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jakoby dvojníkem - jeho místo, a jeho skromnost a
prostnost, priznávané mu rovnež merou až marnotratI nou, tím asi trpí.
Richard Weiner:
Nebylo by divu, kdyby kult Herriota stylisovaného
který zaujímá stále víc a více místa, zvelicil v živoucí~
Pokus O podobiznu E. Herriota.
a ke kont~mplaci tíhnoucím Herriotovi jisté disposice
_
V Paríži) v listopadu.
k placho~~l ~0l:ln:e~ou, že by se m~ návrat v radu proTleská-li Édouard Herriot o h'!avní zkoušce na PIstych vOjaku jevJ1 jako osvobozelll.
randellovo (C o s i e (s e v i par e) tak jak jen HerSlyším dobre námitku: Herriot tíhnoucí ke Kontemriottleskati umí a jak se pred nekolika málo dny vskutplaci,
Herriot plachý? - Slyším ji d'Obre, nebot jsem
kustalo, jak bychom se mohli uhnouti celé rade otázek?
ji už slyšel, a to tónem takového pohoršení ne-li zdeTleská to Kartesián, že se ani Pirandellovi nepovedla
šení, jakým bychom asi volali na ztreštedého svatodemonstrace relativnosti pravdy? Tleská to skeptický
krádežníka,
když nevíme, máme-íi mu klnouti, že pokápencerovec,jenž projevuje škodolibou radost z nesp.)lel idol, ci lkáti nad mukami, jichž mu za to bude snárádanéhovýprasku, kterého se dostává vedecké pravde?
šeti ve vecném zatracení.
Ci pouhý »dilettante«, který, když závazky dopustí, priHerriot, správce Lyonu, jejž povznesl na druhé meznává se ke geniu, k espritu, aniž overoval jejich fisto
Francie, autor knih »Créer« a' »Agir«, za které
losofickoupríslušnost? Nebo snad toliko ministerský
mluví samotné jich tituly - a povaha kontemplativní! !
predsedaa ministr zahranicních vecí, který tleská, pro-c... Herriot, vudce strany, kterou galvanisoval tak, že se
tože ve vedlejší loži tleská italský vyslanec, a který,
stala z plachého houfce bojovnou fala.ngou, Herriot,
nemajepráva ptáti se, zda dobré ci zlé (ježto cizozemšef vlády, delník smlouvy londýnské a iniciátor ženevké), nesmí hledeti ani na to, že Pirandello je hsciSKého
protokolu, a - clovek plachý!!
tou?
Je
tu
vskutku protimluv tak nesnesitelný?
Jen znamenitý znalec lidských niter smel by si trouClovek kontemplativní nemusí býti reholníkem, nefati vylouciti kteroukoliv z techto m o ž n Ý c h pohnuhledíc k tomu, že reholník, a bytsi kontemplativní, není
tek. Snad by se dokonce doporucovalo uvažovati, zda
clovekem cinu osudne neschopnÝm. Jest vubec otázka,
jsme na nekterou, a možná dost, že práve tu pravou,
nebyly-li popudy nejmohutnejší dány práve duchy konnezapomneli.
templativními. Jak jinak bylo by lze, aby hnutími na
Napišme tedy radeji, že uvažujeme o možné existenci
prímou
akci nejbohatšími byla práve hnutí dogm;ttická?
tolikapohnutek jen proto, ž~ duch Herfi.otLlv je komMohamed
rozjí~al 40 let, než se stal vudcem; proc
plexemneobycejne složitým - složitÝm aspon tak jako
tedy
byl
by
protlmluvou Herriot - oživovatel Lyonu
jehocitovost. Tato definice má aspon tu vyhlídkLl, že
a t~urc~ jeho trhu, a Herriot, - myslivec bez pušky,
nepobouríani prívržencu, kterí z prícin, které jsou mi
rozjímající - tak, jaK jej predstavuje nedávná fotoneznámy,pokládají složitost za jakési synonymum unigrafie
- nad zastrelenou
koroptví?
»Créer« bylo
versality, a že k ní ochotne prisvedcí i 'Odpurci, kterí
?všem psáno teprve tehdy, když jeho lY0nský program,
mají jen na si<ok k tomu, aby rozterkovanou vnitrl'lí
jenž beze sporu jest t'Oliko jakousi miniaturou Herfysiognomii populárního premiera, kterou predpokláriotova
programu francouzského, byl už v plném prodají,vysvetlovali práve onou složitostí.
vádení. Ale znamená to, že je »Créer« rozjímáním ex
Universalita Herriotova ducha! Jako absolvent N orpost? Predmluva ke knize vyvrací tuto thesi zúplnaJ
málníškoly má Edouard Her r i o t (a absolventi N ora nezvyklá, prímo marnotratná hojnost 'literárních odmálníškoly vubec) na toto epitheton právo stejne tral~azu v tekstu svedcí neméne, ba prísneji ješte o tom,
dicnía nezadatelné jako ve Strední Evrope oni absoljakou merou byla lyonská praktická iniciativa odvoyenti právnických fakult, kterí složili všechny státní
zena z rozjímání o vecech, daleko presahujících obor
zkoušky a rigorosa. »Dn normalien« jest ipso facto
mestské správy. Sahají až k metafysice.
.
duchemuniversálním, což nemá ostatne v konversaci
Povážlivejší je mluviti o Herriotove plachosti; je to
žádnéhojiného významu, než rekne-li se o válecném intak povážlivé, že by se m'Ohlo zdáti potutelností. Nebot
validovi,že jest hrdinou. Ale nabyl jsem presvedcení,
jdeme-li veci na kloub, je jisto, že plachost, pro silné
žepro veliký pocet lidí jest Herriotova universalita poindividuality, pro svérázné a podivínské velikány zdoba
~~111átem,
z nehož témer automaticky odvozují postulát
tak puvabná, stává se žalostnou a nebezpecnou slabúst)111)' a stejne, rekl bych, dogmatický:
Herriot jest duch
kou, lpí-li na lidech, které postavil osud doprostred idezcelapthodní, dtlch veliký, duch tvurcí. Intelektuální úver, jejž cást verejnosti Edouardu
ových kontroversÍ, dav jim zároven legální konstitucní
moc, aby byli jejich docasnými (a efemérními) rozhodHerriotovi poskytuje, je tak nesmírný, že se mu smrtelcími. To není vlastnost pro šefy vlády. - A plachost
níci za života tešívají zrídka kdy. Bi'vá obycejne údeje v tom prípade tím povážlivejší, cím snadneji a obeclempostav, které už pocala oplétati legenda. HerriotO\'i,jehož všímavost jest neskonale vetší než kolik by
neji vystupuje v zakuklenkh, z nichž nejcastejšími jsou
se zdála dopoušteti jeho korpulence (fysická, která jest
h.orlivost a netrpelivost, jež pr'Ojevuje plachý, aby se
ze své tísne vysvobodil kýms rozhodnutím, a jistý druh
skutecná, a intelektuální, která jest zdáním), a jehož
cynismu, jenž bývá: toliko reakcí na základní, klícive
bystrost a citová útlost dovedou se tak podivuhodne
maskovati venkovským rázem jeho zpusobu a návy~u,
pok'Orný postoj K vecem a lidem. Plachost užívá mimikrL
sotva uniká jaki' že to stylisovaný Herriot zaujal ---
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Jean Carrere dovodil nedávno z hojných svedectvÍ..
sebraných u ocitých svedku v Civita Vecchia, že jedním
z nejpríznacnejších povahových rysu Stendhalových
byla podivuhodne silná plachost zvlášte vuci ženám.
Tof objev prekvapující, jehož byste se nedopídili ani
sebe pozornejším rozborem Stendhalových románu, a
ani dokonce v jeho dopisech. Analytik tak pronikavý,
že dovedl objektivisovati sama sebe, reagoval tak silne
proti projevum základní své vlastnosti, kterou považoval za kaz, že si dodal zdání cynika asi tak, jako si dodává zdání veselého zpeváka nocní chodec, jda lesem a
tetele se hruzou.
Píši-li, že plachost muže se projevovati horlivostí a
netrpelivostí po cinu, jsem sobe dobre vedom, co by tu
bylo lze namítnouti: - S takovým Kriteriem je snadno
prohlásiti za plaché všechny muže cinu. - Ale houževnatost, s jakou sledujeme jistý cíl a setrváváme na
svých rozhodnutích, casto i tehdy, když jsme se byli
presvedcili, že jsme se zmýlili, ona houževnatost, již doporucují vojenští taktikové a stratego~é, praví-li, že
mylné rozhodnutí je vždy ješte lepší než nerozhodnost,
tof príznak, jejž lze sotva prehlédnouti. Plachý dovede
jednat; dovede dokonce býti i vytrvalým u premáhání
hmotných nesnází, címž receno, že nic neprekáží, aby
byl na pr. znamenitým administrátorem. Kolísati zacíná
však tehdy, kayž se octne v krížovém ohni ideovém,
zvlášte pak když - jako v polihce - se vítezná myšlénka osudne a témer okamžite uplatnuje prakticky,
což jinými slovy znamená, že sobe žádá lidSKých obetí,
že vede k persekuci protivníkove, byfsi jen k persekuci
tak zredené, k jaké jsme se dopracova'li ve vetšine civilisovaných státu. Pokud se týce Herriotovy akce v Londýne a Ženeve,
je ješte príliš nedávná, než aby bylo lze stanoviti presne, je-li vskutku tak duslednou etapou programu predem a podrobne stanoveného,
jak se ríká, ci byla-li
spíše prizpusobení k daným pomerum, prizpusobením
dojista velkorysÝm a zrucným, ale prece tedy jen címsi
spíše pasivním? O materství ženevských protoKolu nepre se sice ministru sedm, ale nekolik prece jen. Je to
pre zdvorilá a velkomyslná, ale trvá, a tak - kdyby
i nebylo té okolnosti, žt tato staf hledí se politice vyhýbati co nejvíce - je treba seckati, než bude lze 'Onech
událostí použíti jako pomucek k Herriot'Ove podobizne.
Nicméne nedopusfme se pokrytectví, abychom politiku prehlíželi vubec. Ve vnitrní politice, jejíž jedy plynou z komplexu méne složitých než v poEtice svetové,
naskytá se nám po ctyrmesícním trvání Herri'Otova
binetu nekolik nepomerne instruÍ<tivnejšÍch momenttl.
Všechny mají ten spolecný rys, že se v nich Herriotovi
je meriti se dvema druhy do znacné míry protikladných zretelu, z nichž jeden naléhá na politika, druhý na
cloveka. Záležitost propuštených zrízencu železnicních
je nejcharakteristictejší:
Požadavek kartelu, aby všichni železnicní zrízenci, kterí byli roku 1920 k vuli stávce
propušteni, nejen nabyli svých míst znovu, vesmes, bez
osobních žádostí, nýbrž byli nad to odškodneni zapoctením ctyr up1ynulých let, mel býti jedním z 'Onech »symbolických gest«, kterých žádali socialisté jako úv'Odu
k své podperné politice. Na státní'ch dráhách byla vec
snadná a provedla se d'Okonale. Stála toliko »zlomení«
reditele provozu a reditele v ministerstvu, kterí se tomuto opatrení, jež po'idádali za ohrožení discipliny,
vzpouzeli.
A1e ostatní spolecnosti js'ou autonomní.
Smlouvy se státem neukládají jim napr'Osto, aby se
zrekly jediné zákonne možné reakce proti osnování

b-

TJ}

n

O

s

t

13. listopadu

1924.

