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Tisk a poroty.
1.
Vláda osnuje zákon, podle kterého by o urážkách na
cti, spáchan.)"Chtiskem, rozhodovaly soudy sborové a ne
jako dosud soudy porotní.
když k provedení úmyslu
dojde, nczltstane asi bez vlivu na osnovu a na zákon,
že hlasy odporu ozývají se také ze rau vládních a koalicních. Lze z toho predvídati, že vláda se na konec spokojí
címsi podstatne jin.)'llJ, než oc autorl'tm této legislativní
myšlenky v první ráži šlo, - a s typick.)'111.podnetem
první ráže se tu potkáváme. Jsem presvedcen, že, kdyby
autori kriticky uvážili už ted, v cem uspeli a v cem neuspcli, ponechali by rešení sporné O'tázky nezbytné celkové reforme porotního rízení a zákona o tisku, upuslili by od novely a uspíšili reformu. Ministerský predseda ve snemovne ohlásil zmenu pravidel procesních
(soudní príslušnosti), o zmene materielního práva (pravidel o trestnosti urážky na cti) nezmínil se ani slovem
a nic takového první ráže také nezamýšlela. Po Meissnerov~'chcláncích v P r á v u Lid u jest však zrejmo,
že procesních zmen nebude bez soucasných zmen materielních, a to už znamená, že se první ráže nedopocítá
zisku. Ministerský predseda ~ jeden za pet a pet Z3.
jednoho - chtel obžalovaného novináre odníti porotnÍmu soudu a postaviti pred sborový za nezmenen)'ch
norem, podle kterých sluší rozhodoyati o jeho vine a nevinc. Dr. Meissner, v této otázce jiste autoritativní
hlava sociální demokracie, souhlasí s novým soudním
forem,ale jen s podmínkou zmeny predpisl't o dtrkazech,
jimižžurnalista se ubrání proti žalobe pro urážku na cti.
zmeny in favorem obžalovaného. V prl'tbehu predbežnS'cha snemovních porad uplatní se, myslím, ješte jiné
kautely tiskové svobody. Tím dl'tležitejší jest vecná rozprava, proniknutá spíše poctivým studiem než postranními úmysly. Nekteré prostredky a methody samy demaskují ty, kdož se k nim uchylují.
Vláda, jíž se pripletlo do cesty, beztak dost svízelné,
nekolik nevítan)'ch a nepohodlných »afér«, úpadla
v omyl, že aféry del a jíti,
kdo je v novinách r o zk r i k ují, a rekla si, že bude s kriklouny pred senátem kratší proces než pred porotou, která v nich tu
a tam najde zalíbení. To a nic jiného jest pravdivý
motiv chystaného zákona. Jiné motivy,' které vláda
predestrela, pravdivy nejsou. Zejména není pravda, že
vládevadila nákladnost a vleklost porotního rízení nebo
fakt, že poroty osvobozují obžalovaného novináre, protože ho nepovažují za skutecného autora inkriminované
zprávy. Takové argumenty jsou práve ty podezrelé prostredky a methody, o kterých byla zmínka~ Nákladnost a
vleklost porotního rízení jest možno odstraniti zcela jinak. Že porota osvobodila novináre, který se k odpovednosti ze svého clánku hlásí, protože mu neuverila jeho
autorství, není pravda, není znám prípad, ve kterém by
se to bylo trebas jen tvrdi.lo, nerku-li dokázalo. Jediné
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slovo, kterým by obžalovaný redaktor byl naznacil, že
clánek napsal nebo zaradil z existencního donucení, bylo
by žalobci umOžnilo, aby se ctí od žalohy ustoupil. Porotní rí;;;.ení a zákon o tisku mají horší vady než ty, které
mají býti odstraneny proponovanou novelou. Poroty neosvobozují jenom lidi obžalované, že nekoho tiskem urazili na cti, osvobozují také lidi obžalované, že nekoho zavraždili, i když tito lidé jsou z vraždy usvedceni a sami
se priznávají.
Proces s vrahem ministra Daskalova
vláde podnetem k osnove nové úkonné úpravy nebyl.
A ovšem: v hludu není vždy jen porota a senát není
vždy neomylný. Známý proces Hanikové jest typický
prípad porotního verdiktu právnicky bezvadného a soudního (senátního) rozsudku naprosto laického. Budu
míti v techto úvahách ješte príležitost ukázati na jiném
príklade, jak muže vypadati argumentace soudu složeného z odbo,rníktl.
Krivými a jalovými argumenty se tak nesmíme castovati, má-li kdo nebo cO z diskuse míti prospech. Ješte
pochyhnejší zbrai'í. jsou pO'vestné škopky špíny, které se
vylévají na odpórce. Uvedli hned príklad: když jsem
verejne obvinil koalici. že ukradla legitimnímu obchodu
na škodu státu nádražní novinové prodejny; dostalo se
mne v koalicním tisku odpovedi dvojí. l{eklo se predne,
že st any, které si prodejny do vlastních kapes rOzehraly (t. j. které je prostrednictvím
svých koalicních
exponentl't samy sobe z.adaly), platí za ne nájemné o .10
procent vyšší než platil drívejší legitimní obchodník.
To je argument vecný, ovšem nesprávný. Odpovedel
bych nai'í. v diskusi, že škodu státu nelze meriti podle
nájemného, které legitimní obchodník, jemuž se podle
všeho dostalo nájmu z protekce, ptlvodne platil, nýbrž
podle nájemného, které nabídl, když se ocitl v souteŽI
s jinými možnými nájemníky, na príklad koalicními
stranami, když tedy se rozhodovalO' ci melo rozhodovat!
o nájmu bez protekce. A tu tvrdím, že se cert vymítal
belzebubem, protekce korupcí. Nebot legitimní obchod
nabídl, když mu byly nádražní prodejny vypovedeny,
za jejich další nájem peníz o mnoho, nekde až o sto
procent vyšší, než za jaký si opatrila tento zi~k korupce
koalicních stran. A tak by bylo možno v rozprave pokracovati a zverejnením zadávacího rízení usvedciti
bud mne, že jsem koalicní strany urazil na cti, nebo
koalici, že cestne nepostupovala. Taková vecná rozprava
by však nešla koalici k duhu, proto se mi v jejím tisku
dostalo ješte odpovedi jiné. Docetl jsem se, že jsem si
udelal z novinárství obchodní podnik, žurnalistický prl'tmysl, že jsem se na svoje noviny nepodepsal ani jako
vydavatel ani jako tiskar ani jako odpovedný redaktor,
ackoli v nich platí moje vtlle a cistý zisk bere moje
kapsa. Docetl jsem se otázky, odkud že jsem vzal legitimaci k rozdílení morálky, zda v koupi Polygrafie, pri
státních tiskových dodávkách, nebo v presidiu Pražské
železárské spolecnosti. Docetl jsem se, že legitimním
obchodníkem míním patrne brnenskou firmu (rozumej
svoji), která nedopatrením byla pri delení vynechána.
Vše to ne v pokoutních plátcích. Ven k o v, Ces k é
S lov o. Vše to od anonymních inspirátoru a anonymních pisatelu mne, který jsem se podepsal, a který
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k tomu neb onomu programu, zvítezil opetne kolekt'
jsem se nikdy nevyhýbal ani soudní odpovednosti z toho,
zájem národa, protože byla sice vyhrána válka, ale
co jsem psal. Jest dosti známo, že šéfredaktorovi listu,
dosud vyhrán mír. Tu byly vymeneny jen zbrane,
jehož jsem vlastníkem, jest smluvne zajištena svrchospotreba energie zustala táž; státu se mohlo po
vaná redakcní disposice, a že tento list jest nejlukrativdávat, ale nic brát; obcanská práva zmlkla pred hlas
nejším novinárským podnikem v republ.ice, protože
povinnosti.
moje kapsa nebere cistý zisk z neho, nýbrž toliko odmenu úmernou mé práci, kdežto cistý zisk se stále inTeprve letošní .rok znamená jakési oddychn
vestuje a vrací tak tem, kdo k nemu prispeli. Pri roza uvolnení. Zamotaná situace hospodárská a politi
dílení nádražních prodejen se nemohlo na mne zapomezacíná se ponekud rozjasnovati.
Prístup Amer'
nout, protože- se nemohlo na mne vzpomenout, nebot
k mezinárodním jednáním financním a rekonstrukcní
nemám a nikdy jsem nemel podniku, který by byl mohl
vubec poskytuje jakousi záruku, že víteziti bude pr
najímati nádražní prodejny nebo který by se o to byl
tický rozum nad neplodnými debatami; rok 1924 sto
pokoušel. Zmínkou o »koupi Polygrafie« se patrne nacele jaksi v optimistické nálade a všechny státy pripr
znacuje, že jsem této tiskárny nabyl jakýmsi nesprávvují se už, aby zarídily si svoje domácnosti dle vlastníh
ným zpusobem, když mi má bránit v »rozdílení morál- . vkusu a ne dle rozkazu a nálad »mezinárodní politick
ky« Item zmínkou o státních dodávkách, o které
a hospodárské situace«, jež svým diktátem škftila jakou
jsem se nikdy neucházel, item zmínkou o Pražské želekoli svobodu jednání. Ve Francii je zvlášte nápadn'
zárské, ac jest známo, že funkce, kterou tam má dr.
tento proud jarního vzduchu; jednak proto, že Francie
Adolf Stránsk)" obdobná funkci, kterou meli v tomto
po celých devet let byla prímo školskÝm príkladem toho
i v jiných podnicích clenové všech koalicních stran, také
že v tísni státu stává se každý jednotlivec 'j)ouh)'m vý
bývalí ministri, mi nevadila, abych se znova a znova
robním císlem, jednak proto, že Francouz, zvyklý být
neprimlouval za zákon o neslucitelnosti clenství zákonosvobodným obcanem svobodného státu, totG, byt nutné
dárných sboru s clenstvím ve správních radách výdeleca pochopitelné jho, snášel jen nerad. Záhresky nového
ných podniku. Opakuji, že užíviním takových polemicživota jsou pro neho znamením k odhození tesné unikých prostredktl a. method se demaskuje, kdo jich užívá.
formy a k volnému vydechnutí. V takovém, ciste jarním
Bylo zapotrebí odmítnouti nejprve krivé argumenty
rozpoložení mysli schyluje se ve Francii k volbám.
i škopícky špíny, aby byla uvolnena cesta k vecné disStále urciteji se vyhranují rozpory mezi tak zvaným
kusi o chystaných zmenách v trestním právu a procesu.
blokem národním a blokem levice. Blok národní, jenž
Pujde tu hlavne o dvojí otázku: jak jest doopravdy
dnes tvorí podstatu vládní vetšiny, nemtlže se ohraniopatrena ochrana jednotlivcovy cti a ochrana svobody
covati tak presne jako na príklad vládní blok u nás, kde
tisku zpravovat verejnost vcas a pravdive o vecech ve- máme jistotu, že za vládním návrhem stojí pevný souhrn
rejného zájmu v zákonech dosud platných, a ceho jest
poslancu peti vládních stran. Ve Francii poslanec je
zapotrebí, nemá-li chystaná zmena soudní kompetence
vždy individualitou a zachovává prevelice casto svobodu
v tiskových sporech vnésti v soustavu právní ochrany
názoru. Stalo se už, že ve vláde sedeli ministri strany,
jednotlivcovy cti
tiskové svobody více vad a horší
která proti vláde byla ve velmi ostré oposici; v jedné
vady, než jakými jest stižena soustava dosavadní.
a téže strane jsou príslušníci i bloku nároJního i bloku
levice. Teprve ted, když nastává jakási koncentrace voKarel Jíše:
lebního boje, oddelují se od sebe trochu ostreji oba tábory. Je však nutno podotknouti, a to je dosti zajímavo
Ideály francouzské levice.
pro pochopení soucasné Francie, že k levici neprechází
se proto, že by tato postavila nový, lepší, positivní proLiterární, hudební a výtvarní kritici zaznamenávají
gram pracovní pro politiku vnitrní nebo zahranicní.
houževnatý boj duševní Francie o hutný obsah umelecObrací-li se dnes sympatie verejnosti k bloku levice,
kého života jako reakci na hrozící nebezpecí, že m~sto
deje se tak proto, že národní blok se vyžívá. Vnejším
vecného svetla stane se mestem museí. Taková regenevýrazem národního bloku, získavšího úspechu pri volracní cinnost jeví se též v živote hospodárském i polibách roku 1919 na úkor stran levice, bylo spojenectví
tickém. Odehrál se práve dosti tuhý boj o frank a je
neodvislého socialisty Milleranda, nacionalisty Barresa
nutno ríci, že byl vyhrán Francií, aniž by bylo použito
a radikála Pueche v Paríži. Jeho zásadou bylo: ve vnitrmnoho z financní pomoci americk)'ch bankéru; mluví-li
ní politice ostrý odpor proti radikalistickÝm požadavtato okolnost hodne ve prospech zdravého základu frankl'tm a methodám, v politice zahranicní uplatnení silné
couzského financního blahobytu, není tím prece ješte
ruky vuci emecku. Národní blok zvláštního programu
prekonáno nebezpecí celé. Obrodné snahy projevují se
nemel a ptoto jedine se stalo, že jeho kandidáty volilo
i ve francouzském živote politickém. Hledají se nové
lTIeštanstvo, klerus a cástecne i selské okresy. Nelze
myšlenky, aby omladily starý boj pokroku proti reakci.
však v politice vystacit s pouhým odporem proti necemu,
Fra;ncie zacíná se pomalu vysvlékat z krunýre unifornepostavím-li soucasne nový kladný program. Odpor
movanosti, který jí byl nasazen válkou a jejž doba nutila
proti novotám - v tomto prípade proti radikalismu sonositi i po válce. Od roku 1914 nebylo ve Francii vlastne
života individuelního, toho života, který Francii udelal
cialistu - je sám sebou jen známkou konservatismu,
velikou. Osobní záliby, jež jsou vlastne nositelem všeho . a to jest také charakteristikou národního' bloku. V politice zahranicní menila se mezinárodní situace v nepronového, musily ustoupiti nutnosti sjednocení všech .národních sil. Unifikaci provedlo i v politice smýšlení
spech Francie; k pevnému smluvnímu svazku s Anglií,
francouzských volicu. Od roku 1914 existovaly ve Franjenž by zarucoval bezpecnost Francie, nedošlo; precii politické strany jen dle jména. Défense nationale
hnané financní zatížení Nemecka reparacními platy od··
srovnala programové rozpory i spolecenské rády. V á- bylo samo sebou politiku silné ruky acl absurdum. Pokud
se týce politiky vnitrní a pomeru k socialismu, ukazolecné nadšení prekonalo Marxe a z antimilitaristu
valo se, že v socialismu, hlavne ve vecech danov)"Ch
a internacionalistu stali se nejlepší vojáci. A když prešla
litice války a lid poprvé mohl projeviti príchylnost
a distribucních, je dosti dobrého pro stát a že je tedy
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nemožno, žíti stále pri zavrených dverích Jez nevpouštely do domu ani trochu cerstvého vzdu~hu.
Pred ne~á,vnem ~ošlo k formálnímu spojenectví stran,
predstavuJlclCh pOjem bloku levice. Na sjezdu radikálLt
a so~ialistických radikálLt v Paríži prijata byla volební
koalice »se socialistickými stranami nebo s kandidáty
a stranami, které prijímají definici republikánu ...
Krome toho musí býti odmítnuta dohoda s každým
kandidátem, který hlasoval pro zmodíovací zákony nebo
pro politiku národního bloku ... « V této resoluci je už
možn? vicleti zacátky jakéhosi programu, ale zas jenom
negativního rázu: odpor proti diktature vlády a zná~.ili1ováníparlamentu, vyjádrenému požadavkem po výJI~ecn~'c,hzákonech. V politick')'ch kruzích je verejnýnl
t~Jemstvl.m,že za zmodiovacími zákony stojí sám pre·
sldent Ml1lerand, který je vlastním púvodcem požadavku .silné :uky doma, zrovna tak jako je inspirátorem
politIky silné ruky proti Nemecku v Porurí. Do volebníh:).b?je pLtjde blok levice také ješte s heslem proti
revIsI ustavy. Touha po revisi vychází opetne z elysejského paláce, ale je už staršího data. Už ve volebním
prohlášení roku 1919. pak hned na to v lednu 1920
v prohlášení ministerském a konecne i v poselství obema
snemovnám dne 25. zárí 1920 žádal poslaneck)' kandidát, predseda ministerstva a president republiky Millerand reformu ústavy v tom smyslu, aby sesílena byla
v)'konná moc presidenta republiky. Protože rozšírení
pravomoci presidenta múže se státi jen na úkor pravomoci Národního Shromáždení, je pochopitelno, že se
proti revisi ústavy nestaví jen socialistické strany, ale,
I strany levice buržoasní. Levé krídlo bloku levice, strana socialistická, jde ješte dále v odporu proti politice
národního bloku a její volební heslo: proti imperialismu,
militarismu a reakci, je zároven predstavou programu.
a prvním míste je program strany v politice zahranicní
a jeví se ý nem vliv II. Internacionály. A tu se strana
tato hojí i ostatních obou stran bloku levice, radikální
a socialisticky-radikální,*) a nepovažuje ani Brianda
ale také ani Herriota za dostatecnou záruku pred poli~
tikau imperialistickou (J ean Longuet v »Populaire«).
e vnitrní politice žádá tato strana provádení prísné
litiky dailové, sociální a školské reformy a zmenu voebního zákona z roku 1919. Tento zákon zrušil totiž
krskové skrutinium (scrutin d'arrondissement)
majo~itní.pri nemž volební okresy volí po jednom poslanci,
ímž se stává majitel absolutní vetšiny, a protežuje nepravedlive strany velké na základe v)'hody absolutní
etšiny a výhody nejvetšího prttmeru. Prozatím však
I~k l~vice je rád, že volební zákon z roku 1919 ješte
IstU]e,protože týž prospech, který z neho v roce 1919
el nároclní blok, bude míti ted blok levice.
V politice zahranicní znamenalo by vítezství bloku
vice nesmírné ulehcení situace: nebot základem zaranicní politiky francouzské levic~ je dorozumení
Nemeckem. ovšem s Nemeckem republikánským,
rímn~'m, Snížení spojeneckých dluhtt chce pak blok
více za úcasti Ameriky a v dohode se všemi spojenci
Vitaž po dohodnutí s Nemeckem. Blok levice je tedy
ásaclne proti každé prímé soukromé akci Francie
otázkách reparacních. Nechce také vyjednávati s velprtlmyslníky - »je hanbou· doporucovati spolupráci
kategorií Nemcú, kterí vlastní syou zemi ruinovali«,
v
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*) Strana radikúlnc s o c i a I s t i c i< á není ni iak stranou
rakálního socialismu; dle naš'ich pomcru mereno,- podobá se tak
Ill'jvícc bývalé str111e realistické.
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prohlásil Herriot minulého meSlce v parlamentu al~ s nemeckou vládou, protože »okupace sama o sobe
nestací k rozrešení reparacního problému.« Místo záruk okupacemi' chce blok levice záruky rázu mírového
(železnice, paroplavba atd.). Chce vubec mír za každou
cenu a proto preje si také vstup Nemecka do Spolecnosti národú, protože verí úcinnosti mravního tlaku
ctyricet! státu na Nemecko.
Politika národního bloku Francii mnoho štes'tí neprinesla, tot jisté. Ale utvorení bloku levice není vyvoláno jen nespokojeností francouzské verejnosti nad špatnou bilancí zahranicne i vnitrne politickou. Proces je
hlubší podstaty.
Francie znovu chce státi v popredí
myšlenkóvého života lidstva, chce, aby Francie znovu
se stala studnicí lidských práv, aby byla znova ukazatelem pokroku sociálního, kulturního i hospodárského,
»Jsme presvedceni,« rekl na parížském sjezdu radikálu
a socialistických radikáltt E. Herriot, »až francouzský
národ bude opetne nositelem vlajky svobody, že znovu
pripojí se k nemu všechny národy, vedené týmž ideálem.
Radikálové jsou patrioty v republikánském, revoluc-'
l\ím a skoro jakobínském smyslu. Staví se neprátelsky
proti imperialismu národního bloku, založeného na demagogii. Francie musí celé Evrope ukázati, že v ní zvítezila demokracie.« A .Briand vyrkl ve své velké reci
v Carcassone skoro totéž: »Francie nesmí spoléhati' na
svou hmotnou sílu, nýbrž na svuj ideál, na ideál revoluce. 'K této Francii vzhlížejí všichni národové, zrození
neb vzkríšení za války, ponevadž nezapomínají, že ve
válce zvítezily prapory národu svobodných. Jakmile
Francie rozvine tento prapor, bude její budoucnost zajištena.«·
.

