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Peroutka:

Realismus a pokrokárstvi.
Pan profesor RádI po návratu z Orientu chodí po
Cechách a pozoruje samé neprístojnosti, které urážejí
jeho mysl, naklonenou vážnosti. Tak jde kolem 'lesa
u reky a vidí, kterak tam sedí hoch v plavkách a píská
na píšfalku; jemu naslouchá dívka, zakrývající svou
nahotu pouze koupacím odevem. Pan profesor jde domu a napíše proti tomu clánek. Nebo vezme do ruky
knihu, venovanou vážné otázce, a najde v ní vtipy.
I pozdvihne v »N ové svobode«, jež jest mu príbuzna
pronikavou vážností, ukazováK a rekne rovnou, že se
to nesluší. Nebo najde ve filosofickém clánku neopatrnou zmínku nejen o zelené tráve, nýbrž i o krásných
ženách, a tu, jako moudrý muž, jenž uzavrel úcty se
svým pohlavím, vyjádrí své opovržení k »ubohým pohlavním faktum«.
Mimo historii onoho neštastného hocha, jenž i ve
vylícení p. prof. RádIa pripomíná antický nejaký obrázek, jsou to mé prípady. Ublížil jsem nekolikrát p.
prof. Rádlovi, projeviv s ním nesouhlas, a on se nyní
patrne domnívá, že prišla doba, aby si to se mnou vyporádal, i podnikl nekolikerou ofensivu. Nebudu se
zabývati ridouckou kari"Katurkou, již podalo mých názorech, ani se nebudu zabývati drobnými nedorozumeními, jako tím, že RádI pokládá za šosáka mne a já
jeho, že RádI je presvedcen o mé povrchnosti a já
o Rádlove. V podstate jde o rozpor mezi dvema tendencemi, z nichž jednu bych chtel nazvati realismem
t. zv. pokrokovým, a druhou realismem realistickým.
Jest jen z'cela prirozeno, že obe tyto tendence mají se
k sobe asi jako pes a kocka.
Já predem musím doznati, že se Rádlovi mstím.
A sice za cetná zklamání, která mi zpusobil' tím, že
vydával za realismus cosi, co jím není. Skutecný realismus má vyvinutou ctižádost dbáti dukladne faktu.
Pana prof. RádIa charakterisuje ta okolnost, že zachází
s faKty velmi ledabyle. Chce býti realistou; stále se za
realistu prohlašuje; ale chybí mu realistický instinkt.
Zmítá se nad realismem a odskakuje od neho, asi jako
špatne uvázaný balon od zeme. N egravituje smerem
k faktllm, ale smerem k idei. Má prirozenou nechut
k autorum, kterí nejsou ovešeni ideami tak okázale
jako divoch cetkami; delá-li kdo neco, má to míti zretelne osvetlenou ideu vpredu i vzadu. Tady je p. prof.
Rádi neúprosný jako dopravní strážník, kulem kterého
jede automobil bez osvetleného císla. SetKá-Ii se s nekým, kdo se stále nezaklíná nejakou ideou, domnívá se,
že se mu namanul do cesty šosák. K tomu jest treba
ríci se stanoviska realismu, který gravituje k faktum:
zajisté jest nutno míti ideje; idea je práve takovou
skutecností jako kámen nebo trakar; bez ideí ležela hy
fakta mrtve a my bychom kolem nich necinne sedeli
jako kolem vyhaslého ohne. Ale p. prof. RádI má nemecký zpusob delání ideí: slavnostní, pedantic~ý a
trochu umelý. Preje si, aby vždy bylo dukladne videt,
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že je to idea. Jeho sluch si žádá opakování tohoto
sluvka. Nemá smyslu pro diskretní zacházení s ideami,
což jest na pr. výtecný anglický zpusob, kde ideje se
nenosí tolik na odiv. Podotkl bych k této okázalé a honosné ideovosti, že nebývá zárukou zdraví a vnitrní
rovnováhy. Jest to oslabený organismus, ztrativší wou
prostou jistotu, jenž se obycejne chápe tak krecoviteideí. Carlyle podotkl kdysi, že lékar, který se vychloubá, že jeho zažívací ústrojí je v porádku, je méne zdravý a zažívá hure než sedlá~, který rekl, že nemá žádného ústrojenství.
Prof. RádI jest tak oddán ideovosti,
že ve své brožurce o národní otázce nedovede si príslušenství k národu predstaviti jinak než jako príslušenství k urcitému programu. To by ovšem v podstate
znamenalo, že musí z ceského národa vylouciti na pr.
bud Šmerala nebo Kramáre, nebof každý z nich patrí
k naprosto jinému programu. Také Masaryk a Mareš
by se mu nevešli do téhož národa. Tato prebujelá ideovost nedá se mu oceniti a pochopiti prostý, rekl bych
prírodní fakt príslušnosti k národu, která je osud, ne
program. Když se pred casem debatovalo o orientaci
naší zahranicní politiky, O tom, zda máme jíti spíše
s Francií nebo spíše s Anglosasy, vmísil se p. prof.
RádI do debaty a zpusobem sobe vlastním se prísne
zeptal, zda si už Francie ujasnila ideu pokroku, socialismu, náboženství, katolicismu. Jak patrno, nedovede
si ani velKý národ predstaviti jinak než jako debatní
kroužek. Toto ideologické založení vyvolává casem
jistý druh nervosy: ten, kdo je tak založen, nemá nikdy
ideí dost, zdá se mu stále, že doba neprodukuje jich
dosti. Typický príklad toho podal prof. RádI loniv cláncích o cílech pokrokového hnutí, kde, prohlásiv
se za socialistu, žaloval zároven na nedostatek nových
ideálu. Jak, dovolte, muže socialista žalovati na nedostatek nových ideálll? Není socialismus dosti veliký
a dosti nový ideál, aby vyplnil cloveka? Byl snad už
socialismus uskutecnen, vyžil se už, aby mohl prestati
býti ideálem? Je zrejmo, že socialismus je ideál tak
obsáhlý a tak se dotýkající celého života, že muže vydržeti aspon sto let. Ale p. prof. Rádi si už v dobe,
kdy- socalismus poprvé a v mezích dosud velmi omezených se dostává v Evrope k možnosti uskutecniti
neco ze svých cílu, stežuje na nedostatek nových ideálu.
Stežuje si tak v dobe, kdy Evropa je prímo naplnena
všemi druhy ideálu, kdy tu žijí ideály, které vyžadují
celého století práce. Jaké ješte jiné ideály chce? Ideály
se prece nemohou menit každého pul roku, sice by se
svet rozvrátil v chaos. Myslím, že toto jest velmi zretelný príklad, jak ideovost Rádlova se leckdy mení
v ideologickou nervosu, která si preje stálé zmeny, novosti, pestrosti, která nedovede dosti oceniti ideály
s dlouhým dechem a životem.
RádI se velmi rád prohlašuje za realistu. Napsal již
mnoho na obranu realismu
svetového, ucinil se
bojovníKem proti romantismu.
Prihlédneme-Ii blíže,
shledáme, že to bývá realismus jen tak približne, od
oka. Tam, kde se peclive nestudují fakta, nemuže
vzniknouti žádný realismus, ani když je tu sebe více
realistického úmyslu. Chci to zatím osvetliti na Rádlove
politické cinnosti, kde by mel príležitost aplikovati
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svuj realismus. Místo toho vidíme všude, že bere problémum míru pouze od oka. Zdá se, že prof. Rádi sám
z toho neoo pochopil a že prodelal jakousi vnitrní
krisi, pod jejímž vlivem prestal o politice psát. Poslední snad výkon podal pri Fochove návšteve v Praze:
tehdy se RádI, hypnotisován
ideou pokrokovosti
a
vnitrne bezmocný proti ní, odebral' se .až do »Rudého
práva« vykonat své pokrOKové prostocviky a protestovat proti francouzskému hostovi. Mužeme ríci, prihlížejíce k jeho politické cinnosti, že situace nebyla takovi, že Rádi mel pokrokovou ideu, nýbrž taková, že
pokroková idea mela Rádia.
RádI osvojil si neco z Masarykova styku a z Masarykových zVykll a vstoupil tak do našeho politického
života. Behem své cinnosti prispel podstatne k zmatení naší poKrokovosti, až prestala vedet kudy kam.
Útek Rádluv s clánkem do »Rudého práva« byl vnejším znamením tohoto zabehnutí. V podstate každý, kdo
pusobí v politice a po ctyri roky premýšlí více 'O pokrokovosti než o vecech, musí se dostati do »Rudého
práv,a«. Celá politická cinnost Rádlova svedcila o tom,
že jeho první otázkou vždy bylo: jak bych byl co nejpokrokovejší? To ho svedlo k t'0mu, že myslilo vecech
jen povrchne. Je jisto, že ztelesnil do jisté míry ceskou pokrokovou tradici. Ale pokrokovost bez realismu
musí zplaneti. V Rádlovi bloudila pokroková idea jako
osamelá jiskra, dychtivá cinnosti, ale nevedoucí, kam
se vrhnout. Myslím, že správne položená otázka nezní:
jak bych byl pokrokový? - nýbrž: co jest správné?
Myslím, že skutecne pokrokoví lidé casto ani nevedeli,
že jsou pokrokoví: chteli jen správne provésti svou
vec. Tak reformace, jedno z nejvetších pokrokových
hnutí, sotva vedela o své pokrokovosti: chtela spíše návrat zpet, k starému cistému krestanství. POKrok z toho
vyplynul ne jako heslo, ale jako vnitrní obsah. Je špatné, je-li nekdo socialistou z toho duvodu, že se zasnoubil jednou pro vždy s ideou pokrokovosti. Je však
správné, stane-li se socialistou z toho duvodu, že porádne promyslel prumyslové pomery. Ale RádI zejména pozoroval své nitro, kde se hýbala neukojená pokrokovost. Nevycházel od faktu, ale od pokrokárské
idey. Proto stál nerozhodne mezi realismem a pokrokárstvím. Proto mu neprišlo na mysl, že v neKterých
situacích se realismus muže blížiti spíše konservativnosti.
Loni uverejnil Rádi pod názvem »Co dá-Ie« serii clánku o taktice a cílech pokrokového hnutí. Všechny tyto
clánky vyznacovaly se tím, že pokrokovost autorova
byla povýšena nad veškeru pochybnost. Ne tak jeho realistický instinkt. Politickou fási Rádlovu mužeme
oznaciti jakožto rozhodné vítezství pokrokárství nad
realismem.
Možno uvésti príklady z jeho programových statí
»Co dále«, kde RádI mnoho promlouvá o socialismu a
sám se prohlašuje za socialistu. Jedním dechem s tím
však praví, že» socialismus je v úpadku« a že
»socialistické teorie jsou v rozKladu«. Je-li tomu
tak, 00 znamená pak, prosím, socialismus p. profesora
Rádia? Co vyznává? Jaká jest to víra? RádI praví, že
nutno se »uprímne postavit za socialism«. Za cO' se
však máme postaviti, je-li socialismus v úpadku a jeho
teorie v rozkladu, toho nepraví. Je veden svým pokrokovÝm pudem, aby se postavil za socialismus; o jeho
obsah se však mnoho nestará, nevadí mu ani, jestliže,
jak sám praví, je v úpadku a rozkladu. To jest ovšem
velmi nerealistické a ukazuje to, oc více se RádI stará

2. ríjna

1924.

o smer než o veCl. Promlouval velmi mnoho o socialismu, nerekl však, v cem podle jeho mínení socialismus
spocívá. Mluví o národnostním smíru, o boji proti katolictví a proti nacionalismu - to všaK jsou pouze pruvodní zjevy socialismu, nikoliv jeho podstata.
Rádi
vidí v socialismu proste všeobecný pokrokový smer.
Ale socialismus není ni,c jiného než víra v urcité hospodárské teorie. Tato podstata socialismu RádIa nezajímá, a narážíme tedy na jakési tajemství, v cem jest
jeho socialismus. Veriti v socialismus a neveriti v jeho
hospodárské teorie, to znamená asi tolik, jako milovati
cLoveka pod tou podmínkou, že z neho bude odstranena
kostra.
RádI praví »socialismus«, ale predstavuje si
pod tím boj proti katolictví a proti nacionalismu: nevím, kdo by se odvážil prohlásiti toto za realismus a za
skutecné poznání faktu jménem socialismus. RádI stal
se socialistou, aniž by si uvedomil, co to jest, proste
z neurcité, ale intensivní potreby pokrokové orientace.
To se stává, jestliže pokroková idea bloudí volne, nevázána na fakta, a jestliže nevzniká z premýšlení o vecech.
Podobnou prevahu pokrokovosti nad realismem shledáváme všude tam, kde Rádi mluví o komunismu. Pocituje potrebu mluviti o nem jinak, než se hovorí prumerne. Hodlá prokázati vetší míru porozumení. Toho
však dosahuje pouze tím, že delá z komunismu neco jiného, než ve skutecnosti jest, že se nedívá komunismu
prímo do ocí, že se snaží vzíti faktum jejich ostrost a
hrany a ponoriti je do jakési klidné, usmirující omác~y.
Ale je to pokrokové, nevideti jasne?
Rádi vystoupil
proti »zrádcování« komunistll. Ale každý vidí, že komunisté sami docela otevrene prohlašují t. zv. velezradu za svuj úkol. Nemuže býti cílem pokrokovosti
ciniti skutecnost nejasnou a nezretelnou. Chcete-li nalézti sympatictejší pomer ke komunismu, tedy, prosím,
k takovému, jaký jest, a ne k takovému, jaký není. Po··
krokovost nesmí znamenati zákal na oku. RádI praví,
že
»naši komunisté jsou dnes tím, cím byli sociální demokraté v rakouském státe; j sou tak proti státu a revol uci jako
byli oni a j sou závislí na ruském Leninovi jako byli oni
závislí na vídenském Adlerovi«.

To jest ovšem vrcho:J~nerealistického,videní.
Nevím
vubec dobre, jak je možno tvrditi, že ruský bolševismus a vídenská sociální demokracie, Lenin a Adler
jsou totéž. Proti tomu mluví všechna fakta posledních
sedmi let velmi jasnou recí. Pro Rádia tato fakta neeksistují. Praví klidne: bolševismus a sociální demoi<racie jest totéž. S takovým realismem je ovšem lépe hned
se rozejíti, nebot je to realismus, který se zakládá buh
ví na cem, jen ne na faktech. Ruským komunistum oy
se roztáhla nad Rádlovým tvrzením ústa k velmi širokému úsmevu. Co jest to bolševismus, ukázala historie
posledních let, pokusy o prevrat v ruzných zemích, zurivý, hluboce promyšlený boj proti sociální demokracii,
s níž, jak praví Rádi, je bolševismus vlastne totožný.
Muže-li nekdo toto tvrditi, není snad ztracen pro pokrokovost, ale pro realistickou metodu jiste ano. Rádi
myslí, že rozštepení delniCKého hnutí na druhou a tretí
internacionálu jest jakýsi povrchní omyl. V pravde
však málokterý úkaz zakládá se na skutecnosti tak závažné a pronikavé, jako tento. Nemuže býti úkolem
pokrokovosti smazávati hranice tam, kde je Lenin s tolikerou peclivostí a pílí vytýci1. Nemuže býti úkolem
pokrokovosti, aby zastírala neco z faktu, která v tomto
prípadu jsou hlasitá a casto i krvavá. To by znamenalo,
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že úkolem pokrokovosti jest uvádeti svet do stavu nejasného videní. Pravá zásada je však naopak: budte
pokrokoví, a:le nevykupujte si to za cenu nejasného videní a nepresného myšlení. Závislost na Moskve a závislost na Vídni jsou dve v'elmi ruzné veci. Jest naprosto nerealistické, prirovnávati Lenina k Adlerovi.
Rádlovo nepresné videní melo ovšem politické dusledky:
velmi prispel k tomu, že náš vzduch byl naplnen illusemi o možnosti vstupu komunistu do vládní koalice.
PátS' sjezd komunistické internacionály ukázal, doufám, dostatecne, jak), jest to nesmysl. Pan prof. RádI
si predstavuje, že se z komunistu co nevidet stane strana státotvorná. To jest stejne cenná predstava jako na
pr. predstava, že lev co nevidet se pocne živit lesními
korínky. Nevím, jaký prospech muže býti z toho, zatajovati ve chvíli, kdy spor s komunisty jde práve
o udržení státu, podstatu toho sporu jakousi chatrnou
illusí, že komunisté už drží v ruce kliku od státotvorného po~oje. Jest lépe vedeti a ríci jasne, co jest. Pak
se také snáze hledá lék. Úloha pokrokového hnutí nemuže býti v limonádovosti.
Rádi doporucuje, nebojovati príliš proti komunistl1m,
nebo aspon dosavadní boj zmírniti a vylouciti z neho
nekteré kroky. Má neco jiného za lubem: komunisty
zmeniti. Praví, že
»problémem jest zmeniti program komunistický
tak, aby
nepozbyl niceho na své sociální radikálnosti,
ale aby vudce
kOtllunislll zbavil nemožného závazku, nevstupovati v politickou spolupráci s druhými stranami
a aby jen dovolil
oposici positivní, eventuelne i úcast ve vláde i s buržoasií.«

Cili, jinSrmi slovy: problémem komunismu jest, aby
komunismu nebylo; aby zmizel jako sníh na jare. To,
co RádI chce uciniti s komunismem, znamená, uciniLi
z komunismu opet sociální demokracii. K tomu klade
Rádi požadavek velmi komplikovaný: Komunismus nesmí ztratiti nic ze své sociální radikálnosti, ale musí
evenLuelne vstoupiti do vlády i spolecne s buržoasií.
Jak to obojí zároven provésti, to jest ovšem hlavolam,
na jehož rozluštení by bylo treba vypsati cenu.
Zdá se mi, že velmi zuriví odpúrci komunismu prokazují jeho podstate více uctivé pozornosti než ohleduplný RádI, který myslí, že z komunistú lze obratem
ruky zase nadelati sociálních demokratú. Toto stanovisko neprokazuje komunismu ani cest pozornosti a
zachází s pohrdavou netecností práve,s tím, co komunisté pokládají za podstatu svého hnutí. V tomto osvetlení, tak nerealistickém, je ovšem možno podcenov::lti
i úzkou souvislost ~omunismu s vojensky naladenoll
tretí internacionálou.
Myslím, že zde bylo dosti jasne ukázáno na výhody
toho, predchází -li idei dúkladné poznání faktu. Stejne
povrchne mluví RádI i o pacifismu a armáde, O' nacionalismu, O nemž se zminuje jen s ošklivostí, a o státotvornosti, již pronásleduje ironií ponekud težkopádnou.
Koncím tím, co jsem již jednou napsal v polemice proti
Rádlovi: myslím, že jsme ochotni jíti s pokrokovým
hnutím kamkoliv, jen tam ne, kde toto hnutí nechce
videti jasne a kde klade pres veci závoje.