stávek. Nátlak, jenž byl na ne vykonáván, byl zcela mimorádnÝ. V rozpoctovém výboru mluvilo se dokonce
o neobnovování konvencí se železnicemi, porada sledovala poradu. Konecne došlo k dohode: Oficielní zpráva
'Oznamovala, že ministerský rada a ministr verejných
prací, »uznavše 'legitimnost stanoviska spolecností«, docílili, že železnicní správy budou »s veškerou blahovulí«
zkoumati i n d i v i d u e I n í žádosti, které dojdou no
1. pr'Osince. Ale sotva vešla zpráva ve známost, výbor
poslanecké snemovny pocal rekriminovati a povolal ministra verejných prací, jenž prohlásil, že »vydaná zpráva není žádným Kontraktem mezi vládou, která nezadala svému dalšímu vdlnému rozhodování, a spolecnostmi, nýbrž toliko chronolugi,ckým záznamem fásí,
kterými porada probíhala(! !)« atd.
To znamená v reci méne politicko-odtažité, že vládtl,
respektive Herriot byl v této záležitosti na pospas dvema stejne vrelým tendencím, povoluje tu jedné, tu
druhé, a to ne j i n a k než p I ach ý, v pravém smyslu slova droený dvema zretely, z nichž žádnému nedovede upríti jeho úctyhodnosti: Jeho první hnutí je hnutím cloveka dobrého srdce; prirozenÝ sklon nese ho
k tomu, aby na stávkáre - v cas stávky tepal ji Herriot ve snemovne jako zl'Ocin na národu - hledel jako
na svedené, a »odpuštení«, »zapomenutí« vyslovuje ne
z politických, nýbrž z lidských zretelu. Spolecnosti však
odolávají a argumentují;
jejich právnické argumenty
jsou silné; lze je zl'Omiti, ale jen jakýmsi politiCKým terorem. Muže se ministrpresident
staveti
h'luchSrm
k právnické argumentaci? Muže mávnouti rukou, když
mu cilý dialektik lící, jakou pohromou pro disciplinu
a právnický chod by bylo provedení diktátu bl'Oku?
Ustupuje daleko za puvodní cáru; ale sotva se tak
stalo, provádí jeho ministr verejných prací pred snemovní k'OmisÍ strategický pohyb, kterým se snaží puvodní cáry aspon teoreticky znovu dosíci, protože se
to pro ryze politické zretele zdá opportunním.
Ano, ministr, a nikoliv Herriot; ale není práve tato
okolnost novým argumentem pro naši thesi? Ne snad
pro malichernou maximu ministerské solidarity; nýbrž
pro cosi neskona'le méne formalistického. O sociálne-demokratickém
sjezdu, jenž '""e konal
o Dušickách 1924, aby rozhodlo tom, má-li strana Heriotuv kabinet podporovati i nadále, vyznel tenor recí
v tento smysl asi: Jsme s Herriotem spokojeni, ale jeho
ministri nás zlobí ...
Možná, že se takto mluvilo jen následkem optického
klamu, ne-li z prícin proste taktických. Je totiž sotva
troufalostí pochybovati o tom, že nade vším, co socialisty rozladilo, si Herriot vskutku muže mýti ruce. To
by znamenalo ceniti príliš nízko samostatný soud Herriotuv, který socialistou není. Je naopak více než
pravdepodobno, že by socialisté meli leckdy ješte vetší
prícinu k nespokojenosti, kdyby.osobní myšlenky a zámery Herriotovy neprocházely ohnem ministerských
porad. O to však zde nejde.
Jde proste o fakt, konstatovaný pozorovateli, na než
se možno spolehnouti, o fakt ostatne známý, že Herriot
nemá, jak se ríká, své ministry v hrsti. A rád bych tu
zduraznil, že užívám tohoto ponekud vulgárního obratu
proto, abych tím naznacil, že se mi pomery v Hérriotovu Kabinetu jeví jinak než jak to vyjádruje obvyklé
(a všední) roení o »neshodách v lune kabinetu«.
Herriot nemá své ministry v hrsti, prot'Ože jeho vecným osudem je a bude býti politikem, býti vudcem
strany, býti ci spíše býti nucenu býti dogmatikem, který
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je neustále ha cen humanitou (a humanitárem), clovekem dojatým a vlahým, umeleckým »diletantem«, a,
filosoficky, eklektikem tak vnímavým, že bych a propos
onoho jeho proslulého prídomku »kartesián« neváhal
napsati: »Ano, a'le s podmínkou, že mu nebude bráneno tráviti dovolenou u Pascala.«
Pozastavili jsme se nad vecí železnicních zrízencll;
videli jsme na ní, jak Herriotuv kabinet, jak Herriot
kolísá v konfliktu toho, co bychom mohli nazvati buclto
sporem srdce a svedomí, budto" konfliktem odpovednébo státníka, vedomého si politických kontingencí
otázky, kterou by humanitár rozrešil nejradeji po zpusobu otce z podobenství o ztraceném synovi. - Neco
podobného pozorujeme však - ale jaksi na ruby když jde o úpravu platu státních úredníku a zrízencu,
stanovenou zprvu s pouKazem na rozpoctové non po ssumu~ príliš nízko než kolik ocekával syndikát a zvyšovanou zvolna - bud pod tlakem syndikátu, bud
z presvedcení opravdu jen lidumilného - až k základnímu platu 6000, žádanému úrednickými
organisacemi. - A sdelávání prvního kartelovoho
rozpoctu deje se v pruvodu tolika chlácholivých communiqués, obracejících se tu k mepokojen:)'m »kapitalistum«, tu k nespokojeným »proletárum«, že - dríve
ješte než mohl kdoKoliv do rozpoctu nahlédnouti -vzniká na jedné strane nevyhladitelná pochybovacnost,
a na strane »proletáru« rozmrzení tak znacné, že se
ani Blumove povestné taktice nedarí zachovati pred
otázkou: hlasovati ci nehlasovati pro rozpocet jednomyslnost strany: jen 1130 delegátu z 1910 se vyslovuje
pro to, aby poslanci strany rozpocet schválili, ale i ti
s reservou, že se podarí vpraviti do rozpoctu t I a k e m
jistý pocet socialistických postulátu. K tomu ješte jeden rys, jenž se nám zdá velmi príznacným: Ve Francii vzplanu'l boj klerikálu s ant~klerikály znovu. Netreba ríkati, na které že. strane
stojí Herriot se svou stranou. Všimneme si toliko
toho, že v dobe, kdy otázka kongregací vre plným varem ministr a starosta Lyonu Herriot
prijíždí do
svého drahého mesta, kde družne obedvá v refektári
milosrdných sester, preKypuje laskavostí a ujištuje je
svým neodolatelne srdecnÝm zptlsobem o radosti, jakou
pocituje, že mezi nimi dlí. Je pravda: milosrdné sestry
ne j s o u rádem školským. Ale ani sebe živejší predstavivost neuspeje predstaviti si v podobném položení
dejme tomu Combesa.
.
Kdežto Edouard Herriot se svou vecnou lulkou,
která tedy patrí dejinám stejnou už merou jako N apoleonuv trírohák nebo Kaunicova tabaterka, je v nem
jako doma. Vubec je doma všude tam, kde se lze oddati srdecnému rozplývání (byt nad tím »principy«
žasly, ale - dodejme - ac-li jim derogace ona není ll'l
úkor), kde lze svrhnouti pedanteskní žaket obradu ci
príslušnosti a kde žádná nepropustná stena predsudku
nebrání rozpetí všeobecných a generósních myšlenek.
Jsou mezi francouzski'mi
patrioty muži, kterí se
jiste mní ne snad lepšími, ale jaksi bezprostrednejšími
patrioty než Herriot.
Ku podivu však: Herriot jediný z nich pusobí dojmem p I n e r o z p o u t a n é h o e n t u s i a s m u jen
a teprve tehdy, když evokuje Francii . .Jiní - takov:)T
Poincaré, Briand, a proc bych nedodal Daudet? rozplamení se a ztrácejí do jisté míry kontrolu nad
sebou stejne, když se objeví na obzoru jejich specíelní
dogma, jako když je roznítí pomnení na Francii. He~riot se stává z recníka lyrikem jen tehdy, když evokUje
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na pr. ribeauvillésské reholnice, které udržovaly v obsazeném Alsasku francouzskou tradici, když mu lze
mluviti »0 Francii, která je nejšlechetnejší morální
osobností sveta«, a sotva kdo vyslovuje »moje nade vše
milovaná vlast« s taKovým nadšením jako on. Avšak
zapomínám:
rozplývá se také ješte jindy v predmet
své reci: když mluví o svetovém bratrství, vecném
míru, svornosti. To však, jak se ríká, je jiná historie.
Clovek, jenž se ve své universitní tési obíral postavou alexandrinského Filona-žida, který byl témer visionárem, clovek, jenž debutoval v literature studií o paní
Récamier, která cím že ho asi zvábila, ne-li svým duchem puvabným, hybnÝm a kapriciósním? clovek,
který dovede v období vnitrní krise, kdy porada stihá
poradu, a v samý predvecer dne, kdy nan bude vznesen
úrad prvního ministra, ztráviti celý vecer na predstavení Cosi fan tutte (ac nebyla-li to Figarova svatba),
a býti mu prítomen telem duší, který si velmi hrde
veze z Londýna vybojovaný princip arbitráže a sotva
méne hrde zatykac na Charlottu Cordayovou, vybojovaný na londýnském starožitníkovi, Který - praví se
--;- ani za krátkého pobytu v Ženeve nevzdal se praktiky
svého »diletantského« konícka, clovek ten byl velikým
administrátorem,
a štastným jako správce velkého
mesta.
Jeho pozornost je neustále zbystra na cekané, nic jí
neuniká a na všem se vznecuje. Knížka., již napsal
o Americe, kde meškal sotva tri nedele, není, možná,
obrazem ve všem všudy zcela verným, ale svedcí o takové schopnosti pozorovatelsKo-asimilacní,
že muže
platiti za vzor cestopisu.
Když jsem pred nekolika lety požádal E. Herriota
o príspev,ek pro Lidové Noviny, dostal jsem obratem
pošty clánek, psaný patrne ex cathaedra, jenž obsahoval
tak verné a pomerne hojné podrobnosti o brnenské topografii a dejinách, že bylo proc žasnouti. Herriot
tamtudy kdysi projel, ubíraje se na slavkovské bqjište
Prednášel r. 1919 v universite Anna'lu o ceskoslovenské
literature. Zná z ní materielne sotva vke než co o ní
prináší francouzská kniha dra Hanuše Jelínka, ale ku
podivu, i tato prednáška mela znak oné subjektivní
reality; nebyla ni:i<:terak snuškou jmen.
Je otázka, možno-li s takovýmito vlastnostmi a disposicemi býti štastnÝm tam, kde je E. Herriot dnes.
Totiž na míste, které ukládá z v í d a v c u m jako
Herriof zdrželivost, tuším, nejbolestnejší: zdrželivost
od velkomyslné srdecnosti.
To už je tak mou utkvelou myšlenkou, že štastnými
jsou vudcí ministri v demokratických zemích jen tehdy,
dovedou-li i tuto nezbytnou imperativní zdrželivost
nésti netoliko s resignací, nýbrž jako trapista svuj slib
mlcení: div ne se sebevedomím.
E. T. Raymond:

Budoucnost anglického liberalismu.
IV.
Liberální strana muže, bude-li chtíti, získati znovu mnoho ze
své drívcjší moci.' Ale podmínkou takového obrození jest, aby
llberalism opet neco znamenal, treba ne presne to, co znamenal
liberalism starý. A prizpusobuje
se nové dobe, nesmí zraditi
svou celou tradici. Musí zustati v základe liberálním. Každý
kandidát musí býti s to, aby predstoupil p'red své >,olice se
slovy: »Jsem liberál, protože verím v svobodu«, a kandidáti,
kterí meli úspcch, budou pak musit dokazovat toto svoje tvrzení svým hlasováním v par1amente. Lloyd George uderil nedávno
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na pravou strunu, když prohlá';il k svým waleským volicum,
že tradicním úkolem jeho strany jest, »hájiti hramce svobody
" rozširovati je«. Na neštestí každý ví, že za touto tradicí
již dávno nejde a že žádný z britských státníku neucinil více
k zúžení techto hranic než práve Lloyd George sám. V balade
o americké vlajce se lící svoboda, jak sestupuje »s horských
výšin«; v predstave Lloyd Georgeove je jejím bydlištcm nejaké neobývatelné skalisko jeho rodného kraje. V nížinách,
·kde musíme žíti, pracovati a umírati, nedovede jí použíti jinak
než jako rétorické príkrasy. Za války byl jenom jedním z mnoha ministru ve spojeneckých zemích, kterí byli odpovedni za
omezující zákonodárství; ale jeho cinnost nikdy nebudila dojem, že by zákony, jejichž byl otcem, nebo jimž dával své
schválení, byly opatreními pro výjimecné pomery. Jemu byla
zeme vždy v nebezpecí, ve válce jako v míru, a jeho metody,
jak celiti tomuto nebezpecí, znamenají vždycky jisté vmešo-"
vání do práva prostého cloveka, zaríditi si vlastní život, jak
se jemu líbí. Zdá se, že jeho ideálem je dobrocinná a energická
byrokracie, jejíž rozhodnutí by potvrzovaly všeobecné volby
každého pátého roku. V cloveku vzniká podezrení, že by radeji
obetoval hlasovací lístek než tuto dobrocinnou a energickou
byrokracii, kdyby se jejím dekrétum nemelo dostati schválení.
Myslím, že žádné obrození liberalismu není možné za vedení Lloyda George. Stejne není mnoho nadeje, že by se
podarilo Asquitovi uchovati postavení, které je stále v nebezpecí. Ackoli nem{l horoucí víry v demokracii, ba projevuje
jistou advokátskou neduveru v massy, je Asquith dosti orthodoxní. Mohl by s rukou na srdci opakovati výrok svého predchudce, že »dobrá vláda není náhradou za samosprávu«. Avšak
po celou tu dobu by asi cinil výhradu, že jakákoli dobrá vláda je pouhým výtvorem obraznosti. 'skutecná obtíž je však
v tom, že Asquith je ekonomem a že se v posledních letech
stal z ncho ekonom ve vynakládání energie. Kdyby byl znovu
ministerským predsedou, maje po boku jistý pocet verných
pomocníku, kterí by dreli za nej, a za sebou pevnou vetšinu na.
lavicích poslanecké snemovny, mela by snad jeho cinnost slušné výsledky. Avšak on není z tech mužu, v nichž »neprístupná
hora pred nimi budí jarou touhu slézti ji«, a zvykl si pokládati
každou horu za neprístupnou navždycky. Dovedl by udržeti
pohromade armádu (zejména udávati jí pochodové tempo),
která nikdy nepoznala, co je porážka nebo válecný nezdar. Není
však mužem, který by dovedl vnuknouti odvahu strane, která
utrpela jednou, dvakrát nebo trikrát nejakou krutou porážku.
Kdežto však príští vudce strany delnické bude musit býti
nadán dary témer nadlidskými, aby uspokojil nadeje v nej
kladené, stací vudci strany liberální, bude-li míti schopnosti,
vynikající jen ponekud nad prostrednost. Úkol, který bude míti
pred sebou, nebude zvlášt obtížný. Nebude jeho vecí premlouvati lid, aby šel za ním pouštemi do zaslíbené zeme, oplývající
mlékem a strdím. Naopak, jemu pripadne predevším za úkol
nutiti je, aby šli rovnou za nosem. Ovšem tato rada se jim
bude zdáti necím novým, a bude tudíž treba opakovati ji casto
a energicky, než lidé pochopí její smysl. Nelze si však mysliti,
že by svoboda, at už jako heslo nebo jako fakt, byla pozbyla
všeho kouzla, kterým na lidstvo pusobila od dob nejdávnejších.
když ji hodnotíme co nejníže, jako pouhé heslo, je
v ní cosi magického. »Clovek má právo mýliti se" - podstata
libera.lismu je v této vete, pusobící mocným "kouzlem. Mela
by býti populární a nelze pochopiti, proc ji Žádný ze ,ctižádostivých mladých politiku nerozhlašuje po ulicích.
Tím vším nemá ovšem býti receno, že se liberalism má
vrátiti k neomezenému laissez-faire, jež moderní pomery ucinily nemožným. Mladý Manchester zabil anarchické idály starého Manchesteru. »Jenom andelé na výšinách požívají takové svobody«, jaké si žádali starí cobdenovci pro všechny
lidi bez výjimky. Není však zrejmo, proc by se nemela libe-
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rální strana prohlásiti opet vudkyní individua, pokud jde o jeho
osobu i jeho majetek. Aby nebylo nedorozumení o významu
tcchto slov, melo by býti zvlášt zduraznováno slovo individuum.
Za daných pomeru by se doporucoval dozor, ba dokonce zostrený dozor nad velkými kapitalistickými svazy a omezení
tyranie svazu delnických. Ale právo individua jíti svou vlastní
cestou, pokud zustává individuem, je vec jiná. Zreformovaná
strana liberální by v oposici mohla soustrediti své úsilí na
zabezpecení tech osobních svobod individua, které ono ješte
má, ve vláde by pak mela prikrociti k obnovování tech, kterých
pozbylo. Strana by tak znovu nabyla svého charakteru, ai majíc
svuj raison detr~, nemohla by býti od svých ·protivníku traktována s pohrdáním. Celek by z toho nemel žádnou škodu, ba
spíše prospech. Pravidelný pohyb politického kyvadla by byl
zárukou proti prílišnému zneužívání svobody, a protože by se
období svobody strídala s obdobími otcovské vlády, zmizely
by obavy pred zostrením paternalismu v utlacující vládní metody prušácké, jež jsou nyní velmi oduvodnené.
V.

Že delnické hnutí usnadiíuje cestu takovému ožití liberalismu,
ba že je ':lakonec uciní nezbytným, je vec velmi zrejmá. Dosud
prumerný" Anglican jenoI'l mcucí na omezení, jež mu ukládá
vláda za vládou. a nikterak proti nim cinne nerevoltuje. Po
osmé hodine vecerní mu není dovoleno koupiti si tabák. On
si rekne,. že zákon je nesmysl, a podplatí možná cíšnici v nejbližším hostinci, aby mu prodala balícek cigaret; ale jeho
f')Zmrzelost llepLlsr.hí na Jeho hlasování pri nejbližších volbách. Nebot také žádný z k:mdidátu neprojeví ochotu, že se
této otázky chopí za n€.j. A slyší-li, že policie má nyní právo
pátrat domovními prohlídkami, po neslušných knihách a obrazech, jeh0. oepor proti této možné invasi do jeho domu je
úp]nc a1st,,,ktni. Princip, jenž je v tom obsažen, jím nehne.
V anglické hlave nezaujímají principy prespríliš místa, dokud, nebo leda se nestaly predmetem politické agitace. Potom
však ji naplní tak, že je vylouceno všechno vecné uvažování.
Vzpomenme prípadu z r. 1909, kdy lordové zamítli rozpocet
Lloyda George. S pocátku se zdálo, že se prostý clovek o tuto
vec nikterak nestará. Ale když bylo použito vší výmluvnosti
liberální strany, aby se mu dokázalo, že ze snemovny, v které
je zastoupen, ztropila si šprým snemovna, která je pouze predstavitelkou jediné trídy, byl vzbuzen jeho hnev. Že by se postavil na obranu snemovny poslancu, a nikoli na obranu domu,
v nemž žije, tomu nelze uveriti. Dosud však žádný politik neuznal za nutné ríci mu, že jeho dum je vážne ohrožen. Volic
stredostavovský se dosud snaží veriti, že jeho dúm je jeho
hradem, i kdyby mu bylo všecko ostatní vzato. Proletár ví,
že tomu tak není a rozciluje se pro to; ale nikdo
mu nenabídne odpomoc, dokonce už ne Labour Party. On
vidí, že vlády pricházejí a odcházejí, ale on je stále prohlížen, špehován a obírán, dokud mu nenasypou na rakev hlíny.
Jest však jasno, že útok na svobodu anglického cloveka je
teprve v svých pocátcích. Nenáleží-li náhodou do malé celkem
vrstvy poplatníku, kterí si bolestne uvedomují svou povinnost
pracovati pro stát po nekolik mesícu v roce, je dosud dalek
toho, aby se pokládal za otroka. Útocící síly postupují opatrne
krok za krokem, tady zákon, tady novela zákona, jeden rok
n€.jaké omezení, druhý rok prohlídka. Jednotlivec si mnohdy
ani neuvedomuje ohrady kolem neho postavené, dokud neprijde
nezbytný okamžik, kdy narazí hlavou do jedné z nich. Nutno
však pamatovati jedné duležité okolnosti. Delnická strana
si nesmí dovolit postupovat tak pomalu a opatrne jako strany,
které dosud byly u vlády. Bud musí uvésti v život nekterý
ze svých plánu na obrodu Britanie _ nebo zahynouti. A každý
intt'ligentllí socialista pripouští, že v provádení techto plánu nelze postoupiti kupredu bez jistého množství drastických omezen!
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prostého muže i ženy. Jakmile tedy delnická strana zacne svtlj
veliký postup, budou ohroženy nikoli naše menší svobody, nýbrž
nekterá nebo všecka ta naše práva, jež jsme dosud pokládali
za jsoucí v každé lidské bytosti, zrozené mimo otroctví.
Predevším jde o otázku, zda má clovek právo na ~oukrome
I"!astnictví. Proste
sentimentální
prívrženci
strany
delnické
nckdy ríkají, že nemají nic proti tomu, aby jednotlivec
mel
soukromé vlastnictví,
predpokládajíc
ovšem, že bude jen nepatrné, a že prejí konfiskacím,
jen pokud se týkají velikých
majetku. To se hezky povídá - ale není to praktická politika.
Tarquinius zdrtil nejprve své nejvetší protivníky a byl za tuto
odvahu svržen.
V naší dobe se tento jeho omyl už nikdy neopakuje. Socialistický
mini5tr, bojující
se soukromým
vlastnictvím, uderí nejprve na vlastníky malé. A treba proti nim
vedl ránu jenom neprímou, není, proc by to nemohla býti rána
težká. A když bude hotov s nimi, mtlže obrátiti svou pozornost k vlastníkum
velkým, kterí zde pak budou
státi
bez
opory.

