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V PRAZE

Politika
Impromptu historique.

Piu andante.
Podle novin zapsal jsem si do deníku 21. l. m. zprávu
o hlasování v anglické snemovne pred pulnocí, kterýmž
hylo rozhodnuto, že nastoupí vláda Macdonaldova; ke
dni 22. t. m. zapsal jsem si zprávu o smrti Leninove.
Spojil jsem ovšem obe události, a, premýšleje o významné koincidenci, rekl jsem si, škoda, že nebyla casove
úplnejší. Ale prišly zprávy novejší: skutecne Lenin
odešel v týž den, kdy se v Londýne hlasovalo o nové
vláde. ,\ k tomu ješte odchod Leninuv predcházel lonJ{'nskél11uhlasování.
. Nejvet.ší svetová ríše má tedy' socialistickou vládu;
nejvctší ríše v Evrope (míním co do lidnatosti) je už
nekolik let socialistická, officiálne komunistická. Jestli
co. tož tyto dva fakty mohou poucit o tom, že svetová
válka byla svetovou revolucí. N en: možná, aby miliony
evropských a americk)'Ch mužu se po léta navzájem byli
vraždili, aby o tom nepremýšleli a premýšlením neprišli
k záveru, že režim, ze kterého válka vznikla, je neudržitelný. A nepremýšleli jen mužové-vojáci o válce a jejim významu. n)rbrž také jejich rodiny, které zustaly
doma a prožívaly válku a její hruzy mnohem i!ltensivncji než ti jejich mužové, otcové, bratri, prátelé, kterí
v poli k filosofování nemeli tolik klidu. Mají jej ted.
V Anglii sociální demokracie zvítezila bez revoluce
krvavé, v Rusku zvítezila revolucí krvavou. Lenin a jeho
stoupenci hlásali, že jejich taktika je jedine správná
a že odpovídá ucení Marxovu. Že není jedine správnoll,
to anglický príklad dokazuje už dnes; a že bolševism
(jako taktika marxismu) není, jediné marxistickým,
musí býti každému jasno, kdo Marxe a Engelse zná.
Pro revoluci, rozumej: revoluci krvavou, Marx byl
v revolucním žáru roku 1848. Avšak pozdeji prijím:ll
pro socialism jakožto hlavní a rozhodující taktiku parlamentarism, revoluci hlasovacím lístkem. To Engels
krátce pred svou smrtí vyslovil s Ul'citostí vylucující
pochybnost a diskussi. V Anglii tedy zvítezila Marxova
taktíka také, nejen v Rusku. zvítezil Marx zralejší,
l\Tarx socialistický, marxistický, a zvítezil nemarxisty.
Príklad Anglie politicky myslící utvrdí v presvedcení,
že revoluce krvavá je taktika stará. Revoluce nekrvavá
(nejen parlamentární. nýbrž také literární atd.) je taktika nová. Bez revoluce hlav a srdcí revoluce politickft
a sociální zustává povrchní.
elze vylucovat krvavou revoluci každou; ale to
pravidlo se musí zduraznit, že je oprávnena teprve po
vycerpání všech ostatních POkUSllnápravy. A musí být
pripravena: revoluce bez reformy je neoprávnena a není
n ž podobným násilím jako neoprávnená válka. Clovek
nemá vyššího pravidla pro celý život a pro politiku, než
uznání, že život a osobnost cloveka cloveku musí být
svatý. Revoluce ruská neprinesla, co Lenin ocekáv~l,
práve proto. že nehyla dost reformní. Vyckáme, co prinese revoluce anglická.
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Hospodársky, mravne a vubec kulturne Rusko se liší
od Anglie; proto také revoluce tu i tam byly tak ruzny.
A platí to již pro zacátky anglické revoluce v sedmnáctém století. Srovnejme odsouzení Karla 1. a jeho
verejnou popravu a vraždu carovu.
Také v osobe vudcu tu i· tam znacné rozdíly: vudce
ruský, vyrostlý a odchovaný násilnickým carismem,
záhy se stal revolucionárem po ruském vzoru: spiklenec, zvyklý na tajnustkárství
revolucionáru odborníku,
revolucionáru-aristokratu,
verících v revoluci Ruska
a sveta shora - Blanqui, Bakunin, N ecajev. V podstate
taktika carismu - jedni i druzí akceptují starý princi~),
že národy vedou a panují nad nimi minority, velicí mužové. Princip svou podstatou nedemokratický.
Lenin
jiste mel také pred ocima osud vlastního bratra, koncícího v boji s carismem na šibenici. Revolucionár anglický byl vychován v konstitucní zemi a v organisacích
delnických; byl na pocátku své dráhy ucitelem a náboženským kazatelem: jako ucitel pochopil povlovnost vývoje duše lidské a lidské spolecnosti. Odsud jeho ideály
lidskosti a lidská taktika. A má v tom vzory domácí od
Morea až po Owena a soucasné anglické socialisty.
Avšak Macdonald dostal se k vláde také postupem
liberálu a konservativcú. Netreba zkoumat, byl-li tento
postup jen taktickým nebo i programovým; v každém
prípade prevrat v Anglii je také názorným poucením
kontinentální buržoasii. Ostatne i prevrat ruský a celý
vývoj Evropy ve válce a po válce. Upadl prece nejen
carism ruský, také pruský a rakouskouherský.
T. G. M.
P. S. Pro všecky prípady upozornení: Piu andante
neznamená v hudební reci pom:lleji, nýbrž rychleji;
andante - jdouc, pokracujíc v pohybu. Kdo stále jde,
dojde dál, než kdo chvílemi beží a pak ustává.
Ferd. Peroutka:

Len in.
Nechci harmOllie, z lásky
k clovecenstvu jí nechci.

Ivan Karamazov.