Zájem

ci idea?

Na jedné strane se dokazuje, že príslušníci jednoho
stavu musí se sdružovati, ponevadž jinak nedostanou
se k svým právúm, na strane druhé se díváme na stavovství jako na projev prostého materialismu ve vlast-
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ním slova smyslu, jako na projev chlebarství, které pro
hmotné výhody nemá pochopení pro otázky jiné, jež
vyplývají z existence národní spolecnosti; naríká se pri
tom na pocetnost stran, na nedostatek smyslu pro
»ideály«, na nedostatek zanícení pro »ideální cíle«.
Kladeny byly otázky, jak vznikají strany, zda hybnou silou, která je tvorí a vede, je rozpor ideí, ci rozpor zájmu, které nemusí býti vždy hmotné, ale které
jsou vlastní jedné ze skupin spolecenských. A odpoved
vyznívá v kompromis, že strana vzniká rozporem zájmu
a idejí.
Predstavitelkou
našich stavovských stran je v prvé
rade strana agrární, která má svo,U tradici a zejména
v posledních letech silnou hospodárskou základnu a
organisacní sít. Pres to však není dosud presne stanoven predmet zájmu, k nimž strana smeruje. Ukazuje
to zmena jejího názvu, uKazuje to i pohyb uvnitr strany, zejména pak vystoupení senátora Práška. Druhou
stranou stavovs!<ou jsou živnostníci, kterí jsou ze stavovských stran útvarem daleko nehotovejším než strana agrární. Její struktura je rúznorodejší, ukazuje se
na protilehlost
jednotlivých zájmu živnostenských,
strana chce usilovat i o to, aby fungovala jako strana
stredu, neprošla vládní úcastí a nemá ideologu, kterí
by dali strane hlubší síly než je volání po snížení daní
a též proti »utištení živnostníka«. Je zatížena znacne
bojem s národní demokracií.
Tento vznik stavovských stran je nutností, kterou
musí procházeti náš národní vývoj. Práve tak, jako
strany, které ve stavovsKých straná'ch spatrují projev
materialismu, nejsou stranami ryze politickými a všenárodními, práve tak tyto stavovské strany, chtejí-li
míti váhu a úcinnost, nemohou míti zájem ciste materielní, musí usilovati, chtejí-li vykázati positivní cinnost, o kooperaci se stranami druhými, to znamená:
musí usilovati o kompromis v jednotlivých otázkách,
formulovati tím své stanovisko k otázkám širším než
jsou prosté zájmy stavovské. Stav sám o sobe neexistuje bez vztahu ke skupinám jiným, je skupinou celku, a ideová cást programú techto stavovských stran je
dána práve vymezením pomeru tohoto stavu k celku.
To je vecí dalšího vývoje techto stran, aby nespoKojovaly se pouze s mocenskou silou ku prosazení svých
zájmiL
Na druhé strane za stranu ryze politickou prohlašuje se národní demokracie; rozborem jejím se však
ukazuje, že je do znacné míry stranou stavovskou, že
má v sobe hlavne znacne živnostnictva, ve vedení pak
inteligenci, úrednidvo atd. K ochrane techto skupin
smeruje positivní politika strany, zatím co hesla nesou
se za tím, aby stranu predstavovaly jako stranu všenárodní. Na tom nemení niceho, má-li strana urcitý
pocet delnictva, nepatrný u srovnání se stranami delnickými. Takrka by bylo možno ríci, že urcitému ideovému smeru odpovídají zase urcité skupiny spolecenské, a strana, odpovídajíc
ideovým názorum techto
skupin, musí prihlížeti i k zájmovým a m~teri.elním
potrebám techto skupin. Naopa~ zpusobuje Jenom
zbytecné trení mezi stranami, jestliže strany vybocují
z techto svých spolecensKých skupin, kde kotví, a snaží
se zachytiti i skupiny druhé.
Podobné skupiny jsou i ve stranách delnických, které
opírají se o trídní základ, držíme-li se bežné termin~logie, nezkoumajíce její správnost. Strany ty zas~upu)í
zájmy skupin delnických, ale soucasne jsou nosltelem
urcitého ideologického komplexu. Vidíme, že z jedné
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trídy vyrustají dve velké strany se potírající, sociální
demokracie a komunisté, vidíme, že v sociální demokracii i mezi komunisty je celá rada lidí, kterí by tam
nepatrili, kdyby se bralo za základ pouze hledisko tfídní
príslušnosti. Jdou tam proto, že souhlasí s postupem
strany, jdou tam proto, že soudí, že strana jde za ideou
spravedlivou. Nelze tudíž mluviti o trídních stranách
v pravém slova smyslu. Pojem trídy bylo by nutno
rozšíriti nejenom ve smyslu spolecenství zájmu hospodárských, ale hlavne ve jménu jednoty pod urcitou myšlenkou a predstavou o prestavbe spolecnosti. Bylo by
tudíž chyba, - jak se casto stává, kdyby historický
materialismus, o kirý socialistické strany se opírají
(je otázkou vedlejší zde, zda tato ideologie jest správná
cili nic), považovati za projev prostého materialismu,
1. j. chlebarství,
hmotarství.
V celku se ukazuje, že vzájemné schema politických
stran jest daleko složitejší, než aby se mohlo ríci: zde
jsou strany ryze politické, abychom tak rekli, idealistické, na druhé strane strany materialistické, zájmové
a trídnÍ. vývoj stran urcuje tolik složek, že není možno spokojiti se schematem tú: jednoduchým.
Hnací
silou našich stran jsou i zájmy i ideje. Je však duležito, aby strany samy si ujasnily a našly tuto rovnováhu mezi hájením interesu skupiny a jejím pomerem
k celku, aby našly nejenom své místo zájmové politiky,
ale ideového smeru. Nebylo by však správné hádati
se o to, která strana je více ideová.
K. T.
František

Cech:

Dopisy strýce Jana.
V.
Milý hochu,
víš, že naše mestecko leží tesne na hranici jazykové;
do našeho okresu patrí nekolik velkých nemecl~ých
vesnic; do první prijdeš za necelou pulhodinku po císarské silnici - však jsi tam jako hoch se mnou chodíval·, a divil se tem cistým cernobílým chalupám s úpravnými zahrádkami, snehobílé hospode s cistounkou podlahou, vydrhnutými stoly a usmevavým, tlustým hostinským. Jsou k nám prifareni, v klášterním kostele
mají každou nedeli své kázání, prijdou a prijedou s rodinami, pri tom nakupují u nás své potreby. Naši obchodnícii vetšina obyvatelstva umí nemecky; z Nemcu
mnoho umí cesky. Kvete tu posud vymenování detí,
zvlášte chlapclt »na hand1«. O nejaké národnostní ášti
tu není ani slechu; styky jsou naprosto prátelské, o politice se nemluví. Obcas prijde k Nemcum .nejaký agitátor neb poslanec, a mluví divoké štvavé reci proti
Cechum, Nemci pritakují a hulákají, ale v nedeli zase
prijdou a prátelsky pobesedují. Naše mesto je skrz na
skrz ceské; obyvatelé znají z novin krivdy, které
Nemci na nás páchali a mají na Nemce velikou zlost,
a když nekdo u nás recní o tom, hoj, tu je rozcilení a
»hrom a peklo«! Ale to všecko se netýce našich N emcu, co prijdou v nedeli; to jsou »hodní lidé«, a »kdyby
všichni byli takoví« ...
Frantíku, ver, že celý náš pomer k našim NemCltm
je jaksi práve takový ve velkém, jako u nás v malém.
Oba ty národy se nepronikají; není už germanisace,
není také cechisace; oba žijí vedle sebe, politikové vystaveli mezi nimi zecf, pres kterou obcas hází na druhou
stranu shnilými vejci, aby jen udrželi isolaci svého lidu
a aby nikdo zecf neprelézal. Tam, kde se náhodou stane, že Cech prijde mezi Nemce a naopak, je veliké udivení, že tam našel plno hodných lidí se stejnými ra-
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dostmi i starostmi, jako doma, a všichni - trebas to
neríkají - mají ten pocit, že by jeden od druhého mohl
získati a ledacemus se priuciti.
Pred válkou byla ta vec choulostivá a pro nás nebezpecná: byl tu stát s nemeckým panovníkem, . Nemecku podléhající, trpící rozvratem
národnostním,
kde obcas se vyskytl nejaký vlivný clovek, jenž chtel
se pokusiti o záchranu ríše násilnou unifikací jazykovou; Franz Ferdinand na príklad na to mel chut.
To byly veci nebezpecné, a my museli svuj lid udržeti
v isolaci; krom toho náš lid je mekcí a povolnejší
v národním ohledu. Vystehuje-Ii se Cech, je v druhé,
nejpozdeji ve tretí generaci té národnosti, jejíž chleba
jí; Nemkyne manželka ponemcí rodinu, Ceška jako
Nemcova žena nepoceští rodinu.
My, kterí jsme prodelali boj za práva ceské reCl a
svého národa v Rakousku, utvrdli jsme v jistém chauvinismu, který za Rakouska byl nutným, a bez nehož
bychom nebyli, kde jsme dnes. Tento horký nacionalismus, pokud byl skryt)' ve všem našem lidu, zaslouží
veliké úcty a vdecnosti a všech možných ohleMt.
Ale - v dnešní politi·ce musí to vypadat jináce, docela jináce. My víme dnes dobre, jaký ohromný význam na podvrácení Rakouska mela naše Iguerilla;
jak náš živelní odpor proti nemcícímu státu byl živen
a rozdmychován každou drobnou príhodou, nemeckými
prípisy, jen nemeckými nápisy, nemeckým úradováním.
Naše zbrane byly u porovnání s apparátem Nemclt
prímo nuzácké: na jedné strane státní moc, veliká armáda, centrální
úrady, šedesátimilionové
Nemecko
s vysokou kulturou. obrovským rozvojem blahobytu a
na nejlepší ceste k vlá'de nad Evropou i svetem - na
druhé strane šestimilionový národ, teprve sto let znovu
existující, s kulturou na rychlo porízenou a ne vždy
samostatnou, na samých pocátcích hospodárského r.ozvoje, bez vlastního prumyslu a velkého obchodu, jen
s horoucí láskou ke své zemi a jazyku a s tvrdou palicí. A prece jsme to vyhráli; ne docela tímto bojem
- musela prijít konjunktura pro nás, prohra Nemecka:
a potreba rozbít Rakousko - ale nebýt našeho boje
proti Rakousku, z neho resultující
jednotné nálady
lidu a touhy po samostatnosti - kdož ví, jak by to
s námi dopadalo, a hlavne, jak bychom byli svuj stát
mohli zarídit a udržet.
Frantíku, to, co my dokázali v Rakousku, dokážou
Nemci" v Ceskoslovensku také, budou-Ii v podobných
pomerech, v jakých jsme byli my. At se nikdo neklame, že to s nimi pujde po zlém: udržíme to ovšem,
pokud pomery se udrží v té forme, jako dnes; ale
kdyby se" zmenily' a prišla pro Nemce podobná shoda
okolností, jako koncem svetové války pro nás, pak oni
to provedou podle našeho receptu, jenže daleko bezohledneji a - budou se mstít, což my jsme neucinili.
Tomu dá se zabrániti jenom tím, že Nemci budou
u nás spokojeni, že z nich udeláme takové Cechoslováky, jako jsou Nemci švýcarští dobrými Švýcary.
Namítneš: vždyt oni u nás mají všecko, daleko více:
než my meli v Rakousku! Opravdu: ve hlavních vecech jsme dali Nemcum všecko; ale nemohli jsme si
odepríti - vlastne nemohli jsme to odepríti svému nacionalismu a skrytému neb zjevnému chauvinismu staré
rakouské a královsko-ceské generace, abychom je nebodali v malickostech. Pamatuji na príklad, jak nás
píchaly ruzné jen nemecké nápisy v úradech, na drahách; doména Nemclt v urcitých vlivných úradech,
kam se Cech nedostal, leda do podrízeného postavení;
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nemecká vyrízení úrední a pod. Hled, mne se zdá, když
už je to tak, že každý ctvrtý obcan ceskoslovenský je
Nemec, že když prijde na pr. do Prahy za svou záležitostí do ministerstva nebo jiného centrálního úradu,
že by tam pod ceským nápisem mel býti nápis v jeho
reci, kde najde to, co hledá. Vždyt to muže býti prostý
obcan, který se' cesky naucit nemohl, a on ten nápis
žádá ne z nacionálního· chauvinismu, ale proste z potreby: on je obcanem jako my v demokratické republice, a má z tohoto titulu jistá práva, z nichž právo,
aby se dorozumel v úradech svou recí, je dnes už primitivne samozrejmé. Podobne na dráze, a jinde, kde
je to vecí casto jeho bezpecnosti, aby rozumel ruzným
nápisum, zákazum, .varování atd. A proc není vubec
Nemcu v našich ústredních úradech? Patrí tam nejen
svým rovnÝm právem, nýbrž i proto, že i Nemci mají
prevzíti za vedení vlády a administrativy direktní zodpovednost; a konecne by to delalo i úradování dobre,
protože by se vyvinula vzájemná kontrola a konkurence
ve výkonech, aby Nemec nepredhonil Cecha. A pak
zjednal by se docela jiný kontakt s nemeckým obyvatelstvem, kdyby melo své syny, manžely, otce v zodpovedné službe, a vychovávala by se nenápadne jejich
loyalita.
Vím, namítá se: dokud Nemci negují tento stát,
nelze; až ... atd: Ale to je detinské: nekdo musí zacít;
a protože my máme v rukou moc a vládu, máme zacíti
my. Je dvojí cesta: bud ta - dokud Nemci nepristoupí
na ptldu republiky a nestanou se loyálními Cechoslováky, nelze. Nebo druhá: zkusme to, ucinit je spolupracovníky a spolu zodpovednými, ucinme je rovnoprávnými obcany do všech dusledku, pak se ta loyaI
lita dostaví.
Ovšem, ta druhá cesta predpokládá jednu duležitou
vec: veliké naše národní sebevedomí a pevnou ruku.
Cech si dá vubec težko vládnouti; at je jeho vláda jakákoliv, on vždy bude proti ní rýti; má to v krvi, a neuznává trvale žádné autority. Slovák chce býti ovládán, a podrobí se bezvýhradne autorite vládní, která
dovede mu imponovati. Nemec se podrobí ochotne a
poslušne každé vláde, v níž cítí železnou paži; váží si
státní autority, ale jen tak dlouho, pokud je presvedcen
o její síle a sebevedomí; a chce pro to vše míti svoje
rozumové duvody.
Náš nacionalismus, naše rec, náš celý národní život
musí býti naprosto pevne zajišten. Je zajišten politicky,
ale není posud zajišten vnitrne; pri všem úspechu politickém, vlastním státe, mladé svobode a vláde svých
vecí nemáme posud jedné nutné vlastnosti vládcu svého
státu: sebevedomí ~ ne pýchy a chauvinismu, nýbrž
pevného, ušlechtilého· sebevedomí. V jádru a tajném
koutku své duše nemáme sami k sobe, svým skutkum,
své vláde a svému vedení vecí verejných duvery. Až
toto se zmení - a zmenit a zlepšit se to musí! - pak
nemusíme míti žádný strach ze svých Nemcu, a mužeme se tady pokusiti o ty ceskoslovenské Švýcary.
Pokud toho není, je opravdu treba postupovat velice
opatrne a stále se zbraní v ruce; ale jen a jen z tohoto
duvodu, protože ty ostatní duvody nejsou udržitelny,
jakmile jsme vyrkli slovo: demokracie, za ním jdeme,
a dali jsme všem svým obcanum rovné právo volební
aktivní i passivní, rovné právo ve školství, samospráve
a jinde. Ty drobnosti, které schází, vyjímají se tak,
jako kdyby nekdo chtel ríci a rekl })Ano!«. Ale v posledním okamžiku se rozmyslil, že to prece jenom tak
urcite nerekne, a zadržel si z toho })ano« - poslední
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písmenu, to })o«, a nahradil je teckou: budeš-li hodný,
dám místo té tecky ješte i to })o«.
Mne zdá se mnohem obtížnejší a palcivejší náš pomer k Slovákum. To, co o Slovácích vím, mám pouze
z vlastního názoru: vyjel jsem si tam mnohokráte,
prošel ruzné kraje celého Slovenska, mluvil s lidem,
knezi, uciteli, úredníky, židy, Madary, a utvoril si své
mínení. Snad Ti to všecko jednou napíšu - dnes chci
jenom strucne a bez vypocítávání svých dobrých duvodu ríci tolik:
Madari vedli svuj boj za pomadarštení slovenských
kraju Uher mistrne - daleko šikovneji, než Nemci
v Rakousku svoje ponemcování. My jsme prišli tesne
pred poslední fasí jejich cílevedomé, chytré a vytrvalé
práce: národ stál tu oklešten, zbaven všech horeních
vetví, a zbyl pouze kmen a koreny. Vlastne už to bylo
tak daleko, že tu už nebyl ani celý národ, nýbrž Jen
venkov osazený chalupníky slovensky mluvícími, zatlacenými do beznadejné
chudoby fysické i duševnÍ.
Všechna mesta, prumysl, obchod, remesla, svobodná
zamestnání, úrednictvo - všecicko bylo v rukou Madaru a židu. Lid byl pri tom úmyslne zanedbáván,
udržován v bíde a temnote duševní: hrozná zanedbanost vetšiny vesnic slovenských nebyla následkem špatného režimu: podívejte se do vesnic madarských dole
v rovinách, jak ty rozkvetly, a jak se rozvinul jejich lid.
Scházela už jen kratická doba, než vymrela jedna generace; za padesát let Slováci vymizeli.
Tomuto lidJ,l jsme prinesli })slobodu«, takovou svobodu, jako jsme si jí práli pro sebe a jak jsme si ji
pro sebe udelali; mysleli jsme to dobre, ale zapomneli
jsme na to, že náš národ v Cechách a na Morave a 510-.
váci je ukrutný rozdíl. Poslali jsme tam své úredníky
a ucitele - vetšinou dobré lidi a nadšence, trochu
z nich darebáku a hloupých nešiku, trochu i hrabivcu;
poslali jsme tam svuj rakouský systém úradování. Ale
Slováci takovouto svobodu nechteli. Oni už byli vetšinou tak hluboko, že naší horké snaze, zachrániti· jejich
rec a udelati z nich sebevedomý národ, nerozumeli.
Svoboda znamenala pro ne dostati krátkou cestou
všecky hmotné statky, po nichž toužili, nebot jako
všichni malí sedláci a hlavne jako všichni potlacení a
})pány« ušlapaní mají hned po Pánu Bohu v nejvetší
úcte a lásce zlaté tele a majetek. Když to neprišlo dost
rychle, nastalo veliké zklamání. Co mají od nás lepšího než v Madarsku meli? Slovenských škol si neváži
tolik, jako myslíme; chudými zustali, ba je. jim po
vojne Mre, protože je vubec všady hur pro chudé lidi;
a úrady zustaly, ba jsou složitejší než dríve, dane težší
než dríve; to, že na úradech jsou slovenské nápisy a
že tam mluví s nimi slovensky, pro ne mnoho neznamená: však drívejší madarští úredníci tech pár slov
slovensky taky znali, a konec koncu leckde - hlavne
na východním Slovensku - ztlstalo pri úradech celé
mac!'arsko-židovské hnízdo pohromade a nezmenilo se
nic, jen ty nápisy. Pozemková reforma? Dobrá, ale
oni jsou jako ten sedlák v Tolstého povídce, který šel
pro pudu k Baškircum: nemají nikdy dost. A pak pozemková reforma je jen pro ty, kdož mají peníze, ne
pro chud~ bezzemky bez penez; a tech je hodne. Pro
to vše ztratili jsme tam mnoho pudy, proto zacali nás
místy i nenávidet a dali se snadno proti nám štváti.
Mnozí našinci zahodili flintu do žita a utekli od
toho; mnozí - i dobrí lidé - meli tam dojem, že tu
bylo potrebí t. zv. pevné ruky, bezohledné vlády po
madarsku. Žádný z obou nemá pravdu, obojí je špatné.
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Pomuže tu jen a jen svatá trpelivost; vedomí, že od
dnešní generace nelze mnoho cekat, a že nám roste ve
školách celkem dobre zrízených nová daleko lepší generace; venovati všecko možné na školství, hlavne
obecné školství, na dobrou sociální péci a hygienu, propagovati mezi nimi pokrok' v jich špatném polním hospodárství, umožnovati jim ze vší síly vyucení jich
prebytecných synu v remeslech, obchodu, umožniti jim
studium na stredních a vysokých školách, a dbáti co
nejbedliveji, aby administrativa
byla tu co nejlepší:
pak za dvacet-tricet let bude tu státi bratrský národ,
jenž nikdy nebude moci zapomenouti a nezapomene,
že jsme ho vybudovali my, Ceši. A my musíme se
ozbrojiti trpelivostí, mlcet a po prípade i trpet, majíce
stále tento velký cíl pred sebou, a nedbajíce toho, co
dnes tu a tam se o nás povídá neb proti nám delá.
Tomu bych já ríkal dobrá slovenská politika.

