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Politika
K nofli ce k.
K ruzn~'maférám korupcním pristoupila aféra knoflíová: na první pohled tu není nic spolecného, ale pri
zornejší analysi snadno v)'sví tá spojitost.
v jednom
v druhém prípade beží o spolecenskou mravnost
obní statecnost.
Obvinení, že dr. Smeral byl za války policejním kon'dentem, to jsme již rekli, neobstojí. Nebylo pro toto.
rzení predneseno žádného dllvodu. Dr. Smeral, aby se
bhájil, otiskl nckteré dokumenty;
když tento sv lIj
)'sl ohlásil, cekalo se mnohem více než prinesl. Možá, že si neco schovává na pozdejší dobu. N ovc obvi-
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uje dr. Baxu.
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Hlavní argument, pokud vidíme. dr. Šmeral podává
Skladem,že nejen jeho strana, nýbrž i strany ostatní
verily ho d{'t1ežitouvedoucí hodností spojených stran
že tedy delal politiku techto stran, ba politiku prímo
Yen;'troc1ní.Strany o knoflíkové afére vedcly, o ní
naly a neuznaly v ní pochybení, jak práve zvolení
a Šmerala za místopredsedu Svazu dosvedcuje.
Dukaz dra Šmerala neobstojí, protože podává víc,
ž prukazní materiál dovoluje. Strany sverily mu
nkci a vedení podle umluveného programu a priroe ve všeobecn~'ch liniích, ale nepredeslaly mu, a ani
ho ucinit nemohly, jak v jednotlivém prípade takticky
: a smí postupovat. Z toho, co dr. Smeral sám uvádí,
vic1no,že delal víc, než bylo treba. Tak, jak on hájil
anu pred persekucí, strana demokratická postupovat
mela. A jestliže za tento postup je odpovedný dr.
eral a nikoliv strana, pak jeho postup byl rozhodne
hyl)enýa nejen pochyben)", nýbrž sám v sobe neprístn~·. To byla úslužnost prílišná, která se prograove nedá schválit. Vyplývala rozhodne z osobních
• oru a z charakteru dra Smerala; byla to demokray neprípustná duvera k vláde a prímo servilismus.
bylto ovšem, jak už s nekolika stran bylo rozpoznáno,
bní strach.
Velmiseslabil svoji posici dr. Smeral tím, když publival udání dra Soukupa a zamlcel, že to zadání sám
lupodepsal. Byl v tom usvedcen replikou dra Soupa. Nebudeme se pouštet do úvah, do které míry odhaí v knoflíkové afére dra Smerala d~skvalifiku.ie jako
dce, at už strany sociálne-demokratické,
anebo ted
rany komunistické. Ale vnucuje se nám jeden a, doíváme se, duležitý argument.
Vládní nebo lépe
ládychtivá taktika dra Smerala za války jiste dokaje, že nepostihl tenkrát svetovou situaci ani vojenskou
i politickou. Domníval se a hájil presvedcení, že
ntrální Mocnosti vyhrají a že osud jeho strany a ceo národa visí na tomto vítezství. Jestliže dr. Smeral
ochopil svetovou situaci za války, deláme z toho záYr,že stejne nepochopil a nechápe svetovou situaci po
'\ce, nebot poválecná situace vyplývá ze situace váYné.Kdo nepochopil válku, nepochopuje míru; kdo
vril až do konce ve vítezství Centrálních Mocností, tonemužeme .verit, že jeho nynejší program spocívá

na vecném posouzení pomeru. Kdo se tak neosvedcil
politicky vcera, ten se sotva osvedcí dnes a zítra.
Tento náš soud o nynejším vudci komunistickém
prirozene se dot5'ká jeho drívejší strany, strany sociálne
demoki-atické. Jestliže mluvcí sociální demokracie postavení dra Sp-lerala ve své strane ted vykládají a
omlouvají tím, že stranu až do r. 1917 zná s i I n i 1 a
prímo hypnotisoval, pak musíme se t~lzat: je možné a
jak, aby celá strana a ostatní vudcové drem Smeralem
byli znásilneni? Jestliže dr. Šmeral, jak mluvcí sociální
demokracie tecf dokazují, byl politik tak nicotný a
prázdný, co z toho vyplývá pro posouzení strany jím
vedené? Máme dva dokumenty, které osvetlují alespOll
dva vedou!=í poslance. Predne, chování dra Soukupa.
Musíme dát dr. Herbenovi za pravdu, že také dr. SOllkup, nejináce než dr. Šmeral, byl zachvácen strachem.
Neríkáme tím, že dr. Soukup je od prírody clovekem'
tak zastrašeným jako dr. Smeral, ale v daném prípade
jednal také ze strachu. A druhý dokument týká se
poslance Habrmana.
Tak poníženou
žádost, jakou
poslanec Hahrmall podal vídenským pánum, sociální
demokrat podat nesmel. Tedy, tri vedoucí poslanci sociálne-demokratické strany se v afére neosvedcili: dr.
Srn:eral, dr. Soukup, poslanec Habrman. Trebaže to byli
lidé ve strane sociálne-demokratické vynikající, nechceme tím ríci, že strana s nimi souhlasila. Naopak, víme
již dnes, že delnictvo ve strane alespon s taktikou dra
Šmerala nesouhlasilo.
Knoflíková aféra je príspevkem k rozrešení sporu,
kdo nás osvobodil, zdali akce zahranicní a legionárská
nebo »národ sám«, jak to se strany národne-demokratické bylo prohlašováno. Ovšem, že knoflíková aféra se
v první rade týká sociální demokracie a ta je jen cástí
národa, avšak do jisté míry jsou aférou dotceny i strany jiné, pokud totiž taktiku dra Smerala bud prímo
schvalovaly, anebo alespoií bez protestu tak dlouho snášely .
Dr. Smeral a jeho hlavní orgán ukazoval již na to,
jakou politiku dr. Kramár hlásal pred soudem a jak
pred soudem postupoval; zdá se nám, že se dr. Šmeral
dra Kramáre dovolává neprávem. Dr. Kramár ovšem
byl pro Rakousko, ale byl také pro Rusko. - Rusko
carské. Ale tolik je z aféry již patrno, že dost znacná
cást našich politických lidí na pocátku války a za jejího
trvání nevedla si dost sebevedome a nevedla si dost deL.
mokraticky.
DL
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Vrbenský:

Politika a korupce.
Byl jsem požádán redakcí Prí tom n o s t i, abych
napsal svuj úsudek o politice a korupci. Náležím mezi
príslušníky svetového názoru socialistického a prirozene
mé názory na verejný život a všecky zjevy jej doprovázející merím a hodnotím dle toho. Snad mohlo by se
zdáti podivným, že o otázkách politické mravnosti mltže
býti nejaká ruznost názoru, a prece skutecný život podává velikou radu dokladu o tom, že tomu skutecne tak
je. Tam, kde verejne cinní lidé zastávají zásadu, že politika mravnosti žádné vubec nezná, prestává diskuse
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o prícinách a dusledcích. Že v politice je cinna veliká
rada lidí amorálních i nemorálních, není úsudkerrl vzatÝm ze vzduchu.
V parlamentním živote ceskoslovenské republiky poznal jsem prubehem své poslanecké i ministerské cinnosti, od roku 1918 až do nezákonného a protiústavního
zabránení v práci zákonodárné rozsudkem volebního
soudu z 22. cervna 1922, mnoho nezdravého. Vstupuje
v roce 1918 po revoluci, na níž bral jsem cinnou úcast,
do života parlamentního, kterého jsme se my, nezávislí
socialisté ceští, za Rakouska z duvodu taktických stranili, videl jsem mnoho statecných hlav a zanícených
srdcí, jež, tak zdálo se mne, venují se verejné cinnosti
v revolucním Národním Shromáždení jen proto, aby
zarucili svobod1,l, kulturu a blahobyt všemu lidu a tím
i vecnou existenci malého národa v srdci Evropy. Zdálo
se v prvních mesících po revoluci, že revolucní sbor
jest celek velmi blízkého svetového názoru a že všecka .
práce tu vychází z jaksi jednotné vule.
Záhy ukázalo se, že tento jednotný duch byl vytvoren pod nátlakem lidových mas a jejich prací v revolucních národních výborech, roztroušených po celé republice, a že, jakmile vedoucí státníci meštanského tábora
vymohli si zrušení revolucních organisací osvobozeného
národa, ihned trídní stanoviska zástupcu jednotlivých
stran objevila se v jednání revolucního sboru. V dobe
zmínené práve revolucní jednotnosti vysoká byrokracie
státní, jako tvárný vosk, vykonávala vuli lidu, který
zároven mel rozhodující vliv i na vuli svých vudcu.
V té dobe, myslím, až na výjimecné prípady zvrhlých
degenerátu, nebylo verejné korupce v našem mladém
státe.
'
Pri tvorení ministerstev trídní stanoyiska hrála již
vynikající roli, pusobila neprímo na charakter mnohých
úredníku a oslabovala u nich autoritu lidu i jeho vudcu.
Tím nechci ríci, že už v té periode rozmáhala se korupce, konstatuji pouze, že trídní stanoviska pusobila ri;].
tvorení karakteru verejné administrativy.
Je, myslím,
dost známÝm faktem, že správní aparát asi z osmdesáti
procent a snad více, a hlavne ti v nem, kdož tam rozhodují svým vlivem a úredním postavením, jsou lidé
meštanského svetového názoru. Tato vysoká percentuelní prevalence úrednictva z meštanských rad šírila neochotu a tím i neduveru lidu a vedla k odvratu jeho
úcasti na politice.
Tento pokles interesu lidu, jehož základ spocíval
v prícinách, jež nebylo lze snadno socialistickÝm politikum prekonat, pri zachování hrozivého revolucního
omylu, že všetky staré rakouské zákony i narízení v novém státe mají plnou platnost, a pri faktickém nedostatku úrednictva svetového názoru socialistického, vedl
k vzrustu moci jednotlivclt ve stranách politických, jež
vyvrcholila v oligarchii peti mužu za vlády Cerného
i dalších.
Tato oligarchie nenašla témer odporu, pres to, že bylo
jasno, že je to orgán protiústavní, stojící mimo vládu,
nad vládou, a pri tom pred zákonem nezodpovedný.
V té dobe nekolika politikum, jimž politika je zároven
i jediným životním zamestnáním, dostalo se velikých
dartt za tím úcelem, aby, osvobozeni od starostí o hmotné potreby, mohli se úplne venovati verejným záležitostem. Neváhám ríci, že tyto dary, dávané patrne v nejlepším úmyslu, vykonaly dílo nedobré. Lidé obdarovaní
cítí se príliš vázáni a, jsou-li mezi obdarovanými i povahy amorální, bez rozumové i citové erudice, mohou
a také vykládali si dary všelijak. A je pochopitelno, že

prestyž dárcu v ocích takových lidí hluboko poklesá,
trebas predstírali opak, a uplatnujíce vliv názoru dárcu
ne z presvedcení, nýbrž pod nátlakem vdecnosti, snižovali i jejich autoritu, casto se jich dovolávajíce a zneužívajíce jich v politice pro hospodárskou i politickou
i kulturní reakci.
Tito lidé cítili se príliš volnými, než aby podobnými
dary a úsluhami nevynucovali si prízen kolegu poslancu, a tak od roku 1920, od rozbití sociální demokracie,
užívá se politických method, jež prímo vedou k zbahnení politického života, k ztráte autority zákonodárných sboru, poslancu i senátoru. Pánem státu stává se
vysoká byrokracie, zasvecená do taju politických, propadající z cásti také verejné demoralisaci - po demoralisaci mnohých politiku.
Tím celý stát a jeho rízení ocitá se v rukou, hospodársky silných jednotlivcu a skupin a je využíván ve
prospech menšího procenta obyvatelu státu, stávaje se
tak státem kapitalistick5rm, proti duchu nynejší periody
dejinné, jež cílí ve svetovém merítku k socialismu.
A nejen proti tomuto smeru dnešního vývoje sveta je
naše republika nyní vedena a budována, je budována
takto i proti duchu ceskoslovenské r'evoluce, proti obsahu a smyslu projevu revolucních armád, jak o tom
svedcí jasne formulace washingtonské deklarace.
V tom spocívá mezinárodní nebezpecí pro existenci
naší republiky. Oligarchie, jež komanduje parlament za
trpného mlcení zákonodárcu nynejší vládní menšinyvetšiny, jež tvorí i v lune vlády nadrízený sbor peti,
musí míti ony zhoubné následky, jež známy jsou dobre
z dejin ruzných státu i zhynuvších velikých imperií.
Vláda všenárodní koalice je pri složení našeho obyvatelstva útvarem proti pri rozeným, prevalence meštanstva
ve vláde stupnuje vnitrní chaos ve státe, a v dohledné
dobe, bude-li na tomto systému vytrváno, povede
k mezinárodnímu oslabení posice republiky.
Vývoj sveta jde na levo, složení naší vlády vede
a musí vést v pravo. Jmenuje-li predseda vlády snahy
komunismu, jehož konecné cíle nejsou diametrálne rozdílné, krome methody bojovné, od cílu socialismu, krádeží, zaujímá stanovisko vlád svaté aliance dob Bachových a jeho následovníku, již prohlašovali socialismus
za petrolejnictví a jeho program »delení« za krádež.
Od zákona na ochranu republiky, který správne byl
charakterisován
senátorem Krejcím jako zákon na
ochranu koalice, vede cesta dál v pravo, k dušení svo..
body tisku, k zákonu, jak charakterisoval jej, myslím,
docent dr. Stránský, na ochranu korupce. Prvním zákonem revoluce prejali jsme všecky zákony rakouské
a nyní žijeme v tak hlubokém úpadku politickém, že
nekteré z nich vláda snaží se ješte zhoršiti. Tím upevneny budou podmínky pro další trvání a vzrust korupce
u prodejných politiku a v cásti byrokracie a napjetí
mezi lidem a vládou se zvýší. ,