Jiní socialisté zase rádi namlouvají
verejnosti,
že mají namíreno jenom na nemovité vlastnictví
a že vrele schvalují získávání osobního vlastnictví.
Toto rozlišování
není praktické.
Dum, pole zahrada jsou ovšem vlastnictví nemovité, ale záro\'ClI je to nejosobnejší
majetek, jaký jen clovek muže mítI.
A kdyby toto vlastnictví
bylo tak rozdeleno mezi obyvatelstvo
.\nglie, jako je rozdeleno mezi obvyatele Francie nebo 'Italie,
nebylo by vubec lze pomýšleti na jeho odevzdání obcím nebo
státu. Za daných pomeru by ochrana a obnova malého vlastmctví mohla h);ti vynikajícím
clánkem ciste liberálního
programu Jako protiváha
k návrhum
socialistickým.
Casem se
o tom deje zmínka v nenápadných
koutech liberalistických
proslovu, ale hlasovací hodnota tohoto požadavku nebyla vy_
zbuŠtn~L ode dnu trí akru a jedné krávy.
S prúbkrnem nacionalisace
souvisí tesne problém práva na
práci nebo na odeprení práce. Za nedávné železnicní stávky
prohlásil socialistický ministr v dolní snemovne, že nelze ocekávati, aby vláda vedla dále verej ne prospešný podnik, fundovaný soukromým kapitálem.
Kdyby byla ona železnicní trat
majetkem a ve správe státu, co by byl pak ríkal a delal? Jiný
ministr odeprel nedávno prijmouti znovu do státní služby jisté
policisty, kterí stávkovali, a s hlediska logického socialisty k tomu mel nepochybne právo.
Nacionalisace prumyslu neznamená
nic jiného, než že všichni ti, kdož v nem jsou zamestnáni, jsou
uvedeni v postavení techto policistu. Horní1~ je na príklad pro
spolecnost práve tak nezbytný jako policista. Ale je-li
jeho
zamestnavatel soukromník,
nebo je-Ii pokládán za soukromníka,
muže horník »praštit prací«, kdykoli se mu zlíbí. Jako státní
z,rÍzenec by této privileje pozbyl. Zda by se nám ostatním za
techto okolností vedlo lépe, to lze pripustiti nebo popríti, ale
v tom není jádro sporu. Liberál, který principielne
výše cení
svobodu než prospešnost; musí hájiti práva na stávku, i když
je v tom obsaženo mnoho nepríjemného.
Práve tak však musí
hájiti práva na práci. Jako se musí postaviti proti každému
útlaku se strany zamestnavatelovy,
at je jím osoba verejná
nebo soukromá, tak 'musí hájiti jednotlivce, je-li ochoten praccvati, i když odborové organisace
narídily zastavení
práce.
Socialism ovšem znamená prumyslovou
konskripci
a všichni
sccialisté musí pod trestem prohlášení
za hlupáky souhlasiti
s Trockým, že ten, kdo nechce pracovati, nemá jísti. Svobodná
volba povolání musí arci pak býti omezena, ne-li dokonce zrušena, za vlády každého systému, který je bona fide sociali_
stický.
Možná však, že nejvetší zápas mezi socialistickým
ideálem
dobré vlády a mezi liberalistickým
ideálem samosprávy povede
Sf o otázku
manželství a rodiny. Nic není jistejšího,
než že
sncialistický ráj muže míti trvání jenom v zemi, kde je dokonalá rovnováha mezi národním
bohatstvím
a populací.
Toho
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jsou si už vedomi všichni, vyjma zcela melké myslitele v strane
socialistické.
Socialista, který není úplne v zajetí svých vis!,
je nutne malthusiánem.
Až doposud je jenom propagandistou,
ale pojímá-li svou vec vážne, nemuže zustati jenom pri propagande, jakmile vidí, že muže uplatnovati
vážne pojatý názor. Pak se ponenáhlu blíží k bodu, kde se nucené omezen!
porodl! muže státi zákonem, který pripouští jen obvyklou míru
výjimek. Lidem, které stát vydržuje nebo zamestnává,
muže
!>nadno z:lbrániti, aby nemeli více než urcItý pocet detí. Pro
ostatní lidi, jejichž závislost na !>táte neustále roste, by se tato
vec dala zregulovati
podobným zpusobem, ackoli by nesnáze
byly ponekud vetší. A zde opet liberalism diktuje neúchylnou
{lPOS!C!. Nechat se jednotlivcum
vezme cokoli, tohle, rekl by
liberalism,
když už nic jiného, musí se jim ponechati.
Jest
výhradne vecí každého jednotlivce,
chce-li, ci nechce-li míti
deti.
A dokonalý liberál by ovšem dodal: »Ale nesmí ocekávat, že mu je potom jiní budou živit«.
Nelze predvídati, jak se Anglie rozhodne: mezi temito dvema
i.deály: &ocialistickým a liberálním.
Bylo však receno dostl,
aby se mohlo nahlédnouti, že liberalism má dobré vyhlídky. Jen
jednu vec nutno ješte pripojiti.
Liberalism,
obrana svobody,
;ná tu výhodu, že je v soudobé politice necím neznámým.
Kdekoli se zdvihne jeho prapor, bude to prapor z brusu· nový.
Anglicané
budou kolem neho videti zári, která ješte vcera
obklopovala rudý prapor delnický. Bude pusobiti jako novinka,
i kdyby hned nepresvedcoval
jako filo"ofie.

Literatura

a umení

Ferd. Peroutka:

Boj o orientaci.
II.

Kdysi se nám zdálo, že se nemusíme ve svete mnoho
poohlížet po vzorech, ponevadž už máme prirozený,
pokrevenskými svazky nám daný vzor: nevedeli jsme
sice dosti dobre; v cem zejména spocívá ruská kultura,
ale byli jsme odhodláni vzíti si tuto kulturu za vzor.
To mi pripomíná umeleckou zPQved jednoho z našich
mladých hercu, kterou jsem nedávno cetl: »mne byl
vždy vzorem - pravil tento nadšený muž - náš nesmrtelný Vojan; bohužel jsem ho nikdy nevidel hráti.«
Náš ruský k.ulturní ideál byl jakási smíšenina z predstav o Tolstém, Dostojevském, mužíku a kozáku. Bohužel, málokdy jsme videli Rusko hráti, nebo jsme
nepochopovali, že samoderžaví, pravoslaví, mniši, preplnená vezení, strážmistri, popravy na jedné a atentáty
na druhé strane, nevolnictví, knuta, mysticismus místo obcanství, reakce a teror, nevzdelaný lid - že to
práve jest ta skutecná ruská hra. Dva naši lidé podívali se z blízka na ruskou hru a odvrátili se: Havlíeek
a Masaryk. Dnes, nepatríme-li náhodou ke komunistické strane, jest pro nás Rusko vetšinou vyhaslý
ohen. Meli jsme príležitost spatriti velmi podstatný
akt ruské hry: bolševictví. V té chvíli jsme pocítili
jasne a patrne i definitivne, že patríme západu. Illuse
o »spolecenství kultury od Šumavy až po Urál« z n:ls
vyprchaly. Maxim Gorký po revoluci zvolal, že ohne
kultury horí jasneji na západe než v Rusku. I my bychom asi tak vyjádrili své pocity. K. St. Neumann,
který se od té doby bohužel zase už obrátil, dal temto
pocitllm r. 1919 výraz ve velmi energickém clánku,
nadepsaném:
Dosti Ruska! Pod nárazem težký-::h
dojmu z Ruska odhalili jsme pravdu o sobe: že jsme
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západníky a že jsme v moderní dobe nikdy vážne nebyli nicím jiným.
Pokud se týká ruské literatury,
jíž v 19. století
casto neb)'Valo nic rovného v soucasné Evrope, tu,
myslím, cím více jejího vlivu, tím lépe. Nebot nelze
si dosti ceniti toho, co vychovává literáty, majetníky
myslí vrtkavých, k pravdivosti a ke skutecnému pozorování života a faktu. Ruská literatura mela na nás
vliv, a melo ho vlastne býti více. Ješte dnes by bylo
nenahraditelnou škodou pro naše autorv, kdyby se rozešli s klassick)'m rusk)'m románem. Na druhé strane
ruský vliv na náš denní život, na naše instituce praÍ<ticky rovnal se nule. Ruské instituce byly smíšeninou
samoderžaví a pravoslaví. Havlícek, když na ne pohledel z blízka, užasl jako nad obludami. Žádný národ
nevydá se v historii dobrovolne na pochod zpet, a tak
my nikdy, at jsme se o tom jakkoliv mýlili, nemohli
jsme se stávati ruskými.
Ruské il1use jsme tedy celkem ztratili. Tu a tam
se s nim setkáváme ješte jako s uschlým ctyrlístkem,
vloženÝm na památku do knihy kteréhosi krásného
letního dne. Zachovává-li si je nekdo v plném rozsahu, jako dr. Kramár, jest to kuriosum. Osamevše na
západe, pocitujeme potrebu nejakého nového kulturního spolecenství a uvedomení o smeru, kterÝm se
hodláme dáti. Dr. Vocadlo ve své kníz.ce »V zajetí babylonském« sebral všechna svudná a lákavá slova,
jimiž disponuje, aby nás presvedcil, že musíme jíti za
Anglií, a všechna neprívetivá, jež mel po ruce, aby
nás odradil od Nemecka.
Fakt jest, že až dosud jsme žili, myslili a psali pod
nemeckÝJ1l vlivem. Byl to fakt ne chtený, ale jaksi
prírodní, daný proste naším položením. Z tohoto položení se nedostaneme. Ale, zbavivše se Rakouska,
které se v posledních letech rychle promenovalo v chapadlo nemecké ríše, mužeme se daleko svobodneji rozhodovati. Mužeme si položiti otázku: jest pro nás
úzké kulturní spolecenství s Nemeckem prospešné?
jest záhodno, aby nám Nemecko bylo vzorem? neprospívalo by nám jiné spolecenství více? V té prícine
zasluhuje tendence Vocadlovy knížky veškeré chvály
a podpory.
N a tomto míste budiž nejprve vzdána povinná
chvála nemecké soustavnosti a dukladnosti, z nichž
jsme stálým stykem s Nemci sami velmi profitovali.
V zdavše tuto chválu, pokusme se o strucnou charakteristiku nemecké kultury. Každému, kdo po nejakou
dobu mluví o nemecké kulture, prihodí se, že shledá,
že vlastne vetšinu dob-y mluvil o nemecké civilisaci.
Jsou lidé, kterí nemají toto rozdelení rádi. Ale myslím, že prece je dlužno je zachovati. Zhruba lze ríci,
že kultura je vnitrní a civilisace vnejší fakt. Sedí-li
Eskymák u telefonu, nemusí to býti ješte kultura. Japonci prijali v šedesátÝ'ch letech minulého století
evropskou civilisaci a podrželi asijskou kulturu. Civilisace jest telefon, te1egraf, pohodlná presnídávka ve
vlaku, pádícím od mesta k mestu, vzduchové spojení
Evropa-Amerika,
organisace práce, Siemens-Werke,
umelé ruce, sázecí stroj, radio, fonograf, »Devetsil« a
kritiky p. Goetze. Kulturní fakt jest na pr. manželství
nebo ta 'oÍ<olnost, že anglictí soudci ješte dnes nosí paruky, že v Anglii žije král, ac ho nikomu není zapotrebí a ac nemá vubec žádné moci, aby mohl brániti
své postavení; že anglický státník, když je hotov se
svou prací a zamkne Downing Street na klíc, jde se
honit na hríšte za mícem; že Macdonald tvrdí o so-
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cialismu, že je to spojení všech gentlemanu; že Anglican dovede si vážit sebe i jiných. Francouzský obed je
kultura. Rozvážný duch anglické strední trídy je
kultura. Anglický sport, práve tak jako recký, je kultura. Anglické instituce lze vysvetliti jen kulturou,
vubec ne civilisací. Válka, vedená nejmodernejšími
prostredky, je utlacení kultury civilisací. Je treba, aby
kulturní clovek ovládal civilisaci, aby mel ruku na
pákách stroju, nemá-li se státi neštestí. Kultura proste
znamená porádek v duši. Civilisace jest to, jak pracujeme. Kultura to, jak žijeme. Civilisace je výboj,
kultura ovládání.
Pokud se týká civilisace, lze v Nemecku nalézti samá
výtecná zrízení. Nemecko pred válkou pracovalo tak
skvele jako žádný jiný stát v Evrope. Pod tímto prívalem nemecké práce Francie bledla obavami a Anglie
žloutla závistí. Jen válka mohla zaraziti nemecké pronikání do celého sveta. Vzrust nemeckého hospodárství
po r. 1870 pripomínal nekteré slavné vzrusty americké.
Stroj fungoval skvele. Jaká byla bytost, jejíž ruka
spocívala na páce stroje?
Lze dosti dobre ríci, v cem spocívá anglická kultura. Rovnež francouzskou kulturu lze dosti dobre
charakterisovat.
Máme-li však ríci, v cem specielne
jest kultura nemecká, ocitáme se jaksi na rozpacích.
Nemecko zcela jiste dovede pracovat - ale jak dovede
žít? Nemecká duchovní fakta nejsou tak zrejmá jako
rýnský prumysl. Mužeme celkem odhadnouti, jak by
se v té které situaci zachoval Francouz nebo Anglican, nebot známe smer jejich kultury. Nemec by nám patrne zpusobil prekvapení. Nemci pocali od Anglie a
Francie prejímat skoro tak pokorne jako Japonci.
V mnohém, co prejali, predstihli brzo své ucitele.
Ve válce, myslím, se odhalila ta prevaha civilisace
nad kulturou, která: vládla v Nemecku. Eckermann
zaznamenal, že mu Goethe rekl: »My Nemci jsme teprve od vcerejška.« Tato duchovní mladost nemecká
nevydržela náraz válecných pomeru. Nemecká! filosofie a veda klesly ochotne v prach pred absolutismem
- cosi skoro nemyslitelného u národa dospelejšího.
Nemecká veda jest, jak nekterí ríkají, lepší než anglická. Ale tato výtecná nemecká veda sloužila bez
dustojnosti domácímu militarismu jako nejaké delo
nebo strojní puška. Nikdy nelze zapomenouti na ponižující svedectví, jež O sobe vydala na' rozkaz generálního štábu tato veda, jež skvele ovládala fakta, ale
trpela nedostatkem svobody ducha. V Nemecku b-ylo
znamenite vyvinuto odbornictví. Prostá lidskost se
tam potkávala s jakýmisi prekážkami. Nemecko vlastne bylo duševne mobilisováno už od nastoupení Viléma II. na trun: ne práve za úcelem války, jež byla
nejistá, ale za úcelem hospodárského pronikání, jemuž
Vilém II. rozumel tak dobre jako kterýkoliv agent.
Za mobilisace, jak známo, nedarí se svobode. Nemecký
lid velmi povolne snášel vojenskou diktaturu. Mela
plný souhlas lidu. Tehdy. vojenští odborníci byli neomezenými pány. Politictí analytikové
po revoluci,
jako Rathenau, konstatovali, že vojenští odborníci se
stali takovými pány jen proto, že se nikde nepotl<ali
s odporem a že nikdo nechtel s nimi konkurovat o jejich moc. Rozumeli dobre válkám, ale vubec nerozumeli lidstvu, a v tom také byla hlavní prícina jejich
porážky. Stacilo nekolik vítezství na v)'chode a na západe, aby nemecký národ se válel v prachu pred touto
mocí. To bylo možno jen národní nedospelostí. Anglicané, dávno už dospelí, nikdy by se nevydali tako-
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cloveka, ale prestaneme se smát, když vidíme, že má
nohu kratší. Tak je tomu s komikou, která chce pusobiti vadou v reci a omezeností, pitomostí figur. V kabarete, kde se pri víne na lidství nejméne myslí, se
tento druh ješte snese. Ale ve vážném divadle neobstojí.
- IP r i :v a š i c h s I O' v ech fV Z po m í nám s i
na »\r e cel' trí krá lov Ý«, j a K jej u nás z ah l' á lom o s k e v s k é S t u d i o. N e m o h u z ap 0m e n o u t i n a v Ý jev y, v l<:tel' Ýc h s k u p i n a
tašká:ru
spolecne
s komornou
tropila
s i š a šky
z M a I vol- i a. S t a l' Ý vou s a t ý
str Ýc set a m z l' o v n a pro men í v c h I a p c e,
O dj a k m u m I a d éro Z j a r e n í s vít í z ocí.
povídali
,!tedy asi MoskevHí
nejvlíce
va šíp r e d s t a v e k o m i k y, jej í m ž h e s lem
jesesilovati
mládí?
- Ano, tit'o Rusové dali mi za pravdu. To, co hle. dám v sobe, našel jsem splneno ve výkonech Cechova,
Moskovina a Tarchanova. Rusové jsou vubec nároJ
srdecný a tento druh komiky stává se u nich výrazem
národního charakteru. Mluvíme-Ii o Rusech, chci zdurazniti ješte jednu zásadu své komiky, kterou jsem
našel u nich rovnež skvele potvrzenu. Míním zlidšteni.
Práve jím lze docilovati humoru tam, kde hrozí úskalí
zavilé zloby. Vezmeme na pr. ulicníka v Shawovu
»Kapitánu BrassboundoViÍ«. Je to kluk dosti zlý, ale
rekl jsem si pri nem: proc servírovat takové zlé figury! a udelal jsem ho tak, aby pusobil dojmem, že
stací mu dukladne vycinit, aby byl z neho porádnÝ
clovek. Touto zásadou ridím se vždy v takových prípadech. Chci vždy publiku nechati možnost, aby si
reklo o mé figure : Je to rošták, ale není ješte ztracen.
- Co soudíte
o extemporování?
- Považuji extempore za oprávnené potud, pokud
se deje v intencích figury. Vycházím z názoru, že
autor nemuže se obírati každou figurou zvlášte, a
má-li herec schopnost si svou figuru zlepšit, nelze proti
tomu niceho namítati. Nejde-li ovšem o figuru ';(IaAntonín Veselý:
sickou! Jde-Ii o autora, který nedal si s dramatem tolik práce, aby je pripravil po všech stránkách definiHovory s herci.
tivne pro herecký výkon. To bych nejmenoval ani ex(7. L u d v í k Ve vel' k a.)
temporováním. Nebot nesmí býti znát, že to rekl herec. Musí to vyplynouti rovnou z charakteru figury.
-Jak
se díváte
na svuj komický
obor?
Za
velkého mistra tohoto správného druhu extemporo- Komika, pokud chce pusobiti o3vežujícím pování. pokládám Pallenberga. Naproti tomu Vlasta Buvznášejícím dojmem, musí vyverati z pramenu nejrian je mi typem komika, který provozuje extempore
cistších, nejnaivnejších, nejprirozenejších.
Tyto prat. zv. civilní.
meny muže herec cerpati toliko z komiky detí. Když
- Videl
jste
tedy
IPallenberga?
Co
slyšíte, jak otec, zamilovanÝ do svého dítete, vypramu ríkáte?
vuje, jai< neco smešne reklo, jak se pri tom tvárilo,
- Videl jsem jej v Berlíne a nyní v Praze. Dojem
zpravidla není na tom nic vtipného. Je to nejaká úžaspražský je cerstvejší a tím zajímavejší, že jde o Svone nepatrná ve,c, která pro toho, kdo ji nevidel, kdo se
hodovo drama, Které se hrálo u nás na Vinohradech se
na ni nedíval milujícíma ocima, muže se zdáti zcela
Zakopalem. Myslím, že príklad jeho výkonu v»Dampfbezvýznamná. Ale chyba spocívá v reprodukci. Ten
maschine« - prekladatel již tímto zmeneným titulem
rypravující otec nedává si na ni záležet, domnívaje se.
že každý vidí jako on výjev, jak se ve skutecnosti odenaznacil smer jeho extemporování - je poucný. Ne
zrovna umelecky, nebot v tom smeru stál výkon Zakohrál. J uže, na místo takového otce postavte repopaluv v téže roli nesporne výše. Ale pro techniku ex<!ukcního umelce a máte komiku, jak já jí rozumím.
temporování. Je to zase jeden virtuosní kousek PallenUcí-li se komik od detí, bude jeho heslem: vždy mládí
berguv. Není to již S-•.obodova figura, nýbrž Pallensesilovat. Mám-Ii hráti osmnáctiletého, musím se snabergova variace na její thema. Pozoroval jsem nescetné
žit udelat hocha aspon ctrnáctiletého. Toto heslo semnožství nových podrobností, kterými si nemecký he&il-ovánímládí delí komika mé predstavy asi nejvíce
rec udelal z ceského nábehu velký parádní sólový výod komiku jako jsou Ferenc neb Burian, Jejich kostup. Spoustu vecí má patrne pripravených predem,
mika jest komikou idiotu. Není to správné a lidské
ale mnoho nových detailu vynorí se mu asi behem výsmát se idiotum. Zasmejeme se, vidíme-Ii klopýtnout