Národní

hospodár

Lev Pazvolský:

Civilisace a petrolej.
II.

Nafta, jak nachází se v prírode, není hmota jednotná. Naopak,
ruzní se velmi v nekterých svých základních vlastnostech. Jeto
tekutina, v níž jsou rozpušteny látky pevné i plynné. Ponechá-li
se pusobnosti vzduchu, rozložÍ se ponenáhlu v své· ruzné složky.
Nejprve vyprchají plyny; ty tvorí tak recený »prÍrodnÍ plyn«,
jehož se užívá v nekterých
krajinách
dosti znacnou merou
k svícení a jenž se nachází ve spojení s petrolejem. Potom vyprchají lehcí složky, jako gasolin, a konecne zustane jen pevné
residuum. Toto residuum je jedním ze dvou typu, bud parafinový vosk nebo asfalt, a ráz residua urcuje práve druh nafty,
s níž máme co ciniti.
Ve Spojených státech je sto padesát až dve ste tisíc naftových
pramenu. Jsou rozptýleny po ruzných petrolejových
polích, jež
lze rozdeliti na skupinu východní a západní. Nafta, težená ve
skupine východní, je prevahou parafinová,
ve skupine západní
asfaltová.
Pole skupiny východní se vyznacují
tím, že jsou navzájem
spojena rozsáhlou soustavou podzemních potrubí, jimiž se vede
nafta od zdroju do rafineriÍ.
Západní skupina, k níž náleží
predevším naftová pole kalifornská,
dávaj Í naftu pro místní
potrebu, a prebytek se dováží do rafineriÍ po dráze, petrolej 0vými tanky. Protože naftu lze lehko prepravovati
potrubími,
jsou nekteré z nejvetších
rafineriÍ
Spoj. státu velmi daleko
od duležitých naftových polí. Tak na pr. je jedna z nejduležitejších rafineriÍ v Bayonnu, N ew J ersey, na sta mil ode všech
vetších naftových polí. Je však stále živena pomocí podzemního
potrubí naftou, z níž vyrábí ohromná kvanta gasolinu, petroleje
a \:etných jiných produktu, které se rozvážejí do všech koncin
Spo j. státu a sveta.
Rafinerie ciní s naftou to, co by s ní cinila evaporace, jenomže
schytávaj Í ruzné složky puvodní tekutiny za jej ich vyprchávání
a ciní je zužitkovatelnými.
Krome toho se lidskému dumyslu
podarilo prekombinovati
nekteré s chemických složek puvodní
nafty, takže se tim získává vetší nebo menši množství toho
nebo onoho naftového produktu. Ctyri základní produkty, získávané procesem rafinacnim,
jsou: gasolin,
petrolej,
palivový
petrolej a oleje mazadlové. Každý z techto produktu má v civilisovaném živote své použití, a každý lze ze surové nafty ZÍskati
cist3'.
Zpusoby použití gasolinu jsou zrejmé. Je palivem pro stroje
na vnitrní spalování. Jím byl umožnen úžasne rychlý vývoj
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prumyslu automotivnÍho. Automobil a létadlo zpusobily hluboké
zmeny v hospodárském a sociálním živote sveta. Nákladní auto
se stalo neocenitelnou soucástí naší distribucní soustavy statku.
Prospech,
jejž : poskytuje
automotivnÍ vozidlo potrebám, komfortu a príjemnostem
lidstva, je nepochybne
z nejvetších a
nejzjevnejších
rysu nedávného pokroku.
Petrolej byl prvním a témer po ctyri desÍtiletí nejduležite:jšÍm naftovým produktem. Po celou druhou polovinu devatenáctého stoietí byl velkým osvetlovatelem sveta. Úsilím velké Standard OH Company, vybudované
organisacním
geniem Johna
Rockefellera a jeho druhu, stal se petrolej hlavním zdrojem svetelným netoliko ve Spoj. státech, nýbrž i v dalekých krajíó
cÍnsk.Í'ch. Ale ke sklonku století se prestává užívati petroleje
jakožto svÍtiva. Plynový horák a elektrická žárovka vytlacily
lampu. umelý plyn a elektrina petrolej, jenž zustává svítivem
jenom na periferiích sveta. Jinak se zacíná petroleje uŽÍvat hojneJší merou jako zdroje energie k pohonu zemedelských traktoru. Byl prizpt150bem jistým typtnTI stroju na vnitrní spalování
a rychle na tomto poli nabývá hospodárské posice.
Petrolej palivový je prímou náhradou uhlí. Užívá se ho k výrobe elektr: energie, k pohonu ruzných parních stroju a nahrazuje se jím rychle uhlí na lodích, nebot 'jej lze snáze transportovati než uhlí: zaujimá méne lodního prostoru, jenž má
pro obchod velkou cenu. Jeho težba také nestoj í tolik lidské
energie. Pro svetová ·lodstva se stal vecí nezbytnou. V roce
1921 potrebovalo
americké lodstyo pres osm milionu barelu
palivového petroleje, lodstvo obchodní šedesát milionu barelu.
Potreba mazadel casem vzrustá a nemá do budoucna jiných
omezení r,ež vývoj strojové
civilisace.
Stroje šetrící lidské
energie docházej i v domácím i zemedelském živote upotrebení
stále vetšího. To znamená rozvoj velkovýroby v továrnách na
stroje, jež je podmínena mazadly; to také znamená zvýšenou
potrebu mazadel pro tyto stroje samy. Rychlý rozvoj v zužitkování vodních sil má prímým dusledkem nový rozvoj stroju
šetrících Í1dské energie novou potrebu nezbytné pomucky,
mazadlových oleju.
Zužitkování vedlejších naftovÝch produktu je dosud v prvých
pocátcích. Do l; lldoucnosti jsou zde ješte ohromné možnosti
nevypocÍtatelné
téme!' užitecnosti skryté v nerozložených
dosud
komponentách
surové nafty. Znalci soudí, že prumysl dehtový
n;Í1že býti dvakrát
prekonán prumyslem
vedlejších
produktu
naftových. A význam prumyslu dehtového lze poznati z faktu,
že jen aniliniová barviva, jež skytá, zajištují mu bezpecné místo
mezi nezbytnými pomocnými zdroji civilisace.
Kdyžl príroda tvorila naftu pred miliony let, vložila do smesi
ruzné chemické složky, jež nyní vylucujeme
ze surové nafty
tryskající
na zemský povrch, kdykoli se dotkneme jejích skrytých. zdroju. A starší, primitivnejšÍ
rafinacní metody záležely
proste v tom, že se ruzné složky vylucovaly ze surové nafty
v takovém množství,
jakého jen mohla poskytnouti.
Tento
postup, jemuž se ·ríkalo »sbÍránÍ«, byl nehospodárný.
N ejmodernejšÍ postup, zvaný »štepenÍm«, záleŽÍ v jedné ze svých fází
v tom, že se nekteré molekuly surové nafty podrobují
jisté
chemické zmene, takže na príklad barel suroviny muže poskytnouti více gazolinu, než kolik ho bylo v puvodní smesi a to
na újmu, rekneme, množství mazadlových oleju, poskytovaných
v téže dobe.
Tento dumyslný proces, jímž se ze surové nafty získávají
ruzné produkty, potrebné
pro úcely eivilisace, vede k velmi
duležité otázce. Její význam vyniká zvlášte se zretelem k faktu,
že zásoby nafty, zbývaj ící pro budoucnost, jsou presne vymezeny a stále neprístupnejší.
Relativní duležitost ruzných produktu nafty je zrejmá a žádá si peclivé pozornosti nejlepších
znalcu.
Nejvýznacnejším
rysem u vývoje naftového
prumyslu jest
rozmach prumyslu
automotivního.
V roce 1911 bylo> ve Spoj.
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státech registrováno
700.000 motorových
vozidel a toho roku
pripadalo z naftové težby 325 barelu na jedna motorové vozidlo.
O deset let pozdeji, v roce 1921, bylo už 9,500.000 motorových
vozidel a z naftové težby pripadalo na jedno vozidlo prumerne
jenom 47 barelu. Všechna motorová vozidla jsou zarízena na
pohon gasolinový. A proto se musí sous~rediti veškeré úsilí
rafinacního prumyslu na hledání metod, jimiž by se získalo ze
surové nafty co· možnÍl nejvíce gasolinu.
Zároven však vzrostla nesmírne potreba naftových mazadel.
R. 1914 vyrábely Spoj. státy 517,000.000 galonu ruzných naftoyých mazadel. V r. 1919 vzrostla tato císlice na 819,000.000
galonu a dnes ciní pres miliardu galonu.
V posledních nekolika letech se jevila v rafinacním prumyslu
tendence zduraznující
výrobu mazadel. »Sberací« postup ponechává nejvetší cást obsahu surové nafty ve zbytkovém petroleji palivovém, kde se spaluje, místa aby se ho dobývalo. V r~ce
1921 bylo z amerických
rafinerií 35 procent zarízena na. postup
»sb6rací«, na dobývání mazadlových
aleju 46 procent. O této
tendenci praví Pogue:
»J ak vzrustá poptávka po· mazadlech,
prechází rafinerie za rafinerií
od rozkladné destilace, jež má
hlavní zrení ke gasolinu, k parní destilací, jejímž
hlavním
cílem je mazadlo.«

Parafinová

nafta obsahuje 25 procent mazadel, asfaltová témer
Dnes však se jich dobývá celkem jenom 5'4 proc.
To znamená, že pricházejí
nazmar témer ctyri petiny mazadlovÝch oleju, obsažených v nesmírných spoustách suroviny, jež
prochází rafineriemi.
Zde je dosud znacná priležitost k nabytí
mazadel, jichž se nyní enormní kvanta spalují.
Ale i když se nafta bude lépe zužitkovávati
v príslušném
pomeru k rozdílné hodnote jednotlivých svých produktu, zustává
faktem, že svetové její zásoby jsou zjevne omezené. A tento
fakt je alfou a omegou celé situace.
40 procent.