Vojenské dodávky.
Ministerstvo národní obrany mezi jiným zdedilo
z Rakouska též nevalnou povest armádního hospodárství, která se jmenovite
houževnate
udržovala
v nekterých
dodavatelských
kruzích.
Predpokládala se starobylost a neodbornost vojenské kontroly,
podcenovala se mravní kvalita vojenských orgánu,
takže se nepovažovala za nutnou zvlášt vysoká obratnost v získávání vojenských dodávek a zvlášt úzkostlivé
dodržování smluvních podmínek.
Ješte. nedávno rekl
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prekvapene dodavatel dustojníkovi, který upozornoval
na nutnost dodržovat prejímací podmínky:
»Ano, ty
predpisy byly také za Rakouska, ale nikdo jich nedodržoval.« Deputace družstva, jehož špatná nabídka zamítnuta, trpce si postežovala, že nemá peníze jako konkurenti pro pány v ministerstvu.
Proto prekvapení pri odhalení benzinové korupce nebylotak všeobecné, ac snad nejvetší bylo v samém ministerstvu. To ukázalo se být V situaci klamaného muže,
jenž poslední se dozvídá o ženine nevere, nebot mnoho
úsilí v posledních letech vynaložili hospodársko-administrativní a kontrolní odborníci M. N. O. na to, by korupcepri vojenských dodávkách byla znemožnena a aby
se povest vojenské správy v tomto ohledu podstatne
zlepšila.
Nikde snad nebyly útoky nekterých dodavatelu tak
neomalené a nesolidnost pri dodávkách tak castá jako
u vojenské správy. Postupem casu, pri stálém reorganisování a zlepšování komercního aparátu M. N. O.
a pri stále prísnejší kontrole jakosti dodávaného zboží,
zjevy nesolidnosti mizely a to snad též privodilo, ze se
pozornost orgánu M. N. O. ponekud uspala, že zustaly
prehlédnuty nekteré velké organisacní nedostatky v hospodárském a kontrolním aparátu a že se též prehlížel
zajímavý zjev nové živnosti: prostrednictví mezi dodavatelia vojenským erárem. Této živnosti venovali s neobycejnou horlivostí a financním úspechem bývalí dustojníci, referenti M. N. O.
Když propukla benzinová aféra, prišlo se práve po
stope techto živnostníku na korupce další: psacích stroju, ruzného textilního materiálu a j.
Benzinová aféra je vyšetrována jednak soudne, jednak administrativne. Toto interní vyšetrování pravdepodobneukáže ruzné nedostatky administrativního aparátu, na nemž je ješte mnoho pecetí neodborných rukou tech známých »všeodborníku«, kterí s kvalifikací
záložních poddustojníku
a frontových
dustojníkLt
a s legitimací politických stran venovali se nejen tvorení milice, vojenské statistiky, ale i výrobe a opatrování výzbroje. Tito lidé jsou snad unikátem národní
obrany, o níž po prevratu dovedli s neobycejnou odvahou rozhodovati všichni »diensttauglich«, kterí jako
vesnictí stratégové v manévrech jasne popírali názor
o ceskémantimilitarismu.
Organismus armády ukázal se tehdy tak podivtnodne
pružným, že se prizpusobil organisacnímu elánu techto
všestranných talentu a stejne podivuhodne se prizpusobilválecný prumysl a obchod odbornosti nových agentLt,
jež získal v bývalých aktivních c1Llstojnících.
Soudní procesy ukáží zajímavé postavy techto pánu
s kvalifikací kadetních škol a dustojnického spolecenského vystupování. Ukáží také, typy záložních dustojníku, kterí prošedše v M. N. O. nezbytný kurs hospodárské praxe, venovali se jí pak s dr,uhé strany jako lidé
mající své kamarády v resortních oddeleních a znající,
»jak to chodí« v M. N. O. a »jak se na to musí.« Dovedli se bud v úradovnách, odkud bylo je težko jako
kamarády vyhodit, nebo v kavárenských
kroužcích
vždy vcas dovedet, co národní obrana potrebuje, a skocivše ciperne mezi výrobce a konsumenta, organisovali
dodávky. Jeden takový typ z benzinové aféry vystupovalpohostinsku u ruzných firem a snad by nebyl skoncil
u Naftaspol, kdyby to nebylo prasklo. Cetl jsem kdysi
uceného národohospodáre,
vykládajícího nutnost obchodních sprostredkovatelu a doporucuji vedecké úvaze
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pér specielních techto komisionárLt armádních, kterí
možná jsou nutným katalysátorem
hospodárské cinnosti vojenského eráru. Nebot materiál a zboží, na jehož potrebu nepomyslili v ministerstvu, ukázal se nezbytným, jakmile byl v rukou techto komisionáru.
Težkopádný zadávací aparát najednou se dal zjednodušit, z verejné souteže udelala se omezená a objednávka bleskurychle projednána, když se uplatnila expertura zkušeného komisionáre.
Podle novinárských
zpráv náš typ dovedl dokonce rychleji rafinovat benzin
než továrna, treba jen v jedné láhvi. Nutno ho hájitI
proti podezrení z neodbornosti, jakoby sprostredkoval
dodávku špatného benzinu, nebot on vedel lépe než novinári, že jakost benzinu by byla Achillovou patoLI korupcního komplotu. Také pokud víme, nebylo dosud
zjišteno, že by benzin ,dodaný Naftaspol byl príliš špatný. Mohlo se sice provádeti to, co se také s jedné strany
podezrívalo, že by se totiž k analysám predkládaly fi\lgované vzorky, ale tento podvod má prece krátké nohy,
dá se snad provést u malé dodávky, která se rychleji
spotrebuje, než zkontroluje. Sto cisteren je zásoba trochu velká, než aby unikla kontrole byt znacne neobratné. Podvod se musil delat jinak. Jak, to podrobne ukáží
výsledky soudního a administrativního
rízení. Dnes se
dá pouze tušit, jakou úlohu hráli na jedné strane referenti nakupující, objednávající a kontrolující a na druhé
strane korumpující jednatelé, komisionári a sprostreJkovatelé. Velmi zajímavá bude úcast referenta hospodárské kontroly, o jehož rafinovanosti svedcí administrativní proces, který inscenoval proti první dodávce
N aftaspolu v dobe, kdy prosazoval dodávku druhou.
Zajímavé bude zjištení, zda N aftaspol. byla jediná, jež
korumpovala. Vubec bude mnoho' poucného v procesu,
neudelají-li se z neho vojenská a politická tajemství.
Zatím zpusob, jakÝm se korupce benzinová odhalila
a dosud stihá je exemplární v našich pomerech a dovede-Ii jít ministerstvo národní obrany dál bez ohledu na
postavení zúcastnených nevojákt\ jako soud sáhl na
vysoké úredníky Legiobanky, mohla by míti benzinová
aféra velký význam pro cištení dusné pražské atmosféry. Doufáme, že nepoškodí povest M. N. O., nejen proto, že korupce se opírala o vlivné kruhy kolem Svátka
a tím byla »bomhenfest«, nýbrž hlavne proto, že národní
obrana ukáže stejnou mužnost pri šet~ení administrativním jako pri soudním, pri prijímání uprímné kritiky
nedostatku a pri jejich odstranování.
Bude muset bedlive prozkoumat a znicit príciny korupce, jež jsou specificky vojenské, aby nemohl dodavatelský komisionár tvrdit, že vojenský erár koupí
a prejme všechno. Snad si M. N. O. zvykne býti pružnejší pri získávání skutecných odborníkLl nebo pri stycích s nimi, jako melo kdysi dost pružnosti pro neodborníky. A zvýšiti si respekt u dodavatelu svými referenty nepodkupnými a znalými, bude z velké cásti zabezpeceno proti podvodum a jeho referenti proti svodum. Také omezení recené živnosti komisionárské prospeje, ale to je jen lécení symptomLt. V organisaci armády, jež dosud se nezbavila tereziánských tradic zásobování, jest hledati príciny specifické. A ty, jež jsou
všeobecné a pronikají celý státní organismus, dají se
na vojne odstranovat jen tehdy, budou-li mít naši vojáci tolik obcanské statecnosti jako meli vojenské.
A k této obcanské statecnosti patrí mnoho, také velká
porce sebekritiky.
-xyz-
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Lillian Dixon:

Drobnosti ke zmene vlády v Anglii.
Londýn,
Zmena vlády doprovázena
i lidovými vtipy:

je prirozene

jako

v breznu.

vše v Londýne,

. Muž, pricházeje domu po hrc golfu" v níž se mu valne nedarilo: »Jsem celý rozlámaný dnes.« Žena. »Nic si z toho nedelej,
možná, že delnická vláda odstraní golf.«

*
Nac e m z á lež í. - Divák u buckinghamského
paláce, jenž
videl odcházeti Macdonalda v cylindru po holdu vzdaném královi, rozumoval takto: »Skutecne nevyhlíží špatne, ale rád bych
nahlédl, co má v hlave.«

*

Ustrašený prumyslník:
»Souhlasím s vašimi požadavky arbitrace, koho navrhujete za arbitrátora?«
Vttdce delnický: »Mne.«

*
»J e nemožno mluviti o panu Sidney Webbovi a nezmíniti se
o paní Sidney \"!ebbove,« praví kdosi v ca<sopise, »to je jedna
z tech vecí, které ženou vodiu na mlýn antisócia!istu.«

nost

20. brezna 1924.

jiného typu. Uvažuj,te
vlasti.«

nestranne,zda

• »Neprimlouvám
se za aristokraty
jako takové. Ruští aristokra;té byli strážci civilisace spíše skleníkové, a jej ich zmizeni
zanechalo zemi v barbar:ském stavu. Ale jako obcané byli ubohou sebrankou;
jsou i jiné zeme, v nichž aristokraté nezískali
si vážnosti, ale lze totéž ríci o naší zemi?«
»Myslím na pracující
aristokracii,
na jména, jako Darwin,
Col'eridge, Wordsworth,
Polock, Butler, Kenned'y, Lawrence.
Muže nekdo, kdo zná tradici techto wdin, tvr,diti, že dobrá krev
nic neznamená, aneb že je! moudrým, hubiti tyto 'rody težkým
bremenem daní, které jsou ve prospech hemžících se potomku
predmestí?«
»Tak dostávám se k
mu, co obzvlášte jsem chtel zdurazniti.
Massy, jak se jim obycejne ríká, lze rozdeliti na pracující lidi,
kterí nesou vlastní tíži, a pocetne velikou trídu parasitu, kterí
nenesou vlastní zodpovednosti,
a nikdy neponesou. Jsou mrtvolným typem spolecnosti, z cásti protože neni práce v této zemi
p'tO 48 milionu a pravdepodobne
nikdy nebude - z cásti protože
jejich špatné fysické, duševní a podobné vlastnosti zabranuji
mnohým z nÍ'Ch, aby se stali užitecnými obcany.«

*

*
H u mor
z par I a ln e n t u. Sil' Willi,am Allan oživil
debatu ve snemovne rka: »Když nebudeme moci vyrábet zboží,
lidé l1Iebudou moci je kupo'Vat, a Ziboží zustane v našich skladech.«
Pan Mardi Jones rovnež prispel k obveselení, když v debate
prohlásil: »Nesvatá trojice kapitalistického
systému je: alkohol,lehké ženy, a hubení kone, a tito tri jdou ruku v ruce.«
Míne,ní
církevních
hodnostáru
o :delnic'ké
v I á d e. - Canon .Barnes (Westmimstersk~
opatství):
»Neobávám se, ž,e delníci zneužijí své moci. Politický takt není omezen
jen na jednu trídiu. Tužby, z nichž se tvorí krestanský idealismus,
jsou práve tok silné u delníku a jejich vudcu, jako v jiných
vrstvách. Jako Índiividua snad se lišíme výchovou, schopností
a sociálním postavením. Ale pokud se týce cností a slabostí, jsme
všichni, bohatí i chudí, nápadne si podobni. Národ je prirozeným
celkem, ježtO' všechny trídy vyšly z jednoho hllJízda.«
»Je pošetilostí domnívati se, že príchod delníktl k moci znamená revoluci. Mezi všemi velkými národiy sveta není jediného,
v nemž by' instinkt prol právo a porádek byl tak pevne vkorenen,
jalw mezi námi.«
»Nemusíme se obávati vlády delnické; neprinese ani chaos ani
mil1enium.«

*

T h e vel' y r e vel' e n d D e a n Ing e píše v N ew Leader:
»Trída, k níž náležím, je nyní vlastne bez práv, ponevadž je
malou menšinou ve všech volebních okresech. Jsouce belz mory!
a representace, nemají jiné vyhlídky než všichni, kterí se nac'házejí v takové situaci, že budou vyssáváni, nebude-Ii jim dokonce stažena kuže za živa. Ovšem nej,eE1nám taktne a zdvorile,
pravím-li toto, ale chci se dostati k základu problému. Friedrich
Veiiký vysvetlil svoji methodu takto: »Vezmu si, co chci. Potom
vždycky oojdu pedanty, kterí dokáží, že jsem m'el právo.« Ped!anti v cern}ch kabátech, hlavne právníci, faJrári, žurnalisté
- hrnou 'se do rad delnické strany. Vedí, co se od nich ocekává
a jsou vynalézavi! Již si l1Iašli heslo - »Pristu'pujeme ke strane«,
prohlašuji,
»z idealismu«.
»J sem s,tarší muž, zvyku témer asketických, a nebolel~ by
mne velice, kdybych byl pripravoen o úspory pracného života. Ale
mám ctyri deti a p,riznávám se, že myšlenka, co se z nich stane,
muže mi ztrpciti stárí.«
»Posledl1lího roku pocet porodu' ve FinlSbury byl' 41 na tisíc,
ve Westminsteru
9 na tisíc. V tomto poctu lze císti osud vyšších
tríd. Brzy vyhynou a zeme bude obydlena muži a ženami zcela

tato zmena bude k dobru

H I a s y z u I i c. -

A. VV. Nevinson

píše v »The New Leader«:

Slyšel jsem mluvit na ulici: »Hrozne dobrý nápad, dát úrad sta··
rému Chelmsfordovi.
\"!inchesterský
rodák a nácelník oxfordského cricketu! Což nebyl presidentem
M. C. C. nebo cehosi?
Dobrý chlap! Jiste se budJe chovat slušne. Znám muže, který
ho zná;' praví, že je al1 right. Rád bych vedel, jak se mu to
bude líbit, až bude musit péci s horníky, tkalci a konduktéry.
Jaká to celádka! MYi>lím ale, že to vydirží. Ví mnoho o tygrech
a zabíjení prasat, starý Chelm. Britanie je v bezpecí. Velice
dobré jmenování! Ten chlap Mac má prec trochu rozumu v makovici.«
Šel jsem jinou ulicí a slyšel jsem tento rozvážný hlas: "Musíme se s tím smírit, brachu, jak nejlépe dovedeme. Starý rád
se mení, a cím více se mení, tím více je to zase to staré. Budoucnost jest v klíne bohu. Minulost je za námi, budoucnost prichází. Kariéra je otevrena nadaným lidem, jak praví NapolClOn,
Se zadostiucinením
myslím na to, že je-Ii Parmoor naším representantem ve spolecnosti národu, naše stará vlast je bezpecná.
N emužemel chváliti každý pocin vlády, at legislativní, nebo administrativnÍ.
Ale jak to rekl kapitán tonoucí lodi:
"Budte
Brity!« Hrajme slušne' Slušná hra je považována v této historické zemi za známku obcanské cnosti. Nevím jiste, ale snad
je to známkou
každé cnosti, známkou neznámou v zemích
mene štastných.
Co vidíme
kol sebe, ukazuje
mne podstatnou solidaritu a nadbytek dobré vllle! všech tríd, zvlášte chudých a potrebn!ých. Majíce vládu nad jihem a severem, musíme
jíti za svetlem, a mohu jen s obdivem dívat se, jak ve vlnobití
demokratického
hnutí stará archa britské konstituce je citlivá
na každý pohyb kormidla.«
A potom jsem šel zase do jiné ulice! a slyšel: »Co to Maca
napadlo, dát úrad takovému tlllpasovi, jako je Chelmsford? Což
nemáme hromadu našich vlastních lidí, práve tak dobrých jako
on? Co budeme delat s lordy a podobnou sebrankou?« »A kde
zustala Markéta?*)
To bych rád vedel. Proc se nedoGtala naše
Markéta do kabinetu soucasne s muži, je práve tak dobrá a
mozna dal:eko lepší. iHká si feminista, není·li pravda? Ale já
mu to neverím.«
Jiný náhled: »Kde je Pethick Lawrel1ce? Nezaslouží si také
neco?' Neporazil \Vhinstona? N ebylQ to nejvetší vitczstv í strany?
Co se stane s dávkou z majetku, když Pethick Lawrence nebude
pri tom? Ovšem je tam Sidney Arnold, ale ten jde do Snemovny
*) Margarret

G. Bondfield,

žena-poslanec.