vému ponížení. Nemecká monarchie znamenite potlacovala ducha. Plastický obraz této doby nakreslil
IIeinrich Mann v nekolika románech, Kde zachytil
celou trapnost tohoto ovzduší. Ruský duch mel také
nad sebou monarchii; a to daleko strašnejší a obludnejší. Ale práve proto, že carismus byl tak strašný,
zachoval si ruský duch samostatnost, nalezl útocište
v sobe samém, a nestotožnil se s vládnoucí mocí. Nemecká revoluce z r. 1918 byla více politická. než duchovní nutnost. Tak zvaný nový nemecký duch je
zatím ješte díte porážky, a proto nemá pevnosti a stálosti. Nemecká literatura této nové doby si vymyslila
jakousi absolutní duchovost: nazvala to aktivismem
ducha. Nebyla v tom žádná zdravá rovnováha. Osamostatnený a rozjitrený duch tu jen bloudil jako bludicka nad bažinami. V té dobe byli nemectí literáti,
jimž naprosto chybelo pevné prostredí, nakloneni všemožným excessum. Jest to doba t. zv, literárního expressionismu, který i u nás našel následovníky, dopuštením osudu práve mezi mládeží, jež se domnívala
hlásati nový život. Tato expressionistická
literatura,
jež po nejakou dobu byla skoro oficielní nemeckou literaturou, poskytovala význacný obraz ducha, jemuž
se delá špatne. Byl to opet jen rub nemecké duchovní
nedospelosti. Rozjitrený duch projevoval tu neprátelství k vecem, hmote a formám: to proto, že byl jimi
tak dlouho utišten. Mstil se a rozkládal všechny formy. Nebyl to duch navyklý svobode, jenž tu k nám
promlouval, nýbrž duch práve osvobozený a ješte rozcilený z prevratu. Nelze si tuto náladu, toto neprátelství k vecem a svetu predstaviti v literature anglické: tam duch veci ovládal a proto k nim necítil
neprátelství, nýbrž duvernÝ a prátelský pomer. Toto
kamarádství k svetu je nejvetším puvabem anglických
spisovatelu.
Ve vecech civilisace, výroby, práce mllžeme se klidne dáti vésti Nemeckem: Sotva najdeme vzor lepší.
Pokud se pak týká kultury, je jasno, že nemecký duch
se sám teprve hledá: jak by již mohl býti vzorem?
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konu. A pri tom všem neudelá ani jedno civilní extempore, každý z té nlkonecné rady vtipu a vtipecku, které
ze sebe prímo chrlí, ríká nikoliv on, Pallenberg, nýbrž
jeho figura. Je pochopitelno, že K vyniknutí takto pripraveného výkonu musily býti ostatní role seškrtány a
hrány nevýznamnými
interprety. Na pražském nemeckém divadle žádný výkon v techto vedlejších rolích nebyl ani cástecne rovn'Ocenný s výkony našimi.
Pallenberg nepraktii<uje toto hýrení v extemporování
na úcet struktury celé hry jen v »Dampfmaschine«.
Videl jsem jej v Berlíne na pr. ve »Vau-Vau« V roli
zcela r'Ozdílné, ve výkonu mnohem lidštejším, a zas
byl kolem neho herecký prumer a zas byly ostatní role
seškrtány - a jen on vše 'Odmluvil za ostatní a svou
situaci vyvedl behem vecera až na Eifelovu vež.
- N e mys 1í t e, ž e jet o k o ne c k o n c u t 0též, C'O delá
Burian?
Autor
aspon
pri
tom p'O C hod í s t e j n e.
- Až na to, že Burian je stále týž, kde Pallenberg
je veden zrejmou snahou odlišovat, podává pokaždé figuru jinou, Kter~ je sice od autorovy predstavy vzdálena, ale prec ne na t'Olik, aby nezachovávala rodnou
podobu. Našeho Svobodu 'Ovšem znacne ponemcil, aby
jej priblížil nemeckému publiku: ucinil to ze zájmu ciste hereckého, nebot by najisto zklamal, kdyby se mel
držeti tekstu, kdyby si nevypocetl svuj výkon tak, jak
si nan 'Obecenstvo zvyklo - aby každých pet vterin
vybuchoval smích. Myslím, ž,e v tom ohledu muže býti
Pallenberg pro autora jen štestím. Svedcí o tom sto
nemeckých repris Sv'Obodovy hry.
- C'O bys tem i m ohl r í c i 'O tom u s n a dnení
práce
komik'Ovy
vzhledem
k práci
her cer
01 í v á ž n Ý c h, j a k s e o nem
v ys lov i 1 váš k'O 1e g a T u m a? C í tít e, že v á s
nese
kontakt
s publikem?
- Nese mne jen na kolik jsem si ho zasloužil. Komik, který požívá t'Ohoto usnadnení své práce, musil
dát obecenstvu mnoho dukazu o svém neselhávajícím
vtipu. Než se mu obecenstvo zacal'O smát, musilo být
presvedceno z dríveiška, že nebude zklamáno. U cizího 'Obecenstva r'Ozhodne ovšem casto naráz pouhá
povest. Bez této povesti pracovalo by se mi težko, když
hra ii nekde na zapadlém venk'Ove a vystupuji na jevište bez jakéh'Okoliv nápadného komického vzezrení.
Nebot minula doba cervených nosll v komice: dnešní
komik vystupuie trebas v bezvadné salonní masce, je
to uhlnený mladícek a má tedy co delat, aby rázem
presvedcil 'O svém Komickém poslání.
- Zastal
jste
na 'Vin'Ohradech
ješte
d r a H i 1ara. Cím vám byl j a k o r e ž i s ér?
- Ne;prve o našem seznámení. Dr. Hilar o mne
slvšf'1 a vyzval mne, abych vystoupil na zkoušku v »Zelenérn fr::t1cu«.Z::tiel isem k nemu a žád::tl jsem ho, aby
mi dovolil vystoupiti v nekteré nové hre se všemi predbežnými zkouškami, jako bych byl clenem ensemblu,
že riskuii prípadný neúspech. Vyhovel mi a: tak jsem
vyst'Oupil ve Verneuillove
veselohre »0 Adrienu«.
S Hilarem jsme si záhy dobre porozumeli. Byl jsem
s if'ho režií velmi snoko;en. On sám byl z ne;vdecnei-'
ších mých diváku. Tiž ori zkouškách srdecne se smával
mým výkonum. Vedel isem, co chce. Vybicovával
herce, chtel extrakt komiky. Ale já jsem se vybicovat
nedal, nrjtože jsem mu to podal hned taK, jak si to
prál. Udelal jsem si to podle svého. Ale on to chtel mít
na tolik a t'Olik ampéru.
Udelal isem to tedy ve
svých intencích, ale daf do toho dvojná!O'Obnou dávku.
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U Hilara se vždy zkoušelo na plno. A to je nutná vec.
Kdo tak nezkouší a nechává si plnou hru až pro preustavení, zpravidla zklame. Po Hilarove režii chutnalo
jíst - to se clovek tešil na 'Obed. Imponovalo mi u neho
predevším jedno. Neznal pr'Otekce. Byl vzorem píle, režisérem vždy dokonale pripraveným na vec, nikdy neimprovisoval. A když herec vidí, co sám chef do veci
dá, pak nutí také sebe neco pro vec udelat. Hilar mel
na zreteli sám, která role by komu priléhala, neznal
mstivosti a nepom'Ohlo u neho ani žádné domlouvání
a osobní hlášení O role. Trebas mne tedy spolupráce
s Hilarem velmi tešila, mel bych prece jisté pochybnosti vzhledem k jeho pojetí mého oboru. Ta vybicovaná komika, taí( jak On ji chtel, má jednu velkou nevýhodu. Nebaví totiž dlouho herce a snad ani ne diváka. Po .nek'Olika reprisách není chuti ani pomyšlení
zahrát si r'Oli v takovém zpusobu podání. Hilar lpel na
posuncine, na masce a dlouho se vždy radíval s malírem H'Ofmanem o figurinách. Poslední uznávám. Dobrý exterieur znamená dobr~'ch padesát procent úspechu. Sám mám vždy na zreteli, abych do role vypad81
priléhave, a reknou-li mi kamarádi, že mám masku
dobrou, pohybuji se již na scéne s vetší jistotou. Ale
co je to platné, když takový Bahruv »Koncert« bude
mne bez takov)"'ch posuncin a rafinovaných masek baviti stále, kdežto ta vyložene moderní komika baví mne
jen chvilku. O Hilarovi jú:o režiséru mohu shrnouti
svuj úsudek V· tom, že splnuje predstavu režisérství
jako specielního talentu. Je to jak'O v hudbe, kde komponista a kapelník stýkají se na témže poli a prece pristupují k spolecné práci ja!co predstavitelé oborll výlucne specielních.
- J a k Ý jev á š n á z o r n a str á n k u f o rmální?
Jaké
merítko
v tomt'O
'Ohledu
prikládáte
své práci?
- Dotkl jsem se formální stránky již pri Hilarovi.
N uže, chci se vysloviti zretelneji. Soudím, že o forme
nemusím premýšlet. Celým ovzduším dnešního života
jsem preparován na to, abych vyjádril dnešního cloveka. Jsem mladý, jsem tedy již lety moderní. Forma
musí být ve mne a mám-li nejaíwu schopnost vyjadrovací, musí se ze mne dostati sama. Jádro je, myslím,
to sJ:aré - to dobro, to srdce, ta pravda, které h'Ovorí
po staletích stejne z umeleckých del. Vyjadrování tohoto jádra je vecí roku, v kterém žiji. Za deset let
hrál bych divadl'O jinak, ale s touž zásadou. Je r'Ozdíl
ve veku hercu a v dusledku toho i ve výrazu, ale zásada, 'presvedcení, názor na umení, musí být tytéž. Je
treba jen, aby jako v malírství, když se normální clovek postaví pred 'Obraz, uhodl, ž,e se jedná o dobrou
vec. Publikum je mi merítkem velikým. Vím, co to
znamená, nezklamati jeho duvery. Když na pr. jako
zapra'covaný komik zaskocím náhle zpet do vážného
'Oboru, znamená to pro mne mucivé napetí pred vystoupením. Ptám se: jak jen já to tomu publiKU reknu,
jak jen je presvedcím o tom, že nejdu h'O rozesmát?
Presvedciti publikum o své intenci je nejtežší moment
herecké práce. A práve tento moment nejvíce herce
dráždí, vznecuje jeho ctižádost. Mým ideálem je moci
se ukázat behem jednoho vecera v nekolika rolích, asi
jako ta delá Bassermann, když vystupuje ve trech aktovkách »Von anderen Ufern«. Chci tím naznaciti,
jak mne pritahuje kaleidoskop herecké práce, jak dráždí mou ctižádost umení delat malé i velké hodinky,
což každý porádný hodinár má dovést. K'Omediantství.
Ale 'Osobností posvecené komediantství. Jako Alešovy
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figurky, které, byt námetu tak ruzných, prec naráz
dají uhodnouti svého mistra, tak mají býti figurky
hercovy. V tom vidím herecké mistrovství. Aby každý
hercuv v)'kon byl jiný a prec prozrazoval téhož mistra,
aby herec uvaroval se šablon a manýr. Mnoho tu muže
pomoci režisér. Ale nejlepší režisér nebude míti na mne
tolik osobního zájmu, aby mne od v)'konu k výkonu
sledoval a pomáhal mne odstranovati manýTu.
- C h tel by c h pre c jen, aby s t e s e b líž e
r o z h o v o r i I o t é for m á I n í str á n c e, o t o "TI
vyj a d r 'U V á n í dne š n í h o c lov e k a.
- Moderní duši, moderní dobu mám tedy v sobe.
).Iá reprodukce, jakožto cloveka, Který všímá si všeho,
ceho moderní clovek je nucen všímati si z prosté kulturní povinnosti, - musí býti již eo ipso reprodukcí
soucasné doby. Vlivem technických pokroku pohybuje
se dnešní clovek mrštneji pri prechodu pres ulici než
pred ctyriceti lety, kdy automobily nejezdily. Dnešní
doba t'Oho proste vyžaduje. Tedy formu rychlosti mého
pohybu dává si sama doba, její tramvaje, její automobily, kterÝm pasanti na ulicích naucili se vyhýbat. Proto komika u mladších lidí vyzní daleko šikovneji.
Te
cirkusáctví, ale šiKovnost, mrštnost, sportovnpst. Zajímám se o všechno. Chodím na kopanou, na boxerské
zápasy, šermuji, hraji tennis. Myslím, že to všechno
potrebuje herec. Aspon ví pak, když je toho potrebí na
scéne, jak se má postaviti pri boxu, jak držet raketu,
jak se chovati pri šermu. Treba také vedet, jak se na
pr. drží injekcní stríkacka a nezanedbávati ani návštevy nemocnic, tr$ba také hodne cestovati, pestovati
turistiku a zimní sporty. A ovšem zajímati se o literaturu, výtvarnictví a hudbu.
-C'O soudíte
o dnešním
divadle?
- Myslím, že dnešní divadl'Ú speje k tomu, co mám
tú rád. Bude mít na zreteli komediantství, to umelecké osobnostní komediantství, které mne tak dráždí.
Nebude tolik literární jako dosud. Bude hledeti, aby
divák byl uspokojen tím, co mu podává, aby nemusil
si lámati hlavu otázkou, co chtel autor ríci, aby mu to
bylo presvedcive vyloženo herci od sedmi d'Ú desíti
hodin. Aby komika byla urcitým, umelecky zmocneným'
predmetem osvežení a povznesení, který by pusobil bezprostredne, nekomplikovane a jasne.
-Jaká
budoucnost
tu kyne herci?
astává doba, Kdy publiku tu bude záležeti na
tom, kdo hraje a co hraje. Herec a vec. To dvojí, myslím, rozhodne. Mluvil jsem o Pallenbergovi, a mohl
bych dodati, že Nemci již pochopili, že herec a vec rozhodnou divadelní krisi. Když vidíte plakáty v Berlíne
zvoucÍ na Pallenberga, kde vynikají jen dve jména, herce a kusu, v kterém hraje, porozumíte mi. Budoucnost
divadla vidím v systému herdL Až se tento systém bude
rádne praktikova ti, nebude se kricet, že nemáme hercu.
;;Jáš herec se z petaosmdesáti procent musí delati sám.
Impressario mu chybí. Sám, jako každý jiný umelec,
neumí prodávat své výrobky. Až u nás budou se císti
na plakátech jména celných herell tištena týmiž palcový:ni literami jako trebas zápas Sparta versus Slavia, budou najednou herci zde a lidé se na ne pohrnou do diradia. K užití tohoto pr'Ústredku nutne musí dojít. Di·
radIa budou muset z kasovních duvodu herce nabízet.
- A j a Í< o u ú I o h u pri r k n e t e r e ž i s ér u m?
- Aby na herce myslili a dovedli herce udelat. Vracím se opet k Hilarovi. At jakkoliv s ním nesouhlasím
\' pojetí komiky, myslím, že on u nás má nejvetší schopnost k plnení této úlohy.
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Franta Kocourek:

Komika politického života.
7. Leg

i on á r i.

Když skoncila válka, nebylo pro nás na celém svete
nic vyššího a slavnejšího než legionári. Býti legi'Únárem znamenalo nejvyšší karieru, jakou si bylo možno
myslit. Když prij'íždeli do Prahy ve svých barevných
uniformách italských a francouzských, dívali jsme se na
ne obdivujícíma a vdecn)'ma ocima. Byli jsme nakloneni
spatrovati v nich vedle skutecn)'Ch hodnot i hodnoty,
jichž nemeli, byli jsme ochotni verit, že jsou naplneri
novým duchem, novým svetovým názorem. Jejich peJvest, vybojovaná 'Úbetavostí, mužností a hrdinstvím
rostla a pribírala na váze. Jevili se velkými i tem, kterí
už neco zkusili a vykonali, což teprve tem, kterí se omezují na pozorování z teplého Klidu úzkého životního
úseku! Jejich v'Újenské akce v cizine byly vetšinou pojímány romanticky jako dobrodružství, které napíná, a
jejich poslání - boj za naše osvobození - prímo vyzýval'Ú k tomu, aby se stali pohádkovými- hrdiny.
N ebyl'Ú divu, že predevším oni byli považováni za
ty muže, kterí mohou obrodit život sotva narozeného
státu, a kterí -jsou ze všech nejpovolanejší vybudovat
pevné jeho základy.
Ackoliv t'Úmu není tak dávno, je myslím už dnes tezko predstavit si pocátecní atmosféru legionárské slávy.
Legionárské uniformy vzbuzovaly v nás nadnesené pocity. A jako jsme si na ne stále více navykali, jak jejIch
barvy postupne bledly a stárly, taK také pomalu opadávalo verejné mínení. Platil'Ú to nejdríve o legionárích
italských a francouzských.
Ruští legionári, ano, ruští legionári budou spasiteli!
Jsou ješte daleko vlasti, kolem celého sveta se vracejí
domu, aby prinesli to, po cem stuneme.
»Pockejte, až se vrátí ruští legionári!. Ti, panecku,
zatocí s bahnem v republice. Ruští - to jsou opravdoví rebelanti, zkusili jako psi za celou tu dobu a nebudou se s nikÝm u nás mazlit. Vymetou to porádne
a prinesou ocistu.«
Pamatujete na tyto a velmi podobné reci?
ebyli
jste také cekajícími?
Prijeli. Ale nic se nestalo. Ba ani jejich uvítání se
nevyznacovalo nadšením. Fondy entusiasmu byly jaksi
vycerpány. A 'Oni, hrdinové sibirské anabase, byli velmi
strucní, moudrí a znavení. Ti, kterí byli cekáni jako
spás'Únosní, vrátili se po premnohých hlucných oslavách
ke své práci.
Diváme-li se na vec z dnešního odstupu, chápeme, 7e
bylo naivní ocekávati, že legionári. 1. j. spousta rozlicných individualit. proudu a smeru, dokáže neco epochálního v naší republice, když ani v zahranicí nebyla možnost vybudovati neiakou obsáhlejší koncepci mezi všemi
legionári bez rozdílu - vždyf jedinou promyšlenou
ideou byla idea vlastenecká.
Dnes už víme o legionárích .dost ze zkušenosti vlastní
z dokumentu, vydávan)'ch verejne. Sem tam vzniknou
závažné spory '0 ne, anebo mezi nimi. Klerikální strana
na pr. dokazuje, že le~ionári pocali odboj ·ve znamení
rímskokatolických svatých, že první prapor první roty
atd. byl zasvecen svatému Václavu, s jeho jménem na
rtech že se vrhali do rad neprátelských. Legionári presvedcují, že to nebyla pravda, jak to se svatým Václa~
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vem bylo, atp: Vznikají pravice, levice, stred, jsou legionári státotvorní a státoborní, jsou legionári bojovní,
kterí prošli mnoha b,ojišti, a jsou legionári, jimž se
vycítá zbabelost, láska k závetrí. Jsou legionári stoprocentne vlastenectí a legionári, jimž tito predhazují
sympatie s ruskými bolševiky, odkudž jest jen kcok
k nebezpecí ztratiti legionárské zásluhy o vlast. Potom
se delí legionári na dve jiné skupiny: Jedni sammrejme pracují pro národ, plníce poctive své poslání, hlavne drobnou neviditelnou práci, mlcí o svém legionárství jako o vykonané povinnosti, kteráJ se muži rozumí
sama sebou. Druzí naopak se prímo živí stavením
vého legionárství na odiv.
Na konec zaznamenávám jednu scénku. Není efektní
a pusobivá, jak by na záver se slušelo, ale je pozoruhodná.
U Musea vstoupil do elektriky muž s doutníkem
v ústech. Jeden z pasažeru ho požádal, aby cigar'O prestal kourit.
Bez nejmenšího prechodu povídá muž s doutníkem:
»A na vás je tak videt, že byste neco pro vlast udelal!
Vy už jiste. Kde jste byl, když jsme my delali revoluci
v RusKu? Tady mám legitimaci legionárskou - stací
to? «
. Tímto zpusobem nadával obcan obcanovi až do Vršo-

VIC.

8. P o I i t i c k é c í r k ev nic tví.
Kdyby se politické strany mely zrki nekterých církevnick)'ch rysu, zbavily by se význacný'ch opor a mely
by nadeji na ztrátu existence, což po nich nemiHeme
okamžite chtít. Chceme prozatím jen ukázati na nekteré
veselé zjevy, založené na církevnickém duchu politick)'ch stran.
Jedním z tech rysu je dog mat i s m. Dogma stranického pr'Ogramu je zákon, je neprekrocitelné tabu.
Co proti nemu, špatné jest. Mužete mít úmysly sebe
stranotvornejší,
mužete prinášeti
sebe znamenitejší
vlastní poznání - marno vše. Stejne nesmíte vykládati dogma strany po svém - na to jsou tu politictí
kneží, bisKupové, arcibiskupové ...
Politici<ý hierarchism nezustává daleko za hierarchi~mem církve rímsko-katoli<:ké. Vzpomente, co tu stupínku! Nováckové vstupující do politického života prvním prihlášením k slovu pri debate po reci recníka
z Prahy. Novácci poprvé vyslaní samostatne referovat
nekam do zapadlejší konciny, kde by prípadné fiasko
nejak zvlášte nevadilo. Duverník 'Organisace, nebo zatím jen náhodou schuzi predsedající, anebo clen nej'tkého výboru, z pocátku na pr. jen zábavne-politického.
A vzestup: zodpovednejší funkce: tajemníK organisace.
A výš a výš, k výkonnému výboru strany, k predsednickému jeho vrcholu, do oblak vysoko zdvižen)'ch ...
Jsou v tomto žebríku hodnosti, jež už vlastne se vyrazují do úplne výjimecného postavení. To jsou p o I it i c t í s vat í. Temto svatým se porádají každodenne
bohoslužby v ruzných formách. Evangelium, uvádející
nejakou velikou kapitolu z jejich životopisu. Anebo se
zpívá Te deum, když dotycný svatý svÝm vlivem shora
zpusobí, aby byl déšt, anebo aby se nezdražovalo pivo.
Chce-li to nekdo videti plasticky, at si vzpomene, do
jaké míry zastupuje svatého ve strane národních sociálu Václav Klofác, anebo v národní demokracii Karel
Kramár, abych jmenoval dva typy nejmarkantnejší.
Jejich jméno se uvádí ve všech životních okolnostech.
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»Ucte se rusKY!« (ctete v tramvaji) »Karel Kramár to
doporucuje! «
Politické k a c i r s t v i je dvojí: kacíri se mužete státi
budto ve strane, anebo mezipartajne. Stací k tomu pomerne velmi málo, jak mužete zjistit experimentem na
vlastni kMi. Reknete na domácí plenárce nekolik milých, uprímných a samozrejmých slov. Zkonstatujte na
pr., že recník-sekretár mluví špatne a že je škoda casu
takové reci poslouchat. Anebo naznacte, že X. Y. není
ztraceným pro obec 3nebo pro clovecenstvo z toho dllvodu, že pokládá program strany za špatný, anebo že
není X. Y. z »neprátelské« strany idiotem proto, že
nazval vudce vaší strany demagogy i nepoctivci. Anebo
vyzvete clenstvo, aby se nespokojilo cetbou svého orgánu, ale aby ctlo žurnály nekolika ruzných stran.
Stanete se destruKtivním živlem, budete nazváni nesolidárními, kompromisními, nevyhranenými. A bude··
te-li duslednými, brzo se dockáte doby, kdy budete prohlášeni za zrádce strany, budete z ní vylouceni a pran:{rováni. V našich politických stranách, zvlášte u funkcionáru, je stále živá nálada ke kacerování a stavení
hranic. Je to zamestnání vdecné už proto, že stavením
hranic pro jiné se clovek zbavuje nebezpecí, že si bude
moci všimnout hranic, které stavejí pro nej jiní.
Jusuke Tsurumi:

O cem premýšlí mladé Japonsko.
o cem premýšlí mladé Japonsko? O všem, co je nové. Povzbuzující, podivuj ící se, premýšlej ící mladé Japonsko hledí
vstríc budoucnosti, která jest nejistejší než pred jakou stála
kterákoli predešlá generace. Ale jeho pohled je .neohrožený,
sveží. Bez ohledu na zmatek smeru a prestaveb "pozdravuje
mladé Japonsko neznámo jásotem«.
"Musíme se b<5.ti.trí vecí,« rekl mladý universitní student,
mluve na banketu "Otcu a synu« v Tokiu letos v cervnu;
»trí vecí: zemetresení, ohne a rodicu.« Techto trí; a nejvetší
z l\ich jsou rodice. Jest dobré pro Japonsko, že mladé generace
se bojí nejvíce »rodicu«, stejne jako její predchudci. V tom
vezí síla bše, která je spjata pouty príbuzenskými, rovnými'
poutum rodinným. Nicivé úcinky západnictví neporušily ješte
úctu k predkum, která delá z náboženství útocište a faktickou
víru v moderním japonském živote, pokládajíc soudržnost rodiny a príbuzenstva za nejvyšší mravouku ve spolecenském ráde
národa.
Dám vám význacný príklad toho. V Tokiu žije znamenitý
mladý liberál, urcený k tomu, aby hrál vedoucí úlohu ve verejných záležitostech zeme. Když se pokoušel vytvoriti praktickou
životní filosofii, poutaly ho silne krestanské nauky, které kázali jeho prátelé-misionári v Tokiu. Prál si státi se krestanem,
ale než se rozhodl ke krtu, tázal se ucitele, jehož moudré rady
mu nejvíce napomáhaly, a který v nem probudil príchylnost
k nové víre, na toto. Tázal se ho, zda všichni ti, kterí bez vlastní
viny nepoznali krestanské nauky, jsou navždy vylouceni z nebe.
Když mu bylo receno, že všem takovým nezbytne jest odepreno
spasení, shledal, že nemuže prijmouti takové náboženstvÍ. Nemohl se odlouciti od obcování a spojení s predky, vztahu to,
který byl pravou tepnou jeho života. A tak, trebaže dnes si
zachovává naprostou náklonnost k životu Kristovu a k príkladum Kristova ucení životem i slovy, nemuže už vážne soucítiti s krestanstvím, kterému ucí misionári.
Na zacátku svetové války, pred deseti lety, ležela mnoha cizincum na rtech otázka: »Pohltí Japonsko docela Cínu?" O ne..
kolik let pozdej i se zacli titíž lidé, kterí zmeníli díikladne názor,
tázati: » Vzniká v Japonsku sociální revoluce?« Poslední otázka
zustává ješte dodnes bez uspokojené odpovedi. V japonských
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snahách nast~la zmena, která jest dostatecne naznacena obema
hlavními otázkami právc citovanými.
A tázaný Japonec byl
zaražen, sotva veda jak nejlépe odpovedeti.
Nejistota a nesnáze pocházejí z všeobecné neznalosti skutecné
povahy japonské rasy. A nelze se tomu diviti, když my sami
priznáváme, že Japonsko
není zemí, jejíhož
ducha a dnešní
snahy by bylo lze snadno oznaciti nebo popsati. Nekterí však
prece vystupují pro to, abychom poznali, o cem premýšlí mladé
Japonsko. Co se dnes mladého Japonska dotýká, to muže míti
rozhodný vliv na starší Japonsko zítra a v dlouhých príštích
dnech.
Mladí muži jsou vnÍmavcjší než starí. V tomto ohledu nen!
mladé Japonsko nepodobno mladé Americe. Prece však v nedávné dobe mladé Japonsko
zcela nepodobne mladé Americe
podlehlo zvláštne cizím vlivum vnejšího
sveta. Dovolte mi,
abych se pokusil krátce popsati, jak zasáhly tyto vlivy mysli a
n6zory mladého Japonska.
Nejvýznacnejší
vliv prišel za velké
války, za prvních dvou let sice neznatelný,
ale pozdeji stále
rostoucí a pozoruhodnejší.
SI bezpríkladným
zdarem a novými
a živými vztahy
vnikl proud demokratických
myšlenek
do
zeme a za poplachu starší konservativní
generace se rozlil
hluboko do japonských myslí. Starý režim se bránil proti temto
nebezpecným myšlenkám a pokoušel se je vypuditi. Ta námaha
byla marná. Mladé Japonsko se pocalo rozpalovati.
R e vol

u cní

o h e n.