Dovolte, abych se priznal, že se chápu tentokráte
pera s jakýmsi ostychem a rozpaky. Hle, v cem spocívá
vnitrní obtíž: zemrel muž, jemuž bylo dáno vykonati
mnoho cinu. Velkou ríši ztroskotal a velkou ríši založil.
Nám žurnalistum však, kterí nejvýše jednu lenošku
jsme prosedeli a jinou si koupili, pripadá nyní úloha ho
posuzovat. Nebot Lenin nebyl takový clovek, aby mohl
zemríti neposouzen. A tak muž, jenž velkou ríši ztroskotal a jinou velkou ríši založil, leží mrtev, a prišla
slova ze všech koutu sveta a tancí nad ním jako bludicky. Nejhorší z predstav, jež muže prepadnouti žurnalistu, jest tato: nejsem vlastne jen ten, kdo poštekává
na velké skutecnosti, jako psíci poštekávají na mesíc,
když vyjde nad obzor? Je-li zde jakási útecha, pak nám
ji poskytuje práve život Leninuv: i o nem se mohlo
zdáti déle než dvacet let, že pouze poštekává. Sedel ve
Švýcarech a vrcel na svet. Potom se ukázalo, že i ze
sveta myšlení a psaní vede cesta k cinu.,
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Merí-li se velikost lidské osobnosti podle intensity,
kterou v sobe soustredila, pak nemttže býti žádné pochyby o tom, že Lenin byl velký clovek. V tomto smyslu
snad dokonce nebylo nad neho v naší dobe cloveka vetšího. Kde vetšina politiku je cosi jako vlažnÝ led, tam
Lenin byl sám ohen. Kde vetšina representativních
osobností zahajuje své úsudky nejakým s nad,
nejakým s o t v a, nejakým m o ž n á, tam ríkal Lenin
vždy jasne a krátce: chci. Konec koncu si tím zísbl
úctu
u konservativních
žurnálu, což bylo nejméne
pravdepodobné. Do tela doby vnikl jako ostrý železný
hrot. Lidstvo se pocalo dusit, jako kdyby mu byla uvázla rybí kost v hrdle. To, co napsal Dostojevský o jedné
ze svých postav v »Besech«, platí i o Leninovi: »Byla
to jedna z tech rusk}'ch osobností, jež náhle prekvapí
nejaká silná idea a hned je doslova pod sebou primáckne,
nekdy i navždy.«
Nápadné bohatství Leninovy osobnosti po techto stránkách má snad za následek jeho nápadnou chudobu po stránkách jiných. Co videl, videl
dobre; ale videl toho inálo. K devíti desetinám sveta
choval se s dokonalou lhostejností. Byl, abychom tak
rekli, odborníkem v revoluci, jako jiní jsou odborníky
v matematice. Je známo o odbornících, že mají jakési
klapky na ocích, aby nebyli vyrušováni svetem. Tak se
Lenin v leccems podobá tem, kterí zasvetili svuj život
prozkoumání a objasnení mozku pijavky. Do jeho knih.
do jeho stylu neskanulo nic z paradoxního bohatství
života. Ctete-Ii jeho knihy, máte, pokud se týká lidské
a životní stránky, dojem, že jste se octli v tunelu.
Jako myslitel nemuže býti Lenin zván ani originálním ani bohatým. Werner Sombart napsal, že v bolševismu není ani jediné myšlenky, která by nebyla aspoi'í
padesát let stará a kterou by nebylo možno nalézti
u Marxe nebo Blanquiho nebo nejakého starého revolucionáre. Pro muže. který chce jednati, je lépe, muže-li
uyeriti v nejakou starou a pripravenou myšlenku, než
aby si sám musel nejakou hledati. Nebot toto neobejde
se témer nikdy bez potácení a ztráty casu. Ani po tom
netoužil. státi se originálním m·yslitelem. Snad si uvedomoval, že originální myslitelé casto se stávají koketními, což je na škodu vuli. Nechtel ani mysliti více, než
pred ním myslil Marx, a jen ho vykládal. »Malá je sklenicka moje, ale je Marxova,« soudil. Také literátem
nikdy nebyl. Psal proto, aby jednal a aby se dorozumel. Kdyby byl mohl jednati jiným zpusobem, zahodil by pero s radostí.
Ackoli vetšinu svého života
strávil psaním, je ho práve tak málo možno zváti literátem, jako generála, který podává svuj rozkaz písemne.
Mel málo myšlenek, ale držel je v prísném porádku.
Pro jeho cíle bylo tak dobre: ti, kdo ma jí jen jednu myšlenku, jsou rozhodnejší než ti, kdo jich mají mnoho.
Nikdy nebydlily, ah, dve duše v jeho hrudi. Byl absolutne jednotný, bez puklin. Spíše by prošel velbloud uchem
jehly, než by se byl vetrel nejaký stín menševismu
a sociálpatriotismu
do jeho duše. Landau Aldanov
praví o nem s jistým oprávnením: »Tak ucelené a jednolité povahy najdou se zrídka mimo zdi blázince.« Ale to
práve mu propujcovalo strašnou' sílu. Mohl se soustrediti na jedinou vec, na kterou nikdy nezapomínal a o níž
vždy mluvil. Byl dokonale to, cemu se ríká j e d n ostr a n n ý. Vše, co ve starém svete rozkvetlo v jakousi
hodnotu, nenávidel s celou uprímností, pokud to vubec
postrehl. Nechtel, aby ve starém svete bylo neco dobrého. Mel rád, jako Bakunin, ty, kterí nic nemeli a nic
neznali, kterí meli chut uciniti se potravou poulicních
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boju. Veru, bída lidu a hanebnost carství v nem vzbuzovaly ješte nejvetší nadeje. V dobe emigrantské zabýval se myšlenkou revoluce s takovou výlucností, že
v tech, kterí nevedeli, jak to dopadne, mohl vzbuzovati
dojem, že je posedlý utkvelou myšlenkou a že by mel n:l
case odpocinouti si nekde v horské vesnicce. Jsou
myslitelé, jichž myšlenky pripadají jako koš prekypující
hrozny. Leninovy myšlenky mohli bychom s jakousi
nadejí na pravdivost nejlépe prirovnati asi' k holým
tycím. Jsou jasné a jednoduché. Proto také patrne mohly míti úspech. Napsal knihu o filosofii. To byl obraz,
jako když se Chaplin dostane do krámu s porcelánem.
Strhl masku Spinozovi a Schopenhauerovi a odhalil je
jakožto agenty buržoasie.
Landau Aldanov, od nehož
jsem již citoval jednu vetu, pravil o tom, že ve filosofii
trpí Lenin jak}'msi stihomamem a všude vetrí nástrahy
kapitalismu. Lenin nebyl z tech, kdož chtejí svet objasnit. Chtel jej zmenit. Tu se v jistém smyslu svudce
lidu podobá svudci žen: oba chtejí ne pochopit, n}'br l
ovládnout a mít. Humoru naprosto postrádal; z toho
.duvodu postrádal také naprosto shovívavosti. Nebylo
v nem více humoru než v Savonarolovi. Jen jeho zlostn)' sarkasmus stává se leckdy výmluvným a zabarví
náhle šedé stránky jeho knih. Prožil život za jakousi
zdí a zustalo mnoho, ceho nezpozoroval. »Rudé Právo«
po smrti Leninove vyslovilo domnení, že »sladký a
smírn)' je návrat k prírode. když dílo jest vykonáno«.
Ale k jaké prírode se muže Lenin vraceti? Co byl živ,
pokládal za prírodu zejména trídní boj. K složitosti
lidské duše choval pohrdavou netrpelivost. Cítil totéž.
co Mífa Karamazov: »Ne, široký jest clovek, až príliš
široký. Já bych ho zúžil.« Pokusil se o to. Vytýcil kolíky a rekl: odsud až sem se bude napríšte prostírati
lidská duše; není jiné reality než potlacující a potlacení. Velmi se vždy divil, našel-li v lidské duši neco,
co se nedalo vyložiti jakožto výron hospodárských pomeru. a kvapne zavíral oci, aby se nezmátl. Nosil v hlave své formulky o revolucní taktice s neochvejnou vážností. Dokud byl ve Švýcarsku, dokud ješte se zdálo,
že základy porádku jsou nezlomné a jako ze železa,
mohl býti v duchu zarazován do oné kategorie lidí.
v níž vévodí podivínští vynálezcové. Ale podržel pravdu proti svetu: jeho doba prišla.
.
Všechny duševní síly Leninovy byly, jak psychologové ríkají. »usmerneny«. Nepochybne si nekteré myšlenky vubec zakazoval. Nietzsche na jednom míste
prohlašu je takové zakazování si nekterých myšlenek za
ne jvyšší moudrost pro cloveka, kter)' má cí1. Nestaral
se o nic, ceho nepotreboval k svému povolání revolucionáre. Pri jednostrannosti
jeho bytosti je pochopitelno, že neznal stredních poloh a že nad každou situací
videl napsáno: bud - anebo. Jeho útoky na všechnv.
kdož byli nejak nakloneni kompromisu, nepostrádají
rysu zbesilosti. Z novejší doby vzpomínáme na jeho
zurivé útoky proti Karlu Kautskému. Ale sta takov}'ch
bojtt bylo svedeno a tlí nyní v zapomenutých emigrantských casopisech. Už Kropotkin, tento vecne mladý revolucionár, byl mu »bezcharakterní«.
Je pak nochopi··
telno, že na pr. o Macdonaldovi nemohl pronésti nic
jiného, než že jsou »delníci. kterí mají to neštestí, že
tohoto šosáka uznávají za vudce«. Kdysi napsalo protivném tábore: »Nerriá to ani ceny. ciniti rozdíly.« To
znamenalo: nemá to ani ceny ciniti rozdíly mezi carskými pochopy a reformními socialisty. Když se pak
dostal k moci, necinil vskutku žádného rozdílu a menševici a sociální revolucionári se stali stejnými psanci
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jako carovi služebníci. Tito aspon si tu a tam mohli
zasloužiti milost, vstoupili-li do služeb crezvycajky.
Skoro se zdá, že tento vášnivý dogmatik nenávidel
více neprátele svého dogmatu než neprátele lidu. Z:J.
emigrace se už ukazovaly známky, že se pokládá za
vtelení pravdy. »Jen takový lichotný dvorenín jako
ZirÍovev se s ním mohl snésti,« praví svedek z té doby.
Zavrhoval vše, mimo nekolik lidí, kterí ho poslouchali.
V knize Masarykove o Rusku nalézáme zmínku o obžalobe, kterou Rosa Luxemburgová vznesla ve strane
proti jeho despotismu r. 1904. Pravila, že v Leninove
zálibe v centralismu uvnitr strany se skr~'vá subjekt~vism, a že J á, drcené absolutismem, sedá tu na trun,
ahy provedlo odplatu, a prohlašuje se za konspirativní
\'~·hor, za »všemocnou vuli« lidu. V zahranicním hnutí
hyl guillotinou na kompromisníky.
Nikdy nezakolísal v presvedcení, že je treba revoluce: toto presvcdcení mu bylo dáno jednou pro vždy a
nepotrehoval se již zdržovati duvody. Hned v r. 1914,
kdy socialisté celého sveta zakolísali
pod prívalem
nov}'ch pocitu, kdy nemectí a francouzští socialisté domnívali se, že nalezli vlast ve svém srdci, pro Lenina je
pouze jedna cesta. Píše: »Rusové nemohou svou vlast
jinak obhajovati, než když se budou snažiti, aby carisl11USbyl v každé válce poražen.« A vydává hned heslo,
které za tri roky pocalo se stávati skutecností: zmente
imperialistickou válku v obcanskou! Byla to geniální
prozíravost? Spíše tu osamelá tvrdošíjná vl'tle náhodou
nalezla svou dobu. Bylo mnoho stejne nezlomne presvedcených revolucionárl't, kterí zemreli, aniž by se byli
dockali doby, kdy bylo možno uciniti vážný pokus
lIškrtiti posledního továrníka strevy posledního sociálpatriota. Víme, že také Marx ve svých mladších letech
veril, že sociální revoluce jest otázkou nejbližší budoucnosti. Surovosti války a surovosti vlastníku výrobních prostredku prispely k tomu, aby Lenin našel svou
dohu. Jinak by byl patrne zakoncil svuj život, prihlížeje
šachistum v curyšských kavárnách.
Jakmile v Rusku padl carismus a jakmile se ukazuje,
že Kerenský hodlá pokracovati ve válce, poznává Lenin neklamne, že prišel okamžik vysoké hry. Spechá do
Ruska bojovat za vítezství diktatury, které uvážil ve
sv~"Chtheoretických letech. Ješte ve Svýcarsku, pred
ndjezdem. píše: »Ani nejmenší podpory provisorní
vláde Guckova-Miljukova!«
Prímo z petrohradského
nádraží se vrhá do boje, netrpe žádnou kolísavostí.
Lenin je prvním mezi kandidáty pro Nietzscheho
v~Taz o »filosofování kladivem«. Pacifism mu byl
k smíchu. Ze všech predstav vypestoval v sobe nejvíce
onu, že kapitalismus není kanárek, který se posadí na
prst a zpívá. »Blbostí je predstava o povalení kapitalismu bez zoufalé obcanské války nebo bez celé rady
techto válek.« Už r. 1905, za první ruské revoluce, žádá
»vyúctování plebejským zpusobem - bez lítosti«. Z tohoto presvedcení vedla ho logicky cesta do spolecnosti
lidí, kterí zpívají se slzami v ocích: »Vždyt byl to boj
svat~· za lid tVllj, v nemž hlavu svou v obet jsi da1.«
Lenin se dal k vecn~'m revolucionárum.
NebÝti války,
nehyl hy patrne vyšel z tohoto okruhu. V Rusku revolucionftri se vychovali k presvedcení o moci, které
mMe nahýti odhodlaná hrStka lidí, a Lenin žil ustavicnc ve spikleneckém ovzduší. Veril, že nebude úspechu bez »revolucionáru z povolání«. Nebyl ekonomickým fatalistou. Pro tuto roli, kterou u nás tak úspešne
provozuje na pr. p. dr. Šmeral, mel v sobe príliš mnoho
bakuninské krve. A snad i jiné: pravít sám ;eden z jeho
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druhu, že »nekteré tatarské rysy v jeho obliceji, jako
vysedlé lícnl kosti, jsou v Rusku prirozeným zpusobem
vysvet1itelny«. Ale vecní revolucionári b~'vají vetšinou
lidmi neplodnými. Honosí se, že je vláda pronásleduje,
a pri tom obycejne zustávají. Žijí ve svete knih a debat
a úrady nemají, proc by se jich príliš obávaly. Také
Lenin by byl nepochybne zllstal historicky nenlodným,
kdyby vedle vecného revolucionáre nebyl býval zároveil
realistou v urcitém strašném smyslu.
Zdá se, že každý clovek s velkými úspechy musí býti
realistou v nejakém smyslu, nalézti nejakou hybnou
skutecnost a opríti se o ni. Nepocnybuji, že v Napoleonove osobnosti prevládaly urcité realistické rysy. Nemohl víteziti, aniž by byl poznal dobre lidi. Lenin, kdvž
prijel do Ruska, oprel se ve svém úsilí o revoluci o nckolik základních sku'tecností lidské povahy, zejména
o tu, kterou naznacil nedávno zemrelý mladý komunistický básník ceský v jedné ze svých posledních básní:
»N ejhloubeji, chudý, vidím nenávist.« Co proti nemu
zmohli všichni idealisté, co Kerenský, jenž dštil skvelé
proudy výmluvného idealismu na hlavy poslouchajících, až se mu podarilo sebrati proti Nemcl'tm i ženský
pluk smrti! Lenin vzal pevne do rukou realitu lidového,
dlouho tajeného hnevu, realitu pudu pomsty a mužické
touhy po zemi, realitu touhy vojáku po míru a po tom,
aby nemusili umírat, a smetl všechny. Vzal pevne do
ruky i nekolik realit, které dlužno oznaciti jak,.,
hanebné. Rozhodne nezvítezil z toho dl'tvodu, že by byl
socialismus již tehdy ležel uzrálý v klíne ruské spolecnosti. To není pravda ješte ani dnes. Zvítezil proto,
že pochopil lidové reality nenávisti a zášti, strachu a
chtivosti. Po generacích, které šeptaly ruskému cloveku
do ucha: »Miluj!« - vzkrikl do toho ucha: »Nenávid!« - a podržel vrch. Jeho demagogie - a byl to
jeden z nejvetších demagogl't historie se obracela
prímo do srdce techto realit. Krasorecnický Kerenský,
jehož oddané žurnály prirovnávaly k výmluvnému Ciceronovi, nepochopil, že vojáci už nechtejí bojovat.
Lenin to pochopil a zvítezil tím. Nebot rí jnová revoluce byla daleko více dílem omrzelých vojáku než presvedcených socialistl't. Vedel, že je težko hostiti ruského
mužíka abstraktními hesly. To pochopil, když se nodíval na jeho rozcuchanou hlavu. Ale vedel, že je možno ukázat mužíkovi cosi velmi názorného:
panský
dvl'tr, višnové sady, a ríci mu: co ti brání, aby toto
všechno nebylo tvé? pohlédni dobre do sebe a rekni,
co ti vlastne brání? Tak ucil Lenin lid v hrozném
smyslu staré moudrosti: poznej sebe sama. Ukazoval
proletárl'tm krásné byty buržoasie, sladkost usídlení
v panském sídle, sladkost moci a rozkoš, která spocívá
v položení nohou na mahagonový stl'tl. Tak dal cíle
presné, zretelné a smyslové. N epravil lidu: vychovávej
se - nýbrž: vyžij vše, co je v tobe. Tím, že dal lidu
na nekolik mesícl't vyžít se, zvítezil. To bvla methoda,
o jejíchž výsledcích psal Gorký r. 19J8 temito slovy:
»je to jen vítezství zvírecího mravu, protrhnutí asiatštiny, která v nás hnije.«
Po smrti Leninove uverejnilo »Rudé Právo« clá ek
Gorkého o Leninovi, který považovalo za oslavný. Ale
ani v nem nestojí více než: hloupá, líná a špinavá zeme
jako Rusko nezaslouží si nic jiného než Lenina. V cemsi však, zdá se, Gorký se r. í:918 mýlil. Napsal: »Naši
mistri socialismu neznali ruského materiálu.« Ukázalo
se spíše, že Lenin znal tento materiál, a využil ho svým
zpl'tsobem. Vedel, že s Marxem by nepochodil, a nechtel cekati, až ruský lid uváží Marxovu nauku. Byl
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by musil pravdepodobne cekati dosti dlouho. »N emám
chuti vyckávati, až poslední ruský proletár pochopí, co
chci,« byl by býval mohl ríci podobne jako náš p. Kreibich kdysi. Mel znamenitý cich pro to, kde leží nejaký
dynamit. Obrátiv oci na Anglii a rasový problém této
ríše, zatopil jí na východe tak, že i bezvadné náprsenky
anglických diplomatu se ponekud pomackaly vnitrním
napetím jejich majetníku. Našel, že vlastne »Rusko,
Indie, Cína tvorí obrovskou vetšinu obyvatelstva«, a
domníval se, že povstáním Indie a Cíny »definitivní
vítezství socialismu je plne a bezpodmínecne zajišteno«.
Domnenka ponekud odvážná a volná. Maje skvelý cich
pro to, kde leží nejaký dynamit, mýlil se nekdy ponekud
v tom, kde leží možnosti socialismu. V Indii a Cíne je
socialistická myšlenka neco tak neobvyklého, jako byl
v Americe kun za casu Kolumbových. Marx chtel rozhodnouti vítezství socialismu elitou nemeckých proletáru, jež zval dedici filosofie Hegelovy. Lenin touž roli
prisuzuje barevným lidem s turbany a copánky. Zde se
Leninovi prihodilo, co již nekolikráte v živote: že myslil více jako voják a méne jako vedecký socialista.
Leninuv druh realismu prinesl Rusku mimo jiné ony
smutne slavné a kruté ciny násilí, které více než cokoliv
jiného zpusobily, že svet po šest let sovetskou republiku
ignoroval. Za každou chladne uváženou vraždou, která
v Rusku byla spáchána, stála Leninova autorita. Pro
morálku nemel tento dedic a vykonavatel materialistického proudu v ruském myšlení mnoho shovívavosti.
Mimo jiné veci také ji pokládal za nástrahy kapitalismu.
Hádáme se ješte dnes, vzal-li Lenin od -Nemcu peníze
roku 1917. Možná, že je vzal ve svém vrozeném macchiavelismu, are jiste ne proto, aby udelal nemecké vláde
neco dobrého. Snad je vzal, ale pln opovržení k hlupákum, kterí mu je dávají. I n jkonservativnejší
noviny
uznávají, že Lenin byl osobne cistý clovek a že pro sebe
niceho nepožadoval. Sloužil jen lidstvu svým zpusobem.
Mezi jiným také tím, že dal popraviti více lidí, než
všichni nemectí generálové dohromady. Ale Leninova
racionalistická duše lehce delala rozdíl mezi lidstvem
a lidmi. Choval úctu, snad i lásku, kdož ví, k jakémusi
abstraktnímu lidstvu, ale k jedincum byl krutý.
Vykupoval se ze všeho svou nenávistí k buržoasii. Dokud
tato ho neopouštela, byl presvedcen, že má v sobe vždy
ješte dosti morálky.
Vražde jedince, muže snad býti
omluven tím, že je na základe svého historického myšlení, navyklého probíhati jakési epochy, považoval sotva
za více, než za jevy. Platí o nem obrácená veta Goetheova: jeho zajímalo jen lidstvo, po cloveku mu niceho
nebylo. Vidím, že jsem se již nekolikráte dovolával
Dostojevského.
Myslím, že jest to správné, nebot
u tohoto autora predevším treba hledati pravdu o ruských vášnivcích, a Lenin byl vášnivec, byt i chladný.
Chci ješte citovati z Dostojevského to, co praví SlaVll)'
rozumár Ivan Karamazov:
»Zejména bližní po mém
soudu je nemožno milovati, leda toliko dálné. Abychom
milovali cloveka, musí se skrýt; nebot jak jen ukáže svou
tvár, tatam láska ... Abstraktne možno ješte milovati
cloveka, a k tomu z daleka, ale z blízka témer nikdy.« V Leninovi byla tato ivanovština.
Zasloužil-li si Lenin cím nárok na název velkého státníka, tedy tím, že jeho realismus, který se dríve ukazoval v tak hrubých formách, se v posledních letech pretvoril a obratne urcoval taktiku sovetského Ruska.
K de jeho kolegové vetšinou papouškovali fráze, tam
Lenin prestal býti vecným revolucionárem a jasne videl
reality a nutnosti. Obrat k »nové ekonomické politice«
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byl jeho osobním dílem. Odhadl základní otázky situace
Ruska. Kdyby se nebyl dovedl realisticky orientovati,
jeho velká ríše by byla brzy padla. Leninism, má-li toto
slovo míti vubec význam, nemiHe znamenati nic jiného.
než jakýsi realism. Jeho realistický instinkt, snad dedictví onoho »nesložitého selského rozumu«, o nemž mluví
jeho životopisci, dal mu oceniti roli sedláku nejen Z:I
revoluce, ale i po ní. Dal mu také pronésti nekolik vlídnejších slovo stredním stavu. Pochopil, že vláda se neudrží, nezíská-li duvery rolnictva. Zde pocal celý obrat
ruské hospodárské politiky. Jeho veta: »Podst.ata je·
v tom, co nám na jare rekne vesnice,« stala se historickým mezníkem.