P. r.
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Chtel bych ho videt, jak bude uvádet dávku z majetku
nemovny lord:"l! Ukousli by mu hlavu!«
A konecnc prišel jsem do vlastní tiché ulice a tam jsem slymuže, jenž rekl: »Dejte té holote príležitost; to je muj náCož nemužete dát príležitost té holote? Pohledte na ty pa• , kterí sedeli v parlamente pred nimi. Nikdo by nedovedl
lat z toho vetší kaši, než ti paprikové.
Nemohl, ani kdyby
. Dejte té žebrote volnost. To je mtlj názor. At ukážou, co
edou. Faire play! pravím já.«

Filosofie
erd. Peroutka:

"Das ewig Weibliche" v politice.
»J est jeden vražedný hrích:
nerozumeti
díteti v ž,ene.«

Jedna mladá dáma cítila se býti nutkána napsati nám
opis o sv)'ch star'ostech, který jsme uverejnili: stežoa si, že je trestána za to, že zustala doma o posled'ch obecních volbách, a pripojila k tomu samá hrozná
riznání: že ji politika nezajímá, že jí proto scházejí
unky, že si plete názvy stran, že neví, co chce ta a co
mi,'a apelovala na náš rozum, abychom uznali, že by
takov)'ch okolností nemelo mnoho smyslu, aby šla
olit.
Jakkoliv zastrcené a nenápadné bylo místo, na nemž
yl dopis otisknut, prece neušel bystrému zraku pí.
ndové-Štychové, známé bojovnice za ženská práva,
. napsala o tom do »Socialisty« clánek, který výslovne
byl venován »nejen našim ctenárkám, ale i redakci
Prí to 111 n o s t i.« Paní Štychová soudí o pisatelce
našeho dopisu velmi pessimisticky: nazývá ji pI:0ste
lupilkem. pokud se týká sveta vl'Ibec, jest pí. Štychová plna pessimismu: tuší intriky na všech stranách
predpokládá, že jest možno, že dopis ten nebyl vubec
án ženou, nýbrž snad nejakým zarytým a dábelským
oopt'lrcemzrovnoprávnení žen s muži. Celkem žádá od
edakce Prí tom n o s t i, aby prestala uverejnovat
rojevy takových hlupákt!, a projevuje mínení, že P r íomnost jest

I

»tu proto, aby uverej.iíovala
tomu rozumej í, zaj ímaj í se
mnoho a od tcch by si mela
spcvek, ponevadž tem patrí
doucnost.«

príspevky tech, kterí naopak
o to. Takových obcanek jest
Prí tom n o s t vyžádat prínej en prítomnost,
ale i bu-

Avšak nikoli pouze tento clánek, nýbrž i okolní clánjsoupoucny,
predstavu,
pí. Stychová nebot
chová odhalují
o pravé jasne
žene.ideální
V clánku
»Kdy
'me zacít se založením místní ženské rady Sociali'ckéhoSjednocení?« jest tento ideál pravé a nehloupé
y kreslen v kladné forme rysy lapidárními:

v

»IIned, jakmile je v míste aspon sedm clenelk strany, které
se ustaví v predsednidvo
a revisi M. Ž. R ... V prvé rade
venují se práci agitacní mezi ženami a starají se také, aby
mezi ženy pronikla naše príloha »Socialistka«. Jakmile pripravily pl'tdu a vzbudily zájem mezi ženami, prikrocí po
dohode s místní politickou organisací k usporádání verejné
sehilze... Dilvernice zpravidla zaqajuje
a rídí schuzi ...
Ostatní clenky rozdelí si funkce tak, že jedna nebo dve mají
na starosti prodej brožur a listu strany, jiné rozdávaj í príhlášky mezi ty ženy, o nichž vedí, že jsou bud indiferentní
nebo patrí k nekteré z vládních ci vtlbec socialistických
stran ... «

Ejhle
hinan.«
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»Das M. Ž. R. zieht uns

Naše mladá dáma se nedala na pokání, naopak, ukázala se zatvrzelou nad ocekávání: napsala nám nový
dopis, ve kterém, odpovídajíc na clánek pí. Štychové,
znovu se priznává ke svým bludum, a praví dokonce,
že »jest pevne presvedcena, že politice nerozu~í žádná
žena na svete že neverí, že by žena mohla mít! opravdový hluboký' zájem o neco podobného.« Když už jednou naše dáma byla pri rešení problému, šla dále a dodala, že jest opravdu odpurkyní rovnoprávnosti
fen
s muži a že jest presvedcen~ že »neco podobného Je~t
naprosto nevyplnitelno at už v politice nebo kdekollv
jinde.« Obávám se, že takové reci pusobí v kruhu vyjasnených bojovnic za ženská práva takovým dojmem,
jako kdyby do distingované
šlechtické spolecnosti
vtrhli pojednou divocí muži s bombami. Naše mladá
dáma nakonec poskytla nám jakous prédstavu o tom,
jak by to vypadalo, kdyby nemecký román o Svéhhvicce, jenž je práve tak slavný jako dlouhý, byl rozmnožen o nový .díl, jemuž by príslušel název »Svéhlavicka volickou«: »Porucí-li se mi, že musím neco udelat (v tomto prípade volit), stává se, že si proste postavím hlavu a nemohu. Snad dobrovolne bych šl:.u~
Jak patrno, z racionálního hlediska prípad beznadejn)'.
Otázka jest: zasluhuje tato mladá dáma onoho opovržení, kterým ji zahrnuje pí. Štychová? Nebylo by tu lépe
ríci: v mém království muže býti každý štasten po
svém vlastním zpusobu? Je to jednotlivý prípad, kter:)'
lze nechati na pokoji, nebo je v tom neco typického,
neco dokonce nebezpecného? Casy se mení. Dríve bývala stihána posmechem žena, která se zajímala o politiku. Nyní se stává totéž žene, která se o ni nezajímá.
Po krátkých vlasech upadají v opovržení dlouhé vlasy.
Dl'Istojnice velké armády žen na pochodu jsou prísny
na opozdilé, které zustaly sedet u cesty.
Myslím, že z takových jednotliv)Tch prí padl! težko lze
vyv..ozovati všeobecné závery. Jsou velmi cenné a chytré
ženy, které se o politiku vubec nezajímají a které okamžite odplouvají duchem do nejakých svých kraju, jakmile muži kolem nich pocnou hovoriti o podstatných
a dll1ežitých rozdílech, které jsou mezi presvedcením
ministra Stríbrného a dra Vrbenského. Jsou ženy,
y nichž ani povznášející a obveselující koncepce panslavismu dra Kramáre
nedovede vzbuditi
zájmu,
který by stál za rec. Jsou dokonce ženy, jimž je
lhostejna i sama lihová aféra. J sou však také cenné
a chytré ženy, které se o to vše nejak zajímají a které
nepristupují k .volební urne bez presvedcení.
Lidská
povaha je mnohostranná. Paní Landová-Štychová, domnívám se, má v této záležitosti zájem ponekud príliš
odbornický. Je známo vytrvalé úsilí, s nímž klassictí
filologové vymáhají
reckému aoristu cestné místo
v otázkách denního života; autorum veseloher nezustal
utájen sklon profesorl! takalštiny, prohlásiti takalskou
rec za predmet hodný vetšího zájmu než cokoli jiného
na tomto svete. Paní Štychová, která jest odbornicí
v oboru ženské rovnoprávnosti, domnívá se, že nejduležitejší vecí jest žena politická. Myslím, že ponekud prehlíží fakt osobní ruznosti. Ani mezi muži nepotká se se
souvislým, stejnorodým politickÝm zájmem. Jsou muži,
kterí nevenují politice ani desetinu onoho zájmu, jaký
v sobe pocituje paní Štychová. Jsou ucenci, kterí in po ..
liticis jsou témer tak nevedomí, jako ona mladá dáma,
která nám psala dopisy. Uverejnili-li jsme dopis »jedné,

150

Prítomnost

která nevolila«, meli jsme v príštím císle príležitost
uverejniti dopis »jednoho, který nevolil.«
Za tímto individuelním prípadem otvírají se však
širší perspektivy: jaká vLlbec muže býti role ženy
v politice? Jestliže jsme již zavedli demokracii a volební
právo žen, jest bezesporne nutno starati se o to, do
jakých rukou vkládáme volební lístky a tím i vliv na
zrízení, ve kterém žijeme.
Tato doba propadá obcas podivnému sklonu. Velmi
jsem si to uvedomil, když jsem nedávno cetl v novinách
jakousi pohrdlivou vetu o »zženštilých ženách.« Hluboká pitomost této vety stojí mimo diskusi. Jest to tak
nesmyslné, jako kdyby se našel nekdo, kdo by N apoleona nazval mužatkou nebo kdo by chtel mluviti o »ztrojúhelnelých trojúhelnících« nebo vytýkati cervené barve
že projevuje podezrelý sklon k cervenosti. Nevím, co
to má býti, »zženštilá žena«; at jest to však cokoli, jest
tr~ba tento pojem beze vší pochyby chápati jako povel
k utoku na starou a slavnou tradici ženy. Mluví z toho
jakási únava z dlouhých vlasu, z »oblosti údu a sladké
nehy«, což chválili na ženách i starí ucenci s brýlemi,
blízcí vyschnutí. Mluví z toho nechut ke »Gartenlaube«
a k nyvým Markétkám a Laurám.
Ukazuje se tu m.
nové pokolení žen, které pracuje v obchodech a kancelárích a které musí bojovati s životem jako každý muž.
Nepochybuji, takové ženy existují.
Od »Vecerních
písní« uplynulo mnoho casu a ženy již mají více na
práci než pouze »pritisknout svou tvár k jeho tvári
~ dáti técislzám.« Žena dnes vydelává a platí dane; V)
Jest nesporným duvodem pro to, aby jí byla poskytnuta
pl?~ o~~an;ká proáva, nebo:t kdo dává peníze, má právo
mlh neJakym zpusobem vhv na to, co se s penezi stane.
Takový byl puvod všech politických práv v nové dobe.
O to vše však nejde. Jde o to, muže-li býti kdy role
ženy v politice stejná jako role mužova. Neodvažuji se
tvrdit, že by si paní Štychová prála neco takového. N evím to, a proto tato úvaha nemá býti polemikou proti
ní. Existuje však jistý druh racionalismu, který se leckdy ,dívá na prívlastky ženství jako l1a slabé, blikající
svetelko, které snad postupem doby a civilisace úplne
:hasn~. Tento racionalismus, který bystre postrehl, že
zena Je clovek práve tak jako muž, a jenž vychází ze
~znešené zásady rovnosti lidí, nevidí duvodu, proc by
zena nemohla se pohybovati v politickém svete na vlas
stejne jako muž a cítiti tvárí v tvár politickým problémum totéž duverné pohodlí jako u rodinného krbu; co
až do dneška rozlišovalo muže a ženy v ohledu rOzumovém (rozdíly v ohledu telesném neodvažuje se ani tento
racionalismus úplne setríti), jest jen následek pochybené výchovy a nevýhodného sociálního postavení, do
nehož se úskocnJ"m potomkum AdamovÝm podarilo
vtlaciti dcery Eviny; bude-li jednou stržena bastilla
dnešní. výcho,:y, ro~~m muže a ženy se bude sobe podobat Jako vejce veJCI. Tato nauka predpokládá, že rozdíl~ mezi obema pohlavími mohou býti omezeny na pole
fyslcké, a že telesná odlišnost nemusí býti provázena
odlišností duševní. (Tato nauka však predpokládá na
druhé strane, že lidé plavovlasí mají jinou povahu než
cernovl3;sí) ~~~ s;, že rozum bývá v nekterých prípad~~h neJlllcIveJsI latkou po dynamitu; dovedl by vyhladItI mnohé bohatství života. Predpokládám ovšem že
nezašli jsme ješte tak daleko, abychom prestali ro~díl
mezi mužem a ženou pokládati za výraz životního bohatství .. Zde jde o základní otázku a o to, abychom se
rozhodh, kterým smerem hodláme jíti: pokládáme-li

tento rozdíl za neco cenného (a lidstvo až dosud se nesporne na nej dívalo tímto zpusobem), nebudeme mistrovati výchovu tak, aby tento rozdíl pokud možno
setrela. Myslím, že pouhým rozumem nelze rozrešiti ani
otázku, proc žena nosí dlouhé vlasy, a neodvážil bych se
na príklad starobylý fakt polibku vystaviti pronikavému
svetlu tohoto bystrého racionalismu:
myslím, že by
v nem vypadl strašne, asi jako jakési pritisknutí úst m
ústa takovým zpusobem, aby nosy neprekážely.
Jest treba pracovati k tomu, aby muž a žena se stali
sobe podobnejšími? Jest to pokrokový ideál? Zejména
pro otázku úcasti ženy v politice jest to vec duležitá:
nebot nikdy nebude brát žena mužský podíl na politice,
dokud se nestane muži podobnou vnitrne. Predpokládejme, že takový vývoj ke. skutecné rovnosti jest možný: neztratili bychom pri nem více než mužeme získat?
Raete se laskave podívat na náš parlament, na naše noviny, na naše agitátory: shledávali byste podstatnou
výhodu v tom, kdyby to vše bylo ješte jednou opakováno v ženském svete? Pokládáte politický život za takovou hodnotu, že cítíte potrebu rozšírit jej do všech koutu? Priznávám, že to bývá mrzuté, nerozumí-li žena
politice, ponevadž, jak už jsme zabráni do svých záležitostí, nemáme pak s ní nekdy o cem mluvit. Ale jest to
naše prednost nebo vada ? Jen rozumárství ponekud
prostoduché muže se domnívati, že lidé jakožto jedinci
jsou schopni dokonalé, všeobsahující moudrosti. Ve
skutecnosti vlastnosti a moudrost, jichž je svetu treba,
jsou rozdeleny rovnomerne
mezi složky pokrokové
a konservativní, individuelní a kolektivní, mezi muže
a ženu. Kdyby jen mužské vlastnosti zvítezily nad svetem, svet by utrpel škodu a prevrhl by se nejakým zpusobem; totéž bychom musili ocekávati, kdyby zvítezily
jen vlastnosti ženské. Nekolik katolických spisovatelu
psalo s poutavou duchaplností o 'symbolické filosofii
kríže: hluboká moudrost kríže jest v tom, že nenaznacuje jeden smer, nýbrž dva smery; smer kolmý, kter)'
ukazuje k nebi, je pretat smerem vodorovným, jenž rozpíná svá ra.mena nad zemí; kríž znamená oba smery
dohromady, znamená souhrn všeho. Všichni, kdož se
pokusili pochopiti život pouze jedním smerem, ztroskotali; pravé podstate života priblížili se pouze, kdož pochopili, že jde dvema smery. Kríž obsahuje dva smery,
které se protínají; rovnež svet obsahuje dva smery,
muže a ~enu. Prostá tyc, postavená kolmo do prostoru,
byla by Jednodušší a snad rozumnejší; ale kríž jest bohatší. Muž a žena, podobní sobe, byli by snad blíže rozurnu; ale muž a žena, nepodobní sobe, jsou bohatší.
Staré ženské vlastnosti hrají duležitou roli v tomto
svete. Muž a žena, tak, jak je až dosud známe tvorí
nutnou jednotu. Jen Adam prý, dríve než byla st~orena
žena, spojoval v sobe obojí vlastnosti. Zdá se že žena
ve svete udržuje mnoho toho, na co muži sardi, bez ní,
by zapomneli. Kdo by, ne-li ona, strežil starou tradici
kvetin ,:e vá~e? Nezapomneli bychom my sami, že jest
to hezke, stOJí-li vrbové pruty v štíhlé bílé nádobe? Kdl)
by pn:mášel sladká slova mimo literární essayisty? Kdo
?y, mur:o. profesoru .botaniky, t;~m uvádel na pamet, že
JSou kvetmy Jako mImosy a fresIe? Kdo by nám ulehcil
tíhu našeho rozumu? Kdo by strežil a predával ruzná
malá a puvabná tajemství?
Na tomto svete nemáme cas na vše najednou, a každé
povol~~í, i ))ovolání býti ženou, vyžaduje celé bytosti
~ utvan dusl. Z toho duvodu lze pochybovati, že by kdy
zena se mohla pohybovati v politice jako muž. Myslím
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once, že, kdyby nejaká žena opravdu úplne obsáhla
hopila na príklad výhody dvoukomorového systéproti jednokomorovému, bylo by treba považovat;
u ní za návyk tak nevhodný jako kourení z dýmky,
o tom racionalisté ríkají cokoli: jsou urcité mužs.ké
ežitosti.
Zatím co toto píši, ohlížím se, z které pokrokové
ny prijde rána, a jest mi útechou, že práve mohu
ti v novinách, co reklo žene v politice Maxim Gorký,
y muž, jemuž sotva lze upríti, že jeho srdce bije
dce v souhlase s ,pokrokovými ideály. Odvážil se
once tvrditi, že hlasovací právo žene nepatrí; poá, že by žena mela zasedati v parlamentu, nebot jest
vedcen, že by tam nedovedla pracovati o zákonech;
pronáší o kulturní roli ženy slova nejvyššího
ání. Obávám se, že si paní Štychová utvorí nyní
GO:,kémnázor ponekud príkrý, doufám však, že jej
kl.
.
Myslím,že pravá mužnost vždy dobre snáší ženskost.
onou-li muži pochmurným hlasem pronášeti vety
~ženštil)'chženách, lze témer vždy souditi na úpadek
žnosti. Touží-li muži po ženách »nezženštilých«, jak
štilými se asi sami stali! Volání po žene v politice,
d to neobstarávají ženy samy, muže znamenati jen
dek mužství. Lze pozorovati, že skutecný muž vždy
re a s potešením snášel ciste ženské vlastnosti. Predva o názorech Friedricha Nietzscheho na ženu byla
cne zkalena tím, že už každý obchodní prírucí cituje
d svou dámou jeho slova: »Jdd-li k ženám, nezapo" bic.« Méne je známo, že Nietzsche napsal slova
jvetší záliby v žene: »N emužeme býti nikdy dosti
"nými k ženárn.« A k ženskÝm vlastn9stem projevil
jvyšší míru shovívavosti:
»Nic od prvopocátku není žene cizejším, neprátelštejším
než pravda - její veliké umení je lež, jeji nejvyšší záležitostí je zdání a krása. Doznejme my muži, ctíme a milujeme v žene práve toto umení a tento instinkt;
my, jimž
jest težko a již pro ulehcení rádi se družíme k bytosti, pod
jejímaž rukama, pohledy, nežnými pošetilostmi
naše vážnost, naše tíha a hloubka