Pak prišel ješte vetší vliv, ješte podstatnejší
zmena. Ruská
revoluce r. 1917 mela vliv na vnímavé duše japonské mládeže.
Již nejakou dobu pred tím byla ruská literatura
hluboce ocenena dychtivými
dušemi mých vrstevníku
na universite,
ale
po r. 1917 postoupili ruští spisovatelé na první místo v popularite. Ruské veci prišly na denní porádek - intelektuálne,
sociálne i politicky.
.
Tento sklon našeho mladého intelektuálního
sveta by nebyl
zasáhl tolik verejné mínení, kdyby nebyl nabral nových sil pri
hmotných zmenách, které za tohoto stavu nastaly v zemi. Pocal
rachot práce, jakého dejiny této zeme nepamatovaly.
Rozkvetla
každá forma prumyslu a obchodu. Nové úspechy byly opojné;
osmelovaly muže. Poptávka po jakékoli forme zamestnání' prekracovala nabídku, a nebylo proto strachu pred nezamestnaností. Mladí graduovaní
muži z university byli osvobozeni od
postrachu shánení místa. Prestala obtíž starostí o zítrek. Beze
strachu ze ztráty místa pri svobodných
projevech
pocali se
všichni mladí muži z rad placených zamestnancu
vyjadrovati
slovem i cinem s novou volností, ba s bezohledností.
Veci se brzy pocaly jinak vyvíjeti, a šly dokonce dále, než'
tušili konservativní
vudci. Nové demokratické
myšlenky braly
na sebe postupne stále radikálnejší
vzezrení. Socialismus pocal
volati k predstavám starých i mladých mužu probouzejícího
se
Japonska. Když oživl obchod, následovaly starosti s delnickým
hnutím. Poprvé ve svých dej inách pocalo Japonsko pocitovati
nepohodlí všemožných
stávek.
Z pocátku meli nespokojenci
pouze hospodárské požadavky,
ale postupne podnikali útok na
duménu obchodní kontroly, jak bylo zjevno na prípade stávky
v lodenici v Kawasaki r. 1921. Ve všech tech delnických bojích
poskytlo intelektuální
mladé Japonsko cinnou pomoc. Protože
bylo povahou a nezralostí vnímavejší
pro teorii než pro skutecnou praxi, došlo dlouhou cestou k socialistickému
pojetí života. V té chvíli se zacali na obzoru objevovati noví vudcové.
Socialistictí spisovatelé jako Sakai, J amakawa a zemrelý Osugi,
patrící ke kraj ní levici socialistické a háj ící násilné prostredky
k dosažení svého programu, sesilovali svuj mocný vliv na smýšlení mladého Japonska.
Ve všech obchodech i na ulicích se
prodávaly tisíce výtisku knih o socialismu a radikální spisovatelé
v mnoha nov)Ích casopisech spolu závodili v extrémních
názo-
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rech. Skupina na císarské universite
utvorila
spolecnost nazvanou "Shinjin Kai« cili "Spolecnost nových lidÍ«. Zajímali se
. hlavne o nové delnické hnutí, a mnozí z clenu se po vystudování
cinne postavili do rad delnických bojovníku.
Budoucí kariéra
techto zasvecených mladých mužtt ze "Shinjin
Kai« musí se
ocekávati s velkým zájmem. Nekterí z nich již dosáhli vynikajícího postavení v národe.
Socialismus, spojený s delnickým hnutím, se nevyvíjel snadno.
Nastal prelom, který seslabil to, co pocalo na sebe bráti formu
hrozného politického
rozvoje. Zmatek na jare 1920 a následující období skleslosti postrcilo kyvadlo znovu zpet. Mzdy
klesly a mnohé továrny
musily prestati pracovati. Za techto
vlivu delnické hnutí bylo stále méne a méne vyzývavé. Konecne v r. 1921 se delníci, v jejichž radách se postupne umenšúval vliv socialismu, odloucili od socialistu, a od té doby vzaly
na sebe delnické skupiny presný ráz odborných organisací. Tento
zmenený ráz delnického hnutí souhlasil se zmenou politiky mladého Japonska. R. 1920 ztratili živí duchové trpelivost s méne
dynamickými
naukami pomalu se vyvíjejícího
liberalismu, ale
ani ne o dva roky pozdeji se pocali znovu prichylovati k drívejším názorum liberální demokracie, které vládly pred nárazem
ruského vlivu. S touto zmenou hlavního myšlenkového smeru
nastala odpovídající
výmena intelektuálních
vudcu.· Pouhé hospodárské pojetí života, které nikdy v pravde neodpovídalo japonské povaze, ustupovalo postupne idealistictejŠÍ teorii a idealistictejŠÍ liberální myslitelé povýšili ve verejném mínení.

I

I

H a s s p i s o vat e u v.
Jednou z nejzajímavejších
a nejvýznamnejších
postav soucasných nepokojných
dnu v Japonsku jest Toyohiko Kagawa.
Jako pomerne mladý tricetiletý muž se dostal do popredí národa jedním skokem, když uverejnil román "Za hranicí smrti«.
V Americe jdou knihy neobycejne rychle na odbyt, ale román
Kagawy mel již za dva roky tri sta vydání. Kniha jest ve
skutecnosti
autobiografií,
v níž popisuje autor své zkušenosti
jako sociální pracovllÍk, za velkých nesnází i persekuce, v brlozích v Kobe. V Americe byly už knihy toho druhu, ale v J aponsku byla kniha Kagawy lidským dokumentem zcela novým
pro národ, který ji cetl. A cetl ji ve statisÍcích výtisku. Kagawa je krestanský
socialista a námet jeho knihy jest vzat
z jeho vlastních živých zkušeností, když kázal slovo bOŽÍ mezi
vyhnanci a chudými zavrženci. Žil v nejhorších brlozích v Kobe
- nejhorších
brlozích v Japonsku - a prišel do Tokia jen
po zemetresení v zárí minulého roku, aby žil a pracoval mezi
postiženými
uprchlíky,
kterí byli predmetem
státní, mestské
i soukromé dobrocinnosti.
Žije mezi chudinou jako jeden z ní,
sdílí s ní všechny osudy a jest jako Kristus zbožnován temi,
pro které opustil všechno ostatní. Jeho kniha vzbudila prudký
újem nejen pro autora samotného, ale i pro vec, kterou hájí a
pro obetovný život, o kterém káže a který sám žije.

I

S o c i a i s t i c k ý v u d c e.
Zcela odlišným typem od Kagawy jest Takero Arishima. Venoval svuj život umení a jeho ideálum, a dr.ive než vypracoval
pro sebe životní filosofii, zemrel. Ackoli zacal svou dráhu jako
Kagawa co zbožný krestan, opustil ve zralém veku víru pro
socialismus, ve který zbožne veril. Zdedil po otci velké jmení,
ale když nabýval stále více socialistických názoru, neshodoval se
s tím jeho majetek a byl mu bremenem. Práve rok pred svou
smrtí se všeho zrekl; svým nájemetlm predal právo na své
statky a delnickému svazu dal své peníze. V jeho románech a
básních nalézáme prudkou duši zaraženou životem, ale plnou
ž,havosti pro život, hledání a nenalézání, naplnenou spíše východem a západem slunce než dnem mezi tím, povahu podobnou
Tolstému, ruskému spisovateli, kterého nejvíce obdivoval. Byl také
apoštolem amerického
básníka Walt Whitmana,
jehož mnohé
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básne preložil štastne do japonštiny. Jeho vliv na mladé Japonsko jest velký - svetlo v temnotách.
V léte tohoto roku podnikl dvojnásobnou sebevraždu s jistou
spisovatelkou ve svém bungalow v Karuizawc. Tajemství jejich lásky a smrti jest s nimi pohrbeno; na jejich dum se pohlíží jako na svatyni.
Ackoli rozumem sympatisoval se socialismem, byl Arishima povahou a sklony idealista a snílek, zpívající o lásce,
míru a dobré vuli mezi lidmi. V nem ztratilo Japonsko humanitního liberála; po celý svuj krátký život kázal nevedomky
evangelium liberalismu.
Kdybych se chtel pokusiti ríci jedním slovem, »0 cem premýšlí mladé J aponsko«, byl by tímto jedním slovem 1i ber a1i s m u s. Ne že by premýšlelo o tom abstraktním predmetu,
kterému. ríkáme »liberalismus«; ale jejich myšlenky, názory,
metody, plány jsou stále více hnány a ovlivnovány liberálními
smery. Mladé Japonsko jest daleko více liberálním Japonskem.
Momozo Kurata zaujal ctoucí verejnost svým prvním dramatem »Kazatel a žáci«, které napsal, když mu bylo 2S let.
Má liberální význam jako krestanská interpretace budhismu, a
provádelo se tak hojne a budilo tolik pozornosti jako román
od Kagawy.
Tito tri spisovatelé byli zcela prostoupeni krestanskými myšlenkami. Ostatní, predstavující ruzné víry nebo školy myšlení,
mají také velký vliv na utvárení rozvoje této generace v liberálním smeru. Mladí spisovatelé jako Akutagawa, Satomi a
Tanizaki zastávají zvlášte orientální kulturu, hájíce východ
proti západu. Tanizaki jest z nich nejliberálnejší. Spolu s Kikuchim, jedním z nejslavnejších spisovatelu mladší školy, se
silnou socialistickou tendencí, má velkou budoucnost, protože
každý svou cestou horlive razí cestu verejným záležitostem
v literature. Kikuchi jest clenem japonské fabiánské spolecnosti,
která se utvorila v breznu tohoto roku. Kdo ví, není-li budoucím japonským Bernardem Shawem?
Jinou velmi zajímavou postavou mezi mladými japonskými
spisovateli, kterí mají vliv na smýšlení, jest Mushakoji, druhorozený syn starobylé rodiny. Jako Arishima jest tolstojovec, ale
nespokojuje se pouhým psaním, nýbrž prenesl své myšlenky do
konkretních cine:. založiv to, cemu ríká »nové mesto«, o nemz
rychle se množící spolecnost prátel zkouší komunismus v praktických mezích denního života.

i

S 1 b k o n f e l' e n c e.

Tento liberální smer mladého Japonska, který tu mohu jen
krátce nacrtnouti, dostal pred dvema roky silný popud od
washingtonské konference. Dosažená zde rozhodnutí nalezla nadený ohlas u zmateného pokolení mé zeme. Yukio Ozaki, starý
státník a bývalý clen vlády, podnikl velkou všená!'odní kampan
pro odzbrojení, vzbudiv nadeji na lepší dny všude, kam prišel,
a svádeje na svou stranu vetšinu mladého Japonska, o nemž
jsem psal. Na zacátku r. 1922 bylo ucineno usnesení o obmezení všech vojenských vydání v poslanecké snemovne. Liberalismus se stal rádem nové doby. Pak prišel hrozný zmatek
v zárí 1923, jehož pusobení na japonskou povahu potrebuje
krátkého rozboru.
Zem e tre sen í are

a k c i o n á r i.

Bezprostredne po zemetrení a požáru bylo celé hlavní mesto
se svými miliony omráceného obyvatelstva uvedeno v bezprIkladný zmatek. To jsem sám poznal a pocítil. V tech temných
dnech rozru'chu a neštestí vzal lid zákon sám do rukou, byly
ustaveny strážní hlídky po celém zpustošeném meste, prevzata
policejní moc i povinnosti, a vojenský duch, který byl po léta
v pomerném klidu, byl znovu vysoce ocenen. Když v ten
zmatek dolehl falešný poplach korejského povstání, vítal ztísnený a zdivocený lid všude zjev uniformy a vlajky a uctíval je.,
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Jeden muj prítel, který po léta pevne veril v lioerální hnutí, mi
pravil, že nebyl dosud nikdy tak hluboce pohnut, jako když
v hluku a zmatku 3. zárí spatril zástup vojáku, kterí mašírovali
predmestským okresem, kde bydlil, a kam se proudem valily
z okolních ctvrtí zástupy lidu, postrašené všemožnými divokými
povestmi. V úzkosti o bezpecnost své ženy a malých detí znamenal pro neho pohled na tyto hnedé stejnokroje a lesklé bajonety bezpecnost a záchranu. Opakoval mi stále znovu: »Je to
všechno velmi hezké, mluviti abstraktne, když je všude klid,
ale potrebujeme vojsko - ríkám ti, že potrebujeme vojsko .•
A to byl týž muž, který ješte pred nekolika mesíci agitoval pro
obmezení vojenských výdaj u.
Liberalismus dostal silný náraz zemetresením, požárem a bídou, která následovala. Není divu, že reakcionári využitkovali
techto událostí, které zasáhly hluboce smýšlení mladého Japonska. Ješte hloubeji byl zasažen liberalismus mladého Japonska obratem vystehovaleckého zákona, který byl nedávno
uskutecnen ve Spojených státech a který dostatecne posílil postavení reakcionáru v mé vlasti. Jest ješte príliš záhy na predpovedi. Ale musí se uprímne uznati, že mladé Japonsko v nejkritictejším období svého promenlivého vzrustu, a práve když
se obracelo s povdekem a duverivým prátelstvím k americkému
zpusobu života a myšlení, utrpelo vážnou ránu. Volá se po
návratu východní kultury, volá se se zklamáním. »Nohy mladých mužu!« Kam se obrátí? My v Japonsku jsme v prudkém
vcku prechodu, který sami nedokonale prožívámé, a veci postupuj í príliš rychle.
William Henry Chamberlain:

Vudcí osobnosti sovetského

Ruska.