,

Lillian Dixon:

Jak se posuzuje delnická vláda v Anglii.
v Londýne, v lednu.
Názory.konservativcú.
Lord Curzon v novorocním
poselství k Lize »Prvosenka«
J'ekl: »Konservativní
strana zustává nejvetší
stranou, jak ve
volebních okresech, tak v dolní snemovna A žád!l<1.jiná strana
nemá nároku, aby representovala
zemi, aneb vládla ve státe.
Zeme musí se vzchopiti v bojí proti socialismu a nikdy nebyl
tak vhodný cas, aby tato Liga pracovala úsilovnej i, cas· zároven,
v nemž by konecné vítezství bylo jistejŠí.«
Lord Birkenhead v dbpise »The Daily Maíl« ze 14. ledna t. r.
zmiiíuje s~ o nedávných volbách v Egypte, kde Zaghlul, kterého
nazývá »roztrpceným a nesmiritelným neprítelem Velké BritallJie«,
»prllkopníkem neodvislosti egyptské«, dobyl' v egyptsk)'ch volbách
101 mandátu ze 109. Ani Milneruv »Report« neuškodil tak naší
posici v Sudanu, které jsme dobyli za cenu mnoha krve a mnoha
statkll. Jest nyní bezpecný okamžik
vložiti na socialistickou
vládu alternativu,
bud zI>rol1eiVeriti se resolucím
odborových
svazu, Úmiž jest vázána, aneb zaháj iti hned v tomto okamžiku
rozkoll britského císarství?
Stává se jasnejším
a jasnejším, že
dáti socialistum· »slušný díl«, znamená krivdu vetšine volicll
\'elké Britanie. »V úpadku státnickém, jemuž podlehli ti, kterí
urcují verejné mínení, nezbývá, než uznati se smutkem, že
bohové patrne zamýšlejí
nás zniciti, když dali šílenství tem,
kterí rídí osudy protisocialistických
stran.«

•

Názory Strany Práce.
Pan G. H. Thomas v reci, kterou mel v Derby, rekl ~ »Každodenní pokusy jisté cástí tisku zastrašiti
lid pohrllžkami,
byly
by zábavné, kdyby šlo jen o úcinek na vlastní lid. Její vliv jest
doma správné ocenován, jak se jasne ukázalo ve výsledku všeobecných voleb.
Ale rád bych vedel, zda tito lidé uvažují
o úcinku svýeh clánku a slov za hran.icemi? Dovedu si dobre
predstavíti,
že cizínci, který cetl jisté casopisy po minulé tri'
týdny, se vnucujle záver, z.e tato zem stremhlav
se rítí do
úpadku a že exekutor prijde nekdy koncem tohoto mesíce.«
»Bude-li nám uloženo, abychom utvorí li vládu, ujmeme se
úradu jako strana menšinová, ale volná a nesvázaná žádnými
spolky a dohodami sjinými
stranami.«
»Pohledte na mezinárodní
situaci:
Je chaotická trpkost
a nenávist a rasové zápasy. Bohužel, v tomto okamžiku na míste
snah dospeti k dohode, vzájemné pocity jsou vyjádreny vb zvýšeném zbrojení - a to jest záhubné.«
»Doma máme velíkou nezamestnanost
a z ní plynoucí obtíže.
V nekolika týdnech fiskální rok skoncí se rozpoctem, jenž sotva
vykáže prebytek. To krátce J~st situace politická, kterou prejímáme.«
»Nioméne vynasnažíme
se zajistiti mír za hranicemi. V tom
ohledu, nemajíce zápletek z minulostí, meli bychom míti dobrou
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vyhlídku na úspech, lec by lidstvo podléhalo tak predsudkum a
trídním a stranickým zájmum, že by s,i prálo našeho nezdaru.«
»Uciníme vážný pokus nahraditi almužnu prací, protože príspevkv nezamestnanosti
demoralisovaly
lid a zpusobily nespocetných škod fínancní stabilite zeme. Jestliže tak správne chápeme úkoly doby, máme právo, aby nám byla poskytnuta slušná
j}ríležitost se uplatnit. V tom predpoldadu jsme ochotni dáti se
~ouditi dle výsledku naší práce.«

*
Strana Práce a Koruna.
Pan Jirí Lansbury, mluve na schuzi strany :Práce, rekl, že
ostatní politické strany projevují veliké obavy o krále.
»Pred nekolika stoletím i král, který povstal proti oI:)l1cnému
lidu, ztratil hlavu - ztratil ji doopravdy. Pozdeji jeden z jeho
.potomku dostal radu, ukliditi se nejrychleji.
Od toho dne králové a královny byli, cím býti mají. Nikdy se nepletli do denní
politiky: a Jirí V. uciní dobre, nebude-li nyní strkat prsty do
kaše. Nikdo ze strany Práce nechce uvésti na pretres vec, která
~í
duležitá sociálne ani pro prumysl, ale když pan Asquith
a jiní myšlenkovi vudcové oddali se nadieJji dovolati se pomocI
koruny pro své upadající síly, špatne posLoužili králi a konstituci. A dále: jestliže strane Práce, až nastoupi úrad, nebude
dána slušná príležitost, ti, kdož tomu zabrání, dají veliké dostiucmení všem, kteri tvrdí, že niceho nelze dosáhnouti
parlamentem.« Pan Lansbury není revolucionárem
ve smyslu krveprolití a násilí, ale každé klickování se strany jiných tríd, at
pomocí krále nebo konstitucních
manipulací by jen škodilo zájmum zeme.
Pan Frank Hodges rekl, že strana Práce verí, že koruna nehude ciniti prekážek demokratickým
snahám ... »N emáme sporu
s korunou. Máme naopak hlubokou víru v nestrannost
krále,
která by nemela ustoupiti žádné politické intrice.«