Byrokracie a ministri.
Rozhlédneme-Ii se po literature a casopiseckých úvahách venovaných státnímu prevratu a prvním dnttm
samostatného života, pozorujeme jistou mezeru v materiálu. Jde o to, jak se zachovala v rozhodný okamžik
byrokracie,
v rakouských
službách,
acásdt
o c.eské
Jaké míry
prispela ack byla
vybudování
republiky.
Není
dobre, když národní instituce, porádavší cyklus všestranných prednášek o práci pro samostatný stát, zapomnely na vynikající úlohu, jež pripadla ceskému
úrednictvu.
Spravedlivá historie žádá, aby bylo konstatováno, že
témer vše to, co konali vudcové národa pro samostatnost, dálo se za prímé ci neprímé ,soucinnosti ceských
lidí, príslušníklt rakouské státní s'právy, že jak »Maffie«, tak i ostatní revolucní cinitelé našli tehdy mezi
byrokracií dosti obetavých mužú, kterí páchali »ve1ezradu«. Avšak i kdyby toho nebylo, splnila ceská byrokracie svoji povinnost za prevratu tím, že mechanicky
~e ~ala do služeb ceskoslovenské republiky. Rozumí se,
ze JI po.hotovém rozvratu monarchie nezbývalo nic jiné·ho, nebot prechod do nov)Tch služeb znamenal zachování
existence.
To sotva však múže seslabiti její zásluhy
o vybudování státu, který hned v zacátcích získal dobry
administrativní aparát a jen proto se mohl bez valných
prekážek rozvíjeti. Jak duležitou úlohu hraje v obnoveném státe byrokracie, vidíme na Polsku. Tam není
doposud provedena plná správní unifikace, administrativní trialismus (Kongresovka, pruské Polsko, Halic)
brzdí státní vývoj, protože není jednotné byrokracie.
S~)Vetské Rusko ztratilo po revoluci vubec podobu státu.
nebOl carská byrokracie vypovedela mu službu a sabotovala revolucní režim.
.
,

164

Prítomnost

Náš národ nebyl za Rakouska byrokracii naklonen.
Jaká nálada vládla v{'1ciní, bylo lze pozorovati za 111'anicemi, mezi legionári, jejichž známý program »bílení«
vztahoval se hlavne na státní úrednictvo, jež melo prejíti ze služeb Ral ouska k republice. Všichni, kdož se
z tehdejšího ceského úrednictva dopoušteli príkorí na
lidu, meli b},ti odmítnuti. Je vhoc1no snad poznamenati,
že legionári jsou dnes nejvíce nespokojeni práve protn,
že Ceskoslovenská republika nesoudila provinilce prísne,
vzala je na milost a dala jirn možnost odciniti krivdy.
Avšak byrokracie. která dohre zná duši davu, vedela
o nálade, jež v ceském národe VllCÍní vládla, a dovedla
se znamenite prizpllsobiti. Jak horlive sloužila pred
prcvratem monarchii, zacala sloužiti republice a záhy
dobyla plného vlivu na její správu.
Prijde-li rec na minulost, prirovnává se byrokracie
k arm~lde, která vcrne slouží svému pánu. lJokud víme,
slibovalo nekolik vysokých úredníkll, do prevratu velmi
oddan}'ch služebníkll Vídne a odsuzovacll osvoboLcnsk}'ch snah ceského národa, predstavitelltm nového režimu, že budou neméne oddane a poctive konati své
povinnosti v republice. Pod tímto cestn}'m sli1Jem byli
prijati do nov}'ch služeb a dlužno opet konstatovati, že
horlive napravovali staré chyby.
.\ však po pcti letech vyvíjejí se pomery pozorul1odn}'m smerem: díky mnoh}'m neúspechLllTI demokracie,
yláclním krisím a nekter}'m nedostatki'tm ministrll nab}'vá byrokracie v republice postavení, jež svojí v~tllOU
je v)'znacnejší než bylo v Hakousko- Uhersku. Protistátní hnutí zahranicní i vnitrní útoky na vbdní režim
zpllsobi!y, že vláda musela postupovati byrokracii ~íce
moci, než je zdrávo. Dosazení úrednické vlády vystupnovalo sebevedomí u byrokracie a cím rychleji se rozpl}'vala prevratová svornostní idylla, tím více volnosti
a vlivu mela státní administrativa. Komunisté, kterí si
dali poruciti a pokoušeli se o »revolucní ofensivu« v republice, hnali vodu na hyrokratický ml}'n a nyní musí
si dáti líbiti konfiskace, cetníky i kriminály. Nech( nikdy
nezapomenou, že úrednická vláda u nás byla prímým
i neprím)'m dLlsledkem jejich zbrklosti.
Ješte jedna skutecnost zavinuje, že moc z parlamentu,
t. j. z vlády, prechází až príliš mnoho na byrokracii:
nedostatek státnického vzdelání ministrl't. Je rídkÝm
zjevem u nás, že ministr rozumí svému resortu a není
venkoncem závislým na vedoucím sekcním šéfu. Namítne snad nekdo, že pomery u nás po této stránce jsou
zcela normální a mají svl'tj protejšek i v aristokratické
Anglii, kde panuje delnická vláda. Mllže-li býti tam nejaký »cistic lokomotiv ze vcerejška« premierem ci ministrem, proc by nemohl býti Alois Tucný ministrem verejn}Th' prací nebo pošt a telegrafl't? V Anglii jsou delnictí vl'tdcové vzdelaní muži, i když jsou bývalí príštipkári nebo námorní delníci. A u nás?
Vzdelaného cloveka steží donutíte, aby se vždy a ve
všem podroboval fysické moci. Ministr, jenž stojí vcele
resortu, jemuž vllbec nemLlže rozumeti, je k politování
i s massou, která za ním stojí. Je zvláštností naší demokracie, že by dovedla vypískat kapelníka, jenž by nelozumel ani za mák svému orchestru, avšak nevadí jí,
když nejduležitejší a nejvyšší úrady státní representují
nekvalifikovaní ministri.
Za techto pomerll ovšem vytvárí se krome ústavní
vlády ješte vláda jiná - byrokratická.
Není rídkým
zjevem u nás, že ministr podléhá zcela. vlivu svého úrednictva, že nemá vlastní iniciativy v resortní politic{~
a práve pro tyto nedostatky musí trpeti leckteré pre-
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hmaty »podrízeného« úrednictva. Cí I, Ideo', sleduje parlamentní myšlenka, je t<:\ktodocela ztracen. Byrokracie
má nejvetší moc ve státe, ministri mají nejvyšší titul
11. K.

Literatura
Karel

a umení

Capek:

Hledá se generace.*)
Sedne-li si clovek na milník a podívá se zp~ltky na
cestu naší literatury, upout~t ho V)TaZn~la mnohotvárná etapa, které se ríká »generace let devadcsát)'cl1«.
.Je to sice kus cesty za námi, ale je tam ješte dobre "idet; a stojí to. járku, za podívanou.
Vyjme-li pak dotycn)' poutník na milníku' z kapsy
sv lIj kus S)Ta a chleba a vyhalí j,ej ze vcerejších novin.
najde v nich pravdepodohne nejakou zmínku o »nejmladší literární generaci«: že se nekde neco z ní recituje, že kdosi vydal sbírku peti lyrick)'Ch básní neho
neco podobného.
Má-li však místo chleba a sýra v kapse nejnovcjší
prehled nejnovejší ceské literatmy,· mllže si tam precíst, že byla generace let devadesát~'Ch a tec]', to jest
od roku 19IR. je nejlnladší generace básnická, ale mezi
obojí, generací cert ví co že je; je tam jakési ohdohí
deseti nebo dvaceti let, ale nejspíš )>11ehylo na nem
vzezrení ani krúsy«: nebot nemá jména a jaksi ani koncensovaného ži vota: je to v)'vojnvý hiatus. chaotické
mezidobí, které nejspíš nic nechtelo, nic ssebou neprin;lšelo, nic nezalo~ilo a nicemu život nedalo: zkrátka
takový zmetek. To jsme my, mužstvo z rocníkll tricát}Tch a ctyricát)'Ch. Ztratila se nám generace.

*

Povídám, generace se nám ztratila. Když jsme zacínali psát (nebo malovat nebo r}'sovat domy), cítili
jsme všichni - dosvedcte mi to - že je pred námi
strašne významný kus práce, ze kteréh0 prejímáme a
se kterým se zase až na nl'tž, dente unguibusque vyrovnáváme. Scházel nám sice duch smecky; ale prece
jsme byli k sobe taženi cichem a hledali jsme v celém
svete ohla~ válecného kriku, který se zvedal v nás.
Nacházeli jsme jej. Zaznamenávali jsme jej. Slyšeli
jsme jej v živote stejne jako v knihách básníkll a filosofl't, obrazech 'malírl't a dílech stavitellt. Obracím se
k jednomu každému z vás, ahyste se na to rozpomneli.
Byly chvíle, jež nás okrídlovaly nadšením, nebot jsme
vedeli, že nejsme na svete sami: že je neco na postupu.
k cemu patríme; a že je to neco kulturne, morálne
a duchove nového ..
Pak prišla válka: a my, mužstvo z rocníkl't dnes tricátých a ctyricát}'ch, jsme hyli surove rozváti; práce
nám byla vyražena z ruky; na neštestí byla to práce
nedokoncená.
Když jsme se po válce. poplenení a prorídlí, vraceli
k svému dílu. cekaly na nás úkoly docela jiné; jednoho
po druhém popadl praktický žtvot a nutil ho k výkonl'tm docela jin}'m než k snení a naslouchání.
Tak se stah, že jsme ztratili generacI.

*

*) Tento clánek byl napsán dríve, než vyšel v poslední »Prítomnosti« clánek Josefa Kpdícka »0 j e d n é gen e r a c i«, jenz
odpovídá predem na otázku zde kladenou. Teším se z této
Ydpovedi
na odpovedi další.

i
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.\ když se z peny válecn)'ch let vynorila »nová generaGe«,nestálo jí už za to podívat se pár tech let do
zadn. Zacali ríkat, že jsou »nová generace«, nebot za
nimi, rozumíte, hyla válka, to jest nic, hiatus, pustota.
J\ hlecl'me,kde kdo tQmu uveril. Ale my, kterí jsme
všichni byli více méne vojáky velké války, jsme po návratu našli to, co jsme kovali, v nových .rukou. Konecne, bllh zaplat, tu byla »nová duchová orientace«.

*

~u dobre, konec koncu každý pracuje na svou pest
a cI,h';l,co mllže. Ale nekdy se cítí sám. Nekdy mu je,
že je yzdúlen rodiny nebo kmene, kde rostl. Nekdy mu
. chúzí kolektivní morální pozadí. Což jsem jen já,
rekne si, a je snad to, oc jsem usiloval, oc usiluji, co
neúnavne hledám, jen mou osobní' vecí a soukromým
podnikem? Nejde mi v mé práci jaksi o celý svet,
() neco obecného a mnohostranného, nac já sám nestacím? A v takové chvíli se pracující clovek ohlíží po
s\'5'ch druzích, po soucinn)'ch rukou, jež zase o své
újme, zase o samote, zase s náruživým osobním posláním se vrhají do díla snad soubežného smeru nebo
stejného pocátku; nalézá je a má na rtech slova, která
hy jim chtel ríci, nebot jsou to slova jim spolecná. Pošilhává na ne s vnitrní radostí, neustávaje ve své práci.
:\Ie možná, že by neztratil SVLljcas, kdyby toho' na
chvíli nechal a šel jim podat ruku, nebo jim pomoci
na jejich míste, nebo je privolat k rade a úcasti na
svém úkolu. Toto pak byla by pravá generace: nikoliv
spolecne redigovaný manifest, nýbrž prekvapující objev, že se tu mlcky spolupracuje na souvztažných úkolech, pod nemým a nevysloven)'m zákonem, jejž uložila doba sv5'm rodn5'm a zdrav)'m detem.
.