zdají, se skoro

bláznovstvím.«

le, slova muže, jenž nepotrebuje, aby mu žena dola pravdu, ponevadž sám v sobe cítí dosti silné
vdivosti a myšlenkové vášne. Není maten ženstvím;
ifuje je jako vlahý jižní vítr. Mayrederová ve své
né knize o ženské otázce -se vyslovila, že jsou to
éna muži nepravdiví a nepoctiví, ta oví, kterí sami
tne strádají nedostatkem vnitrní pravdivosti, již
'vidí na žene její umení hry a zdání, jako jsou to
. ou muži nevázaní a' oddaní nepravostem, kterí se
u ženy obycejne ideálu cistoty a mravnosti.
t težko pronášeti o ženách všeobecné úsudky, asi
težko,jako pronášeti je o mužích. Pravdepodobne
tolik ženských otázek, kolik jest ženských povah.
dý mluví o žene jinak, podle toho, jaké s ní mel
osti, a nic nemá psáno, abychom promluvili se
pathosem, tak vlastní krví, jako úsudky o žeAle jest nutno nalézti jakýsi praktický základ
·chodisko. Demokracie, rozumne vzato, jest v tom,
-Ii ženám volnou dráhu ve všem, i v politice. Ale
okracie nemuže býti v tom, že budeme ženu do ponutit. Absolutismus osvíceného století bývá stejne
'vný, jako absolutismus století zatemnelého. Byli
, kterí ocekávali, že vzejde jakási tajemná škoda, buženám dáno právo hlasovati. Myslím, že dnes už je
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jasno, že se mYlili. Volící ženy celkem opakují obraz
rozvrstvení volících mužu. Už proto, že neproniknou
na svou pest tak hluboko, aby prišly s necím puvodním
a samostatným;
neprijdou ani s puvodním omylem.
Slyší to a slyší ono, a jdou pak volit. Ostatne, proc by
žena nemela volit? Ani mužské volení není plodem
intelektuálové bývají dosti pošetilí
cistého rozumu.
a hysterictí, a myslím, že všechny chyby a omyly, které
mohou v politice vzniknouti, byly už spáchány muži.
Vkládáme-li hlasovací lístek do rukou nevzdelaných
a casto divokých mužll, bylo by nespravedlivo, kdybychom jej nevtiskli do ruky vzdelané. ženy.
Ovšem, výsledky, které jsme meli príležitost pozorovat, nejsou nikterak toho druhu, abychom pocítili chut,
ženu do politiky nutiti a nazývati ji hloupou, jestliže ji
politika nezajímá. Jest to patrne žena hlubší povahy,
která nedelá ráda neco polovicate a která má nechut ke
slabým roztokum, jimž se podobá politická cinnost ženy.
Až dosud se pohybuje v politice žena jako pouhý stín
mužu. Ženský genius sotva usedne na tuto vetev. Na
téže stránce »Socialisty«, na níž paní Štychová píše
clánek proti žene nepolitické, cteme clánek od ženy
mimo veškeru, pochybnost politické. Cteme v nem:

I

»Neklamme se! My nežijeme v osvobozené vlasti! Republika nám, pracujícímu
lidu, ve skutecnosti nepatrí, nýbrž
patrí tem, kdož vlastní její doly, velkoprumysl
a velkostatky. N ebot veškeré hmotné bohatství, které republika predstavuje, není vlastnictvím
pracuj ícího lidu, nýbrž n.adále
zustalo v rukou cizácké šlechty, nep,rátelské rímské církve
a nemeckých podnikatelu. Žijeme v starém Rakollsku, pouze
s tím rozdílem, že se zmeruily barvy vlajek a poštovních
schránek,
že místo nafoukaných
aristokratu
vládnou nám
neméne nafoukaní
demokraté,
že k )lemeckým
kapital~stickým hyenám
pridruži1y se hyeny ceské,
francouzské,
anglické, americké. Že všechna tato sebranka korumpuje politické strany po vzoru ve státech velkokapitalistických.«

Odpustte, ale tu jest patrno, že ta paní delá neco, co
se nepatrí: že totiž opakuje mužské reci. Je trapno,
mluví-li žena tak jako pan Brodecký. Ackoli to snad
není zcela pokrokové, meli bychom radeji ženu, která
by prišla zvestovat návrat vlaštovek, o nemž se nic neví
v parlamentních kuloárech. Pripouštím, že jest to otázka vkusu. Ale což jest tak špatnou vecí míti dobrý vkus?
A to jest problém: prinese žena do politiky neco vlastního, nebo bude jen papouškovat mužské reci? V tom
prípade by nebyla politická žena hodna námahy, jež na
ni byla vynaložena. Bude-li žena jen opakovati to, co
jsme již tolikráte cetli v úvodnících »Práva Lidu«, »N árodní Demokracie«, »Rudého Práva«, nebude z toho
zrejme žádný rozumný prospech. Vidíme-li v parlamente komunistické poslankyne, kterak výkriky, jež by
proste a nenásilne mohl pronésti na príklad pan Haken,
úcastní se smluvené komunistické oposice protiministerskému predsedovi, máme z toho jediný trapný dojem: dojem ženy, vnucené do situace cizí jejímu rodu.
Bezprostrední názor, vlastní. ženskému duchu, težko
vnikne do politických spletí. Jakési obohacení a prospech mohli bychom si od žen v politice slibovati tam,
kde jde o základní, živelný odpor proti vecem smrtonosným a o ochranu života: kde jde na príklad o válku.
V takovém prípad~ žena, zustávajíc sebou samou, prirozene vstupuje do politiky. A politiku, jako každé jiné
povolání, treba ceniti podle toho, dovoluje-li nám zustati sebou samými a zachovati vernost svým nejlepším
instinktum.
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Snad je to divné, že, sám jeden z úcastníku, chci mluviti jakoby do minula o spojitosti lidí, kterí sotva prekrocili tricítku svého života a zteží dostoupili ctyricítky. A už o té spojitosti mluvit? Už má se tu cítiti
trochu elegicnosti? Nebo dokonce má býti mluveno
o spravedlnosti pro lidi tak mladé? Nikoliv; živých
bud vzdálena elegie a nicemu se nevyhýbejž tricátník
tolik jako vindikování spravedlnosti! Potreba spravedlnosti je krásnÝm citem pro druhé; pro sebe jest
prvním príznakem starobnosti. Ale zde nejde jen o živé;
zde jde také o mrtvé; nad to o radu vecných poznatku,
které jsou falšovány takrka pred ocima, zkreslujíce nepravdou historický obraz, za jehož pravdiv~t jsme do
jisté míry všichni zodpovedni.
Podnetem této úvahy jsou krásné oslavy, jichž se
v techto dnech dostává ubohému Jirímu W olkerovi,
který nebyl sic velikánem, za nejž ho vydává literární
politika, který však byl líbezný ctyriadvacetiletý clovek
a ušlechtilá, tichá, lyrická duše, jež nedospela posledního v:hazu svého nadání a zahynula.
vzpomneli jsme
mrtvých, kterí byli s námi spiati prátelstvím a generacne a kterí také zemreli v mladistvých létech, sotva
vydavše cást díla, jež slibovala jejich lidská a umelecká
intensita: Ervína Taussiga a Bohumila Kubišty. Jaké
rozdíly, s nimiž byla prijata smrt techto trí! -N emohli
jsme se ubrániti v)rcitek. Zdaž jsme se dosti postarali,
aby si ceský myšlenkový život uvedomil, jaké energie
mu tu ušly, kolik podnetu a nových zvuku bylo dáno
jimi do sveta, jak silné mladé osobnosti tu zahynuly,
nejen v dobe, ale prímo dobou? VÝcitky do jisté míry
oprávnené. Bohumilu Kubištovi bylo venováno vedle
nekolika zbežných slov jen jedno nebo dve císla malých
umeleckých casopisu. Smrt Ervína Taussiga zaznamenalo nekolik novin nekolika rádky, pozdeji jedna básen
a jeden obsáhlejší clánecek. Tof vše. A prece, bylo to
vše v duchu Ervína Taussiga, težkého, neprístupného
a nepodplatného ducha, který drsne odmítal vše, co nebylo myšlenkou samou, jenž, nevykonav svrchovaného,
zavrhoval každou zmínku o sobe. Vášnivá jeho melancholie výslovne žádala, když se hovorilo o smrti: deset
let se má pockat. Kdo nevydrží deset let po smrti, budiž
zapomenut. Jeho mocný pohyb rukou s posmeškem odmítal, mluve o hubených posthumech, ješte na posledním lístku pri mobilisaci. Nad to doba: hnusná válka,
s bolestmi tisíceronásobne
stejnými, nemohla slyšeti
posledního výdechu kohosi, jenž byl z nejsilnejších, nejtrpcích a nejiniciativnejších
lidí, kterí se tu vynorili
v novém století. Nekdo více než literát, procež není
ani jmenován v literárních dejinách. Kašlal by na to.
Pozustalost, jež letos vyjde k desetiletí smrti, ukáže
jen zlomek jeho osobnosti, prece však stín toho, co byl;
avšak jednou vetou projeví více mohutnosti než mnohé
knihy.
Lec vzpomínkou na hlubokého asketa Kubištu a
tvrdého vášnivce Taussiga, tyto .iniciativní umelce a
opravdové muže, nebylo možno se vyhnouti hodinám,
v nichž jejich generace budovala základy dnešního umeleckého výrazu u nás. Pravím generace. Bylo tu neco
takového, kdy v druhé desítce století pocal se desiti ceský svet hladomorn)'mi nestvltrnostmi jejich obrazCI,
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básní a theoretickou prísností postuláttl? Generace
obycejne se tím slovem myslí manifestantní soubom
vystoupení; uzákonení paragrafú; hlavne družnou 50
náležitost vtlci verejnosti, která se projevuje podpírá
ním jednoho druhým, vzájeron)'mi kritikami a vzájem
nou pomocí, spolecnými útoky a obranami. \' tomt
smyslu tito lidé, kterí vystoupili po roce 1910 generaci
nebyli. Nebylo je možno dostati do jednoho sdružení
pod jeden klobouk a spojiti je t. zv. taktikou vystupO'l'ání
ani pod jeden program. Ackoliv to nebyli individualist
naopak, kult individualismu celkem zavrhovali a druž
nost se projevovala na v)'letech a v tanci, prece nešl
s nimi podniknout skoro nic spolecného. Sotva byl
vrstevníci, kterí byli na sebe tak prísní, skoro zlí, jako
tito. Aby napsal jeden o druhém pochvalné adjektivum,
to bylo vynuceno jen v krajních, náramne. vzácných
prípadech. Ne a ne je dostat k rozumnosti. S~tva založili »Skupiml«, kamž ani nekterí nešli, a·»UmeJeck)' mesícník«, už názor na formu je rozdelil. Rozlicnost vi·
dení v nejaké i podružné otázce delala skoro osobní
neprátele. Ta sevrenost vrstevníktl, která byt v nekolika smerech, delá generaci pro verejnost a tím z nich
tvorí i vnejší potenci v umeleckém a umeleckopolitickém
živote, ta jim chybela. Stáli asi každý príliš za mnoho,
aby se umeli dobre organisovat.
V tomto smyslu ne·
byli generací. Ale dnes, kdy pohlížíme do zadu, kay
se skoro úplne rozbehli a nekterí i zemreli, múžeme poznati, že mají ve vnitrním smyslu všechno, aby se generací zváti mohli. Podivná rytmika ve strídání pokolení! Skoro zákon ducha, analogický zákontlffi prírody!
Bez vnejší manifestace, ale samým casem, skoro presne
za ctvrt století jakoby zase bylo prišlo nové pokolení,
jež po mohutné generaci let devadesátých ustavilo zase
nové základy životního, myšlenkového a umelecké
tvorení. Nevedouce o sobe, vytvárejí ve skrytu zmenen)'
rytmus života a orientují se nove v myšlence. Dnes nelze
ješte zvážiti konecne jejich dílo. Ale možno zmeriti novou inciativu, kterou prinesli, která se stala neprehlednutelnou osou všeho dalšího snažení. Po devadesát)'ch
letech poprve zase sbor silných lidí, revolucních v plném
smyslu slova. Co znamenala pro umení a myšlení generace manifestu »l\I1oderny«, to znamená pro další zase
vstup techto tricátníktl do života. Nemají b)'t mereny
osobnosti; má být zaznamenána zmena životního ná·
zoru a životní funkce umení. Co bylo mezi nimi a elevadesát)'mi lety, nebylo proste podstatné. l~ac1aspojujících dobrých pracovníkú s peknými díly, ale nepodstatnými tvorivou novostí myšlenkovou a citovou.
Spojní dtlstojníci, bez nichž by se byl vývoj nijak nezmenil. Ale bez analysy, kultu individualistického, elekadence, citové zjemnelosti, esthetickosociálního pathosu, kteréžto tóny prinesla generace devadesátá, nebyl by
V)'voj vývojem. A nebyl by jím bez techto osobností,
které proti tomu, co predcházelo, at jsou s tím jinak jakkoli spojeni, utvorily nový odrazn)' most clo sveta umení. Nezdokonalily starého, vytvorily nový, a o to jde.
Soud hodnotný jest tu soudem vývojovým. Jest na pr.
otázkou, je-li vetším básníkem Sládek nebo Sova. Ale
nepodstatnou.
Dltležité jest, že Sova znamená nov)',
zjemnelejší rod cítení ve svete, proti Sládkovi geneticky jin)' typ cloveka. Vrchlického nebo Brezinova básell, Durdíkova úvaha nebo Šalduv essai, Jiráskovo
nebo Hilbertovo drama jsou projevy svetú nhného myšlenkového tlaku, odlišné ensibility a jiného životního
zpiisobu. A tak i zde: víme dobre, kolik znamená našemu malí.rství treba Slavícek nebo Preissler. Ale po.
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]ožte vedle nich Kubištu nebo Špilu, Fillu nebo Capka
- dva svety. Ale o svet jde v umení.
~uže, co prinesla tatQ generace let predválecných,
není jen esthetickou nuancí. Je do znacné míry revolucí, jež zasáhla hluboce do mnohých složek umení
i teorie. V mnohém jejich cinu možnO' videti pokracovatelství, nebot tradice jest retezem revolucí. Avšak
v dané chvíli, jaký des a jaké znepokojení, odhodlání a
vnitrní rozhodnutí! Pomyslemež jen, jak i po vnejškové stránce se odlišuje obraz primitivistu a kubistLI
od obrazu impressionistova! ·Co znamenal odklon od
jevové a naturalistické skutecnosti! Jak to bylo neco až
výsmešne nového, ceho se podjali tito lidé, zacínají-cí
takto malovat a takto rozbíjet ustálený rád v básnení.
Jest zajímavo, že starší generace dovedla ,uznati ješte
malou periodu novoklassicistickou, jež mela estetskou
attitudu a byla z nejslabších episod hnutí! lAle jen tu:
co prišlo po ní, bylo predmetem drsných útoku kde se
~ázelo commis voyageury a p., nebo neexisto~alo pro
staré polemické kumpány. Pres to znamenají tato léta
asi od r. 19IO do války novou basi ceského umení a literatury, což se neznehodnotí banálními názvy kubocivilismu, vitalism:u, kubofuturismu a podobne. Co nejvíc
rozhoduje, je, že tu prichází nový druh lidí, na nichž mi
jest nejvážnejším rysem jejich mužskost, casto až nelíbezná a drsná, jejich odpor k pathosu a esthetství, uvedomelý radikalismus teoretickofilosofický
a zásadní
odpor k epigonství a opakování tradice. Nad ta pak
uvedomení si životní funkce umení v nejširším dosahu.
Sociální základ umení nemanifestuje se stranickými a
casovými úvahami, revolucností aktivne politickou, ale
samým základem nemeštáckého, syrového na pohled
výrazu, demokraticností prednesu, videním prostých a
smutných vecí života. Zde jest sociálnost immanentní,
nikoliv vnejškem projektovaná, a nelze si mysliti lidovejšího umení než jest treba Špáluv obraz nebo nekterá
z ubohých postav Capkov}Tch novel. Od kdy však sociálnost umení merí se príslušností k politickým stranám a revolucním kibicováním? Životne aktivistní váha
t.,hoto umení, jež jen povrchne je zváno vitalistickým
- vitalistou byli Theer a N eumann, kterí se o mladou
generaci opreli, ale nebyli z ní - jest v neb}'valém rozšírení látkové oblasti umení, nejen vnejškem, ale vnitrkem. Civilismus a strojovost jako jedny z prvkLI umení
byly vnejším, u nás neznámým prvkem. Ale civilnost
názoru a prednesu byla zopravdovením poesie jež se
již topila v dekoracnosti a kazatelském pathos~; pri,šli
neornamentální umelci, kterí zahodili prolhanou rízu
a ?apežskou tiaru na ješterí hlave, chodíce po lidsku,
antž ze sebe tvorili naivistické kytickáre a šišlavé vy taovace planet. Akcentovali svl'tj bystrÝ, výtecný rozum,
vou inteligenci, jež bez mracna usilovala o vyzname'ní, aby mohla se postaviti rovnocenne vedle intelince na pr. života hospodárského a politického. Forová svébytnost umení, po nemž se Žádalo až skelné
ruzracnosti" technické presnosti a spolehlivosti, opírah
o ducha vedome soucasného, jenž však nijak neutíkal
pred tajemstvím. Co tu bylo vytvoreno a akcentováno
technické kulture, protidekorativnosti,
filosofii a sociologii, dramatické kritice, vecnosti, formálním ná'Zoru,jací filosofové, básníci a malíri tu byli zahrnuti
okruh tvorivého zájmu, musí se ješte presne a trpelive
zmeriti. Ukáže se, že dosud celkem nic nep~istoupilo,
co by bylo tento základ nového umení podstatne
Ozšírilo at novou myšlenkou, at jen pouhým jménem.
rogramy, tehdy vypracované - vzpomenme na pr.