*
Liberálové.
Pan Asquith vyložil své stanovisko kon6ervativním
a libe··
rálnim zástupcum obchodu
a prumyslu.
Vynikající
mužové
z Pais!ey, konservativci a liberálové, zaslali pred nelwlika dny
p. Asquithovi resoluci zdiuraznujíce,
že politický zmatek by
velice uškodil obchodu a primlouvajíce
se za spolecný pokus
obou stran »postaviti zem na solidní cestu k národnímu blahohytll.«
Odporvída,je p. Asquith, rekl, že není duvodu, aby menil svých
Ilázoru, jak je pronesl v Národním liberálním klubu v prosinci.
j{'ec, o které se zminuje, znela takto:
Dny nynejší vlády jsou secteny, pominou v krátkosti. Má-li
býti ucinen kdy pokus s vládou Práce, jak drive nebo pozdc,ji
jiste se stane, lze sotva jej uciniti za bezpecnejších
okolností
než nyní.
O vláde Baldwinove rekl: »J ejich postavení je charakterisováno neschopností a trvalým p nížením. »:Po:kud se me týce a víte, že nemám zvyk, užívati silných slov, reknu vám OfCi"rene, že ne,poh!lu ani prstem, abych udržel aneb strpel pro·
dloužení jejích zhoubného správcovství národních a mezinárodních vecí.«
»lJcinime vše, abychom zákonnými
prostredky
dopomohli
v parlamente k platnosti zásadám, které jsme zastávali pred
volici. Nestaneme se cástí, ani príveskem jiné strany.« Dále prohlásil p. Asquith, že ve stranJe l,iberální jest ted naprostájednota, že není ruzných mínení, není neshodných hlasil.
Pan L I o y d G e OT g e má za to, že strana Práce má právo
na »fair play« v konstitucí, které musí poslouchati. JakýkoH
pokus plitkého chytráctví, »prelstíti práci« vzbudil by odpor,
jtlnž by prekvapil své puvodce. Zpúsobil by nenahraditelnou
škodu konstituci, jejíž úspech závisí na duvere, kterou vždy
vzbuzovala ve všech trídách jeji prísná, neochvejná nestrannost ...
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»Jak jsem již vytkl, nebeží Q koalici liberálu a konservativett
aneb liberálu a Práce. Strana, která prijme moc, musí vzíti
na sebe celé bríme, musí ukázati pred celou zemí, cO dovede,
a ostatní strany musí se podjati zodpovednosti, kterou s sebou
nese hitika
a oposice. Všechny musí celiti dusledkum svých
skutku.«
»Úplne souhlasím se smernicemi urcenými panem Asquithem.
Myslím, ž:e to jest rozumnou a jedine bezpecnou cestou pro
liberalism,
nejen v zájmu strany, ale co je daleko duležitejší,
v zájmu zeme jako celku.«

*

Pan Winston Churchill.
Pan Winston Churchill píše, že nastolení socialistické vlády
bude vážným národním neštestím, do nehož upadají velké státy
obycejne jen nazítrí po porážct1 ve válce. Oddálí návrat blahobytu; zadrží podnikání a ohrozí úver; zaháj í periodu vzrustajících politických
zmatku a bourí. Postaví,
jak liberály, tak
i stranu Práce do stredu falešného svetla.
Socialistická strana bude povolána, aby vedla a rídila záleži··
tosti této veliké obce bez skutecné moci, která vyplývá z vule
vetšiny, a bez smyslu pro zodpovednost,
jenž vyplývá ze skutecné moci. Budou výzváni, aby lécili nedostatky doby, výslovne
s podmínkou, že neužijí ani jednoho z tech prostredku, jichž se
zastávali, v než' verili, a pod hrozbou; že jestliže se uchýlí
k temto prostredkum,
budou ihned propušteni. Budou povoláni
k moci, v níž budou jen trpeni. Budou-li si pocínati radikálne,
budou zahnáni, a budou-li umírneni, jejich strana se rozpadne.
A tomu se ríká »dáti príležitost Páci«. To není slušné jednání vuci Práci, to není slušné vuci Britanií. To je jen príležitost pro stranictví a úskoky.
»Následkem menšinové vlády socialistické muže být jen; boj
a zmatek.«
Pan Churchill se primlouvá, aby poslanecká snemovna poslala
korune resoluci v odpoved na trunní rec, »jež, ackoli vyjadruje
neduveru nynej ším ministrum
Jeho VeliceMtva, soucasoo zduraznuje odpor proti socialismu a nflduveru k tem, jichž politika
dávky z majetku a znárodnení výrobních prostredku, distribuce
a obchodu utrpela tak težkou porážku u volebních uren.«
»Taková resoluce by pravdive vyjádlrila obecné smýšlení sne·
movny a rozhodnutí
volicu a zmenšila by a omezila obtíže
koruny na normální konstitucní míru.«

*
Sociálni demokraté.
V prohlášení, které nedávn0 uverejniJ:a sociálne-demokratick:i
federace, vykládá se, že je nutno ve snemovne uciniti každý
pokus, aby bylo odhaleno sp,rosté a úskocné jednání liberální
strany a ukázati, že s hlediska Práce nelze ocekávati niceho ani
od liberálu, ani od Toryu;
jejich úplná a otevrená koalice a
splynutí jt1st oddalováno
jen sektárskými,
stranickými
a protisocialistickými
úvahami.
})Ujme-li se Strana Prá(!e úradu, budiž jasne ukázáno, že to
lze ucil.Jiti jen jako docasnou výpomoc v zájmu národním,«
a "Budiž varováno buditi prehnané nadeje v to, co strana Práce
mUže prosaditi v administraci
aneb -v zákonodárství
za docasného a provisorního
úradování;
budiž zachována jednotná organisace, která prinesla tak skvelé ovoce pri posledních volbách
a budi.ž ucineno vše, aby strana Práce pri príštích volbách dosáhla vetšiny pro zákonodárný
sbor.«

*
Strana Práce a socialisté.
O souvislosti strany Práce se socialisty budiž pamatováno, že
Nezávislá
Strana Práce je socialistickým
krídlem parlamentní
Strany Práce. Skotští clenové N ezávisllé Strany Práce jsou
socialisté,

ale neliší, se nikterak

od ostatních

clenil Práce, a jejich

38

Prítomnost

vudcu. Socialism není komunism. Uvádím nekteré názory skotských socialistických
poslancu, jak byly vyj ádreny na výrocní
konferenci Nezávislé Strany Práce v Edinburghu.
Pan 'vV. H. Martin re!d: »Kdyby Skotsko melo Ones »Home
ruJe«, rudý prapor socialismu vlál by nad snemovnou. A staré
hlavní mc~to' Edinburgh
by již bylo vybredlo z k"lmu, ž'e, socialism znamená »konec všech vecí«.
Mr. T. \\'heatley
rekl, že casopísy vedou kampan, aby dokázaly, že strana Práce je vlastl1le stranou
socialistickou.
»Ve
Skotsku tomu nikdy nebylo jinak. Vítezství Práce jest vítezství
socialismu a nic jiného.«
Boure trvající
pul hodiny byla zpusobena tím, že predlseda
nt'pl'ipustil resoluci pro pridružení
komunistické
strany. Jeden
posluchac, který protestoval, byl vyhozen. A pozdeji bylo prohlášeno, že n~ní clenem Nezávislé Strany Práce.
Pan Maxton, mluve k resoluci, domáhající ~e státních pensi
pro vdovy a sirotky, a starobní pense I :E týdne pro každého
ve veku šedesáti let bez rozdílu majetkových .- rekl, že by si
prál, aby bylo drasticky dokázáno, odkud ma] í se vzíti peníze
pro zvýšené pense.
"První vecí, kterou strana Práce musí uciniti, až se; domuže
vlády, je vzíti bohatým a dáti chudým možnost žíti. T. j. naší
centrál)1í snahou.«

•

Antisocialisté.
Antisocialisté
nyní zakládají novou spolecnost politickou pod
jménem kOlllSuitl1cní associace. V prvních dvou dnech bylo prý
prijato 5000 prihlášek. Ze schúze v hotelu »Imperial« byl poslán
telegram predsedovi ministel!'stva a p. Asquithovi, jenž je vybízel - »aby tvár v tvári socialistického
nebezpecí, cLali padnouti všem pol,itickým neshodám a aby spolupracovali
se všemi
protisocialisty,
aby bylo zabráneno,
aby socialistická
menšina
dostala se k moci.«
Tato nová Konstitucní
associace hodlá postaviti vlastní kandidáty.
Jej ími 'organisátory
jsou kapitán
Davis
a kapitán
I1lingworth.

Doba

a lidé

Heinr'ich Mann:

Rozhovor s Masarykem.
Slavný romanopisec nemecký H e i n r i' c h M a n n
dH v Praze
a ztrávil nekolik hodin u p. presidenta
republiky
v l.ánech.
Požádali jsme ho, aby nám
sdelil poznatky ze své návštevy.
Red.

