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Život a instituce

Dr. Jan Herben:

Macharuv odchod Z armády.
Redaktor Prítomnosti prál si, mít ode mne nejakou

úvahuo Macharove odchodu z armády. Po nekterých
rozpacíchrozhodl jsem se, že napíšu aspon neco z tGho,
cosi myslím.

Nebyl jsem sice družbou na svatbe MacharGve s ar
mádou, ale divákem js,em byl dosti blízkým. A zrGvna
takjsem blízkým divákem, když Machar zadal a roz
vod.Svatbe bylo požehnáno 18. srpna 1919. Dne 15·
srpna pan president Republiky navštívil HostišG'v, a
mezimilými hosty našimi byl Gvšem i Machar, který
sesioemnoho let vyhýbal HostišGvu, ponevadž prý tam
mívámei v léte náledí, ale r. 1916, když vyšel z krimi
náluvídenského, presvedcil se, že obavy jeho byly bez
duv.odné.Od té doby byl u nás každorocne 15. srpna,
nebotv den neustupovské pouti mívali jsme tam spikle
neckéschllze jedné cásti Maffie. A roku 1919 prirG
zenemluvili jsm~ o tGm s Machar,em, že za tri dni
složíprísahu do rukou presidentových jakG nástupce
Scheineruv. '

Mohu ríci, že Machar se svému úradu bránil. V zpo
mentesi, že naše vojenské pomery v tech mesících, a~
jsmeodrazili útok Madaru na Slovensko, byly velml
podobny slavnému Augiášovu salonu, v hlave i
vúdech.Jen tenkrát hodlal se Machar podrobit, jestliže
tohoRepublika potrebuje a jestliže pr'esident porucí.
A pan pr'esident rekl s úsmevem: »J á tedy poroucím.«

Pozoroval jsem novou cinnost Macharovu také zblíz
ka,zejména od roku 1920. Byl jsem po volbách kvet
novýchposlán ze senátu do tak zvané revisní komise,
ježv druhé instanci zamítala a prijímala dl1stojníky do
ceskoslGvenskéarmády. V téže dobe naše strana vyslala
mei do branného výboru. Revisní komise pracovala
dvojeGdpoledne v týdni a behem trí let vyrídila pres
3°,000 aktl1. A hned tu mohu pripomenouti, že to byl
návrh Macharuv, aby parlament byl zastoupen v ko
misiciste vojenské. Ze snemovny poslancu byl do ko
mise vyslán pos!. \Humelhans.1 'Clenové ,Národního
shromáždení meli videt, jak revisní komise postupuje
s nejprísnejší nestranností. Brzo jsrpe s kol. Humel
hansem také poznali, že naše prítomnost byla cenná.
Nebotuž tehdy uplatnovaly se vlivy politických stran.
Nejvícebylo zneužíváno k prímluvám toho dobrotiska,
arcibiskupa Stojana. Rozumí se k prímluvám za dl1
stojníky,kterí jako vojáci meli minulost pod obraz boží,
alechteli jej zakrýt zbožnou legitimací lidové strany.

PozorGval jsem úspec,hy Macharovy práce jako clen
brannéhovýboru pri rozmanitých vyjíždkách k vojsku,
doMilovic, na Slovensko, pri schuzích rotmistrl1 a j.
Macharmluví val k vojákum o svém programu verejne
jakomuž, tvárí v tvár:» Je mým ideálem zavésti v ar
máde výchovu duševní. Dustojník ráno komandující
budeodpoledne ucitdem a vychovatelem svého mužstva.
DustoJníkmusí znát každého s,vého muže dokonale, aby

mohl proniknout k srdci všech. Vždyt v srdci každého
cloveka je skryt svatý ohen, a vdecnou úlohou každého
dustojníka j,est, aby nalezl tu mnohdy nepatrnou jis
kricku a rozdmýchal ji v mocný plamen lásky k vlasti.
- Voják, vracející se do civilu, bud vzorem, bud
svetlonošem svému okolí. Vracej se jako muž cestný
a inteligentní. vzpomínající na dobu služby VOjenské
jako na dobu školy príjemné, krásné a blahodárné.«
Za slovem šly skutky. Vždyt jsme to videli vši'chni.
Dustojníci vymizeli z kaváren, vojáci prestali se po
tloukat po ulicích. Místo jejich bylo v knihovnách a
cítárnách, odborní vojáci pracovali odpoledne v díl
nách, zdokonalujíce se ve svých remeslech. Prál bych
neverícím Tomášum, jsou-li ješte jací, aby si prohlédli
vajenské ubikace kdekoliv, na pr. v Milovicích. Všude
cistota a porádek, ale také. útulnost. Stoly s novinami,
stolky šachovní, kdo to kdy za Rakouska videl? A kdo
videl kasárny, z jejichž oken smejí se kvetiny, jd si vo
jáci opatrují a mazlí se s nimi? KdO' videl za Rakouska
umývárny a sprchy pro vojáky, když prijdou ze cvicení
plní prachu? Kdo vídal kdy u nás (a nepochybne není
toho ani jinde), aby vojáci na sobotních predstaveních
v divadle pln~li galerie? Machar, aby odmenoval bez
vadné chování vojákovo kulturne, vymohl v Národním
divadle posádce pražské na sobotu 100 míst, na K. Vi
nohradech tuším 50 a v nemeckém divadle 25 pro vo
jáky nemecké. Sám se s divadelní správou dohadoval
o výber her. To je zajisté osvetná výchova. Ten slyšet,
co o tom povídá doma slovenský rekrut, když prijede
k mamicce na velkc.nocní svátky. Rozumí se, analfabeti
z armády zmizeli.

Necht si však nikdo nepredstavuje, že Machar se
s vojáky také mazlil. Není mu to dáno. Jak byl vždy
prísný k sobe, tak byl prísný k vojákum. A docela
v duchu Žižkove: - bez prijímání os'Ob! Stejný k ge
neráll1m a plukovníkum jako k rotmistrum a radovým
mužl1m. A zase docela v duchu Komenského: - ne
vždy bicem, ale také hvizdem! Jednou zahanbovat kou
savou poznámkou, jindy budit ctižádost pochvalol1, jak
práve bylo pedagogicky vhodné. Porádek, kázen, cest
nost pronikaly da rad vojenských.

A což nade všecko. Jestliže všem nám záleželo na
tom, aby naše armáda nebyla soldateskou, aby jí naopak
vštípen byl duch vojska bratrského a národního,
jak se projevil v I.egiích, smím ríci, ž,e k tomu
nad Machara nebylo muže povolanejšího. Ten tvrdý, ne
smlouvavý a na všechny strany cestný duch ceský sálal
z generálního inspektora, a z neho vsakoval do ceskosl.
armády. Znal-li kdo povolanejšíha generálního inspek
tora r. 1919, necht ha jmenuje. Machar byl strážcem
duše armádní a byl to strážce dobrý. To však nezna
mená, že Machar jen poroucel a zakazaval, k cemu mel
zákonitou moc. Býti strážcem duší, to znamená být prí
telem duší. Nestrpet krivdy, vedet o bolestech, znát po
treby, a z lásky k poníženým, bolavým a neštastným
zapomenout, že jsem generálním inspektorem s' vyší
vanými náramky. Nuže, Machar byl práve prítelem a
útacištem všech, kdož se k nemu ve svých potrebách
jako k c 1.0 v e k u obraceli. Kdyby vojáci smeli proje
vavat své smýšI.ení novinami, byli bychom svediq ne4
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obvyklého divadla. Mám doklady, jak armáda je ro
zechvena odchodem Macharovým, nebot obecný pocit
v ní zavládl, že ji potkala veliká ztráta.

Ma'char jako voják i jako clovek byl práve armáde
vzorem muže. Pracoval do vycerpání sil a nechal v té
ponuré kancelári v Ernestinu kus svého zdraví. Nebot
být pet wku jako v kole, bez dovolené, bez zotavení,
toObylo i na Mach:tra príliš. Pri tom si nikdy nestýskal, .
rrebyl nevrlý a nevlídný. Ani proto ne, že pro vycerpá
vající práci musil odložit své péro, jež mu prineslo tolik
uznání, slávy a lás~y v národe.

Proc tedy Machar oOdešel?
Proste proto, že ho již opouštely síly. Je pravda,

Machar r. 1919 'bral na sebe težký úrad na ikoušku
aspon na pet let. V duchu však prece si snad myslil,
že generální inspektorství bude povoláním jeho doži
votním. Ríkal tedy s ledoVoOUopravdovostí: »Básník
Machar je mrtev.« Rozdal také všecky své civilní šaty
jako nepotrebné. _\Ie osud se k nemu zachoval neprá
telsky.

Sotva byl jmenován generálním inspektorem, byl uví
tán pokrikem, že je civilista, že n e n í o db o r n í k,
že svému remeslu nerozumí. Ale to byly zatím jen
kyticky fialek. Smutnejší bylo, že zarazen byl mezi
š pih a v é k a r i e r i sty a že jeho úrad prohlášen
byl za sinekuru. A tak se básník Machar, jenž za války
trpel v kriminále, jenž plné ctyri roky nosil oprátku na
krku a jenž spechal do vlasti pomáhat, kde bude treba,
oOPustivmísto své radeji se 44 halíri mesícní pense, do
stal se jednoho dne až i mezi v y ž í rac e republiky.
Do slova!

Nevím, jsou-Ii ty vojensko-vedecké znalosti odbor
nické, jichž potrebuje generální inspektor, tak nedo
sažitelné. Aspon ti nekdejší arcivévodové, kterí bývali
v rakouské armáde inspektory, máloOnám imponovali.
Také si myslím, když naše d,emokracie nese sebou, že
ministry války mohou b),t žurnalisté, chemikoOvé, od
vokáti, statkári a kdo ješte prijde, že Machar se svými
uznanými schopnostmi nestál rod nimi. Máme dokonce
generály, kterí se v legiích slavne osvedcili, ac obcan
ským zamestnáním byli farmaceuty, obchodníky, sla
dovnickými, profesory a já nevím co všechno. Vím,
když nyní zrizujeme armádní telesoOv dobe míru pro
príští nebezpecné chvíle, že v telese tom je potrebí oOd
bornictví na každém kroku; proto se ucíme a zlwu
šíme ..Ale generálního inspektora také si teprve musíme
vychovat. Nemužeme si pro neho poslat do ciziny, ne
bot to musí být náš clovek.

Výtky lítaly na hlavu MacharoOvu plných pet let.
Konecne o tech je možno vecne debatovat. OkoOlohlavy
mu lítaly pet let také špatné vtipy a na stul mu kladeny
hldupé karikatury. Tomu se lze zasmát nebo to ignoro
vat. Nade všecko horší je však žít v ovzduší, v nemž
každou chvíli nahmatáš zlobu, pletichárství a tajemný
podkop. Cítíš, že jsi obklopen jakýmisi úkladnými a
prec neviditelnÝmi plyny, a pre<: nemužeš prerazit ten
retez, jenž se okolo tebe stahu je. Dnes v novinách
zpráva, že bude jmenován ješte jeden generální inspek
tor. Za mesíc zpráva, že generální inspektor bude pen
sioOnován.Tretí mesíc jakási jen potutelná narážka ...
A nikdo to nevyvrací, ani neopravuje. V takovém
ovzduší nevydrží ani muž nervu ocelových. Vždycky si
pri takové príležitosti vzpomínám na jedno místo
z Yerešcaginových vzpomínek o rusko-turecké váke.
Ležel v nejaké rumunské vesnici, v níž jeho i soudruhy

sužovaly blechy. Nebylo a nebylo pomoci. Verešcagin
si prál, aby ho radeji zasáhla turecká koule ... V ižád·
ném úrade nemlI že pokojne pracovat úredník, jenž je
stálým tercem novinárské nevraživosti. Nejméne však
vojenský predák, jenž je nepretržite znepokojován zprá·
vami, jejichž puvodu nezná. Predstavte si na pr. gene·
rála. Byt i nevisel na svém úrade, jaká je jeho nálada,
když se mu porád tajemne oznamuje, že je na od
chodu? A jak táž nálada stejne demoralisuje podrízené,
když se jim tajemne oznamuje: »Váš starý už pujde,
už je hotov, už je modrý arch vyhotoven.« Hanba
mluvit. .

MacharoOvy zkušenosti jsou trapné. Neco z nich vím,
ale ty nejsou asi nejtrapnejší, a já nejsem oprávnen
mluvit za neho. Jen tolik smím ríci, že Machar, jenž
nikdy nepodléhá rozcilení, tím méne sentimentálnosti,
rekl prede mnou v ríjnu 1923 (nedivte se, že si pama
tuji den: bylo to 6. ríjna): »Mám s ceskými lidmi ta
kové zkušenosti, že lituji svého návratu do Cech. Slou
žil jsem ve Vídni 30 let cizím lidem, tem židum, ale
hledím na ta léta jako na ztracený ráj.«

Macharuv rozvod s armádou provázen je nyní zpu
sobem, který cloveku cdnímá všecku úctu k lidem.
Mne a všem, kdož Machara znají, je samozrejmé, že
M ach a r h e z u n i for myj e vet š í než M a
c h a r v u n i for m e. Proto nezasloužil si té komedie
posledních dnu. Jeho odchod z armády všecky strany
a všechny listy doprovodily nekrology plnými chvály
a uznání. A nejvetší snad chválou a uznáním ty, které
mu pet let otravovaly život. Docká se snad i licitace
tech redakcí. že mu budou nabízet své sloupce, chce-Ii
se vrátit k literature; na konec i snad takových nesty
datostí, že ho budou vábit do své politické strany ti,
kterí ho naz)'vali vyžíracem republiky.

Jedno memento z odchodu Macharova mela by si
:vzít ver'ejnost. Nechci zatím koncit jako vykladac bá
jek: »tato bájka ucí ... « Jen naznacuji. Machar nemel
za sebou politické strany, stál sám. Lidé slabší vezmou
si z toho výstrahu a budou se shánet po legitimácích,
aby meli v Národním shromáždení a ve vláde své pro
tektory. Bohužel dali jsme volební právo vojákllm, a
neplecha politických vlivu tlací se i do armády. Ve svo
bodné zemi má mít ovšem každý obcan právo a zároven
oOdpovednost za politický smer své zeme. Lec VoOják,
svázaný disciplinou armádní, je vydán nebezpecí, že
podlehne vlivu svých plukovníkll i rotmistru. Lec vo
ják, který musí být poslední oporou každé ústavy a
každé vlády, muže být vehnán do oposice, aby hla
soval proOtiústave i proti vláde. Co potom? Máme toho
ukázky i v republice. Ale nejvetším zlem je závislost
vojáku na vlivu politických stran. A to zlo je hrozivé.

Pri tech slavných nekrolozích k odchodu Macharovu
vzpomnel jsem si na jedno místo v cláncích E. Denisa,
kdež se mu hodilo citovati verše francouzského básníka
Ronsarda:

Nenávist v sobe chová
za žití lidského každá ctnost clovekova.

Jak jenom odej deš, zdáš se být Bohem cist)im.
Zášt škodí žijícím, však jednou nebýti,
pro ctnosti .mrtvého již triumfem je jistým.

U Machara stacilo, ne umrít, nýbrž nebýti Jen ge
nerálním inspektorem ceskoslovenské armády.
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Karel Capek:

Roger Bacon cili otázka universitní.
Jeden American mi nedávno s nemalou horlivostí

vykládal, že prý v Americe našli jakýsi rukopis, který
prý tam prišel koupí z Prahy, a ten rukopis že je do
kázane psán rukou Rogera Bacona;. a k nemu je pri
pojeno pojednání psané recky tajným písmem, ale
toutéž Baconovou rukou. N uže, co byste rekli? jeden
americký ucenec (jehož jméno jsem ovšem okamžite
zapomnel) to tajné písmo rozluštil a shledal prý, že
v pojednání je obsažen výklad obehu a složení krve.
Tak a tak dlouho pred vynálezem mikroskopu a obje
vem Harveyovým. - Nejsem dosti obeznámen s ame
rickými pomery a nevím tedy, co takový Roger BacoTI
v Americe dovede; avšak bylo by úžasne neodborné,
kdyby objev o obehu krve udelal pred Harveyem a
pred mikroskopem. Bylo by to proste pohoršující.