*

Svet je dnes v boji o petrolej a geografie naftových ložisek
je velmi významným 'Cinitelem, jenž urcuje smer tohoto zápasu.
Zbývající prístupné zásoby nafty jsou rozdeleny skoro rovnO'merne mezi obe polokoule, ale také potreba petroleje, potreba
prumyslová i všeobecná, je podobne rozdelena mezi tyto dve
cásti globu. Ze všech základních hmot, jichž zužitkování tvorí
podklad dnešní civilisace, vyžaduje nafta naprostO' neodkladné
a vážné pozornosti. Boj ~ petrolej je bajem o prumyslovou sta1Jilitu a moc. Pro každau prumyslovou
zemí je akutním národním problémem. A protože ani jeden stát nemá dnes v svých
hranicích dostatecných zásob nafty, je otázka petroleje z nejvetších otázek mezinárodních.
Hlavní boj o vládu nad naftovými zrídly je mezi Amerikau a
Velkou Britanií;
odtud animosita
mezi obema zememi, jíž
dúplnuje souperství obchodní. Spojeným státi'tm jde predevším
o vládu nad zdroji západní polokoule, jižne od Rio Grande.
Pozornost Velké Britanie se upíná k evropskému východu. Ale
Evropa - Velká Britanie i ostatní zeme - zasahuje také na
západní polokouli, stejne jako se uplatnuj í americké petrolejové
zájmy v Evrope. A z tohotO' krížení zájmu vzniká opravdové
souperství.
At se tomu ríká jakkoli - imperialism, hospod~rská nutnost
vyjádrená základními potrebami
hospodárskÝmi,
nebo zajištování proti nedostatku
jedné z nejnezbytnéjších
basí moderní
hospodárské cinnosti je tento boj o petrolej faktem nesporným a nevyhnutelným.
Zdá se skoro, jako by geografické
pomery, tradice a znatelná inklinace vedly k tomu, aby se
Velká Britanie zmocnila všech hlavních petrolejových
zdroju
na polokouli východní. Spoj. státy na po·lokouli západní. Je otázka,
zdali si oba tito prumysloví
obri rozdelí svet mezi sebe po
prátelsku, ci dojde-Ii k velkým a smutným konfliktum.
Oba
státy jsou práve v úporném zápase v Persii a v Mexiku.
To je dnešní zjevná tendence. Ale tem, kdo verí, že prese
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všechen zmatek provázející
naše snahy o prízpusabení
se pomerum vzníklým z války, svet vstoupil definitivne
na cestu
vedoucí k interkontinentální
hospodáfské
soucinností a po prípade k sjednocení,
tem všem se jeví petro!ejový
problém,
pokud jde o vládu nad zdraji, v docela jiném svetle. Problém
petrolejový
jest jenom cástí problému mnohem naléhavejšího,
jehož rešení záleží v mezinárodní
kontrole svetových zásob
základních surovin a v jejich rozdelení mezi národy. Svet je
definitivne ze stadia, kdy pokládal své prírodní zdroje za nevycerpatelné.
Má-li cívilisace obstáti, jeví se nutným, aby se
distribuce základních surovin jako uhlí, železa, dríví a predevším petroleje dela za kontroly mezinárodní.
Tato otázka se
vynorila na parížské mírové konferenci,
byla však rychle odklizena. Ale objeví se nutne znovu. Není pochyby, že v príštích
dvou desítiletích
bude lidstvo státi pred alternativou
mezinárodní soucinnosti nebo rady konfliktu o vládu nad základními surovinami. Zvítezí-Ii prvá možnost brzy, bude dobre.
To je jedna stránka otázky. Ale civilisace stojí také pred problémem zachování duležitých zdroju, jež jsou jejím podkladem.
Nesmí jimi plýtvati. Toto zachovávání
zdroju musí být konstruktivní,
musí se jeviti ve zpusobu zužitkování.
Petroleje
nutno dobývati lacino a zužitkavávati
úcelne. Jako prestává
petrolej býti svítidlem, tak musí býti omezena jeho spotreba
za palivo na minimum. Lodní stroje potrebují petroleje jako
paliva, nebot každé jiné palivo ciní újmu lodnímu prostO'ru a
rychlosti. Ale nen[ proc páliti petrolej v stationérních strojích
na pevné zemi, když prece máme ohromné vodní síly, dosud
nezužitkované.
Nejvetší ztráty plynou dnes z nicení ohromných kvant hod~
notnejších
složek nafty nerozumnou
rafinací a prílišným užíváním nafty na topení. Jeví se tendence zvýšiti výrobu mazadel
a gasolinu, ale blíží se doba, kdy bude kladena vetší váha na
mazadla. Dokud jsou moderní stroje nemožné bez mazadel a
dokud je nafta jediným zdrojem mazadel pro stroje rychlochodné, dotud je zlocinem proti civilisaci, obetuje-li se t:reba
jediný galon mazadel ve prospech paliva,' jež lze více méne
snadno nahraditi.

Doba

a lidé

i

Len n o s obe.
Nejde ovšem o nejakou konfessi ve slohu vyznání Rousseauova ci Sv. Augustina. Lenin byl chemicky prost jakékoliv autobiografické sentimentali ty a po této stránce mel asi težký osud:
býti c i z i n c e m mezi svými nejbližšími.
Nebot i Trocký, po Leninovi zajisté nejschopnejší a nejráwvitejší zjev mezi bolševiky, si prece hodne potrpí na osobní ješitnost. A což takový Zinovjev - tento labužník revoluce, anebo Radekl _ rekordní »mluvidlo« bolševismu!! Od nich zaj isté
se dockáme sáhodlouhých memoirt\, které budou rozmanitou va·
riací na motiv _ »Já«. Pravda, také Lenin zanechal zápisky
denníkového rázu, pojednávaj ící zejména o bolševické fási ruské
revoluce.
Po jeho smrti tyto zápisky byly svereny zvláštní komisi. Cást
techto záznamu, týkající se nejposlednejší doby, záhadným zpu.
sobem J}ojednou zmizela. Bolševici predpokládají, že byly patrne
zašantroceny do ciziny za ucelem uve:rejnení, tím spíše, že obsahují hodne kritického materiálu, jenž muže býti vítanou pomuckou v protibolševické
ka.mpani. Prof. Izmajlov, predseda komise, odpykal ztrátu odsouzením »k nejvyšší míre trestu«, totiž
smrtí, byv podezríván, že se to stalo za jeho nápomoci.
To, o cem chci zde pojednati, jsou osobní odpovedi Leninovy na anketní dotazy bolševické vlády. Byly celkem ctyri v období 1920-22. Jest to predevším záznam o kontrolní registraci
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clenu moskevské organisace strany; pak je to dotazník v souvíslosti se všeobecným scítáním Edu v Rusku r. 1922. Konecne
je to vlastní záznam Leninuv o persanaliích pro potreby strany
a rozhodnutí o vepsání jména Leninova na rudou tabuli, nejvyšší to vyznamenání v ríši savetu.
Biograficky
a psychologícky
zajímavými
jsou ovšem první
dva dotazníky. Právem
na ty ta osabní záznamy Leninovy se
hodí známý aforísm: clovek tot sloh. Odpovedi Leninovy jsou
naprosto lakonické a prosté jakékoliv autobiografické
ornamenfky. Dotaz r. 1920 (podzim) o puvodu, povolání. atd. - zodpovídá strucne:
Vladimír Iljic Uljanov, 50 lel stár; 'narozen v Simbirsku, povoláním u cit e I. Své vzdelání popísuj e takto:
»Gymnasium.
Jako externista
ude'lal jsem zkoušky na právnické fakulte r. 1891«. V druhém dotazniku (prí scítáni lidu
r. 1922) nalézáme doplnek ke stredoškalskému
studiu, že
totiž gymnasium absolvoval behem 7 roku. Dotaz o j a z y k ov ý c h znalostech Lenin lapidarne odbývá slovy: »Francouzštinu,
nemcinu a anglicinu: všechny tri špatne ... «
Dotazníky
zpytují pak, co cetl tázaný ze spis{'t Marxových,
a Plechanovových.
Engelhových,
Len i n o v Ý c h, Kautského
Lenin podtrhuj e jména všech uvedených spisovatelu mimo sebe
a podol)'ká: »T é mer vš e«.
Dotazník se ptá dále: »0 cem prednášel a recnil delnictvu a
sedlákum?« »Vetšinou o politických
thematech«, odpovídá Lenin. Na dotaz, zda pusobil žurnalísticky a v jakém smeru, Le.nin píše: »Málokdy a o politických atázkách«. Jsa dotazován
potom, zda dovede psáti letáky a co vlastne! napsal, Lenin odbý·
vá to zrej me dobrácky strucnou poznámkou:
"Ano, vypocítati
nelze, bylo taho dost«. Na otázku, zda v r. 1921 cetl pravidelne
a jaké noviny, vudce bolševiku prohlašuje, že cetl, ale nes o us t a vne. Nekteré príliš všetecné dotazy Lenín odbývá jednaduše mlcením. Na pr. zda a v jakém rozsahu prodelal kurs
palitické
t. zv. »p o i tg r a mat y«, tedy jakési komunístické
vševedy.
.
Lenín zrejme se vyhýbá jakékoliv ostentativnosti,
pokud jde
o politickou persekuci osobne prožitou. Dotaz v té prícine odpovídá lakonickými statístickýmí údaji a tom, kdy a jak dlouho
byl veznen: »uprostred r. 1887 (nekolik dnu); v období 1895
až 1897 (14 mesícu) a vyhnanství na dobu trí roku na Sibir.
V r. 1900 - (nekolik dnlt).« Stejne strucne informuje o svém
nuceném pobytu v cizine. Uvádí leta »1895, 1900-1905,
1907 až
1917 na emigraci (Svýcarsko, Francie, Anglie, Nemecko, Nizozemí).« Schází tu údaj o pabytu v bývalém Rakousku, v predvecer svetové války, kdy Lenin prodléval v Krakove a kde ho
také stihlo vypuknutí svetového válecného konfliktu. Je zaj ímavo, že Lenin nikdy nebyl v armáde a že, ja.k sám doznává, nemel žádné vojenské prupravy. Také neodpovídá na otázku, »z d a
byl ne kdy r a !li e n", ac zodpovídal tenta dotaz pa atentátu,
jenž spáchán byl na neho Kaplanovou.
Doznává, že r. 1887,
zúcastnil se studentského oposicníha protívládníha
hnutí, že intensivne pracoval v podzemním revolucním hnutí a v tajných
revolucních organisacích. Tento dotaz zodpovídá jedním slovem
»m noh 0«. Svoj i spoluúcast
na ú nor o v é (predbolševické)
rtvoluci v Rusku· kvalifikuje
takto:
»Mimo všeobecné práce
v rámci strany nijak jsem se jí nezúcastni1«. Psychologícky
zajímavou je prota jeho odpoved na dotaz v spoluúcasti a úloze
v ríjnovém prevratu: »J ako clen ústredního výboru« - opravdu
hyperlakonicky karakterisuje
Lenin svuj vztah k bolševické revoluci, jež rozhodla o osudu Ruska na dlouhá léta a jež vtiskla
této zemi zcela odlišnou a svéráznou sociálne-politickou
tvárnost.