153

divadla - dnes znenáhla se realisují. Ve výtvarnictví
lze mluviti o silnejším nebo slabším akcentování neceho,
co tu bylo prineseno a co bylo nebývalou odvahou.
V poesii vše to, na cem se staví a co se kopíruje, na pT.
Apollinaire, (Jacob, Cendres, Birot, Marinetti, unanimisté atd.) byli probráni a kriticteji zarazeni než dnes.
V architekture, pres nekterÝ omyl, podstatou vynášen
vecný prvek puristický (Van de Velde, Loos, Americané) již pred purismem. Ve filosofii pragmatismus,
v sociologii Durkheim dávno akcentováni. Jen o Marxovi se nemluvilo. Ale to jest úkaz poválecný, že se
všechno pristrihuje na neho.
Lec zdá se, že thema vzpomínky šírí se v úvahu, jež
by musila být velmi obsáhlá (bude musit být podniknuta). Jest divné, že tato generace, po triceÚ letech
prvá hodna toho jména ve smyslu tvorivého prl'tboje,
tak málo se projevovala práve jako generace. Kde jest
její casopis, kde almanachy, kde programove spojité
projevy? Težko je seženeme. Tato generace utrpela
válkou nejvíce. Rada její vojáku zahynula. Ostatek
kontinuity hrozným zpusobem prerván peti válecnými
a dalšími poválecnými lety. Kde jiní mohli realisovati,
vraceli se tito po peti letech k východiskum.
Nemeli svých kritiku avytrubovacú.
Kolik udelali,
múže se však již dnes urciti, kdy mnozí chtejí jejich
práci znevážiti.
] oset Capek:

Purismus svatého Víta.
Nedávná anketa, usporádaná v Ceskoslovenské Samostatnosti v otázce otevrení dostavby chrámu svatovítského, prinesla vedle správných stanovisek a vedle hlasu
Švabinského a Štursova také hned celých osm hlas LIpro
Purismus. Tím melo by býti dokumentováno, že hnací
silou nejmladší výtvarné generace, která má v živote
prokázati svou schopnost, jasnost myšlení i užitecnost,
jest nyní Purismus.
.
Nám, jimž se už dóst dávno nelíbilo v prebujelosti
domovinných 'ornamentálních
džunglí, mohla by b},ti
úlevou a posilou tato prevaha zásad nesentimentálne
pokrokov}'ch, které jsou v príkré oposici k nesociálnímu
a provincialisujícímu
ornamentalismu a svérázu. Však
jsme ješte nedávno neco proto museli slíznout a zle jsme
byli honeni, když nejmladší generace, hospitující svým
zdrojem a výbojem pri komunismu a naplnená tehdy
z Charles-Louis Philippovské pokory nejprudší mech anofobií, františkánstvím
Coubine-ovým a Foujitov}·mi
kanárky, dala do nejopovržlivejší klatby všechno, co
zvala euroamerikanismem,
kulturou
industrialismu,
civilismem a pokrokovým nacionalismem a vLIhec V}'plodem kapitalismu. Co však bylo loni špatné, múže b),t
letos dobré, co bylo vcera prekonáno, múže se treba státi
obnovenÝm problémem, a nám by tedy zbylo zadostiucinení, že jsme takto existovali pri težkém a složitém
zrodu nových myšlenek, pri nemž se porodní bolesti
dely nejak tuze na náš úcet. Ale, jako nevolne jsme se
cítili v ornamentálních džunglích, tak se nám zase ted
nezdá býti dosti cisto v Purismu.
Jsem dalek toho, abych chtel nejak proti Purismn
brojiti. Mluvil bych tím prece z cásti i proti sobe, proti
generaci,' která mnohé z techto nových zásad si sama
na svou pest objevovala a formulovala již více než pred
deseti lety. A m)uvil bych tím ostatne i proti zásadám,
které jsou již tak staré jako svet, za nichž bylo pracováno a tvoreno a proti nimž také bylo hrešeno, co svet
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svetem stojí. Vím a pravím, že Purismus, uplatnený ve
smeru nejširší sociální prospešnosti, mu?e býti nejlepší
reakcí proti hrozící nám ornamentální kulture.
Pres to však myslím, že pri otázce dostavby Sv. Víta
nebylo treba jíti tak honem na jarmark s Purismem.
Myšlený zrale a rozumne, se svou starostí o prakticnost
a komfortnost a se sV)Tmi velkosvetskými požadavky
náleží Purismus predevším do života a nikoli tak tuze
zrovna do ankety o Sv. Víte. I když je, pri príležitosti
tak odlehlé, pronášen sebe drsneji -a povýšeneji, prece
tu vypadá nevhodne, neelegantne a upachtene; tady,
kde nebyl dosti na svém míste a kde se domáhal pozornosti s horoucností zástupce patentu, presentoval se
Purismus opravdu drobet nepuristicky. Jiste mu lépe
sluší, je-li vhodneji proklamován jindy a jinde.
Zajisté, že dostavba se nedela ve zpusobu puristickém,
což je pochopitelno a omluvitelno, uvážíme-li, že ani
poslední z pokracovateltl stavby nebyl Puristou, narodiv
se príliš pred dobou. A dnes, kdy chrám jest neodvratne
dostaven, jest opravdu lhostejno, zda byl staven dle
(anketovými Puristy tak požadovaných) nejnovejších
požadavku hygieny a techniky a z nich vyplývající estetiky, že není tu bet011l1,ústredního topení, elektrických
ventilátoru, ba ani radiotelefonie. Není-li a nebude-li
tam techto vymožeností, jimiž jsou opatreny zaoceánské
hotely a parníky, nechme tam klidne verícím zábnouti
nohy a necht se s Pánembohem
domluví bez radia.
Jet to už tak v kostelích obycejem, a podstatnejší je,
když nebudou lidem mrznouti nohy doma. A co se týká
topení parou, radia, moderních zarízení technických
a hygienických a prípadne i Fordky nebo Citroenky,
budi~ toho každému uprímne práno, ovšem za vlastní
peníze, nebot ani Purismus, jenž v techto zarízeních
je domovem, jich zadarmo nedává. Zatím jsme v techto
vecech všichni chudáky, pocítaje v to i puristické architekty, byt by se tvárili sebe velkosvetšteji, a Sv. Vít se'
bez nejnovejších požadavku hygieny a techniky už nejak obejde. Zatím, nemajíce radia a všech tech pekných
technických a hygienických vynálezu ani doma, ani ve
Sv. Víte, zajímali jsme se pri této svatovítské ankete
o neco ješte jiného, a to mely býti hlasy umelcú i tech,
kdož umelci býti chtejí.
Zajisté, že požadavky techniky a hygieny, ústrední
topení, elektrické ventilátory a radio jsou velmi pekné,
žádoucí a moderní veci. Ale, není-liž pravda, to jsou
díla techniku, inženýru, konstruktéru
a instalateru.
I naskýtá sé tu otázka, kdože je to moderní architekt?
Jest ci bude to vynikající muž, který pozustává z toho,
že se na tyto cizí výtvory s pýchou podepisuje? Jiste
že nekdejší architekt velmi casto byl príliš blízkým príbuzným štukatérovým, i jest možno, že architekt moderní vstoupí naproti tomu do nejtesnejšího príbuzenstva s inženÝrem a instalatérem. Nesporne jest tento
stav užitecnejší, lepší i estetictejší, prece ale zbývá obava, aby v tomto novém spojení neprenechal architekt
všechnu práci technickému pokroku a žádnou své tvorivosti.
Ano, namítne se, ale ono tu nejde jen o pronikavou
zásluhu, že tento nejnovejší architekt na tato hygienická a technická opatrení ve svých plánech pamatuje,
nýbrž i o estetiku, která odtud vyplývá. Nuže, pak zajisté není hnedka tak kategoricky treba, aby tato estetika industrie, standartisované
výroby a vytvárející
ekonomie byla a tout prix aplikována na monstrance
a ornáty svatého Víta. Užijme jí rozumneji tam, kde
volá vetší nouze a potreba. Rozumne, nebot Purismus
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predpokládá zralého a jasného rozumu a nejméne jakékoli naivnosti. Jest v podstate reakcí na urcité hríchy,
jeho nejlepší smysl jest v jeho meliorismu (je-li k tomu
bez estétství ochoten), ale, tolik je nutno vedeti, Purismus sám dalece není oním všeobsažnÝm duchovým základem, na jakém budován jest svet myšlenky a umení.
Je to jedna z velmi životných hodnotných složek, ale
není podstatou umení. U men í, j a k o ž t o v r c h o 1ný a nejsvobodnejší
projev
clovekovy
duchové
mocnosti
bude
vždy
státi
nad
k a ž dým
P u r i s m e m; j e s t t o jen
z n a m ením k r i s e, j e sti i ž e P u r i s m u s p o s t a ven
j e s t nad u men í m.
Tolik považoval jsem za nutno ríci nad anketou, kde
by byl z hlasu osmi jeden hlas stacil za všechnu horlivost programu a kde sedm dalších by bylo lépe melo
zazníti za umení, nebo aspon za rozum. Velmi jsem se
vždy rozpakoval jakkoli polemisovati s každým novým
umením nebo smerem, nebot v našich težkých pomerech
hádkami za ten a onen moderní smer, generaci ci program jest pak v dúsledcích vždy zdiskreditováno všechno moderní umení, co reakce si odnáší profit. Avšak,
kdyby nekdo ze tarých papriku prišel na trh verejnosti
s hloupostmi, jiste bych považoval za svou povinnost
vyleteti na neho s retezu. Bylo by tedy konec koncu
velmi škodlivé a nemorální, kdyby ohledy a galantnost
vázaly naporád všechnu soudnost a prispívaly k vyvolávaným zmatkum, když se zdá, že procento maloduchosti je konstantní ve všech vrstvách.
Tu se už
príliš dlouho ukazuje nezbytnost zasaditi se o jasno,
na nemž tedy, v tomto politováníhodném
stavu vecí,
opravdu musí záležeti více než na galantních ohledech.

Americané o Ceších.
Nedávno jsem oznámil »Tonicku«, pripojuje prání, aby dílo americké spisovatelky bylo preloženo; dostalo se mne pak, v následujícím císle »Prítomnosti«
ironického poucel\í, že preklad už vyšel:
Dobre mne tak! Tentokrát
budu opatrnejší;
podám jen struCný
referát o sbirce strucných novelek, které od téže spisovatelky vyšly
v roce 1921 pod uvedeným titulem. Jsou to »strucné povídky«,
jak jim Americané
ríkaji a jak americkou novelistiku charakterisují. Jedna z nich, »The Diamond Mine«,
zase se zabývá
Cechem vystehovalcem, Blažejem Buchalkou, pocházejícím z ce&ké muzikantské rodiny. Dostal se z klášterní školy, pres Víden
a Paríž do Nového Yorku, kde po nekterých neúspešných pokusech, štastnou náhodou byl nalezen znamenitou pevkyní Cressidou Garnetovou. Ta. se postarala o provozování nekue'rých jeho
komposicí, (Šárka a jiné) a kompositor sám po nejaké dobe stal
se Cressiiným manželem. Jako manžel znamenité pevkyne a umelkyne se neosvedcil - byl jen šumar, který, pod tlakem bídy
a chvilkového nadšení, dovedl Sel povznést ke komposici; ale
když byl zabezpecen hmotne a prestaly starosti, z komponisty se
stal obycejný muzikant a i ten se utopil v pohodlné necinnosti
až, konecne, ho zahubily naše ceské koláce.
Cr.essida, vlastne
paní Buchálková, mela kucharku Cešku a ta delala výborné koláce. Buchálkovi koláce velmi chutnaly a casem, když Cressida
byla na umeleckém tourné v Evrope, Buchálka zálibu v kolácích
rozšíril na zálibu v kucharce Ružene.
Cressida poznala stav
vecí, rozvedla se,. treba že Blažej Buchalka mel sterou výmluvu
a omluvu, že se dopustil poklesku jen fysického - umelkyne postarala se o bývalého manžela fina.ncne, a ten se vrátil do svého
rodného kraje. Obraz umeleckéh~ parvenu je nakreslen ~ýborne,
a stejne mistrne je podána karakteristika
rodiny Cressidiny. Cressida, jako Buchalka, narodila se v chudé rodine, jen 'že Cressida
byla silná lunelkyne a silný charakter;
tak stala se pro malou
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malichernou rodinu »diamantovým
dolem«. Další Osudy ame'cké umelkyne až k utonutí na »Títanicu« podány jsou stejne
realisticky a dovedne. Vídíme v strucné crte celý žívot amerického umeIeckého sveta. Alespon ka.ieru americké pevkyne viostatní povídky ctou se lehce;
díme ješte ve trech povídkách.
~ávají pronikavé pozorování a slušnou charakteristiku,
a tím
kritiku Ameríky a jej ího pomeru k umení.