Mysleme si radeji, že Roger Bacon nic takového ne
objevil, jsa si jakožto oxfordský profesor vedom po
vinností a mezí, jež cloveku ukládá striktní vedecké
odbornictví. Usmál by se dokonce, kdyby se ho na to
ptali, a rekl by asi toto:

»Ale mLlj milý, co vás to napadá? Já a objevit obeh
krve! Jak si to predstavujete za našich malých brit
si,S'chpOmerll? Já a zkonstruovat první mikroskop!
Drahý pane, musil bych vám ukázat své laboratore;
neveril byste, že jsme již v roce 1291 po Kristu. Je
to prímo stredoveké, pane;; proste neuveritelné v dneš
ní dobe. Stydel bych se vám ríci, kolik dostávám rocne
na prírucní knihovnu. Dotace na nástroje je prímo
smešná. Dokud nebudeme mít ústavy dokonale mo
derne vybavené, ani nás nenapadne objevOiVat obeh
krve. Ponechme to nekterému príštímu století s jeho
velkolep)'mi vedeckými institucemi.

»Mimo to, jak jsem vám již rekl: ty malé britské
pomery! Víte, tady se dusí všechen rozmach. Kde
pak, objevovat obeh krve! Tady je clovek rád, že ucí
na oxfordské universite a že ji tak trochu organisuje.
Vedecká práce, pane, to jsou predevším organisacní
starosti. Co si myslíte, obeh krve! vidíte prece, že ne
máme žádný ústav pro obeh krve. Konstatuji proste,
že takhle nelze nic delat.

»Je sice pravda, že starí Rekové tu a tam neco našli;
ale to hyly recké pomery a nikoli britské. Mluvím jako
odborM.ík,pane; za nynejších pomeru mLlŽeme býti
rádi, že si klademe nekteré malé ÚKoly. Kdepak obeh
krve! Muj milý, to je idea pro nejakého Reka a ni
koliv pro Brita. Jako odborník jsem se naucil prede
vším skromnosti; nesmíme být fantasty, staroušku,
chceme-li být oxfordskými odborníky.

»Pardon, vím, co chcete ríci; nu' ano, na nekter)'ch
místech mne považují za novctáre. Ano, jsou dokonce
lic1é,kterí v mém díle vidí mezník moderního myšlení.
Prepínají, pane, naprosto prepínají; ostatne jsou to
mojí neprátelé. KdepaK obeh krve! Snad se tak trochu
Zcth~'vámprírodou, ale celkem jen soukrome, pane;
jako odborník se zabývám astrologií a z cásti poctár
stvím. V malých britských pomerech není žádná prí
roda, která by se mohla rádne pozorGvat. V malých
hritskS'chpomerech není žádná velká' príležitost neco
si myslet.

»Kdepak krevní obeh! To je sprostý podvrh, pane,
pripisuje-li se mi neco takového; nerad bych vubec,
aby se o tom dovedeli moji kolegové. Predevším to

vubec není mLlj ucební obor, a za druhé ... nu, jaksi
by to nebylo solidární. My všichni trpíme malými po
mery. Je to sice strašne zajímavá myšlenka s tím obe
hem krve; jinde by se z toho mohlo neco udelat, ale -

»Odpustte, pane; ale ted musím bežet do astrologi
ckého semináre.«

Národní hospodár

Chceme udelat bankrot?
Nadpis je pessimistický, ale lekejme se jen v urci

tých mezích: nejde o bankrot, který by nám hrozil už
zítra nebo pozítrí. Jde o následky, které by se jednou
- dríve nebo pozdeji - musily dostaviti, kdybychom
pokracovali v tom, co deláme.

Minulý týden poplašil naši verejnost, pokud se za
jímá o otázky hospodárské, clánek v »Times«, dopo
rucující verbis expressis státu ceskoslovenskému, aby

prijal jakousi formu kontroly nad svými financemi.Žurnalistika byla svolána, aby dala v)'raz národní
hrdosti, a s jednomyslností, jaká se u ní vyskytá jen
pri velmi vzácn)'ch príležitostech, odmítla tento poža
daveK, davši na jevo, že takové veci se hodí jen pro
státy poražené nebo koloniální. Ze zpusobu, jakým
'naše noviny reagovaly,. bylo patrno jisté prekvapení:
jakže, Ceskoslovensko, ostrov porádku, dlouho jediný
stát s vyrovnaným rozpoctem ve strední Evrope, stát,
jehož financnímu ministru závideli jeho stredoevropští
kolegové, tento stát potrebuje nad sebou kontroly?
Domnívali jsme se jaksi, že jsme na brezích Temže
predmetem obdivu, a tomu predpokladu zrejme neod
povídá clánek v »Times«, jemuž opravdu nelze prisu
zovati zvláštní vlídnost, zejména vzhledem k té okol
nosti, že práve ·v Londýne vyjednáváme .o novou
pLljcku.

Nastala shánka po onom Nemci z Ceskoslovenska,
tak smýšlejí jen ti pánové. Tu a tam k nám prijedou
informovaní lidé z Anglie a ti všichni souhlasne tvrdí
Nekterí podezírali také p. Weila, redaktora »Wirt
schaft«. Celkem je jednG, zda Keller ci Weil. »Times«
tím, že clánek otiskly, daly mu své placet. Nám na
stává úkol seriosne uvažovati, zda opravdu jen nekdo
naplnený záští a zlomyslností vuci tomuto státu muže
býti toho názoru, že naše financní hospodarení je ne
dokonalé a náš rozpocet vlastne nevyrovnán.

Tu musíme ríci, že by byla chyba domnívati se, že
tak smýšlejí jen ti pánové. Tu a tam sem prijedou
informovaní lidé z Anglie a ti všichni souhlasne t\Tdí
toto: Ceskoslovensko ztrácí v Anglii na prestyži k vuli
svému budgetu; anglictí odborníci posuzují náš roz
pocet velmi nepríznive, shledávajíce, ž·e vetšinu penez
venujeme na osobní výdaje, naopak na skutecné hospo
dárské investice pamatujeme cástkou pomerne malou;
také naše poklaclnicní poukázky, jimiž se chráníme
pred inflací bankovek, nenacházejí, jak se zdá, v An
glii dosti ocenení; nejsouce nijak kryty, jsou tam po
kládány za cosi jako falešné peníze, vyráhené pod pa
tronancí státu. Bank of England, dnes nejvetší mezi
národní financní moc, nechce s námi mnoho míti;
kdežto do ostatních strecloevropsk)"ch státu, jako Pol
ska, Madarska, Jugoslavie, Rakouska, vysílá své du
verníky, kterí mají dle svých sil prispívati ke konso-
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lidaci zeme, necml ani pokusu, aby takového duver
níka poslala také k nám. Mistru Normanovi, predse
dovi banky, vadí na pr. velice, že ješte nemáme cedu
lovou banku. (Že ji nemáme, tot zrejme následek
tvrdohlavé deflacní politiky, Která znemožnila stabili-.
saci meny.) Není to práve príjemný pocit, vidíme-li,'
že jsme pojednou staveni v poradí za Madarsko, Pol
sko, Jugoslavii, Rakousko, státy to, na jichž hospo
dárství jsme si navykli dívati se s jistým despektem,
a jest to rozhodne nutno kvitovati jako neúspech naší
financní politiky, jestiiže »ostrov porádku« se ocitne
v takové situaci.

Myslíme, že jest každému zrejmo, že k náprave na
šich financí není treba velkých theorii ani ohnivých
nápadu. Mužeme ,celkem zustati na tom; co už všichni
dobre víme, ale musíme to dusledne provádeti. V první
rade jest nám treba dobré financní administrativy.
Vec lehká na pohled, ale vyžadující ve sKutecnosti
dlouhé námahy a odborných znalostí. S Rašínem ode
šel z ministerstva financí muž, jehož jméno už samo
bylo programem. CQIse od té doby stalo, nepresvedcilo,
jak je nyní patrno, O naší solidnosti. Vzkaz, který je
nám z Londýna posHán o tom, že naši financní
emisari v západních financních strediscích nám více
škodí než prospívají, jest velmi zajímavý. Odpoved
nost za to, že vubec došlo k takovému vzkazu, padá
beze vší pochybnosti na hlavu vlády, která má vedet,
zda posílá správné lidi na správná místa. Umelá a sub=
vencovaná propaganda nepomáhá, deláme-li špatnou
propagandu sV)Tmi lidmi, které posíláme v oficielních
záležitostech do ciziny. Slovo je bledší a slabší než
clovek. Vláda musí vedeti, že vyjednávání o pujcku
v LondÝne vyžaduje obzvláštní delikátnosti, schopnosti
a znalosti, a že se tam nesmí jednati tak primitivne
a zhurta, jako když se v Africe handluje za korálKY.
Jednala-li vláda v této duležité veci lehkomyslne, lze
sotva nalézti pro niQlmluvu. Nejaký klub v parlamente
mel by se dotazem na ministra financí postarati o to,
abychom zvedeli, kdo naši financní emisari byli a co
vlastne delali, že jejich cinnost nám byla více ke škode
než k prospechu. Nebot to je ponekud podivný vý
sledek propagacní cesty a vQllá po vysvetlení. Jestliže
nejaký stát potrebuje pujcku - a naše žurnalistika
v léte pro to delala náladu -, pak má o ni jednati ta
kovÝm zpusobem, aby se mu nedostalo odmítnutí a
pripomenutí, jež jsou dosti pOKorující. Nejsme bal
kánský stát, a pravdepodobne bychom pri trochu pecli
vejším výberu našli mezi sebou lidi, kterí by nám ne
delali ostudu.

*

Pessimistický nadpis našeho clánku žádá si výkladu.
Výklad muže býti celkem prostý: pracuje-li se po ne
kolik let v rozpoctu se zakrytým deficitem, musí jed
nou, dríve nebo pozdeji, prijíti chvíle, kdy tento de
ficit se stane velmi zrejmým; pracuje-li se tak, že po
radu let je nutno hradit schodek pokladnicními po
ukázkami nebo pujCKami, 'Prijde jednou den, kdy to
už nepujde dále, a ten den by byl dnem bankrotu. Ob
tíže, které tentokráte máme v Londýne, ukazují, že
to s pujckami nepujde vecne; domnenka, že clánek
v »Times« je konkurencním manévrem v boji skupin,
které mocne zápolí o to, aby nám mohly pujciti pe
níze, je neprípustne optimistická. Skrytá inflace má
tak dlouho smY51,dokud se všeobecne nekonstatuje, že

je to inflace. Budeme-li ka~dorocne míti ~?~pocet vetší,
než miHeme snésti, pak Jednoho dne pnJde bankrot,
byt bychom se skrývali za sebe obratnejší triky. Zde
pomuže jediné: zdánlivou rovnováhu promenit v rovn?
váhu skutecnou. Nebudme na pochybách o tom, ze
clánek v »Times« vyjadroval skutecné anglické mí
není o této veci. A zdá se, že ani nejsme na pochy
bách nebot se shodujeme celkem všichni v tom, že
náš ~ozpocet je nepatricne veliký. Ale vada je v tom,
že toto poznání neprekrocuje mezí platonicnosti a the~
rie: ve skutecnosti nedeláme vše, co bychom mohli,
pro to, abychom rozpocet uvedli do porádku. (\ prece
není jiné cesty, jak vyhnouti se v budoucnosti shrou
cení, než redUKce rozpoctu.

Redukce rozpoctu je sice velmi šedivé slovo, ale
preneseno do politiky, pocíná hráti všemi barvami.
Jsou politické strany, které nekteré stránky rozpoctu
pokládají za svou záležitost a které staví se proti re
dukcím, jichž nutnost s hospodárského hlediska je už
dávno známa. V tom mela kritika »Times« pravdu, at
už ji psal kdokoliv: naše financní hospodárství podléhá
politickému tlalm. Není nezdravejšího stavu pro fi
nance. Tolik je jisto: jednou, cím dríve tím lépe, bu
deme se musiti dáti tou cestou, na kterou už vstoupily
všechny. stredoevropské státy: cestou za skutecnou
rovnováhou mezi príjmy a výdaji. Politické strany se
svými stranickými práními necht si nemyslí, že mají
na vybranou. Mohou voliti leda mezi tou ci onou for
mou krachu, nesvolí-li k tomu, aby naše finance byly
vedeny výlucne podle hospodárských zásad.

Sledujeme-li rozpoctovou debatu ve snemovne, mu
síme konstatovati, že veda financní je ješte málQl zde
mokratisována a že opravdový zájem o tyto otázky je
rídKý. Poslanci sbírají vetšinou ve své rozpoctové reci
doklady o tom, že kdesi kdosi jejich strane šlápl na
nohu. Jsou to reci politické, které mohou býti prone
seny pri kterékoliv jiné príležitosti. Siroká v,erejnost
se pak o tyto veci vubec nezajímá, vyjmeme-li krátká
období rozhorcenosti, která se jí zmocní, když jde ne
jak prímo o její kapsu. Ale takové rozcilení nemuže
prospeti sKutecnému poznání hospodárských zákonu:
obycejne se najde nekdo, nejaKý muž nebo nejaká sku
pina, na kterého se navalí všechna vina, a touha lidu po
poznání je uvedena na uzoucké koleje hesla a jaksi uko
jena. Tak v podstate ztlstává naše financní hospodár
ství bez plodné demokratické kontroly, svereno odbor
níkum, jimž se yšak neduveruje a od nichž se stále
ocekává nejaKý chytrý úskok, jímž má lid býti podve
den. Náhrada muže prijíti jen aspon s cástecnÝm zde
mokratisováním financní vedy.

Skutecného zájmu verejnosti 01 financní otázky je
treba, máme-li uvésti svuj rozpocet opravdu do po
rádku bez vetších politických obtíží. Nutno ríci, že prí
pravka, kterou v té veci poskytly lidu politické strany,
je špatná. Navykaly vetšinou lid dívati se na stát jako
na dárce života i penez, jako na neco, z ceho krev ne
tece. V agitacních prednáškách kladly ze státní cin
nosti zejména duraz na její stránku dávající. Z techto
prícin videli jsme, že nekolikráte stal se parlament
podnecovatelem nových výdaju, a nekolikráte naplnili
zástupci lidu zasedací sín náladou, jíž záleží zejména
na braní, a zákonodárný sbor byl nekolikráte velmi
slabý proti vrstvám, které toužily prijímat. N evytý
káme jim toho, nebot víme všichni, jak težký je život ši
rokých vrstev dnes. Ale musíme si uvedomiti, že ži·
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jeme v dobe nejisté a takrka tragické, že poválecná
Evropa není idyla a že se tu každá chyba krute mstí
a že nemužeme jinak postupovati než podle zásady rov
nováhy mezi príjmy a výdaji. Jen šelma dává víc než
má. Musí býti do posledních zbytku súctováno se zvy
kem, aby stát doplácel na politické úspechy stran.
V prak6ckém provedení bude to nekdy težká zkouška,
zejména pro nekteré koalicní strany. Ale jak jsme již
rekli: tyto strany, neopustí-Ii úplne tuto cestu, mají na
vybranou mezi tou ci onou formou krachu. Doufejme,
že nebude tr~ba težkých katastrof, aby byly pouceny.

Prišel cas, kdy musíme mluviti o rozpoctu naprosto
vážne. Netreba pochybovati, že pomocí nových pujcek
nebo nejakých triku by se nám podarilo prolongovati
dnešní nejasný stav, kdybychom O to stáli. Ale my ne
smíme o to státi. KonecnÝ konflikt s hospodárskými
zásadami nelze oddalovati vecne. Cím pozdeji prijde,
tím prudší bude náraz. Jest zcela možno, aby financní
ministerstvo, pouceno úcinkem, poslalo príšte na západ
obratnejší emisary, kterí prinesou PUjCKU. Ale dokud
se pujcky musí spláceti, nelze v tom spatrovati žádný
pOdstatný zisk pro naši situaci. Dobre funrruiící emi
sari, shánející Plljcky, naprosto neznamenají, že dobre
funguje naše hospodárství. Každý jednotlivec ví ze
soukromých zkušeností, že dluhy se J,ehceji delají·.než
platí. Musíme pecovati o to, aby genera1ce. které pri
jdou po nás, nemusily ješte po sto let platiti za naši
neprozíravost. Pata mE'zinárodní finance, spocívá-li na
šíji národa, je težká jako pata tyranova. Nechceme-li
podlehn.outi této financi, musíme zachovávati její zá
sadu, která zní: rovnováha mezi príjmem a vydáním.
Je to stará buržoasní zásada, ale není to špatná zá
sada.