I

Z ankety vysvítá dále, že Lenin nebyl nikdy clenem žádné
jíné polítické strany. Historicky
svuj vztah k ruské kamunistické strane precisuje slovy: »Od založení a dríve (r. 1893)«, co·ž
znamená, že byl bolševikem ješte než bolševism se ustavil v samostatnou politickou stranu.
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Nejneochotneji
zodpovídá Lenín anketní dotazy o svém p<>vo lán í a o db o r no é m z a m e s t n á n í. Se z.rejmou nechuti
daznává, že byl »1 i teT á tem
a že se žívil literární prací«.
Také jaka vedlejší výdelek uvádi »1i t e r á r n í«. Nerad uvádel
v tec'h anketách svuj aficielní titul v bolševickém státe: »P r e dsed a. S o v n a r k a m a«, a naopak rád se hlásí jako revolucní
»profesionál« (odborár).
.
Z prabíraného zde anketniho materiálu vysvítá dále, že Lenill
mel disciplinární
konflikty ve své palitícké cinnosti s mellševíky, kdy docházelo k rozkolum v puvodne jednotné ruské soc.demokratické
strane. J edínou sebevedomou odpovedí Leninovou
je poslední, kde vudce bolševismu zodpovídá dotaz: »J aké dokumenty, listiny ci certifikáty máte o svém clenství v naší nelegální stranické organisa.ci?« Odpovídá:
»Dej iny stranyto t i s t i Ilo a«! At jsou tyto osobní údaje Leninovy sebestruc"
nejší a ma] ící ráz spíše statistického,
než biografického
mate. riálu, prece ostre zachycují psychologický profil toho, kdo po
Petru Velikém prvý se. odvážil mocí individuelní
nezkrotné
vule vrhnouti Rusko na nové cesty dejínného vÝvoje. Tragedie
Leninova byla! v tam, že on' - u t r a m a r x i & t a, tedy stou"
penec sociologického smer~, uznávajíciho
krajní historický determinism lidského dení a vývoje, pokusil se a sociální prevrat
v zemi, jejíž hospodárský dosavadní vývin a stav, marxisticky
vzato,
naprosta odporoval možnosti zdaru tohoto revolucního
experimentu.
Je ješte jedna prícina., proc dílo Leninovo se v Rusku nezdarílo: v revalucním areopagu Sovdepije Lenin mel kolem sebe vyjma Trockého - vesmes malé lidi, kterí pronášeli dutá revolucní hesla, vubec pestovali verbální atletism' (víz Zinovjev, Radek), ale jimž scházela vnitrní índividualita, revolucní víra.
A není prato náhodou., že balsamované telo Lenínovo ponecháno bylo proti jeho vuli v mausoleu na Rudém námestí že
zasedání posledníha mezinárodního
kominternu( jednající o ~odstate pravého lenínismu, konalo se v této hrobce, což, jak patmo
z referátu
nekterých
zahranicních
delegátu,
pusobilo na ne
opravdu mohutným tém~r mystíckým dojmem.
Ano, tato balsamovaná
mrtvola, tento mrtvý symbol má
v sobe více síly a životního elánu než dnešní živí vudcové bolševické revoluce, kterí bez leninské ideologie byli by mrtvou príteží tak nedávného, ale prece již hístorického v c e r e j š k a.
A práve v strucných autobíografických
odpovedech na anketllí
dotazy, plastícky se rýsuje opravdu revolucní silhueta toho, kdo
mel v sabe dosti síly a víry., aby zboril starý svet, ale j~muž
nebylo dáno - státi se Janem Krtitelem nové spolecnosti, jež
vzejde jednou z jiných základu a predpokladu, ne pouze z n ic i v é, ale predevším t v o r i v é sociální síly lidstva .. _ H. B.
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Hovory s herci.
(2. BoO h u š Z a k o paL)
T,am, kde elektrika se rozjíždí od Vinohrad k Vršovicum, asi uprostred svahu v dome, který u každého
poschodí má vedlejší schodište, koncící v temném koute
takže nade dvermi bytu musí i ve dne svítiti žárovka'
bl?l} ~?hu~ ~,:ko~aL Ovšem dva jasné pokojíky, kter~
pnv!taJ! navstevl1lka po vstupu z tmavého schodište,
dají záhy zapomenouti na tuto prípravu. A jejich obvvatel, uhlazený muž jemné tváre, zušlechtené umeníti-I,
kterou bys spíše než herci pricítal hudebníku neb malíri, staví se mi tu do plného denního svetla. Sem tam
pohyb, zejména zpusob chuze, když krok nabude zvláštního výrazu soustredení, a hlas, jakmile se ponekud zpe-
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vave POVYS1, pnpomenou ti herce. Ale jinak zdá se
ti býti skoro prost onoho kouzla, které jej obestírá na
jevišti. Oblicej zdá se býti prostý, uprímllÝ a zretelný
jako ty dva jasné pokojíky, kde vidíš naráz do všech
Koutu, kde na první pohled nezustane ti nic utajeno,
ponevadž není tu zbytecného nábytku, který by zakrýval
steny. Volné steny obou pokojíku jsou jakoby otevrenou knihou Zakopalova života. Svedcí zejména o jedné,
vedle herectví nejvýše pestované životní ;álibe: v malírství. Steny od zeme takrka ke stropu jsou po:Uyty
obrazy, originály malíru, Zakopalovi milých. Plastiky,
podobizny venované s lichotivými prípisy a jiné intimní
památky doplnují tuto malou obrazárnu,
kterou Zakopal kus po kuse snášel behem své dlouhé umelecKé
dráhy do svého mládeneckého bytu. Dalo by se z ní
vycísti leccos práve o té jeho umelecké dráze. Tamhle
visí na pr. tableau, které Zakopalovi venoval jeho
první riditel Budil, zde podobizna Šubrtova s patetickým venováním: »Odešel jsem a vstali jste za mne
všichni !«, jí na blízku podobná pozornost francouzského básníka Vildraca.
Nelze na ráz precísti vše, co
je napsáno na stenách ze Zakopalova života.
Nutno pozorovati také jeho tvár, která, poprve spatrena bez lícidla v denním svetle, prekvapuje svou neopotrebovaností, takrka mladickou svežestí.
Prekvapují predevším jemná ústa, ~terá bychom sotva pricítali komikovi. Tak jsou citlivá, tak dovedou zachycovati nejmekcí záchvevy, nejteplejší odstíny charakterových vlastností, zakrývati, byt zároven kombinovati
útoky úsmešku a ironie. Dívám se do této tváre a nerekl bych ani, že stojím tu pred posledním z té rady velkS'ch hercll, které nám dal úporný, težko se propracovávající vývoj našeho divadla, které ucil život, kterí
vyrostli, težíce z vlastního fondu. Ac Zakopal každým
rysem, opravdovostí, /vlastní zkušeností, zís~ávanou
erudicí a celým zápalem divadelním, jakého dnes již
dávno neznáme, hlásí se k starému slavnému rodu,
cítíme prece, že je náš, náleží dnešnímu životu, odpcvídá jeho kulturním požadavkum, má ve své tvári
vtisknutu jeho znacku.
Rozhovor zacal' jsem otázkou, jaký byl dosavadní
beh umelcova života.
- Narodil jsem se v Cílci u Nymburka, kde muj
otec byl hospodárským správcem na panství ThunaHohensteina.
Pak si pronajal dvur v Praskolesích
u Horovic, kde jsem strávil detství a vychodil obecnou
školu. Záhy však zemrel a já se odstehoval s maminkou do Prahy, kde navštevoval jsem meštansKou školu
u sv. Jakuba.
Zabýval jsem se plánem jíti na malírskou akademii, melt jsem od detství zálibu v m<llírství, která dosud, jak vidíte, mne zcela neopustila.
Ale když mi bylo ctrnáct let, zemrela mi také matka a
já nešel nikam. Venoval jsem se sice malírství, ale jen
v oboru keramickém. Pri tom zacal jsem pestovati záhy divadlo. Jako ochotník byl jsem cinný od svých
osmnácti let a ponevadž jsem této své divadelní vášni
obetoval vše, volný cas i úspory, smím právem pocítati
také tato léta ke své divadelní cinnosti.
- Jaké
byly
vaše
vlastní
divadelní
zacátky?
.
- K vlastnímu divadlu dostal jsem se mnohen~ p')zdeji. Teprve roku 1901 byl jsem angažován ke spolecnosti Stockého, bývalého clena Pištekova divadla,
vystupující tehdy v Klatovech.
Za rok potom dostal
jsem se k divadlu plzenskému a odtud po peti letech
zakotvil jsem u divadla vinohradského.
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- K N á rod ním u d i vad I u j s t e s (' n f·
ucházel?
- Z Plzne ano. Má žádost k vinohradskému divad:u
nebyla jediným pokusem dostati se z Plzne k velkhn!l
divadlu. Nebot hostoval jsem pred tím dvakrát v Národním divadle .. Poprvé v Mol:ierovu Scapinovi. Riditel
Schmoranz slíbil mi urcite angažování a znovu mne
tento slib opakoval za mého nového pohostinského vystoupení v kterémsi studentském predstavení v Praze.
A ješte téhož roku vybídl mne k novému vystoupení
v árodním divadle, aCKoliv jsem se zdráhal, poukázav
na to, že sveruje mi nejmenší roli (Romrovu) ve
»Flachsmanu vychovateli«, kde vedle mne meli rovnež pohostinsky vystoupiti dva jiní v predních rolích
(Hurt jako Flachsmann a Hasen jako Fleming). Vyhovel jsem mlj, ale jak jsem predem mohl ocekávati,
ani pes po mne neštekl a z angažování k Národnímu
divadlu sešlo.
Jak
se vyvíjel
repertoir
vašich
r o í?
- U Stockého a pak u Budila v Plzni dal jsem se do
divadelní práce, jak byla práve ode mne žádána. Hrál
jsem milovníky, hrdiny, také harlekýny a obcas i komické role. Již v Plzni hrál jsem na pr. Haberšperka
z »N ašich furiantu«, takže tato charakterní figurka
provází mne po velkou cást mé dráhy. Ale když jsem
prišel k vinohradskému divadlu, byl jsem v první dobe
znacne ochuzen ve svém bohatém repertoiru a to práve
ve svém nejvlastnejším oboru. Dávali mi samé milovníky 2. vyložené hrdiny, až jsem byl z toho celý neštastný. Teprve Štech mi padl do noty. V »Deskovém
statku«, kter5r sám si režisoval, pridelil mi episodku
Šorela. Také jeho nová režie »Dábla« prinesia mi osve··
žení. Pridelil mi roli, kterou pred tím hrál Boleška, a
neobešlo se to bez boje se mnou, nebot jsem se této roli
vzpíral. Ale dopadlo to dobre. Co se tkne celkového
prehledu repertoiru m5rch rolí, dalo by se o tom d.ouho
a široce hovoriti. Mám tu práve po ruce kní žku svých
rolí z vinohradského divadla.
Jsou vlastne již dve,
nebot jedna je již popsán:{ a .ii~te by ús nudilo. kdybych mel podati jen pouhý výcet. První byl Morén
z »Markýze Prioly«, n2.3kdw:tl Pipmg z »GodivY"
(hrál jsem ho po Boleslavi). Konif z »2 X 2
5«, šorel z »Deskového statku«, Jedlicka z»Palicovy
dcery«, Král Ludvík z »Ranní Ropuchy« atd. Za sedmnáct let mého pllsobení u tohoto divadla je tech rolí
úhrnem 240.
.
- Co byste
mi mohl
ríci aspon
o svých
rolích
molietovsk5rch?
- K jménu Molierovu víže se, jak jsem se již zmínil,
mé první pohostinské vystoupení v Národním divadle.
Byla to »Šiba]ství Scapinova«. Od té doby dostal jsem
se k Molierovi ovšem až na Vinohradech za režie' Hil~rovy. Nejprve v »Donu Juanovi«, pak v »Amfryonovi«. Tato komedie poskyt1'a mi první roli, kterou
jsem hrál s chutí, protože priléhala mé povaze. Ovšem
teprve za Kvapila pri oslaváéh Molierových dostal jsem
se k vrcholným postavám, nejprve k »Domnelému paroháci«, pak k »Lakomci« a »Tartuffovi«. Na »Lakomce«
jsem se dlouho tešil a nalezl jsem v nem také roz~oš
dllsud nezažitou - nemel jsem vubec dojem, že hraji,
žil jsem na scéne, šlo to prímo z cloveka. Je to, pravda,
karikatura, ale dle mého názoru smešnost muže býti
hnána jen do té míry, aby vzbuzovala útrpnost. Teleso
divadla ve svém složení není jednotné. Nekdo se bourlive smeje, jiný se jen usmívá. Každý z diváku chápe
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komiku dle svých disposic a proto divadlo má dbáti
jistých mezí pri vyvolávání komických úcinu. Vždy
jsem se díval na jeho poslání jako na neco posvátného
a na herecké pósobení vubec jako na náboženský obrad.
Komika neznamená nevázanost, improvisaci, dohánejíc
diváctvo k smíchu za každou cenu, nýbrž T:Jlácipráve
tak zodpovednou, u;<áznenou a v sebe uzavrenou, jako
je tragika.
Tak jsem pojímal vrcholné postavy Molierovy. Nemohl mi tedy býti smešný takový »Lakomec«. Jako nekdo dovede rozpl)'vati se citem, býti naašen pro své díte, plakat nad jeho smrtí - tak muže jiný
prilnouti k mrtvému kovu.
- J a k s o u v i s í stí m t o »L a k Q m c e m« v aš e p o s led n í vel k á p'Ú S t a v a S h a k e s par o vs k á, »S h y I o c k« ?
- Také ten je míren více do tragiKY než do komiky.
Tento lidský cerv chce býti živa také svým zpusobem
žije. Je to v jádre dobrý clovek, aspon je presvedcen,
že jedná dobre, a mstí-li se, nejde to tak z neho samotného, z jeho vlastní libllstky, jako z celé rasy, mstí se za
všechny své soukmenovce.
však nemíním jej ani výslovne tragicky, vidím v nem proste cloveka. Pro mne
je nejvyšším zákonem hereckého tvorení: prirozenost.
Jestliže je neco prirozené, vynikne komika prípadu bez
zduraznování, bez prehánení, a vše, co je v tomto prípadu na víc, cím by mohl' býti povýšen nad obycejnou
kariKaturu, ten obrys zlidštení, vyjde prirozeným podáním na povrch jako olej nad vodu.
- Jak se tedy
díváte
na hereckou
príp r a v u?
- Rekl jsem již, že umení a tudíž i herecké umení
a z neho zvlášte obor komiky má své meze. Je tedy
chybou, posuzuje-li se herec a zvlášte komik dle toho,
co je sice darem nebes, hrivnou k zúrocení sverenou,
umeleckÝm predpokladem, co však zdaleka ješte není
umením. AbJ'ch to ukázal na príklade. V poslední dobe
obrátila se pozornost pražské verejnosti
Ke komikovi
Vlastovi Buriánovi.
Kritika vyzvedá a ocenuje jeho
výkony práve na základe schopnosti, která ješte nemuže rozhodovati o jeho umelecké cene: na základe
jeho improvisace. Hodnota herce, jeho mocnost, jeho
mohoucnost v umeleckém tvorení nesmí se nikdy posuzovati dle schopnosti, která snadno by se mohla zvrhnouti v hereckou necnost. Správne ho probudí teprve
práce v divadelním telese, jehož produkce je v plném
chodu.
Strcte takového Buriána do ensemblu.
At
hraje jednu roli za druhou, jak je den prinese, at zkusí
nikoli podávati stále jedno a t'Útéž, jednemi a týmiž
vtipy získávati si 'Okamžitého úspechu, nýbrž hledati,
dáti pOKaždé neco jiného, nového do svého výkonu.
Mohu z vlastního poznání prohlásiti, že i vyspel'ého,
zkušeného herce neustále pronásJeduje a mucí úsilí,
dobývati stále neceh'Ú nového. Výsledky tohoto úsilí
jsou vlastním zkušebním kamenem hereckého umení.
Takový herec, který dostává jednu roli za druhou, rozpozná brzy, jak jedna role v jádre podobá se druhé, jak
vracejí se stále tytéž typy v jeho repertoiry - tím
spíše, když vyskytne se pozorná správa, která o herce
dbá a snaží se pridelovati mu role, priléhající jeho nadání. Jaká tu nastávají pro neho muka, když ctvrtá,
pátá, desátá role ocitnou se v jeho rukou a všechny jsou
téhož genru a on musí vymýšlet odstíny stál'e nové.
Svou individualitu, pravda, zachovat, ale prece podat
nový v)'kon ta'K, aby byla z neho znáti pokracující
práce. Zde teprve móže osvedciti herec tu pravou míru
tvorivosti, dle níž a dle niceho jiného smí býti oceno-
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ván. Mluvil jsem však o pozorné správe, která vyhledává pro herce priléhavé role. Pro zacátecníky bych
ani této zvláštní péce nedoporucoval.
Pro vyzkoušení
a vyškolení treba vstrciti herce ja~o nes formovaný materiál' do divadelního stroje, at hraje, co je práve potreba - jak musil jsem hráti já a jak musila hráti
vetšina našich herel!. Vyhledávati hned pro zacátecníka
role, v kterých by se zablýskl, bylo by ovšem velmi pohodlné. Ale hráti divadlo, neznamená dáv..at si vybírati
speciality, bonbónKy. To by mohl lecjaký soudní rada
hráti a diváci by mohli o nem ríci: To je neco, to nedovede ani Zakopal. Má odpoved by ovšem znela: Dejte
toho pana radu do ensemblu tak na dva na tri roky,
at zase udelá, co jsem delal Kdysi já - a pak mluvte.
- Co mi mužete
ríci o své vlastní
herecké
príprave?
- Dotkl jsem se již zákona, který pokládám za nejvyšší v umení: prirozenost. Prirozeným chtel jsem také
míti svuj vývoj.
Již tehdy, když jsem hrával jako
ochotník, naléhal na mne prítel, abych šel do školy
k nekterému vynikajícímu herci. Ale odmítl jsem. Prál
jsem si dojíti ke všemu sám, spoléhaje na svuj fond,
že umení je ve mne, že jen mou vlastní prací muže se
zdárne rozvíjeti.
A ukáže-li se, že není ve mne, tedy
žádná škoda. Dnes mohu jen potvrditi, co jsem dríve
tušil. Herectví nelze se nauciti. Žádná dramatická ŠKola
nevcepuje do herce, C'Úv nem není. Pravou škol'Úu je
prakse, práce v ensemblu.
- Pri cít á tet e d y e n sem b I u h I'a v n í p 0díl na vývinu
herce?
- Ano, ensemble muže mnoho vykonati pro herce.
Videli jsme to na Moskevských. Ti byli pr'Ú mne ensemblem, v kterém bylo mOžno se oddati ideálne herecké
práci. U nich šlo se tomu až do špicek prstu. Nebýti
stále zapražen studiem nových rolí, jak je tomu v tech
našich továrnách na premiéry, kde to jde všechno ráz
na ráz, bez oddechu, casto bez náležité prípravY,moci
vypracovat roli v dlouhé rade zkoušek a v nescíslných
reprisách, to je 'Opravdu ideální. Pak se ovšem hraje
také s rozkoší. Moskevští ukázali nám pri posledních
zájezdech, že jsou sice trochu staromódní, ale že podávají cisté, nefalšované umení.
- Jaké je vaše studium
rolí?
- Hraji pokud možno nejpravdiveji,
ale pravda
mllsí býti napred hledána rozumem. Umet roli - to je
nejmín, co mohu jí dáti. Když pr'Ú nic jiného, tedy
aspoi'í z úcty k autorovi mel by herec .splniti tento základní predpoklad. Autor píše své drama a lpí na každém slove.
když jeho hra není práve dramaticky zpusobilá, je to aspoi'í poctivá práce. slovesná a proto treba
respektovati její výraz. Ve vlastním výkonu dávám se
vésti citem, ale vždy i pri nejvetším afektu jen tak,
že mohu mysliti napred. Herecký výkon, správne vypracovaný, znamená nepretržité myšlení ku predu. Já,
který roli znám, vím, co budu delati za deset minut,
a kdybych prestal v prvním jednání, mohl bych bez
dlouhého rozmýšlení dle potreby pokracovati ve výjevu
trebas až z tretího jednání. Psychologický postup rozvíjí se sám sebou, nese roli, ovšem jen v prípade, že
je predem vytvorená. Ne nabiflovaná, ale prostudovaná, promyšlená a propracovaná.
Kdybych ji nemel
prostudovanou, kdyby to nešlo soustavne, psychologická nit by se pretrhla a nemohl bych dále. Jsou
herci, kterí snad zmohou roli psychologicky, ale málo
kdy s jistotou ji zmohou slovne. Tu nastává zápas
s napovedou, který - když nic jiného - pusobí rušive
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v hercove gestikulaci, utvárející se vždy nejak v neprospech výkonu, aby vlastní slabinu jeho, stálou nejistotu
v ovládání tekstu, nejak maskovala. Je to vždy Kazem
nejen na urcitém výkonu, ale i na urcité herecké osobnosti vubec, nenavykne-li si herec hned od zacátku
plniti tuto nejmenší povinnost, kterou k roli má, neodolá-li svodum a nátlakum povolání, které od neho vyžaduje ovšem nekdy nemožnosti.
Vždy odmítal jsem
zásadne úlohy, které jsem mel nastudovati za nekoho
nahonem, aby - jak se ríká - umožnilo se predstavení. Nebot takovou ochotností, 'Která ukáže herci, že
lze to také udelat bez práce, jen pomocí napovedovy
budky, vtrhuje do jeho práce šlendrián, který se pozdeji vymstí.
emohu tedy než doporuciti sv{ij zpusob
práce, který hned od pocátku je si vedom své odpovednosti a proto nic si neodpouští, nic si neulehcuje.
Nejméne pak slovní 'Ovládnutí role. Nebot teprve utkání
psychologické nite na slovním pod'i<ladu znamená poctivou práci.
.
- Co d a lov
á m d i vad I o, j e h o ž j s t e
c h l'o u b o u, z e j m é n a v p o s led n í f a s i s v ého pohnutého
vývoje?
- Ano, pohnutého. Verte, jak mám rád toto divadlo, jak mi prir'Ustlo k srdci, že nedovedu se mu
zproneveriti pres nejlákavejší sliby, i kdyby šlo jen
o pohostinské predstavení, tak vám musím uprímne si
postežovati. V tomto divadle, s kterým je spojena podstatná cást mé herecké práce, v Kterém mohl jsem se
plne rozvinouti - nebylo od zacátku klidu. Byla to
stále prke jako na sopce, v predivu intrik, v bombardování dvou! neprátelských stran. Tím vším má výkonnost mohla jen utrpeti. Odstonal jsem t'U ostatne i fysicky. Nebot následky této práce v neklidu privodily mi
nikoliv v poslední rade nervovou chorobu, která donutila mne na cas zanechati studia. Doposud také mám od
lékare zapovezeno studovati v noci. Bylot mým zvykem vecer ulehnouti a bez svetla na loži takrka v polospánku memorovati studovanou roli: nebylo to tak pohodlné, jaK by se zdálo, nebot nejvetší utrpení pllsobilo
mi rozmotávání
zadrhnuté niti pameti, kdy nebyl'U
svetla, abych se mohl kontrolovati tekstem. N uže, nyní
musil jsem se vzdáti techto nocnÍ'Ch zápasu s pametí
ve tme, kdy, zbaven vedomí telesnosti, leže na loži,
mohl jsem se cele napínati do duševní sféry.
- Z a žil j s t e v š a k l' o z k vet s v é h o úst av u a j a k o p r v n í j e h o ci e n m u s i I j s t e u cít i t i ten t o l' o z k vet n e j víc e n a s obe. N eb o t d o d'U byt o h o t o l' o z k vet u v i noh r a ds k é hod i vad I a s pad a j í o b jev y v a š í h e re ck é i n d i v i d u a I i t y v n e j vet š í c hro
líc h.
C o s o udí t e o s v é m d r u h u, k t e r é h o, tre b a s·
ne her c e, v y nes I ten t o r o z k vet
r o vne! ž
jako vás - o dru Hilarovi?
- Priznám se vám, že z pocátku, než jsme si rozumeli, nezdál se mi styk s ním práve príjemný. Když
jsme se však pozna1'i, vycházeli jsme spolu velmi dobre.
Mel schopnost vypracovati vše do detailu, v tom svém
prostredí. pri tech svých podmínkách dáti jí vše možné,
takže to hrálo a 'Klapal'Ujen radost. Byl neúprosný. At
to byl Petr nebo Pavel, musil pracovat.
Pokud šlo
o mne, podrídil jsem se jeh'U vuli ochotne, když jsem
uznal, že má pravdu. A dr. Hilar nebyl vuci mne tak
zcela neúprosný, nebot prijímal: nekdy ochotne mé námitky, dával se presvedciti.
Nekdy ovšem neustoupil.
Ale i když jsem s ním nesouhlasil, vždy musil jsem
uznati, že všechno melo u neho jisté opodstatnení. Ve-
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del jak a proc co chce. Nebyl to teror pro teror, který
vyvíjel - nýbrž teror pro dobrou vec. Mám mu co
dekovati za to, že jsem se dostal k rolím molierovským.
Ovšem teprve za Kvapila octl jsem se u rolí nejvýznamnejších, ale pro mne znamenal mnoho již na pr. »Amfitryon«.
Pro Moliera mel Hilar mnoho smyslu, byl
mu blíž než »Baladynám« a podobným pokusným rozbehum svých pocátku u Národního divadla. Jako režisér mel znamenité nápady. Nebylo snad jeho všecko,
cím nás zkušené hef'ce prekvapoval, videl tú:é mnoho
v cizine, ale budil respekt a byl pracovník ohromný.
Stacilo se podívati na jeho režijní knihu, kde list tekstu
se strídal s listem poznámek, v kterých bylo vše napred
vypracováno hned pro první zkoušku - aby clovek nabyl úcty k jeho práci. Výtky, které bych proti Hilarovi
mel, netJ'rkají se veci samotné, vlastní divadelní prke,
trabas by v jistém smyslu mely k ní dúležitý vztah. Prosím, abyste nevidel v tom, co reknu, neco osobníh'U.
Mluvím za herce vubec, snad smím uciniti to jako herec s jist)'rmi ú:ušenostmi jménem svých druhll. Dr.
Hilar jako neherec, nebo správneji receno, jako znalec,
který herecké práci prihlíží, ji diriguje, ukázal casto,
jak málo dovede s hercem cítiti. Míním ve zvláštním
intimním smyslu, jaký sotva mohl by postihnouti clovek neznalý toho napiatého stavu, v kterém herec tv'Urí,
a kterÝm jako dusným tíživým oblakem je obestren
pred výkonem i po nem. Divadlo je vlastne spolecnost
abnormálních, stále rozcilených, stále napiatých lidí,
která žádá si jistých ohledu od toho, kdo chce s ní
neco dobrého porígiti.
Je konecne snadno státi nad
vším, dáti se nésti inspirací, intensivne spolupracovati
v jednotlivostech i v celku. když ten, kdo t'U delá, nevystavuje se osobne, nedává sebe v šanc, nesahá ve své
prímé pusobnosti dále než do zi<:ouš~k.Ale ideální režisér mel by se vcítiti i do stavu, v kterých se za jeho
dílo nasazují herci, kde jde o jednotlivce, o jednotlivé
povahy, které ruzne snášejí prípravu, výkon a reflex
výkonu, úspech ci neúspech.
Onemocnení Hilarovo
bylo pro naše divadelnictví ranou. Ale jednu svetlou
stránku múže pro nás míti dnes, kdy na ne vzhlížíme
jako na zažehnanou katastrofu.
Dovedlo snad toho
vášnivého teoretika, který neznal ohledu, nerozeznával
osob, k poznání, že dav svárících se, nervosních, rozcilených lidí, kterým je divadlo. chce ješte neco více než
všechen um a všechnu prozíravost svého vudce - chce
také jeho srdce. Jeto tak vice versa jako se zákonem
hereckého umení vúbec - zákonem ciste prírodním:
d'Uvésti diváka k tomu, aby cítil s hercem, když tento
hraje od srdce. Když neco delám pravdive, jsem presvedcen, že druhý bude presvedcen mou pravdivostí.
V tbm práve je síla umení, presvedciti, vložiti se cele
do tohoto napetí presvedcovacího úsilí. Když chci, aby
clovek plakal, musím to ríci tak, abych pri tom plakal
sám. Heslem divadla musí tedy býti - od srdce
k srdci!

