jak myslím, že práve
ty vlastnosti, v nichž chce, abychom videli slabost Berliozova
intelektu a vule, jsou naopak dukazem neobycejné síly. Jádro
Rollandovy kritiky je v jeho tvrzení, že Berlíoz je neobycejne
pádným príkladem rozporu mezi geniem a velikostí:
Mluvíme-li o velikosti, mluvíme o velikosti duše, ušlechtilosti charakteru, síle vule a predevším a duševní rovnováze.
S touto definicí velikosti mužeme souhlasiti - prozatím. PUsobí však jako rána zcista jasna, vidíme-li, že za príklad velikosti proti pouhému Berliozovu »geniu« - »jednomu z nejsmelejších genhÍ sveta« - staví se Richard Wagner. Ale duvod
k tomu je prostý, nebot, jak praví Romain Rolland, kdežto
Berlioz »ztratil víru v cokoli«:
duše starého vVagnera v téže hodine uchovávala svuj
slavný vzlet; a prekonavši všechno, dosáhla svého vrcholného vítezství tím, že se zrekla všeho pro svou víru. A božské zpevy Par s i f a I a rozléhaly se jakoby v nejakém
skvelém dómu a odpovídaly na výkriky trpícího Amforty
požehnanými slovy: »S e I i g inG I a u b e n! S e I i g in
Liebe!«
Vezmeme jiný z pane Rollandových dukazu Berliozovy slabosti a Wagnerovy »velikosti«: Berlioz, praví Rolland, »neveril ani v krásu, ani v cest, ani v lidstvo, ani sám v sebe«.
Tuto mluví Berlioz:
Všechno pomíjí. Prostor a cas ztravují krásu, mládí,
lásku, slávu, genia. Lidský život není nic; smrt není rovnež nic (Skvclá výstrednost - vyplýtvaná na pana Rollandal). Svety se rodí a zmírají jako my sami. Všechno je
nicota. .. Milovati nebo nenávideti, radovati se nebo trpeti,
podivovati se nebo tropiti si posmech, žíti nebo umírati _
co na tom sejde? Není nic ve velikosti ani v malosti, v kráse ani v ohyzdnosti. Vdecnost je nicotná; nicota je vecná.
J sem znaven životem; a jsem nucen videti, že víra vab·
surdnosti je pro lidské mysli nezbytná a že se v nich rodí,
jako se rodí hmyz v bažinách ...
Nerozrešitelná hádanka sveta, jsoucnost zla a utrpení,
divé šílenství lidstva a stupidní krutost, jíž se lidstvo hodinu
co hodinu a na každém míste dopouští na bytostech nejbezbrannejšíCh a na sobe samém - to všechno me privedle
ve stav neštastné a bezmocné resignace štíra, obklopeného
žhavým uhlím. Jediné, co mohu delat, jest zranovati sám
sebe vlastním svým žahadlem.
Nemám víry ... Nenávidím všechnu filosofii a všechno,
co se jí podobá, at je to náboženství nebo cokoli jiného ...
Jejsem schopen delat z víry lék ani veriti v jakýkoli lék.
Ale Wagner, praví pan Rolland:
prchl daleko od sveta a vrhl se v náboženství; a když se
jeden z jeho prátel na nej díval s úžasem, vida ho, jak se
modlí pri stole, on mu odpovedel: »Ano, já verím v svého
Spasitele«.
Rolland komentuje podívanou, jež skýtají tito dva .mužové,
takto:
Oc truchlivejší je podívaná na muže, který byl bez víry
a který nemcl ani dostatek síly ani dostatek stoicismu, aby
byl bez ní š{asten; který umíral ponenáhlu 'v Rue de Calais
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uprostred rozrušujícího hluku lhostejné a neprátelské Paríže; který se uzavrel v zurivé mlcení; který nevidel v svých
posledních chvílích žádnou milovanou tvár schylující se nad
ním, který nemel útechy z víry v své dílo; který nemohl
klidnc mysliti na to, co vykonal, ani hrde prehlížeti cestu,
kterou prošel, ani spocinouti klidne v myšlence na život
dobre prožitý; a který zacal a skoncil své Pam e t i po·
chmurnými slovy Shakespearovými, a opakoval je ješte ve
chvíli, kdy umíral: »Život není nic lec putující stín, ubohý
herec, který se svou chvíli na jevišti chvastá a hartusí, a
PQtom o nem není slechu; je to príbeh, vyprávený idiotem,
plný hluku a zurivosti, ale nic neznamenající«.

Nuže, mne fakt, že Berlioz nedovedl skonciti svuj život jsa
zahalen v ty samolibé iluse, jež p. Rólland vypocítává, znamená
proste, že Berlioz nepozbyl své citlivosti. Nebot »útecha z víry
ve vlastní dílo«, »pyšné prehlížení cesty, kterou jsme prošli«,
»klidné myšlení na to, co jsme vykonali« - to jsou známky
slábnoucí síly mravní a rozumové mdloby. Od kdy je samolibost
známkou velikosti? Mužeme, chceme-li, želeti faktu, že Berlioz
v nic neveril, ba ani sám v sebe, protože, kdyby byl rozrešil
»nerešitelnou hádanku sveta«, byl by jeho intelekt býval byl
mnohem vetší, než byl - vetší než intelekt kteréhokoli cloveka,
který kdy žil. Ale nejsme oprávneni souditi, že Wagner stá!
intelektuálne nebo mravne výše než Berlioz jenom proto, že
Vv'agner prijal za svou víru nekoho jiného, že veril v cizí rešení hádanky sveta, leda bychom verili, že toto rešení je správné, a: to se neodvažuje tvrditi ani sám pan Rolland. On jenom
dává sentimentálne prednost víre a podle neho »verící« - af
už mohamedán, budhista, kre stan neob pohan - tím, že je
»yerící«, stojí mravne a rozumove výše než Berlioz. Pro mne
to je absolutní nesmysl.
Avšak slabost páne Rollandova stanoviska se ukazuje ješte
zrejmeji, když uvažujeme o jeho »velkém« 'iVagnerovi. Nejsem sám, kdož pokládá jeho Par s i f a I a za projev náboženské sentimentality.
pan Rolland pripouští, že Berliozova Kassandra je '>ušlechtilejšího plemene« než Wagnerova Brunhilda,
že jeho hudba je »výrazove delikátnejší než Wagnerova«, že
j~ho orchestrace' je »jemnejší a má svobodnejši životní vzruch
než Wagnerova«, že jeho recitativy »se svými dlouhými a vinoucími se rytmy« jsou
»mnohem krásnejší než deklamace
\Vagnerovy«, že »žádný hudebník vyjma Beethovena nemiloval prírodu tak hluboce«, že »Wagner sám nepoznal té síly citu,
jejž budila v Berliozovi«; pres to však nechápe, že práve tate
jemnejší sensibilita, toto jemnejší priostrení jeho ducha a smy·
slu (jež ciní Berliozova R o m e a a J u I i i mnohem krásnejší,
než je ,Vagnerovuv T r i s t a n a I s o I d a) nedovolily Berliozo·
vi, aby se oddal takovému orgiastickému hovení vlastní choutkám, jež se projevuje v Par s i f a lov i. Z poznání Berliozovy
hudby a života nevyplývá nic tak jasne jako jeho absolutní poctivost. Ten t o štír sen e u š t k I s v Ý m v I a s t ním ž ahad lem. Stírem byl, jako štír žil, jako štír zemrel. Nikdy
neprijal ochranné zabarvení. Nekál se a nesliboval, že už nikdy
neuštkne. Nevrhl se na nejctihodnejší ze všech ústupových linií
(»Ano, tomuto úniku ze sveta dekuje Par s i f a I za své zrození
a vzrust« - V\Tagner). eutešoval se pochlebnictvím. »Nedovedu si vysvetliti, jak mohl Berlioz snésti, že prišel tak zkrátka.
Nemá ani prátel, ani následovníku; ani teplého slunce popularity,
ani príjemného stínu prátelství«, napsal Liszt princezne z Wittgensteinu. On nelichotil ani sám sobe, nebot ríkával, že
jeho
díla nezbude nic«, a jeho intelektuální síla byla taková, že v partiture svého mistrovského díla R o m e o a J u I i e, pri scéne
lícící smrt milencu, radí v poznámce dirigentovi, aby obrátil list
a prešel ji - »tato skladba obsahuje dávku vznešenosti, Jež je
príliš silná pro obycej né publikum«, praví George de Masson·
gres v své studii o Berliozovi.
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Pan Rolland pravl, ze Berlioz "pozbyl odvahy, že ho život
zlomil«, ale v témže odstavci dodává, že se to nestalo proto, že
ztratil své umelecké mistrovství.
Naopak, jeho skladby se stávaly cím dál tím dokonalejší;
a
žádné z jeho ranejších
del nedosáhlo cisté krásy nekterých
stránek D e t s tví
Jež í š o v a (1850-4)1 nebo T roj a n U