Prijel jsem do Prahy jen proto, abych byl prítomen
nastudování své »Madame Legros« ve vinohradském
divadle. Avšak riditel Jaroslav Kvapil mel se mnou
ješte jiné úmysly: mel jsem navštíviti hlavu státu. Zdá
se, že má Kvapil velký vliv; hned jsem dostal pozvání,
abych poobedval s presidentem Masarykem v lánském
zámku.
Bez okolkLl chci doznati, že nejsem nikterak zvykl)'
na styk s nejvyššími místy. Literatura je zrídka státne
uznanou mocí. Byla jí, myslím, u všech mladých národu
v dobách vzestúpu. V dobách idealisticky mezinárodních, jež nutne prijdou, pravdepodobne
zase mocí
bude.
Auto presidenta republiky zavezlo mne z vnitrního
mesta, kde je strážníci pozdravovali, hradními nádvorími, l~de je pozdravovali vojáci, do zasneženého kraje.
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Snežná pole a zmrzlá silnice, chvílemi domy u cesty
a chlapec, který strhl klobouk, nadšene vyhlížeje po
tvári ve voze. Ježto to byla jen má, dal zarmoucene zase
na hlavu. Jakýmsi malým mestem. Tam jsou prý komunisté, byl jsem pozdraven jen jednou.
PodivuhodnÝ dojem cestovati jako otec vlasti, trebaže nezasloužene. Ne jako kníže, to by bylo málo. Obvyklé projevy úcty, jichž se dostává asi knížatum, nemají nic spolecného s ohromnou radostn,ostí, jež prijala
muj vuz a platila hlave státu. Máme-li býti takto vyznamenáváni, musili jsme sami zbudovati stát, jehož
územím projíždíme. Musili jsme projeviti síly, rovné
duševnímu tlaku národa. Musili bychom b),ti mužem
cinu vysokého stupne.
A pomyslil jsem, že tento muž cinu je také filosofem,
také spisovatelem, že myslil a tvori!, jako já, ve slovech,
než se pokusil uciniti svá slova skutecností. To je úzasne
vzácné. Za pokolení stane se snad jen jednou, že intelektuál jedná. Máme však výhodu, že jsme to videli casteji
než jednou. V Rusku nekolikrát: a pak Tomáše Masaryka.
Ovšem, že jsem neocekával v Lánech ani pracovnu
ucencovu, ani knížecí zámek. Bylo to však vzácné venkovské sídlo, s pracovnou jako stredem.
Cerne odení
sluhové, zdvorilý sekretár; a když se otevrély dvere,
vyšel mi vstríc od psacího stolu vysoce urostlý kmet.
Je hubený a nesklonen)', ostatne prý dobrý jezdec. Zd:'l
se, že není možno bez jízdy na koni státi se z myslitele
mužem cinu. Hlava je na délku tela malou, také jako
hlava myslitele.
Vyjadruje
v ostrých liniích rozum
a vuli. Dobrotu ne neprimerene castou. Usmívají-li se
prímé šedé oci, je to nekdy jako radost z komiky špatného, jako u karikaturisty.
Hovor takovéhoto muže je strízlivÝ. N eocekám ni<:,
než že strucne shrne, co o mne ví a soudí. Hotovo,
mužeme k jídlu. Tento akt konal se v jasném sále u kulatého stolu. President, sekretár, americká dvojice. Pred
príbory sklenice vody, což je poucné. Prosté, dobré jídlo,
president jí málo. Také nemluví nic, k cemu by se nebylo dostalo skutecného podnetu. Vecnost saJ11a. Necht
nikdo nemyslí, že vniknou do dOmtl vládnoucích prívaly
frází, nastehovali-li se do nich mužové slova.
Skeptická poznámka o spisovateli, který se stal katolíkem. Slyšíte z toho: )}Modlí se, místo aby napravoval.« Ale také o jiném, který by chtel napravovati roz;'
sáhlým zpusobem: )}Nemyslím, že prakticky mnoho dosáhne.« Nebot je nutno míti úspech - pri cemž se mi
namanula otázka, je-li tato suchost proste jen zpusobem
toho, jenž mel úspech a je hotový clovek? ZpL1Sobel1l
nasyceného?
Nemyslím.
Myslím tu spíše na sebeuskromnení. Mravní myslitel požadoval kdysi na sobe
a na lidech bezmezné veci a je dnes pred vymezen)'mi,
byt uchopitelnými výsledky. Ríká si asi, že už nespatrí
uskutecnení nejvetších myšlenek, které si položilo lidstvo tohoto sveta dílu. Zbývá mu jen, aby se co nejdéle
zachoval a byl spoluúcasten co možno nejvetšího poctu
nejbližších, opet omezených pokroku.
Presídlili jsme ke krbu priiehlého salonu. President,
který málo jedl a nic nepil, nekouril a vypil dve cíšky
kávy, jako literát. Mluvil jsem o utrpení a umírání nemeckých intelektuálu. Bez velkého dojmu. Videl horší
veci? Také jsem mluvilo sociální vine, která je za tímtJ
utrpením a umíráním. Jen poslouchal. Srovnání s Ruskem; jeho komunistická hladová pohroma, naše kapItalistická.
)}Ve mestech nebylo pozorovati nic,« tvrdil
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sekretár. V·Nemecku cítí ji mesta, jak my Nemci víme.
Jen nesmíme si mysliti, že jsou jí proniknuti cizinci
nebo že Se i nejvýše duchovne stojící lidé zachvejí pred
telesným zánikem nemecké kultury více, než umírá-li
na silnici pobuda. Musíme se uciti.
Avšak Masaryk si jen schoval duvody svého mlcení,
až jsme byli sami. Sekretár a prátelé odešli; osameli
jsme. Tu mi rekl, že Nemecko musí nyní trpet. Je to
osud, který si samo vytvorilo a který muže zmeniti jen
vlastním lepším poznáním. Tvrdil, že ješte žádná nemecká vláda neuznala skutkem následky porážky. N amítal jsem kanclére Wirtha, ochotného k placení, a že
jen odpor težkého prumyslu zamezil lepší postup. Priznal, že vina je na sociálních demokratech a jejich prvních mini~.terstvech, že nezlomili hned na pocátku tento
odpor.
Nuže, slova soudcova jsou trpká. Cím jsem si zasloužil, že jsem je musil vyslechnouti? Je nás doma prece
jen velk)' pocet, kterí prohlédáme a ,zavrhujeme ciny
našich hanebných interessentll. Nevedomost a šílenství
celých mass, dozvuky starých zvyku myšlení, odtud
zbožnování moci i verejných zlodeju: známe to, vidíme
mnohostranné prameny svého osudu. Cizinec to vidí
jako jednu slitinu a vidí to jako vinu. Budiž to vinou;
avšak my odpovídáme: predne je vyrovnána tím, že ji
mnozí z nás chápají lépe než mohou cizinci. A pak není
národa, který by se mohl za stejných dejinnÝch podmínek vyvinouti jinak. Národy nemohou si nic predhazovati. Jen soudící duch.
Duch jako Masaryk jest jiste schopen, aby videl za
vinu a dále. Zmínil se o spolku s Francií, jenž neznamená vyhrt'Hku, naopak. »Nejsme jen pripoutáni k Francii,
Francie také k nám.« Doslova, co rekl, ríkali v Nemecku
hned ti, kterí nechtejí se zríci budoucnosti jednoh;)
sveta dílu. »Patnáctimilionový
národ nemuže ovšern
v[tlciti proti šedesátimilionovému.«
Tehdy rekl, že
I1zavrev spolek, cítí se mezi námi a Francií jako
spojka.
Ovšem že predpokládal, že Nemecko se vzdá duševní
osamocenosti. »J e to asi dlouhou uzavreností ve válce,
že Nemci už neznají lidí.« Napríklad neznají francouzských osobností, s nimiž je jim co nejvíce jednati. »Bylo
hy prece prospešné, kdyby nekdo z nich sám promluvil
s mužem, jako je, rekneme, Barthou. Místo toho si utvorili z dálky obraz, na nemž setrvávají.« Já na to: »Jsme
už po léta v nejbližších vztazích k Poincarému a nikdo
ho nevidel. Sám jsem doporucil jednomu z našich
kanclérll, aby konecne ustanovil velvyslance: To už je
dlouho a bylo to marné.« Potom rekl Masaryk neco, co
hy konecne melo b),t slyšeno.
.
f-<ekl:»Poincaré byl z pocátku proti obsazení Portlrí.«
Nemecké dejiny obsazení Ruhrska vidí ješte práve
v nem stále neústupného podnecovatele s dalekými
úmysly. Nebot Poincaré je v Nemecku postavou, o níž
už nelze se nicemu nauciti. »Millerand,« rekl Masaryk,
»proti obsazení Porurí nebyl. Ale Poincaré, který konstitucne je prímo zodpoveden, opouští prirozene tíže
myšlenku než Millerand, který je dnes umírnenejší.
Ostatne Millerand mel ke mne rec, v níž se projevil
mírumilovne a ústupne.«
Mne se zdá, že by to mohlo presvedciti.
President
ceskoslovenské republiky zná své francouzské prátele.
jichž my neznáme. Avšak sdelil jsem sám již dríve nekterá pro nás velmi duležitá svedectví význacných lidí,
aniž mi Nemci valne verili. Bylo by asi potrebí s~beprevychování. Bylo by nutno vzíti spoluzodpovednost.
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Nenávidelo a štvalo se bez skutecného názoru. Poincarému nejde prý o zaplacení, nýbrž o nic méne než o roztrhání Nemecka. Zbytecno tedy, aby se platilo. Zbytecno lidsky chápati, politicky se prizpusobovati. Nemectí
politikové a publicisté oznacují muže, v jehož rukou hyl
osud jejich zeme, beze všeho za souhrn zla a vyhlašlljí
ho za schopna všeho. Soucasne však se jednalo tak,
jakoby k obsazení Porurí nemohlo nikdy dojíti. A tak
tedy k nemu došlo.
Kdo ríká; že by bylo bývalo v každém prípade lepší
videti v Poincaréovi odpurce, hodného vyjednávání, dostává odpovedí, že je ideologem. Máme-li neco od lidí
dosíci, je dobre, jednáme-li s nimi jakoby byli lepší, než
snad ve,skutecnosti jsou. Taková veta prosté zkusen.)sti
je ideologií? Nehlede k tomu, že ideologie by byla 2si
tím nejhorším, co by se nám mohlo prihoditi - v nezmerne strašném stavu, za nejž dekujeme te11ln}'11Ivášním a duševní lenosti?
Muž, který sedel v lánském zámku naproti mne, nebál
se ve svém živote njkdy idejí, a jeho život byl úspešnejší
než životy našich realistu. Nebál se postaviti své lepší
poznání pred skutecnost a skutecnost prinutiti. Neucii
se praktické chytrosti jako prostredku pro veci vyšší.
Chytrost žádá, abychom se uskromnili, a idea, abychom
od ní nikdy neupustili. »Snad to ještebude,« rekl, když
jsme mluvili o prekonání zla a nízkosti; a neveJeljsem,
vypadal-li pri tom jen chytre, nebo jako rídící moudr.)st.
Zase tu bylo pro mne auto. Masaryk šel se mnou až
na schodište, zachovávaje zodpovednou formu, jíž p0znal jeho duch o mnoho dríve.! než mu ji uložila skútecnost.