Stav a vyhlídky francouzského filmu.
II.

Mo der

n í r e ž i s é r i a h led á ní

n o v Ý c h c e s t.

Bude-Ii tyto clánky cist nekdo, kdo nemá kino naprosto v lásce, necht dovolí, aby mu bylo receno: Pane, dostal jste se jednou vecer, ani neveda jak, do biografu; nemel jste štestí: prahloupý program;
cítil jste celou hodinu, jak vaše zoufalstvi
jen roste a nuda vám trýzni duši; pak náhle cosi se kmitlo:
ozárení obliceje, stín na zdi, myš len k a, která se stala v d itel n o u. Priznejte si; v té minute jste náhle pochopil, že jste

i
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se setkal s neznámou dosud, Il}ohutnou výrazuvou
možností,
schopnou vyjádrit, co nikdy neztlumocí ani hudba, ani divadlo,
ani román. Bohužel, za tím prišlo zase ne'kolik kilometru nejapností a tak) vám nazítrí zbyla jen vzpomínka na nudu a duševní únavu. Neuvedomil jste si dosah významného momentu.
Odsuzujete kino šmahem. Proc? Ponevadž sedadla v biografu
jsou jako sedadla v divadle a vy pak velmi snadno vyžadujete,
aby kina podobne jako divadlo poskytlo vám vždy dokonalou
podívanou, hotové dílo. Tento váš požadavek je na míste v divadle, ale neprípustný v biografu. Nemáte práva klásti tytéž požadavky na tvurce filmu jako na dramaturga.
Divadlo je starec, který omládne každou novou generací; ale biograf je díte,
pochopte to prece. Jednejte s ním proto jako s deckem, to jest,
budte k nemu z prvu laskavý a vlídný, sledujte trpelive jeho
vzrust, nepozastavujte
se príliš ani nad jeho prvním žvatláním,
ani nad jeho nezdarilými pokusy o první kroky ani nad jeho
omyly. Mýlí vás jen, že nejakých bezmála už 20 let ho znáte jako
mladého starce, halícího se bídne ve fraškovité, detektivní nebo
plactivé sentimentální
hadry. Proto jste mu neporozumel. Toto
zázracné d.e~ko muselo prece mít otce, a tím je biograf, který
znáte. Ale mezi otcem a deckem se rozklene. brzy propast. Syn
záhy se nebude chtít hlásit k otci, o to se dál nestarejte, ale
o jedno vás prosím:
budte, prosím, ve spolecném zájmu nás
všech na strane tech, kterí težce a n:imahave usilují zatím o výchovu geniálního novorozence. Uvažte, že jsou témer úplne osamoceni ve svÝch snahách, že pracuj í obklopeni neduverou, že
jejich nejmenší pochybení se zle kritisují. Hledají, a omyl jest
u nich casteijším, než zdar. Ale zápolí srdnate a zasluhují proto
uznání. Snaží se ze všech sil vyrvati syna neblahému otcovu
vlivu. Jimi vstupuje
kino do ušlechtilých oblastí duchovních.
Ne, že bychom nemeli jich kritisovat;
naopak, potrebují naší
pomoci, ale my musíme vedet, za cím jdou.

*

*
*

Marcel L'Herbier,
tvurce filmu R o s e F ran c e, E 1d o r ado, Don
J u a n e t F a u st. '. Ani jeho osobnost ani jeho
snahY nejsou každému sympatické. Ale kdyby obecenstvo pochopilo, že tu jde o závažné pokusy, uznalo by nutne, že tu máme
co cinit s jedním z nejbystrejších
ukazatelu nových cest dnešní
doby. Snad si zakládá trochu na své inteligenci a schopnosti
jemného postrehu, jinak je to vynikající
kinorežisér...
Jak
smýšlí O vývoji kina?
"Zdá se, pravda, že není populárnejšího
umení nad kino. N ejlepším dukazem pro to jsou Iídové ceny míst, úspcchy filmových
románu a imitace Chaplina. Mne{ se zdá, že to je úplne pochybený názor. Snad žádné umení není tak málo prístupné, jako
toto. Toho dne, kdy kino se dopracuje svého patricného, správného místa; nebude zástup jeho velrných o mnoho cetnejší, než
je dnes pocet opravdových milovníku malby, hudby nebo literatury. To ovšem nebude nejak na prekážku bež n é k n emat o g r a f i c k é výr obe, která bude mít stále své miliony
diváku, ale bude tu pak prece už hráz, a toto nové kino budoucnosti bude tak málo patrit k sedmému umení, jak málo náleží
do literatury napínavé milostné a dobrodružné povída/cky, které
hltají vášnive midinetky,
jedoucí metrem do práce. Kino je
umení svrchovane elitní. Obohatí nás o dojmy pri nejmenším
rovnocenné tem, které nám sKytají Corot nebo Renoir, Chopin
nebo Debussy, Pierre Louys nebo André Gid:e. Ve Francii už
máme nekolik filmu, které dávaj í toho pevnou záruku. Proto
myslím, že musíme se casto umet prenést pres prepiatosti nebo
nejasnosti techto pokusu. Jen at vytrvají jejich tvurci na této
ceste. Cím dále po ní pujdou, tím lépe, ve svém hledání anebo
i pocátecní nevyhnutelné neprirozenosti
nezajdou nikdy tak daleko, jako zašli druzí v nejapnosti. V literature, kde máme normy a kde existuje ode dávna nalezená a uznávaná rovnováha,
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by mi jej ich pokusy snad pripadaly smešnými a trapnými; ale
na tomto úhoru, vykoristovaném
dosud jen podnikavými chamtivci, necht si zo.~ávají na své pokusy kousek polícka a my jim
už odpustme fábory na ruchadlech a delaná gesta. - - Pana Antoina dobre neznám a nevím, Co dokázal ve filmu;
rozhodne neopravnuje ho nic k jeho tak kategorickým
výrokum.
N evide\ jsem jeho A r I é s i e nn e, ale neverím, že by byl narazil na tak neprekonatelné
prekážky. Bil se ~ reditelem Pathé,
ale on, Antoine! se svou autorjtolu a váhou svého jména, že by
nebyl niceho dokázal a musel se vzdát! To my jsme se bili
s Gaumontem, s mnohem strašnejším
odpurcem;
a byli jsme
neznámí, zpátecníci, a mohli jsme zkoušet" hledat a pokracovat.
Klesám nekdy na mysli pod tíhou nevšímavosti
francouzskeho obecenstva, ale mám pevnou yíru v další postup a nepodléhám nikterak pessimismu...
Podnika-j í se cetné pokusy o neco
nového a mnohdy velmi, velmi zajímavé ... Líbí se mi, co delá
De1Juc, klidný, ironický, vymýšlivý a lituji, že od nejaké doby
ustoupil do pozadL
Gaumont mi úplne zkazil mého Don Juana a Fausta, kdy;E
jsem byl ve Spanelsku. Proto jsem s ním prerušil styky a založil jsem Ci n é g r ap h i c, kde jsem ted svým vlastním pár.em. Podal jsem dukaz, že umelci se mohou obej ít bez podpor
velkých obchodních firem a bohatých prumyslníku.

'"

,

*

Lo-uis Dell-uc. Zustal jsem zaražen, praví žurnalista,
stí, s níž si hned pri prvních slovech stýská.
· .. Není duvery

k našim

filmum.

Težko

pak jimi

nad trpkovydelávat

peníze. Obchodníci
ríka.j í o nás: proc by to delali jednoduše,
když komplikovane to jde také? To je ovšem smešné a není
to pravda. Jsme naopak prostota sama. Ale dej me í tomu. Proc
tedy nevyužijí této naší domnelé výstrednosti?
Proc nás neprohlásí za fenomén, proc nám neudeilají reklamu jako nemeckÝm
filmum?
Záhada.
Všude jen neduvera k našim filmum ...
A prece nikdo dnes nevydelá jmení v kinu, a jiné filmy nevynášejí víc, než naše ... A t I a n t i s, která mela necekaný úspech
a plnila domy po celé mesíce, zaplatila sotva vydání ... Trochu
menší úspech a skoncilo to pro bankére špatne! Jaký žádáte
lepší doklad? Jsem jist, že kdyby prekonali neduveru k našim
vecem, videli by brzy, že se na ne chodí stejne jako na jiné ...
Marcel I'Herbier je symbolik a lyrický básník. U neho mužeme být jisti vždy krásnými obrazy, zasnenou nádherou, skvelými allegoriemi a rafinovaností
plastiky. Delluc naproti tomu je
predevším režisér. Snad nemá práve mnoho štestí s provedením,
ale zdá se mi, že on jediný dovede myslet kinograficky
a že
se první odvážil jako nikdo dosud, do nejpodivnejších
a nejtajuplnejších
oblastí nemého umení. Museli byste vidt!t jeho
film Ti c h 0', abyste trochu porozumcli. Ctete aspon techto nekolik rádku z predmluvy k jeho
Dr a m e s d e ci n é ma:
" ... Nic mne tak neláká jako prenésti do m ov ing pic t u r e
trýznivou m~ivost
neodbytné vzpomínky nebo zvírené hloubky
minulosti ...
· .. V každém z nás žije nejaká událost, kterou považujeme za
mrtvou.
· .. Myšlenka a kniha selhávají v tomto hledání. Zcela jinak
poví nám to plátno ... «
Snad se mýlím, ale jsem, jako Delluc, toho mínení., že kino
bude v budoucnosti hrdo na to, že dovede vrhnouti prudké svetlo na záhadný merhanismus duše a myšlení. Pokusme se naznacit tyto možnosti ...
· .. Otec praví synovi: "Až budu mrtev, rozplýtváš mé jmení.«
Syn, milující a ctící otce, odmítá', protestuje, ale vidí již zároven v duchu otce mrtva a v hrobe, vidí peknou vilku, po níž už
dávno pošilhává, vidí náhrdelník, který koupí své milence atd.
'. Mladý muž praví snoubence:
»Miluji te«. - Miluji vás,
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odpovídá snoubenka, a nyní, nac a na koho myslí oba pri techto
slovech, atd .... Velmi rádný muž, financne znicený, najde pet
tisíc franku v taxi. Zamírí ke komisarství
a myšlenky se mu
honí hlavou, atd...
V podstate tedy všude faktická, skutecná
duplicita, rozeklanost cloveka, ktetou v divadle neni možno nijak
vyjádrit, a kterou kino u k á že ... Myšlenka opacná než jednání, zachycená tu pop rve v svém prvním hnutí ... Den rádného
muže, ale do hloubi nej taj nej ších záchvevu myšlenkových odhalený a obnažený, jaký to námet! To asi klící a prodírá se
v Ti c h u Louis De1Juca ... Mužeme tušit, kam to až muže dospet? Veru zajímavé výhledy, až zrak z nich muže prejít ...
- Ale pri tomto skoku do podvedoma,
preruší se klidne
Delluc, nesmíme zapomenout,
že francouzské
filmové divadlo
ješte neexistuje ... Zatím je porád ješte jen Chaplin ...
- Nepomýšlel jste nikdy, vy nebo vaši prátelé, na to, založit
biograf venovaný výhradne pokusum, jakési O e u v I' e, nebo
V i e u x - C o lom b i e r v oboru kína?

I

-.:.. Ovšem že.
k tomu dojde. Energie máme dost. Uvidíte.
Opakuji vám jen, co jsem rekl ve své knize: »V kinematografickém umení nemají už starší to místo, které zaujímají
ješte
v divadle nebo v opere. Kino náleží mladÝm ... «

•

.,

. Abel Gallce, 32 letý, prekypující

•
energií

a bojechtivostí.