*

Pohlížíme na sebe vždy kriticky; nemazlili jsme se
spolu v teple zad)'chané družnosti. Ale jednou to mtlžemezkusit a ríci si neco o tom, co je víc než my: své
plány, svou souvislost, své vedomí zarazenosti v jedné
karavane, která odnekud jde a nekam mírí. A já verím, že to nebude revise minulosti, n)'brž výhled kupredu.
Josef

K odícek:

Mužnost a literatura.
Dlouho již jsem byl podezrel5'; až se to konecne pro\alilo.
Co?

i'vlúveliká duševní hrubost.
Kdože mne odhalil? Kdo prišil pohan u, které nelze
oclpúrati?
Kdo jiný, než pan F. X. Šalda, kde jinde, než v 2.
císle své »Kritiky«, jak jinak, než prukazne a definitivne.

Jak došlo k tomuto neštestí?
Dovolte, abych vypravoval.
K Macharov)'m šedesátinám, dne 29. února, napsal
jsem úvodník: »Macharovo vojáctví.« Clánek jasný, jenž,
jak se mi zdá, nebude potrebovat další ho ' vysvetlovúní. Jeho obsah byl tento: V obsáhlém díle Macharove
je mnoho vecí druhorad)'ch. Prece však dílo trvá. Proc?
Nejen proto, že jsou v nem stránky takového vzletu,
jemnosti, pevnosti, jasu, tak úplného vyslovení doby,
jak)'m je možno málo jiného postaviti po bok; trvá
predevším pro vlastnost, za niž Machar ztratil znacnou
cást své všenárodní popularity: pro svého ducha vojen-
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ského. Nenávist a pelyiíkovité oslavy - rekl jsem, jichž se dnes dostává Macharovi i z kruhu jeho soucasníku, nejsou ZpLIsobeny jen neprátelstvím k tak zvanému militarismu, jsou zptisobeny vLIbec podvedomou
nenávistí k mužnosti; ta je dnes v Cechách v opovržení.
Jasné smysly, pevn)' mozek, právdomluvnost,
uprímnost jsou podezírá,ny z povrchnosti. Rozmeklost, šei'osvitnost, hrackárská citovost jsou hloubkou a modou.
Smecka vetších a menších literátu vytlouká po desetiletí kapitál ze své neduživosti, hystericnosti a námesícnictví, jež jsou nejlepším krytem j,ejich femininnosti
a hysterické zavilosti. Jest potrebí :Macharovské opravdové militárnosti, bez které nen.í myšlenky sebe s 0c i a 1i s t i ct e j š í a života c1lJstojného. MilitárnosL
není - myslil jsem a napsal - vojáckováním; je opravdovostí, nelhavostí, prudkostí myšlení, rozvahou v útoku, jasností ve vyjádrení, nebojácností v obrane, cestností k odpLllci. Znaje své Pappenheimské, vysvetloval
jsem: bez této militárnosti nejenže nemuže býti díla Napoleonova - ale ani Spinozova, Marxova nebo Masarykova (vidíte, jak jsem schválne vybral nejtiššího filosofa, socialistického Boha Otce a -pacifistického humanistu). Podškrtl jsem, že této militárnosti není bez filosofického ducha, jako nemuže být filosoficls)' duch bel
takové militárnosti. Obe vlastnosti že jsou harmonicky
slouceny u Machara a za to že ho chválím.
To jest obsah úvahy, jež byla Maeharovou ohranou
pred hloup)rm opovržením, jemuž propadl od doby
svého vojenského úradu v kruzích, které mu dríve podkurovaly až nesnesitelne, tak zvaných pokrokov)'Ch.
Ale zle se mi vymstil úmysl, který jsem sledoval,
i zpusob, jímž jsem jej provedl. Pan F. X. Šalda jinak
cítí než myslím já a jinak cte, než já píši. Nad to vyniká prohlédavostí, která odzbrojuje dríve než vLIbec
promluví.
Tak odhalil, že jsem nepsal svého clánku
»z nadšení pro Machara«, n)'brž »z bezmocného žlucovitého vzteku«, do nehož jsem upadl, když mne den pred
tím v »Ceském Slove« »usvedcil ze lži a který nemohl se
vybíti nijak jinak.« Proti tak hlubokému poznání, jsem
bezmocný; pan Šalda zná mou vzteklost a ví, že i kdyby
nebylo vLIbecpana M achara, musil bych si jeho jubileum
vytvoriti, jen abych svl'Jj bezmocný vztek vybil na panu
F. X. Šaldovi, který se tak bystre prihlásil ke druhu
lidí. pred nimiž se Machara zastávám. Ponevadž mne
usvedcil den pred tím ze lži. On mne sice ze lži neusvedcil, n)'brž já jeho a to mnohonásobne a nejen ze
lži, já jsem sice SVLIjúmysl chrániti Machara pred typy,
k nimž se hlásí velevážený odpurce, mel a projevil dríve
než zacala prátelská naše diskuse, ale co pan Šalda ví,
to ví; tady je možno obrátiti se jen k soudunl méne subjektivním, než je tento. Záhy k nim dojdeme.
Velevážený
probabilista
tvrdí, že mi »scházejí
(chybí?) pevná kriteria, abych mohl zhodnotiti d uch a
autorova, i utíkám se k hrubým povrchním odhadum
vne j š k o vos t i a tel e s n o s t i, které mi je mají
nahraditi. Machar je fysicky zdravý; ergo je mužný a ponevadž je mužn~', je velik~T básník, taková je
argumentace páne Kodíckova, která, kdyby byla déle
praktikována, uvedla by naši kritiku do stavu opravdu
cernošského·.« Neznám dosti presne stavu cernošské kritiky, avšak souhlasím se záverem techto úvah úplne. Ba
chtel bych jej podepríti dutklive poznáním o jednom
chlapíku z jihoceské vesnice, který je fysii.:ky nejsilnejší
a nejzdravejší v okolí, ale duševne jedním z nejpitomejších lidí v cel~'ch Cechách. Považoval bych však literárního kritika, jenž by chtel souditi básnickou velikost
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podle velikosti jeho fysického zdraví, za ješte pitomejšího než je onen jihoceský mladík. Zde tedy souhlasím
s panem F. X. Šaldou úplne. Avšak mám jisté pochybnosti o správnosti predpokladLl, z nichž došel pan Šalda
svého vynikajícího záveru. Nebot: kde jsem se uchýlil
k odhadLlm telesnosti páne Macharovy? Kde jsem mluvil v této souvislosti o jeho fysickém zdraví?
ikde.
Pan Šalda, který je, jak známo, filosofický probabilista,
pripustil tu, ne, chce mi vnutiti hlediska, jichž jsem
stejne dalek jako úcty k tomuto starému šaldovskému
zpusobu: vloží svému odpurci do péra hloupé názory,
kterých nikdy nemel a nevyslovil, aby je s divokým nadšením mohl vyvrátit. Tentokráte však nebude polemické
vítezství tak snadné jako v dobe, kdy tímto zpusobem
prinášel do literárních salonLl skalpy utlucených malomešfáckLl.
Pan Šalda mluví tedy nepravdu, že moje uznání Machara plyne z obdivu jeho fysického zdraví, za než se
nemohu zaruciti a které mi je celkem neznámo. Vážím
si, jak jsem výslovne a jasne rekl: jeho muž n é h o
d uch a, jeho opravdovosti, uprímnosti, pevného mozku, jasných smy~lu. To jsou vlastnosti, pri nichž se, nejsem-Ii všetecným historikem, nemusím ptáti po fysickém zdraví. V nejvyšším bode svého uznání priradil
jsem Machara k osobnostnímu typu Havlícka, který zemrel v 35 letech tuberkulosou a prece je mi nejskvelejším krystalem ceské rassy, její.-síly, reálnosti, zdraví -jasný den v živote národa. Couvám tedy s díky pred
prívalem slavn)'ch jmen, jichž nositelé byli telesne slabí,
nebo stiženi fysickou chorobou, kterými mne pan Šalda
chce zadusit. O pathologických prvcích v živote geniLl,
o fysiologických intimitách slavných mužLl, o nichž tu
slavne pan F. X. Šalda poucuje verejnost, odpapouškuje
mu každá slecna z vyšší dívcí školy litanie. Dnes je
znalost techto vecí všeobecne znacnejší než znalost geniálních del. Je to, s odpuštením, trochu komické, táhneli na mne pan Šalda se Smetanou, jehož nejzárnejší svit
je umeleckou korunou ideálu, jejž jsem naznacil, nebo
s Nietzschem, jehož hlavní dejinná myšlenka je bojem
za smer ducha, který tu na menším akutním prípadu
blahoslavím: N ietzscheLlv odpor k histrionismu a hysterii byl základním názorem jeho praktické psychologie.
Napsal-Ii jsem, že smecka vetších i menších literátt"t,
k níž se prihlašuje muj ctihodný kritik, vytlouká po
desetiletí kapitál ze své neduživosti, hystericnosti a námesícnictví, jest jas no, že mi docela nezáleží na stavu
jejich zažívacího ústrojí, jejich plic a objemu bicepsu.
Ale kulturnímu kritikovi musí záležeti na duchovním
ovzduší, v nemž žije jejich verejné kulturní dílo. Tak
chytrý jsem také, abych vedel, že i clovek fysicky slabý,
nebo fysicky churavý, což, opakuji, mne nezajímá, muže
býti svým duchem zte1esnením cirého, aktivního, PrLlzracného, mužného, jadrného ideálu -jako
práve na
príklad Smetana, Havlícek nebo Nietzsche. Zkoumati
vztah mezi telesným ustrojením a duchovním výrazem
od prípadu k prípadu prenechávám rád tem, kdož se
tím zabývají. Mne jde o základní kulturní typy, jež se
srazily v ocenování Macharovy militárnosti, v kterého
srážce jsem na strane Macharove, trebaže nectím válek,
armád a zabíjení lidí. Macharovi je možno leccos vytýkat, ale neupre se mu, že praktický úrad, jehož se po
prevratu chopil, je v souhlase s celoživotním obra.zem
jeho osobnosti, je~ byla vojenská i ve smyslu duchovním, jež byla positivní, jadrná, rozhodná a v boji cestná.
Machar svým dílem - nikoli svými svaly - znamená
u nás typ veliké energie, mužné pravdomluvné prostoty,