Záleží zcela na našem názoru, kdy ze skryté krise,
v níž je naše financní hospodárství, uciníme krisi zrej
mou a akutní a pocneme se poohlížeti po prostredcích
k náprave. }e veru dosti dllvodu, abychom tak ucinili
již dnes. Po válce se rozmohl zvyk úverového hospo
dárství, v nemž se to nebere tak presne s výdaji. Mu
síme to zase zacíti bráti velmi presne. Profesionelní
optimismus není na míste. Musíme míti vedomí, že
jsme ucinili vše, co bylo v naší moci: mezi to patrí
i správa vecí financnÍCh rukama zcela odbornýma. N e
mylme se: jsme v takové situaci, že jest treba prímo
energie Rašínovy, aby byla provedena náprava. Re
formnÍ akce musí býti vedena nekým. kdo má presný
program, kdo ví, co chce. Musíme delat hospodárství
opravdu svetové a zbaviti se leckterého primitivismu,
s ktedm jsme se až dosud mazlili. Naši odmítnutí emi
sari v LondÝne nejsou dobré znamení; náš rozpocet
by mohl býti podstatne redukován už tím, kdybychom
meli lidi, kterí dovedou dobre kupovat. To ovšem zna
mená naprostou odbornost hlavy i údu.

Otázka, kdo psal clánek do »Times«, nemá celkem
žádnou duležitost pred faktem, že tento clánek presne
reprodukuje anglické mínení o našich vecech. Je chyba.
musí-li nám býti teprve z ciziny ríkáno, že musíme svuj
rozpocet redukovati. To jest nutnost, kterou nijak ne
mužeme obejíti. Jsou mnozí lidé u nás, kterí se k to
muto mínení nehlásí pou~e z nestatecnosti. Clánek
v »Times« odportlcuje kontrolora. Bylo by to smutné,
kdybychom všichni dohromady nemeli tolik rozumu,
jako jeden Anglican nebo American. Z.

Politika

Charakteristiky z nového kabinetu
/ anglického.

v Londýne, v listopadu.

Dríve než vyznacím v hlavních rysech povšechno u charakte
ristiku nového konservativního kabinetu, dovolím si pripome
nouti všeobecne známý, ale opomíjený fakt: že konservatism
v Anglii neznamená totéž, co na kontinente, kde bývá toto
slovo slucováno s reakcí, s omezením politických práv a s ne
ustálým tažením proti ob;:;anské svobode.

Slovo »konservatism«, navržené Burkem, vynorilo se v Anglii
v dobe francouzské revoluce, ci presneji: po ríjnovém vraždení
r. 1792. Ono znací ochranu starých, dedicných svobod, vydoby
tých Angliéany od Magnae charty svobody (r. 1215) do Ha
beas Corpus act (1679). Anglická revoluce z r. 1642 jest re
volucí konservativní, t. j. ona vypukla na obranu starých práv

anglického národa, O než usilovala koruna. Vzbourenc'i žádali,
jak prokázal Guizot, svobodu ve jménu ctyrsetletého dekretu
a ostatních dekretu, na tento se vztahujících. Venkovská šlechta
a meštáci se spojili v r. 1640 nikoliv proto, aby dosáhli nových
výsad, nýbrž proto, aby se jim dostalo dedictví otcu. Zasazo
vali se tedy o práva stará, nesporná.

Anglický konservatism, chráne tato stará práva národa, pri

zlláva nutnost refore1p, obzvlášte socialistických, na což poukazuje lord H ugh C~cil, ideolog tohoto hnutí; (viz jeho knihu
"Conservatism«, která vyšla pred peti lety). Lord Hugh Cecil
tvrdí také, že se v otázce sociálních reforem ideály konserva

tivcu casto kryjí s ideály socialistu. Konservativci, uznávajíce
nevyhnutelnost rozsáhlých sociálních reforem, - praví zmínený
ideolog, - vycházející ze stanoviska, že »majetek i moc« zd e
d e n é patrí nikoliv jedné tríde, ale celému národu.

A práve ten t o konservatism, podle všeho, bude hájiti nový
kabinet. Pri srovnání nového kabinetu se starým musíme za
znamenati toto: Drívejší kabinet sestával témer výlucne ze
sel f - made - menu, z lidí, kterí škole nebyli nicím zavázáni,
jako na pr. Ramsay, Macdon3.ld, Clynes, Shaw, Thomas a jiní.

Tito všichni mají toliko zákl~dní školy. Pred desíti léty užil
Thomas ve své parlamentní reci charakteristického londýnského
žargonu. Kterýsi z mladých toryu se tomu zasmál. »Kdyby mel
vážený poslanec, který se práve smál, totéž vzdelání co já, za
metal by pravdepodobne ulice«, poznamenal klidne Thomas.

Nový kabinet je složen témer výlucne z bývalých posluchacu

cambridgské neb oxfordské university. Starý kabinet sestával
z novácku, kterí nikdy pred tím ministry nebyli. Z nynejších
clenu kabinetu všichni témer bez výjimky byli již nejednou ve
vláde a byli vudci nckolika ministerstev. Ministr zahranicních
záležitostí byl na pr. za ruzných kabinetu lordem admirality,
reditelem pošt, státním tajemníkem pro Indii a po dvakráte
ministrem financí (kanclérem pokladu). Nynejší kanclér po
kladu byl již ministrem místní samosprávy, ministrem vnitra,
ministrem kolonií, vojenství i námornictví. Tyto mnohostranné
zkušenosti nejen dokonale seznámily nynejší cleny kabinetu
s vládním mechanismem, nýbrž i dodaly jim mnoho potrebné
pružnosti.

Premier, stejne jako jeho kolegové, vystudovali nekterou ze
starých universit, Baldwin jest nad to praktikem, který dlouho
vedl velký prumyslový podnik. Jest zosobneným zdravým an
glickým rozumem a anglickou povinností. Prohlásil již, že
o »reakci« nemuže být ani reci. Ministerstvo chápe nutnost no
vých reforem a bude je provádeti.

V kabinetu jsou ješte dva ministri, kterí slucují vedení mini
sterstva s kovoprumyslem; jsou to bratri Chamberlainové:
Austcn (ministr zahranicí) a Neville (ministr zdravotnictví).



726 Prítorn n os t 27. listopadu 1924.

Otcem obou byl znamenitý státník J. Chamberlain, který zacal
svoji politickou karieru co krajní radikál, stav se pozdeji vud

cem imperialismu. Austenu jest nyní asi šedesát let. V rodine
Chamberlainu hledeli na neho již od detství jako na Fénikse a

budoucího státníka. Austen Chamberlain dostal znamenité vy
chování a když vystudoval v Anglii universitu, ucil se státním
vedám v Paríži a v Berlíne. Anglicany na nem zrejme nejvíce
udivuje, že umí nejen francouzsky, nýbrž i nem e c k y.

Pouze Anglie nebo Francie muže míti ministry, kterí neznají
ani jedné cizí. reci, jako na pr. lord Grey. Austen Chamber

lain jlž na ,30 let pracuje v parlamentu. Behem této doLy byl
nejednou clenem kabinetu, ale - jak se zdá - nejvíce se

uplatní ve funkci ministra zahranicních záležitostí. Nechybí mu
k tomu ani vedomostí, ani stálosti, ani klidu. Ovšem, bude asi
steží Fenixem, ale reknete, kde nyní prebývá tento vzácný
pták? Austen Chamberlain již prohlásil, že predevším jest mu
drahý mír, potom mír a za emír. Nevi1le Chamberlain jest
o pet let mladší svého bratra. Jest velkým praktikem, který
vedl ohromný prumyslový podnik, á je' uznávanou autoritou

v municních záležitostech; zejména díikladne prostudoval a
prakticky prozkoumal otázku bytovou, která bude jednou z nej
celnejších v sociálním programu nového ministra.

Nejpronikavejší, nejmohutnejší a nejtalentovanejší osobností
v novém kabinetu jest arci Churchil1. Jest to clovek velmi na

daný, bohate obdarovaný prírodou, muž silné vule, odvážný,
nesmírne iniciativní. Omyly, z nichž jej viní jeho neprátelé,
jako na pr. pokus s Dardanelami za svetové války, jsou vy_
svetlitelny jeho temperamentem a odvahou. Odborníci tvrdí,
že všechny tyto nezdarené zámery byly zamýšleny široce, smele
a správne. Pri vetší vytrvalosti a vetším zd aru moWy podobné
pokusy, jako na pr. koncepce galipólská prinésti skvelé VÝsledky.
Válka mohla tehdy býti skoncena o 2 roky dríve a Rusko by
nebylo zahynulo. Churchill byl zprvu toryem-demokratem, potom
r"dikálem, lekajícím svého casu staré torye svojí »revolucností";
nyní jest opet toryem-demokratem, jako jeho nebožtík otec,
k jehož památce chová syn zbožnou úctu. Jest také, jak zná
mo, nadaným spisovatelem. Napsal mezi jiným obšírnoll bio
grafii svého otce, v níž vyložil program »ideálního" kanclére

pokladu. Z jara r. 1925 uhlídáme, jak dalece se tento pro
gram priblíží ideálu. Churchill zastává nutnost rozsáhlých
sociálních reforem. Pobyl si v cele ruzných ministerstev

více než jeho kolegové. Markýz Curzon, který byl vudcem
Horní sncmovny, pripravoval se kdysi ke kariére státního

sekretáre pro Indii. Prozkoumal dukladne tento obrovský
polostrov a všechny otázky s ním spojené. Po nekolik let byl
místokrálem Indie. Potom, jak známo, stal se ministrem zahra
nicních záležitostí. Jako místokrál inJický i jako ministr za

hranicí, byl známým »konservativcem staré školy« a proto také
byl vystrídán, trebaže zustal clenem kabinetu.

Z ostatních význacných clenu kabinetu možno jmenovati

lorda Birkenheada (státní sekretár pro záležitosti Indie), sira
\íIJ'il1iama J oyson-Hiekse (ministr vnitra) a Ameryho (ministr
kolonií). Souhrnem lze konstatovati, že nový kabinet je složen
z mnoha talentovaných a zkušených státníku. Dioneo.

Doba a lidé
William Henry Chamberlain:

Vudci osobnosti sovetského Ruska.
IX.

Jirí Cicerin, sovetský komisar pro veci zahranicní, je neoby
cejným príkladem aristokrata obráceného v revolucionáre. Po

cházeje ze vznešené rodiny a prošlý školou carské diplomacie je
Cicerin snad nejkultivovanejším zahranicním ministrem dnešní

Evropy. Mluví dokonale mnoha jazyky; pisatel ho slyšel pre
cházeti z ruštiny do anglictiny, francouzštiny nebo nemciny
s nesmírnou snadností. Jeho znalost anglictiny je znalost ucen
ce, jak lze poznati z úzkostlivé textace jeho not a communi

qués.
Cicerin je strašlivý protivník v debate. Ruku v ruce s jeho

dokonalou znalostí historie, politiky a mezinárodního práva jde
ostré logické myšlení, schopné chopiti se v každé chvíli zbraní
kasuistiky a cervati z ní všemožný prospech. Jeho pracovní
zvyky jsou jedinecné. Jeho nejoblíbenejší prijímací hodinou je
doba po pulnoci. To se vysvetluje tím, že zacíná pracovati
kolem druhé nebo tretí hodiny odpolední a zustává v úrade až

do peti nebo šesti ráno. Jeho tajemníci pracuj í ve dvou nebo
trech šichtách a i tak jsou vycerpáváni Cicerinovou neukojiteí
nou žízní po cinnosti.

Zdá se, jako by Ciceriil nikdy neodpocíval. V jeho úrade se
pracuje i v nedeli a o velkých svátcích, kdy je každý jiný
vládní ústav v Moskve neprodyšne zavren. Jediný známý prí
pad, kdy byl odlákán od svého psacího stolu, byla rada kon
certu, jež dával minukho roku v státní opere Skriabin. Cicerin
sám je vynikající pianista amatér a vzdálil se od spoust svých
diplomatických papíru, dokumentu a protokolu na dosti dlouhou
dobu, aby poskytl znaleckého sluchu koncertum Skriabinovým.

Interview s Cicerinem je zkušenost neobycejná. Voják rudé
armády Vás uvede do bohate vyzdobené predsíne a ponechá vás
na chvíli meditacím v osamelé a dosti tísnící nádhere. Co na

cloveka pusobí v rozhovoru s Cicerinem krome jeho neobycejné
kurtoasie a sebevlády, jest jakási podivná neosobnost, jež se

zdá totožnou s pohrížením v nejaký problém úplne vzdálený
od bezprostrední prítomnosti. Cicerin sleduje každou otázku
s napjatou pozorností a premýšlí peclive o každém detailu od
povedí. Vy však máte vždycky dojem, že alespon cástí ducha
je nekde jinde, zamestnávaje se snad podvedome nekterým
z komplikovaných problému sovetské diplomacie.

X.

Osobností mimo ruské hranice snad zcela neznámou, ale v ko
munistické strane mocí I,roznou jest J aroslavský, sekretár kon
troíní komise strany. Úkolem tohoto orgánu jest dohlížeti, aby
každý komunista zachovával ethické príkazy strany,' a J ar oslav
ský má z ~oci svého úradu strašlivá disciplii1ární oprávnení.
Býti pozván k rozmluve s J aroslavským je zlovestná vec pro
majetníka legitimace komunistické strany, asi jako pro školáka
pozvání pred reditele. J aroslavský je práve muž, jakého clovek
ocekává na takovém odpovedném inkvisitorském míste. Je sta
rý revolucionár, prísný v svém soukromém živote, zakorenených
zásad, který nemilosrdne vymycuje poklesky proti stranické
discipline, af už mají formu výstredního života nebo odchýlení
od prímé linie orthodoxní k~munistické teorie. Praví se, že
Lenin. sám vybral J aroslavského pro tento úrad.

XI.
V sovetském Rusku jest autorita, jak známo soustredena.

Deset mužu, jež jsem práve vylícil, má v svých rukou oteže

vlády jak ve strane tak i ve vládním ústrojí. Oni kontrolují
hospodárský rozvoj Ruska i jeho obchodní a politické styky
s J myml zememl. Jej ich odstranení by zanechalo ohromné
vakuum v dnešním sovetském režimu. Ale vedle techto hlavních

vudcu jsou v Rusku ješte jiné vynikající osobnosti, mužové,
kterí zaujímají duležitá místa, nebo kterí je mohou zaujímati
v budoucnosti.

Je tu Michají Kalinin, predseda sovetského výkonného vý
boru, typická figura pro sto milionu ruských sedláku, ponekud
shrbený a udrený, s jasnýma modrýma ocima, štetinovitým re
zavým vousem a s vráscitou tvárí. Kalinin, který je sám ze

selského rodu, ztráví mnoho casu cestami po selských guber-
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niícha predsíi'í jeho proste zarízené úradovny v Moskve je vždy
preplnena sedláky ze všech koncin Unie, kterí cekají, aby mu
prednesli své stížnosti a problémy. V sovetské státní mašinerii
je Kalinin velmi užitecným prostredníkem mezi vládou, v níž
mají prevahu úredníci pocházející z mest, a mezi selskými mas
sami.

Byla doba, kdy si Karel Radek mohl osobiti místo v nejvyš
šímkuru sovetské hierarchie. Avšak dnes je tento brillantní re

volucní propagandista rakouský v nemilosti, nebOr byl obetním
beránkem za nezdar nemeckého revolucního "hnutí z minulého

podzimku. Není však podobno pravde, že by Radkovo zatmení
bylo trvalé. Jeho kousavý vtip, lehké péro a ohromná zásoba
politick}~cha historických vedomostí jsou veci, jichž nemuže
komunistická Internacionála pohrešovati.