(1855-63)·
Pan Rolland tédy soudí, že pozbýval své síly, intensity
revoluénosti v myšlení, patrne jenom z takových projevu,
tento:

citu,
jako

Republikánská
cholera ... špinavá a stupidní republika ...
nerestná povykující lidská chátra, tisíckrát stupidnejší a zvírectejší než bornejští paviáni a orang-utani.
"J aká nevdecnost!«
komentuje pan Rolland. Jaká sentimentalita, monsieur Rolland, musíme volat my. Což nebylo receno
"po skutcích jejich poznáte je«, a srovnáváme-Ii
vybranou krá·
Su a vznešenost T roj a n u se zvrácenou smyslností Par s ií a 1 a, zdaliž nedáme prednost podívané na Berlioza, jak ho lící
Blaze de Bury, který se s ním setkal jednoho vecera, krátce
pred jeho smrtí, v Paríži:
Jeho tvár byla zsinalá, jeho telo zchradlé a nahrbené,
jeho výraz utrápený a nervosní; clovek by ho byl pokládal
za putující stín ... Sevrel na chvíli mou ruku v své hubené
mrtvé ruce a opakoval hlasem, který byl sotva necím více
ncž šepotem, slova Aischylova:
"Ach ten lidský život! Je-li
štastný, stací stín, aby jej rozrušil; a je-li nešfastný, jest
možno setríti jeho bedu jako vlhkou houbou, a všechno je
zapomenuto«.
a jeho vlastní

doznání:

Mou zamilovanou procházkou, zvlášte když prší, opravdu
prší, v proudech, jest hrbitov montmartreský,
který je nedaleko mého bytu. Chodím tam casto; tam mne toho tolik
táhne. Predevcírem
jsem ztrávil na hrbitove dve hodiny.
Usadil jsem se pohodlne na nádherném náhrobku a drímal
jsem ... Pro mne je Paríž hrbitovem a její chodníky jsou
na
pro mne náhrobními
kameny. Všude JS011 vzpomínky
prátele nebo neprátele, kterí jsou mrtvi ... Nedelám nic,
než že trpím neustálou trýzní a nevýslovnou únavou.
Zdaž nedáme prednost této podívané pred podívanou na "VVagnera, zahaleného v hedvábí a v kožešiny, obklopeného pochlebenstvím a luxem a lijícího balsám do vlastní své duše?