Nová

Evropa

Francouzsky? anglicky? nemecky?
Kterak
srovnati pestrou mnohost národu se sjednocujícími
snahami moderní kultury? - tot problém, pred kterým casto
bezmocne stojí obrozené stredo- a východoevropské
národy, zejména však t. zv. malé národy.
Jest samozrejmo, že v pod!state j eclinotná dnešní evropská kultura vyžaduje také jednotného, mezinárodního,
dorozumívacího
prostredku, tedy spolecného jazyka. Na druhé strane však tvurcí
kulturní vývoj celé rady t. zv. nehistorických národu, které je~te
vcera byly beztvárnou, ethnografickou
hmotou, kulturne passivní
a dnes jsou hotovými národními
celky se' zrejme vyhranenou
nacionální fysiognomií, jest možný pouze na základe literárního
sebeurcení a ustavení vlastní materské reci ...
K prekoniní
tohoto rozporu mezi nacionálními
a svetovými
kulturními snahami naší doby Meillet navrhUje odpomoc v podobe prij etí druhotných jazyku mezinárodne
rozširených a svetove platných. Stredovek v obdobné situaci vypomahal si latinou,
jež byla opravdu spolecným vedeckým jazykem tehdejší kulturní obce. Ovšem, že stre~oveké pomery v podstate byly jiné
než nynejší. Tehdy kulturne! žila a pusobila pouze nepatrná minorita: aristokracie
a duchovenstvo.
Naprostá vetšina obyvatelstva pro své bezprávní sociální a hospodárské postavení ponejvíce
nalézala se ješte v nekulturním
stavu. Pak ovšem problém svetového dorozumívacího
jazyku byl snadno rešitelný.
Dnes veci se mají docela jinak. Sociální a hospodárské emancipace pracujícího
lidu privodila všeobecnou clJemokratisaci a nacionalisaci kultury, jednak pokud se týce jej ího obsahu, jednak
a hlavne pokud se týce jt'jjí jazykové formy. Dnes latina jest
mrtvým jazykem a i kdyby bylo mOžno ji oživiti a všeobecne
uplatniti jakožto mezinárodní
dorozumívací
jazyk (vyskytovaly
se návrhy toho druhu), nestacila by již veškerým vedeckÝm požadavkum moderní kultury, v: níž tak rozhodujícího a nekdy až
prevažujíciho
významu nabyl tCichnický prvek. Mei1let správne
podotýká v té veci, že »Iatina není již a nebude spolecným ja,
zykem. Bývala kdysi v Evrope! anebo v západní Evrope jazykem
jednotné kultury, ale není jím již. Dnešní Evropa náleží národ'nhn jazykum.« Ale jsou zde moderní svetové jazyky vskutku
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mezinárodního kulturního významu. Možná, žt nekterý z nich
- jak míní Meillet - mohl by býti takovým pomocným jazyzykem pro nove obrozené národy. Jsqu to zejména francouzština,
anglicina a nemcina. Jaké mají vyhlídky na uplatnení vtlbec po
prípade na prvenství v mezinárodní jazykové souteži.
Zajímavou karakteristiku techto svetových jazyku v tomto
ohledu nalézáme u Meilleta v jeho casové monografii _ »Les
langues dans l'Europe Nouvelle«. V dalším výkladu použijeme
materiálu z této pozoruhodné práce vynikajícího francouzského
jazykozpytce.
~Pocneme fr a n c o u z š t i n o u, casove nejstarší a nejvlivnejší mezi moderními svetovými jazyky. Její vliv zejména uplatnoval se v XVIII. st., kdy francouzština se stává diplomatickým
jazykem v Evrope místo dosavadní latiny, kdy vlivem radikální
francQuzské filosofie a pak sociálne-politické ideologie veliké
revoluce - francouzština stává se kulturním spolecným jazykem
tehdejší vzdelané Evropy, zejména tehdejší evropské aristokracie
a inteligence všech národu a VŠtlChzemí (Nemecka, Ruska, Polska, Uher, Italie atd.) A tento její vliv potrval do poloviny minulého století, kdy obrození stredo- a východoevropských národu, osamostatnení Nemecka a Italie, konecne úcinná soutež
dvou nových svetových jazyku (nemciny a angliciny) - obmezily toto její monopolní postavení. »Zdálo se - shrnuje Mei\let
- že francouzština mela se státi v Evrope spolecným kulturním jazykem.« Po Sedanu došlo však k znenáhlému ústupu,
k cemuž mimo shora uvedených prícin ptlsobila také celá rada:
jiných okolností,. jako pokracující pokles francouzské populace,
rozsahem a poctem se zmenšující vedecká produkce. Dále s demokratisací novodobé Evropy a soubežným poklesem verejného
vlivu aristokracie nadešel pokles bežné znalosti francouzštiny
mímo Francií; konecne mela nepríznivý vliv nezpusobilost francouzštiny uplatniti Se{v oboru mezinárodního obchodu jakožto
sprostredkující komercní jazyk. Francouzštína byla po výtce literárním a kulturním jazykem s klassickými tradicemi. Jej í
vrcholný vývoj a vláda spadajl do doby predrevolucní a preddemokratícké. Podle Meilleta v dnešní demokratické Francii
existuje vlastne hluboký rozdíl mezi mluvenou, lidovou francouzštinou širokých mass a pravou literární recí »vzdelaných
tríd«, zejména pokud se týce slovníku užívaných výrazu. Meillet
karakterisuje pak svoji mate{rštinu jakožto »jazyk raffinovaný,
utvorený pro arístokracii, jenž korektne jest ovládán pouze malou skt:pinou spolecnosti a jímž muže dobre psáti anebo dobre
mluvití jen ten, kdo má k tomu zvláštní vlohy, vY.ll,est.eni!
dlouhou prací«. P1"Ocizince francouzština skytá mnohé, casto neprekonatelné potíže, zejména pokud se týce její nesnadné výslovnosti a zvlášte složitého nefonetického pravopísu, o jehož zjednodušení marne se pokoušejí francouzští jazykozpytci. Také
francouzská mluvnice, predevším sloveso, jest dbsti nesnadná pro
cizince. Vše to paralysuje její vliv jakožto svetov~ho jazyka.
Proto francouzština prese všechny své pTedno~ti co svetový
jazyk zrejme je na ústupu. Diplomaticky souteží s ní anglicina,
vedecky a obchodne - nemcina.
Podle M~lIeta také nemcina, jež teprve v XIX. st. stala se
svetovým jazykem, prošla.. již vrcholným bodem svého rozpetí
a jest na ústupu, což hlavne zpi1sobeno bylo národní obrodou
Slovanu, pro které nemcina 'dríve znamenala opravdu oorozumívad a pomocný jazyk. »Ve svých snahách po zevní expansi praví Mei\let - (nemcina) všude naráží na nacíonální jazyky,
které se rozvíjejí a ji zatlacují.« U srovnání s elegantní a ladnou
francouzštinou, nemcina vypadá velmi drsne a neohebne.
Meilleta nalézáme tuto prímo klassickou karakteristiku:
»Nemcina není okouzlujícím jazykem. Její výslovnost je drsná
jsouc drcena násilným prízvukem. Její mluvnice je precpán~
zbytecnými archaismy ... Vety jsou sestrojovány jednotvárným,
prkenným zpusobem, slovník je zcela zvláštní, takže ani Slov3il1,
ani Román, ba ani Anglican ci severan není s to, snadno se mu
nauciti. Celkovému jejímu zjevu schází jemnost, lehkost, ohebnost, elegance.« Nemcina má také jiné vady. »Nemecká myšlenka
Iibuje si v abstrakcích a klasifikacích, zatím co národ sám je
drsne. reaJistický,« praví Meillet. »Jazyk ten je proto zcela precpán abstrakcemi ... Nemecká prosa nemá obnažené jasnosti
an~lick~ pros!, s,:ché a ohebné precisnosti francouzské prosy;
ma COSIkalneho, ceho se mohou zbaviti pouze; lepši spisovatelé,
ti, kterí nejvíce podlehlii vlivu románských Iiteratur.« To ovšem
souvisí s tím, že francouzština se vytvorila v salonech ve volné
jemné konversaci a hlavne v ovzduší krásné literatury' zatím co
jedn?tná nemcina puvodem jest jazykem kancelárským, byrokrattckým, na jehož definitivní úprave mnoho pracovali nemectí
vystehovalci mimo vlast, zejména v bývalém Rusku. »Tuhost
nemciny - podotýká Meillet - dostatecne se vysvetluje temito
historickými okolnostmi.«
Nemcina jest celkem pro cizince mnohem težší a neprístup-
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nejší než francouzština. Také pro své nacionalistické tendence.
jež cástecne pronikly i do nemeckého vedeckého slovníku.*)
.
Jestliže francouzština vynikla jako jazyk diplomacie, salonti,
krásné literatury a aristokracie, nemcina vybojovala si místo
v mezinárodním obchodním styku, což ovšem souvisí s nebývalým hospodárským (zejména prumyslovým) rozmachem predválecného Nemecka, a ve vede, kde Nemci v Evrope v minulém
století ve všech oborech velmi vynikli .»Veda (u nich) byla
organisována, a dokonce i tam, kde nemectí ucenci nebyli~Prllkopníky, dovedli užitecne a cile použíti vynálezu ucinených jinými ... Nikde nebylo vydáno úplnejších ucebnic té které vedy .
Nemecko je zemí velkých bibliografií, pekne upravených «
Nemecké knihy tYIJograficky casto jsou stejne pekné jako dobré
anglické, lepší než mnoho francouzských knih ... « Proto ciní
Meillet záver, že »neumeti nemec~ témer vždy znamená resignovati na to, aby clovek byl 'na výši vedy a techniky
své doby«.
Jetu konecne a n g I i cin a, kvantitativne a geograficky nejsvetovejší ze svetových jazyku. Má ovšem velké mluvnické
prednosti: naprosto se zbavila veškerého gramatického balastu,
zhoubne zatežkávajícího jiné historické, zvlášte svetové jazyky.
»Její mluvnice - konstatuje Meillet - je zcela moderní. :.«
Slovník je pologermánský, polorománský, což ciní její studium
snadnejším pro všechny Evropany. Anglicina ale má také své
velké potíže: velmi težkou výslovnost a ješte težší pravopis, což
ovšem je velkou závadou pro její monopolne-svetové uplatneni,
aC jinak je to jazyk ve všech ohledech vyhovující požadavktlJ11
svetovosti a vskutku obepínající celou zemekouli, nebo( dobyl si
obrovská teritoria v Sev. Americe, Africe, Asii a Australii,
nemluve o celé rade ruzných souostroví po celém svete. Anglicina jest zrejme na postupu. Od svetové války proniká a uplatnuje se v diplomacii vedle francouzštiny;
v mezinárodnim
obchodu zaráží vzestup nemciny; vedecky cestne souteží s obema
svými konkurenty z pevniny. Ale geograficky má své hlavní
težište mimo Evropu.
Z uvedeného je patrno, že dosud není jednoho svetového
opravdu mezinárodního jazyka. Jsou hlavne tri a ac jeden z nich
(anglicina) vucib1ede se vzmáhá: a zvetšuje 'okruh svého vlivu,
je naprosto pochybno, že by zcela zatlacila a nahradila francouzštinu a nemcinu. Tri anebo dva svetové jazyky, prakticky vzato,
je kulturní luxus, technicky to neznamená kladné vyrešení
problému pomocného jazyka pro mezinárodní kulturni styk. Pro
ilustraci budiž uveden prubeh nynej ších ruz.ných mezinárodních
kongresu s,,trojnásobným aspon prekládáním veškeré probírané
látky, což
hnicky úžasne ztežuje jejich vecnou produktivitu
a wamená zbytecné (aspor. 50'0/<)mrhání casu. A pak je zde.
druhá zával:ia: až na nepatrné výjimky cizinci steží lze osvojiti si
nekterý svetový jazyk tak svrchovane, aby vskutku ovládal jej
slušne, a ne sjezdove, totiž aby jej nekomolil zejména foneticky a syntakticky. Lidé stejne dobre mluvící nekolika jazyky