statecného vyrovnávání se se skutecnostmi života. Ne·
duživost, hystericnost, námesícnictví - opet kulturních
cinu - jsou vlastnostmi druhého typu, mnohem roz·
šír,enejšího než typ MacharLlv. Dokud nekdo z této odrudy je soukrome churav a chudinka, málo mi na tom
záleží. Teprve když rozšituje, nezvládnuv a neprekonav
se, neduživost a komediantství svým literárním a umeleckÝm dílem, nad to se snaží, vytvorit z techto nedostatku monumentální lidský ideál, a napadá ty, »kdož
nejsou jako on«, tu teprve jest tu právo k odmítnutí padelaných, prevrácených hodnot. Uvedu prí klad: iterát
pan Krecar váže nekteré cenné knihy, za než mimo jiné
považuje své spisky, do lidské kuže. Dokud si to del;l
doma, nic do té necistoty nikomu není. Jakmile však
s pýchou literárne uvádí takové praseciny, dostane za to
právem. Nejen proto, že takový cin je hnusný, ale predevším proto, že je to cin ubohý, komediantský, smešn~'
svou posou, nápodobivostí a nepravdivostí. Mne je také
Ihostejno, jak pan Šalda vypadá 'doma a jaké ciny púše.
Ale jeho nepravdivý pathetismus, jeho myšlenková 50fisticnost, dekorativní kejklí r~tví, zlovolné napadání
odpurce z hledisek literární politiky všemi zbranemi,
jeho halasná a nepravdivá metaforická .skladba, jeho
nervosita ke každé v sebe zakotvené a literární politice
nepoddajné osobnosti, jeho myšlenková tvárnost, dnes
ironická, zítra pathetická, dnes indjvidualistická, zítra
kolektivistická, jeden den absolutní, druhý probabilistická, jeho pro hlupácky vypoctená dialekticno t, menení
slohového vÝrazu podle knížky, kterou práve naposledy
cetl (dnes Flaubert zítra Dostojevskij, jeden den gamin
druhý den veleknez, jeden den Rek druhý den mnich,
jeden den Klofácuv bratr, zítra jen švakr, a tak dále do
nekonecna), to vše však nesevreno jednotnou povahou,
není bohatstvím, nýbrž posou, která jiným podnetem
jinak se vydražduje. To jest, co lOvu duchovní neduživostí, histrionismem a hysterií, pri níž jasne cítím nekoho velmi nadneseného a ambiciosního, nekoho dokonce kdysi velmi talentovaného, dnes však trtinu ve
vetru se klátící. Tb jest príklad typu, jenž má pro mne
nedostatek mužnosti a ostatních nahore uvedených vlastností, ktel)rch si vážím a které považuji pro plného cloveka za potrebny. Nelze tu jíti do mal)'ch podrobností:
naznacil jsem v napadeném clánku dva literátské a lidské druhy v základních rysech, jak jinak není možno a
ze svého kulturního presvedcení hájím druh jeden proti
druhému, k nemuž se prihlašuje muj odpLlrce. Na tech,
kdož putku sledují, jest, aby si vyvolili. Jest mne daleko
vzdáleno, abych chtel myslící lidi uniformovati na jedné
strane do aktivní tvrdosti, na druhé do snící zjemnelosti. Život jest složitý a lidé jsou utkáni ze složek ruznorodých. 'Nemohu žádati po lyrikovi, aby byl tvrd)' co
Caesar a po vojákovi, ab'y mel zjitrené nervy jako Baudelaire. Kde však jde o boj myšlenkov)'ch ideálu, formuluji dva základní lidské druhy: typ p r a v d i v Ý a
typ I ž i v ý; typ, jenž mi delá radost a typ, který mi
voní nelibe. Nebojuji proti zjemnelosti, snovosti, mystickému základu všeho umení tam, kde má základem
I i d s k o u p r a v du. Neodhaluji komediantství a hysterie jako výrazu fysickosti, n),brž jako výrazu duchovní osobnosti. jedním slovem špatne a nepravdive'
rostlé. Nikoliv citlivost, ale rozmeklost, nikoliv mystiku, ale umelý šerosvit, nikoliv pacifismus, nýbrž sentimentální hrackárství, nikoliv obrazovou energii, jdoucí
treba až k pathologicnosti, nýbrž nedostatek ohrazné
síly, jíž jest pathologie zákrytem - to musíme potírati.
Ani zvrácenost citLl, kde jest .projevem prílišné intenJ
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ity, nemužeme z umení vylucovati. Avšak tu zvráceVýslovne jsem podškrtl: »Ceho si jest práti, jest vylounost, která nestací na normálnost, tuto lhavou podvod- .cení násilnických hnutí, vedoucích pro své zájmy do nenost,dusící znacný díl literatury, tu nenávidíme.
smyslných bitev lidi, kterí techto zájmu nemají a boje
Pan F. X. Š. byl tak laskav, že mi opakuje problemanechtejí, kdyžte jsme se vzdali nadeje, že sublimace
tick)'poznatek, že »i nejklassictejší a nejjasnejší genioa zesubstilnení lidstva povede kdy k vyloucení zápasnických PUdll z cloveka.« These mého clánku je výslovvé, jako byl Goethe, víme dnes zcela urcite, meli znaky
ryze ženské, byli cel Ý m s v Ý m z a 1o žen í m a n- ne protiválecná a pacifistická, jenomže ovšem reálne
dr o g y n o v é«. Pan Šalda tak ve všem prehání, že mi pacifistická, nikoli somnambulní a lhavá. Pacifismus
cituje i tuto prehnanou psychoanalytickou hracku. Nu
se nejvíce poškozuje temito vlastnostmi, jež ho uvedly
ano, známe ty hry z Freudovy školy, a také jsme již v této forme v nevážnost zodpovedných lidí, kterí musí
poznali, že mají cást pravdy jako všechno na svete; a pocítati se svetem jakým vždy byl, jest a v dohledných
prece,jak)' výtežek bude z toho, dokáže-Ii se, že i Goethe,
staletích, ne-li navždy, bude. Ideály, neaplikované do
Caesar, i apoleon a chcete-Ii i Tamerlan a Ludenreality jsou myšlenkovou hrackou nebo mluvením, oddorff a onen felák od žofínské muziky mají v sobe žen- halujícím neživotnost a nepravdivost svých puvodcu.
Pro mír uciní tisíckrát více lidé, kterí pravou a uprímké, nebo incestní prvky, že jsou androgynové. Dokázat se dá všechno; my však víme dobre, bez dukazLl, nou mužnost vyzdvihují na štít, než ti, kdož ve válce
vidí jen hrl!zné »d i v a d I 0«, jako kdysi pan Salda.
co je mužský a co je baba. »Pravé mužnosti neŽe pak boxeri, vyrizujíce svuj spor jasnými zbranemi,
bylo casto tam, kde byla její pósa; na príklad
cestneji vybíjejí kal svých duší, než literárne politické
v stoické filosofii, které se núhle podivuje pan Kointriky páne Saldovy, ukázal obsah jeho clánkll, jak se
dícek.«Budiž podotceno, že se 'stoické filosofii nepodidomníváme, nad jiné presvedcive.
vuji náhle, nýbrž poznenáhlu a dávno; že moje první
Jde tu tedy o dvojí ideály. O ideál jasné a zodpovedliterární práce v útlém skoro mládí platila práve ji,
né mužnosti, a ideál estetské, bledé, literární patheticTvrdí-Ii pan Šalda, že v »stoické filosofii bylo nejednou
nos ti a ornamentálnosti.
Rozhodli jsme se pro prvý
více teatralistiky, dresury a pósy než pravé mužnosti,«
tu platilo by to o ní, kdyby byl stoickým filosofem pan a proti druhému. V dané otázce pro Machara a proti
Šaldovi.
alela.Neplatí to však již docela o Epiktetovi. »Vojáctví
a zejména vyšší vojáctví není žádnou zárukou mužnoNa pokraji nové doby.
ti.« Jiste ne. Ale j~st jím život, mužne prožitý a dílo,
mužne vybojované. Avšak pan Šalda, který v Sovovi
Porozumeli-li jsme dobre nekter)'m teoretick)'m providí více realismu než v Macharovi a hodnotí tohuto
jevllm, jest situace v mladé literární generaci asi takojako vnejškového romantika, dokáže svými methodami
váto: skupina »Devetsilu« soustreduje básníky t. zv.
nadno, že muž je žena a žena že je muž. V mnohé liproletárské,' kterí mají chut bojovat a nehodlají rediti
terární spolecnosti to platí.
víno trídní nenávisti a trídního boje nejakou literární
Pan F. X. Šalda praví, že »že mužnost není v povrchvodickou, kterí priznávají se k marxismu, k baru,
ní stejnorodosti dí la a života: taková stejnorodost jest
whisky a cirkusu, aby ztroskotali meštáckou sentimenubec illuse; literární a umelectí psychologové vedí
tálnost; tato skupina tancí sice shimmy, avšak se zatadnes zcela jasne, že dílo není nikdy oklepkem života,
tou pestí; vynikající její zástupci šeptají do proletárnýbrž jeho idealisovaným doplnkem vyvolaným práve
ského ucha: proc také ty bys nemohl jísti veprovou a
temi živly, jimž se nedostalo výrazu a vyžití v živote
ementálský sýr? Naopak literární skupina kolem revue
iterátove.« V),borne. Zcela a dávno souhlasím, avšak
»Host« soustrecfuje povahy passivnejší a tradicnejší;
ekl jsem již, že po soukromém živote a jeho vztazích
jsou to literáti, kterí nepokládají
detektivky, cirdílu pídí se historikové a psychoanalytikové a že mi kus, bar a foxtrot za poslední, neodvolatelný projev
této chvíli na nich nezáleží. Jde mi o s t e j n o - kultury; vytýkají jim naopak nekulturnost. Jejich srdce
O d o st
díl a, i kdyby menilo svá hlediska. Heine je nepatrí trídnímu boji; spíše mají sklon roz plynouti se
eine i když vystrídal katolictví a židovství, rectví
v jakési všelidskosti a skoro vševecnosti. Takový básocialismus. Je dokonce v hlubším smyslu charakteník je nekdy na rozpacích: jest to ubohá švadlena nebo
než se domnívá jeho biograf Otakar Fischer. ZU- jsem to já? jest to kyticka, ci jsem to snad já? V celku
'vá ve své atmosfére, porád je to jeho osobní deJikanení to skupina tvrdého boje proletárského, nýbrž ta, pro niž miluji i jeho hríchy. Avšak pan Šalda má
ková, jež, podle v)'slovné teorie, je radeji pribita na
ejnorodost hlavne ve sv)'ch negativních vlastnostech.
kríž za trpící lidstvo. »A údel celého lidstva ve svém
positivních vypadá dnes jako Carlyle a zítra treba
srdci chci prožíti,« ríkají si po starém vzoru. Ve »Sboro Cellner, dnes jako aristokrat a zítra (viz »Díte«)
níku literární skupiny«, o nemž nám zde bude psáti, je
o clen Armády Spásy. To jest, co se mi nelíbí'.
nekolik vyložených prí padl! pribití na kríž. Mladí a
Pan Salda, který p~)Zorne a s halapartnou streží
svou prirozeností veselí hoši ciní zde veliký rozmach
hny projevy sv)'ch odpl!rdi a podrobne zkoumá, nek utrpení. Myslíme, že byla doba, kdy i p. Franta Ne-Ii by se z toho uplésti na ne provaz, sleduje pochopimec visel na kríži za trpící lidstvo. Obe pak skupiny,
ne i projevy myšlenkové, jež s vlastním thematem
proletárskou i všelidskou, spojuje sveží záliba v potu!IDO ne ouvisejí. Tak objevuje z mého clánku v 7. císle
lujícím se námorníku, který od dob Apollinairových
nemizí z moderní literatury.
rítomnosli »Box a pacifismus«, že v nem karaktericky apeluji k fysické síle. To pan Salda zase trochu
»Sborník li,terární skupiny« jest koncentracní tábor
. I v boxu, v nemž nevidím jen sprostou surovost,
tech, kterí -slyšeli, že od nich doba neco žádá, nekdy netrhával jsem práve »velké cisté srdce, vedomí, Že
vedí dosti dobre, co vlastne žádá, avšak vždy jsou pode nejen rány rozdávat, ale i prijímat, theoretický
plašeni a znepokojeni, aby' to, budiž to cokoliv, nepropoklad, že vlilí a duchem každý zdravý muž mliže
pásli. Radeji zaprou sebe než dobu. Mladá generace je
táti Carpentierem«, duchovní složku tohoto nejvelmi výlucná v tomto bodu: jen ona dává pravý výraz dobe. Teoretikové »Devetsilu« neprijímají mezi
nejšího umení a jistou idealitu uzákoneného boje.
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sebe už ani Horu a Neumanna; pan Goetz, teoretik
Skupiny, vynechal ve své knížce o moderní ceské literature úžasné množství autOrtl pod záminkou zastaralosti. Jest to aristokratismus tech, kterí prišli naposled.
Bude tedy nutno posouditi tuto skupinu mimo jiné také
v tom bode, zda opravdu to, co prinášejí, jest tak nesmlouvave nové a dobovér Tušíme, že po této stránce
utrpí tento tábor svou nejvetší porážku.
Pan Goetz, teoretik skupiny, je její nejsilnejší osobností. Je proto treba litovati, že sám nepíše belletrie,
nýbrž pouze kritiku. Poesie je v rukou méne silných,
a tak tato skupina leckdy pripadá jako hospodár, kter)'
má na korec polícka moderní žací stroj. Ve své nrogra1l10vé stati ve »Sborníku« stanovil p. Goetz základní
znaky nové poesie: touhu po cinnosti, sociální funkci,
stupnovanou, až rozrušující vitálnost, dravou energii,
irracionalitu svetového dení, odpor k mechanické psychologicnosti minulých generací (r)"otise v duši pokládá
i »Devetsil« skoro za tak neslušné jako rýti se v nose),
touhu po deji, cinu, faktu, silném dobrodružném živote, jakýsi druh primitivismu, nejužší prilnutí k dobe.
»Sborník« prináší nekteré reprodukce krásných obrazll Derainov)'ch, Foujitov)'ch,
Rousseauových,
Kubínov)'ch, Utrillov)'ch, Picassových. Z Goetha, Baudelaira, Verlaina, Apollinaira neprivlastnil si tentokráte
»Sborník« niceho a neprináší žádných jejich príspevku.

I

*

Lev B a t n Ý otiskuje ve »Sborníku« dramatickou
skizzu »Svet tancí«. Všechny osoby zde hovorí o tanci
jazykem tak vášnivým a prepiat)'m jako casopis tanecních mistrtl z povolání. Rozhovor ze sálu:
On: >~Po svete by se melo chodit tanecním
O n a: »Jejéj, to by byla krása ... «

krokem.«

Jejéj, to je hluboké ... Máme-li .formulovati své námitky proti této dramatické skizze, tedy se nám nelíbí
pa pr., že se tu dívka vážne ptá, muže-li srdce zemríti
touhou. Že se tu vyskytuje »žena krásná jako kvetina,
že se motýl i slétali a ptáci nemohli dozpívat opojením«.
(Mt'He napsati takovou vetu autor, který si ješte trochu
váží slov?) Že tu muž slibuje žene, kterou chce svésti:
»nachytám ptací zpevy a seženu je do vašeho srdce«.
Že tu nekdo »zárí jako slunce uprostred vesmíru«. Že
Klárka praví s pohledem upreným do Clálky: »Jsem
krásná. Budu mocná a všichni mne budou zbožnovat.«
Že na to sklepník kricí jako v odpoved: »Mozek a tri
piva!« (Pozor: krutý konflikt snu a reality!) Že, když
cizinec slibuje Klárce: »V tme nejkrásnejších
kvetin
shromáždím kolem vás ... « - týž sklepník pribehne
a volá: »Telecí guláš!« (Tak otrásající vystrízlivení!)
Že tu muži jsou tak mužní, že až praví: »Rekl-li jsem,
bude má, rekl jsem vše, co umím ríci, byt bych i slintal
jako dobytek.« Že tu jiný muž se takto nesnesitelne
chvastá: »Prináším svet, který jsem nabral do sebe.
Svet svobodné krásy a závratného štestí. Stací, abyste
vztáhla ruku, abyste pokynula a všechna krása klekne
vám k nohám.« Že tu berlicky chromé dívky delají
s hnusnou sentimentálností: »Klep, klep, - klep, klep.«
Že autor mel tak málo vkusu, že zakoncil tímto zptlsobem:
»J á, šašek a blázen,
kopnutý, objímám te,
A zatáhncte oponu \«

tatrman a schátralec, bídný a odjÍ1I1ám jako decko ... Pohov! -

Sentimentalita »Komediantu« rdí se, prekonána. To
jest rec nového sveta? To jest velmi stará nemoc literární školky, neco jako spalnicky.

27. hrezna 1924.

Nelíbí se nám tedy, že se tu vedou tak detinské reci.
Že se tu rbztahuje lyrika nesnesitelne chvastounská. Ze
žádný básník, prísahající na modrou kvetinu a mesícní
paprsek, nemuže mluviti rozbredleji. Že autor nemá ponetí o strízlivosti a hospodárnosti slova. Že tu nebyla
pronesena jediná normální veta, jako se mluví tam venku v živote. Že v celých sebraných spisech Dostojevského nebylo vypl),tváno tolik velkých slov jako zde
na osmi stránkách. Že všechny osoby trpí žvavostí a
že není lyrické neresti, která by se tu neukázala. Že tu
neprihlížel rozum, když ruka psala. Tak nejak jsme si
predstavovali tragickou poesii, když nám bylo šestnáct
let. Myslíte, že v tomto sklenícku vzroste mužné slovo?
A neprísluší nové dobe mužnost? Ale ta neprichází
pred svým casem, u lyriktl pak nel<:dy ješte o trochu
pozdeji.
Pan Blatný ví z téorie, že drama jest prtlsecík v;\šní,
proto všechny osoby tu jsou hrozne vášnivé papírovou
vášní. Celá skizza ptlsobí jako Wedekind z desáté ruky.
Príbeh v podstate je tento: dva cizinci, ktdí chvílemi·
mluví jako postavy u Maeterlincka, namlouvají si v tanecním sále slecnu pokladní, která mluví jako postavy
p. Lva Blatného. Slecna pokladní má však ráda jiného.
Kolem vreští hudba a šílí tanec. (U p. Blatného hudba
vždy vreští a tanec vždy Šílí.) Nakonec, když pred slecnu bylo nasypáno dosti lyrického zrní, dá se strhnouti
k tanci, vykrocí ze své ohrady, a tu se ukáže, že jest
chromá a že chodí o berlích: »Její tanec se stává zmatkem kriv)'ch, pokrivených a zoufalých pohyM.« - To
jest nápad, jaký mohl míti na pr. Šlejhar ve slabé chvíli,
nehledíme-li ke škole nemeckých expresionisttl.
Teorie »Sborníku« klade dtlraz na vyjádrení nové
doby. Kde a v cem promlouvá k nám nová doba v této
skizze? Slyšíme jen ozvenu staré literatury.

*

I

Zde n e k K a i,s t a, cili lkající ctvrttón.
Tento .básník nové doby prináší tóny, které jsme až
dosud znali z lyriky t. zv. dekadenfuí. Ponevadž to bylo
napsáno kolem r. 1923, jest to však projev nové generace. Celkem vzato, pusobí p. Kalista dojmem kohosi,
komu spadl zvonecek do jezírka a kdo tect naslollch;l
jeho tenouck)'m tóntnTI. Kterak tento básník se chfq)c
obsahu nové doby? První básen: pagoda nad jezerem:
»Zvuk kvetu jsi slyšel v hlubine
To! pagoda ze skla bll()uznivá.«

plakat.