Jako clen vnitrne vládnoucí skupiny ve strane, známé pode
jménem politické kanceláre, zaslouží si v každém výctu sovet
ských VUdCll zmínky Tomský. Jeto klidný a reservovaný muž,
jehož osobnost se zdá poskytovati málo príležitosti k obšírné.

mukomentári. On však držel po nejakou dobu strategické po
stavení predsedy všeruských odborových svazu a hr,íl 9-iHeži.
touúlohu na londýnské konferenci.

Ruská revoluce byla méne ovládána vojenskými vudci, než
jak tomu bývá u podúbných prevratu. Z komunistu, kterí vy
nikli svou vojenskou cinností, budtež uvedeni ~fichajl Vasilje
vicFrunze a generál jízdy Budený. Frunze je bolševický vete
rán, který prý si zjednal první vojenskou zkušenost atentátem
na šéfa carské policie. Za obcanské války projevil neobycejné
schopnosti jako generál na jižní fronte a stal se komisarem
války pro Ukrajinu. Za sporu mil1lllé zimy stál pri ústredním
komitétu a byl za neprítomnosti Trockého preložen ze svého
úradu v Ukrajine a jmenován prvním pomocníkem válecného
komisariátu, kde rozvinul velký program reorganisace. Budený,
obrovský ukrajinský sedlák se splihlým cerným knírem, pusobí
neobycejne silným dojmem, když se objeví na sovetském kon

gresu nebo v lóži státní opery. Budený byl podplukovníkem
\' carské jízde. Prišel za obcanské války na frontu zpusobem
velmidramatickým, nebot pronikl se svou naspech zorganiso
vanou jízdeckou skupinou radami generála Denikina a zahnal
polskouarmádu od bran Kijeva až témer k Varšave.

Hlavními dvema diplomatickými zástupci Cicerinovými jsou
Litvinov pro západ a Karachan pro východ. Litvinov má povest
chytrého a tvrdošíjného vyjednavace a zastupoval od konce
obcanské války a blokády Rusko na mnoha konferencích. Byl
sréhocasu vypoveden Lloydem Georgem z Anglie, protože prý
delal bolševickou propagandu. Pocítil jiste jakési uspokojení,
kdyžse nedávno vracel do Londýna jako vynikající clen ruské
delegace.Karachan, Armén, je typicky orientální figurka, vel
k)\ tlustý, snedý. Vedl ponekud potmešilá vyjednávání mezi
Ruskem, Cínou a Japonskem a zaslouží si plne svou povest
diplomata, už jen proto, že se mu podarilo vymysliti formulku,
jež mu umožnila požadovati pro sovetskou vládu kontrolu nad
cínskou východní železnicí, aniž se tím vzbudilo zdání impe
rialistických nároku režimu carského.

Jiný význacný sovetský diplomat je Kristian Rakovský, vzde
laný a príjemný bulharský lékar a socialistický vudce, který
~ynízastupuje Rusko v Anglii. Rakovský, stejne jako Radek,
je cizinec, který se úplne ztotožnil s ruskou komunistickou
stranou. Po nejakou dobu byl premiérem ukrajinským a potom
prišeljako ruský zástupce na místo Krasinovo do Londýna.

Jest prirozeno, že namáhavá práce hospodárské obnovy vyžá
dala si nekolik nejsilnejších a nejvýznacnejších individualit
z rad vojáku revoluce. Mužem budoucnosti bude, zdá se, Pjata
kov,predseda komise pro povolování koncesí cizincllm. l'jata
kovmel neobycejne pohnutou a pestrou životní dráhu. Pochází
z aristokratické ukrajinské rodiny a vrhl se do bolševického
hnutí se svým bratrem, který zahynul za hrozných okolností

rukama Bílých. Pjatakov byl po listopadové revoluci prvníPn

presidentem státní banky, ale brzy se tohoto místa zrekl a stal
se vudcem rudé výpravy do Ukrajiny. Za obcanske války zastá
val ruzná duležitá správní místa a obnovil také svého casu že
leznou rukou porádek v Donecké pánvi. Stací jenom podívati
se na Pjatakovu napjatou, tvrdou, fanatickou tvár, abychom se
ujistili, že, pokud bude hlavou koncesní komise Pjatakov, ne
bude získávání koncesí v Rusku vecí snadnou.

Sokolnikov, komisar pro finance, si zaslouží chvály za to, že
stabilisoval ruskou menu, odstraniv nes cetné triliony bezcen

ných papírových rublu, které obíhaly v roce 1921 a 1922. Tohoto
starého revolucního teoretika naucila zkušenost býti nemilo

srdným jako kapitalistický bankér v požadavku, aby každý stát
ní departement snížil jak možno nejvíce své výdaje na vyrov
nání rozpoctu.

Curupa, Ukrajinec a bývalý zemedelec, Vyživovací komisar
v letech nejvetšího nedostatku, má povest schopného admini
strátora. Je predsedou Gosplanu, státní projektové komise, jež
zpracovává projekty príštího vývoje ruského prumyslu, zemc.
delství a všeobecného hospodárského života. Jeho hlavním po
mocníkem je polský inženýr Križanovský, Pllvodce proslulého
plánu na elektrisaci Ruska, jenž slouží za teoretický podklad
komunistického rekonstrukcního programu.

Staré prísloví praví, že nikdo není prorokem ve vlasti, 1'0
platí do jisté míry o Anatolu Lunacarském, komisari pro vý
chovu. Lunacarský je osobnost kultivovaná a puvabná, zname
nitý znalec hudby a dramatu. Jeho výmluvné spisy o otázkách
pedagogických získaly mu mnoho obdivovatelu mezi cizinci,
kterí navštívili Rusko a rozšírili jeho slávu velkého vychovatele.
Ale v Rusku se mu vytýká, snad neprávem, že jeho vinou je
tolik bídy a neporádku v ruské výchovné soustavc. Kritictí po
zorovatelé prohlašují, že by všechno bylo lepší, kdyby komisar
pro výchovu venoval méne casu studiu nových forem baletu a
prednáškám o abstraktních filosofických otázkách a venoval
\"Íce péce zlepšení pomeru vesnických ucitelu a ško!.

Mnoho nesnadné, nevdecné drobné práce na poli výchovy
koná tiše a neokázale vdova po Leninovi, Nadežda Konstanti

novna Krupskaja. Tímto tichým, neokázalým, odevzdaným pu
sobením pro vec je Krupskaja klasickou postavou mezi ruskými
komunistickými vudci. Tuto silnou ženu, obtítau v sandály a
oblecenou v starý nemoderní šat, ženu, s širokou tvárí, zbrázde
nou stopami fysického utrpení, je casto vídati, jak promlouvá
v obskurních schuzích ucitelu a knihovníku a vynakládá veške
ru svou sílu na težký úkol, uvésti trochu porádku do ruské
výchovné soustavy a trochu svetla do temných, zaostalých rus
l:ých vesnic. Opravdu, nic nemohlo býti krásnejšího než její
výzva krátce po Leninove smrti, kdy žal zvyšoval sílu její pre
svedcivosti.

»Neplýtvejte penezi na nádherné pomníky, jimiž by byl Le
nin sám pohrdl«, rekla tehdy. »Necht z vašeho žalu vzejde
nový život pro naSl zemi. Necht dojde vyslovení v budování
škol a domovu pro sirotky a nemocnic pro ty, kdož utrpeli
válkou.«

Lze se príti o to, kdo je nejstarším žákem Leninovým, zda
Stalin, Zinovev ci Kamenev; ale nelze pochybovati, že Krup

skaja predstavuje pravé vtelení nesobeckého ducha komunisti
ckého.

L. Dixonová:

Humor a volby.
L o n d Ý n, v listopadu.

Je specielním umením Anglicana najíti témer pri každé prí
ležitosti humoristickou stránku. Humor jest cástí jeho priroze

nos ti; tím nechci ríci, že by se každému Anglicanovi podaril

vtip a že by každý anglický vtip musil být vtipem.



Prítomnost

Literatura a umení

27. listopadu I

Antonín Veselý:

Hovory s herci.
(9. Marie H iib n e r o v á.)

Se zatajeným dechem staneš mezi uvadlými v
mezi desítkami a snad i sty stuh, visících s parava
v pokoji, kam umelkyne snesla s pietou každý pred'
z nehož ovane ji vzpomínka na minulou cinnost. N
víš, nac dríve tu popatriti. Zda na nábytek, jehož
smestnáno tolik na malé ploše a jehož každý kus
milovanou úpravne umístenou soucástkou celku 
ty židlicky s kanýrovými povlaky, stojící zpusobne i
holcicky v domácích ciste vypraných šateckách, na
pohovky obsazené panenkami, pokryté polštári a
šivkami, na ty zasklené knihovnicky, obložené dr
nustkami, na ta ruzná zátiší, z nichž jedno zvolilo
pro rozmanitost dokonce malé podium se stoleck
skrytým za plentou. Ci na steny pokryté obrazy,
nimiž zaujímá zvláštní místo veliké tableau rolí. P

krocíš a díváš se sám na sebe v zrcadle velkém j
dvere, které svedlo te na okamžik k ilusi dalšího
koje.

Pak vstoupí umelkyne, udýchána a znavena, i'
v plášti, jak se práve vrátila ze zkoušky. Její kr
vedou k obrazu muže jemné inteligentní tváre, kt
stojí opren na pohovce u dverí. Je to obraz jejího
mrelého manžela, pro jehož památku uchovává
v témže stavu, v jakém jej kdysi opustil.

- Pokud ~ohu mluviti o sobe - odpovídá um
kyne na mou otázku - jsem presvedcena, že práce
recká je ve,lmi težká. Herec je nucen v urcité ch
jen jedenkráte, nasadit své síly. Každý jiný urne
muže své dílo, na jehož tvorení zapusobily vnejší v
vy v té chvíli neprekonatelné, pozdeji opraviti - s
sovatel knihu, malír a sochar obraz a sochu. Ale he
nemá této možnosti. Urcí se mu ta a ta chvíle a ni
se ho neptá, jaké neocekávané návaly myšlenek, os
nkh krisí mohou jej tesne pred výkonem nebo
nem prepadnouti, jeho pevnost zlomiti nebo as
zmeniti smer. Tuto nejistotu herecké práce ci'
zvlášte od té doby, co jsem v živote osamela. Ne
príliš jsem si zvykla na toho prísného, ale sprave
vého, v každém ohledu uprímného soudce, kterým
muj muž. On jediný byl mi oporou v mém kolís'
tím, že mi rekl vždy nepokrytou pravdu. S divadl
srostla jsem již od svých ctrnácti let. Cítila jsem
likou touhu po nem již jako díte a jakmile mne vt
do své sféry, podlehla jsem mu jako mámivému k
zlu. Je mi radostí, ale je mi též nepretržitou muk
Cím déle jsem v jeho službe, tím vetší odpoved

balícki'l bylo doruceno, což zpusobilo zemi výlohu 100.000

Pocet všech poštovních zásilek volebních cinil asi 90 mi1i
Pocet telefonních rozhovoru za voleb zvýšil se o 1,200.

Prumerne 20-25.000 slov bylo telegrafováno denne z Lon
na venkov. Výsledky volební byly oznámeny v Halifaxu
pobreží kanadském zi! 4 minuty po odeslání zprávy centrál
telegrafního úradu v Londýne. Odtud byly oznámeny do V

couveru na druhém brehu kanadském a odtud do Aust
takovou rychlostí, že výsledky voleb v každém okresu
z{lámy v Australii hodinu po prectení hlasu.

*) Guy Fawkes chtel r. 1605 vyhodit krále i parlament do
povetrí.

Humoristickou stránku mely také poslední anglické volby.
Lituju, že jsem nemohla navštíviti všechny propagacní schuze
a slyšeti všecky vtipkare, kterí svými vtipy pronásledovali rec
níky, a že jsem neslyš.e1ataké všecka rcení, jichž užili kandidáti
v zápalu boje.

Nekolik drobnustek prece však mohu podati. Týká se to
predevším volebních predpovedí: ministr Thomas prohlásil
v Londýne: »ztrati1 jsem mnoho vecí, ale díky bohu, neztrá
cím své poslanecké kreslo ... Mi'tj prípad je· typický pro celou
delnickou stranu. Proto dejte pozor, abyste se postavili za tu
pravou stranu.« Jak známo, mandát ztratil.

Jistý konservativní kandidát velmi se zdráhal, když mel
ustoupiti Asquithovi a jíti do jiného volebního okresu; jeho
preložení komentoval jistý list poznámkou: »Má tolik nadej'e
na úspech v novém okresu jako flaška s benzinem v pekle.«

Paní Russelová, která kandidoval<t na míste svého manžela
Bertranda Russela, rekla ve schuzi: »Ponevadž námaha volební
jest príliš veliká pro mého manžela, prevzala jsem jeho úkol,
protože myslím, že nyní má houževnatejší pohlaví nastoupiti
a dáti se do boje.«

Ve skutecnosti však houževnatejší pohlaví nedopadlo tak, jak
si pí Russelová slibovala, ac celkem 401.750 hlastl bylo ode
yzdáno pro ženy, prece nový parlament má jen 4 poslankyne.
Snad tuto :ztrátu nahradí jediný ženský clen, který nebyl v mi
nulém parlamente, sl. ElIen Wilkinsonová, o níž noviny pro
hlásily, že je »silnou« osobností. Ve volebním boji rovnež ne
scházelo humoristických pokusu. Jistý kandidát probuzen byl
telefonem o pulnoci; když se chopil sluchátka, rekl mu hlas
z dáli, že zkouší linii: »postavte se, prosím, krok nalevo a rek
nete »pomeranc«. Rozespalý kandidát ucinil podle prání; na to
ozval se hlas znovu: »Nyní postavte se na hlavu a reknete
»bolševik«! Teprve ted procitnul kandidát tak dalece, že po
chopil, oc jde.

Jistý kandát prohlásil v Norwhichi: »Budu-li zvolen, pujdu
do snemu s nejlepšími úmysly.« »Práve tak tam šel Guy
Fawkes,«*) odpovedel hlas z posluchacstva.

K veliké veselosti verejnosti ukázala se i ctvrtá strana. Agi
tátor ptal se jedné paní: »Rekla byste mi laskave, ke které
strane patrí váš muž?« Ta statná paní odpovedela: »Já jsem
ta strana, ke které patrí 1«

Sem tam bylo slyšeti i kousavou kritiku protivníka; tak
o Baldwinovi podal liberální list tento úsudek: »Marne hledali
byste v jeho recech zrnko soli. Lidé necetli jeho reci, protože
.ie považovali za samozrejmé. Zmíniti se o Baldwinovi ve
vertjné schuzi, znamenalo snížiti temperaturu v posluchacstvu
tak, že byla obava, aby se recník nenastudil.«

Je to také vtip, když v pred vecer voleb neznámý pachatel
:zanechal v Downingstreet rozbitý automobil, na nemž sedela
figura Ramsay MacDonalda, držíc v jedné ruce veliký biscuit
(narážka na styky MacDonaldovy se skotským továrníkem
biscuitl1). Anebo když W. Church:ll v Epingu, aby manifestoval
svoji politiku »aby bylo vždycky tak, jak dosud« tím, že jel
ve starosvetském povoze, taženém 4 konmi, anebo Sir W. Bull
(býk) dal nastrojiti dva býky do barev a ·erbu svého rodu
a nechat je tak voditi po ulicích. Jistc že vetší vtipnost pro
jevila jedna mladá dívka, která najala si blízko volební míst
nosti pokoj, kamž dopravila množství ruzných kostýmu, pomocí
jichž se jí podarilo predstavovati 19 ruzných osob a odevzdati
takto 19 hlasu.

Pro zmenu pripojuji na konci nekolik dat, které stojí za
zmínku: každý poslanec v Anglii má právo poslati každému
., ,Fc; svého okresu balícek literatury poštou bezplatne. Využil-li
každý kandidát tohoto práva, aspon 50 ,milionu neplacených

*
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cítím. Snad práve proto jsem nyní úžasnou trémist
kou, kterou jsem v mladých letech nebyla. Velké sebe
vedo~Í bych ostatne nechtela nikdy mít, protože v ne
spokoJenosti spatruji vzpruhu.