I

i

Doba

a lidé

Socialism G. B. Shawa.
Dílo G. B. Shawa nemuže býtí považováno za prímou a spontánní emanaci britského ducha. Nevychází jako dílo Ruskinovo
nebo Carlyleovo z mohutného protestu proti jístým vrozeným
ideám, jež vytvárejí národního ducha. Není také jako u MOI'rise
odvetou snu. J.e však kusem an'glického života, který hledá
'VÝkladsebe sama a nechce se spokojití s tradícním
rcením:
.It works well.« Bernard Shaw je skvlelý, když obnažuje hru
glického socíálního mechanismu
a ukazuje, jak absurdní je
duvera, kterou veliký národ v sebe skládá. Jev
nem poloracionalism, který v nekterých okamžících prekrocuj e fasi cisté
itiky, který však casto pozbývá také sil, když se blíží hodina
"ení.
Dáti životu, aby si uvedomil sebe) sama, aby se ovládl, to je
lad Shawovy filosofie. Don J uan z »C!oveka a nadcloveika«
Je nositelem této
doktríny. Clovek nachází svuj raíson d'etre
širším a mohutnejším pochopení; a eíl.errn prírody je vytvorení
mozku, jímž 'dospeje nejen k vedomí, llýbrž í k pochopení sebe
sama. Život smeruje k tomu, aby byl nikoli hrou, nýbrž pocho'm. A tak v cvolucionismu, který je základem socíálnich
jí B. Shawa, priroZe!11Ývýber nepracuje ve smyslu dokona··
jšího prizpusobení orgánu k podl1~ínkám prostredí, nýbrž proením tohoto orgánu k vnitrnímu uvedomení sebe sama. Nadvek není ani nejkrásnejší ani nejsilnejší jedinec druhu, nýbrž
"es.není této neustálé a bolestné touhy života »po vyšší orgahlubším, pronikavejším
uvedomení a pochopení
Tato touha po zdokonalení
nevylucuje
skutecnou
sympatii
instinktum. Bude tudíž treba, jakmile se octneme pred nejakou
titucí, a pres respekt, jímž je obklopena rozlišovatí, do jaké
'ry odpovídá instinktivnímu
požadavku a do jísté míry muže
í umelou, tyranickou a sentímentální
zvráceností
ínstinktu.
ato analysa bude znamenatí
zacátek vývoje ke koneenému poí. Pathos a humor Shawova díla zdají se vycházetí z trvaopovržení, j~muž propadá cívílísace v.e své snaze po rození sociálních sil, z rozporu, který existuje aní tak mezi
opnostmí a potrebami celku jako spíše mezi 'zvLáštni mi
rebami a schopnost mí, s nimíž se setkává. Naléhavým úkoL=
rmátora jest tudíž odhadnouti, co každý jednotlivec -muže
"álne vykonati a co chce také dostati. D1užl~O v první rade
atí lidské bytostí legitirnnost její »vule k Žívotu«. To je
d zdravého hospodárského pojetí; vyjadruje nCIjen vuli jed'vce udržeti se, nýbrž i touhu jednoho každého po zbohat" Tato všeobecná touha po zbohatnutí
inspírovala všechny
riny. Je základem indivídualismu
z r. 1830 a je skrytou
soucasného socíalismu. Proto bohatí lidé nebo aristokraté
Ruskin, Morrís, anebo Kropotkin, kterí nedovedli odhalítí
prostou pravdu, nemeli vliv úmerný
svému
talentu.
zorova1i, že jejich útoky protí spolecností postrádaly pro, Lid nezávidí genium zpusob jejich života. Potrebuje však
. A tento hluboký instinkt j,e pro Shawa také instinktem
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spravedlivým, ba jediným spravedlivým.
Všeobecná úcta, kterou
mají lidé k penezllm, je jediným faktem, který nám muže vnukati jakousi nadejí. »Ceho je národu zapotrebí, není lepší morálka, strídmost,
svoboda, kultura, vykoupení - našich pa~lých
sester nebo našich zpustlÝch bratru ... nýbrž proste jen více
penez. A zlo, na než je treba útociti ... je proste chudoba.«
Chudoba je korenem sociálního zla. Je škodlivá sama v sobe,
protože nese s sebou neúprosné a násilné potlacení prvopocá~
tecného instinktu, který pudí život, aby se rozširoval a zmocrlOval se vnejšího vesmíru a soucasne trpí v slabých jednotlivcích sociální zla: zbabelost, krutost, pokrytectví, politická hloupost.*) Verejná
moc mela by stíhati chudobu daleko ostrejI
než zlocin.
Tak se stává teorie práva na praCl nebo lépe teorie práva
na bohatství pevnou základnou socialistické doktriny anglického
spisovatele. Socialism není pr.:> neho nápravou nejaké nespravedlnosti, zrízením režimu, který by vrátil delníkovi nadhodnotu, o kterou jej kapitál oloupil. Je proste príznivým prostr,edím k legitimnímu
rozpetí lidské vitality. Naše spolecnost tak,
jak se jeví chaotickou duchu, který j i pozoruje s klidnou ironií,
je jednomyslná v tom, že uznává touhu po zbohatnutí za vec
zduvodnenou. A není treba útociti na ty, kdož ji realisovali, jako
spíše na organisaci, která zbavuje veliký pocet lidí legitimního
podílu na verejném obhatství a která dekretuje, že palmu vítezství nelze dobýti, lec ciny protisociálními.
Socialism Shawuv
není tudíž naplnen hnevem proti cinum a zásahum jednotlivcu.
Tvrdí, že neucinili nic jiného, lež že využitkovali príležitost, jež
se jim nabízela. A osoby Shawových dramat zdaji se býti témer
vždy obetmi naší civilisace, nedostatku otevrenosti
a chladl1okrevnosti,
pošetilé sentimentality,
bázne, jenž jim brání císti
v budoucnosti, bázne, již pocitují pred každým projektem radi.kální reformy.
Shaw vidí dva podstatné rysy socialismu jednak ve volném
prístupu všech vrstev k vlastnictví, jednak v urcování podmínek,
za nichž se tento prístup uskutecní, inteligentní
sociální vulí.
Tímto druhým rysem se jeho doktrina liší Ód anarchismu.
Je
sice jen výjimecne konstruktivní.
Navrhne tu a tam cástecnou
nejakou reformu, ale není vážný, lec když žertuje. Ukazuje na
absurdnost
toho, co bylo vykonáno, neposkytuje
nám, lec neurcité náznaky toho, co by se melo státi, muže zanechati v povrchním svém ctenári, ktClfÝ nezná než nejznámejší
jeho dramatická díla, dojem, že veškeré úsilí a sociální organisaci jel
neplodné a že anarchism, to jest hra bez omezení individuelní
cinnosti, je posledním útocištem spoLecnosti, uvedomivší si svoji
vlastní nedustojnost.
Avšak anarchism jest jen steží modifikovanou naší prítomností
a autor musil by v nem útociti na
jednotlivce odpovedné za zlo, a to odporuje jeho temperamentu.
Ale jsou hlubší dltvody jeho neprátelství.
Shaw 11lkdy nežádal
ve svém díle zvýšení sumy našich svobod. Zivot nás ovládá se
všech stran, nejvyšší moudrostí jest, abychom modelovali podle
ne~ své instituce a zharmonisovali
se s jeho potrebami. Zamítá-li Shaw individualism
a anarchism, prechází k socialismu
jako rádu porádku, ne protože slibuje vládu »Spraved!nosti,
pravdy, 'ctnosti a bratrství«,
ale. protože je jedinou koncepcí
prijatelnou
kolektivite, která chápe sebe samu a dovede se podríditi svým rozhodnutím.
V hospodárském smyslu je anarchism neprátelský všem monopolum. V politickém smyslu se staví proti prežití státu. Zbrane,
jichž pouŽil Shaw proti marxismu,
jsou stejne úcinné proti
anarchismu;
predpoklady obou doktrin
jsou pro Shawa v korenech falešné. Zrušme dane, dovolme každému, aby si razil
peníze, rozl-lodneme, že každý z nás má volnost vstoupiti jaknecht bude naše volba jakákoliv, první
koli do života » •••