l.
Ve složení ruské revolucní vlády je cosi velmi konservativního. Za komunistické diktatury není kabinetních krisí. Titíž
komisari zastávají své úrady rok po roce; je videt predsedati
tyté'ž lidi na sjezdech strany a sovetu. Vudcí osobnosti sovetského režimu lze vylíciti bez obavy, že je nepríznivé volby
odsoudí k odchodu do soukromí a uvedou na politickou scénu
novou radu postav. Mohou snad tu a tam nastati menší zrpeny
a presuny; ale celkem lze dosti presne predpovedeti, kdo bude
ríditi ruzné vládní odbory ruské v príštích letech;, nebot v Rusku
jsou volitelni na nejvyšší administrativní místa jenom starí
revolucionári. A tvrdé zkušenosti posledních sedmi let odloucily
znamenite staré revolucionáre s praktickými schopnostmi' or!
tech, kdož jsou schopni jedine agitace nebo propagandy.
Lev T r o c k Ý je nepochybne nejvýznacnejší individualita
v dnešním politickém živote ruském. Nikdo s dm nemuže
souperiti v osobním magnetismu, v oblíbenosti, již požívá v širok,vch vrstvách, ve schopnosti inspirovati dlouhotrvající ovace.
Že Trocký dnes není clenem vnitrní vládnoucí skupiny komunistické, jest jenom dukazem toho, že z osobní význacnosti
neplyne nezbytne politický úspech. Trocký dekuje za svou slávu
hlavne svým výkonum v obcanské válce. Zorganisoval rudou
armádu, jež úspešne bránila sovetskou moc proti útokum Spojencu a Bílých. Po té stránce lze sotva preceniti Trockého úcast
ve vojenském vítezství revoluce. Témer legendární anekdoty
vznikly o jeho neohroženosti a osobní statecnosti i o jeho nadlidské energii, o jeho úžasných cestách ve zvláštních vlacích
od fronty k fronte, mnohdy v neprátelském ohni.
Když se obcanská válka skoncila a sovetská vláda se obrátila
k dílu mírové obnovy, stávalo se cím dále tím jasnejším, že
komisariát války sotva poskytuje dostatecného pole prekypující
energii Trockého. Deržinský, druhý vynikající muž cinu mezi
revolucními vudci, prenesl vetší cást své práce jakožto chef
tajné policie na své podrízené a oddal se cinnosti rekonstruktivní, nejprve jako nácelník soustavy dopravní, pozdeji jako
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správce státních podniku prumyslových.
Avšak Trocký zustal
v své skvelé isolaci v úrade válecného komisare v zemi, kde
nesnáze hospodárské cinily válku, vyjma její elementární formu
obrannou, prípadem témcr nemožnýn;. Na jare roku 1923 kolovaly povesti, že Trocký jest urcen pro nejvýš duležitý úrad
v oboru hospodárské administrativy.
Ale cas plynul a povesti
se neuskutecnily.
Minulé zimy, v prosinci
a lednu, se Trocký poprvé octl
v ostrém konfliktu s vudcími cleny ústredního komitétu komul.istlcké strany, se Stalinem, Zinovevem, Kamenevem a Bucharinem. Strana práve prošla obdobím prudkých vnitrních diskusí
O problému, zda se má
organisace strany více zdemokratisovati.
Ústrední komitét prijal jednomyslne
resoluci, predpisující
jisté
demokratické reformy v ústave a vedení strany. Témer v zápetí po uverejnení této resoluce uverejnil Trocký otevrený list
k moskevským organisacím
strany, vyslovující pochybnost, zda
byrokracie strany provcde za daného osobního složení reformy,
které byly prijaty. To byl signál k rozhorcenému
boji mezi
prívrženci Trockého a mezi prívrženci vetšiny ústredního kom itétu. Výsledek tohoto boje ukázal, že v Rusku jako všude jinde
osobní oblíbenost neznamená
nezbytne také schopnost zabez;Jfciti si hlasy pro rozhodnou dobu a rozhodné místo. Stanovisko Trockého bylo slavnostne
odsouzcno
jak na lednové
koníerenci komunistické
strany tak i na nedávném kvetnovém
kongresu strany.
Porážku Trockého v této kont=-oversi uvniti' strany lze vysvctliti tím, že se mu nepodarilo získati pro sebe tech deset
nebo patnáct clenu predrevolucní
komunistické
strany, kterí
vládnou mašinerií strany a mají hlavní slovo na schuzích a
konferencích strany. Tcnto nezdar mel nekolikero prícin. Snad
proto, že zastával tak vynikající
místo v prvních letech revoluce, nedbal Trocký o to, aby si vybudoval osobní politickou
kliku ve strane. Trocký muže jít do továrny a strhnout svou
ohnivou orací tisíce delníku na svou stranu. Ale nebude patrne
míti za sebou, jako jeho oponenti ve strane, onu malou skupinu
komunistických vudcu v továrne, jejichž hlas l"Ozhoduje, když
dojde k volbe delegátu na kongres
nebo konferenci
strany.
Trocký také trpí nevýhodou, že vstoupil do komunistické
strany
teprve roku 1917, kdežto jeho vudcí protivníci se mohou chlubiti, že jsou »starí bolševici« už alespoi'J. od dvaceti let. Dále
pak má Trocký povest - at už zaslouženou, nebo ne - že je
trochu rtutovitý a nestálý a že snadno podléhá pusobení každé
nové ideje. Ctihodne starí komunisté
jdou obycejne radeji za
vúdcem, u nehož jsou presvedceni o názorech solidnejších,
byt
snad méne brilantních.
Pres to, že byl minulé zimy odstaven, jest Trócký individualita, s níž nutno v politickém živote ruském pocítati. Svou
prechodnou porážku prijal taktne, prohlásil, že zustává naprosto
veren ~trane, címž zabránil svým protivníkum,
že ho nemohou
viniti z rozkolnictví nebo z porušení stranické discipliny. Zároven však v své poslední reci na kongresu strany ani jediným
slovem nepripustil, že by byl býval v kontroversi
z minulé
zimy v neprávu. Pro nynejšek je vedení komunistické
strany,
jak se zdá, pevne v rukou jeho oponentíL Ale politická nebo
hospodárská krise, dosti mocná, aby zmenila smýšlení strany,
posune možná Trockého na scénu jako nástupce Leninova.

II.
V jednom pokoji ohromné budovy Ceky, nebo centrálního
komitétu komunistické
strany, prochází &e bez ustání vysoký
sncdý muž, podobný lvu v kleci. Obcas sc zastaví, aby vrhl na
papír poznámku nebo poslal zprávu. Tento muž je Georgijec
Džugašvili, známý všeobecne svým ruským revolucním pseudonymem Sta1in _ Ocel. Stalin je sekretárem ruské komunistické
strany, a ackoli nezaujímá oficielní postavení, má v rukou více
nitek ruské revolucní vlááy než kdokoli jiný. Stalin byl v ruské
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komunistické
strane
ode vždy mocí. V dobách predrevolucních, když vetšina VUdcll strany byla ve vyhanství
v cizine,
rídil
Stal in dílo strany
v Rusku.
Po revoluci
zastával
celkem nevýznamný
úrad komisare
pro národnosti,
dokud
prijetím
federativní
ústavy
tento komisariát
nezanikl
jakožto zbytecný. Ale jako sekretár strany - sekretár má v ru~kých politických
organisacích
velkou výkonnou moc mohl
poznati nej intimnejší
taj emství ruského státního organismu
a
vykonávati vliv na proudy politické moci.
»Lenin verí Stalinovi;
Stalin neverí nikomu,« znelo okrídlené slovo prede dvcma lety, jež vyjadrovalo
celkem správne
dojem, jímž pusobí tento mlcelivý a mohutný Kavkazec, který
v~'uiitkoval své osobnosti velmi dobre potlacením všech jejích
viditelných projevu. Tento nejpevnejší obránce stranické orthodoxie a zásad »leninismu« musil se octnouti v konfliktu s Trockým, když Trocký uverejnil svuj otevrený list v duchu kritickém a novotárském.
A tento konflikt nabyl zvýšené pikantnosti zrejmým kontrastem
v povahách obou oponentu.
Trocký
je clov~k jako ohei'J.; Stal in je clovek jako led.
Trocký casto recní a málo píše; Stalin se stále skrývá za
clonou reservovanosti
a vyslovuje se jenom pri zvlášt duležitých príležitostech.
Trocký,
bývalý žurnalista,
casto používal
služeb tisku, ba i zahranicního
»buržoasního
tisku« za prostredníka svých projevu. O Stalinovi je známo, že nikdy neposkytl interviewu
nikomu a o mcem. Je-li Trocký postava
hodící se do každé velké revoluce, je Stalin sýmbol a produkt
ruské bolševické revoluce a s jejím zduraznováním železné discipliny a prísné podrízeností
jednotlivcc
stranické organisaci.
Práve z tohoto duvodu bude mocí v ruské komunistické stranc,
dokud strana podrží alespoi'J. stín své nynejší formy.

Feuilleton
Jat".

J.

Sedlák:

Východ versus Západ.
(N e k o I i k g los s k »r u s k é o t á z c e« v e vol n é for m e
sp o rt ovn í hor
e f e r á tu.)
Ovodem

budiž krátká
»Povídka

pro proletáre«.

L. P. 1934 žil ve vsi Štepancikovo,
v gubemii Saratovské, daleko, daleko
vetský ll1uŽík. Prostý mužík, Sergej
áaný Svazu SOCÍ"alistických Sovetských
zího charakteru, povahy nekompromisne
kých v r. 1934 žijí miliony na Rusi.

blíže mestecka Okurova,
za Moskvou, mužík, sóIvanovic, uprímný podRepublik, bolševik ryproletárské, mužík, jaTakto se mu, hle, darí:

Statek má Sergej I vánovic zdený, bílý, krásný a cistý, obklopený se stran krásnou ovocnou zahradou, pred statkem šumí
nekolik staletých lip ve svežím vánku, který zároven hvízdá
i v telefonních a elektrických
drátech, vedených po vysokých
štíhlých sloupech do statku.
Krásný statek. Žádný, ani hanácký statek z meštáckých let
1924 nemlUe se I vanovicovu statku ani zdaleka rovnat! Silnice
krásná, asfaltovaná,
vede smelým obloukem pres náves, upravenou jako anglický park, k vratum, na jejichž klenutí vytesán
je umelou nlkou mužíkovou srp a kladivo ve pWcípé hvczde.
Za vraty otvír:í se pohled na dVlir, široký, rovný jak mlat,
\"ysypaný belostným pískem, v pravo v koute sotva zpozoruješ
hnojište, cementem vyzdené, okolo neho pár stromu, skrývajících je proti slunecním paprskum,
samá hygiena! Na opacné
strane v malé zahrádce svítí belostí a cistotou veliká jasná
okna kuchyne, kde nad nejmodernejším
elektrickým
sporákem
bdí ruka pilné a ciperné sovetské hospodyi'lky Marie Ivanovny.
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Není »kulak« ani »buržuj«,
na všecko sám stací, dobytek
a pri tom ješte má cas na
se pracuje než za cara, vše
ze vrat po návsi, jako kdysi,
i jinak.
Také »Leninku« má Sergej
valých Putilovských závodech,
d~rský, zvaný krátce »Trocký«,
udelají, vše za nej utáhnou!

Pfltomnost
nevyssává mozoly chudého lidu,
i pole sám obslouží a pri tom
zušlechtení
ducha. Ovšem, jinak
se zmenilo. Mocuvka netece již
staví se jinak a vubec žije se
Ivanovic, auto vyrobené v býa mimo to ješte i traktor hospoa tyto dva stroje vše za mužík.1

A jak hrackou pracuješ! Proste pákou hneš a jede »Leninka«,
letí, hrackou sto i více kilometru za hodinu docílfš na ideálních
silnicích sovetských, stepí širou jako uragán burácíš, do mesta
dalekého na meeting nebo do divadla zajedeš, prátely ponavštívíš, a nechce-li se ti snad práve
do špatného pocasu ven,
po telefonu s kamarády na tisíce verst se dohovoríš. Hoj, blaze
je mužíku sovetskému
v r. 1934! ...
Lehcí i težší práce v h05podárství, vše jen strojem se deje.
Tak na pr. na dojení krav proste elektrický prístroj
zapneš,
znacka »Rykov«, a již bílé mlélw stružkami samo jaksi z vemen
proudí ... A tak v\olbec. clovek osvobozen témer jaksi úplne ...
Jak krásne se sedí mužíkovi v mekkém koženém kresle pri
pra5kotu bílých polen brezových po celodenní veselé, sveží a
pilné práci!! S jakou rozkoší listuje si v gazete, precte to i ono,
premýšlí, dumá. Nejen mužík, ale i každá sovetská hospodynka
zná již císti, je to vše jiné než za cara, a tak není to nic
divného, vidíte-li,
jak Marie I vanovna zamýšlí se nad spisy
Lenina, Trockého ...
A hle, vyrušení z klidu! Signály zvonkové zazní, nad radiovou skrínkou
žárovky z'azárí, tak se vecer co vecer hlásí
Moskva. Ztichne hovor detí mužíkových, všichni plni ocekávání
vzhlédnou k mikrofonu.
.,
Radiový koncert nese se z Moskvy po širých stepích a roviJ ánách nekonecné veliké maticky Rusi ... Šaljapin zpívá...
savé zvuky nejdrív, ovšem - Marseil1aisu zprvu, jako vždycky.
Rozohn~n vstává s mekkého koženého kresla Sergej Ivanovic,
i Marie Ivanovna i Grišenko, staví se do pozoru, zpívají se
Šaljapinem ... Allons enfants ...
Konec pohátlky...
Tak si to budoucí Rusko musí predstavovat každý, kdo precte radu clánku »Rudého práva« o sovetsb~m ráji anebo neco od pana Gorlicha anebo jiných bolševických cestovatelu po dnešní Rusi ...
Ale vratme se do dnešního Ruska r. 1924 ...
Mnoho a mnoho lidí zabývalo se již Ruskem a zabývati se
bude tou otázkou i dále, aniž by ji rozrešili. Nikde nelze se tak
zk1:Jmat ve svých ideálech jako v Rusku. Zklamal se ve svých
ideálech již Petr Veliký, a od tech dob to zklamání následuje
vetšinu smrtelníku. Jaké závery delali ti nejruznejší
lidé a jakým nejruznejším
zpusobem to na konec vždy dopadalo jinak!
Jinak to dopadlo na konec než myslel carismus,
jinak než
myslel panslavismus,
jinak než myslel socialismus a jinak se to
i vyvíj í, než si to predstavoval komunismus...
Ješte se pravý
nekompromisní
komunismus neohrál _ a už prišel sám Lenin se
svou "N ovou« ekonomickou politikou, cili se zásadní zmenou ...
Polemisovat
s nékým? Polemisovat
s p. Górlichem?
nebo
p. Kramárem?
nebo emigrací socialistickou?
ci monarchickou?
Ne. K cemu polemisovat "po rusku« - nekonecne a neužitecne?
Hle, celý svet je jen závod, velká hra, velký boj. At žijí
závodníci, kterí trenují a pracují dnem i nocí pro velký závod
národu! At žij í kapitáni a trenéri závodních mužstev!
Pane Górlichu, nechtel byste si prisaditi na ty závodníky
z klubu Rudých, kterí závodí v tricku, zdobeném na prsou
rudou peticípou hvezdou, v níž je vyšit srp a kladivo?
Jen se dívejme, ciste laicky se dívejme na Rusko. Dívejme
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se jako se zkušení diváci dívají na závodech. Hle,
mohl býti, rekneme
»Program mezinárodních
závodu«:
Císlo

1. Vel

k é z á vod

y l' e vol

1924.

takový

by

u cní.

V úvahu pri konkurenci prichází Oliver Cromwell za Anglii,
Abraham Lincoln
za Ameriku, Marat, Danton a Robespierre
za Francii, Lenin. Trocký za Rusko; rád by se zúcastnil, ale
není dosud s dostatek natrenován, Gandhi za Indii.
Jako vítezové všeobecne tipují se Lenin
nekdo z Francouzu.
Cromwell neprichází

a Trocký,
v úvahu,

tretí asi
starý a

príliš suchý patron na opravdového
revolucionáre.
Cte v bibli.
Jeho trenér, John Mi1ton, drží se také príliš. starých, dnes
prekonaných
pravidel bible. Také drží oba velmi na zastaralý
rád, zvaný »Magna charta libertatum«.
American Lincoln ve své revolucní hre, zvané »Sever proti
Jihu«, dosáhl sice znacných
úspechu, celkem
padlo
velmi
mnoho lidí, ale celý jeho závod byl veden tempem a metodami
více méne ciste buržoasními!
Také cíl postavil si proti všem
pravidlum
pravé nekompromisní
revoluce.
Cílová páska Lilicolnova nesla obycejný meštácký nápis, ?,S v o bod a Lid U«.
To nestací ovšem pro první místo v souteži.
Proto boj rozhodne se hlavne mezi Francouzi a Rusy, a není
mezi zasvecenými sporu o tom, že první mí5to obsadí Lenin,
druhé Trocký a o tretí svedou boj mezi sebou Francouzi.
V jednom ze svých clánku praví pan Gó:lich:
»Ruská .revoluce vytkla si dalekosáhlé cíle, rozehnala se za nimi se zápalem,
nad nímž se tajil dech konservativní
Evrope .. « Ano, dech se
tajil a tají, ale ne bázní - Evropa se už nebojí, je jí jen líto
zbytecné krve ..
Beh není ješte docela skoncen, dobíhá ješte Trocký o druhou cenu, ale soudcové chystají již venec z vavrínu Leninovi.
Císlo 2. Z á vod

rod

i n.

Proposice a úvod: Rodina je základ státu. Zdravý, spokojený život rodinný znamená i zdraví a spokojenost státu. Rozvoj státu záleží tedy v rozvoji rodin.
»Tipy« pro tento závod: V úvahu prišla by Anglie pod znackou »my home my castle« (muj dum, muj hrad); Amerika
s domovem, v nemž vnitrní zarízení
vecné
dodal Edison;
francou.z5ký dóm ov, jednak obycejný venkovský,
jednak »:1 la
Paris«, t. j. v tomto prípade »domov v divadle ci kavárne«,
asi tak jako nekdy »ceský domov« bývá spíš v hospode.
Jak bude vypadati rodinný život za deset let v Rusku, ukázáno v úvodní povídce. Jaký jest dnes, - kdo by to mohl vedeti? Ví se jen, že jeden cas mela rodinný život na starosti
pí Kolontajová,
a ví se jen, že se tehdy utvorilo i nové slovo
v bohaté jinak reci ruské, místo »souložit« ríkalo prý se "kolontájit«. Více se neví ...
Muže sportovní
referent
zde udati spolehlivé
»tipy« pro
sázku?
Ne. Svet se mení, dnes není pravda to, co bylo ješte
vcera _ možná, že na Rusi v rodinách už se ani nežije, že
je to revolucí prekonané stanovisko - -?!