- Který obor považujete za svuj
vlastní?

- Neuznávám vllbec oboru. Proto ohlížím-li se zpet
na svuj rozmanitý repertoir, necítím nejmenší trpkosti
proto, že bych se snad nebyla dostala vcas ke »svému«
oboru. Mé pocátky za Šuberta byly sice dosti težké.
Teprve za Kvapila dostala jsem se k vetším rolím.
Hrála jsem vážné role ibsenovské, které mám velmi
ráda, protože se v nich herec muže mnoho naucit ale
upozornila jsem na sebe též v rolích Molierových' slu
žek a velký úspech mela jsem i v Puckovi ze »Snu noci
svatojánské«. 1Vlé rozpetí bylo tedy hned z pocátku
široké. Byla v nem jakási rovnováha mezi oborem
vážný~ ~ k~mickým. Zejména lidové postavy Tylovy
mne vabl1y, Jeho Kordula ze »Strakonického dudáka«
a hospodyne z »Pražského flamendra« byly z postav
mne nejmilejších. Tylovy hry vubec nemely by se tak
podcenovati, i když nutno pripustit, že dnešní obecen
stvo je již vyspelejší a že ve veseloherním oboru žádá
více, než mohl podati Tyl. Jestliže se dnes ono bývalé
mé rozpetí zužuje, deje se to z cásti nikoliv tak mou
vinou jako zmenou repertoiru, který stává se jaksi
vážnejší. Priznávám se ovšem, že dnes nejradeji pro
žívám bolest, že v takových rolích mohu se dáti celá.
Ale opakuji: neznám oboru. Moderní herecka má do
vést všechno. Mám ráda každou roli, i tu nejmenší.
Když si ji vypracuji, cítím k ní asi takový vztah jako
matka k díteti, které si vychovala. Cením si strídání.
Odlišná role mne tím více vábí, ponevadž lze do ní
vložiti neco jiného, lze v ní jinak pracovat. Myslím si,
že tímto strídáním, tímto zkoušením stále novÝ.ch úkolu
lze se asi nejspíše uvarovati šablony. Myslím si, že
takto lze si také zasloužiti tu jedinou pravou odmenu,
kterou skýtá herecké povolání. Nutí k sebezaprení,
k soustredení jako snad žádné jiné umení, nezustane
po nem než vzpomínka, ale tomu, kdo se mu cele vzdá,
skýtá proti jinÝm umením opet stupnovanou možnost:
žíti zmnoženým životem. My herci žijeme vllbec dvo
jitÝm životem. A jaké široké' pole otvírá se této mož-'
nosti zmnoženého pocitu bytí na scéne! Zde duše všech
postav, které hrajeme, vtelí se na okamžik do nás. Ono

v~elen~.vcizÍ duše do n~s predpokládá, jak jsem, my
shm, JIZ trochu neznaóla, .proces rožhavení celé naší
bytosti, které oznacujeme slovem: láska. Tak aspon
pristupuji k roli já sama. První podmínkou je mi,
abych postavu, kterou mám hráti, naucila se milovati.
Prostredkem k tomuto cíli je predevším studium. Stu
dium u mne znamená zápas s nedllverou, kterou k no
vé postave pocituji dríve než zacnu pracovati. Ale jak
mile si roli asi trikrát prectu a zacnu memorovati již
její postavu vidím a mám ji ráda. Se studiem sOL~visí
uplatnení hercovy zkušenosti. Musíme brát ze života.
Bez toho by to nebyla ta pravá práce. Musíme hledat
v pameti postavu, s kterou jsme se v živote setkali a
která by se blížila naší predstave o postave studované
role. Tento životní materiál musíme však hnísti k po
dob.e p~edstavy, kterou si naše láska vysnila, prizpu
sobIt Jej k svému cítení a svému celému nazírání a jen
tak snažiti se predstavu zhmotnit, dát jí maso a krev
a - žít ji. Aspon po dobu práce rozžívá se v nás nová
bytost. To krásné, to velké, to nad syrový životní ma-
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teriál do sféry umení povznešené vyrostlo pomocí naší
lásky. Cloveka, kterého milujeme, povznášíme ve svých
ocích tak, že aspon z cásti snažíme se jej ocistiti. Po
stavu, která je zlá, snažíme se omluviti. Docílíme toho
tím,y že se zachytíme nekterého jejího rysu, vycházejíce
z p:~dp?kladu, že, zlo pr:)"štÍ vždy z nejaké bolesti,
z ~eJakeho ~trpent. Není to tak lehké, nebot po dobu
prace, kdy SI takové zlo jaksi zlidštujeme, máme stále
I v soukromém živote <CO delat, abychom nad zlem zví
tezili, abychom sami nedali se strhnouti povahou, kte
rou tvoríme. Náš výkon, v kterém jsme se role plne
zmocnili, znamená tedy vítezství lásky,

- Zrní n i Ia j s t e se, mil o s t i v á pan í,
o t:o m, j a k v ft s v p o sl e dní dob e pri t a
hUJ~ bo~~st. S~el bych zvedeti, jaký
p o dl 1 P r 1 s U Z u Jet e b o I e s t i n a urne I e
ckém tvorení?

-. Protože jsem sama tak plna stesku a bolesti, pri
tahUJí mne mocne postavy takového založení. Utrpení
je strašná vec. Kdo je neprožil, nemuže je chápat. Po
díl takového zažitku na tvorení je velik)-. Bolest pro
hlubuje umelcuv životní smysl, zpusobuje, že prestává
ulpívati na vnejších úspeších, živí jeho tvurcí nepo
koj a nutí jej videti stále neukoncenost té práce. kterou
si vd~,:,áy~e se?ou :a,mým, aby nejak pravdiveji a pre-'
svedclveJI plml' sve ukoly. U mne bolest snad také zpu
sobila, že nedovedu státi nad rolí, že role me bere ce

l0;t. Mám za to, že kdybych stála nad rolí, podala bych
vykon plochý a prázdný. Bolest ocištuj'e. Tím že clovek
prodelal svou karmu, jakoby se vykoupal v tom pokání
za neznámé viny, které ulpely na jeho zrodu. Takový
clovek, pristupuje-li k umení, pocituje vznešenou po
svátnost jeho úkolu. Pro mne aspon je divadlo chrá

meym:.Nesne~~ na j;višti Vtipll. a' extemporování po
vazuJI za urazku sveho povolání.

-C.o soudíte o Moskevských?

~ .vide!~ jsem je málo. Naposled pred nekolika léty.
H:ah. »Tn sestry«. Nevydržela jsem do konce, pro
toze Jsem se rozplakala - více však vzpomínkou na
první predstavení naše v Kvapilove režii, za které veru
nemusíme se pred nimi stydet. Vádela jsem tehdy
Germanovou, ale naše Danzerová líbila se mi v téže
roli více. Cením i na v)'konech Moskevských toho

cemu sama ~obre rozumím: práce motivované láskou:
snahy vzdáti se celou bytostí službe umení a celého
nazírání na herectví jako na náboženský obrad. Toto
vše .vidím ztelesneno v jejich souhre, kde každý jed
nothvec podrídí se oelku a kde prestává existovati roz
díl mezi velkými a, mal)'mi rolemi. Závidím jim, že
mohou studovati dlouho jednu vec. Vím ze zkuše
nosti, co to znamená;. Cím déle obírám se nekterou
rolí, byt. sebe melJší, tím více mi roste pod rukama.
Nedovedla bych se však smíriti s jejich jednotvárným
repertoirem. Mým živlem je rozmanitost, zmena nebot
jak jsem již rekla, neuznávám hranic oborll. '

- Od .t.é doby, co navštevuji herce.
p a z o r u J I tep rve, j a k j s o u z a m e s t n á n i.
Nevysiluje to? Mluvili jsme o Moskev-

k Ý c h. Tir') z reš i I i s i pro b 1e m h o s P 0
darení s tvorivým napetím omezením
r e per t o i l U. N e mys 1í t e, že tep rve t a
kovým odstranením všech vnejších
i v nit r n í c h pre k á ž e k d o stá v á s e h e
recké práci potrebného klidu?
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- Cením si klidu. Vím, co to znamená pro umelce,
muže-li pracavati v klidu. Pro svou asabu raz rešila
jsem si prablem tak, že amezuji se jen na svau práci
a vyhýbám se všemu, 00 by mahla její zdal' ohroziti.
Muj živat je jakási dabrovalná klausura. Nikam ne
chadím, s nikým témer se nestýkám. I s nebažtíkem
mužem žili jsme zcela sami v kruhu nejbližších prátel.
A jehO'odchO'dem teprve promenil se mi celý vnejší svet
v casi hlucnéhO', rušivéhO', cemu se úzkastne vyhýbám.
Zamilavala jsem si 'samatu, panevadž je v ní mažna
se plne soustredit. Ale ptal jste se mne vlastne na muj
pomer k práci. Myslím, že je vecí temperamentu a he
recké individuality, jaká prauukce kamu lépe vyha
vuje: zda pamalá a vedome omezená v materiálu i tva
rivém razpetí, ci rychlá a menivá. Mne vyhavuje raz
hodne ta druhá. Mám-li mluviti o únave, musím kO'n
statavati trachu paradaxní zjev. Jsem více unavena,
když nemám CO' delat, než když jsem v práci. I v zrej
mé fyskké únave, které se clovek ubrániti nemuže,
prináší mi úlevu jakýkaliv bližší styk s mým pavalá
ním. Tak i nyní, že jsem si mohla porozpráveti o to
'lika vecech, které s m)Tm pavoláním úzce souvisí, ja
kaby únava z celadenní témer práce na zkaušce se mne
spadla. Pazarovala jsem t.a i ve své cinnosti ucitelské.
Bývalo prO' mne utrpením pracovati se žackami nena
danými. Takavá hodina unavila mne více než nekterý
celavecerní výkon na scéne. Za to prišla jsem nekdy
utrmácena z divadla a hadina s talentavanou žackau
stacila, že jsem se asvežila lépe než odpacinkem. Sféra
umení, vzdá-li se mu nekdo celou duší, nemuže tedy
ani pri nejnamahavejší práci vysilavati, prataže sama
padává lék proti možnému vysílení.

- Mo h Iaby st e mil' 1 c i ne c o o tom,
cím vám byla kritika a co vám dalo
vaše PlIsobište?

- My herci lpíme na hlasu kritiky, panevadž zachy
cuje bezprostredne pri dabré pameti dojem našeho vý
kanu a tak zustává jediným .autaritativním sledem naší
práce prO' budoucnost. Na kritiku nemohu si stežovati.
Ve svých pocátcích vzala jsem si k srdci mnoha jejích
rad a pokynl'1 a nyní jsem prímo zahrnována její blaho~
vulí. I v divadle jsou ke mne všichni hodni a já mám
ráda také je jako svau rodinu, v níž cítím se býti ja
kausi maminkou. V práci usnadnuje mi tedy mnaho
ta laskavost, která mne obklopuje mezi kalegy i v ši
roké verejnosti. Ale vlastní nepokoj, který je živlem,
vydraždujícím mé síly, dere se tím více dO' popredí,
když jsou tyto vnejší prekážky odklizeny z Icesty. Má
práce nedává mi plného uspokajení. Chce se mi stále
usilavati a necO' lepšíhO', dakonalejšíha. Chtela bych
na tomtO' svete ješte pakud stací mé síly new vykanat,
cím bych mahla prO'spet, patešit.

Umelecké památky v Rusku.
M o s k v a 31. ríjna 1924.

Na základe dat J. Kniibla, majitele
reprodukcního ústavu v Moskve, a
Igora Grabara, reditele Tretjakovské
galerie v Moskve.

Tisíceletá historie" nashromáždila na území ruském n~pre
hledné množství umeleckého bohatství jak z kultury západní,
tak i východní, pri cemž i feudální i kapitalistický rád mel
nepopíratelné zásluhy. Ovšem carský režim ani v dobe své
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nejvetší moci a slávy nevytvoril v Rusku systematicky vedený
ústav, jako na pr. je Britské museum, Louvre a pod. Ruská
musea, tak bohate založená v 18. a 19. stol. panovníky i jed

notlivými aristokraty, nežila a nerozvíjela s.e s postupem doby,
nýbrž ustrnula a zmrtvela. Jako dukaz stací uvésti, že rocní
dotace svetoznámé petrohradské Eremitáže cinila v posledních

létech predválecných pouhých 6000 rublu. Existovaly sice dve
spolecnosti »Moskevská Archeologická'« a »Petrohradská Ar
cheologická«, které koncentrovaly v sobe výkvet umelecko
kulturní inteligence ruské, avšak pravomoc i prostredky jejich

byly tak nepatrné, že niceho nezmohly proti nadvláde velko
knížat, z nichž mnozí i na tomto poli si, osobovali rozhodující
slovo.

Revoluce únorová prinesla zde aspon cástecný obrat. »Rada

pro umelecké záležitosti«, která byla utvorena za Prozatímní
vlády v léte 19!7, sice nemohla mnoho vykonati, ale byla prec
jen zárodkem instituce, jež pozdeji v dobách nejvetšího revo·
lucního uraganu postavila se jednak proti hrozícímu barbar
skému nicení umeleckých památek, jedmk seskupovala všech

no, co již dávno patrilo pod odbornou ochranu musejní a za,·
chovala to tak pro užitek verejnosti. Revoluce listopadová be
zesporne nesla s sebou zejména po ruském venkove široký roz

mach nicivého príboje, v nemž mnoho památek architektury,
malírství i socharství, mnoho pokladu knižních vzalo za své.
Revoluce ta však také našla a vynesla na povrch nadšence,

kterí smele postavili se proti proudu zlostného a nenávistného

pustošenÍ. Jak dále bude ukázáno, revoluce ruská na tomto
poli muže se vykázati znacnými Úspechy, vetšími než kdekoliv
jinde. A bylo-li pres to mnoho zniceno, je treba konstatovati,
že nebylo zniceno nic, co má význam všesvetový a že v proc
cesu nicení bylo zároven objeveno mnoho nového, co bez re
volucního prevratu, týkajícího se i oboru práva vlastnického,
snad nikdy by nebylo prišlo na verejnost.

Listopadový prevrat s horeckou vyvlastnovací nesl s sebou
jako dusledek zrízení zvláštního lidového komisariátu pro státní
majetek. Tomuto komisariátu bylo podrízeno specielní »Odde
lení pro veci musejní a pro ochranu památek umení i staro
bylosti«. Nejvetší cinnost vyvinulo v prvním období revoluce
pododdelení, zvané Národní fond musejní, v ncmž soustredo
vány byly všechny památky a umelecké predmety ze soukromých
sbírek, a pak oddelení pro záchranu umeleckých památek na
venkove, které pátralo a vymahalo zpet predmety odcizené a
zasílalo je do ústredních i provinciálních prozatímních skladišt.
Igor Grabar, který ješte s mnohými umelci a enthusiasty byl
jedním z nejcilejších zachráncll, lící velmi výstižne, k jakým
prekvapujícím objevum, Tozcilujícím okamžikum, vzruchu
i zklamání se pri této práci docházelo. Tuto dobu obdivuhod
ných nálezu i težkých boju s nechápavým ruským venkovem

pokládá za nejštastnejší dobu svého života.

Oddelení zvané »Národní fond musejní«, nejen že soustre

dilo ve svých provisorních skladištích, rozptýlel'lých po nekolika
obrovsk}'ch domech v Moskve, všechny obrazy, skulptury,
bronzy, gobelíny, umelecký nábytek, porculán atd. docházející
z venkova, nýbrž ono také podjalo se úkolu zaregistrovati
všechny tyto predmety a usporádané jejich partie uciniti pak
verej ne prístupnými.