*) »Major

Basbarn«,

156

Prítomnost

vec, kterou zjistíme, hude, že odmena za naši práci závisí daleko
více na podmínkách, za nichž ji vykonáváme, než na nás.samých«.
Kamenem úrazu anarchismu
jest, že není dvakrát místo pro
téhož cloveka na stejném míste. Apropriacionism,
s' nímž se
musí anarchism
spojiti, nechce-li zaniknouti
v utopii komunism~" nejenže nechává nedotceným, ale ješte zmnOlhonáwbuje
monopol, který je s ním spojen nikoli zákontil11, nýbrž skutecností. V hospodarském
smeru nechává ana,rchism si,tuaci tak,
• jak jest.
Nereší ji však také politicky. Praví-li
anarchism,
že nelze
nabýti svoboc!(y než zrušením
statu, odpovídá Shaw, že pak
anarchismu
nezbude než bud potlaciti iID:tividuuri1 vytvárející
spolecnost, nebo rozptýliti
j,oonotlivce po celé zemekouli, »po
nezávislých samotách v rozmeru dvacetipeti ctverecných
mil«.
A i potom, jak dlužno priznati, »bude znacná nemvnost podmínek a príležitosti
pro eremity 0'hn0'vé zeme a arktických
kraju, Floridy a Riviery«. Potom nespokojení
jednotlivci takto
rozptýlení by se opet spojili, a pak s bohem svrchovanosti
individua! A opet by vetšina podrobila menšinu kultu svých bohu,
svým názorum na výchovu a pomer pohlaví. Dlužno se utešiti,
že demokracie nemusí býti v každém prípade tyranská. Mi'tžeme
zmírniti útocnost demokracie tím, že jí vnukneme stlášelivbst a
omezíme její výstrelky nekterými praktickými
opatreními
jako
decentralisací.
Selhou-li však i tato paliativa, musíme se spokojiti se státem denwkratick};m
jaký je. Mimo nej není nic
horšího ani lepšího - je jen nicota! A anarchism je odsouzen
tím, že je nicotou.
Neexistuje-li
v politickém ohledu žádné jiné rešení než demokratické, k nemuž Anglie krácí, v hospodárském sm<'íru je vitálním problémem
otázka absorpce renty, všech rent, vyjímaje
r('ntu schopností. Vypi'ljciv si nekolik argumeU1ti'l z teorie konecného užitku, Shaw nás brzy presve'dcí, že nerovnost podlInínek je následkem ren(y, skutecnosti sociální, která vzniká ze
'života ve spolecnosti, a proti níž mi'lže neco zmoci opet jen
sociální lék. Spolecnost má právo zmocniti se jí a použíti jí
k úcelum kolektivním
a tuto cást nadhodnoty,
která není lec
zálohou kapitálu na výtežek práce, mohou námezdníci žádati pro
sche, spojí-li se, anebo spolecnost ji má vymocí pro ne, jsou-li
toho neschopni. Tak oocialism opanuje tyranii cloveka a rozmary prírody.
Shaw není však naplnen egalitárskými
city. Jeho osoby, af již
jsou na horním nebo dolním stupni spolecenského žebríku, hledí
nepríznivým zrakem na eVl'lntuelní nivelisaci pomeru. U nízkých
,lidí není v divadle Bernarda
Shawa st/tltimentální
resignace
a la Dickens. aniž oné úcty pro hodnost a trídu jcdnotlívcu, jež
zakládá sociální snobism.
Také v nem není intelektuálního
snobismu. Ale práve proto, že se Shawovi zdarílo dokázati jak
nesmyslná je naše stupnice hodnot morálních i sociálních a jak
je marno každé úsilí napraviti ji ve smyslu egalitárském,
musí
zajistiti
skutecným
schopnostem
dostate:cnou odmenu, aby je
povzbudil k projevování.
Spolecnost nemi'lže žíti a rozvíjeti se,
lec, je-1'Í její vývoj rízen inteligencemi,
které chápou její tendence a jsou s to priv,ésti ji ponenáhlu k pochopení sebe samé.
N;l druhé strane však problém renty jest problémern, jejž má
socialísm rozrešiti. Avšak renta, fakt sociální, je také faktem
in~ividuálnim.
J c také odmenou ccnných a vyj imecn);ch nadání.
11 i'tže.j i spolecnost požadovati pro sebe v této fOI;me? Shaw odpovedel na tuto otázku v essayi »Socialism and Supe'rior Brains({.
Musíme se podle jeho názoru zbaviti myšlenky, že by nejzdatnejší jedinci mohli využíti veškero dobrodiní, které spolecnost
7.í~kává jejich cinností. Musejí volky nevolky cástecne se ho
vzdáti.
Tentokráte
se nejedná o l>sporné územÍ« mezi dvema druhy
rent, nýbrž o hodnoty rozdelované
každtlrocne mezi lidi, kterí
ncmají na starosti nic jiného než strihání kuponi't. Mnoho ná-
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rodohospodári't
ukázalo na rozdíl mezi úrokem a ,ziskem, ale
verejné mínení se stará m~I0' o takovéto subtilnosti. ZLtstává
masa, z níž, af právem ci neprávem, úmerne ci bez jakékoli
úmernosti, by byla brána odmena za zásluhu a vynaložené úsilí.
Ale jaké jsou jejich potreby? Je penežní element jediný nebo
první, jenž prichází v úvahu, jde-li o to, jakou prítažlivostí
mohou zamestnání
pusobiti na lidi nadané zvláštními schopnostmi? N e'llí treba odpovídati v abstraktní forme na tuto otázku.
Kdybych0'm meli voliti mezi prací reditde slévárny s platem 250
liber rocne a prací pudlare placenou 500 librami, rozhodne bychom se rozhodli pro prvou. Kdyby tedy socialism musil zmenšiti platy tech, kdož v nynejším rádu hrají roli chefu tak, že
by se octli financne v podrízenejším
postavCj11'Ík celé rade svých
podrízených, stát by nebyl zbaven o žádnou z nezbytných služeb, jak malá psychologícká analysa nás presvedcí.
Naše spolecnost trpí zvláštní optickou deformací pri hodnocení schopností. Mluvime-li o »rente schopností« jako absolutní
kategorii, zapomínáme,
že jej í cena záleží, jako cena každého
jiného zboží na poptávce a nabídce. Jednotlivec
není celkem
'gt/tlerosne odmenován prot0', že je schopný, ale protože je populární. Pripojme k tomu umelé renty schopností, hlavne té, jež
vzniká z výchovy a jež by zmizela, kdyby se vzdelání dostalo
všem. Vezmeme také v úvahu rentu, která nevzniká ze superiority jednotlivcC!, nýbrž z jeho p05tavení. Král je stejne umelým
produktem
jako královna vcel, avšak di'lchod, jímž je apanáž
jeho postavení, není rentou schopnosti.
Jeto
mzda indivídua,
l<:teré vykonává normální talent v nenormálním
postavení. »Renta
schopnosti je naproti tomu ona, již jednotlivec získává používaje
abnormálních
vloh v normální situacÍ.«
Po všem, co jsme rekli, shledáváme, že vetšina talcntovaných
lidí je daleka toho, aby chtela zpenežiti svojí cinnost a spokojuje se pomery, které se socíalism snaží zobecniti.
Prispívají dennc k zlcpšení kolektivního
života a žádají za to,
aby jejích život byl harmonický a úplný, hrdý a svobodný. Venuj í-li se lidé veliké výchovy a kultury jedinému zamestnání
. socialistickému,
které existuje, totiž admini,strative,
jC! to proto,
že tato služba jim poskytuje bezpecnost, zátiší. volnost ženiti
se v mládí bez nerozumnosti
a mesaliance, zatím co v soukromých zamestnáních
se nervy vyce'rpávají,
zacátky jsou casto
ponižující.aJ krátká mezidobí klidu jsou rušena všeobecným pocitem nejístoty.
Problém
»r'enty schopnosti« je tedy dle Shawa necím zcela
jiným než zac jej považujeme. Není nejak na prekážku socialistické politice: Je nezbytne nutno, aby byla všem lidem dána
možnost prístupu ke statki'tm,
ale statky jsou predstavovány
nejen penezi, ale i zálibami, úvahami, jistotou. A je v zájmu
sp0'le,Cnosti a jejích skutecných služebníku, aby se dostalo ncjdustojnejším
techtQ statku a ne jiných.
Ackoli socíalism je Shawovi záverecnou
etapou, použil vší
své logiky a ironie, aby znicí I vetšinu pojetí, 0' než se socialistické
tcorie až dósud opíraly. Ukázal, že trídní boj není tím, zac jej
pokládáme, že myšlenka spravC!dlnosti, již nalézáme na dne socialístických doktrin, skrývá nekteré robustní choutky, a že je
to jen lépe, protože tyto choutky jsou naší jedinou nadejí; a konecne, že naše klasifikace individuelních
schopností je jen vecnou ·fantasmagorií.
Staví se proti nahote instinktu. Zdráh,Í, se
poetisovati bídu a glorifikovati
vykoristovaný
proletariát, protOŽej bída je negovaná a ohyzdná, a touha po požitcích, byla-li
rozumne rízena, je skutecným zdroje<m pokroku. Nelze ríci, že
Shaw dosáhl nejakéhd positivniho výsledku. Jeho zásluhou však
zi'lstane., že pusobil jako stimulans na britský charakter. Tím, že
ustavicne tvrc1'il, že je treba prestaveti
všechno od základu,
vzbudil presvedc~ní, že je nezbytne nutno alespon neco uciniti.
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Poznámky
Kritikuv pomer k pravde. V nedelním feuiIIetonu »Cekého Slova« zasedl opet p. F. X. Šalda, tentokráte aby
tanovil pomer kritiky k pravde. Cteme s jist)Tm úžasem:
»0 jedné a téže' osobe a knize psal zcela opacne veliký
krilik Sainle-Beuve, "eren svému probabilismu;
v Paríži
jinak pod svún jménem, jinak v lausannské korespondenci
pod pseudonymem. Bylo to objeveno teprve po jeho smrti,
ale jinak to nezmenšilo jeho významu v literární
kritice
k u I t u r n í ITl
n á rod e
francouzské,
po 11 e vad ž v
vedí,
že kritik
nemusí
být
heros
nebo
mucel1ník
a má právo
vyhnouti
se ne'príjemným
nás I e clk II m, k t e r é b y pro 11e h o v ú.r a d e 11e b o
v~ spolecnosti
mohlo
míti
riskantní
a
špalne
hOlloroval1é
remeslo
hledace
pravdy
7,
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Tak si tedy pocíná národ kulturní. Osudem p. F. X.
Šaldybylo, že se dostal do zeme drsné a nekulturní, kde
divocí mužové vylézají z kroví a hulákajíce vyžadují od
neho, aby psal o jednom a témž básníku stejne pod
vlastním jménem i pod pseudonymem; barbari, nedotcení zušlechtujícím vlivem kultury, brání p. Šaldovi
v probabilismu, který patrí k základním lidským právllm, a vyžadují od neho, aby, má-li již dve mínení
o Vrchlickém, uverejnil radeji nepríznivé pod svým
jménem a príznivé pod pseudonymem,
aby neprišel
v podezrení, že se pachtí po nejakých výhodách. Ale
p. r. X. Salda, na jehož duchu spocívá sladká tradice
tar~'ch kultur, vysvetlí, že práve tak se to delá v kulturním národe: pod poklonu se podepíše F. X. Š a I d a
a pod útok se podepíše K u n z nebo Ptá cní k, nebot
- budiž to receno ceským Boiotanllm - v kulturním
národe vedí, že kritik nemusí býti heros a má právo
vyhnouti se nepríjemným následkllm, které by pro neho
v úrade nebo ve spolecnosti mohlo míti riskantní a,
beda, špatne honorované remeslo hledace pravdy z professe.Nápis, který si p. Šalda ryje na svuj kritický štít,
nemelby být, jak soudíme, tak brzo zapomenut. Mllže
e státi, že p. Šalda bude psáti nekdy o knize nekoho,
kdo rozhoduje o jeho professure, nebo že uciní zmínku
o nekom,kdo má vliv na cestovní stipendia: nebylo by
možnovniknouti v takových prípadech do hloubky jeho
kritického soudu, aniž bychom meli na pameti jeho názor o kritikovi. který nemá b),ti heros a který si pošetile
e jménu pravdy nemá pripravovati nepríjemnosti. Pan
Ida má právo vyhnouti se nepríjemnostem, které by
mu vzešly z toho, kdyby psal odmítave o p. Goetzovi,
p. Goetz naopak má právo vyhnouti se nepríjemnom, které by ho potkaly, kdyby psal odmítave o p. Šalvi. Pan J. V_ Sedlák má právo vyhnouti se nepríjemtem, jež by mu hrozily v literární spolecnosti, kdyby
apsal oslavný feuiIIeton na »Kritiku«. Zde jsme záven u toho, proc jsme se rozešli s p. Šaldou. Pan Šalsice tvrdil v nedeli v »Ceském Slove«, že se rozešel
námi, ale to není pravda, jako tak mnohé z toho, co
vídá. Rozešli jsme se my s ním, a sice práve pro jeho
. zv. probabilism, kterého nemírne užíval v pomeru
nejmladší generaci. Videli jsme, že ve vypocítavé a
zrízené chvále, kterou p. Salda jí vzdával, jest nebezVí pro naše literární
ovzduší; starí páni slabé povahy
po vzoru p. Saldove nutili k neuprímnému obdivu,
y si zajistili príjemné následky, které poplynou z toho,
don-Ii o mladých básnících psáti dobrotive. Postavili
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jsme se proti této solnesovštine, která sladkým hlasem
lichotila své Hilde: a v té chvíli jsme se rozešli s p. Šaldou. Ale nebylo vyhnutí. Bylo nutno postaviti hráze
zbabelé neuprímnosti, která se pocala rozmáhati pod
mohutným a mnohomluvným vlivem p. Šaldov)Tm. -Pan Šalda je spokojen, kdykoliv se mu podarí nalézti
nejaké cizí slovo: tentokráte si tedy našel probabilism.
Až dosud se kritikovi, kter)' mel k pravde pomer tak
laxní, jaký míti odporucuje rp. Šalda, ríkalo bezkarakterní. Kulturní role p. Šaldova ve strane cs. socialistu je
skutecne podivuhodná: jednou použije reckých reminiscencí, aby obhájil kuplírské inseráty »Pražského illustrovaného zpravodaje«, podruhé hlásá, že pravdu netreba bráti tak vážne, aby nám z toho vznikly nejaké
hmotné nebo spolecenské nepríjemnosti.
Jsme plni
obav pred následky, jaké by mohlo míti, kdyby méne
kulturní politikové, ctoucí »Ceské Slovo«, si skutecne
vzali k srdci tuto konfessi kulturního literáta.
Statecný syndikát žurnalistu a nestatecní žurnalisté.
Ceští novinári si jednou dupli na vládu a jejich korpo\ race vydaly ostrý projev proti zamýšlené novele k tiskovému zákonu. Cekali jsme, jaká bude žurnalistická
praxe v príštích dnech, cekali jsme, že novinári ve
svých listech projev svých korporací rozeberou a podeprou dalšími duvody. Prišel ovšem pravý opak. Tovinári v koalicních listech snesli vše, co mohli, aby projev
své organisace, tedy svuj vlastní, oslabili. Stalo se
proste to, co už tolikrát, že projev kolektiva byl jedinci
zapren. Statecnost zmizela, jakmile kolektivum se rozpadlo na jedince, podrobené domluvám svých zamestnavatelll. Jestliže žurnalisté dnes píší proti projevu syndikátu žurnalistu, pak se ovšem vtírá otázka, jsoucí na
snade: kdo pak se vlastne na tom projevu usnášel? Nechceme tím niceho ríci o meritu otázky. Jistá reforma
tiskového zákona, pokud jde o urážky, byla by velmi
vhodna. Ale to se musí vedet i ve schuzi syndikátu
i mimo ni. Presvedcení, ktel'é se vytrousí cestou do redakce, nebylo asi valné. Myslíme, že syndikát žurnalistll
podal zase jednou dll1<az své obvyklé vratkosti a neodpovednosti. Není to poprvé, co duch davu vdechl na
schllzi syndikátu do hrudi žurnalistu jiskru odvahy, a
není to také poprvé. co tato jiskra za'Se zhasla. Takhle
se respekt verejnosti nevyslouží. Každ}, svého respektu
strlljcem.
Volby v Podkarpatské Rusi, které jsme tedy dllkladne prohráli, jsou, myslíme. predevším dukazem
cehosi, co jednou musí býti otevrene receno:. jak velrl'Íi
volne a neorganicky souvisí toto území s ceskoslovenskou republikou. Souvisí s ní chabe geograficky, souvisí
s ní chabe i duševne. Kus území, který jsme dostali na
mírové konferenci ne proto, že by nám patril, nýbrž tak
ríkajíc ze strategických ohledll, zustal, jak vidíme, po
pulšestém roce vnitrne naprosto nezvládnut.
Dokud
jsme s Podkarpatskou Rusí zacházeli tak trochu jako
s kolonií, ješte to šlo. Jakmile vláda, více z donucení
než dobrovolne, odhodlala se konecne tuto nejvýchodnejší cást pricleniti k normálnímu politickému životu
republiky, odvracíme se rozmrzeni a zklamáni, pozorujíce, že pomer obyvatelstva k' tomuto státu jest velmi
lhostejný a neuvedomelý. Myslíme, že se nedalo ani nic
jiného cekat, a slibovaly-li si vládní strany pred volbami
výsledek pro sebe príznivý, tedy se také spoléhaly spíše
na jakési triky než na uvedomení volicstva. Jest sice
pravda, že komunistické vítezství nemá prílišnou cenu,
ale nemelo by jí ani vítezství vládních stran. Myslíme,
že'po volbách máme z Podkarpatské Rusi jeden dojem:
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dojem cizoty. Volby v Podkarpatské Rusi nejsou výrazem jakéhosi cistého lidového politického presvedcení:
je to výsledek souboje politikll z professe. Jednu vec
bychom si práli slyšeti: nejakou agitacní rec, kterou pod
Karpaty pronesl komunistický poslanec pan Taussig.
Domníváme se, že ani sám pan Taussig by ji nemohl
bez uzardení prednésti na príklad v Praze. Komunistická strana vyslala do volebního boje své dve »hvezdy«
v tomto oboru, pány Taussiga a Hakena, z nichž ani
jeden ani druhý príliš neváží slov, jde-li o to, neceho
dosáhnout. Myslíme, že to byl úplný Orient. Pro komunistickou stranu je zajímavo, že její vliv roste k východu, mezi davy lidí nevedomých a neuvedomelých. Mezi
temi muže slavit komunistická strana mnohý triumf;
ne ov.šem komunistická myšlenka. Slova Marxova o proletárské elite byla komunistickou stranou zapomenuta.
Tak se tedy již opravdu nedovíme, kam prišlo zbývavajících tricet milionu z Práškova disposicního fondu?
Vše marno?
Nebylo mu nic dokázáno. »Prager Presse«, rozhlížejíc
se po bojišti posledních týdnu, uznala za vhodno pripomenouti, že p. Práškovi nebylo nic dokázáno. Tak.
Ale proc pak tedy odešel tento nevinný? Proc se vzdal·
predsednického místa v senátu? Nemá se nevinnost
brániti do posledního dechu? Celkem jest to pravda,
že mu nebylo nic dokázáno, ale z toho duvodu,
že v té veci by mohli pronésti spolehlivé a rozhodující svedectví jen ti, kdož od neho brali peníze. Ale ti,
jak pochopitelno, se budou strežit. Vidíme dukaz práve
v tom, že p. Prášek se vzdal své vynikající funkce. Ci
by nám chtel nekdo namluvit, že to udelal jen proto, aby
komunisté nekriceli a dali pokoj? Také p. Tucnému nebylo vlastne nic dokázáno. A proc pak on musil odejít?
Ode kdy je tak špatne odmenována nevinnost?
Byl dr. Šmeral sám? »Právo Lidu« poznamenalo
k naší zmínce, že dr. Šmera1 nebyl ve svém rakouském
oportunismu za války sám, že jest to pohádka, a pravilo: »V ceskoslovenské sociální demokracii byl sám
a byl sám v celém ceském politickém svete.« Odpustte,
ale práve tohle je pohádka. Pohádky se delají o hrdinech, ne o zbabelcích. Žádáme slušne »Právo Lidu«,
aby nám takové bajky nevyprávelo. Jsou ješte lidé, kterí
mají pamet, jsou jiní, kterí mají zápisky a dopisy.
Šmeral byl snad oportunistictejší
než ostatní, ale rozhodne nebyl sám. Kdyby šlo »Právu Lidu« o dokumentární zjištení pravdy, mohlo by požádati pana dra Herbena, aby uverejnil SVllj válecný deník, aniž by z neho
neco vynechával. Mohli bychom se z neho dovedeti veci
zajímavé zejména k otázce, kde byla delána národní revoluce, zda doma ci za hranicemi.
.
Špatný príklad kazí dobré mravy. Totiž špatný príklad, který byl podán zákonem na ochranu republiky,
jemuž bylo popráno právo zpetné platnosti. Když to
šlo jednou, proc by to nešlo i podruhé, rekl si p. dr. Fr.
Soukup a napsal do »Socialistické pravdy« clánek,
v nemž se primlouvá za to, aby i l,lový tiskový zákon,
odnímající nekteré tiskové preciny porotám, mel také
platnost zpetnou. To nelze charakterisovati jinak, než
jako zneužívání moci a metodu pohodlné msty. Kdyby
tomuto zákonu byla dána zpetná platnost, znamenalo by
to, že by bylo možno pohodlne si vybrati toho, na kom
se chceme pomstít. Zpetná platnost zákona jest právnické monstrum, tím horší, jeví-li k tomu sklony i sám
bývalý ministr spravedlnosti.
Každý obcan je povinen
zachovávati platné zákony; ale žádný obcan není po-
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vinen zachovávati zákony, které snad budou usneseny
za dva mesíce, ne-li z jiného duvodu, tedy z toho, že
o nich neví. Je-li nekdo za to, ceho se dopustil v lednu,
stihán na základe zákona, který je usnesen teprve
v breznu, tedy se mu deje bezpráví, byt i cestou zákonnou. Žurnalista ve své cinnosti rídí se existujícím právním rádem; je nedustojno napalovati ho takovým zpusobem, že za nejakou dobu dodatecne a se zpetnou platností právní rád zmeníme. Prvním požadavkem, který
musíme klásti na zákony, jest, aby byly prosty rysu
mstivosti a libovule.
Žurnalistické zrcadlo ukazuje, jak všichni bystrejší
lidé dávno postrehli, casto krive. Napsal o tom jeden
anglický spisovatel:
»Je velkou slabostí žurnalismu, že musí býti obrazem
zrobeným z výjimek. Ohlašujeme na oslepujících záhlavích,
že nejaký muž spadl s lešení. Neoznamujeme na zárivých
záhlavích, že nejaký clovek nespadl s lešení. A prece tento
posléze zmínený fakt je mnohem více vzrušující, ponevadž
naznacuje, že clovek, ona pohybuj ící se vec hruzy a tajemství, je dosud na živu. že onellJ muž nespadl s lešení, je ve
skutecnosti mnohem, vetší sensace;, ale jeto také tisíckrát
obvyklejší. Nemužeme však cekati, že žurnalismus bude
lpeti na ustavicných zázracích. Nelze cekati, že cilí redaktori napíší ve svých záhlavích: »Pan Wilkinson dosud
bezpecen« nebo »Pan ]ones z Worthingu dosud živ.« Nemohou vubec oblažovati lidské štestí. Nemohou popisovati
všechny vidlicky, jež nebyly ukradeny, ani všechna manželství, než nebyla soudne rozloucena. Proto obraz života,
jejž podávají, je zcela nutne fal'e>Šný;mohoc representovati
jen veci neobvyklé. At jsou sebe demokratictejší, zabývají
se jenom mcnšinou.«