- Kino je métier, s kterým nutno se stále rvát. Mám scenaria,
která by se.velice líbila malé skupine mých prátel a líbí se mne
samotnému mnohem více, než ta, která predvádím. Ale nesmím
jim dávat prednost. Kino je svetová rec, esperanto v ríši obrazu,
a to zavazuje k sebezaprení. Musíte být stále toho pametliv, že
v témže sále se mohou sejít Francouz, Nemec, Anglosas, Cíi'ían,
Patagonec; ar že z toho plyne pro vás požadavek, aby tito bratrí
ve zvedavosti pocítili se jimi i v srdcÍ. Kino, tot evangelium.
Proto stací ted pro zacátek nekolik velmi prostých, vecných
thémat, která se stále vracejí v rozlicné podobe. Námitek je
ovšem dosti, a nejsou bez oprávnení. Jsem prý primitiv. Are
svými prostými, elementárními
námety usiluji jen o 'rec, všem
srozumitelnou. Kritiky si jinak velmi vážím. Potrebuji,
aby mi
rozumela a sledovala moje snahy. Jsem vázán ohledy na financní
zdar. Tot ostatne nutná a samozrejmá
vec. Co chcete s umelccm, který dre bídu v podkrovní komurce? Je prece odsouzen
k nemohoucnosti. Goethe psal Schillerovi:
»P r e d e vší m mu,,:
síte hledet mít 6000 liber dikhodu, a až je budete mít, nemyslet
už na,.to«. A Stendhal litoval, že si sám nevzal tuto radu k srdci.
Proto si dnes ješte nemohu dovolit predvádet pro vlastní a
svých prátel uspokojení filmy, které by narazily na nepochopení
a mohly by ohrozit mou obchodní situaci a úver ... úver, jehož
nutne potrebuji, abych mohl pracovat o dílech, která jsou mým
umeleckým cílem a ideálem, jimiž ustavicne se obírám a jimiž
se chci probít k postižení duše' vecí. Tak v Mat e I' D o I 0I' o s a a v Ta c c u s e jsem naznacil,
ceho bych si prál docílit
jednou. Jinak je na mé projekty ješte! brzo. Jsem hotov se scenaricIUJK o ne c s vet a, s nímž jsem velice spokojen, ale obecenstvo není ješte zralé ...
- Je kino umením?
- Nejradeji bych Vám neodpovedel na tuto otázku. Myslim,
- Nejradeji bych vám neodpovedel na tuto otázku. Myslím,
se jím, ale dnes ješte se nedá mluvit o umení. A není ani jinak
možno. Predstavte si, že z hudebního umení neexistuje nic, ani
symfonie, ani opery ani orchestrální
instrumentace
a že nelkdo
jednoho dne objeví chromatickou
škálu. Byl by radostný údiv,
nadšení. »Velkolepé! Zrodilo se nové umení.« Ješte ne! H udební umení je skryto ve škále potenciálne. Nutno však jez ní
vyvést, odhalit, zbudovat. Škála je kostra, rámec, náznak. A tak
jsme na tom v kinu. Jsme teprve na zacátku abecedy. Zraková
výchova naše i obecenstva bude vyžadovat dlouhých let. Oko
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musí teprve zvykat kinematografickému
rytmu, jako ucho zvykalo rytmum hudebním. Až výchova diváka bude hotovou vecí,
bude možno p'ristoupit k dalšímu výcviku. Dnes nejlépe ješte
vyckávat. Musí se postupovat pomalu ...
Antoine soudí, že dlužno usilovat o pravdivost, o zachycení
života. Jaký blud! V divadle to muže být velmi dobrá myšlenka; ve filmu je velmi špatná. Kolikrát jsem byl svedkem, jak
kínorežiséri žasli v hlubokém zklamáni nad zobrazením skutecnosti, vedených vecí! Jásám
j sem zachytil nekolikrát skutecnou, životní bolest ženy, která ztratila decko, a ve filmu to budilo útrpný úsmev, ba smích ... Ano, tak je tomu ... Netvrdím,
že pravda se má vymítit. V Ta c c u s e jsem použil skutecných
vojáku jako figurantu a podobne v L a R o u e železnicáru ale s životem a pravdou se ve filmu nevystací, zde nutno transponovat. To Antoine nepochopil a nepripouští. On ostatne nerozumí kinu a jeho pokusy to dokazují. Vycítá mi má scenaria ... A co jeho? Vypuj~':il si od Dumasa, Huga, Daudeta,
Zoly, a nedokázal oduševnit je, vtisknout jim smysl a životnost.
Proc? Proto, že film je neobycejne hltavÝ. Spolyká vše co mu
podáte, dobré i špatné historky a nevrátí z toho nic, nebo témer
nic. Tráví s neslýchanou rychlostí. Nestacíte mu podávat, nikdy
se ho nedosytíte. To vysvetluje na pqcátku ohromný úspech epochových románu na pokracování.
N estvura se zaj edla spoustou
potravy. V divadle našich soucasníku, jako u Bataille nebo Bernsteina, udržují
nejpatetictejší
situace
diváka po tri hodiny
v napetí, kino je s týmiž situacemi hotovo v peti minutách. To
zmýlilo Antoina a s ním mnoho jiných.
- Co soudíte o Marcelu L'Herbier?
- Z našich nejbystrejších
tvurcu nového filmu, ale jeho výtvory jen potvrzují, Co jsem práve reklo kinu jakožto umení.
To se teprve musí zrodit. Herbierovy
filmy pripomínají dosud
príliš literární nebo malírské, ne cisté kinové umení.
- Louis Delluc?
- Ve filmu jako na ulici:
ný clovek',
-A.

prchavý,

Velmi nada-

GriHíth?

- Mistr nás všech. Používáme
umožni! technický pokrok. Predstihl

Povolání
JUDr.

k nestížení.

dnes jeho objevu. On nám
nás. Opakuji: mistr.

a záliby.

Frant. Cerovský:

Soudní

lékari.

Otázka znalcu lékaru u trestních soudu, zejména u zemské~o
trestního soudu v Praze, volá po náprave. Bylo na ni už nekolikráte poukázáno, lec veškeré stesky zustávaj í marnými. Dobrá
povest zemského trestního soudu po stránce kriminalistické
vyžaduje, aby soud ten mel své psychiatry, sexuology, nehlede' ani
k tomu, že je tu treba odborníki'l z oboru lékarstvi ženského,
ocního a chirurgie. Lec u zemského trestního soudu je nekolik
lékaru, kterí provádejí vše. Existuje sice výnos, že ke zkoumáni
duševního stavu stací soudní lékar a nemusí býti pribrán psyóiatr,
je to však predpis zastaralý, neodpovídající
stanovisku
moderní
kriminalistiky,
není však zdravým zjevem okolnost,
má-Ii jeden a týž lékar treba téhož dne pitvat~ mrtvoly zavraždených a exhumovaných,
ohledávati ženy a tehotné (co by tomu
rekl starý Semelweis),
má-li zkoumati duševní stavy, vyšetrovati zranení, prOhlížeti oci, sluch, navštevovati vhnici, ošetrovati vezenské nemocné atd. K tomu ješte mají soudní lékari
celou radu jiných duležitých a cas vycerpávaj ících funkcí, na pr.
znalectví u všech možných jiných soudu civilních, rozhodcích,
živnostenských" prednášejí na universite atd. Pak opravdu není
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ani možno, aby na vše stacili, aby prípad rádne prostudovali,
rádné vyšetrení na pr. duševního stavu provedli a k tomu všemu
stopovali všecky objevy, nové vymož'enosti lékarské vedy i moderní vedeckou literaturu. Není pak divu, že v mnohých prípadech bylo by si práti vyšší úrovne takových znaleckých posudku, jako bylo na pr. již poukázá.no na posudky v kausách sexuelní pathologie.
Nejsou také pro vedu soudního lékarství nijak žádoucími
zjevy, aby verejne v novinách došlo k posmeškum o vedeckýó
posudcích. (Historie spáleného podpatku, pokládaného prý znalci
za detskou hlav~cku.) Je známo, že trestní soud vydá do roka
znacné sumy za lékarské znalecké posudky, je proto nárok na
úmernou kvalitu práce oprávne~m.
Nutno dále poukázati na otázku fakultních posudku. Pražské
fakulty tento zpusob dobrozdání témer znemožnily, nebot žádaj í
za. svuj posudek hotove predem peníz 2000 Kc, a to se mnohý
soud prece jen rozpakuje vydati. Ke cti brnenské lékarské fakulty nutno konstatovati,
že zastává jiné stanovisko:
pokládá fa"
kultni posudek za cestný úkon fakulty a nežádá zan žádné zvláštní odmeny.
Proti fakultnímu posudku bylo slyšeti ješte jiný stesk. Ve vyžádaném fakultním
posudku o duševním stavu bylo již podle
slohu možno rozpoznati soudního lékare.
N ejvctší obtíže pusobí. posudky psychiatrické a posudky v prípadech sexuální pathologie. Ty vyžadují specielních znalcu, školených v této vede' a seznámených s nejmodernejší
vedeckou literaturou. Nevystací se s bcžnou šablonou starých ucebnic. Pro
tako'/é prípady meli by býti predem urceni za znalce specialisté,
jmenovite v prípadech t. zv. hrdelních,
kde se jedná o trest
smrti.
Další závadou je nedostatecné isolování duševne chorých vyšetrovancu. Dnes pro ne máme jen blázinec a kriminál. Nezdá
se mi práve vhodným zpusob" jakým jsou chováni u zemského
trestního soudu v Praze nekdy simulanti, jindy osoby opravdu
duševne choré. Trestní soud má pro ne jedinou malou isolaci,
Námitky na nedostatek místností nejsou oduvodneny. Mohou-li
v budove trestního soudu existovati
dva veliké byty pro oba
reditele ve'znic, bylo by žádoucí, aby se tam zrídilo alespon
samostatné oddelcní psychiatrické
a gynaekologické
pro isolaci
a vyšetrování
dotycných osob. Také by se doporucoval stálý
osobní dohled lékaruv
nad takovÝm oddelením,
nebot jSO\1
stesky na to, že pobyt vezenských lékaru v hodinách úredních
nestací a že, v prípade okamžité a nutné potreby nejsou k nalezení. V souvislosti s otázkou znaleckou souvisí otázka vyšetrování t. 'Zv. krevních paragrafu.
I v této veci byla by žádoucí reforma. Ve Vídni na pr. vyšetruje tyto delikty jedna
skupina soudcu bez ohledu na místo cinu. Toto zarízení by jiste
hodne! prospelo úspcšnosti a rychlosti agendy v podobných vecech, když již stejnc existuje zvláštní vyšetruj ící soudce pro
"eci lichevní, pro osoby mladistvé. Kvalita práce by tím jen získala, zarízení nevyžaduje
žádných obetí a nákladu, tím spíše,
že trestní soud pražský má v radách vyšet,ruj ících soudcu lékare.
Je to zajisté osoba nejpovolanejší
k temto úkonum, zatím však
tento kvalifikovaný
soudce rozsuzuje
kridy a podvody, kdc
ovšem svých lékúských
vedomostí uplatniti nemuže.
Stoj í za to v zájmu humanity a dobré povcsti naší kriminalistiky uciniti pokus s temito dobre mínenými náhledy.

Poznámky
Strašidla. Rí ká se, že se neverí ve strašidla; a prece
v politickém mínení skoro každého jednotlivce spocívá
cosi, co se podobá víre ve strašidla. Poctivý katolík
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a lidovec, zejména je-li horliv)'m ctenárem »Cecha«,
je vychováván ve víre, že celý svet, celé dejište poli~
tické jest jen l l'Uutkovým divadlem, kde skrytí zednári
a židé udávají ~gesta vedbttcích politiku. Nemusíme
choditi K páteru V rbovi a k p. Kasandovi, který si
v tomto smeru zajistil dobré remesílk'U; zednári ma jí
pro katolíky jednu dobrou vlastnost;
nejsou videt,
zjevne nevystupují, takže jest težko zjistiti i cloveku,
kterí touží po objektivním zjištení, cO' je na tech YCcech pravdy; jsou neviditelní, proto je možno líciti jak
kdo chce, možno jimi strašiti. Vázne neco? Nebudou
v tom zednári? Mají prsty všude! A katolík verí na
zednáre. I jiné strany mají svá strašidla. U socialistLl
jest to neurcit), pojem kapitalismu, kapitalistu, kapitálu, který jako žába sedí na prameni, který ceká na
vysvobození. I z klerikalismu se delá takové strašidlo.
Národní demokraté vypestili strašidlo germanofilství,
které dle nich sedí v každém úrade, plíží se do schuzí .
ministerských rad a kdo ví k'Ulik ministru se mu nezapsalo. Agitacne tO' vynáší. Strašidla germanofilství
bojí se mnoho ceských dušicek. A podobne jak'U stredoveká církev mela svého dábla, kterÝm hrozila a
vzbuzovala strach, podobne každá naše strana má své
strašidlo, jakousi neurcitou bytost za scénou, která se
nikdy neukáže, na níž však lze stále ukazovati, vše
svádeti, jímž muže neustále dokazovati, že politika
vlastní strany, treba by mela nejlepší UcH,' nejlepší
pr'Ugram a taktiku (temto požadavktlm vyh'Uvuje vždy
jedine »naše« strana), nem úže se dostati ke koncúm.
Politická cinnost našich stran opírá se ve své agitaci
o tento mythologický prvek. Jest to dokladem smutného stavu naší politické v)'chovné cinnosti. MístO' aby
smerovala ke konKretisování jednotlivých problémtl,
aby umožnila, aby lidé si vytvorili konkrétní úsudek
00 tech kterých
otázkách, uchyluje se na konec k temto
politickým strašidh~lm. Komunisté
straší strašidlem
kapitalismu, který lící jako hydru, která se pripravuje
na pohlcení delnictva, ceští socialisté obcházejí se strašidlem kl~rikalismu, které dusí V)'voj kultury atd., a na
konec hlásají: naše strana, tot js'Uu oni rytíri, iderí se
nebojí a pújdou v boj s tímto strašidlem, aby privedli
zase vysvobozenou princeznu. Pocítají s momentem,
jako se sympatie ctenáre pohádek kloní k rytírúm a
hloup)'m-nehloupým
Honzúm, kterí jdou do boje za
J

,_,r

hezkou princeznu. Není tím receno, že neexistují urcité
problémy (klerikalismus, kapitalismus atd.); ne~xistují
však tak stylisovane a tak zjednodušene, jak se vykládají straníktlm v politick)1ch stranách. Vývoj spolecnosti smeruje ke složitosti; rešení problému spolecenských stává se vždy více složitejší. To znamená, že
široi(é vrstvy musí býti vychovány v tomto vedomí
sl'Užitých problémtl, složitosti method pracovních. Je
lehi~generalisovati,
zjednodušovati; ale v politice jest
to osudné. Politická strašidla jsou dobrou agitacní
zbraní. Je však prostredkem v)'chovn)'m.
K. T.
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Do p is y
Legionárská otázka.
Pane

redaktore!

Ctu v~ Vašem liste následující
apodiktická
tvrzení:
1. »Druhým (druhem dustojnictva
v naší armáde, pozn. pis.)
jsou legionári, v jejichž ;radách pohríchu zustalo velice málo
inteligence. Rekneme si uprímne,
že co do vzdelání jsou to
vetišnou parvenu, lidé zbohatlí duchem, který jim mel býti
propujcen s vysokými
hodnostmi.
Žel, že hodnost neprináší
inteligenci. A tak stojíme veru na rozpacích, kdo má co více
doháneti, jestli tito nebo »starí rakušáci«.
z. '" »legionárství
stává se necím, co nesnese kritiky. Asi
neco jako svátost, ncdotknutelná
a krutá. - - Když zacnete
mluvit o voj e n s k Ýc h, od b o I' n Ýc h pomerech
legionáru,
nastaví Vám Sibir, Italii a Francii. To je konec vší diskuse.«
Dovolíte mi laskave k tomuto konci »vší« diskuse nekolik
poznáme ?
Od jara roku 19!7 byl jsem clenem Odbocky Národní Rady
pro Rusko, po její likvidaci na jare 19!9 byl jsem ustanoven
generálem $tcfánikem nácelníkem Vojenské Správy naší armády
sibirské - mel jsem tedy možnost videti i zasahovati do organisacního rozvoje našeho legionárského
vojska v Rusku. Mohu
tudíž autcnticky sdeliti o povaze dustojnického
sboru ruských
legii - doklady v archivech Památníku
Odboje - toto:
1. První ceští dllstojníci, jmenovaní ruskou vojenskou
správou
práve p'recl deseti lety v Ceské Družine, dosáhli svých hodností
P.a podklade
svých bývalých
hodností
záložních
dustojníku
v armáde Rakousko-Uherska.
Tento stát udeloval titul záložního
dustojníka výhradne lidem s právy jednorocních
dobrovolníku,
když vyhoveli predepsaným
zkouškám vojenskÝm a absolvovali
príslušná cvicení, lidem s maturitou
a v nejlepších prípadech
s t. zv. »zkouškou inteligentní«. Rakouští záložní nadporucíci,
porocíci, praporcíci a kadeti byli ruskou vládou pre jme n ov á n i tehdy na ruské porucíky,
podporucíky
a praporcíky.
(Husák, Cecek, Klecanda, Petrík atd.)
z. Mladí lidé, ruští CešI a Slováci, jichž rodice byli ruskými poddanými nebo za války prijali ruské poddanství, meli-Ii
predepsaný »cens« inteligentní, mohli využíti práv ostatních ruských poddaných a navštevovati
vojenská »ucelište«, rovná asi
naší Akademii, neb aspon školy praporcíku, o nichž my, bývalí
záložní dustojníci nebo aspiranti rakouští musíme vydati spravedlivé svedectví, že na nás ucinily nekonecne lepší a odbornejší dojem než všecky »válecné« kursy domobraneckých
dustojníku v dvoj dílné monarchii.
Z techto »ucelišf« a },škol praporcíku«
prišla do Družiny
druhá kategorie našich dustojníku
legionárských,
hlavne v letech 1915 a na pocátku roku 1916. Lze-li se pri této kategorii
dustojníku zastaviti s jistou obavou, tož to bude pouze obava
z toho, že tyto školy byly po stránce vojenské výchovy asi rovnocenné bývalým kadetkám rakouským. Ale i tato obava je problematická. Subjektivne
vzato, na mne aspon absolventi techto
škol vždy pllsobili nekonecne lepším dojmem. Vedeli pri nejmenším, proc budou bojovati
a pro'c povedou
své vojáky
vstríc smrti.