Pri sbírání fondu ze známých sbírek soukromých neb z nacio

nalisovaných domu prišlo se zacasté na úplné kollekce, podobné
malým museím. Takové sbírky byly ponechány nedotknuty,
majitel, byl-li prítomen, zustal obycejne jejich konservátorem,
byly však katalogisovány a pojaty do seznamu Národního fondu
ll1usejního. Mnohdy dokonce ponecháno majiteli právo který
koliv predmet prodati, pri soucasném povinném hlášení o tom
musejnímu fondu. Za úcelem usnadnení pátrání po umeleckých
predmetech byl vydán dekret o povinném hlášení umeleckých
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mnoho jiných historicky významných budov. Ostatne z téhož
duvodu ponecháni byli na pr. na vežích Kremlevských carští
orlové.

Rovnež v okolí Moskvy bylo zarízeno nekolik bývalých sídel
šlechtických jako musea. Tak zejména Archangelskoje knížete

Jusupova, Kuskovo hl'. Sereméteva, Ostankino atd.

V Moskve zrízeno bylo také nekolik museí úplne nových.
Tak museum umení asijského, museum hudebních nástroju,
museum let ctyricátých, museum nábytku, museum památek
na Lva Nikolajevice Tolstého atd.

V Rusku již pred revolucí existovalo nekolik velkých museí,
galerií a sbírek ciste soukromých, umístených rovnež v Moskve.
Sbírky tyto byly ovšem nyncjší vládou prohlášeny za nacio
nalisované a ucineny verejne prístupnými. Patrí k nim zejména:
Sbírka S. J. Scukina, známá nyní pod jménem »První museum
nového umení západního« a obsahující cetné zástupce, zejména
francouzského malírství stol. 18. a 19. Sbírka J. A. Morozova
cili »Druhé museum nového umení západního«. Obe tyto galerie

zustaly ve svén' puvodním stavu, druhá byla dokonce doplnen:l
nekolika mistry francouzskými. Z dalších sbírek zasluhují

zmínky hlavne sbírka J. S. Ostrouchova, t. zv. Museum svatých
obrazu, sbírka D. J. Šcukina nazvaná »Museum starého malír
ství západního« a sbírka A. V. Morozova »Museum porculánu,<.
Zmínky zasluhuje, že bývalí majitelé sbírek stali se vetšinou
jejich konservátory a že i po provedené nacionalisaci musea

z vlastních prostredku dále je doplnovali, resp. provádeli nutné
adaptace. Všechny tyto galerie, z nichž nckteré mají svetové

jméno, byly ovšem katalogisovány a podrobeny vedeckému uspo
rádání, pri cemž se pietne šetrilo i drobných prání drívejšíCh
majitelu.

Z m u s e í pro v i n c i á 1 n í c h bylo význacných velmi málo,
dobre vedeno a usporádáno nebylo snad ani jediné. Proto také
»Oddelení pro musea« hledelo sít ruských museí provinciálních,
cítající asi 20 jednotek, rozšíriti co nejvíce a podle urcitého
plánu. Velkou cást svého prostoru venu ií provinciální musea
umeleckému prumyslu domáckému, ve mnohých najdt!ne zná
zornen celý jeho dlouhý historický vývoj. Nedostatek ukláda

cích místností m~ní sice v provincii tak velký jako v Moskve,
ale pres to bylo nutno mnoho bojovati s mocncjšími institu
cemi správním!, než vhodné umístení bylo nalezeno. Získány
byly však prec jen významné objekty, jako Trojicko-Sergejev
skaja Lavra, klášter Nový Jeruzalém, Spassklj Monastýr v Jaro
slavli a mnoho jiných klenot li staré architektury. Ve Vologde
hyl získán palác biskupský, v Kremlu vetšina budov a všechny
jeho chrámy.

Velkou roli sehrála v musejních vecech ruských konfiskace
chrámových drahocenností. V techto dnech historického nebez

pecí pro staré ruské umcní napjalo musejní oddelení všechny
bvé síly, "by budoucnosti zachováno bylo všechno, co v chrá
mech bylo cenného a historického. Všeruská ústrední komise

pro pomoc hladovicím vyšla ve vetšine prípadu vstríc práním

oddelení musejního, ba Igoru Grabarovi bylo dáno právo kdy
koliv intervenovati telefonicky prímo u predsedy ústredního
výkonného výboru M. J. Kalinina a položiti své veto tam, kde
uznal to za nutné.

Místo drívejších asi 20 museí provinciálních je nyní v Rusku,
1.1kraj inu necítaj íc, asi ISO takových museí. Personál, urcený

k jejich vedení, vychazí ze zvláštních kursu porádaných v Mo
~kve jak po stránce theoretické, tak i praktické. Návštevníci

techto kursl~ pracuj í v museích moskevských a petrohradských
a po návratu na venkov prinášejí mnoho dobrých impulsu,
které jsou pak prakticky provádeny.

Pokud jde o udržovánr a obnovu starých památek umelec
kých, zpusobila zde prestávka válecná a revolucní velmi mnoho
škod. Obcanská válka znicila nejen jednotlivé význacné hu-
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ctnností a dekret zakazující vývoz jejich bez vedomí registrac

ního oddelení. Na pocátku revoluce musea i fond byly oboha

covány prímými nabídkami majitelu, kterí své umelecké cen
nosti tam prinášeli, aby byly uschovány v bezpecí. Tento velmi
obsáhlý Národní fond musejní, který až do nynejška stále se
doplnuje, urovnává a trídí, má sloužiti jako reservoir, z nehož
tudou postupem doby napájena jak musea v hlavních mestech,
tak i musea venkovská.

»Oddelení pro vcci musejní a pro ochranu památek umení
i starobylostí« se sídlem v Moskve melo svuj filiální ú'stav
v Petrohrade, který v mnoha vecech samostatne rozhodoval.
Prícin toho bylo nekolik. Byla to ruznost situace v Moskve
a v Petrohrade, zejména co do pomeru ubytovacích, a také
co do bohatství umeleckého, pri jehož zkoumání se uká
zalo, že Petrohrad daleko predcí Moskvll. Proto také Petro
hrad mnohem snadneji uskutecnoval své zámysly a v uspo
rádání vecí musejních došel mnohem dále než Moskva. Umelecké

bohatství Petrohradu ukázalo se pri bližším zkoumání obrovské.
Eremitáž, která za carismu skoncila sVllj vývoj vlastne umením
století 18., mohla nejen tuto epochu doplniti, nýbrž porídila
si i vynikající sbírku umcnj století 19.

K nejdíHežitejším novým skvostum této galerie obrazové
jest pocítati zejména »útek do Egypta« prenesený z galerie
Galcinské, který ukázal se býti výtvorem Tizianovým a pak
velké plátno Cavaraggiovo, znázoruující »Baccha s hrozny«,
jenž jest zároven autoportrétem umelce. Eremitáž mohla vy
dati již koncem 1921 svuj prvý katalog.

»Ruské museum" v Petrohrade obohatilo rovnež své sbírby
velkou merou. Obsahuje nyní v náherných' místnostech témer

\'šechny ruské mistry stol. 18. a prvé polovice stol. 19.

Musea moskevská jsou již v situaci nevýhodnejší. Tak Tret
jakovská galerie, nesmírne rozmnožená o nová vynikající císla,
tísní se ve svých starých místnostech naprosto již nedostacují
cích. V dobe nejbližší dokoncena bude prestavba jedné cásti
galerie a v nove získaných prostorách provedeno bude spojen!
ruské školy z musea Rumjanceva s galerií Tretjakovskou. Tímto
prevodem ocitnou se pohromade úplné kollekce starých ruských
malíru. Tretjakovská galerie stane se pak ciste nacionálním
strediskem, nebot podá úplný prehled vývoje ruského malírství.
\'edouCÍ orgány této galerie usporádaly již nekolik souborných
výstav. Za dobu revoluce bylo jich celkem 8.

Z ostatních ústredních museí moskevských znacnou cinnost

vyvinulo »Ruské historické museum«. Obrazová galerie Rum
jancevského musea bude rozdelena a cástecne prenesena, jak již
bylo zmíneno, do galerie Tretjakovské; cást druhá, obsahujícl

práce západního umení, bude osamostatnena, doplnena galerii
z velkého paláce v Kremlu a jednotlivými císly z Národního
íondu. Svetoznámá »Oružejnaja Palata« (Zbrojnice) kremlev
ská byla obohacena zejména umeleckými poklady kostelními a

v r. 1921 usporádala specielní výstavu, znázorJ1ující vývoj ume
lecké práce ve smaltu, ve výšivkách a zpracování perel.

Revoluce ruská prinesla s sebou také jeden zjev nad jiné
v)'znacný: zarizování zámku a palácll jako museí. Tak na pr.
v Petrohrade byl zarízen palác Stroganovskij na základe sbírky
kreseb tak, jak byl puvodne zrízen jeho zakladateli. Rovna

pro"lavený zámek v Pavlovsku byl zrízen ve svém puvodním
stavu na základc Pametí vdovy Pavla 1., Marie Feodorovny,
která se zvláštní pietou zaznamovala každý kousek nábytku a
nevynechala v popisu interieuru ani nejmenší podrobnosti.
\' letním sídle caru, Gatcine, byly restaurovány komnaty Pavla
I. i Alexandra III., trebas že tyto mohou býti považovány za
museumspíše špatného než dobrého vkusu. Restaurace však pI'es

to byla podniknuta a nové usporádání je historický!!, obrazem
mravu jak osobností, tak i její doby. Rovnež tak obnoveno

'10 Olgovo, sídlo a rodište známé rodiny Apraxinových a
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dovy, nýbrž dokonce i celé cásti mest, ba mesta celá. Tak J aro
slavl, moskevský Kreml, severozápadní Rusko atd. strádaly ve
lice. Nyní se situace podstatne zlepšila, ale je treba _ ješte
mnohého úsilí, aby zachováno bylo všechno, co jinak by by!::>

podrobeno zkáze nenahraditelné. Jedná se v první rade o Kreml.
Tam byly opraveny zejména chrámy, zahlazeny stopy strel z li
stopadových bojtl v r. 1917 a restaurovány cásti dlouho ne
udržované. Rozumí se, že vesmes tak, jak staré zprávy O pu
vodním stavu hlásí. Kreml tím nejen že nabyl svého drívcjšího

vzezrení, ba v mnohém ješte získal. Restaurována byla zeúnéna
Kathedrála 12 apoštolu, sloup Ivana Velikého byl osamostatnen
vedle zvonice, Nikolská vež byla provedena ve dvou barvách,
strecha Beklemiševské veže byla uvedena do puvodního stavu,
arsenál zbaven byl nového náteru a prizpusoben drívejšku atd.
Podle týchž principu pokracuje se i jinde, ovšem tempem, které
požadavkum zatím rozhodne neodpovídá. Tak restaurován byl
Kirilo-Belozerský klášter, universita v Moskve, nemocnice Šere
meteva, Anglický klub, Bolinský kláštcr atd. Pri udržovacích
a obnovovacích pracích prichází se casto na nové objevy velké
ceny i významu. V Kremlu na pr. byly objeveny fresky z 15.
století na stene Nikolské veže. Pro restauraci obrazu byla zrí

zena zvláštní dílna v Kremlu, v níž pracuje 25 mistru. Behem
ctyr let cinnosti dílna tato obnovila fresky z 12. stol. v Kathe
drále sv. Dimitrije ve Vladimíru, cást fresek Uspenské katne

drály v Kremlu, fresky Spaso-Preobrúenské kathedrály ve Zve
nigorode a veliké množství historicky i umelecky cenných
obrazu svatých, mezi nimi ikonostas Kathedrály Blagovcšcenské
v Moskve, Vladimírovské Matky Boží v Uspenském chráme,
Matky Boží z Bogoljubovského monastýru atd., atd., vesmes
to del 12. a 13. stol. Díla tato pred revolucí v puvodním svém
stavu vubec nebyla známa, byla vesmes premalována nevkus
nými námety z doby novejší.

Oddelení pro udržování památek organisovalo také celkem
tri výpravy studijní na venkov za úcelem zlskání co nejvíce
materiálu o památkách architektury, malírství a církevního
umení. Každá výprav:! skládala se z 10-15 odborníku (archi
tektu. malíri'l, archeologu, socharu, archiváru, fotografu) a po
užívala hlavne vodní cesty dopravní. První výprava odebrala se
do Tveri, odkudž parník její každodenne pristál na míste již
dríve urceném. Místo to bylo pak východiskem, z nehož se
výprava dala do studia chrámu a klášteru poblíž toku se na
cházejících. Druhá výprava vyjela z Moskvy do Oky a Volhy,
tretí z Archangelska do Dviny a pristála v Kotlase na Severní
Dvine, odkudž jela dále železnicí do 1Ioskvy. Výsledkem techto
trí expedicí bylo ohromné množství materiáltl, dat, fotografií,
mericských údaju a denních zápisku. Všechno to je pripraveno
k tisku, v akci se stále pokracuje. Ze tak dochází se k objevum
ohromné duležitosti, ceny i krásy. je nepochybno. Výsledkem
bude první schematické dílo, nebývalého sice rozsahu, z nehož
však bude zrejmo celé ohromné kulturní a umelecké bohatství
Ruska.

Ostatní pododdelení zmmene ústrední instituce pracovala
ovšem stejne intensivne a plodne. Ukázala to nejlépe výstava
v r. 1920 i výstavy pozdejší, z nichž bylo patrno, jak díUežitý
obor pusobnosti si tato skupina nadšených hrdinu práce a odrí
kání vyvolila. Soucasne s vedeckým pojetím a zpracováním

veškeré bohaté látky podniknuty byly i kroky k zpoplllari
sování techto znacne cenných výsledku. Že práce popularisacní
se darí, toho svedectvím mtlže býti hlavne ta ohromná návšteva
v ruských museíc.:il, která každému periodickému návštevníku
bije prímo do ocí, již tím, že rekrutuje se z vrstev vpravde
lidových. Mnoho ovšem zbývá ješte vykonati, cest~ je však
jednou stranou nastoupena' a hlavní obtíže jsou prekonány.
V tomto odvetví nelze mluviti o úpadku, nýbrž naopak o veli

kém pokroku v Rusku, a tv již dnes.

Povoláni a záliby.
Robe1't de Jouvenel:

Lekce o žurna1istické technice.
(Z knihy: L e j o u l' n a I i s m e e n v ing t I e l; o n s.)

Nutnost jisté prostoty mysli. V redakcních místnostech se

rádo vyznává Horácovo »nil admirari«. Což se prekládá lidove
formulí: Nás nic neomrácí.

Novinári prohlašují rádi, že »se V tom vyznají« a »že si na
ne nikdo s nicím neprijde«. Po mém soudu není pochyby, že
na takovéto prohlášení reditel žurnálu, jen trochu dbalý svých

zájmu, by se mel bez váhání zbavit tech, jimž se do té míry
nedostává urcité dávky naivnosti.

DobrÝ žurnalista musí umct se divit. Tot podmínka jeho

zájmu o veci, jeho horlivosti v pátrání, jeho houževnatosti
v polemikách, jeho hnevu i jeho citlivosti. Každá novinka je

pro nej duležitou, on má být stále hotov plakat a radovat se,
roznežnit se a rozhorcit se.

Nejlepší žurnalisté nejsou vždy velkými spisovateli a velcí
spisovatelé jsou zpravidla jen prostredními žurnalisty.

Vysvetlení této okolnosti je zcela nasnade. Novinár nemá

zapotrebí hlásat vecné pravdy nebo prukazné a rozhodující
myšlenky. Jeho úkolem je procítit intensivne dojmy dne, který
rychle míjí,~ a opakovati stále projev citu sobe se podobajících.
J emu je nutna mnohostranná citlivost, která je stále hotova
se sd"lovat.

Neubírejte nicemu a nikomu ani na' obdivu, ani na pohrdání.
Dokazujte, že ta ci ona událost je štastná nebo osudná, nikdy,
že je bezvýznamná. Je-li nedllležitá, proc o' ní hovoríte? ctenár
má pak právo vytknouti vám to: pripravujete ho o cas.

*

Nade vše se varujte vlastní lhostejnosti. Žurnalista, který

neverí v~ své poslání, je nepocestný clovek a vysazuje se všem
nehezpecím profesionelního šejdíre.