a la Alfred Nobel, zakladatel známé švédské nadace, jsou vzácnými uniky. Jt'\ známo, že velmi vynikající myslitelé a vedci,
jako na pr. Spencer, ovládali pouze jediný jazyk. A tak casto
se stává, že mezinárodne vystupují ti, kdož ovládají nekolik
jazyku, "le ne vždy mají ríci neco puvodního, zatím CO ti, kdož
mají co ríci, ale neznají svetových jaZyktl, jsou odkázáni na
eventuelní prekládání svých myšlenek.
Nepopírám výz.namu dosavadních živých svetových jazyku jakožto pomocných v mezinárodním styku pro národy jazykove
isolované, ale nespatruj i v nich positivního a základního vyreše;ní
jazykového problému, pokud se týce technického prekonání rozporu mezi jazykovÝm rozruznením a kulturním sjednocováním
naší doby. Nemluvím ani o tom, že z pochopitelné politícké a
kulturní revnivosti žádný z existujících svetových jazyku nevzdá
se bez zarputilého boj e dosavadního svého mezinárodního postavení (srovnej anglicko-francouzský zápas o diplomatickou
mezinárodn,í .rec) a že nebude lze zabrániti tomu, aby pocet
dalších kandidátu (italština, španelština, ruština) roste.
A tak dnešní lidstvo jest ntlceno hledati nejakou jinou odpomoc z této svízelné situace. Musí hledati nejaký svetový
jazyk, Jenž gramaticky, foneticky a graficky byl by co nejjednodušší, a takto snadno prístupný netoliko Evropanum ale
i mimoevropským národum, které v poslední dobe podléhají'stále
intensivnejšímu kulturnímu poevropštenÍ a pro než studium dosavadních svetových jazyktl (i nej rozšírenejší mimo Evropu
*) Meillet vubec vytýká novoevropským jazykum tuto nacionalistickou tendenci, totiž vymycování všech kmenu a výraztl mezinárodního typu z vlastního slovníku a soustavné jejich znárodnování. Tato tendence podle jeho úsudku zejména silne se projevuje v ceštine, na doklad cehož uvádí zejména slovo divadlo.
Tato snaha má v zápetí ješte silnejší isolaci novoevropských
jazyku.
.
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angliciny) casto \'elmi ztežováno je prímo fysiologickými
prícinami, nemožností vyslovovati nekteré evropské hlásky (Cínané,
Japonci). I emožnost jec:bnoho spolecného ž i v é h o jazyka odedávna nutila lidstvo premýšleti o sestrojení
j'lzyka umelého,
snadno prístupného. V tom smcru bylo ucineno mnoho pokusu,
až konecne v minulém století bylo dosaženo pozoruhodných
výsledku, pohríchu a neprávem casto prezíraných
verejností
a
zejména úzkoprsými odborníky. Snad práve touto cestou nutno
hlellall odpomoc a lék proti té krisi moderní kultury, jež priH. B.
vodena byla národní lIl11ohojazycností naší doby.
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pomeru. Uherská ústava ustanovuje, že král uherský
se má dát korunovat do šesti mesícú po nastoupení na
trun, pri cemž má ovšem vykonat prísahu na ústavu.
František Ferdinand nechtel prísahat
na dosavadní
ústavu uherskou, nýbrž chtel, aby dríve v Uhrách bylo
zavedeno všeobecné volební právo, které by posílilo národnosti nemadarské proti útisku madarskému. ·Za záminku pro odklad korunovace si vzal nesouhlas mezi
ústavami rakouskou a uherskou, jež obe si ciní nároky
na Dalmácii a na než pro tento rozpor na obe nemllže
prísahat, že je obe bude zachovávat. Odkladem kOfllnovace melo být získáno casu, aby v Uhrách bylo zavedeno všeobecné volební rovné právo, jež by zmenilo
.TUnr. Fr. T'eselý:
tvárnost uherského parlamentu, a ucinilo je poddajným
»dle zájmu koruny«. O zmenu volebního zákona melo
Vládni program Františka Ferdinanda.
se nejprve vyjednávat, ale kdyby nebylo nadeje na
povaze a smýšlení Františka
Ferdinanda
mohli
úspech, pak mela být provedena oktrojem, a kdyby ani
Jsme dosud souditi jen dle ústních zpráva dle vypravopak parlament se nevzdal odporu, mel být rozpušten
vání svedku, z nichž nekterí byli hodnoverní, ale jiní
tolikrát, až by bylo dosaženo parlamentu povolného.
mluvili i veci pravde nepodobné. Z toho ovšem vyvstáVláda mela vykonávat bez skrupulí vliv na výsledek
valy povesti nespolehlivé, casto jen na sensaci vypovoleb. Nové volby mely být provádeny se vší energií
ctené, a ctitelé myšlenky monarchistické využívali této
i s vládní pomocí financní a ,mely být vydány také innejistoty, aby lícili Frantiska Ferdinanda jako prí'štího
strukce o užívání vojenských asistencí pri volbách, tak
úchrance Rakouska, prítele ceského národa a pod.
aby dosaženo bylo parlamentu, který by plnil prání koruny. Ovšem nemelo být klidne prihlíženo, »kdyby lid
Teprve nyní byl nalezen a uverejnen vládní probyl nesvedomitými burici štván, nýbrž mela být hned
gram, který si František Ferdinand pripravoval pro
v zárodku jejich cinnost znemožnena«. Byl to tedy
chvíli svého nastoupení na trLll1 rakouský a který jest
duležit)'m dokumentem a verným obrazem jeho myjasný program násilné zmeny ústavy a ostré persekuce
šlení. František Ferdinand mnoho a rád myslíval na
proti dosavadním mocným politikúm madarským. Politické divy byly ocekávány -od všeobecného volebního
chvíli, kdy nastoupí na trun rakouský a ackoliv pri
reci o úmrtí Františka Josefa vždy užíval fráze,
práva, a zejména byly vyslovovány nadeje, že nemadarské národnosti svedou vítezný zápas s madarskými
»od cehož nás búh ješte dlouho ochranuj«, prece v myšlenkách svých se stále vracel k této ocekávané udáutlacovateli. Tyto nadeje mely velmi chabý podklad a
oporll1.ve skutecných nomerech a byly by jiste zklamaly,
losti a pripravoval se na ni usilovne a dychtive. Neprotožek'-politickému
životu nestací pouhé volební práhlede na význam císarského majestátu, dávalo mu· nastoupení na trtlll' nadeji, že rodinu svoji v1f>rostí z tísvo, nýbrž je potrebí také uvedomelého, politicky probudilého lidu. Ale Slováci, Rumuni a Jihoslované, ktenivého ústrku pro »nerovnorodý« sJ'í.atek, a:, že vyporildá pak své soukromé úcty s temi príslušníky vídeJ'í.- rým bylo i znemožneno vzdelání v madarském jazyku,
kterým jejich inteligence byla po desíti letí odnárodnoského dvora, kterí jeho choti dávali cítit její nerovnována, kterí JlOspodársky byli vydáni ruzným vyssávarodost. [\Ie také majetkové pohnutky byly prícinou,
že František Ferdinand nedockave ocekával chvíli na- cum a kterým byly odpírány i nejobycejnejší živnostenské koncese a kterí byli politicky naprosto utlaceni
stoupení na trun, nebot jeho príjem, pokud byi arcivéa bezprávni, nemeli schopnosti ~ni síly, aby byli vytvovodou, byl prece jen omezen, a František
Ferdinand
rili nový politický život a jím celili svým dosavadním
casto býval v penežní nesnázi a musel si peníze opatromadarským utlacovatelum. U takového lidu by Madari
vati výplljckami u bank vídenských, pražských a jinde.
Vládní program, nyní uverejnený, byl pripraven už byli dovedli i volby dle všeobecného volebního, prá\{a
násilím a úskoky upravit ve svúj prospech. Madari meli
asi v roce 1910, kdy kter)'si lékar tvrdil, že František
príliš
mnoho moci tím, že všechny úrady, školy, dráhy
Josef bude živ jen asi rok, ale pracovalo se o nem nea pod. byly obsaženy jejich ocldanými lidmi, že i obc~
kolik let. Hlavním spolupracovníkem Františka Ferdimeli ve sv)'ch rukách pomocí obecních notártl státem
nanda byl podplukovník Brosch, šéf jeho vojenského
jmenovaných
a že jim vclecne oddáni byli všichni hokabinetu, ale práce jako rádcové se zúcastnili také prof.
spodárští vyssávaci, kterým lid byl vydán k vykoriJindrich Lammasch, Otakar Cernín, Dr. Spitzmiiller,
stení a kterí by byli všemi silami bránili svoji dosaDr. TUlba a jiní.
vadní moc a korist.
Nejvíce místa ve vládním programu jest venováno
Františka
Ferdinanda
neodstrašovalo
vedomí, že
pomeru k Uhrám a ústavním zmenám, kterých si
František Ferdinand prál za tím úcelem, aby byla zlo- oktrojem poruší platnou ústavu státní na kterou prísahal jeho predchudce, ani že se proviní proti zákonum
mena mnc madarské šlechty (gentry) a madarský,~h
platne vydaným, jedinou starost mu pllsobilo vykonání
šovinistll (mluví se o znicení stran, které úmyslne ruší
harmonii mezi korunou a národem), a aby bylo umožprísahy a jedine porušení korunovacní prísahy na ústavu ho zastrašovalo. Bál se prísahy proto, že už v roce
neno utvorení jednotného Rakouska, jaké bylo pred
1910 vykonal prísahu, jejíž obsah ho tížil, a o níž rízavedením dualismu. V programu se praví, že má býti
kával, že se budoucne bude varovat a že nechce být
vládnuto ústavne, ale hned na to se prohlašuje, kdyby
ústavní cesta nemela úspechu, že dojde k oktrojllm. Ze- zase zajatcem prísahy. Krome toho pusobilo asi katolické cítení Františka Ferdinanda, že mnohem vetší
jména pripravován byl oktroj pro zavedení všeobecvýznam prikládal prísaze než ústave a zákonum. Zmena
ného prúva volebního v Uhrách, pro zavedení nové
politiky v Uhrách byla pokládána jen za otázku moci a
ústavy v celém Rakousku a pro úpravu jazykov)-ch
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o volební reforme se výslovne praví, že má sloužit jen
zájmum koruny, takže jest patrno, že zájmy lidu byly
zcela vedlejší.
Korunovace byla pripravována
tak, že nový císar
bude korunován se vší okázalostí a slávou ve Vídni,
kdežto potom teprve mela následovat
korunovace
v Uhrách, jež však mela mít povahu jen vnitrní záležitosti uherské a mela b5,t mnohem jednodušší než vídenská. O korunovaci v éechách praví se ve vládním
programu, že by sice posílila státoprávní odstredivé
snahy ceské, ale že by se mohlo na ni pomýšlet proto,
aby zbavila uherskou korunovaci dosavadního jejího
významu.
Korunovace v Praze mela být ohlášena teprve po
provedení korunovace uherské, a záviselo by na politických pomerech v Cechách, zdali by se vubec na ni
dalo vážne pomýšlet. Korunovace
za krále ceského,
kterou prátelé Františka Ferdinanda vyhlašují za tak
velikou jeho zásluhu, mela by pro národ ceský význam
jen okázalého divadla, pouhého církevního obradu, a
mela sloužit jen snaze, jak na jiném míste programu .
se praví, »aby Uhry byly degradovány na zem jako
Chorvatsko nebo Cechy«.
Také jméno ríše melo být zmeneno a znít zase
»Císarství rakouské« a nikoli už Rakousko-Uhersko
jako dosud, a této nove pojmenované a nove vytvorené
ríši mela být oktrojována nová ústava, pri cemž ovšem
nikdo nemel obav, že by povstaly nejaké obtíže v Predlitavsku. Jakož vubec o pomerech v Predlitavsku bylo
ve vládním programu velmi málo uvažováno. Vysvetlení pro to podává odstavec, ve kterém se praví, že