Druhá básen: romance z Belvederu. Tretí báseií: melancholický vecer. Jest patrno, neco naprosto nového.
Nová doba a sociální funkce umení jsou tu do veršt",
prímo napechovány.
Hlas života se u p. Kalisty mení v jakési šumení:
akát šumí (do výše), šum krtlpejí doznívá, v hladine
lkají kvety, sklenené zvonky zvoní, »z fontány trysk;l
stríbrné pero pštrosí«, »tot lásky ztlumený hlas« (tot
i literatury ztlumen)' hlas), »ve stínu smutecním s blankytnou loutnou zpívá kdosi«, »váš obraz jak hudba
v krajkoví mizí mi zas«, svetélkující kapradí, svítící
opál v hlubinách a: »ztracených krokú neobjevíš«. Ani
vcerejšího dne nenajdeš, dodáváme. Neco poctive skutecného zdá se p. Kalistovi býti trnem v oku: tak i realitu pagody, pochybnoú v techto krajinách, odmocnuje
všemocným zpósobem: ne pouze pagoda, nýbrž prúsvitná pagoda, pak pagoda z hladin vysnená, konecne pagoda ze skla blouznivá. Obycejná dívka - jaká hruza! lbdeji Madona skrytá v temn)'ch krajkách. »Smutecní
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vetve jsou vašich ocí melancholický sen:« takové lichotky se,ríkaly' bledé Manon pred dvaceti peti a tricíti lety
a take se pn tom brnkalo na blankytnou loutnu.
Na p. Kalistovi, jenž se zabývá tím, že Hlaváckovy
plllttmydelí ve ctvrttóny, je patmo, že každý, kdo pocal
ps;'ttikolem r. 1918, patrí do generace, at už píše cokoliv. Pan Goetz ve své úvaze charakterisuje nového
básníka jako »stupl10vane vitálního, majícího až rozruš~tjící životnost, pLlvodní sílu, pud, dravou energii,
z Il1chžtvorí nové ciny, jež se stávají postupne hodnotami sociálními.« Snad jsme tal< otupelí, alé rozhodne
nás životnost p. Kalistova nerozrušuje, ani bychom nepokládali jeho energii za dravou; rovnež je nám záhadno, jak pagoda ze sna blouznivá nebo blankytná
loutna se mLlže státi, byt postupne, hodnotou sociální.
l\le p. Kalista, jenž ohvykle dává osm Ikav)Tch veršLl
n~ stránku, ví, že jest tu jakási doba a že od neho cosi
'-iIdá, a tak napíše také jakousi sociální utopii pod jménem »,\tlantis«. Zde dostupuje komedie generace vrchohl. Pan Kalista ví, že každý moderní básník, kter)T na
sehe trochu dbá, musí napsati neco sociálního. Tedy
napsal. S hlubokou nedLlverou prihlížíme, jestliže tento
ctvrttón se chápe sociálního thematu. Víme, že dríve
neho pozdeji skoncí ve cvrttónech. Lépe by bylo sociálnímu thematu, kdyby upadlo mezi loupežníky. Skutecne: už dávno jsme nemeli príležitosti císti neco tak
podivuhodne duchaprázdného jako je »Atlantis« p. Kalistova, jenž tu do volné souvislosti seradil nekolik slov
a pojmt"t,které si pamatoval z biografu, novin a povídek p. Schulze. Rodina kmene Hopi Pr)r našla u vodopádu zlato, mnoho zlata, Amerika prekypuje zlatem,
kdežto Evropa trpí. Pan Kalista ovšem to nepraví tak
proste, n~'brž takto:
I

Ev rop a t r p í.

I

Ye ctverecku. Ponevadž u p. Kalisty vždy neco šumí,
tedy tu šumí aspon písmena mezi pisárnami velkých
dOlllllv !o. ulici. Evropa se hourí. »Lec v posledním
okamžiku«, praví p. Kalista, »objevily se prece Vanderhildovy papíry na trhu.« Lec v posledním okamžiku,
že!, neohjevil se smysl, pravíme my. Prišlo nám i
dlouho ocekávané kde s i c o s i, revoltující Evropa
se utopila v kde s i c o s i a zkrotla. »Nekdo nás zraZI1je.Jakýsi smutek padl mezi nás.« »Kdysi jsem si rukou zastínil zrak. Ten stín mi utkvel v oCích.« A.: »Pro
smutek nemližeš zvolat: Ten racek vám padl na prsa,
krásn;'lženo! - Jen touha zLlstala.« Naucení: »S bohem, o s bohem! Moderní básník zahyne jiste na V)'prave do neznámých morí.« Tak koncí sociální thema
v rukou ctvrttónu.
Bylo n;'lm hned divno, že by s'e p. Kalista pouštel do
necehoepického: lyrický nárek se brzo dostavil. Kdesi
cosi: to bylo zvykem v 90. letech, v dobe, kdy zacínal
psáti pan Viktor Dyk. 'Fehdy bez ustání kdesi cosi
"tekalo,kdosi sténal, kdosi hrál kdesi na hoboj a linul
e jak)'si smutek.
.
.\Ie p. F. X. Šalda praví, že je rád, že nemusí již
"ístiDostojevského, n)'brž že mltže císti p. Kalistu. Pan
F. X. Salda je flagelant.

*

(, es t mír Je r á b e k otiskllje prósu »Poslední veYeTe«, mnohem vúžneji psanou, než jest prllmer tohoto
borníku. ebere také slova tak nadarmo, jako na pr.
me videli na p. Blatném, kde bylo padesát slov na jen eitecek. Pokud se však t)'ká novosti, na niž tato ge-
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nerace klade obzvláštní dllraz, musíme ríci,' že »Poslední
vecere« p. Jerábkova jest nová cástecne jako Maeterlinck, cástecne jako Zola.
Malomeštácká rodina sedí u vecere, venku obchází
revoluce po ulicích, rodina zakouší krutý strach, duše
se pomatou, náhle se objeví tragedie manželské nevery,
nLlž a »nejaké lidské klubko na zemi«.
yI~dy revoluce, motiv, abychom tak relfli, nejsoucasneJsI. Ale revoluce tu není hybnou silou ani obsahem
nýbrž strašidlem. Jako ta rodina zde ocekává s hrlizot~
príchod revoluce, tak v jedné Maeterlinckove skizze
?cekávají stejne príchod smrti. Revoluce zde stojí jen
Jako težká cerná dekorace. Ti lidé zahynou ne revolucí,
a~~ sebou sam}'mi, sv}'m osobním obsahem, muž tu zabIJe nevernou ženu nožem, jako se to dálo v románech
Zolov}Tch. Stará hra na novém pozadí.
Pan Jerábek má sklon k lícení težkých a tmavých dojrnll. Vidí svet jako cerné kanky. »Schvacovala 'je hrliza«, pocíná. »Cerr!-é stíny visely na óclonách a jejich
prsty sahaly po lIdech za stolem, aby je zardousily.«
Nálada jako v »M Iyn~tr a jeho díte«. Ovšem také vichrice a težká oblaka. (Z realistického hlediska, které
snad ovšem bude shledáno malicherným, pozastavujeme
se, nad t~uto vetou: »vichrice tancila uprostred prázdnych alejí a težká oblaka visela jako pribita k nízké
obloze.« Což za vichrice stojí oblaka jako pribita? Myslíme, že lítají. Ale každá dekorace b)'vá trochu povrchní.) yP~zc:rujeme ,1.1. p. Jerábka snahu, kterou vynikal na pr. SleJhar: psatJ tak, aby se ctenár otrásl a rekl
si: brr.
v krátk}'ch básních v próse holduje p. Jerábek ideálu
pochmurnosti. Jakoby to bylo psáno autorem s velmi
star)'mi nervy. ,»Poselství trosecníkll«: »Dnem i nocí
slyšel~ jsme výkriky o pomoc a kdykoliv jsme pristupovalI k aparátu, padala na nás se všech sten tíha neznámé bolesti, která volala v dálce nad vodami.« To
jsou známé tóny: kdesi cosi trpí. Kdesi plují jacísi trosecníci, kterí z jak}'chsi neznám)'ch dlivodLl hrozne prok~ín~jí ;.~~, co je}la zemiyi na n~bi. »N aše nervy nebyly
uz sJ1neJsI pavuc1l1«: v cem, mImo theorii, liší se- tato
generace od t. zv. literatury dekadentní? Nebo jiná báSet1 v próse, »Starý dum«:

I

"Dum, z nehož vycházím, je temnejší než okolní noc,
a mÍt cesta vede mrtvou tišinou pode stromy ... Mé ucho
jest tak nastraženo, že mi neujde ani ohlas kroldt pavuci-nových nožek na pružném skle vikýru. J ed:nou jsem videl
mesícní paprsek, at", se zlomil o ježatou strechu našeho stavení lehceji nad tenký kord, a srdce pozdních jirin v zahrádce pri tom krvácela ... Nekde v hlubinách tol;oto stavení zaznívají mrtve hrací hodiny a mne pripadá, jakobych
slyšel staroú ženu kráceti na špickách, aby políbila obraz
zesnulého dítete.«

To jest poselství nové generace? Na vlas takové bylo
poselství generace Munchovy, která se všech stran byla
obvil10vána z mrtvolnosti a z toho, že brání slunecním
paprsklim. Zdá se, že tato nová generace neprináší
mnoho obrodné víry. U p. Jerábka se zdá, že její kredo
zní: z mlhy do mlhy. Ale kdy jindy má ·generace právo
na p}Tchua bojovnost, než tehdy, když prináší nejakou'
kladnou víru?

*

J o se f C h a I o u p k a je znacne realistictejší a strízlivejší než ostatní. Kde jeho druzi vetšinou vidí jakési
roztékající se symboly (na príklad:
"V plamenech koralu stojí tichfl mucednice,
krev z rukou jí protéká lahvemi do sklenice,
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nesmírných hlubin llak
daleko do duše zatlacil její zrak,
sem nikdy slzy nevstoupí« - --

a nepod~vají se tak po lopate. Kde pak v této básni má
býti neco nového, docela už nechápeme. Jest to tradice
starého poetického genru.
Básen »Pták«, myslíme, je snad nejhotovejší a nejvýraznejší z celého »Sborníku«. Má uzavrenou a celistvou náladu. Mt'tže ji pochopiti každý, kdo kdy slyšel
na dvore cinžáku v pátek odpoledne hrát kolovrátek
a na koho zaútocila nuda prázdného denního života.
Pan Chaloupka ztelesnil celou nudu a obycejnost života
v cinžáku do ptáka, patrícího starému krejcímu a poletujícího celý den s protivným krikem po dome. Není
možno se ho zbaviti, nebot on je neodbytnou duší cin-

tam zabývá se pan Chalouka ješte urcitými lidmi, jaké
mttžeme potkati; matkou padlého vojáka, prodavacem
hracek, ubohÝm krejcím, kavárenskými povaleci. Pan
Goetz ve své theoretické stati uvedomoval si formální
i pojmový chaos, cernou mlhu, do níž upadla mladá
generace, i ta, která je zastoupena ve »Sborníku«:
"Celá expresionistická
poesie:...
je nesena chimericností:
všude nervosní pi:edráždená
atmosféra,
stálé oscilování na
pokraji šílenství, všude nihilismus,
beznadcj, vedomá nesmyslnost svcta, všude vise vccného, svetového zla - problémy - chiméry - démoni. Vcci zmizely z této poesie
témer úplnC. I u nás ... promluvil tento zoufalý stav duše
evropského
cloveka, jenž utíká ze sveta do metafysiky,
k bohu, v ncjž neverí a rozkládá se v trs at01l1l1 vibrujících v nekonecnu a vzduchoprázdnu.
A tvarový
rozklad
expresionistické
básnc objevil se velmi urcite v lyrice Píšove, Nezvalod~, Chaloupkove,
Kalistovc,
Chalupove i ac ne tak znacnc "- v lyrice nejzralejšího
básníka generace,
Jit-jho Wolkera.«

Sám pan Goetz tedy vidí víru této generace ve svetle
ponekud pochybném: »nervosne predráždená atmosféra, stálé osciJJování na pokraji šílenství, nihilismus,
beznadej, vedomí nesmyslnosti sveta« - je možno ve
jménu takových ideí a pocitt't podnikati vehementní útok
proti starým rádttm? To jest totéž, jako bojovati proti
starému svetu pod praporem zápalu plic. Je slušno volati: »volnou dráhu nám, kterí bez ustání svetélkujeme
na pokraji šílenství«? Je vhodno židati: »zalezte do
svých der, nebot pricházínle my, kterí jsme naplneni
beznadejí a vedomím nesmyslnosti sveta«? To ovšem
za novou a útocnou víru neuznáme.
Vidíme naopak
pred sebou jasn)' úkol, zachrániti tvary vecí a lidí proti
této poesii.. ehodláme ovšem bráti nervovou rozvrácenost této generace tak vážne jako pan Goetz; víme,
že jsou to hoši v podstate zdraví a cilí a že jen propadli pochmurné literární móde. Mládí má v sobe tolik
životní bezpecnosti. že casto rádo malúje certa na stenu.
Víme, že tento pessimismus, tato blízkost šílenství. tato
beznadej jsou jen poetické Potemkinovy cesnice. Víme.
že mládí bývá odhodláno k všelicemus, aby se zdálo
interesantním.
Neznáme básní páne Chaloupkových, pro které ho
pan Goetz zarazuje do tohoto rozkladu tvartl i pojmu.
Známe jen to, co otiskl ve »Sborníku«, I\ tu musíme
ríci, že se zdá b),ti nejméne nakúen oblíben)'mi chimérami své doby. »Prodavace zbytecností« byl by skoro
mohl napsati mladší Machar, snad jin)'m veršem, snad
prósou. Ovšem, Machar by to nebyl napsal s pointami
tak sentimentálními. Machar by nemel plác st~tle tak
na krajícku. Ale pan Chaloupka praví o prodavaci hracek: »Prodává veci smešné, až pl:lci.« Je plactivost nezbytným znakem pravé poesie? Nemtlže duch opravdu
l)1užný psáti básne? Prodavac nabízí hracky a »pridáv:l
úsmev.« Kolikrát už to bylo napsáno o chud5'ch dí vkách, které prodávají na rohu fialky?
"Kupte si -- sebc, -- knpte si svoje srdce"
oel cloveka, který už umírá - kupte si, lacino kupte si - svou ztracenou duši,«

peje v záveru pan Chaloupka. To jest už hotov)' sentimentální okap. Stavíme se pod nej s deštníkem, nebot
myslíme, že city opravdu velké jsou znacne zdrželivejší
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I

V básni »Smecka« zdá se pan Chaloupka provádeti
neco, cemu Ibsen ríkal »konat soud nad sebou«. Jest to
rada nevlídných verŠtl, vcnovaných jeho kavárenské
povalecné spolecnosti:
»V plilnoci - p'lJ1-í každému z nich pt"il svcta - a každý
je geniální - a myslí, - že pojednou vybourí svct, - že
stací v pulnoci na spící zakricet - a tím že už stvorili
zítrek.«

Skoro se zdá, že pan Chalouka tu zasedl ke kritice
nad svou generací.
Púsobí dojmem cloveka, kter)'
uprímne hledá pravdu: takovou vlastnost nelze ani
vzhledem k poesii podcenovat. Pan F. X. Salda, kter)'
v druhém císle »Kritiky« venoval úvahu Chaloupkov)'m
básním, napsal:
»Smecka« _ jakási podivuhodná
banda blatošlapll, kle-parll a nicemll je vec také úplnc pochybená. Takové
bande se rozumný clovek vyhne. zavolá na ni prípadne
policii, nedá-li mu pokoj, ale lepit o ní šestistránkovou nudnou lasemnici veršovoll? J amais \«

Pan Salda jeví od nejaké doby sklon rešiti všechny
problémy pomocí policie nebo státního návladního. Jest
to estetické stanovisko ovšem ponekud suché. Prišli
bychom o mnoho velk)'ch román tI a básní, kdyby spisovatelé nebyli psali tam, kde vlastoe, z obcanského hlediska mohli zavolat policii. Balzac o podobné smecce
napsal román »Ztracené illuse«, Hamsun »Novou zemi«
a Zola, nevolaje na rodinu Rougon-Macquarttt policii,ac by to byla beze vší pochyby zasloužila, venoval jí
dokonce dílo celého svého života. Podle této theorie se
delí o kritiku sveta básník a policajt, každ)' s presne vymezenolJ funkcí: jen tam, kam nemuže policajt, smí
prispechati básní k. Jamais !*
K o n s ta n t i n B i e b I, také básník nové generace,
vzbuzuje nejvíce vzpomínek na b~lsníky velmi staré
generace, Baudelaira, Verlaina, M al1arméa. Jest to clovek jakési skutecné melancholie, se zálibou v podzimu.
starých domech, divn)'ch kockách, ve všem, co známe
už od dob Chateaubrianda a E. T .• \. Hoffmanna. Tedy
sotva cosi, co bychom hodlali uznat za projev nového
života. Nehlede k tomuto, ukazuje verš páne Biebluv
znacné artistní schopnosti a vetší pevnost, než jaká je
obvyklá u jeho druhll. Stad clttm, bí Já kocka v kamenné
chodbe, a:
,'-Mesícní ~vetlo visí z mé hrsti, s cernými krunýri vrací se švábi
Starého cinžáku smutecn: rytír\.«

v dlouhém prllvodu
pod rodný práh. -

Tento malick)' dej je rozhodne plastictejší a zanechá-

"á v nás živejší vzpomínku, než ona castá a rozplizl:l
místa ve »Sborníku«, kdy vjíždí trasot do cel)'ch kontinenttl.
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Originalita mladé generace je prLlbojná a nesmlouvavá. Tak se odváží pan Biebl na príklad na thema
dosud naprosto nezbádané a napíše básen »Podzim«.
»Poutníce

sychravým

vecerem po návsi
vínem?«

dllffi zarostlý žloutnoucím

jdoucí,

-

vidíš

»Ruce ti klesnou jak vetev ohorelá«, praví pan Biebl
a koncí: »Spete tu s klidem!«
Jak dávno už známe
všechny tyto-melancholie!
[\Ie prese vše: ac pan Biebl zrejme nikterak nepatrí
do schématu, který o sobe kreslí mladá 'generace, ac
jeho vloha není dravá a rozsah jeho talentu je velmi
omezen)', prece, v pomeru k ostatním, je skoro nejvíce
svlij, nejméne poplašen. V této PLljcovne masek je sympatické, najdete-li nekoho, kdo chodí ve vlastním
kaháte.
1