Uznávám arci, že jistý nedbalý tón je po chuti naší dobe, že

ironie je v ní bežnou zbraní a skepticismus se teší zcela zna
menité oblibe. Pestujte i tyto smery, abyste nebyli jinými, ale

ovšem, necht je to u vás pouze literární posou, ne zpusobem
myšlení.

Pocínejte si tak, aby vaše ironie nebyla príliš povrchní a váš
skepticismus príliš shovívavým.

_ Navrhuj i, pravil Rochefort, postavení pomníku panu Teste,

který byl po šest mesícu ministrem a prijal pouze jediný
Í1platek osmdesáti tisíc franku.

Pripojovat neco k takovéto ironii hy znamenalo kazit ji.

Novinár nepotrebuje být zvlášt pilným ani být nadán príliš
bystrou kriticností. Studium problému budí nejistotu, nadmerná
kriticnost vede ke shovívavosti. Ostatne, denne se musí vyrobit

císlo novin. Kdyby novinárum napadalo zahloubávat se do
otázek a pitvat všechny pohnutky, mohli by sazeci cekat do rána.

Spokojte se tím, že se dáte jen rozechvívat. To nezabere
mnoho casu a dovolí vám zaznívat v nekonecné rozmanitostí
akordu. Nechte se klidne »omrácit" vším, nebot lidstvo je sku

tecne necím ohromuj ícím. Hledte žádné podívané nezvykat a
snažte se i pri tech n~jotrepanejších darebnostech a nejvšed
nejších úspeších nalézti v sobe nové, nebývalé dllvody k údivu,
Budte prostoduchým, budte neve.domým a objevujte detskýma
ocima každého rána znovu nepochopitelné divadlo života.

Vzpomínáte 'li ješte. jak si pocínal Catilina, kterého Cicero

pred senátem obviní!: »Catllina mirari, surgere, indignari ... e
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Takový má být dobrý žurnalista: je prístupný dojmum, vzruší
se, reaguje, vzplane okamžite jako bojovný kohout ...

Namítnete mi snad, že Catilina jednal ve své osobní vcci,

že byl obvincn ze zrady, že mu šlo o hlavu, že tedy nebylo
u neho nicím záslužným projevovati tak silné rozrušení. Ale
dobrým žurnalistou je práve ten, který se vpraví do všeho jako
by šlo o jeho vec, který si rád zahraje v každé komedii a po
važuje se za herce ve všech dramatech.

Hlavne však platí, že chce-li se kdo stát dobrým novinárem,
musel dríve být sám dobrým obecenstvem.

*

Ctenár je zvyková bytost. Cte-li clánek známého žurnalisty,
tož proto, aby se v ncm shledal s jistými urcitými ideami a
utvrdil se ve vlastním presvedcení. Nerad bývá zklamán. No
vinár, který píše príliš tekave a vždy o jiných vecech, mu pri
padá jako skokan.

Ten, kdo mení svá stanoviska, mu pripadá jako zrádce.

Ctenár, tak jako žurnalista sám, chce být zpraven o všem,
ale premýšlet se mu chce pouze o zcela málo prípadech. N e
pouštejte se tedy lec svrchovane opatrne do úplne nových
oboru a pouze, jste-li odhodlán pojednávati o nich po celý
svuj život.

*

Jak ttutno hovorit s obecenstvem. Obecenstvo je prostoduché
a nepozorné. Chcete-li vzbudit jeho zájem, používejte prekva
pujících formulí. Abyste vynutili jeho souhlas, provádejte na
pro~to jasné dukazy. Paradox je svtldný prostredek, ale má se
držet jen v mezích slovní hrícky.

Nechtejte si zastiít faktum, že obecenstvo se dívá s velkou
neduverou a nelibostí na každou novou pravdu. Chcete-li je
presvedciti, tvarte se, jakoby. ctenárstvo už o veci melo hotový
úsudek, a pak teprve se starejte, jak je o ní presvedcit skutecne.

*

Zjednati si zdání presné a evidentní p•.ukaznosti není do
konce príliš nesnadné. Z prostredktl zpravidla. k tomu cíli uží
vaných se mi zdají dva obzvlášte doporucení hodnými: dukaz
provádený odvoláváním se na autority a dukaz per ana ogiam.

Ctenár pokládá za jasné a: zrejmé to, co ví, totiž velmi málo,
to však si zvykl neustále slýchat a nikdy, v žádném prípade,

nebude už mít odvahu kontrolovat. Odvolávejte se proto co
možná na nepopíratelné autority, na historické zákony, na sve
tové predsudky. Nešetrte historickými nebo klasickými reminis
cencemi, ale ovšem necitujte latinsky. Nerozpakujte se pripo
mínati veci každému známé, nebot každý bude na výsost spo
kojen, shledávaje se tak velice moudrým. Jakmile se zacnete
dovolávat dejin, vyvodte si z nich klidne cokoliv se vám uzdá
pro váš úcel užitecným.

*

Jde vám snad o dukaz, že Rakousko se má znicit? Napište
bez váhání: »Od Františka 1. až po N apoleona bylo Rakousko
puvodcem všech válek.«

Také byste mohl zcela dobre napsat: »Od Františka 1. až do
naší doby ... «; ale radeji ne: nevypadá to už tak ucene a

ostatne je vždy dobre ohánet se trochu Napoleonem. Upomínky
z pozdejší doby si nechte až na konec.

Ale záleží vám .snad na tom, aby Rakousko zustalo celistvé?
V tom prípade se odvolejte na proslulou formuli:

- »Tal1eyrand rekl, že kdyby Rakouska nebylo, muselo by
~e utvorit.« Rozumí se, že to nerekl Tal1eyrand, ale je už tak
zvykem pripisovati mu tento výrok stejne jako mnoho jiných.
Ostatne Tal1eyrand platí za uznanou autoritu. Rád bych videl
ctenáre, který by se odvážil namítat neco proti Tal1eyrandovi.
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Máte se rozepsat o všeobecném hlasovacím právu?
Píšete-li proti nemu, prohlašte jako Rochefort:
»Co si máme pomyslit o zemi, kde nelze niceho provést, aniž

se dríve br~lo na radu osmatricet milionu hlupáku?«

Hájíte-li je, rekncte jako Voltaire:

»Je nekdo, kdo je ješte vtipnejší než pan Vo1taire, a tím
je p. t. verejné mínení.«

Oba citáty jsou všeobecne známy, jsou zcela jasné a presné.

Popularisujete snad vedu a chcete napsat clánek o zkornatení
tepen? -- Prohlašte:

_ Každý je tak stár jako jeho tepny.
Podobne mt''tžete tvrdit zcela bez obavy, že každý je stár

jako jeho játra, srdce nebo streva. Jak by také nekdo mohl mít
jiné stárí než jeho organismus?

.,

Ale snad vám váš predmet neskytá vhodného citátu, histo
rické vzpomínky nebo jiné formule, které potrebujete. V tom
prípadc užijete druhého systému a provedete svuj dtlkaz po
mocí analogie.

Nelme'e ani !:::rvou a porovnáte smele válku s kupeckým
krámem a politické vedy prevedete s nejvetším klidem na alge
braickt rovnice. Smícháte libovolne dohromady všechny ríše
plírodní, živoci1;l1ou, rostlinnou i nerostno,u. Tak dojdete bez
velké námahy k výslednicím, které budou práve tak presvedcivé

jako ohunnující - což je práve vaším jediným úcelem.

Nic není nekdy falešncjšího než úvaha pomocí analogií, ale
je to nesmírne pohodlné. A ostýcháte-Ii se snad anebo potre
bujete-li si dodat odvahy príkladem ncjaké autority, vzpomente
si na slova J. J. Rousseaua:

- »Vule jde zpravidla vždy prímo, ale úsudek, jenž ji rídí,
není vždy jasný. Nutno ukázati veci tak jako jsou, nckdy! tak,
jak mají vypadat.«

A to je tak pružné, že si mltžete delat co chcete.

*

Až se vám povede podávati paradox formou evidence, zkuste
naopak psáti tak, aby i ta nejbanálnejší pravda vypadala pod

vaSl1n perem jako paradox.

Ctenár si rád myslí, že má samostatné názory a že je prost
predsudku. Nestavte se tedy; jako byste ho chtel presvedcovat,
nýbrž tvarte se, že ho chcete udivit. Francouz, který neochvejne
uctívá ty nejstarší ideje, nemá rád, ríká-Ii se mu to. Kdykoliv
mu nabídnete palicskou formulku, abyste jí vyjádril meštác
kou myšlenku, bude vám za to povdecen jako za osobní
úsluhu.

Považte, že váš ctenár chce být spíše sváden než presvedco
ván. Republikáni uspíšili postup své myšlenky více tím, že
se vyholovali do hladka než tím, že umírali na barikádách.

Není, tak ríkajíc, príkladu, že by nejaký revolucionár odolal

nekomu z velkých tohoto sveta, který mu dovedl ve vhodné
chvíli poklepat prátelsky na rameno.

Po techto hlavních zásadách je vše další uz Jen vecí slohu.

Doporucuje se psát správne, ale nutno to není. Co je nutné,
. je dodati své reci literárního náteru. Pestujte predevším ne
omalenost a afektova:lOst. U žívej te hodne jadrných slov. Pište

tak, aby ctenári schýleni u lampy. nad vašimi clánky, museli
si ríci:

- Je to ale dobre napsáno!'
Anebo:

- To je psáno jako vitriolem!

Nepachtete se po pochvale vkusných lidí a vystríhejte se co
nejvíce toho, aby se o vašem stylu ríkalo, že je proste správný
a jasný.

*
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Príležitostne hledte také uplatnit vysoký sloh.

Vysokého. slohu se docílí zcela prirozene užíváním rídkých,
nesnadných, málo známých a prípadne i nesrozumitelných slov.

Docílí se ho také používáním obrazu pokud možná hodne
známých a otrepaných.

Neobvyklé slovo má za úcel naplnit ctenáre údivem a obdi
vem: Jak na to všechno prijde?

Hodne známý obraz váš radí rovnou k velké rade predchudcu,
kterí techto c1ichés užili s úspe·:hem, tolikráte, že jejich úcinek
na ctenáre je stále zarucený.

Ve vysokém slohu se pekne vyjímá interjekce, vokativ a
jmenovite zájmena druhé osoby:

O! Vy, kterí ... Zdaž Ty, jenž ... atd.

*

Za urcitých okolností je dobré psáti zase familierne. Docílí
se hlavne užitím první osoby singuláru. Neváhejte v daném
prípade vystoupiti osobne na scénu a vypráveti o svých drob

ných záležitostech. Zacnete clánek o vleklé krisi Orientu vy_
právením, že jste byl v kavárne nebo v omnibusu. Nešetrte

presnými detaily: povezte, jaké pivo jste tam pil a jezdíte-li
na plošine ci uvnitr.

'Dobrý muž, který cítá denne vaše! clánky, cítí k vám vždy
v hloubi svého srdce jistou sympatii: tyto detaily z vašeho
intimního života mu zpusobí ohromnou radost.

*

Ale predevším ostatním vynasnažte se mít svuj svérázný,
osobitý styl.

Podarí se vám to lehce používáním nekterých, stále týchž,
recnických figur, pro které se rozhodnete na pocátku své dráhy
a jichž se budete držet po celý život. Vyvolte si jakoukoliv
figuru a vycvicte se v jejím pružném používání.

n.ecnické figury, pravé prírucky literatury, slouží k tomu,
aby »menily a zdobily sloh.« Z toho plyne nutnost vybrati si
jednu, nejvýše dve. Rozumí se, že budete-li »menit« svuj sloh
:1ctlstále, nikdo ho na konec nepozná. Chcete-li si' získati
vlastní fysiognomii, musí »ozdoby«, které si zvolíte. míti stále
týž ráz.

*

Zacátek musí »chytit" a proto zacnete hned bez okolku s vecí

samou,. Nedbejte logického porádku, nebot nemáte úkol pro
vádet vedecký di'tkaz. Všimnete si, nemi'lže-li se poslední veta
škrtnout: je témer vždy zbytecná. A hlavne delejte hodne
odstavcu.

Poznámky

Spory ó generace. Vykládání o literárních generacích
dosáhlo, jak se zdá, práve vrcholného bodu, a bylo,
jako obycejne každé takové vykládání, prevedeno na
jiné pole, než na kterém melo zustati. Bezprostredním

podnetem k temto vS'k)a~llln byly Capkuv a Kodíckllv
clánek o ztracené generaci v »PrítOí11l1osti«. Ale tyto
clánky nebyly samy nicím jiným než reakcí na nezpu
soby mladé generace, která, vydatne podporována p.
F. X. Šaldou, pokusila se zaríditi v naší literature
úplne po domácku a obsaditi všechny cestné židle,
které byly k disposici. Mladá generace velmi úsilovne
vzbuzovala dojem, že pred ní nebylo u nás nic než tma
a mlha. Pan Goetz ve svých nácrtech moderní ceské

literatury vynechal podivuhodné množství jmen. Byla
to práve generace p. Teigeova a Goetzova, u níž se
tesklive ohrívá p. F. X. Šalda, jež zacala s touto ge
neracní komedií. Z jejích úst se sypalo slovo gen e-.
r a c.e bez prestávky a s podivuhodnou rychlostí. Den,
kdy zacal psáti p. Teige a jeho prátelé, byl vyhlášen za
den zrození Fénixova. Nešlo o nic jiného, než klep
noílti trochu pres prsty tuto mladou rozpínavost a uká
zati, že také pred tím, než se prátelé p. Goetzovi se
skupili v houf, psali a pracovali jacísi lidé, a že temto
lidem, na které se peclive kladl plášt zapomnení, mla
dá generace casto dokonce krotce zobala s ruky; že
tito lidé meli jedinou vadu, že totiž nechodí ve smec
kách a že nemají dosti silný hlas a dosti bezpredsu
decnosti, aby závodili v reklame s generací r. 1922.
V debatách o trech generacích se pojednou objevilo,
že také pred válkou žila a pracovala jakási generace.
To stací. Nic jiného nebylo úcelem cl~nku v »Prí
tomnosti«, než presvedciti se, zda ta generace je již
opravdu ztracená a zda po ní nic nezbylo. Jinak chce
me, aby každý autor byl posuzován ne dle roku, kdy
se narodil, nýbrž dle svého díla. To nebyl boj o ge
neraci. To byl boj proti monopolu. Doufáme, že jsou
ješte lidé, kterí se pamatují, že tu byly jakési snahy
po monopolu, i když se p. Goetz dnes zcela moudre od
nich odvrací.

Dopisy

Boj O orientaci.
V ážený pane redaktore,

v pos1 dní dobe se v naší verejnosti cile rozpredla v tisku de
bata, jejíž motivy lze ješte dosti nesnadno z onech prací vy

císti. Jedním motivem asi jest heslo »pryc od Berlína«; toto
heslo se již pred mnoha desetiletími ohlásilo z podobne nacio
nálních prícin v Dánsku, kde dnes anglicina jest bežnou do
rozumívací recí s cizinci. Druhým motivem - k nemuž se tak

hned nekdo otevrene neprizná - jest moda, a tretím urcité
prirozené vlohy a vlastnosti každého jednotlivce. O neprízni
vém vlivu nemecké reci a kultury se tl nás mnoho napsalo, pro

i proti. Zde casem (jest to ceskou vlastností) se prece snad,
na tu »strední cestu« dostaneme. Duležitejší jest prítomná
exkurse vzdelané verejnosti do odnemcení se. U nás zvítezil
názor - inu jest to poválecná moda - o zdravém, silném atd.
anglosaském sportovním plemeni, O jeho vyspelosti technické a
mravní. Zapomíná se ovšem, že anglický sportovec není Anglie,
že prumerný angl. obcan jest telesne i duševne podprumerný, že
ve verejne cinném svete cetba se skládá prevahou z detek
tivek a nasládiých vecí, které u nás patrí _ ty prvé - klukum
do 15 let, a ty druhé tem, kterí to v praxi nesvedou. Kdyby
ta nálada pro anglická byla zpusobena zidealisováním agl. char
akteru, nebylo by ceho namítat. Vidíme však - na pr. mezi
studovanou inteligencí (existuje také nenastudovaná inteligence)
prípady, jak naši mladí lidé si na asi 10 dní zajedou do

)}Wembley a do Anglie« a již se jim hnusí ta sprostá strední
Evropa, kde se nelze chlubiti tolik cizím perím, kde demokra
tisace zustala individuelní. Neprinesli si s sebou než myšlen
kovou zálibu v hmbosti a tvrdých loktech. Mel jsem príležitost
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mluviti s nekolika temi nadšenci pro Anglii. Neprinesli s sebou
to vnitrní pojetí charakteru Anglicana - rekl bych - capkov
ského. Byli-li malí vnitrne, zustali jimi, lhali-li sobe, lhou
i dále. Neprinesli si, než modly, a to kopie špatných originálu.
Ten skvelý západní smysl porádku a techniky - daný ovšem
staletími klidného vývoje bez pálení a nicení mongolského _
je oslnil. Nevidí slovansky svetové »proc« naší urcité za
ostalosti a nebudou tvurci. Budou se pokorne klaneti anglické
a americké kulture, stejne jako se Cech hrbil ve Vídni ne proto,
že byla nemecká, ale proto, že byla internacionální.