Mecenášství.
Jestliže systém protekce je úctyhodne starý a pnznacny
pro
verejný život každé doby, pak systém mecenášství
nezadá si
s ním v nicem, ba naopak - vydobyde si snad i primát. Zrušte
protekci! volají dnes cetné hlasy práve tak jako pred sto, dvemi
sty, tremi sty léty. Lidé se pokrokem stávají lepšími, címž
rozumí se chytrost a obratnost. A jako v dejinách datují se
epochy "pokroku« t. j. zlepšení metod, jimiž se protekce provádí, tak i v mecenášstvÍ vývoj prináší radu momentu, jimiž
systém nabyl obsáhlosti a duležitosti. Nejprve bylo mecenášstvÍ
záležitostí soukromou. Colbert první zavádí formu pravidelných
podpor. Mecenášství prenáší se na stát a velké korporace, stává
se záležitostí verejnou. Dnešní mecenášství
je rada praktik a
institucí, majících za úcel podporit urcitý pocet intelektuálu pomocí, jež je nepravidelná a závislá na státu, neb osobách. Z této
1. anarchie, z. závislost
vety plynou všechny vady mecenášství:
na prízni, 3. výhradní práva jen pro nekteré.
Anarchií rozumí se netoliko roztríštenost
mecenášství
ciste
soukromého, nýbrž i verejného,
jako jsou ceny akademií a
jiných korporací neb institucí, ba i státních odmen. Ve verejném živote není zpusobu, podle nehož by se dala usporádat pod-
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pora duševních pracovníku.
Výše odmen je nestejná a zcela
libovolná. K anarchii druží se prízen. Tak jako v soukromém
mecenášství predpokládá se urcitý závazek, i ve verejném mecenášství odmena je podmínená. Bud musÍ. žadatel splniti požadavky stanov, clenství korporací,
nebo musí býti narozen
v predepsaném kraji, rodine, mu~í míti vlastnosti podle zakladatele podpory atd., proste nemtlže se v dnešním verejném mecenášství dožadovati podpor každý intelektuál a za každ)'ch okolností. Z. tohoto hlediska plyne omezenost, výhradne mecenáš tví
naší doby.
Jsou-li cetné a oprávnené stesky na protekci, pak tím oprávnenejší a také jsou cetnejší stížnosti na dnešní systém mecenášstvÍ. Mecenášství
stává se za našich pomeru prekážkou pokroku, neprítelem kultmy. Na jedné strane se zdtlraznuje velká
úloha intelektuality
v organisaci
spolecnosti, na druhé strane
však není možnosti, aby intelektuálové
mohli nabývat širších
vedomostí a mohli produkovat
zvýšeným tempem. Jntelligence
se octla v nesmíri-lé b41e. Nemá prostredku existencních a nemá kapitálu pro novou produkci. Kapitál zabíjí intelekt, ac vytvoren a nashromážden
intelektem, je dnes nejhorším neprítelem duševního života. Financní a ekonomická kumulace kapitálu
v Evrope ve strane, neprátelské
vede a umení, ohrožuje existenci celé Evropy. Cetné knihy dneška, obírající se problémy
celého spolecenského
života Evropy, dospívaj í k záverum, že
jedine duševní elita, inteligence, veda jest východiskem z krise
všech národu. "Verejné mínení musí pochopiti, že prumyslová a
obchodní moc není vším, že konecný triu mf financního imperialismu byl by asi znamením katastrofy,
v níž by se znicila
evropská civilisace«. Protože
však nynejší stav intelektuality
je neudržitelný, tak i její úroven není na výši doby, jež potrebuje samoty a soustredení. Kde je vezme dnešní vedec, dnešní
umelec?
Castokráte
bývalo a ješte bývá poukazováno,
že není dnes
náhrady za rozsáhlé mecenášství
šlechtické, jemuž vdecí tolik
naše obrozenÍ. Jestliže šlechta v drívejších dobách byla nositelkou mecenášství
(za jakou cenu casto!), naše doba nemá míti
umení a vedy, protože zrušila výsady a rády? Což demokracie
7namená konec kultury?
Jest treba .se obávati reorganisace
Evropy novým zpusobem,
nebOt by byla ohrožena verejným
životem duševní tvorba všech národu?
Problém zustává nevyrešen. Zacíná se nejprve s organisací
intelektuálních
pracovníku,
aby zájmy kultury, upevneny stavovskými záležitostmi,
byly prísneji hájeny. Vytycují se požadavky ohledne mzdy, pracovních podmínek a jistých záruk.
Avšak predevším beží o základní princip nové organisace duševního života. Má-li intelektualita
dosáhnouti místa, jí odpovídajícího,
musí prosaditi
n o v é hod
uch a hod noc e n í
r o z u m u. Demokracie
musí zaraditi duševního pracovníka do
morálního rádu; musí mu poskytnouti možnost života i studia,
chce-li od neho splnení velkých úkolu budoucnosti. Pro tvurce
kultury a pokroku je treba financní opory. Existencní zabezp'ecení intelektuála v demokracii nesmí býti darem, podmíneným
prízní a rúznými závazky, vždycky nemorálními, nýbrž pujckou.
Mecenášství musí býti v demokracii ve r e j n o u s 1u ž b o u
podle Roberta Lévyho, musí se odstraniti prízen a anarchie zavedením pravidelných
podpor
t. j. ve forme pujcek
1. na existencní
minimum a 2. na tvorbu (mateintelektuálu
riál). Tím tedy dar odpadá a podpora se stane úverem. V tomto
smysle založil Robert Lévy svoji obsáhlou knihu na tema »Organisace duševního úveru«.*)
Organisace
duševního úveru stane se za pomoci státu, ale
nesmí se mysliti, že stát bude vykonavatelem
mecenášských
1'0 r g a n i s a t i o n d u
*) Robert Lévy: LeM
é c é n a tet
c r é d i t in t e 11 e c t u e 1. Paris 1924 (Les Presses universitaires de France).
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funkcí. Tím bychom se octli ve starém ráde, a máme dosti
zkušenosti, abychom nepocítali se státním umením jako s novou
metodou.
Lévyho plán organisace
verejné
služby opírá se
o teorie právníka Dugnita o verejném právu a o funkci moderního státu. Stát jest toliko prostredníkem
a spíše uvádí záleži.
tost ve s.kutecnost. Režim cestných pujcek predpokládá totiž dve
veci I. kapitál 2. kontrolu. Jestliže otázka kontroly jest znacne
choulostivá, ješte ožehavejší je problém kapitálu. Lévy utíká se
k myšlenkám Proudhonova
kolektivního
kreditu a k Saint-Simonovi. Uvažuje
o nemožnosti
sehnati kapitál,
stejne jako
o choulostivé otázce víry ve splatnost pujcky. V podstate nevyslovuje se bez obav, že naše doba není schopna vytvoriti duševní kredit a že organisace taková musí se pripraviti rozvážne
a postupne. »Ježto žijeme v dobe; v níž uskutecnení verejného
blaha-mecenášství
jest pohríchu nemožné, musíme se spokojiti
tím, že se uchýlíme k soucasnému mecenášství t. j. k anarchi~tickému favorisovánÍ«.
Zbývá tedy intelektuálum
jediná zbran
- organisace.
Lévyho plán má úskalí v tom bode, že je prílišným optimistou, má duveru v cloveka, mravne lepšího a karakterne
ucelenejšího než vskutku je. Lévy vubec opírá se, jako stoupenec
myšlenek Gideových, o predpoklad
zvýšené morálky jako závazku nové organisace spolecností. Po té stránce jest i jeho víra
ve stát optimistickou.
Vztahuje-Ii
se pak plán duševního úveru
na vedce, techniky predevším (v tom smyslu chápe Lévy SaintSimonovo ucení o intelektualitc
v prumyslu) je jiste blíže skutecnosti než v okruhu umení.
Predstavte
si sebe lepší usporádání techto záležitostí, myslíte,
že se tím zvýší úroveú umcní? Umcní je svet pro sebe, má
i ~voji morálku a tradici. Našlo-Ii by se ideální merítko kontroly pro vedce, vynálezce, technika,
nenajde
se pro umení.
Silné umení pronikne, i kdyby bylo vznikalo za nejvetšího zoufalství a bídy. Vždy! vašina
umelcu dojde pochopení až na
konci života, ba casto až po smrti. Jak by se tedy mohl organisovati kredit pro umení?
Druhé úskalí Lévyho teorií je kapitál. Vychází z úvah o kre<
ditu, poskytovaného
francouzskému
malému prumyslu a obchodu (podle zákona z 19Ii), že totiž malý producent nesmí býti
vydán v šanc konkurenci. Tak lidový kredit je formou kreditu
kolektivního, kde panuje zásada reciprocity. Cesty ke kolektivnímu kreditu jsou dve: bud to bude družstevní kredit, nebo vzájemný kredit. Vzhledem k -tomu, že franc. zákonodárství
uznává tri druhy družstevních
kreditu (I. výrobních
družstev, 2.
spotrebních družstev a 3. úverních družstev), Lévy vyznacuje,
že všechny tri jsou možny
ve vztahu k dnešnímu
kreditu.
(Autor uvádí jako doklad Les Presses universitaires
de France
- u nás »Družstevní práce«). Cituje však prof. Gida vzhledem
k úverním družstvum,
jež mají od 1'. 1915 právo na pujcky
uvalené státem pomocí rocního 2% zisku (základ dán pujckou
Banque de France), kteroužto metodu Gidc zvlášte doporucuje
pro intelektuelní
kredit.
Pokud se týce kapitálu, ve franc. snemovne již pred nekolika
roky podáno nekolik zajímavých
návrhu,
predevším
Petra
Ramen, (z r. 1921) mající za úkol vytvoriti národní pokladnu
umení a ved. Její fond by se získal uvalením 2% zvýšením na
ceny knih a j. umcleckých predmetu, na vstupenky do divadel.
Tím by se získal kapitál 1 i d o v ý, který by spravovalo komité
40 clenu, volených na 3 roky sdruženími,
spolecnostmi a syndikáty umeleckými neb vedeckými.

l'

Podobného rázu byl asi návrh
e t l' a V i a I a, který si predstavuje získání kapitálu rocní taxou, uvaleno u na nájemní hod.
notu nemovitostí zabraných bankami, úverními ústavy, pojištovnami a velkými industrielními
podniky neb jejich filiálkami.
Tato taxa byla by fixována od 10.000 frc. pro ústavy bez filiálek
a od 100.000 frc. (nájemné hodnoty) pro ústavy s filiálkami.
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Taxa by byla vymáhána po 20 let. Má rocne prinésti 150.000 frc.
pIO vynálezy, 100.000 frc. pro vedecké badání a 100.000 frc. jako
podpora (i v nemoci).
Jakkoliv nic definitivního nebylo provedeno ve Francii, jiste
je pozoruhodno,
jakou pozornost venuje intelligence svým stavovským otázkám. Doufejme,
že us!avením odbocky konfederace duševních pracovníku v Praze, rozvine se o techto problémech široká diskuse, z níž bude možno vzíti podnety k urci·
tejším návrhum parlamentním,
doplnujícím
naše demokratické
zákonodárství.
C.