*
Císlo 3. Z á vod y a u t o mobil
U,
a e rop 1 á n U, 10 k 0mot i v, a v u b e c vše c h d o p r a v n í c h pro s tre d k U.
Ohromná
konkurence,
ohromná spousta kategorií,
ohromný
rámus a prach!! Závodí se v jednotlivých
rocnících, známkuje
se za každý výbušný vehikl, at osobní ci nákladní auto ci jiný
motor hybný, za každý vždy jeden bod.
Lelkem všech bodu v r. 1924 je asi: 18,000.000.
1. cena: Amerika 15,000.000 (!!!)
II. cena: Anglie: 1,853.000 (s koloniemi, s a m a, m a I i c k ý
o str u vek, má 1,043.000 (!!)
111. cena Francie neco pres 500.000.
IV. cena Nemecko neco pres 200.000.

TJ.
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listopadu 1924.

V. cena ltalie
'Poslední

odhad

neco pres 140.000.
Ruska

je

koncem

1923

okolo

14.000

až

15·000.

•

Cili: Amerika versus Rusko 15,000.000:15.000 .
Závod 1924 skoro skoncen; jak zní »tipy« pro budoucnost?,
Spoluprací »Devetsilu« vychází casopis »Život«. Na str. 200.
cteme tucne vytišteno:
Amel'ika
je zemí jedné b1&do1&cnosti.
ale zemí b1&do1&cr;ostije Rusko«.
Pod tím následuje
drobnejším písmem: »Rusko potrebuje
americké civilisace, aby ze
státu, jímž vládne proletariát,
stal se stát vskutku proletárský,
jehož produkce je s to bohate zásobiti veškeré obcanstvo.«
Trochu nejasné, ale zrejmo, že »Devetsil« tipuje Rusko. Prisad si, kdo máš chut! - To je prý jen »prozatím«, že Taylorismus ci vlastne Fordismus
vede patnácti miliony proti patnácti tisícum...
Leninismus
prý ty tri nuly hrackou dohoní ..
Melo by se pokracovati
v závodech? Ovšem, mnoho by bylo
vecí, mnoho je proposic, mnoho se chystá - ale, stojí za to
pokracovati a videti, jak mimo první císlo
»s I o v a n s k é
R u s k o" je poráženo v jednom závode za druhým? Jak by
dopadly, rekneme, závody stavitelu?
Jak by vypadaly závody
v rolnické zdatnosti? V r. 1920 mcl americký zemedelec k disposici celkem na osobu motorické
síly 2HP a k tomu prumerne 2 konské síly živé. R. 1920 byly celkem asi 44 miliony
konských sil v zemedelství,
v r. 1924 již asi
50 milionu!
O Rusku lépe mlcet ...
Ostatne - co je americký farmár proti mužíkovi? Což nerekl Tolstoj a neverila celá generace, že od prostého mužíka
se máme všichni ucit? Nekde vládne clovek konskými silami,
jinde zase konské síly vládnou clovekem - - _ Vsadte si,
prosím, na hloubku a šírku duše mužíkovy.
Je na míste skoncit. Nelze ani závoditi do nekonecna. Poslední závod ješte, poslední soutež, než se netrpeliví diváci rozejdou.
'.
Svetové závody v tragické velikosti. Jak zní tu »tipy«? Ríká
a vnucuje nekdo název V e I k é spojené státy americké? Ríká
La g ran d e France? Jen
nekdo Das g r O s s e Deutschland?
jedna malická zem, a vlastne ani zem to není, jest to malý
ostruvek proti
Velkému
Nekonecnému
Rusku,
The Great
Britain! Kolik lidí je v té Anglii? Má ta malická Anglie vedle
sebe takovou »zem budoucnosti«,
jako je Sibir?
Zem - Vel k á Zem
ruská! Ano _ zem e ano, ale I i d é? Není to tragické, rekne-li se »j e n ze m«, ale ne lidé?
Tragické je verit a sázet jen na velikost. Nikde není zákonem, že nejve~ší vyhraje. Nejzdatnejší
vyhraje!
Ne
~ejvetší! Malický japonský boxer dovedl 1904 knock-outovat
Velikána Velikánovice, malý David srazil Goliáše.
Velikost, která
a je jen smutné,
Velikost Ruska«.

nikomu nepomuže, ba vadí, je tragická že tip pro sázku zní: »Vsadte na tragickou

ani Slováci nejsou zvlášte náboženského
založení. Venkovský
katolický lid mluví o farári asi stejne neuctive jako lid ceského
venkova a stejne mu závidí trochu toho, také ne o mnoho lep.
šího, živobytí. Že ho lépe poslouchá a hlasuje podle jeho rad,
to proto, že se dá snáze terorisovat pri své podstatne nižší vzdelanostní i hospodárské úrovni. Slováci studovaní pak pokládají
za vec dobrého tónu dávati mezi sebou najevo svou desinteressement
na jakékoli
Vire, jmenovite
na vire
náboženské.
Jsou
dusledne
aklerikální
a uprímne
presvedceni,
že náboženství
není pro inteligenci, nýbrž pro lid. Pro ten
je však nezbytné. Dokladem pro tento malý cit náboženskosti
zdá se mi fakt, že tak mnoho katolických kneží slovenských
použilo možnosti dané prevratem, aby mohli zanechati duchovní
spr.ávy a provozovati
remesla svetská: ucitelst-,í, žurnalistiku,
politiku, spisovatelství.
Kdyby sku cne v nich doutnalá j iskérka nábožnosti, byli by zajisté použili nových možností k intensivnÍ pastoraci, ne k její 'zámene za laické remeslo. Kdyby
slovenská duše byla mimorádne
nábožná, musilo by to býti
patrno i v slovesném umení. Kukucin je skutecne nejlidovejší
prosaik slovenský, ne proto, že by jej lid nejak zvlášte mnoho
cetl, ale že umí lid i jeho rec popsat a zachovat mimorádne
verným obrazem. Kde jsou v nem bud náboženské sujety nebo
náboženská víra v transcendentní
rád, podminující a organisující
tento svet? Také Hviezdoslav
je výkvet slovenské duše. I on
je duch svetský, raduje se z krásy tohoto sveta, veští zhoubu
neprátelum,
ale proto, že lidský rozum vidí nespravedlnost
a
nesmyslnost
bezpráví. Nekteré jeho básne mají themata biblická. Ale není v nich využito, ba ani dotceno transcendentního
podkladu, jež jim tradice dala. Biblický príbeh je ornamentem
k oslave veci nejsvetejší:
lásky milenecké a lásky rodicovské.
Ale i u ostatních básníku slovenských steží by se našly projevy
mimorádné
náboženské
vlohy. Z ceho tedy má se souditi, že
slovenská duše je mimorádne nábožensky naladena?
S projevem

Chyby Cech(t a chyby Slováku.
Vážený

pane redaktore,

dovolte k myšlenkám
clánku p. Miil1era, z nichž mnohé jsou
velmi prípadné, tuto poznámku:
Odkud ví, že Slováci jsou lid
zvlášte nábožný nebo nábožensky založený? O Ceších zdálo by
se, že jejich konkretnost,
prakticnost,
reálnost jsou spíše projevem malé jejich vlohy náboženské. Aspon v prítomnosti,
a
o tu se jedná v pomeru ceskoslovenském.
Chybí ovšem podrobné
s(udie i vhodná definice náboženské vlohy. Pres to zdá se, že

uprímné

úcty

Dr. Stan. Kamaryt.
V Bratislave

3. listopadu

1924.

Otázka soudcovská.
Pane

redaktore!

Posílám k dopisu dra E. Poláka o soudcích na Slovensku
poznámku
s prosbou
o uverejnení,
má-Ii ovšem venkovský
soudce právo také býti slyšen.
Dopisem dra Poláka Váš list prinesl zase jednou neco o soudcích. Apologii soudcu na Slovensko dirigovaných.
Tentokráte
nezjištUje príspevek žádnou takovou kosmetickou
vadu, jako
flandání taláru na nedoživeném
cloveku - naopak ctenár se
docte o muŽÍch dobrých a svedomitých.
Ten list nás soudce
zase s Vaším casopisem smírí a osveží.
Prosím,

Dopisy

703

uvažte

však

tohle:

Dopis

tvrdí,

že. správný

chod

soudnictví patrí k z~kladum státu a že jest ohledne neho príznivý úsudek obyvatelstva
pro státní správu zvlášte duležitý.
o. kus dále se pripouští však, že na Slovensku vázne místy
agenda - tedy samotné prisluhování právem _ pro nedostatek
personálu. Chod soudnictví - základ státu. Pochybuji, že nekterý ctenár bude nad podobným dopisem myslit. Kdyby se
však nekdo nalezl a chtel od Vás vysvetlení, proc jest takový
stav po šesti letech, budte tak laskav a doporucte mu ctení
Soudcovských listu, Ceské advokacie, Ceského práva atd., a neškodí, když si pak jako poslední ctení - nejde o osobu, ale
systém - precte bajku, jak chránil vlk beránka.
Novinami nedávno bežely zprávy, že dojde zase k dvouleté
suspensi
nepresaditelnosti
soudcu. Soudcové
republiky
ješte
aktivování
této zásad:y, ústavou zarucené, nevideli. Duvodová
zpráva slibuje, že se bude co možno hledct na pomery osob

Prítomnost
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proti své vuli presazovaných.
Ješte vzay, když se suspendovala
ústava v tomto pro soudnictví také závažném kuse, predstoupila vláda s ujišfováním,
že si bude pocínat blahovolne a nikdy
neprišel ministr spravedlnosti pred parlament a netvrdil tam, že
ten zákon o suspensi bude provádet tvrdc a co možná i bez
ohledu na rodinu soudci't. Vždyf mezi lidovými zástupci jsou
konecne také lidé, kterí mají kus náhledu a uznání, jsou tam
i odborníci-soudci
a ti by hned asi rekli: Jak muže vypadat
práce cloveka, který ví, že se mu ubližuje tím, že se nebére
ohled na jeho rodinu, co židati mužete od lidí, s nimiž zacházíte tvrde?
A nyní píše klasický svedek o tom, jak ty sliby vypadaly ve
skutecnosti. Mejte, pane redaktore, náš vrelý dík, že Jste otiskl
dopis, kde se svet dovídá tohoto tajemství
dnešní soudcovské
organisace:
"Protože
cum, kterí
hodili ... «

jsme u justice vždy byli t v rdí a nepovolili soudjen po n e k u d mohli jíti na Slovensko a tam se

"K tomu pristupuje
další okolnost, že. kdo byl zpusobilý zejména i po stránce zdravotní, byl tam vysílán, i když rodinné
pomery jeho byly dosti obtížné.«
Jaká pozoruhodná mravní podpora se tím jiste dostala soudctlm. Kolik garancií radostné práce se skrývá v takovéto praxi.
Ctenári, myslíš?
Tedy zkrátka:
Starý buh Janus se zjevuje:
K parlamentu
bude míti oblicej usmevavý a bude ujišfovati
blahovulí - a
v "Prítomllosti«
zase vyloží, jak si máme tu blahovuli prakticky predstavovat.
Tvrdost a dosti obtížné pomery rodinné ...
Stalo se kdysi, pane redaktore,
že obžalovaného
hájil obhájce a hájil ho nejak divne. Obžalovaný se ptal po jménu a
oni mu rekli, že to jest ex oHo .. Obžalovaný
se na obhájce
dobre podíval a pronesl: "J á už jednoho takového mel, tenhle
to nebyl, to byl asi jeho bratr, ale musí to být nejaká rodina,
která není zrovna v porádku.« Prosím Vás, pane redaktore, až
zase budete ustanovovat
nebo slovo dávat nejakému
zastanci
našeho stavu, dejte dobre pozor, abyste za ty naše zastance
nesklidil od nás taky podobného uznání.
Budte zdráv.
Dr. J. B.

o

ceské kuchyni.
VIII.

\'ážený

Mám k tomu své zkušenosti:
Mel jsem príležitost
navštevovat nekolik vysor.e literárních rodin pri t. zv. literárních obedech. Pi-edstavte si, že se u stolu prave horlive debatuje o Tolstém a paní domu, která ostatne také literárnc pracuje, osloví
práve mluvícího literáta s tvárí exaltovane nadšenou: »:vIistre,
že se ty ubrouskové
knedlíky jen '.rypijou?« Když byla nepovšimnuta, prohlásí za chvíli: »Pane redaktore,
musíte si prizpusobit omácku~ Já jsem to hned ríkala naší Anne, že je málo
slaná. Ostatne, moje maminka do ní dávala vždycky kostku
cukru a to se ta holka nemuže naucit«. - Ano, to jsou práve
ty »Naše maminky«. Když je devceti dvacet, když se vdává,
smeje se tem maminkám a cte O. Wilda, ale když je jí tricet,
je na chlup stejná jako »naše maminka«. Je to snad už dedicné_

1924.

'Aby mi nekdo vytknu!, že generalisuj i: Byl jsem v rodine,
kde hráli na vecírku nejznamenitejší
umelci. Paní domu si je
pozvala, protože vášnive miluje hudbu. To jí však nevadí, aby
uprostred Brahmsova
kvarteta polohlasite nepošeptala své sousedce, že Máry jiste zapomene dát do cerné kávy cikorku, a •
hlucne nezmizela v kuchyni.
.
Také jsem chodil jednou po nábreží s dvema ceskými spisovatelkami. Ta, o níž jsem se domníval, že je nejpoetictejší
bytostí, zacala rozhovor. o varení a s I u ž k á c h, v kterém setrvala
celou hodinu, ackoliv bylo posvátné jaro, cistotné nebe nad ní
a ptáci v korunách stromu -- vše docela nekuchynské. A jak
teprve vypadají ty neliterární
ženy!
Paní Ma-Fa si krásne predstavuje
stravování v cafettierech,
že prý by žena nebyla otrokem kuchyne. Paní Ma-Í'o, ruku na
srdce! Vy jste už kolikrát v "Lijovkách«
prozradila, jak dobre
znáte ženy. Nuže reknete mi, co by ceská žena celý <len delala
a hlavne myslila bez ceské kuchyne!
Kdyby nemela ceskou
kuchyni, nebylo by príciny, aby mcla služku. Prosím Vás, za
kým by celý den chodila a poucovalo. ho, co by si pocal ceský
manžel, kdyby zmizel z rodiny tento hromosvod ženiných rozmanP Co by si povídaly ceské panicky, které se zastavily se
služkovskou historií uprostred Václavského námestí a chtejí se
tvrdošíjne
dát zajet automobilem?
Co by si povídaly v kavárnách, proc by se zakládaly dámské kluby a spolky? Proc by
chodily ženy pak do schi'1zí ruzných institucí, kdyby si po a
pred nemohly po stežovat na rezníka, špatnou' plotnu a služku?
Paní Ma-Fo, predstavte
si, oc by byla ceská žena ochuzena!
K cemu by pak byla celá receptová literatura?
A tecT si reknete
kdo by radši opustil ceskou kuchyni? Já myslím, že muž. Jen
proto, aby nemusel denne poslouchat
u obeda, že služka je
coura, a nic neumí a že »naše maminka« mastila kunerolem.
V úcte Váš

-1-

Moderní dívka.
Slovutný

pane redaktore!

Prosím Vás o vce nezvyklou. Napište mne adresu - nebo
snad jemnejší zpusob by byl - napište mou adresu oné dívce,
autorce clánku »Proc nemáme deti« v »Prítomnosti«
cís. 43.
Mnoho mužu bojí se studované
autoritu
nedovedli pred ní uhájiti.

pane redaktore!

Dovolte, abych vytasil svuj mec a potrel pí. Ma-Fu, která
se vrhla na nás muže a dala nám epitheton brzdy všeho pokroku, dokonce nejen kuchynského. Že prý my muži jsme prekážkou k odstranení ceské kuchyne. S radostí se opírám o autoritu. p. Dr. Procházky, co se týce dívcího studia. Rekl bych
spíše ženského studia, protože s dívkami to ještc tak jde, ale
jak se taková studovaná
dívka stane hlavou domácnosti,
je
se vším konec.
•

13. listopadu

V dokonalé

dívky, bojí se, že by svou
Vy'jimky jsou však prece.
úcte

Dr. V.
(Redalcce lituje, že nemuže prispeti k seznámení tak zajímavému a slibnému, a to z toho duvodu, že adresy oné dívky
nezná. Doufáme, že jste neprehlédl úvodní poznámku, v níž se
praví, že clánek byl preložen z amerického
»Outlooku«. Je-li
však Vaše odhodlání tak silné, že se nebojí ani Atlantického
oceánu, bylo by snad možno dopsati redakci »Ontlooku«.)
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