Citovali jsme proto tak dlouhý úryvek, abychom poskytli jakousi útechu obcanu, který rozmrzene a nevrle
cte v novinách už tri mesíce o korupci a o aférách a
který následkem toho je naklonen všechno dohromady
proklíti. Není pochyby, zdá se, jakoby celý stát byl zachvácen korupcí, nebot celé noviny jsou zachváceny
clánky o ní. Obcan, který si na mesíc brezen abonoval
»Rudé Právo«, je naklonen veriti, že jsme byli tak pitomí a dovolili, aby naše záležitosti spravovala banda
zlodeju a nicemú. Jest ovšem treba varovati pred tím,
aby byly delány nejaké závery ze sensacní metody komunistického o'rgánu. Souhlasíme s »Rudým Právem«
tam, kde vytahuje na svetlo ty, kterí kradli nebo korumpovali; rozcházíme se s ním tam, kde ponechává
v prítmí ty, kterí ani nekradli ani nekorumpovali. Místo,
které poprává »Rudé Právo« obrazum nepoctivosti,
není nikterak úmerno místu, které poprává obrazum
poctivosti. Se zlobou, která vyznacovala Schopenhauera,
vybírá a vyzdvihuje otrávené a ošklivé prípady, v)'jimku povyšuje na pravidlo, p. Práška na ceskou politiku, pet nepoctivých úredníku klade za všechny. »Rudé Právo« se dopátralo dvou trí faktu; snad se ješte dopátrá trí, ctyr, peti; snad ješte by mel odejíti jeden pan
ministr do ústraní; ale pak bude konec, za temito prípady se rozkládá již normální obraz našeho života. Komunistický orgán, pri známém svém pomeru k demokratickému systému tohoto státu, má vetší radost z jednoho hríšníka než z devetadevadesáti
spravedlivých.
Obraz, který podávají jeho tucné titulky o tomto státe,
je nutne falešný, nebot do techto titulku mají prístup
pouze kvety zla. »Rudé Právo« má sluch tak uzpusobený, že slyší pouze falešné tóny v orchestru. Kde naskytne se neco dobrého, neco poctivého, komunistický
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orgán kvapne odvrací hlavu. Chteli jsme tím ríci jen
tolik, že tucné titulky »Rudého Práva« nepodávají spolehlivého a pravdivého obrazu. Tím nechceme bráti
v ochranu korupcní zjevy; naopak, soudíme, že je nutný dusledný boj s nimi, at už je korupce zjev internacionální nebo nikoliv. Víme, že to koalici pusobí a ješte
zpusobí mnoho obtíží. Ale p. Švehla vyšel z rolnického
stavu a musí vedeti, že rolník, na jehož poli se rozmohl
plevel, nesmí se báti práce. Koalice má na vybranou
bud živly, které si poctive prejí nápravy, pujdou s ní,
anebo plljdou proti ní. Rekli jsme již minule, že nejvetší
chyba, která byla spáchána v naší politice, jest v tom,
že komunistum bylo dovoleno vystoupiti v roli obhájce
cistoty.
Devce pro všecko. Cteme s podivem, že dva buršáci,
kterí na Vác1avském námestí ve 3 hodiny y noci ve
stavu podnapilém strhávali tabulky firem a, vyzváni
strážníky, aby se odebrali na komisarství, »odepreli tak
uciniti a zpllsobili takový povyk, že se zastavovalo obecenstvo a odsuzovalo jejich jednání«, budou souzeni
dle zákona na ochranu republiky. Kde, probuh, jest tu
nejaký precin proti bezpecnosti republiky? Což neumíme zachovati dustojnost tohoto zákona a šmejdíme jím
jako smetákem ve všech koutech? Nejlepší cesta, jak
potríti vubec veškeru úctu. k tomuto zákonu, jest
uciniti z neho devce pro všecko a vznešeného ochránce
tabulek firmy Štolbe
jemnocitu obecenstva, které ve
3 hodiny v noci promenuje po Vác1avském námestí.
K poznámce o naší justicní službe. obsažené v clánku Korupce a politika, dostalo se mne z informované
strany ujištení, že ke jmenování dra Tomáše Cížka
soudcem v Ceské Lípe došlo bez politické intervence.
Na veci se tím bohužel nic nemení. Kdo je defektní
k advokacii, tomu nemuže býti sveren úrad soudcovský.
Nota bene v nemeckém území, kam máme posílati jen
lidi naprosto spolehlivé. J. S.
Podle skutku poznáte je. Když vyšlo' 3. císlo »Prítomnosti«,
prispechal p. F. X. Šalda, aby nám vytkl, že si deláme reklamu,
ackoliv jsme nikde
sobe niceho nepsali ani nedali psát. Jak
se delá reklama, to poznáváme teprve nyní, když vychází list
p. $alduv, »Kritika«. Od té doby, co vyšlo první císlo, stoupá
mohutný sloup obetního dýmu rovnou k nebi, že to Vzbudilo
nevoli »Práva Iidu«, jt'Ž napsalo: »Jsou nešvary, k nimž nemožno mlcet. Jan V. Sedlák, který má príspevek v I. císle
nového listu »Kritika«, píše na nej chvalozpevy v »Ces. slove«.
Bylo by slušno, aby ~polupracovníci si kadili v družném kroužku,
ale aby soud o sobe nechali pronášet jíným.« - Mimo to: 1. císlo
.Kritiky« ujištovalo, že list nemá vubec nic spolecného se stranou
csl. sociahstti. V tom prípade je podivuhodno, ž.eI »Ceské slovo«
vcnuje cel)' feuilleton pro chvalozpevy na »Kritiku«. Známe dosti
dobre tento orgán, abychom v'eIdeli, že by toho neudelal tam,
kde strana nemá nejaký zájem. Nemeli bychom niceho proti
spolupráci skupiny intelektuálu v této strane; naopak, není nic
potrebnejšího. Ale' nesmí se to zapírat a tajit. Jaké je nejoblíbenejší slovo p. F. X. $aJd'y? Zdá se, že slovo »fikslari«. Toto
~Iovo má netušené možnosti.
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Pred soudem uvedl, že po celý svuj život nemel žádného povolání. Oženil se se svou ženou, ponevadž z výroku osob jí
blízkých usoudil, že je zámožná a že má velké panství. Sám
nikdy nemohl pomýšleti na to, že by r.ejakou ženu uživil. Krátce
po svatbe zjistil, že jeho žena nemá žádného majetku, který
by stál za rec. Mimo to poznal ke svému prekvapení, že je
ve vysokém stupni tehotenství.
PiíelS tuto vec byl by se však
prenesl, kdyby byly bývaly splneny jeho hmotné nadeje. Hrabe
pripomíná,
že by byl díte adoptoval,1 kdyby !zklamání naJ
chudobou jeho ženy nebylo v nem vyvolalo proti ní tak neprekonatelný odpor, že je naprosto vylouceno, aby s ní mohl dále
žíti. Proto podává žalobu na rozvod a rozluku. - Z toho je
patrno, proc šlechta vždy kladla vetší duraz na šlechtictví rodu
nrež na šlechtictví ducha. Nikdo nebude povyšovat v ocích verejnosti takové vlastnosti, které sám nemá.
Divadelní
kritika se stanoviska
živnost~nského.
»Divadelní
listy« zaháj ily anketu na thema:
Která z našich umelkyn se
Vám nejlépe líbí a proc? Z odpavedí, které došly na tuto otázku
líbila se nám nej lépe tato odpoved:
Nám, desíticlenné
spolecnosti v restauraci
u »Tunsty«
líbí se z našich divadelních umelkyn nejlépe Božena Petanová. A proc? Ponevadž její krásný, cistý soprán a její
procítená hra nemá souca"ne na našich scénách konkurence.
Frant. Sýkora, resta.ur. K. Týn.
To pripomíná
idylické doby, kdy sokolské je.dnoty a stolní
spolecnosti
hlasovaly o tom, jsou-li Rukopisy pravé ci podvržené, a výsledek hla.sovánÍ za.sí1al se do Prahy za úcelem potÍriní argumenti't proti Rukopisum. Když restauratér
a desíticlenná stolní spolecnost uzná procítenou hru za bezkonkurencní,
pak je bez konkurence. Tomu zajisté živnostnictvo rozumí, co
K. P.
je to za vec ta konkurence.

Dopisy
Co jest prostituce?
Pane redaktore,
rozumím-Ii dobre p. dru Procházkovi,
myslím, že soudí asi tak
jako kdysi Voltaire, jenž pravil:
já v centa neverím, ale je
dobre, když muj komorník v nej verí. ~an dr. Procházka tedy
ví tak dobre jako já, be je nespravedlivo nazývati každý mimomanželský pohlavní styk prostitucí,
souhla.sí snad
se mnou
i v tom, že mnohem spíše jako prostituci
treba oznaciti leckteré malllželstvÍ naší doby. Ale p. dr. Procházka,je
na druhé
strane presvedcen, že je nutno takové veci hlásati s ohledem
n.a prostý lid, který by !:'oepokazil. Prominte,
ale pak máme
k morálce pomer asi jako auguri, kterí celý den cosi hlásali
a když prišli vecer domu a podívali se na sebe do zrcadla,
musili se pustit do smíchu. Pan dr. Procházka
a já. mrkáme
na sebe s poro'zumením, al'e nechceme, aby to prostý lid pozoroval. Myslím, že to není pravá morálka, nehot pravou morálkou zavazuje clovek v prvé rade sebe sama. Jest to jen jakýsi
utilitarismus.

Pane redaktore, nejsem obhájcem nemorálnosti dnešní doby.
Protiví se mi. Pan dr. Procházka má pravdu, upozornuje-li, že
Šlechta, vznešená jiskra nebes. Že pred peti a pul rokem byl
nemorální GDethe a nemorální Václav Houžvicka poskytují nauž nejvyšší cas ~úctovati se šlechtou a súctovati s tímto mrtvým
prosto ruzný pohled. Není nic protivnejšího, než dnešní uvolnení
titulem, ukazují ruzné životopisné obrázky z jejího života. Spomravu, ve kterém mizí všechny hodnoty osobnosti, ve kterém
lccen.ská funkce šlechty pominula už déle než pred sto lety.
se clovek ponižuje.
Nehájím
pánbícka, ale lidskou osobnost.
Co se udržovalo dále, bylo už jen trubeotvÍ a honosné príživ- ~ Ta se nezachová bez urcité seheJÚcty ve vecech pohlavních. Ale
nictví. Ve vídenských listech cteme peknrý obrázek ze života
je mnoho lidí, kterí k tomu mají pome'r jako pejskové na ulic/o
takového p02Jdního šlechtice: padesátiletý hrabe Egon BubnaJest to - »Nová zeme«. Znáte ten Hamsunuv román? Mám jej
Littitz, pocházej ící ze známé ceskomoravské
šlechtické rodiny,
velmi rád, a dovolte" abych z neho neco citoval. To. co cítím,
podal proti své žene po jednoletém manželství žalobu na rozvod.
je tam lépe vyjádreno, než bych to dovedl napsati já. T.edy:
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»N ení správno tvrdití, že všechny ženy a Illužove JSOU pokaženi. dospeli jen k jakémusi
stupni prázdnoty,
jsou zvrhlí
a maliccí. Nová zeme, bledá zeme, bez prsti, bez bujnosti ...
Nikc!o již se necervená až po uši, necervená se už vttbec nikdo,
ani hnevem, ani radostí. Ale 1 ženy žijí tak hladounce, nemajícc
ani života do syta, ani nezasahujíce do života. Nemají ani cím
zasahovati. Mihají se jako modré plameny, líznou si všeho a
neznamenají vubec, že se staly nepatrny. Prestaly míti vzácnou
ctižádost a srdce jim nepusobi velkých trampot ... · Pred casy
bylo treba vetších a tvrdších
vecí, abychom si je naklonili.
Touha jejich ochabla. Žena pozbyla moci, oné velké a líbezné
prostomyslnosti, velké vášne, znamení plemenného, pozbyla pravé
radosti s jedním muž,em. rozmlsala se, ocuchává kde koho. Láska
se stává ženám spíše již jen jménem nlekdejšího citu, cetla
o nem a svým casem ji také baví val, ale neprinutil ji klesnout
na kolena. nýbrž mihnul se jen podle ní jako ošumelý zvuk.
Nyní, v tomto okamžiku, trávíme bezstaro"tne ze zbytku.« - Totéž <Iá se ríci o mužích. :r-,·forálka zachovávala lidi pri jakési
velikosti. Vím-Ii to a prece se bráním proti morálce, kterou hlásá
p. dr. Procházka, je to proto, že j i nepokládám za dosti úcinnou.
Prednc, vkládáme-Ii
do morálky
definice tak nespravedlivé
a
odporuj ící životu, vystavujeme se nebezpecí, že tvoríme morálku
papírovou a že lidé zahodí s definicí i celou morálku. Za druhé:
myslí PI dr. Procházka, že lze neceho docíliti pouhým kázáním?
Pan dr. Procházka jako mestský fysik má daleko více prÍležitosti než my všichni stýkati se s prostým lidem. Ne'cht rekn~,
zda tu naše kázání vneslo nejaký porádek do pohlavních pomertt
a zda lid opravdu pokládá mimomanželský
pohlavní styk za
prostituci.
'Pan dr. Proch:lzka rekl, že mám pravdu. Dovolte, abych mu
to oplatil a rekl. že také on l:1á pr:tvdu. Chceme oba totéž. Ale
kdežto on se drží staré tyce, já Se jí pustil a. abych se priznal,
nevím dobre. ceho se chytit. Ne pro sebe, ale tak, jak on ríká,
pro pana IToužvicku, pro spolecnost. Ale nechci kázati panu
Hcužvickovi neco. v co sám neverím. Co tedy delat?

Odpus(tc,

pane redaktore,

že jsem

Vám

zabral

tolik mista.
Váš P.

nejbližší.

Minul

rok a ovšem v t0111 roce ucinil jsem udání na

favori~ovaného
správce Pulkrábka
a tím je rccelno vše. A konecne se dovídám z Vašeho listu, že mi nebylo udeleno definitivní jmenování, protože jsem byl obvinen z pisate!ství clánku
ve »Slováku«, pro než podána jest reditelem a správcem ústavu
smokoveckého
na zodpovedného
redaktora
»Slováka« žalob••
jejíž výsledek, zejména co do zjišteaí pisateki clánku, se ocekává.
V »Tribune« cís. 59 z 9. t. m. pak jest výslovne jmenován
pisatelství clánku ve
správce p. Pulkrábek,
že mne obvinil
»Slováku«. Teprve z novin se tuto vec dovídám. Prikládám"
cituj i 59. císlo »Slováka« z I!. t. m., kde redakce nverejnila
toto prohlášení:
),Oproti tvrclenia »Tribuny« (cís. 59) zo dna
9. marca 1924 sa osvedcujeme, že obvinovaný dr. Zverina nám
ani sp0mínané aP.Í iné tomu podobné clánky nikdy nedodával.
Vyhlasujeme
to preto. lebo nechceme, aby ktokofvek prC' nás
nevim~e trpe!.« Dávám verejnosti rozsoudit, jakou cenu má ob·
vinení p. správce Pulkrábka a ješte více, že toto jsou d u vod y,
na základe jichž se mi upírá definitiva.
Dále. Ctyri prední
úredníci bratislavští
(ve státní nemocnici) podali k min. ver.
zc1ravotnictvÍ žádosti, aby mohli p. Pulkrábka pro ruzné preciny
stihat soudne. Žádostem jejich nevyhovcno. Snesli asi v osmí
podáních težká obvinení vuci témuž 5právci, ale podán-i <:u,tala
nepovšimnuta. A pak nekdo napíšéo. že správce Vlast. Pulkrábek
není ministerstvem
favorisován?
Následkem systematickéhO' pronásledování
došel jsem v min.
zdravotnictví
težké újmy na zdraví. Roentge-nogram na zdejší
interní klinice žaluje za mne nejvýmluvneji.
Vím také, ponevadž
»z

jsjem. svedek hlavní a nejzávažnejší,
že se vede úlok proti
mnc, že je treha mé jméno špinit a pomluvami
trísnit, aby
mohl být zachráncfl p. Pu~kráb(;k. Ml\žtte mi nÍt í exi,tenci,
pane sekcní šéfe Bébre. ale cest mi nevezmete. Jsem ceski'
s"imvatel a nemohl jsem smlcet o urážkách hlavy státu, mnc
drahé nade vše. Stoj im na ptlde zákona na ochranu republiky
a verím vel spravedlnost.
V Bratislave

11. ITl.' 1924.

Dr. L. N. Zveri1la.

Listárna

Stopepuntík a Stoperuník.
~,.fil)· pane redaktore,
sto perunLl do sazece! Chyba se stala! Sazeci (ti v Bme, ne ti
Vaši v Praze!)
špatne ctli a vysázeJí jméno autora brožury
»Moravslá
zem a moravská rec« a nazvali ho Kuba STOPEPUNTíK.
Brožura vyšla tak se špatným jménem. Zjištuji do(btecnc. že autor (Petr Bezruc) se t,~hdy správne podepsal ~
chtel se jmenovat STOPERUNíK.
To už každý pochopí, že?
Tak to prosím dodatecne i Vy v Prítomnosti
zjištete. STOPllRUN1K mel býti jmenová'n v druhé kapitole clánku Z t i c hl Ý
básník.
Pozdravuje
Vfu;' oddane
'Adólf
Veselý.

Quo vadis iustitia?
Pane

redaktore!

K opravc, poslané Vám p. ministrem 5prav.<xllnosti a p. mlnislrem zdravotnictví.
kterou jste otiskl v 8. císle Vašeho cte··
ného listu. jsem nucen v zájmu pravdy podotknouti následující:
Proti prohlášení
ministra ver. zdravotnictví
tvrciím, že jsem
pronásledován, zejména od doby, kdy jsem ucinil udání na p.
Pulkrábka ohledne urážek jeho vuci p. pnesidentovi a mini5tru
aru Benešovi. Penežní moje náležitosti jsou mi zadržovány, tak
stehovacÍ výlohy,
tak prídavky
na dcf:ko. Na mé žádlosti
o audienci vubec mi neodpovedeno.
Definitivní
jmenování ne·
zadržuje se mi pro nejaké pokárání smokovecké.
V kvetnu
1923 prohlásil mi p. sekc. šéf dr. Bébr p!'ed 5 svedky, 'Že mému
jmenování není nic llIa závadu a že bude provedeno v dobe

Znaky intelektuála.
Upozornujete
nás na poslední feuille<ton
p. Šalduv. Dekujeme, cetli jsme již. Pan Salda tam uvádí mezi
znaky nepotrebnosti intelektuálovy
také tu okolnost, že p. Ferd.
Peroutka. kJyž si precetl inseráty v »Pražském
ilIustrovaném
zpravodaj i«, napsal o tom clánek, místo aby to šel udat státnímu
návladnÍmu.
Myslíme, že z celé té historie se dá získati ponc;kucl jiné poucení o vlastnostech
intelektuála,
t. j. poucení
o obcasné, avšak zatvrzelé nechápavosti,
jíž propadá na pr.
p. Šalda. Delejte co de]'eiJte. nepresvedcíte
ho, že p. Peroutka
tu nepozvedl svého hlasu proto, že by mel státní návladní zakrocit, nýbrž proto, že se tu politická strana živila podezrelým
zpusobem. Neznáme df)koncc ani do té míry naše zákony, abychom vedelí, je ..1i tu právní pilda pro soudní zakrocení. Ale o to
opravdu nešlo. Dáme príklad: instituce nevestincu byla zákony
dovolována a ruka státního návladního by se nepohnula, kdyby
. si byl na pr. p. Poupc zarídil nelvestinec. Nebyla by se patrne
ani pohnula, kdyby si zarídila neve5tinec nejaká politická strana.
Ale to neznamená. že by tato polítická strana, jsouc z dosahu
sti.tt1lho návIadnÍho, byla také z dosahu verejné diskuse. Myslíme,
že by to bylo stálo aspoií. za napsání clánku. Podobne musí státní
návladní mlcet, prijala-Ii
politická
strana peníze z lihového
fondu. Musí mlcet, nebot nebyl tu porušen žádný zákon. To však
ješte neznamená, že celá verejnost musí mlcet. Pan Šalda tu
poskytuje
vzácný prípad
dobrovolné
a vedomé nechápavosti,
kterou se tak casto vyznacuje
intelektuál.
když se mu neco
nehodí.