Woodrow WiJson a "beletrie."
'vV. 'vViison nebyl pouze státníkem, kterého jedni vynášeli do
nebes a druzí trhali o závod. Byl také skromn)hu, uceným literátem, presvedceným
- což je vzácné! - o duležitosti literatury v kulture roku 1924. Loni vyšel od ncho spisek s názvem
»Belletrie« a tu je charakteristický
krátký výnatek:
»Be1Jetrie má práve tak úcinnou subtilní vzdelavací moc, jíž
s~ nevyrovná žádná systematická nebo výzkumná metoda. Nejen
že literatura podnecuje vaše myšlení a plní vaši predstavivost
obrazy, které vznítily ducha nejvybranejších
predstavitelu
rasy.
Pusobí ješte jinak a mnohem vydatneji.
Prímým stykem seznamuje vás se silami, které z generace do generace vlastne
opravdu vládnou svetem a rídí jej. Politiku toho kterého národa poznáme lépe v poesii než ve všech soustavných a duklad::t ústavním
zrízení. Na
ných spisec.h a verejných záležitostech
lidský cit n~pl!sobí veda, nýbrž ideály, presvedcení,
fantastické
nápady, které nekdo prohlašuje
nebo praktikujC'. Proto studuje-li kdo lidstvo, musí je studovati za živa, provozovati tu
,,-ivisekc.i, jíž je sledování soudobé literatury a obeznámit se tak
podrobne s necím cennejším, než je pouhá anatomie tcla, z nehož duše již vyprchala.«
»Jak
vetšina

se odráží

toto

evropských

mínení

státníkovo

pOlitikf! shlíží

Doba

o

od pohrdání,

na be1Jetristickou

s nímž

literaturu!

a lidé

obnove povery.

Ano-lictí historikové a publicisti, jako Bacon, Mill a
Lewiso zabSrvali se ve druhé polovine XIX. století touto
tesí: )~Když ustálený kult ovládal lidský rozum, byla
v Anglii i v celé ostatní Evrope doba povery. S ochabnutím vlivu kultu nadešel cas skepticismu a rozumu.«
V dnešní své úvaze chci uvésti nekolik faktu na dukaz, že ac~oliv vliv ustáleného kultu jest nyní v Anglii mnohem slabší než v XIX. století, v nekterých vrstvách anglické spolecnosti povercivosti nejen neubylo,
nýbrž pribylo. My ovšem již neveríme ani v certa
s ocasem ani v pluky démonu, ovládaných Belzebubem,
Aspodiem, Dagonem, Azazele,m,. Be}ffegorem, C?aborimem a ostatními 52 pekelnyml »vevody, markyzy a
hrabaty«, o nichž mluví ucení demonologové XVI. století. Vždyt létáme aeroplány, u.žíváme be~dráto~é tt;legrafie, cteme »Daily Mail« a JSt;Je na tohk vzdelam:
a~ychom uznali nezbytnost noveho slova pro stary
zjev.
Nemám na mysli vrstvy a trídy polovzdelané, nýbrž
trídy, považující se za velmi vz?elané. Jsr:;e sv~dky
zjevu velmi zajímavého pro soclOlogy. Zacnu Slrem
Arthurem Conan Doylem, který vystudoval lékarství a
byl clenem ligy racionalistu. Na kontinente jest znám
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jako autor Sherlocka Holmese. Ve své knize» The new
revelation« Conan DoyJ.e konstatuje, že náboženství
v Anglii zaniklo. Dle názoru autorova není ceho litovati: »Behem posledních dvou tisÍ'ciletí ovládalo toto
náboženství zemi. Jaké jsou toho následky? Toto náboženství neodvrátilo
ani »nejstrašnejší
katastrofy,
která kdy postihla lidstvo«, t. j. svetovou válku. »N ení
vecí náboženství, aby soudilo lidstvo,« pokracuje Conan
Doyle, »krestanstvo musí se opásati retezy, odíti se žíneným rouchem a souditi samo sebe.« Autor uvádí
radu faktu na dukaz, že v Anglii zbyl po náboženství
jen prázdný zvuk. Není však ceho litovati, pokracuje
autor, nebot na místo krestanství nastupuje nové náboženství, »dokázané matematicky«: . . . spiritismus.
Toto nové náboženství vzniklo v zapadlé vesnici v llewyorkském státe v pátek 31. brezna 1848. Hle, jaká
presnost! Nebude tudíž žádného nedorozumení, bude-li
na 'novém nicejském koncilu nutno stanoviti svátek
zrození kultu. Co se však stalo dne 3 I. brezna r. 1848?
Tehdy poprvé bylo objeveno »klepání a škrabání«, které
nejen ukázaly eksistenci sveta duchu, nýbrž i možnost
dorozumení s ním. Tento nový obj~v obštastnil lidstvo
a vnesl do zoufalství nadeji. Záhrobní život, praví Conan Doyle, jest již »vedecky dokázán«. »Víme již
presne, kam spejeme, co nás ceká po smrti a co pak budeme delat. Spiritismus jest radostné náboženství. Není
v nem místa pro zoufalství.«
Racionalisté, jako Me Cabe, píší proto nadarmo:
»Spiritism vznikl v klamu a pomocí klamu se i šírí«;
skeptikové nadarmo odhalují jedno medium po druhém. Spiritism jest v Anglii skutecne náboženstvím,
které charaherisuje
devisa Tertulianova:
Credo quia
absurdum. Stoupenci nového náboženství odvolávají se
na spisy autorit. Sir Oliver Lodge dostává zprávy od
svého syna Raymonda, který padl ve válce. Raymondovy dopisy byly vydány ve zvláštni
knize, která
v Anglii vyšla v mnoha vydáních. Raymond sdeluje
v nich otci, jaké rozmluvy vede se svými práteli v království stínu a s kým se tam setkává. Duchové dle neho
nejen sledují anglickou politiku, nýbrž i kourí doutníky
a pijí whisky se sodovkou.
Mrs Travers Smith venovala celou knihu seancím
s duchem Oscara Wilde-a. Vychází na jevo, že se
»tam« zajímají o divadlo, znají všechny hry, provozované v Lond)Tne a mají i zdravé názory o hre oblíbených herecek. Oscar Wilde premýšlí práve o nové
komedii, kterou se chystá napsati. Nemohu vám, bohužel, sdeliti, budou-li hrdinové této komedie z tohoto ci
onoho sveta.
Pri ctení knihy Mrs Travers Smith tanul mi stále
na mysli výrok Huxleyuv: »Spiritism jest dostatecným
argumentem proti sebevražde« - napsal tento znamenitý ucenec, - »nebot lépe je býti na zemi metarem,
než žíti v záhrobí a mluviti odtamtud všelijaké pitomosti prostrednictvím media.« Prede mnou leží kniha
»The Hearth of the Father«, doporucená v predmluve
tremi duchovními, trebaže práve oni by meli býti pamet1ivi dvacátéhosedmého verše dvacáté kapitoly knihy
»Levit«. Autor vypráví o svých rozmluvách se svým
malým utonulým synkem. Chlapec sdeluje, že »tam«
chodí do školy a koncí již své vzdelání. Nevíme bohužel, jaké predmety studují duchové. Dále je tu kniha
»The Fellowship of the Picture« (Nisbet and Cie), sepsaná Mrs Dearmer pod vlivem bytostí »tam« žijících.
Tyto bytosti vedly autorcinu ruku, která je poslouchala. Dosvedcuje to autorce její muž, zamestnáním
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lékar. Potvrzuje, že jeho žena nikdy dríve knih nepsala, až·v cervenci r. 1920 za pobytu na venkove náhle
uchopila pero a zacala podvedome psáti. Nekdo vedl
jí ruku. To se opakovalo denne až do ríjna, kdy kniha
byla dopsána. Mrs Dearmer sama nevedela, co píše,
praví její manžel. O tom muže se, bohužel, presvedciti
i ctenár. Duch, )derý vedl její ruku, jest zcela netalentovaný a jest, abych tak rekl, »negativem« rozumu.
Lec dále: Duchové s onoho sveta rídí ruku nejen
spisovatelum, nýbrž i malírum. O tom vypráví malír
Charles Horsfall. Nikdy nekreslil, až jednou pocítil,
že se ho neco zmocnilo. Tehdy uchopil štetec a zacal
malovati. Nyní Charles Horsfall presne ví, kdo mu
vede ruku;1 je to jakýsi Thefthis, egyptský žrec Osirisuv, zesnulý r. 1680 pr. Kr. Malír nevybírá ani barev,
vede pouze ruku po plátne; volba barev i kresba, to
obojí již obstará Žlec Osirisuv. Jaké však jsou ony
obrazy? Chaos a zmatek. V chaosu a z mlhy, která
znamená pravdepodobne prítmí nescíslných veku, rýsují se nespocetná kola. Jest znázorneno, že se tato
kola tocí s ohromnou rychlostí. Dle malírova názoru
predstavují jeho obrazy zrození sveta a boží lásky.
Osirisuv žrec chce prostrednictvím
malíre privésti
lidstvo do styku s kosmickými silami.
utno doznati, že lidé, verící v nové náboženství,
jsou notne smelí. Tak na pr. satyrický spisovatel Dennis Bradley, jeden z novoverdl, píše: »J est mi nyní
zcela lhostejno, prejedou-li mne na ulici nebo utopím-Ii
se (viz Daily News, 20. kvetna 1924). Nebot verím
v pokracování bytí.« Zmíneného autora presvedcily
spiritistické
seance. . Téhož druhu jest prohlášení
Blatchfordovo, který ješte nedávno byl jako spisovatel
socialistou a atheistou. Neverí v náboženství, ale uveril spiritismu.
Historikové znají mnoho epoch, kdy
úpadek vládnoucího náboženství i skeptický názor na
ne snášel se s podivuhodnou poverci vostí. Upozornuji
ctenáre na první století naší éry v Ríme a osmnácté
století ve Francii. Titíž markýzové, kterí byli nadšeni
Helvetiem, Holbachem i Lametriem, verili také i tem
nejpodivnejším výrokum Cagliostrov)'m.
Stejne i nyní pozorujeme v nekterých vzdelaných
kruzích angli,cké spolecnosti zjev pro sociologa velice
zajímavý: soucasne s ochabováním vlivu dosavadního
náboženství vzmáhá se povercivost, která jest návratem
k prvotnímu animismu. Tato povercivost, stará jako
samo clovecenstvo, skrývá se pod novým »vedeckým«
slovem. Zatím však, tfebaže ne zcela, prežila se i víra
v Asmodea a DagO'l1a.
V britském museu je možno videti návštevníky, pohroužené do studia starých spisovatelu demonologu.
Jeden z takových návštevníkll prinesl nedávno bibliotekári velkou cernou knihu a žádal jej, aby s ním precetl zaklínací formuli k vyvolání dábla (formuli musí
císti dva). Bibliotekár vymluvil se na to, že patronem
britského mUsea je Canterbursk)' arcibiskup, a že tudíž
není dovoleno vyvolávati dábla v místnostech bibli 0teky. Toto je ovšem, ojedinelý anekdotický prípad. Ale
uváži vše uvedená fakta, dospejeme k tomuto uzáveru:
Hmotná kultura docílila samozrejme velkého úspechu
od té doby, kdy se objevily práce demonologu, jako na
pr. Avram Palling (1659) nebo Guaccius; jest však
stejne velký celkový pokrok kultury rozumu, byt
i v nejvzdelanejších zemí,ch?
Dio11eo.
Londýn.
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ruznosti kultur a bulharské inteligenci.
Tento krásný clánek, preložený ze
sofijského Z 1 a t o I' o g u, uverejnujeme
jakožto vítaný doplnek k našim nedávným statím »Boj o orientaci".