*

S vat a K a dle c, cili ve stopách Kristov)'ch.
Duch zrejme mladoucký a dobromyslný: »Mám rád
revoluci a také mám rád tnaminku, která není revolucní.« »Sypeme smirlivé kadidlo do trídní nenávisti,«
U pé}naKacllece jsou i cihly urobeny z lásky.
Jest zrejme prí pad básníka, který si rekl: já budu
naivní, tak jsem to cetl o Charles Louis Phil1ippovi;
budu s takovou láskou lpeti na vecech nepatrn)'ch;
vsadím na kartu prostoty. Ujiš[uje nás, že lidé chodí
kolem neho a ríkají: »Clovek.«
Pan Kadlec má zrejme i chvíle, kdy si predstavuje
sebe trochu jako Krista. I emáme mu to za zlé: jest to
hezké, když se mládež drží dobr)'ch vzorLI. Horší jest,
že pan Kadlec si z toho vzal záminku k jakémusi rOLtékání a rozpl)'vání. Vteluje se s nepatrnými prestávkami do všech lidí a všech vecí. »Vtelil jsem se jako
Kristus clo desítek vecí.« Neprestávaje na tom, »promenil jsem se jako vecerní polévka do lásky.« Ale jeho
nepokojný duch ho žene dále: »Vypíjím se ze dna polní
láhve s rumem.« Když si byl chvíli také poležel, »namocenv karbo1ce«, a když byl »padl usmrcen na vysoké
kote na albánské Domorice«, nehlede ani k drobné epIode, kdy tonul v Stredozemním mori, nabývá opet jinéhonázoru na sebe: »Ale jsem i každá vec: tu ze mne
remeslník vyrobil novou a puvabnou klec,« To vše' je
následek stavu, který na sobe charakterisoval s jistou
bystrozrakostí: »Konecky prstLl jsem zacal na v~echny
trany téci,« Bude-li se i v budoucnosti zabÝvati básnením, mel by si opatriti na konce svých prstLl nejaké
zátky, nebot básniti neznamená rozplývati se, a takto
jeho báseií.je neco tak mekkého a roztékajícího se jako
kus másla na slunci.
Jak jinak hy mohl tento do základu pietní duch ukonciti svou b~seií., než tím, že na konci rekne: »Amen«?
"Ta láska se nedá jen tak udelat z niceho nic«, praví
na jednom míste pan Kadlec. Ani báseií., milácku, ani
básen,

*

.\ r n o š t R á ž, cili:
»Na stráni v jahodí
hlavu,«

-

milence

do 'klína -

milý položil

li. pocítil potrehu priradit se tímto vitálním projevem
k mladé generaci,
,

*

D a I i bor C h a I u p a podal ve své »Legende« jaousi slahou nápodobu W olkerových sociálních bal1ad,
ejdríve se dívá pan Chalupa na svet typickým zpusocloveka, jemuž je špatne: zdá se mu, že »skladište

nad)'mají prežraná hricha,« že »zlaté písmo v prLlcelí
domu skrípá,« že »strecha vyparuje morový dech,« že
»mesto doutná.«
když se dívka 'dívá z okna, má z toho
pan Chalupa dojem velmi hmotný a lomozný; ten pohled je jako maják, který se rítí do propasti, kde žravé
ryby mrskají ostr)'mi ploutvemi. Jak pravíme, kúd)',
komu nekdy bylo špatne, dá panu Chalupovi za pravdu
v jeho pocitech.
1\le v díle moderních básníkLI je pokora práve tak
cast)' host jako potuln)' námorník: drí.ve neho pozdeji
dostaví. se neco pokorného:

I

»Živote, - tobe odevzdaná ,zde klecí - nad tvárí mcsta,«

písarka

Anna

-

pokorne

1\ k tomu )>l1adsvetem vyzvání .\ndel Páne.« Pak
pri':el muž, který pokornou písarku Annu ucinil ženou,
Radost je stejne veliká jako hyla dríve žalost: »To nebylo moje telo, co se otevrelo, ale zeme celá.« Trochu
je na té radosti sice videt stopy rukou Fráni Šrámka,
ale to nevadí.
»Jsem stred tvorící
tehotná neznárným.«

se slunecní

sOnstavy,

-

jsem

žena

Potom ovšem podot)'ká básník: »Také zde se narodil
syn lidí.« Zdá se, že clovek je mladé generaci neco podivného, nebot stále na nej ukazuje prstem.
»Legenda« páne Chalupova celkem nejvíce oclpovícl:t
programu »Skupiny«, ac to vše také hy byl 111
ohl napsati, a lépe, Frána Šrámek.
Kratší básne páne Chalupovy jsou beztvárn)' kousek
smutku: »Na strop usedl cerný pták.« »Bolest a láska«:
tak se to zpívá v jedné velmi staré opere. Páni Otokar
Hanuš a G. R. Opocenský na to thema psali jasneji
a souvisleji.
"Krev

šumí _

Ten príboj

nepotrvá

dlouho:«

Tak to bývá u této mladé generace. Ve jménu ceho
prišla dob),t sveta? Ve jménu své ochablosti?

*

Celkem pravíme: chlapectví, byt sebe více natahováno, zltstane chlapectvím. »Devetsil« je celkem príjemnejší, nebot tam to jest aspon klukovství uprímné. Zde
sedí s taj
ným v)'razem Mony Lisy uprostred vecn)'ch
skal z papíru a roní horké inkoustové slzy.

-fp-
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Z ivot a instituce
J crmes Bryce.-

Príjemnost amerického života.
(Z knihy »The American

Commonwealth.«)

Nikd.y jsem nepotkal Evropana stredních nebo vyšších trí{1.
který by nevyjádril
podivení nad tvrzením,
že Amerika jest
místem, kde se daleko príjemneji
žije než v Evropc. »Pro pracující trídy ano«, odpovídal
»ale pro lidi vzdelané nebo majetné? Jak se miiže nová zeme, kde sc mluví jen o povinnosti
a kde zušlechtení žívota se tcprve pocíná objevovati - jak sc
muže taková zemc srovnávati s Anglií nebo Francií nebo ltalií?«
Nicméne jest pravdou. že jsou složky života ve Spoj. státech,
které pusobí, že Evropan jakékoli trídy dává prednost životu zde
pred životem ve své rodné zemi. P.odívejme se, které to jsou,
Na prvnim míste jest tu dobrá životní úroveií a hmotný blahobyt množství obyvatelstva, Když v Evropc odvrátí pozorovatel zrak od své vlastní trídy a pozoruje celé obyvatelstvo nekterého z vetších kraj lI, pozná, že velká vctšina vede velmi 10-
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potný život a, nemá-Ii práve požadavkll, tedy se jiste již kloní
k tomu je míti, zemedelci tehdy, když priroda jest l1eprízni vá,
nádenníci, když jest nedostatek práce. V Anglii byl osud rolníkuv až doposud težký, neustálá polní robota s reumatismem
v padesáti letech a vyhlídkou na chudobinec ke konci; a bída
v takových me tech, jako je Londýn, Liverpool a Glasgow, jest
príliš dobre známa. Ve Francii jest méne chudobnosti, ale nemllžel být nic stísnenejšího
a ubožejšího než život vetšin~ vesnicanll. Ve velkých mestech Nemecka jest ustavicná bída a 1'0stuucí nespokojenosti.*)
Vzpoury v Betlgii r. 1886 podávaly až
príliš bolestný rlukaz ubohosti života zdejších horniku a rolníkll.
V Italii jest stav venkovského obyvatelstva kolem Benátek stejne
jako sedlákll na jilm duvodem težkých starO'Stí. O Rusku s jeho
devadesáti miliony sedlákll žijících v nevzdelanosti
ne;ní treba
mluviti. Porovnejte
každou z te'chto zemí se Spojenými Státy,
kde jsou delnické trídy tak dobre živeny, odívány a ubytovány
jako nižší strední vrstva v Evrope, a sedláci, kteri vzde'lávají
vlastní zemi (jak tOlITlUjest skoro u všech), jClšte mnohem lépe,
kde dobré vZldelání jest dosažitelno i nejchudšímu,
kde p.ríležitost postoupiti tou. neb onou cestou jest tak hojná, že nikdo se
nemusí báti žádného
fysického
neštestí,
leda nemoci
nebo
následkll vlastní nemirnosti.
Chudoba existuje jen v nekterých
vetšíéh mestech, kde pití prináší bídu a kde se, hromadne seskupili noví pristehovalci,
obcházejíce
ješte s evropskou
bezradností. Ale krome techto nekolika mest jest videti toliko pohodlí. V Connecticutu a v Ohiu vedou rodili americtí delnícI
v mnohých prumyslovl)'ch
mestech
lehcí žijvot a ozárencjší
vzdeláním a zábavami,
než jest život anglick{'Ch a francouzs;kých úrCldníku a obchodníkiL V místeclio. jako Kansas City
nebo Chicago, naleznete na míle pred'mestí plná úhledných di'-evcných domku, každý s vlastním kousíckem zahrádky, patrících
obchodním prírucím
a remeslníkum,
kterí se vrací elektrickou
drahon vecer ze své práce. Všude po dalekém západe od jezera
Ontario až k horní Missouri míjíte farmy s jedním nebo dvema
sty jíter plldy, v každé jest prostorné obydlí mezi ovocnými zahradami a loukami, kde deti farmáret vyspívaj í v sílné a rádné
lidi pri hojné strave, hoši plni rozumu a podnikavosti" pripraveni probíjeti se životem 11.<1.
vlastni farme nebo najíti zamestnání v nejbližším meste, devcata obeznaJá s bežnou literaturou
anglickou stejne
dobre jako americkou.
Zivot zemedelského
osadníka na vzdálenejším
západe má své nedostatky, ale jest
ozáren nadejí a má zvláštní kouzlo volnosti a prostoty. Dojem,.
jakým pllsobí tyto príjel1lnosti a tato hojnost, zvyšuje ješte výborný a ostrý nduch, pohlerl na svežest a cistotu, kterou. zarí
mesta, všechna mimo nejchudší ctvrti tech nekolika, o nichž
jsem prve mluvil. Není tu mlhy ani sazi anglického mesta,
stejne jako tu není špíny; jste v novém svete, a ve svete" který
zná slunce. Není možno, abyste se necítili zahráti, rozveseleni.
oživeni, uvedomíte-li
si takový hmotný blahobyt všude kolem
sebe, nemožno, abyste se nel1akazili pružností a nadejností lidí.
Bezradnost Evropy leží daleko za vámi; tíha jejích problémll jakoby byla snata s mysli. Jako cítí muž trpící stísneností, jakoby
se odvalila mracna s jeho duše, potká-li prítele,
jehož dobrý
humor a energie mu ukáže lepší stránku vecí a cestu nesnázemi,
tak povzbudí Evropana bezstarostná
povaha Americanu a pohled na živost,. s jakou sledují své úmysly, a je priveden namyšlenku, že svet jest lepším místem, než jakým se mu zdál
v motanicích a utrpeních na jeho rodné pevnine.
Mnohým Evropanl1111 se to snaa zdá fanstastickým.
Pochybuj i,
že by si rl'ekterý Evropar. mohl predstaviti, dokud nebyl v Americe, jaký štastný to pocit pro toho, kdo má alespon trochu
soucítení s životem svých bližních, cítí-li, že všude kolem neho
ve všech spolecenských vrstvách a ve všech dílech zeme jest
v tak hojné míre tolik vnejších podmínek ku ~test5: dostatek

i

*) Psáno

pred válkou.

životních

potreb,

snadné

volný cas, k nim, pomcrne
nostem.