3. V tomto období
byla rada p o ci d u s t o j n í k u Ceské
Družiny a pozdeji 'prvního ceskoslovenského
streleckého pluku
povýšena r u s k o u voj e n s k o u s P I' a VOu za chrabrost
pred neprítelem a za vynikající vojenské kvality na praporcíky.
Prihlédnete-li k jejich osobním listum, vidíte, že jsou to bud
bývalí rakouští záložní dustojníci,
na než se pri omezeném
pocetním stavu Družiny pri prejmenování
v roce 1914 nedostalo, tedy vesmes »Iidé s maturitou« a s kvalifikací záložníh?
dustojníka slavné rakousko-uherské
armády, dále poddustojnícI,
u nichž lze zjistiti absolvování
jednorocní služby v býv. rak.
armáde, tedy »lidé s maturitou«,
a konecne ne k o I i k hochu
bez jednorocáctví i bez maturity, o nichž pres to rozbodla vojenská správa ruská, pfihlížejíc zajisté k jejich popisu i k jejich
výkonum, že mohou býti dustojníky
ceskoslovenskými
a tím
tehdy i ruskými.
4· V dobe prvniho vetšího náboru dobrovolnického,
v létb
1916, hlásilo se do ceskoslovenského
vojska také m n o ž s tví
bývalých záložních a také ne k o I i k aktivních dustojníku
armády rakousko-uherské.
Z nich byla rada prejmenována
podle
vzoru z roku 1914 pro tehdejší Ceskoslovenskou streleckou brigádu, ostatní pak v znacném poctu tvorili dustojnický
kádr
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príští druhé divise; byli skutecne v roce 1917 jako prejmenovaní
ceskoslovenští dustojníci prideleni k druhé i k první divisí cs\.
armádního sboru v Rusku. Všichni tito bývalí záložní dustojníci
meli maturitu pri ne jme n š í m. Aspon polovina z nich pak
byli lidé graduovaní,
lékari, doktori práv a filosofie, inženýri,
agronomové, chemici atd.
5. Téže povahy byli dustojníci, kterí prešli k nám ze sr~ské
dvojdivise odesské koncem roku 1916 a za rok 1917, Ces! a
Slováci, vesmes bývalí záložní dustojníci rakousko-uherští,
tedy
lidé s maturitou,
kterí rovnež byli pre jme n o v á n i ruskou
vojenskou
správou
na dustojníky
ceskoslovenské
na základe'
svých bývalých hodností.
Tri jmenované kategorie prejmenovaných
dustojníku
tvorily
po všecky fase organis<licn!hc: rozvoje ceskosloyen~kého, vojska
na Rusi obr o v s k o u v e t s I n u ve sboru dustoJl11ckem.
6. Po bitve u Zborova, v níž se osvedcili a vyznamenali .p!emnozí hoši z rad bývalých rakousko-uherských
lednorocmch
dobrovolníku,
kterí z jakýchkoli
duvodu se nestali v R.-u.
dustojníky
za rostoucího nedostatku dustojníku
(subalterních),
velitelu cet predevším, byla zrízena prí štábu Brigády praporcická škola. Do této školy bylo zaradcno také 11 e k o I I k dobrovolníku bez maturity,
o nichž jejich nadrízení rozhodli, že
jsou schopni j i navštevovati. Bez záverecné a príznivé zkoušky
nebyl ovšem nikdo dustoj níkem jmenován.
Zkoušky se dely
pred velitelem brigády. Pozdejší
vojenská správa zrídila vojenskou školu dustojnickou pro všecky druhy zbraní pri Inspektoráte voj sk, jehož hlavou byl dustojník generálního štábu ruského generál $okorov; velitelem této školy byl bývalý aktivní
dust~jník rakouský. $kola byla s pocátku v Kyštymi na Urále,
pozdeji
v Sludance
na Bajkalském
jezeru.
Obr o v s k o u
vet Š I n o u jejich
posluchacu
byli jednorocní
dobrovolníc!,
kterí v letech 191í a 1918 vstoupili' do legií. i).bsolventi této
škuly po prísných zkouškách byli jmenováni vojenskou správou
leg!í praporcíky,
7. Konecne v Ictech 1918 a 1919 byli jmenováni - a to vždy
na návrh velitele a štábu vojska - pro nekterá odvetví správní
služby jak se vyvinula specielne na Sibiri (»tylint«, sborový int.,
intonn~cne sovetný odbor, tochQd, financní správa atd.) dustojníci »správní služby« a »vojenští úredníci«, a to zase po
vetšin€! z bývalých dustojníku, jednorocních dobrovolníku, event.
z bývalých inteligentních
šikovatelu, tu a tam ovšem i z ?; ek o j i k a jednotlivcu, ktcri za doby války a služby v leg1tch
osvedcili jistou zdatnost a nabyli zkušeností, cenných práve
v techto sférách služby. Soudím, že M. N. O. zrušivši po návratu do vlasti tyto dve kategorie a smísivši tyto dustojníky
s dustojníky ,radové služby, neposloužilo tem ani onem.
Nacrtl jsem zde z h I' U b a (opakuji: doklady jsou v archivu
a jejich podrobné zpracování vydalo by celou knihu!) situaci
v dustojnickém
sboru legií ruských. Pokud jde o Italll a
Francii, mohu tvrditi, že tam, v normálních pomerech vojenskosprávních
byl výber dustoj níku z rad legionárské
inte\lgence
ne p o m e r n e prísnejší než v Rusku. Také zde o b I' o V s k o u
vet š i n u v dustojnických
sborech meli bývalí záložní dustojníci rakouští. Ruské výpravy Husákova a $ebova do Francie
v roce 1917 a 1918 odvážely predevším bývalé rak.-uherské
záložní dustojníky,
kterí spoldcne s dustojníky
ze srbské armády tvorili témer jediný dustojnický
kádr trí pluku francouzských legií.
Shrnu-li vy jmenované kategorie legionárských dustojníku, vidím nezvratne: V dustojnickém sboru legií bylo s pocátku sotva
!O proc. pozdej i s dustojníky
,správní služ.by a.~ vojenský~i
úredníky ne j výš 15 proc. !td! bez ma~unty. VSlchnl ostatn.l,
tedy ohromná vetšina, byli vybráni z :rad altestované llltehgence, z níž opet silné procento byli lidé s vysokoškolským vzdeláním. Jejich vojenské vzdelání pri nejmenším se rovná vzde'lání »tretího«. druhu dllstojníku
podle rO"Ldelení pana -Mi-,
kde cteme: »Tretí representuj í snad nejvzdelanejší složku v dustojnickém
sboru. Jsou to b~valí rakouští
záložníci. Skoro
všichni z nich mají maturitu
a vetšina z nich nejaký ten
semestr na vysoké škole.« "Pripocteme-li
k voj enskému vzdelání
bývalých rakouských
záložníku;, kterí Ibyli potom (lustojníky
v legiích, zkušenosti z vojenských tažení i organisací v ~usku!
v Srbsku, v Italii a ve FranCIi, v souhrnu tedy zkusenostl
patero armád, uznáme-Ii, že tito vojáci organisovali voj e n s k y
legie pri zásadní neúcasti »odborníku«, jimiž byli aktivní dustojníci (bylo nckolik cestných a krásných výjImek!),
že tyto
legie v dusledcích
svých 'Voj e n s k Ý c h cinll byly! uznány
Dohodou za rovnocenného spojence a pri tom fakt dustojníkll
vlastni národnosti zvlášte podtržen, címž priznána i voj e n s k á
a od b o I' n á kvalita tohoto vojska a jeho dustojníku -- pak zbývá již jen opravdu se zamysliti nad tvrzením p. -Mi-.
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N už, prihlédnete, prosím, se mnou blíže k této masce. Skrytá
za ní fysiognomie praví: »Když je nekdo dnes od roku 1918
subalterním
dustojníkem,
zatím co jeho mladší kamarádi jsou
v roce 1924 majory, ten nemuže býti bezzávistným nadšencem
pro unifikaci ... atd.« Avšak i toto je pozoruhodné:
» ejsem
naprosto náchylný paušalisov;ú
(Hm! skromná poznámka pis.)
a jsem prímo na vlastni kuži informován o práci legioná,rských
dustojníku.
Mohl bych vyjmenovat
radu príkladu nejmarkantnejších, o nichž jsem se mohl osobne presvedcit. Ale protože
musím zustati i nadále »panem -Mi-«,
musím mlcet.« A konecne malé doznáni životopisné:
»Vycítám si nerozumne své
mládí, které mi nedovolilo aktivne zasáhnouti do svetové války.
Proto jsem nemohl »príjíti a zakriknouti
ony sládky, poHry
a šafáre, kterí delali revoluci.«
Tudíž: pan -Mi-,
jak jsem dokázal, neznaje niceho o vojemko-org:misacním
obraze legií a jejich dustojnického
sboru,
tvrdí nicméne v tomto li ste ved o me nepravdy. Jelikož je
dustojníkem
a na vlastní kuži je inforod 1918 subalterním
mován, tedy se m stí, cOŽlmu budiž prominuto pro jeho mládí,
jež si vycítá. A protože není bezzávistným
nadšencem, tedy
tvrclí, že vetšina legionáru jsou parvenu, cili spí I á, což mu
nebutliž prominuto, ponevadž je 'Csl. dustojníkem.
Panc redaktore,
ubezpecuj i Vás, že takovýchto prispevatelu
nalezl 1.;y~te v naší armáde jiste slušný houfek. Mohl bych Vám
doporuciti
jiného bezzávistného
nadšence, jenž na pr. tvrdil
o kumissi, pred níž konal jazykovou
zkoušku (byl to Cech),
že il0 nechala propadnouti proto, že nevedel jména onech dvou
psu z »Babicky«, jiný ve vlaku, posuzuje kvalifikaci legionársk);ch dustojníkú,
tvrdil prede mnou, náhodou skrytým v civilu,
že Syrový býval nádeníkem
a Medek je prý vyucený švec
z Hradce Králo"é, kterého dobre zná (snad si to spletl s mým
pct:estn)'r:l otcem!) atd. atd. není to nijak humorné!
Hmotná
sitnace našeho dustojnictva
je bídná, a více než
bídná: n{'lids;~á. Ale jsou-li mezi naším dustojnictvem
lidé,
kterí ji chteji léciti lží a pomluvou, mstou a spíláním jednech
druhým jaká bude jeho mravní situace? A vzdelanostní
úroven našeho dustojnického
sboru? Úrední tajemství mne víže
nonluviti
o detailech zkušeností
z jazykovÝch zkoušek,
pri
nichž jsem byl komisarem.
Mohu jenom ríci, že jsem užasl'
nad tím, kolik bezcenného balastu je v dustojnickém
sboru
republiky, kohk má i vyšších velitelu, neovládaj ících ani služebního jazyka,
ani vojenské terminologie.;, neschopných ~astilisovati prostý rozkaz svému útvaru bez chyb jazykových
i vecných, prozrazujících
pri techto zkouškách i povážlivé slabiny odborné, nemluve o tom, že jejich poneti o dejinách a
kulture státu, jemuž mají slOužit, se rovná nule nebo poznatkum
nejvzdálenejších
Africanu
o Ceskoslovensku.
Hle, kde je sféra, v níž lze nejen s bezpecností nalézti parvenu staré osvedcené marky, ale i darmojedy, jejichž existence
v armáde neprináší státu ani vojsku zhola nijakého užitku, naopak, škodu,
demoral1isaci,
posmc'ch
podrízeriIÝch, nekázen.
V tomto bodu bude mi práve páne -»Mi«_
»p a n N o v á k,
v z o r e m v á I e ca b s o I ven tme
š f a n k y, m o h I být
n é hod
u s t o' j n í k a v :l. r m á ded
obr o vol n é k á z n e,
a I e j e st n e m o ž n Ý j a k o mír o v Ý d u s t o j n í k v n o rmá I n í arm á d e«, tedy tento Novák prijatelnejší
než kdokoli
jiný ze zmínené sféry, ponevadž si treba naivne myslím, že
není mírové, nemírové, armády,
nýbrž armáda dobrá
nebo
špatná, schopná nebo ne~chopná zejména v utkání s neprítelem
(tedy v dobe války) vykonati svoj i povinnost. Dobrovolná kázen
legií o r g a n i s a c ne neoddelovala jich od jiných armád. Legie
byly. vojskem regulárním,
normálne
vojensky organisovaným,
a Jejich dobrovolná kázen byla nejvýš jejich plus. Krome toho
absolv~nt mešfanky
Novák má vuci svému povolání, nemluvíme-h už o vztahu ideovém, aspoií pomer zamilovaného
amatéra vedle castokráte laxních a frivolních profesionálu
kterí za
pet let své príslušnosti
k našemu vojsku nenaucili
e' ani nejbežnejší ceské »rechtsum«. Záleží na vojenské správe, aby dovedla rozlišiti hrubé i jemné zrno a dala každému dustojníkovi
po stránce nejen hmotné, ale i mravní, což jeho jest a co bude
celku s užitkem. Že jsou ješte dnes všude nedostatky, je jasno.
?e legionárské propocítání let je darem danajským, jest rovnež
legionárum - a to z mnohých duvodu
nejen moráljasno.
ních. Ale dnes vešlo v modu napravovati hrbet »~svobozenským
le,gvc;ndám«.J:dnou z legend)e
i krásná kdysi legenda o legionancl:. Kd~sl k.desl proslovil, že legionári a jejich vojenská
organisace je Zjev neodborný" primitivní,
jalový. Dustojnický
sbor od té doby delíme na odborníky a legionáre. To je ovšem
groteskní. Legionári
stvorili vojenskou
orga.nisaci legií tedy
bez odborníku. po návratu do vlasti však z v d e c n o s t i byli
vzati do domácí armády odborníky stvorené. N ebC{ nebylo by
pri formulaci, jež je dnes bežná a prijatá jako slunecní sou-
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stava, jiného zaveru. Pak by situace naši branné moci, v níž
by tedy rozhodovaly zretele jiné než úcelnost a zdatnost vojska
v okamžiku nebezpecí, byla více než zoufanhvá.
Doufám, že temto poznámkám
na téma znacne rozsáhlé a
vážné, jež by veru stálo za diskusi bez nepravd, poprejete
10yálne místa ve Svém úctyhodném liste. Posílám Vám, pane
redaktore; uctivý pozdrav!
V Praze, Zl. zárí 1924.
Rudolf M edek.

Spolupracovník Masaryk.
Vážený

pane redaktore,

nevím, cetl-Ii jste prospekt, který r0zesílá podlllk mladého Rašína, »N árodní Myšlenka«, tato revue »integrálního
nacionalismu«, jak se sama nazývá.
Cteme tam: ».,. její nepredpojatost
stranilckou dosvecl\cuje
tento strucný p,rehled osobností n"tznÝch stran, jejichž projevy
citovala nebo od nichž obdržela prímo príspevky na podporu
zásad, které rozširuje
(tu jsou vyjmenovány
ruzné osobnosti,
mezi jinými): Alexandr Mil1erand, býv. president Francie, P. S.
de Erice, španclský výslanec v Praze, Jan Malypetr, ministr
vnitra,
F. Sís, místopredseda
výkonného výboru nár. demokracie
, Dr, Karel Kramár,
bývalý
ministerský
predseda,
Ramsay
~1acdonalc\., britský ministerský
predseda,
.... Benito
Mussolini, italský ministerský pl-edseda, Dr. Ed. Bend, ministr
zahr. vecí, T. G. Masaryk,
president
republiky
c e s k o s loven
s k é . " atd.«
Abyste tomu rozumel: » árodní myšlenka« otiskne tu nyní
tu a tam nejakou trírádkovou
myšlenku z projevu toho nebo
onoho politika, šírenÝch tiskovou kanceláH, nebo z nejaké jejich
knihy. Tím zpusobem stávají se Mil1erand, Mussolini, Macdonald jejími spolupracovníky.
Jak o\'šem má ten fakt, že
z nich otiskne tri rádky, býti svedkem »stranické nepredpojatosti", to ví buh.
Vrchol je ovšem v tom, co tento prospekt provádí s Masarykem: jak známo, prinesla »Národní myšlenka« z péra mladého Rašína pod titulem »J mpromptu ironique« jeden z nejhloupejších a nejsprostšich
útokl', na Masaryka,
jaký byl kdy
u nás sepsán. V prospektu však, kterým se láká verejnost, shledáváme s údivem jméno Masarykovo
mezi spolupracovníky
a
zárukami stranické nepredpojatosti.
K této cti prišel president
proto, že »Národní myšlenka« otiskla nekolik rádek z jeho staré
knihy. Vydávati revui, jejíž celý smysl je boj proti Masarykovi
a Benešovi, a pak se honositi temito jmény v seznamu prispívatelLI, jest ovšem drzá nevkusnost, s jakou lze se zrídka setkati. Je to jeden z expansivních
znaku této skupiny. Na to
chtel jsem upozorniti.
V plné úcte

w,

*
Knihy redakci zaslané.
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o prava. Autor clánku »Okolo amatérství a prof esiona1ismu«
v minulém cisle se jmenuje Jaroslav A li I o f, nikoliv jak bylo
vytišteno Adolf.