I.
Nezformovala
se ješte a nemá historie. Pri každém kroku
musí zápasit s prekážkami.
Až jednoho dne upevní posici a
stane se rozhodujícím
cinitelem, vyreší všechny své otázky a O cemž nepochybuji
zpLlsobí skutecný pohyb v duševním
živote bulharském. Tento den dosud neprišel. Všecko tone dosud
v neurcitém chaosu. Budem musit ješte :Jsi dlouho cekat, než se
zrodí nová inteligence, která bude moci ríci o sobe, že je inteligencí bulharskou.
Nejvetší pl'ekážkou její organisace i jejího vývoje je, myslím,
slabá kulturnost, ne-li prímo nekulturnost
celé bulharské spolec.
nosti. S povrchností a lhostej ností ke všem duchovním projevLI11l
sklání se naše prostredí pred hmotným faktem. V jiné statky než
hmotné neverí. Bulharská
spolecnost zajímá se o umení jen
povrchne a míjí lhostejne bulharskou knihu.
lijeme ve své vlasti jako cizinci. Kdybychom byli skutecnými
cizinci, v cizím státe, meli bychom alespon pocit, že kdesi v dálce
žije náš národ. U nás však? Všeobecná pokleslost. Dnes klesne
jeden, zítra druhý. Politicky
jsme se osvobodili, ale duševní
otroctví svírá nás dosud. Od neho nemuže nás žádná síla o~voboditi musíme se osvobodit
sami. K tomu je predevším
potrebí jasného poznání: potom musí n;ísledovat sjednocení sil,
energie i vule. Obrovská
úloha pro nás: nebOt v kulturnít~
ideálu lze u nás velmi težko docíliti sjednocení
a souhlasu.
Pouze stádní ctižádostivost,
politická zloba a mstivý despotismus,
pouze podezrelé cíle jsou u nás hromadné. Bulharská spolecnost
zná vraždu, zná malodušnost i lhostejnost - ale to není tvurcí
rythmus a harmonická
kolektivní
vule.
V tuto tvrdou, nehostinnou
pudu je zaseto séme bulharské
inteligence, jež jednoho dne vzroste a vydá plod. Ale bojím se,
aby plod ten nebyl jedovatým.
Ale - doufejme. V bulharskou kulturu lze jen verit. Nemáme-li
však energie zápasit s tisícerými prekážkami,
vypestuj me alespon presvedcení, že jé nutným poznání vlastní kultury. Ucme
se pozn~ivati prekážky. Prostredí
je ovšem silnejší než ono nepatrné jádro, které se chce osvobodit a urcovat vedomé osvetové
cíle. Prostredí
strhuje do své úrovne naši inteligenci. Ti, kterí
se odlišuj{ silnejší tvurcí vMí, prizpusobují
se rychle svému
okolí, a snaží se co nejrychleji
zapomenouti
svých mladický.:h
vznetu; jejich síla nepozorovane mizí a jsou potom podobnými
prekážkami,
jaké ve svém mládí odstranovali.
Což je všední
tragedií
inteligence strašnejší
však než jakákoliv
živelní
katastrofa.
Provincie je zvyklá na takové tiché tragedie. Je potrebí míti
pevné poznání a· ješte železnejší vuli, abych se ubránil zplesnivení v bulharské provincii.