ovládnutí

výchovy

málo pokušení

a knih, zábavy a

k nestlídmosti

a špat-

Druhým kouzlem amerického života jest neco, cemu se mnozí
Evropané usmej í. Jest to sociální rovnost. Pro mnohé Evropany
má toto s.]ovo OdpOr)lý zvuk. Vyvolává predstavu špinavého cloveka v 'bluze, strkajícího
lokty do zámožnejších
obcanu, nebo
škodolibého venkovana, hrozícího pestí farári a statkári; nebo
jiste vyvolá predstavu doternosti
a špatných zpllsobll. Pravdou
jest nap'rástý opak. Rovnost zlepšuje mravy, nebot upevnuje základ všech dobrých zPUSObll, úctu pred ostatními muži a ženami proste jako pred muži a ženami bez ohledu na jejich postavení v živote. Patrne bylo hájení sociální rovnosti jednou
z prícin, které uškodily americkým zpllsobllm pred padesáti lety,
nebot není pochyby, že byly tehdy špatné mravy mezi meštany;
máme o tom sved~tví
nejenom od ostrých jazykll, jako 111'5.
Trollope, ale i od klidných pozorovatel li, jako byl SIl' Chades
Lyell,
a sympatisujících
pozorovatelu
jako Richard Cobden.
Tehdy se projevoval
mezi méne vzdelanými
trídami odpor,
hlavne proti tem, kdož pi'-išli ze Starého Sveta v predpokladu.
že pricházejí db nálady lim príznivé. Nyní však vyrostla sociální
rovnost tak prirozene z podmínek zeme, tak dlouho se up.evnoval a a byla tak ochotne pripuštena,
že zmizela každá omluva
odporu. Lidé se setkávají na prosté a prirozené úrovni s vetší
prímostí a snadností, než jC'St mOžno v zemích, kde každý bud
se dívá VZhl1fl1 nebo s vysoka. Nižší nezná podlízavosti, a když
se objeví tu a tam trochu té nezdvorilosti. nafukování:
»Jsem
práve tak dobrý jako ty" - pochází nejspíše od nového pristc.
hovalce, který sí dosud nezvykl na prostou rovnost jako samozrejmý vztah muže k muži. Lídé výše postavení neznají blahosklonnosti ani toho z.pusobu úzkostlive zdvorilé chladnosti, se
kterou by snad. jak by se mohlo mysliti, mohli vystupovati, aby
chránili svou hodnost. Nemají príciny báti se o' ni, pokud na ni
sami nezapomínají.
A to, že obuvník nebo tovární delník jedná
Se svým zamestnavatelem
jako se sobe rovným, nebrání mu
v tom, aby mu projevoval všechnu úctu, na kterou mllže míti
kaž<!ý nárok svým puvodem, výchovou nebo vyniknutím v nc·
kterém smem života.
Tato nenuce'nost jest zvláštním doplnkem príjemnosti
spolecenského styku. Rozširuje okruh možného prátelství, oc1stranuje
ostych, který pocitují lidé rllzných tríd ve vetšine evropských
zemí pri výmene názoru o cemkoli, vyjma o obcho~lníeh záležitostech. Pozdvihuje
nižší trídy. aniž by poní7,ovala vyšší; ba
zušlechfUje nižší vrstvy neméne než vyšší. odstrannjíc
ona
skrytou nafoukano~t,
která zošk:livuje zpusoby
tak mnohých
evropských
bohácll. Pomáhá
zvlášte ženám, které v Evrop~
maj í zejména
ve zvyku
prennýšleti
o trídních
rozdílech
~ pocitem nemil~ nutnosti
a nepríjemnosti,
vyvolaným poznáním, že jiné ženy" s nimiž se setkají, bud se na ne dívají svrchu
nebo každým zpllsobem se snaží je odsouditi a stlacití jejich
spolecenské postavení. Rozširuje obzor mužových zájl1lll a usnadnuje mlt [,rístup k citu pro jiné trídy než jsou jeho. podává
smysl pro jednotu celému národu, odstraiíujíc
c1llvod k žárlivostem a závistem, které budou znepokojovati
národ tak dlouho.
pokud sociální práva minulých staletí budou projevovati odpor
k vyrovnávajícímu
uuchu revolucního veku. A nikdy jsem neslyšel Americany mltiviti o stinných stránkách, vyplývajících ze
starých výsad. Jsou mimo to ješte jiné zášti vedle techto spolecenských nerovností,
jichž nedostatek
dodává Americe leskn
v ocích Evropanll. Není tu církevních a sektárských sporu. Juda
neznepokojuje
Efraima. ani Efraim nezávidí Judovi. Ani státní
církev nepohlíží pohrdave na jinoverce' s výše svých titulll a na
dací a nemluví o nich jako b prekážkách na ceste svého dila
.Ani jinoverci nepronúslccluj í státní církev v nálade opatrné žár
livosti, ani nepracují ·pr.o její porážku. Nikdo se nehorší pr
rozdíl mezi theorií a praxí mírumilovného
náboženství, mezi vy
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vi:.oobecné víry v recech s kazatelny a modlitbách
a
o~trostÍ církevních bojovníku. Ba tento silný odpor a boj kre;'fanll a protikresfanll,
který drásá soukromý stejne jako verejný život ve Francii, jest tu ješte necím mnohem nepatrncjšinl. SoupdstvÍ mezi sektami se j,evÍ pouze nevinnou
formou,
~tal'cnílll nových kostelu a zakládáním fondlt pro missionárské
úcely, zatím co vctšina protestantských
sekt, i se ctyrmi nej vetšími, vykonává neustále v bratrské shodle dobrocinné dílo. Mezi
rímskými katolíky a vzdelanejšími protestanty jest málo nepráúcelem. Pochy[('!,;tvÍ, a nekdy i spolupracují Z<t dobrocinn)'m
bující není již pod spolecenskou klatbou, a rozhovory o podstate
krcs(am:tvÍ a theiimu se vedou klidne. Nel]Í na sl·etc zemc, kde
hy se tak d(\bre hodilo !Jravidlo Bedricha Velikého, že l~aždému
má hýt dovoleno jíti db nebe vlastní cestou, T,cnto smysl náboženského míru stejne jako náboženské svobody všude kolem jest
últvou pro unaveného Evropana a prispívá nemálo k zprÍjemuení života prostých lidí.
Konecnc docházím k povaze a životním zpllsobum Americanll
,.amotných, v nichž jest jistý puvab, težko popisem vyjádritciný, jejž však pocítí každý témcr ihned, jakmile vstoupí na
jejich breh. a pak již jej poci(uje ustavicne. V cistc obchodních
11lazíeh jest tvrdost. jako jest n<l celém svctc. Neschopnost se
odbývá velmi krátce. Ale jinak jest to milý národ. Dobrá povaha,
sn[,c'cnost, ochota prokazovati si navzájem drobné služby, predpoklad, že sousedé v kraj i nebo lidé 'pojenÍ v práci nebo i v tlacenici se mají pl)kládati navz~jc1l1 spíše za prátele než neprátele
_ jakoby byly všude ve vzduchu i v tcch, kterí j.ej dýchaj í.
Družnost jest pravidlem, osamocenost a mrzoutství rídkou výjimkou. Není to tím, že by lidé byli živejší nebo hovornejší, než
jak od nich ocekává Anglican, nebot ápadní clovek jest casto
n,lceiivý a zrídka stáhne svtlj dlouhý oblicej do úsmcvu. Jest
to spíše tím, ž,e cítíte, že clovek vedle v;ís, af mlcenlivý nebo
hovomý, nemá v úmyslu odmítnouti
rozhovor nebo vyjádriti
slým zpusobe111špatné míncní o svých bližních. Zdá se, jakoby
každý chtel dobre 50111);šletio svctc a jeho obyvatelích, alespot1
tak dabve, aby si prál býti s nimi za dobre, a posloužiti jim
v tcch malickostech.
jichž neprÍjemn.osti
jsou pro dárce nepatrné v pomeru k radosti, kterou pllsobÍ príjemci.
POlmáhati
jiným se spíše uznává za povinno~t než v Evrope.
ikde se ne··
dávají lak ochotne peníze pro verejné úcely; nikde, j,lk se domnívám, nebylo vykonáno tolik cinll soukromého dobrodiní, jako
napríklad zaplacení kolejného nadejnému hochu, nebo podpora
vdol't-,aby mohla dál,cI vésti farmu svého muže; a to se neciní
okftzale. Zdá se, jakoby lidé snášeli své vlastní starosti lehceji
I ž lidé v Evrope a byli shovÍvavejší k chybám, které zavinily
starosti, Jest to zemc n.adeje, a zemc nadeje jest zemí dobrého
rozmaru, A mají také - ackoli je~t to vlastnost patrnejší u žen
než u mužu _ pozoruhodné nadání pro zábavu, schopnost bráti
I'ke štcstí z prostých a nevinných radostí,
než se kdy najde
v pretížené Evrope.
Ponevadž všeobecná pravidla, jako jsou tato, vyžadují nutne
srovnání, 1110hl bych být tázán, s kým srovnávám
Americany.
S Anglicany, nebo s jakýmsi pokusným prllmerem evropských
národu? Predne je srovnávám s Anglicany, protože jsou nejblíže príbuzní Anglicanum. Ale jsou i jiné evrop~ké zeme, jako
Francie, Belgie, Španelsko. v nichž není zpllsob prívetivé vlídnosti, již jsem se snažil popsati, tak obecný jako v Americe.
í v Xcmecku a Rakousku, kde široké vrstvy obyvatelstva jsou
pro té a milé, mají vyššÍ vrstvy onu škrobenost. která jest znakem zemí ovládaných starou šlechtou nebo boháci, již se pokouŠl'jÍ napodobiti cesty aristokracie. výššÍ trída v Americe (možco-Ii použíti takového výrazu) se neodlišuje v tomto ohledu oel
rázu národa v širokém smyslu. Je-li náhled zde uvedený pravdivý, jakým prícinám pripíšeme tento prospcšný v);vin puvodního anglického typu, vývin, pri nemž jakoby se byla ztratila vážnost puritanismu?
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Snad jednou z pnclll jest humoristický
ráz amerícké povahy.
Humor jest ol"rasou povahy, bohatým zdroj'CIlTI dobroty, nebof
osvetluje ješte více dobré stránky špatn!ých vecí
než špatné
stránky dobrých vecí; ale humor Americanu jest asi stejne vý~lcdkem spokojené a vlídné povahy jako j~j ieh laskavost jest
"ýsledkem jejich humoru. Obojí jest stálým pokracováním zvyku
vzájemné podpory, který se utvoril ve dnech kolonisacních. Kolonisté potrebuj í pomoci druhých castcJi než obyvatelé ve staré
zemi, jsou vázáni více jeden 11'adruhého, i když žijí rozptýleni
v lesích a preriích, mají více zájmu na vzájemném
blahobytu.
Máte-li pouze tri sousedy v okruhu peti mil, J!:aždý z nich zauj Ímá velikou cást vašeho obzoru. Potiíe<bujete si vYPlljciti od
jednoho pluh; druhý vám má pomoci odvaliti klády; vašim detem jest potcšením jíti na vecerní zábavu k hochllm a devcatum
tretího. Jest, mnohem zábavnejší vycházeti dobre s temito ne ..
kolika sousedy, a když k nim pribudou jini, jeden za druhým,
zvyknou si na tutéž družnost. A kdo cetl ty povídky o venkovském životc Nové Anglie nebo Nového Yorku, které pllsobily
potešení tem, kdož byli anglickými detmi v r. 1850 - nevím,
púsobÍ-li potešení detem ještc ted" nebo byly-li odloženy a nahraženy jemncjšÍ stravou - vzpomene si na srdecnou jecll1odu·chost a ovzduší radostné ochoty, které zjemnovalo drsnost sel;lkých mrav II a mírnilo prísnost kalvínské víry. ].est prirozeno,
že svoboda obcováni a smysl' pro vzájemnost, který mclii první
osadníci a který od té doby stále meli pn'ikopnÍci kolonisace na
západe, když se stehovali z Connecticutu do Mohawk, z 1\lohall'k
clo Ohia, z Ohia k Mississipi, musil zanechati stopy v národní
pcvaze,
kterých nesmazala
ani umclejší civilisace naší doby.
Ncco se musí pripsati pocitu sociální rovnosti, který vyvoláv;l
tu údu k muži jako muži, af jest bohatý nebo chudý; popsal
j~C'm jej na jedné z pr~d'ešlých stránek; A neco ohledu na cítení davu, cítení, které brání každému muži státi opodál s vc'
domím vlastní duležitosti a podporuje srdecnost a dobré kama··
rádství jako témer první ze sociálních predností. Nemyslím. že
muž vedome
potlacuje své sklony k sobectví nebo nevrlosti,
protože ví, že jeho chyby budou špatne posuzovány; ale proto,
že, když vyrostl ve spoklCnosti, která jest nekonecne mocnou
v porovnání s nejmocncjší
osobností v ní, si zvykl uvedomovati si svou osobní neduležitost.
cehož clenové vyšších tri li
v Evrppc nikdy neciní, a byl proniknut cíl'c,nÍm, které tato spolecnost podporuje,
že povinností
jednoho každého není toliko
prijmouti
rovnost, ale také v ní nalézti zálibu a býti príjemným tcm, kdo mu jsou rovni Tak se vlastnost utvárí i 'v povahách ne zvlášt prívetivých, a lidé ~,e stávají vlídnými tím, že
vykonávají vlídné ciny,
At už jsou tato udánrÍ správná nebo ne, není pochyby o faktu,
který se pokoušejí vyložiti. Nepodávám jich ovšem pouze jak')
t<ahodilý dojem evropsk)'ch návštevníku,
kterým lichotí a vyznamenává je nezvykle uprímná a laskavá pohostinnost. Zakládám je na zprávách evropských prátel, kterí žili po léta ve Spojených Státech,
a jichž úsudek o cestách a cí\ech národa jest
dosti bys~rý.

Dokumenty
František Ferdinand.
IV.
Od roku 1879 si František Josef práve ,ex litulo své pasivnosti
a svého názoru na krehkG5t monarchie, prec jen netroufal provésti neco, co by našemu politickému
nebo národnímu vývoji
bylo pHmo se postavilo v cestu. Trpel, aby vlády delaly obtíže
ve službách Nemcu, ale 11Iikclyby Sl'\ nebyl odhodlal k dekretování na pr. ~tátní nemciny. Nebylo neštestí. že nemel systému,
že menil methody, neštestí bylo spíše, že pevného systému jsme
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nemcli my a ž,e jsme my neumeli vollit vhodné methody, Faktulll
je, že se dalo na bezsystémnosti a nemetodicnosti vlády Františka
Josefa vyzÍskat politicky a národnostne
dost a dost. To bylo
u Františka
Ferdinanda
vyloucen;::> naprosto, František
J oscf
mel od r. 1867 jen jednu kardinálni starost, které podrizoval vše
ostat1J1í: udržeti monarchii tak jak byla, Vždyt je známo, že ani
pro mandát boselltský ani pro annexi se nedovedl nadchnout,
že do obou akcí jej Andrászy a Aehrenthal musElli nutit. Všecky
ostatní starosti ho netižily. Ba je známo, že je bral dost na lehkou
váhu s jistou škodolibosti pro svého nástupce. On chtel ríši zachovat - jak si ji zaridÍ jednou jeho ná'stupce, už mu bylo více
méne j,e:dno, Tu starost rád Frant. Josef prenechával budoucIlosti, prál Frant. Ferdinandovi
budoucí obtíže úplne. Z<Jstrašen
óvými zkušenostmi. bál se každého oktroje, bál se abso,lutismu
a dostal se tak až k všeobecnému právu hlasovacímu, proti nemuž Frant. Ferdinand
intrikoval
od prvního okal;1Žiku, Apel
hrabete Stlirgkha, prímo pred koneC.ným hlasováním
v panské
snemovne, sb! s'e na jeho povel a prání. Frant. Ferdinand
pocítal jen s absolutismem,
treba i zjevným, chtel celý rakouskouherský problém rozrešiti jen pomocí absolutismu, Už zde stací
(,tázka: mohlo t<Jkové rozrešení dopadnout v našem smyslu?
František verdinand
byl.odplm:e
Maóan\
ale hyl Nemec, a co
snad horšiho, Nemec-V Ídei'iák, povrchni, nevzdelaný, posuzující
vše jen dle tajných informaci a klepll, donášených lidmí jemu
naprosto oddanými. J~ri svém feudalismu
a klerikalismu
nedržel se dobrých tradic klassického nemeckého klerikalismu
rakouského rázu Hohenwarta,
Giovanelliho, Greufera, Kathreina a
Ebenhocha, nýbrž modernejšího
Luegra,
Gessmana a Bielohlawka. Konservatism
HohenwartLlv svou zkoušku složil s uspechem, t, j. mohl, konkretne prováden, Rakousko obrodit. Klerikalism Luegruv, prezvaný v krestanský
socialism,
byl jalový,
A práve ten byl Frant. Ferdinandovi
nejbliŽŠÍ. Jaké pak nadeje
do takové mcntality? Je naprosto nemyslitelno,
že bychom se
byli mohli sprátelit se systémem a methodami Frant. Ferdinanda;
té míry, jak to bylo za F,rant. Josefa pred válkou. Naopak bylo
by j istoj iste bylo došlo k vážnému rozporu, který by byl na
konec ceslký národ pos,tavil do tullého boje s korunou, Takový je
asi aspekt do vnitropolitických
spekulací o neusk:.ltecnené vláde
Í'rant. Ferdinanda.
Snad ješte húre by bývalo v politice zahra~ .
nicnÍ, Roli Madaru v zahranicní
politice hráli u Frant. Ferdinanda Srbové a Italové. Ti byli pro neho »Erbfeind«.
Proti
Srbum vymyslil tria1ism, který soucasn1e meli bit namíren proti
Italum. Trialism,
resp, zrÍecní autonomního
bloku Jihoslovani'I
se strediskem
záhrebským,
mcl zarucit sklon Chorvatu,
Srbi'I
a SlovÍncll rakouských k mocnárstvi habsburskému.
Fr<IJnt. Fer·dinand doufal pevne, že takovým útvarem získá nejen rakouské
,Jihoislovany, nýbrž že p,rítažlivost triali'smu bude taková, že bude
pl'tsobit v Belehrade. ·AIIElspon že tam vyvolá takový strach, že
rázem zmení politiku Karadordevicl't. Dnes se nesmíme dát mý'lit
tím, co se stalo, Odecteme-Ii svetovou válku, musíme pripustit,
že bylo v Srbsku možností nekolik, 'a že i ta, S~ kterou pocítal
Frant. Í'erdinand, nebyla na.prosto vyloucenou. Tam hrála otázÍ<:t
dynastická vždy znacnou roli a byli by tam na leccos pristoupili,
kdyby byli videli, že rakousko-uherští
]ihoslova.né obrací zraky
své už jen do Vídne. (Ovšem ne do Budapešti, ale to práve l.eiŽelo
v intencích Frant. Fercliinanda.) Ohrožena takovým zajištením
jižních hranic mohla být jen Jtalie'a to tím více, že by byl se
trialism uplatiíoval i v Dalmacii i v PrímoH a hlavne v Terstu.