Delá-li se u nás v necem pokrok, pak jest to v Ifokrytectví.
Smejeme se Armáde Spásy a biblickým kroužkum a ucíme se

tam angl. resp. americkému - akcentu; ejhle anglosaské po
krytectví, jímž pravý Anglican by pohrdal. Jest to totiž pokry
tectví, jež v AIl1l:rice vyloucí profesora k vuli náboženství a
úsilovne se snažíc tvoriti tradice, krtí žáky university vodou
a nekolik se pri tom utopí (fakt!).

A nyní neco o vlohách. Národy se stoupající lidnatostí, kle
sajícHll zemcdclstvím a rostoucím intelektualismem jsou vždy
naladeny pro ideu techniky. Nemecko zapomelo staveti na dobe

prohuzenské a zmýlilo se. Studium francouzštiny, italštiny a
slov. recí, jakož i porozumcní jich individue!ním kulturám vy
žaduje jednak citlivé ucho a trpelivost a pak - skoro gymna
siální - smysl pro trídení jemných nuancí, jistou zálibu v cit
livé jemnosti ve styku lidí s lidmi. Vidíme, že u nás urcitou
roli hrála pohodlnost. Téhož puvodu jest naše anglicanství.
Privíráme oci pred sociálními otázkami našeho ideálu, necteme
jeho levejší lidi - kritiky oné mrtvé, nicící technicnosti _

chceme, aby nikdo nám nerušil naše dogma (viz naše stipen
disty v Anglii a Americe, jich povrchní víra bez hloub!<y až
zaráží).

Technika nikdy ješte nespasila vnitrní hodnoty národa. Slo
vanské reci nám sevšednely, zájem o kulturní a hospodárský život
Slovanstva jest minimální (viz pocet inteligence opisující my
šlenky anglosaské a minimální pocet starších pánu píšících
o pomerech a ideologii v Polsku, Bulharsku, SHS, Sovetském
Rusku (snad Slavík, Šrom a málo jiných). V tom leží naše
memento.

Znám anglicinu a franctinu, mohu ríci dokonale, a vím, jak
mne v pravý cas anglosaská technika zaujala, jsem mladý,
mucil jsem se temi problémy. Cítil jsem hanbu, když: se u nás
jezdilo vyžírat ruinované Nemecko (mravní to jiste nebylo
z žádného stanoviska) a jel jsem do tech »špinavých východ
ních a jižních zemí, kde se to »stále« tluce, kde není ani Paríž
ani Londýn, podzemní dráhy, levný materiál pro lásku ber
línských ulic a jiné. Našel jsem tam však neco, co nenajdete
v Anglii a Americe. Jest to pracný boj o tvorení vlastních
kultur, vlastních myšlenkových i národohospodárských smernic
pro budoucnost. Všimneme si po Nemecku Bulharska. Proc

toto šlo se stredními velmocemi? Znalci tamej ších pomeru mi
dají za pravdu; že stálé poklony bulharské technické vyspelosti,
dresure jeho vojska, výstqvnosti jeho mest, jeho porádku

(který jest všude, kde jest. nekolik desíti letí klidu), zaslepily
oci bulharské inteligence a velikášské - Nemci _ sugerované
plány zpusobily myšlenkovou stagnaci Bulharska a to, že šlo
se stredními blokem. Zapomelo se na duši, na to, že vedlejší
Srbsko žilo drceno prevahou Rakousko- Uherska a nemohlo se

venovat vnitrní práci. Na druhé strane Bulharsko mclo prá
telství i Ruska i Anglie a Nemecka. Prvé dve mocnosti se prely
o Carihrad, Bospor, tretí potrebovala clánek k svému ekono

mickému retezu na orient (viz J. Cvijié).

Vzdalujeme se svým vnitrním pojetím života od oné soud

držné slovanské masy. Pt'Jjde-li dnešní melké nadšení dále, po
známe, že se již vllbec nebudeme moci dorozumeti o bežných

vccech spolecného života s Nemci (kterí dnes za.cínají - to
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se nedá zaprít - navazovat na své dedy a myšlenkove se blíží

Slovanum) a - last not 1east - že jsme utvorili mezeru, delí.cí
náš »hypertechnickozápadnický« entusiasm od vnitrne hlubších
a životnejších (život to není pracovní doba benzinového mo
toru) Románu a Slovanu .. Pracuji již 4 roky mezi student
stvem - a hodne - moje dnešní povolání a verejná práce
mne privádí denne ve styk s radou cizincu. Vím, jak jsem

narážel pri svém studiu v Polsku a pak v Jugoslavii na onen
dimensovaný (chcete-li omezený) myšlenkový rozhled a ne
možnost vžití se do bolestí konstruktivních druhého; ten roz
hled zkrivený práve tím kulturním distancováním našich ná
zoru. Ruština se zdá nezvucná, zájem o slovanské reci ocha
buje. Kolik ceských studentu (a to jest prosím posádka csl. lodi
zítrka) zná slovanské reci? Kolik jich zná polštinu, nebo bul·
harštinu, srbštinu atd.? Moda jest dobrá, nese-li pokrok. Tato
naše však nese s sebou šnerovacky úsudku, který pocítá situaci
mechanicky a zapomíná, že obhroublost není ješte program.
Naucme se anglicky, ale nezapomínejme i na kultury a reci
slovanské a románské .• Lichotíme si, že jsme most mezi zá·
padem a východem - chcete-li, prt'Jplav. MY5líte však, že slo
vanští národové budou bráti za bernou minci to, co my jsme

bezmyšlenkovite akceptovali a jim chceme vsugerovati jake
originál? Jen se podívejme do našich spolecenských klubu a. j.
co neprirozenosti v postoji, gestech, reci a jednání. Clovek cítí
skoro z tech lidí zápach tiskové cerni angl. casopisu modních,
a když francouz5kých, pak to je povrchní kopie. Více Capkt'J,

Peroutku a Vocadlu, ale, prosím, pojdte diskutovat mezi nás -
studentstvo. Ing. E. H okeš.

o sociální spravedlnosti.
Pane redaktore!

Jako ucítel jsem krute postižen zákonem z 20. listopadu 1922
a právem tedy mohu si stežovati na nespravedlivé jednání
naší vlády a Nár. shromáždení. Nedávno preli se nekterí moji
známí, zJa-li Váš casopis chce spravedJ1ve posuzovati všechny
sociální otázky, ci zda je pouze pro ty, kterí ze zkušenosti
nevedí, co je bída. Jako dopisovatel a ctenár Nového Lidu jsem
clovekem velmi trpelivým, ale stežovati si nyni musím.

Naše vláda zcela vedome prohlubuje sociální nespravedlnost
návrhy, které p:1k musí schváliti vládní poslanci. Uvedu nekolik
prípadu. Životní potreby podle cenových zpráv Státního úradu
statistického jsou desetkrát až dvanáctkrát dražší než v cer·

venci 1914, platy státních zamcstnancll jsou však vctšÍ pouze
petkrát až osmkrát. V r. 1920 a 1921 byly životní potreby
dražší šestnáctkrát až dvacetkrát než r. 1914, ale gáže státních
zamestnancu byly vetší šestkrát až devetkrát. To znamená, že
sociální úroveií. stát. zamestnancll je horší než za Rakouska,
ackoliv již v cervenci 1914 byly drahotl1í pomery pro gážisty
témer nesnesitelné. Sociální nespravedlnost znacne byla zvýšen,!

zákonem z 20. prosince 1922. Vláda se bezpecne postarala o to,
aby se každému merilo jiným loktem. Všem tem, kterí se

oženili pred 1. lednem 1923, ponechala rodinné prídavky na
ženu, kdežto tem, kterí se oženili po 1. lednu 1923 a: jimž se
narodilo díte po 1. lednu 1924, odeprela vláda tímto zákonem
všechny rodinné prídavky. Starším zamestnancllm již dávno
ženatým, majícím vctší platy a jsoucím ve vyšších hodnostních
trídách, byly rodinné prídavky ponechány, avšak mladým, ma
jícím nepatrný pocátecní plat, znemožiíuje se založení rodiny.

Má-Ii oficiant ženatý po 1. lednu 1923 683 Kc, t. j. šest set
osmdesát tri koruny mesícne a žádá-li po nem zbohatlý milionár
ve meste 200 až 300 Kc mesícne za byt, m u Ž e o n z e z b ý
v a j í c í c h 300 C i 400 K c 11 Ž i v i t i a o šat i t i s e b e
i rod i n u? To je prece sociální vražda. Vždyt takový clovek
musí z podvýživy onemocneti a jeho rodina též. Onemocní-li
stát. zamestnanec, musí platiti sám lékare i léky. Lékar ho
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posílá do lázní, muže tam však jíti, když mesícní pobyt v na
šich lázních stojí 2000 Kc? Lázne v naší republice nejsou pro
nemocné pracující lidi, ale pro zdravé zahalece, kterí si tam
jezdí vyhodit z kopýtka.

Divím se vládním poslancu ni, Ž<': mohli s tak klidným sve·
dori1ím odhlasovati zákon, kterým na tisíce rodin uvrhnou do
bídy. Pri tom vláda hude stále stejnou starou písnicku o še
trení. Žádá-li však vláda na svých zamestnancích, aby poctive
a rádne pracovali, tak jim musí aspnrl tolik zaplatiti, aby mohli
býti se svými rodinami slušne a lidsky živi. A dnes mnohé
rodiny stát. zamestnancu bídne živorí. Jsou prípady, že v úrade
sedí dva služebne stejne starí úredníci se stejnou kvalifikací ..
Jeden z nich oženil se snad o (,'den pozdej i než druhý a je
za to zkrácen o nekolik tisíc Kc rocne. Jeto spravedlnost?

Tisíce stát. zamestnancu doufá, že vláda odciní krajne ne·
spravedlivý stav a bude vypláceti rodinné prídavky všem. Zákon
z 20. prosince 1922 byl delán v predpokladu, že drahota po
klesne. Ve skutecnosti neklesla, proto stát. zamestnanci žádají
po vláde existencního minima, což je jiste spravedlivé.

Vlad. Sl.

Zac je nám ctenár vdecen.
»Tak to chodí na tom svete,
každou chví1l jinak,
dneska ctí te za svatého,
zejtra budeš sv ... k!«

K. Havlícek-Borovský:
"Krest sv. Vladimíra«.

Pane redaktore!

Ve svém prvém dopisu jsem rekl, že Vám ve druhém napíšu,
za co jsem "Prítomnosti« ješte zvlášte vdcceri. Nezdržel jsem
se také a jednou vetou jsem Vám, snad. vše, napovedel. Rekl
jsem: "Své nejlepší lidi kritisovat dovedeme, a o velikém·umelci
a cloveku ryzí, nejcestnejší duše, o cloveku, jehož jsme vcera
ješte zbožnovali - mluví a píše se dnes jako o ncjakém idiotu,
smešné figure bez charakteru, vyžírající republiku.«

Víte jiste, o kterého velikého umelce - dnes reknuJ presneji,
básníka - a cloveka jde. Na prípad Macharuv je citát, který
jsem z Havlícka uvedl, jako prišit. A kdo cetl "Prítomnost« od
zacátku, ten ví, .za co jsem jí vdecen.

Nebudu polemisovat s »Proudem«, v jehož nedávném císle
pod nadpisem "Demokratická armáda« bylo Macharovi mnoho
»lichotivých« slov venováno. S tím, kdo mohl o cloveku, jaký
je Machar, psát tak nízce,' polemisovat nemohu. Doznat však
musím, že byl to práve onen anonymní clánek v "Proudu«,
který mne popohnal k dopisu: Vám, pane redaktore!

Nemyslím, že by lidé, kterí znamenají pro kulturu našeho
národa tolik, co Machar, meli být postaveni mimo kritiku. Ale
je. kritika a - »kritika«! Jsem presvedcen, že demokrat, jakým
je Machar, kritiku sebe žádá.

Nerozumím vojne ani za mák, nemohu tedy dokazovat fakty,
že Macharovi se krivdí, tvrdí-li se, že pro svuj nynejší úrad
nemá náležitých vedomostí. Ackoliv mám úctu pred slovem
odborník, prece; se mi zdá, že. tohle slovícko je nekdy náramne
ošemetná vec, a jsem presvedcen, že mohou být a jsou prí
pady, kdy »neodborník«, ale clovek veliké inteligence, mohut
ného tvurcího ducha a mocné. energie znamená daleko více než
clovek s odbornými vedomostmi, ale ducha prostredního - To
jej edna vec.

Druhá vec je ta, že se ríká: »S tím Macharem to je ted
taky náký divný. Básnictví povesil na hrebík, když se dostal ke
korytu. Dríve básník, který psal proti válkám, a ted - :voják«
a 1. d. I

Tito lidé, a byt to byli i' tak zv. »sectelí«, kterí »mají celého
Machara v sobe«, nerozumí jeho dílu, nepochOpili jeho názor

na svet a život, ponevadž to základní jim ušlo, a nemob;ou ani
pochopit v plné hloubce, co je to mít názor na svet a život;
zkrátka Macharovi nerozumí, nikdy mu nerozumeli a na tvorbu
b á sní k a vubec mají zvrácený nebo žádný p.ázor. Tvrdím, že
Machar nezradil svoji minulost, že jeho dílo je s jeho ny
nejším úradem v plném souladu. A pokládal bych svuj národ
za štastný, kdyby na predních místech jeho státního života
stáli vždy lidé takové inteligence, jako je Machar. - A že
nepíše? Kdo má právo žádat ho o. nové básne?! Pravý básník
není stroj na básne, a Machar nám dal již dost. Jedine básník
musí' vedet, kdy má psát a kdy ne. To mu nemuže nikdo, ani
on sám sobe predpisovat. Ostatne - kdo ví, zda Machar nepíše.

Vytýká-li se Macharovi, že on, básník, je dnes vojákem, je
tím vinna nevedomost, krátkozraký úsudek a malá inteligence.
A to Machara jiste nebolí.

Ale je naší hanbou, že se v mimoklerikálním listu píše o Ma
charovi jako o cloveku bezcharakterním, ubohé figure vzbu
zující jen útrpný úsmev, jako o 2:loveku, který nemá nic jiného
na práci, než brát gáži.

}{ekl jsem již. že vojne nerozumím, ale jsem jist, že kdyby
Machar videl, že se pro ten úrad nehodí, že mu nerozumí,
že tam, zkrátka, nepatrí, ani hodinu déle by tam nebyl. 
fzekne se mi: "Že ty jsi jist, to není ješte dukaz!« Ale já na to
pravím: Myslím si, že tem nekolika našim nejlepším lidem
verit mužeme a musíme. Projevovat souhlas nebo nesouhlas
s tím, co ríkají a delají, má jiste každý právo; ale neverit
v jejich cestné jednání, to nikdo nesmí! Bylo by smutné,
strašne smutné, kdybychom nemohli verit v poctivost ani tech
nekolika!

V úcte

Hradec Králové, listopad 1924.
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