II.
Inteligence ve svém jádre není tak ruznorodou:
mohla by
splynout v jeden proud, soustredit energii k dosažení vysokéhc'
cíle. Ale uvnitr této inteligence kríží se nejruznejší
zájmy a
sklony, nejruznejší
názory.
Vynikají
zejména ethnografické
ruznosti:
setkávají
se Thrakijci,
BÚlhari ze severních kraju,
z Macedonie, z balkánských
hor - a to jsou preruzné temperamenty, vlastnosti i predpoklady. Jsou nesporne rozdílné psychické typy, predstavující
naše kiaje rozdíly, které možno
zcela dobre pozorovati v politice, historii, literature,
hospodárských vztazích - vLlbec v celém duševním i materielním
dení.
Již samo jméno Macedonec, Thrák, Šop, Balkánec neukazuje
pouze na puvod z urcitého kraje, ale vyjadruje
již urcité .. du-
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ševní kvality s urcitou charakteristikou.
Tyto odlišnosti lze
výrazne pozorovati i u lidí, kterí žili dlouhá léta v cizím prostredí. I ti jsou nositeli individualit kmenových.
Když uvažuji o ruznorodosti
bulharské
inteligence
a její
úloze v obrode vlasti, nesmím zapomínati ani druhého vážnéhc
faktu: vetšina z tech, kterí ji tvorí, nabyla vzdelání za hranicemi. Lze možno konstatovati
do jisté míry, jak pusobením
ruzných škol vypestována
byla i ruzná schopnost methodické
práce, pokud je ve vztahu k národu a spolecnosti. Jinak by bylo,
kdyby naše mládež hyla vychovávána na našich školách, jak je
tomu ve státech s vysokou, svéráznou kulturou. Jen v takových
státech lze hovoriti
o jednote vzdelání
s obecnou,
vysokou
energií kolektivní. U nás je úplne jiná situace: jedni nabývali
vzdelání ve Francii, druzí v Nemecku, tretí v. - Rusku.
A nejen v techto trech státech. Jak obrovský je rozdíl mezi
francouzskými
ucilišti, to vMí všichni, kterí meli príležitost,
treba i povrchne, poznati školskou organisaci evropských státu.
To jsou rozdíly nikoliv jen v methode a pojetí, ale i ve vnitrním
duchu.
Tento fakt lze zjistit ve všech složkách bulharské kultury.
Príkladne ve vede a v literature:
ti, kterí vyšli z ruského myšlení, projevují zvláštní schopnosti v puhhcistické1l1 stylu, který
v polemikách o otázkách moralistních
i všeobecných rozplývá se
obycej ne v nekonecné žva vosti. Lidé vyrostli pod nemeckými
vlivy zduraznují
systém, methodu. Jejich výraz je suchý, abstraktní, pedantický. K vývoji bulharské vedy prispeli, o cemž
není sporu, nejvíce odchovanci
nemeckých škol: svým poctivým, presným a methodickým
pronikáním
dané otázky. Lidé
vyrostli pod vlivy francouzskými
snaží se zachytit celý komplex otázek, pri cemž svou gracií zakrývají
vecné nedostatky
své analysy. Mají vrozenou slabost k lehké frázi a trpytnémn
citátu, k spouste jmen a k - cizím myšlenkám. Ti obycejne frapírují, deprimují své okolí, mluví v eklatantních
podobenstvích,
a konecne - otravují ... Tem nestojí bulharská myšlenka ani
za to, aby o ní mluvili! Již jejich nadutá fraseologie ukazuje,
že francouzská
kultura, s nejlepšími svými vzory, jim zustala
cizí.*) Nevnikli ve francouzskou
duši, jejich mluvení je jen'
povrchním lehtáním. Chtejí-li býti vzory a autoritami,
nikoho
nepresvedcují;
jejich duchaplnost nemohla prekonati kmenovon
bulharskou hrubost, které za žádnoll cenu nechtejí priznati. Styl
jejich je aforistický a nervosní.
Ruští odchovanci jsou prostí svým chováním; v jejich charakteru je ona prímost, která casto prechází v neocekávanou
a neželenou intimitu a bezceremonielnost.
Ti jsou typy demokracie a srdecnosti. Vyznacují se tím, co sami nazývají ruskou
šírí. Na vnejšek obycejne nehledí. Estetika vnejších vztahu je
nezajímá. Forma jim není duležitou - ale obsah; ale nikoliv
obsah, nýbrž idea; ale konecne nikoliv idea, nýbrž - dogma.
Rozhovor musí být zakoncen, spor musí být nevyhnutelne rešen,
jednotlivé složky musí být v obecne platný fakt. Jim je všecko
jasno: pomer k Bohu, záhada bytí, smysl života, vztahy spolecenské a cíl clovecenstva - jen k vlasti nedovedou se priblíŽití.
Nemecký vychovanec jakoby mel vždy pred sebou jediný príklad, jedinou ideální predstavu _ jíž podrizuje
své jednání.
Vnejškove má v sobe neco jako typický nemecký Schulmeister:
je velice vážný, velice seriosní - každý pocin jeho má svuj
úcel. Dlouho trvá u neho než se probudí ze svého filosofického
snu. Zajímavým
je u neho myšlenkový pochod: s velikou námahou vytvorí si, vypiplá paragraf. Najednou se ukáže, že skutecnost je zcela jiná. Pausa. Nové premýšlení - nový paragraf.
Což se muže prodlužovat do nekonecna. Všichni druzí, kterí se
mu staví v cestu, jsou málo hlubocí, príliš melcí. On by vše
jinak rekl, jinak napsal. Je hotov vytknouti
každému
jeho
*) Markantním
Pozn. prekl.
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byl by u nás treba
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hríšek a opravit jeho definici. Nemužeš zápasit s jeho pedanterií: nemužeš probíti železné hradby jeho dialektiky. Pri tom
ho ciníte zoufalým.
Francouzský
vzdelanec, stejne jako ruský, vyznacuje se povšechností - ale zcela jiného charakteru.
Zná výtecne zpusoby
vyhledávání spolecenských styku (vlivných) a zasvecen je v tajemství francouzského
bon tonu. Zná cenu vlastní osobnosti,
cenu svého bohorovného
úsmevu a velmi drží na svoji ideovou
modernost. Je hotov casem nekoho okouzliti nekterou ze svých
frásí muže-li j i opakovat, vysype celý svuj poklad frází.
Težce vnímá:
pomáhá si proto visemi, nejcasteji,
možno-li,
pósou. Nazvati ho elegánem není prípadné: to slovo se nehodí
pro Bulhara. Ale on se úsilovne stará, aby byl elegantním, a aby
jeho úsilí bylo všeobecne kvitováno.
Od rozdílnosti
školení závisí i urcitý rozdíl specifikace,
a
ovšem hlavne v zásluhách. Rekl jsem, že pro vývoj naší vedy
má zvláštní význam Nemecko. Nemectí odchovanci myslí pedanticky a težkopádne, v uzavrené forme, zvolna se vyvíjejí ale jejich obsahovosti
není možno popríti. Odchovanci
francouzské a ruské školy projevili se dosud význacneji jen v politice a spolecenském živote. Nemecká orientace omezuje politiku
na užší výsek života a je ovšem dobrým znatelem theoretické
i praktické politiky. Ruské vlivy znacily proniknutí normálních
zásad v politiku. Nepopíratelnou
zásluhou jejich je probuzení
záj mu o výchovu a reformu školství: mezi tyto osobnosti náleží vudcí lidé, kterí dovedli si získati lásku studentstva
a stvorili pevný systém bulharského školství.
Vylí':ená ruznorodost zvetšov:ina byla ješte tím, že mimo tyto
vychovance prerllZn);ch škol byli i domorodí nositelé kultury zejména v prvních dvou desítiletích
po osvobození - samonkové, kterí s vášnivou smelostí i domýšlivostí pracovali v bulharské vede, zajímali se o historii, geografii i jazykozpyt.
Ti
pristupovali k rešení všech problémll s celou naivností a nepripraveností diletantu. Dríve byli tiší a skromní. Po osvobození
se zmenili - i ten polovzdelaný venkovánek. Každý se cítil být
povolán pozdvihnouti
bulharskou
kulturu,
i kdyby byl úplne
úplne nevzdelaný. Pustý a bigotní, cerpá poznání z první knihy,
která mu náhodou padne do ruky a opakuje do omrzení své
vedomostí, dokud jich nezapomene.
Je presvedcen,
že muže
oklamat druhé hromovými
frázemi, jejichž smyslu sám dobre
nechápe, píše o nejvetších
otázkách doby, cení si autoritativne
nejnovejší literární hesla - a každým slovem projevuje úplne
svuj myšlenkový chaos. Duševní lenost bulharského ctenáre, neschopnost bulharského prumerného inteligenta pochopiti základní
kulturní problémy brání každému pohybu.
A. De1'nangeon:

Úpadek Evropy.
Ve své knize Le Dédin de l'Europe
ukazuje
prof. parížské Soroony,
jak
velice byla Evropa svetovou válkou zatlacena ze svého bývalého vudcího postavení. Byla ohromne oslabena krisí
výroby, zadlužením a úbytkem obyvatelstva. Po všech techto stránkách zaznamenávají
naopak Spojené státy a
Japonsko
úžasný rozmach. Tento je
záver jeho podrobné a hluboké studie:
Obejít se bez Evropy v národním hospodárství
a nahradit ji
jinými národy je heslem velkých zemí, které usilují o její
zatlacení z jej í svetové úlohy. N ew Y ork má dnes penežní trh,
který ohrožuje nadvládu Londýna;
mezinárodní
úcty, které se
vymkly ze sféry britského vlivu, se vyrovnávají
zde. Americké
a japonské parníky brázdí dnes more tam, kde doprava velkými
liniemi byla od jakživa privilegiem Evropy. Tichý oceán, který
vždy byl jaksi stranou od velkých obchodních stredisek a byl
oživen teprve evropskými
plavci a obchodníky,
probouzí se
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k samostatnému
životu; jeho brehy, které od jednoho sta let
byly orientovány jeden k západu, druhý k východu, obracejfc se
ted k sobe a tvorí protejšky nového Stredozemního
more. Ve
Spoj. Státech a v Japonsku vznikla a rozmohla se ohromná
obchodní a prumyslová strediska; jiná teprve se tvorí a slibne;
náklady zboží, které se z nich vyvážej í, zaplavuj í trhy, kam dosud dodávala jedine Evropa;
spotrebují spousty surovin, jejž
spracují továrny domácí a nedojdou už do Evropy. Skoro po
celém svete vidíme, jak národy, které· dostávaly z Evropy životodárné proudy, odvracejí se od tohoto starobylého pramene a
tíhnou za jinými stredisky kulturními.
Sjednocení
zemc se dosud dálo na evropském podklade;
toto dílo bude rozrušeno ve prospech jiných, zrejme se Už rýsujících podkladll; jistá cásti zeme se sjednotí na podklade americkém, jiné na japonském;
nebude už jednoty, nýbrž mnohost
vlivu. To znamená rozklad nadvlády Evropy, která založila její
bohatství.
Tato hospodárská
revoluce stala se nutnou, už dávno pred
válkou, od chvíle, kdy to, co Evropa poskytla jiným zemím ze
svého vlastního ducha a vlastního tela, jí už vlastne nepatrilo.
Vše totiž, co tvorilo její prevahu, prostredky využití zjevného
i skrytého kapitálu lidstva, prostredky
dobývati bohatství, posunouti jím a uvádeti je v obeh, to vše proniklo do celého sveta
a stalo se obecným majetkem.
Veda, která poskytovala zbrane
dobyvatelum
prírody, není už- jen výhradou Evropy, která jí
naucila jiné a rozšírila ji všude. »Toto zboží (vedení), praví P.
Val éry v clánku K r i sed uch a v Nouvelle Revue Fran.,ai.e,
bude se podávati v stále pohodlnejší nebo stravitelnejší
forme;
bude se rozdílet stále vetšímu poctu interesentu;
stane se predmetem obchodu, exportním zbožím, konec koncu vecí, která se
vyrábí a napodobuje
skoro všude«.
Hmotná kultura, pracovní metody, vše se rozhlásí, predává,
vyrovnává po celém svete; v tomto díle rozširování
a sdelování nastává delení práce; o vec se delí Evropa, Severní Amerika a japonský archipel, dve skupiny bílé rasy a jedna skupina
rasy žluté. Není dnes už jen jedno, nýbrž nekolik stredisek humanity a kultury. Po velkých geografických objevech se svet poevropštil;
pod vlivem kontinentu
a národu mladší civilisace
jeví snahu po separatismu.
Chystá se nové roztrídení
koncin
sveta, v nemž Evropa už nebude v cele. Odehrává se presun
težiska, porušení rovnováhy', a to na škodu Evropy.
Znamená to, že s vládou Evropy je konec? Znací to, že podle
originelního výro~u P. Valéryho stane se a tím, cím ve skutecnosti je, totiž »malým výbežkem asijské pevniny«? To by bylo
možné jen, kdyby merítkem jejího významu mela být její rozloha. Nuže, prostor ou se nemerí velikost národu. Ta tkví ješte
stále v poctu lidí, ve stavu jejich kultury, v jejich duševní vyspelosti a pokroku, v jejich schopnostech ovládat prírodu; tu
beží spíše o význam než o velikost. Proto možno ríci, že nemá-li Evropa už totéž místo ve stupnici velicin, zachovává si,
dík své silné originálnosti,
aspon stejné místo ve stupnici
hodnot.

Dopisy

o

ceské spolecnosti.