Poznámky
Dokumenty tu a dokumenty tam. V úterním »Rudém
1'rávu« uverejiíuje dr. Šmeral v další cftsti své odpovedi radu nov)lch clokumentú, které tentokráte t),kaji
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verila a jásala ceská srdce s jeho Libuší ...

se cinnosti »Ceského svazu« za války. Dr. Šmeral pripomíná, že jsou to dokumenty oficielní, tedy autentické
protokoly »Ceského svazu«. Nechceme o tom pochybovati, ale pro úplnost by bylo dobre, kdyby dr. Šmeral
rekl, odkud ty dokumenty má. N ebylt ani predsedou
ani zapisovatelem ve schúzích »Svazu«. Je ponekud
podiv no, proc dr. Šmeral, jinak ve všem tak otevren)'
a uprímn)', ani slovem se nezminuje o púvodu dokumentLl, které má. Jak se stalo, že má tyto dokumenty
práve dr. Šmeral? Kdo mu je dal? Jest dobre, že u tohoto historického pramenu sedí nekdo tak velmi interesovaný? Že proud pravdy, který z nich vychází, je
vypoušten nebo zavírán podle jeho uznání? Pro objektivní zkoumání ceské historie za války jakoby dokumenty vLlbec nebyly (viz Tobolkovu práci O dejiná.ch
»Ceského svazu«): ale jakmile jde o neiakou osobní
aféru. ukatuje se, že hned ta, hned ona kapsa je jimi
nabita. Je-li tomu tak a nosí-li interesovaní lidé takové
lIstiny po kapsách: co se pak prechovává vlastne v státním archivu? Dokud dokumenty budou uverejiíovati
pouze ti, quorum res agitur, jaká je záruka, že je bu,dou uvereji'íovati všechny a úplné? Že nevynechají tu
ten, tu onen odstavec? Soukromá kapsa bývá kouzelná,
Myslíme, že otázka i)o pt"tvodu listin m~t urcit), v)'znam.
Proc si ti, kterí delali revolucní politiku, dali vzíti dokumenty temi,. kterí delali politiku protirevolucní?
Chteli bychom ríci zatím tolik: tam, kde se dokumenty
nosí po kaps[tch. je vhodné ovzduší pro to, aby se dostaly do obehu dokumenty falešné.

Prítomnost

175
Nakreslil

".. a proto Smetana, treba jen geniální hudebník ...

Dopisy
Spravedlnost a ceská Lulu.
Pane redaktore,
abych se ješlJCJnckolika rádky vrátil k veci,' o níž už
Vá.~ bylo dosti psáno.
Hilda IIaniková vyslovila pred nckolika
meslcl nad svým
0\[[',

žem oltcl smrti. Její

zamilovaný, avšak nemilovaný milovník
a jako takový stejnc neštastný jako sám chot - jej vykonal.
ehcující okolnosti pro zlocin katuv jsou n<lsnadc: febris amala, horecka z lá~ky nemoc S výsledkem casto smrtelným.
o vražedným. Polehcující okolnosti pro mladou ženu, která
ilovaného pohnula, aby se stal katem jej ího manžela, nebyly
zcela zrejmy. Ležely v hlubších oblastech: v povaze veci.
Brncnský rozsudek proti Hi1de Hanikové zní na trest smrti.
ehcující okolnosti nemely vlivu v tragictejším
prípade ženy.
staletí nebyla už v této zemí upálena žádná carOl<iejnice.
o budiž povešena! Nebot o záležitostech ženské povahy a
lOpCejejí lásky neví naše právnictVÍ a vetšina našich pomtell
:nic více než vedeli o tom stredovccí konšelé, tedy: nic.
Proto budiž hlasite receno, co odhalil prLlbeh
é umí videti, a srdci, které se t'Ochu vyzná

licení oku,
v lidských

tš(a.stný milovník - v našem prípade chot - nemel žádné
í právo ciniti si nároky na ženu, která s ním sice byla
e zákona oddána, která mu však nenáležela vnitrne. Ubohý
"tán llanika, zmítán horeckou lásky, nemohl nikdy svoliti
ZVOc\II,
kter)' žádala jeho žena, a zde jest jeho tragická
jádro dramatu: vidcl, že obcanské právo je na jeho

[úalocl!v-il .

. . . bude vždy mezi predními a neJuonneJstmi
ní/~y za naše práva a naše osvobození!«

bojov-

strane, a, jak byl zoufalý, néjsa milován, držel se zuby nehty
tohoto protiprirozeného,
hrubého zá!kona, který nepokládá manželství již pak za rozlouceno,
jakmil1e j e dna
strana, muž
nebo žena, vážnc si preje rCYL;vodu!Užíval této berle zákona
jako opory pro svou vášeií. k Hilde Hanikové. V tomto zdánlivém právu - založeném na Ihavých nároCÍch spolecnosti, která
se zrekla myšlenkového obsahu pro etiketu a pravdy pro frási v tomto pochybném zákonu videl své poslední útociste, pósled!ní
nadeji nesplnené lásky. Hilda Haniková
byla jeho ženou pred
zákonem a mela jí zustati proti své vuli, aby jemu zustala
po~lednÍ 1,adeje. Tak, když láska selhala, mela býti milovaná
žena k nemu upoutána retezem zákona, k IlICmu, nešta.stnémll
milovníku, jemuž vedle tohoto násilného konce zbýval jen jediný východ, jímž nešel s.nad proto, že príliš, snad proto,
že málo miloval: odríkání.
Kde láska neprobouzí lásku, tam zbývá jen volba mezi násilím
nebo zreknutím se, pokud ovŠem láska, podle starého zákona,
jenž nám byl zachován Stendha1cm, nezemre nebo nepocne odumírati v ok::!mžiku, kdy se její beznadejnost stane zrejmou.
Ubohý kapitán Hanika zemrel proto, že se držel nelidského
zákona. Takové právo bylo na jeho strane, na její strane byla
sebeobrana prírody, právo na osvobození od vnucených povinností, jimž žádné životem prodchnuté telo není poddáno! Tate
žena udelala zamilovaného hocha vrahem, aby se ve svém pohlaví nestal~ otrokyní. Prícinuu zlocinu nebyla tato žena, kterú
s: bránila své nejprirozenejší
právo, nýbrž onen zákon, který
neištastník nevida, že to byl had a nechteje to videti, pokusil
se zadrhnouti toužícíma rukama kolem žádaného tela milované
ženy, aby mu nemohla unik.nollt.
Jemu unikla. Ne zákonu, Zákon
bo j išti,

smrti

zllstáv{t vítezem na
fT. !a'llowitz.
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Co jest prostituce?
I.
Pane

redaktore,

nezlobte so - ještc nC1<oIik rádek panu P.; vždyf on trošku
"šalc1uje«. To nejsou mé názory, co v posledním císle mi podkládá, nýbrž názory, ke kterým se zabehl 9n sám v žáru boje.
Já oeríkám, že je treba dvojí morálky, jedné pro lid a druhé
pro augury; a pokud se týce toho mrkání, není vzájemné, nýbrž
je omezeno pouze na p. P. Mluvil jsem pouze o výjimkách á la
Goethe, aniž j sem rekl, že ty výminky seiivaluj i a považuj i za
specielní morálku pro duchovni panstvo. Hylo by to tuze nebezpecné pro mladé mužt od Cjuartána nahoru, kterí p.rece - hlavne
ti nejnadejnejší
- považují se vesmes za Goethy a více než
to; a já mluvil o nutné abstinenci mládeže.
Ta slará tyc, které já se držím, a pan P. se pustil a neví ted.
ceho se chytit: vždyf není nové tyce, je jenom jedna, právc ta
stará. Je-Ii panu P. slovo »manželslví« odiosní, af je nahradí
~I(\vem »jednoženství«, ale s potrebným doplnkem, aby ženy sestárlé byly chráncny pred chutí starších svých mužll, míti sice
jednu ženu, ale stále - novou a mladou. Ve vcci pO'hlavních
~tykLI vLl1JeCvše je staré, vše už bylo zkoušeno, ani pan P. nevymyslí nic nového; rozdily jsou pouze v tom, jak na vcc hledí
111UŽ'c1vacctilelý a padesátiletý. Ten padesátiletý kdysi také snad
se pustil tyce a marnc hledal novou; ten dvacetiletý za tricet let
asi prijde ke stejným koncLlm, jako dnešní padesátník. Nepomel',
ba nerovné zbranc obon leží v tom, jak oba vypravila príroda,
a je známa 11;c'Í.mitkamladých, že starým se to lehce povídá, že
by vd dvacíti letech byli nil uvil i jinak. Ale znám kolik statných,
zdravých hochu, kterí abstinují z presvedcení. a nic nevadí, že
jich je málo: pri dobré propágaci jej ich príklad uciní zázraky.
J sou také zeme
svcte - ovšem všecky na severu - kde
v tom ohlerlu mládežie
dalekO'. - Tito hoši snadno p·ridrží se
sta ré tyce do 25·-30. roku; ale kde této sebekázne od 14. roku
výše nebylo, je težko v 25-30 letech zmoci svého certa a uznati
starou tyc za dobrou a - jedinou.

n

Ostatnc necítím so povolán, dávati tu morální rady, také bych
ncpovcdel ani nic nového ani lepšíhO', než rekli Tolstoj a Bj6rns('n, jež jsem už citoval; To,lstojuv traktát mohl byste mládeží
podati s jistými výhradamí, Bj6rnsonuv docela bez výhrad.
Pokud se týce pochybností o vlivu našeho »kázání« na názor
lidu o pohlavních otázkách:
zvýšený ínteres a debaty a uvažování, které vyvolal nov.ý zákon o pohlavních chorobách a prostituci a verejné diskuse o jeho I'odkladu, pusobily dobre. a blahodárnc. V otázce pohl:.tvní je propag-ace snadná -- lidé to ctou
z pO'rnografického ínteresu, a - je-li to dobre psáno - al1>Í
Iitpozoruj í dobrého semene. jež jim pri tom padá v duši a vyklící. A p,tk je spousla lidí, kterí v této duležité veci jsou bez
rady, ac cílí, že nejsou na dobr~ ceste; a tam, kde dostávají jinak rady pro všecky otázky životní, ve ško'le, se o techto vecech
zatvrzele mlcí. Jako príklad dobrého výsledkn uvádím, že v poslední dobc je nipadno v našich dvou pražských poradnách pro
pohlavní nemocí, že stále více prostitutek remeslných .- i starších - prohlašuje, že by »toho ní.dy nechaly«, ,a žádají za poctivé zamestnání. Jeto bída, že tak málo mLlžeme jim pomoci.
Na kOl,ec malickou kulturní poznámku. VšimncLe si, že názor
na pohlavní otázku prochází tremi stadii: první je Tannhauser
- napred sluj Venušl11a, pak cesta do Ríma a marná touha po
cisté lásce k jediné žene; druhé stadium je Tristan, a tretí l'arsifal. Ale to už si musíte domysliti, vedlo by nás to prílíš
daleko, a Váš casopis se prece jmenuje »Prítomnost«
a ne »Budoucnost«. Náš Tannhauser
je posud ve sluji Venušine.
Váš

Dr. L. P. Procházka.

II.
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Pane redaktore,
uverejllJil jste o této otázce již tri dopisy, snad budete
místO' í pro ctvrtý, stejne beží O'
bude uspokojive vyrešen.
Myslím, že v zásade ani pan P. allJi pan Dr. P. nemají
pravdu. V nekterých vccech ano, ale v celku ne. Proto nezbytne
záver celé debaty vede k neurcitosti, a je to od pana P. upr'rnné
a mužné, doznává-li, že nakonec »ncví dobre, ceho se chytit«.
Chyba je predevším, myslím, v tom, že pan P. vcrí, že »cel
svet shlíží s úctou k láskám Goetheovým«, a chyba je v lom,
že spolecne s p. Dr. P. staví na jednu stranu Goethea a »intelektuá:ly«, zcela ve smyslu »horejších desettisíc«, a na druhl)u
stranu docela obycejný »plebs misera« Houžvicku a pod.
A pak, rozhodne neverím. že existuje »zdravý a š (a st n r
mimomanželský
styk lidí, kterí se ne c h te j í vzít«, jak tomu
verí pan P. Totiž aby nebylo mýlky, nebeží mi o ten právnický
výraz, formulaci,
to je samozrejmé,
že konecne lze nazvat
každý styk zdravých lidí »stykeirn zdravým«, ale slovo »štcs!Í(
zde užiti pO'važuji tak trochu za profanací. Prosím, uvažte:
zdraví lidé a mohli by se vzít a »oni nechtejí«!? Mají se tito
lidé vLlbec rádi? Jetu
vubec nejaká láska? Snad to neni prostituce, není, ale _ je to láska?
Jako osmnáctiletému' studentu bylO' mi k velkému prospcchu,
když jsem cetl, co práve o této otázce napsal jede!] universitní
profesor,
jehO'ž stanovisko
není, vcrím, ani dnes dosud prokonáno. Píše:
»Jcstliže Goethe mohl žíti jako paša, proc nemel by tak žiti
~\YZ? Práve tak ptal se Rozkolnikov, proc by nemohl zabíjeti,
kdy:í. zabijel Napoleon?«
Bebel (cítát pochází z pole~miky proti ncklerým »socialistickýmc
náZOrLllTIBehelovým) má pravdu: kdyby Goethe mcl právo žíti
polygamicky a ve volné lásce, mel XYZ stejné právo. Avšak,
kdo ríká, že Goethe mel právo, a že Goethe v tom jednal mravne? Je Goethe veliký tím, že chyboval, že pohlavne žil jak
nemel? Ubohý mravokárný šcsáku (Hebel a jeho stoupenei s politováním na mne zhlížej i) ty se nestydíš vytýkati Goethovi, žo žil
nemravne? "Rozumný
múézá to je:tlJ priroz;ené práve pro jeho
velkou duši nesnadne ukojitelnou
a pouze omezC}llý moralista.
pozustavuje
se pri tom káravlC<<. Tak prece napsala žena spisontelka
o Goethoví a Georglq Sandové, a 13ebel dal tomu své
schválení, nepoznávaje,
že tím neprímo dal sankci tem aristokratickým a buržoasnÍm pomerum, ve kterých žil ne Goethe, ale
jeho excelence pan Goethe.
Já se nestydím a praníc se nebojím vyznati své presvedcení:
Goethe nežil pO'hb,vnc mravnc a l1Iemel pražádného práva žíti,
jak žil. Já se neostýchám ríci, že práve tak nemají jíní ruzní
básníci a umelci pražádnéhO' práva pohlavne žíti »geniálnc« nestydím se ríci, že tato geniálnost, toto umelecké bohémství
je jen domnlelel geníální, nestydím se ríci, že v tom nevidím
pravého umení pražádnéhO'.
Opakuj i své presvedcení, že na pr. faustovské svedeni Markétky, že žívot rímských elegií a tomu' podobné, af cini· tak
Goethe anebo nejaký pan XYZ, podléhá a podléhatí musí témui
mravnimu posouzení a odsouzení, jako všecky ostatní ciny lidí
jiných. V tom veliký a osudný je omyl mnohých moclerních lidí,
že príj ímají všecko, co umení a veda jim dává, se stejnou
mravní nerozhodností;
ba práve' v tom Goethovi a Napoleonovi
hledají uspávání svého sv·~domí.«
Tolik muj citát. Netreba snad ceho dodati, leda jméno knížky,
z níž cituje. Jmenuje se "Naše nynejší krise«, vyšla r. 1895
náklade.m »Casu« a ten mravokárný
šosák spisovatel se píše
T. G. Masaryk. Jeto
na stránce 33· a 34·
Ale všecko to nebylo hlavní, hlavní jet 0', že jet to i dnes
pravdivé slovo a že to muže být i dnes nekomu k prospechu,
Váš oddaný Dr. A.