Pane redaktore,
dovolte, abych dodala nekolik slov k otázce spolecenského života, které venovala pí. Ma-Fa
svuj clánek.
Souhlasím s pisatelkou, pokud lící, jak vypadá u nás spolecenský život, existuje-li
vubec. Ano, není možno, aby se vyvinula u nás spolecenská kultura v západnickém, velkém stylu,
aniž se nám pro to dostalo majetkových
predpokladu.
Mám však za to, že je možný u nás spolecenský život - asi
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ne " západnickém smyslu - ted a hned; za pomeru. jaké tu
jsou; v našich trípokojových bytech a s našimi omezenými príjmy. Domnívám se totiž, že spolecenský život, který poskytuje
nejvíc radostí, nevyžaduje ani velikého bytu, ani vecerních
toalet ani jiných podmínek, pro než peníze jsou predpokladem.
Družné scházení se lidí, kterí jsou si sympatictí, je možno za
nejskromnejších podmínek. Ovšem hybnou silou, které svádí lidi
dohromady, je tu nikoliv touha pretrumfnout druhého, nýbrž
touha po družnosti, jež pusobí, že se nám samota nudí, že
máme radost z milé konversace, k níž prispívají všichni at
žertem ci vážne a za níž je nám dopráno jednoho z nejvetších
ptlvabu spolecenských styku - »objevování« lidských osobností.
A takový rozhovor a seznamování se a sdelováni si svých dojmu
v kruhu lidí, kterí jsou nám milí, má veliké kouzlo. Není tu
možná tísnivá a bezduvodná intimita nekonecných a vážných
rozhovoru v rohu pokoje, jak se to u nás casto vidí
- ani zcela konvencionelní a nudné vymeI"lOvání si bezvýznamných frásí, které je tak casté v opravdu velikých spolecnostech, jež nemohou být poutány tak úzce spolecnými zájmy.
U nás však lidé, ac jsem presvedcena, že mají v duchu potrebu
takového styku, nepestují jej. Nebot my se snažíme budto
o spolecenský život ve velkém stylu, s recepcemi, pozvánkami,
sluhy atd. - na nejž jsme krátcí a jehož si muže dovolit málokdo, anebo se vzdáváme spolecenského života vubec.
Je však možno bez nákladu a. bez affektace žít a stýkat se
s lidmi. Pokusím se ríci nekolika slovy, jak si to predstavuji,
Spolecenské styky záleží obycejne v tom, že se lidé zvou do
domu, nebo že se spolecne nekam jd~, anebo že se známí navštevuj í bez ohlášení.
První z techto bodu, zvaní. Ríká se, že se v našich pomerech
nemohou lidé zvát - do malého bytu, s jednou nebo bez služebné, pri skromných majetkových pomcrech. Ovšem, že je tc
nákladné a zabírá mnoho casu pozvat n. pr. 10 známých na
veceri. Vzpomínáte si na takove »spolecenské události«? Pachtení a kuchtení s množstvím jídla, úzkosti pri obsluhování
za stálého mrkání a šeptání ubohé Máry, která je celá stísnená
ve skvoucí belosti své zástery; zoufalé úsilí o rozhovor, který
sestává bud z rady otázek a odpovedí anebo z politováníhodných
anekdot, vypravovaných tím, jenž se osmelil, a jemuž ostatní
zbožne naslouchají; obava, aby se nic nevhodného neproreklo,
stálé pobízení a obava »že to ebude chutnat,,; po jídle rostoucí
prání, aby hosté odešli a dali nám konecne pokoj - to vše
neciní takové spolecenské události sbližujícími a príjemnými
okasemi. - Ale toho všeho nemusí být. Nemužete-li si dovolit
pozvat známé na veceri, pozvete si na caj v 5 hodin. Ve svém
malém bytu otevrete dvere ve dvou pokojích a hned se vám
svobodneji dýchá. Svým hostum dáte jen caj - trebas jej
hospodyne sama pripraví v samovaru; k nemu nabídnete byt
jen ncjaké ty kolácky ci jiné pecivo; neprostíráte ani na stul,
nebot hosté mohou si svttj caj po anglickém zvyku držet na
klíne. - Nikdo se nemusí nutiti do žádné pósy; není tu sluhu
ani toalet ani rozcilujících diplomatu. A prec rozhovor mtlže
být živý, vtipy dobré, bridge zábavný, každý muže být korektne,
byt sebe prosteji oblecen a zábava, aniž je na hospodské úrovni,
nemusí nás privádet k úzkostlivým otázkám: »Co budu mluvit?«
Práve tak mohou se hosté pozvat po veceri, na cernou kávu ci
trochu punce nebo na cigarety jenom, chcete-li. Ovšem, že
nemáme casu, že jsme zamestnáni. Avšak na takové dvouhodinové posedení si jednou, dvakrát týdne, mužeme najít cas.
Spolecné »výpravy«. Kdož pak by se staral o to, nekam spo·
lecne jít! Ale proc ne? Proc, místo velenudných obycejne, »rodinných« výprav, nemohlo by jít vÍCe známých dohromady? Do
divadla - když ne do prízemí, trebas i ono zadní místo na
galerii; do biografu, na výlety, do klubu; a všude tam, kam
chodíme sami, nebo kam bychom rádi šli, ale nejdeme, práve
proto, že nechceme jít sami, ci jen s ženou resp. s mužem.
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Nezvané návštevy; jak k smrti neradi je máme! Víte, jak
jste byli onehdy u pí. X. Po dvojnásobném zazvonení prišlc
vám otevrít devce. V pokoji nikdo - ale máte ješte cae
zahlédnout, že rychle nekdo zavírá dvere jídelny, kam vás zavedli. Cekáte - ticho. Náhle vedle ozve se bouchn~tí, rychle
kroky, prenáhlené hlasy, šeptání. Konecne se objeví pí. X.; vidíte,
že si nedopla ješte posledního knoflícku na svých vycházkových
šatech, a že se ve spechu špatne napudrovala na špicce nosu.
Je v rozpacích - ac jindy bývá sebevcdomá - a tázave se na
vás dívá: ceká, že jí povíte, co vlastne chcete. Netuší, že Sl!
jdete jen na ni podívat, že »chcete udržovat styky«. Rozhovor
vázne, je neprirozený. Zve vás k svacine, prijímáte. Hostitelka
vychází a slyšíte, jak kvap ne udeluje služebné rozkazy. Za pCll
hodin:l{ vám podávají kávu s ... zákusky od cukráre, pro než
práve poslali. Ano, pí. X. má prácí, byla po domácku oblecena,
nemela byt upravený pro hosty. Proc však by pí. X. nemohla
být doma oblecena tak slušne - treba sebe prosteji - aby
nenadálého hosta mohla vždy uvítat; proc by nemohla mít vždy
upravené vlasy a proc by nemohla mít v porádku byt za každých
okolností? To je zajisté možno, nejaká neurovnaná malickost
je samozrejmostí a nevadí. Proc by se nemohlo hostu prímo
ríci: delala jsem to a to - a je-li to druh práce, který je neodkladný a práve ne z úplne »nepokojového« druhu, proc by se
v ní nemohlo pred hostem pokracovat? Rovnež nemusí si pusobit
zvláštního vydání svacinou; mtlže prec mít vždy v oné staré
škátuli od cukru trochu napecených, sebe jednodušších ven"ecktl
ci rohlícku pro podobné prípady. Je-Ii host pohošten tím, co
jest,. prirozene, upravene, bez tísnivého pocitu, že privádí domácnost z denního behu, je to prec zcela v porádku.
To vše není nemozností. Videla jsem v cizine mnoho, a u nás
velmi mnoho rodin, kde se žilo spolecensky i v nejskromnejších
pomerech. Paní domu vítala necekanou návštevu s prirozenou
hrdostí, jež ji nestavela proti hostu do posice rlopadeného školáka; kde se po vecerech scházívalo asi tUCet známých, kde se
zpívalo, hrálo v karty, i tancovalo; kde na vás byli vlídni a
srdecni; kde vám nesdelovali svých starostí se služkami aniž se
bavili oním nudným rozhovorem, kde hostitel s prehnanou vlídností pritakuje pouze hlavou a neodváží se mít svého mínení
v rozplývavé pozornosti vuci hostu; kde vám vždy podali cíšku
caje a prekvapilí-li jste v dobe vecere ci obeda, udelali vám
místo mezi sebou - byt jen na kousek chleba; kde vám nedali
nikdy cítit, že jste »outsider« aniž vás trápili intimitou domácího života, projevující se pantoflemi u stolu, svléknutými kabáty, špinavým ubrusem, lokty na stole a postelemi odestlanými
v 6 hodin odpoledne. Nedomnívali jste se nikdy, že pri vašem
vstupu se zavrel kruh, který se otevre až odejdete a nikdy vás
nenapadlo ptát se sebe sama v duchu: o cem pak asi mluvili?
A to" ne proto, že by vám s dobrosrdecnou uprímností chteli
sveriti vše, eo mají na srdci, ale ponevadž dovedou mluvit prirozene a s oživením i o neosobních vecech, které mohou zajímat
také vás a poncvadž takový rozvohor jim není cizí.
Takový druh spolecenských styku je ovšem možný jen mezi
dobrými známými. Není však duvodu pro to, aby jejich kruh
byl úzký - vždyt je snad dost tech, kterí nejsou nezajímaví a
které bychom rádi casteji videli; není pak príciny uzavírati se
plachou neduverivostí pred novými lidmi a bát se pozvat je.
Je však k tomu treba chuti a radosti ze styku s lidmi; taktu,
alespon trochu humoru a mírné dávky sebeduvery. Jsem presvedcena, že to jde žít s lidmi, bavit se dobre a zakoušet všech
puvabu družného života, aniž na sebe bereme jakési tuhé, snob·
ské, smešné a nepohodlné roucho »spolecenského cloveka«.
Všichni prec víme, že si nemužeme doprát toho ci onoho,
proc bychom se netešili z toho, co si jest v našich možnostech,
spolecne?
S výrazy dokonalé úcty
A. B.