rakouský parlament jest už radu let ku práci nezpúsobilý.
Pamatováno bylo ovšem také na novou úpravu po.meru vévodkyne z Hohenbergú, které se melo dostati
titulu »choti císarovy a královy«, o nemž prof. Lammasch prozrazuje, že by se byl z neho vyvinul v obycejné reci titul císarovna a královna. Pomýšleno bylo
také na vytvorení nového úradu ríšského kanclére a
udelení titulu následníka trúnu arcivévodovi
Karlu
Františku Josefovi.Pripraveny byly manifesty k národtlm rakousk5rm
a k armáde o zmene na trune, a jest zajímavo, že v manifestech tech vyškrtl František Ferdinand slova navržená prof. Lammaschem, že chce následovat príkladu
Františka Josefa, i také zmínku o tom, že chce chránit
hospodársky slabých proti nebezpecím, která jim hrozí.
Temito zmenami projevil svuj nepríznivý
úsudek
o Františku Josefovi i o pomerech sociálních.
Z celého znení a ducha vládního programu jest patmo, že o jeho sestavení nejvíce pracoval voják (podplukovník Brosch) a že prípravy Františka Ferdinanda
k nastoupení na trun byly naplneny hla,vne duchem vojenským. V celém vládním programu se projevuje rozhodné odhodlání Františka
Ferdinanda
k násilným
zmenám ústavy rakouské i uherské, a pomyslíme-Ii na
prostredky, kterými zmeny ty mely být provedeny, vynorí se nám jen vzpomínka na rozmluvu Františka
Ferdinanda s Otakarem Cernínem, ve které pravil, že
»udelá porádek« (strílet, k zemi srazit, atd. atd.).
František Ferdinand si byl vedom, k jak nebezpecnému
podniku se odhodlává, ale domýšlel se, »že mu za nej
národové monarchie musí býti na veky vdecni, a že
hucle zaujímati mezi panovníky habsburskými po celou
hucloucnost první místo vedle Rudolfa Habsburského
a l\Jarie Terezie«.
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Náboženské smýšlení Františka Ferdinanda
se ve
vládním programu jeho projevuje pouze obavou z prísahy, o které jsme se již svrchu zmínili, a pak v míste
manifestu k národúm, ve kterém se praví, že pravé
štestí múže spocívat jen na zbožné mysli, a že bude
vecí jeho svedomí, aby ji u svých národú chránil a rozmnožoval. Vládní program Františka Ferdinanda jest
dokumentem tvrdým a temným a ciší z neho ledový
dech stredovekého absolutismu.
Jedine vúle panovníkova má rozhodovat o úprave
ústavy a usporádání ríše. O potrebách národú, o jejich
kulturním a hospodárském povznesení, o sociální spra·
vedlnosti není ve vládním programu vážne uvažováno,
a poté stránce neobsahuje program pražádných smernic ani úvah. Jen pro zavedení státní reci nemecké byl
František Ferdinand pevne rozhodnut, ale hospodárské, kulturní a sociální potreby liclu netížily mu hlavy
q. v tom smeru o' náprave neuvažoval. Nezvykle pusobí
úvaha o tom, zdali za neprátele státu sluší pokládati
svobodné zednáre, socialisty, anarchisty a židy. Uvažuje-Ii se ve vládním programu o svobodných zednárích· jako neprátelích státu, projevuje se v tom vliv katolických casopisú, jichž ctenárem František Ferdinand
byl (Reichspost). O židech se praví, že drží vždy se
stranou mocnejší, že jsou i antisemity, jde-li o obchlldek (Geschaft), a že netreba proto se jich obávat.
Otázka trialismu nebo federativního usporádání ríše
jest pouze nadhozena, ale nikoli propracována, a rešení její jest zústaveno budoucnosti.
Uvedomíme-Ii si, že František Ferdinand byl muz
pyšný, k násilnostem vždy odhodlaný, sobecký a neprístupný rozumným úvahám, poznáme, jakéJ'Ílebezpecí by bylo všem národum rakouským hrozilo, kdyby
byl opravdu zacal uskutecnovat SVtlj vládní program.
Clovek, který se s nikým nesnášel, který žil v rozporech až neprátelských s celou rodinou panovnickou,
byl hrubý i na nejvyšší funkcionáre
státní a kter5'
všechno konání své zakládal jen na své moci, byl na~
prosto nezpúsobilý, aby reorganisoval ústavu a ríši.
Pri pitve jeho mrtvoly zjistili prý lékari, že trpel
težkou chorobou a že by jeho života už nebylo na
dlouho, a proto tvrdost jeho jednání a sklon k násilnictví by se mohly vysvetlovat také jeho chorobou.
Kdyby svetová válka nebyla znicila Rakousko, František Ferdinand, bylo-Ii by mu dopráno života, by je
byl jiste znicil, a národy bývalého Rakouska bvly ušetreny velikého utrpení tím, že nemohl provádet svého
vládního programu.
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Tonca v Americe.
Tonca jes.t z hlavních cinitcllI zahranicní prapagandy.
Není
agentem politickým, neprišla dO' Ameriky aby ná.s »representovaia«. Nicméne a snad práve! protO' representuje
nás velice
úcinne. Jest ta devce z lidu, které jako tisice vystehavalcu
ceských prišla s rodici v asmdesá.tých letech minuléhO' stalt(l:í,
aby se usaclili na širých pláních Nebrasky.
N a volné prérii muže Se li<;1ský charakter
valne ,rozvinauti,
tam není clovek paután 'lakálními
kanvencemi,
jak tamu bylo
v tesném mestecku »staré vlasti«. Vždy jsem si myslel, když
j sem se stýkal s ceskými vystehovalci
na amerických prériích,
že tam se ukazuj í tak, jak j sa\1, ž() ukazuj í všecky vlastnastí
nezmrzacené ahledy, nedušené
zvykem a živatem ve vy jetých
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její strechu rád zavítá cizinec. Stane se Libuší své rodiny, zakolejích. Myslel jsem vždy, že na prérii lze poznat Cecha tak,
kladatelkou
blahobytu celého rodu.
jak jest, myslím Cecha jako individuum. Individuum
a národ
~ení povahove presne totéž. Duše národa není p,resne táž
Tak nás representuje
Tonca v Americe. Overuji-li
si obra.z
jako duše jedincova, duše individua není táž jako duše davu
nacrtnutý Miss Catherovou vlastními poznatky z Ameriky, neV tom vidím zajímavost, poznat, jakým je Cech práve na prérii,
mohu jí upríti bystrosti pozorovatele a výstižnosti charakferikde musí ukázati individuelní schopnosti a chte nechte ukáže
sace. Charakterisuje
dobre nejen Cechy, ale i ostatní vystehopri tom celé nitro. To u nás v Cechách poznat nemužeme. Jsou
nlce: Skandinavce, Rakušany. Nás ovšem nejvíce zajímají (;eši.
tu jednak vžité zvyky, jednak pochybuji,
že Cech. muže býtI
Její lícení delá dojem takové reálnosti, že nelze pochybtvati,
Cechu objektivním
soudcem, žije-Ii y domácích tesných pomeže má na zreteli rodinu skutecnou, se kterou se 111noho stýkala.
rech. Je tu vždycky záliba se »svojeti«. Není bez významu, že
Její kresba predností i vad jde do podrobností. Je dobre odpo··
ve slovenštine svojský znamená neco milého. Bude-Ii Cech Cecha
zorován sklon ceských kolonistu
k sebevražde.
Simerda byl
~ouditi, bude to, jako když N'emec soudí Nemce. Soud zrnem
jeden z tech, kterí postavili Cechy na první místo ve statistice
se v chvalozpev. Tak dospeli Nemci k pangcrmanismu
a tak
sebevražednosti
v .Americe. Simerdovci všichni však jsou verni
vznikají u nás pocátkové pancechismu
(viz Vocadluv clánek
sami sobe. Rádi se delí s druhým a naivne nabízejí své veci
v » o'o'Ých Cechách«). Mluve o Toncí, nechci podávati úsudku
sousedum, byt za nic nestály, jako ta stará puška Sim~dova
vlastního, nýbrž myšlenky americké spísovatelky
\Villa Cather,
anebo trochu sušených hribi'l, které Americanum
nemile zapákterá podala její verný obraz v románe My Antonia (1918).
chají. Rub této vlastnosti
jsou také požadavky:
»Však mají
V jejích románech hrdinou jest bud umelec n.ebo kolonistamnoho, proc by nám nedali.« Ale a( jsou takoví nebo onací,
prukopník. Jen tyto dve trídy ji zajímají,
protože jsou povajejich povahu proniká hluboká lásku k pude, na které dovedou
hove uceleni svoje, jedné mysli ("singleminded«).
Prukopníkum
vytrvat a kde dovedou si vydobýti blahobytu. Ústrední postavou
vcnovala romány »0 pioneers !«, »The Song of the Lark«.
je Tonca - »My Antonia« - jí venovala spisovatelka všechnu
K pÍonerum ji pritahuje jejich primitivní, epická povaha. Obdipéci a vylícila ji dobre. Jest vlastoostí autorcinou, že ciní ženy
vuje vnitrní sílu, která žene tyto »silné nevychované povahy« ..
hrdina mi svých románu. Není to žena hrdiny, ale žena jako
Tonca byla ovšem nevychovaná,
ponevadž
bylo jí teprve
hrdinka, o kterou jí jde. A ceská žena, zdá se, ji okouzlila
14 let, když se dostala do Ameriky, ale nevychovaná
byla celá
úplne: zdravá c'e,ská žena v svém primit.ivním, hlubokém majejí rodina. Nejsympaticteji
pusobil na americké okolí její otec
terství. Je ceské materství cosi tak vynikajícího, že si ho všinU1e
Simerda. Byl vysoký, pobledlé tváre, dumavých ocí. Vystupoval
nejen Machar a Ncruda, ale i cizinci? Vzpomnel jsem si pri
vždy kliune, snad trochu nesmele a dhal své dustojnosti.
Smál
ctení knihy na paní Sevcíkovou, o které píše J ezzy Bandrowsky.
se málo kdy. Jeho srdce zustalo ve staré vlasti mezi sousedy
~koda, že kniha není preložena do ceštiny. Jsem jist, že by
a kamarády, hudebníky. Darmo bylo, že své houslicky dovezl
Inela: veliký výchovný význam. Z ní by ctenár cerpal poznání
do Ameriky. Když diolehla tísen první zimy v Americe, kterou •
našich ne!<lostatku a vad, které by ho volalo k práci, ale cerpal
rodina trávila v hlinené boude v dusném tmavém vzduchu na
by z ní také nadeji v mocnou generacní sílu národa, která by
polovic o hladu, starý Simerda podlehl tísni. Jednoho zimního
-'T.tu práci cinila radostnou.
dne, kdy vichrice dula a skucela ve všech koutech, došla mu
odvaha. Odchází do chléva a spouští nohou kohoutek starodávné pušky, jejíž ústí vzal do úst. Jest pochován dle vule své
ženy na križovatce, aby chodci chodili pres jeho hlavu. Za
Dílu I. »Doma« svazek I. v. 8" str. 450, vyd. Hudební Matice
pokání. Jeho žena je jiné povahy. Je to chtivá osoba, která
muže vyštve do Ameriky proti jeho vuli. Její 'chtivost je proUmelecké Besedy v Praze J924.
vitzena závistivostí
i úskocností.
Od sousedú vymámí hrnec,
Jakmile poprvé ukázala se potreba obsáhlého díla o Smetanovi,
,mluví cem! krávy, a když ji dostane, tvrdí, že nedojí a nechce
byly
ihned zaruceny prostredky na vydání a patronace autorovi.
platit. Jest náladová, hašterivá,
nevystižitelná.
Mluví mnoho,
To je smysl usneseni Ceské Akademie (IV. tr.), krátce po jejím
nedovede zatajit své bídy, pri tom však je hrdá a domýšlivá.
založenÍ. K sepsání nedošlo, a nescházelo ani na kuriosních pláJako mnohá ceská matka korí se vlastnímu
díteti samonech (sestavení komise k napsání), jen aby dílo již tu bylo.
úcjme chlapci Ambrožovi.
Pro Ambrože
jela do Ameriky,
Zájem o monografii
N ej~ého
není tudíž casoyý, jubilejní,
:\mbrož je jí cilem života; ostatní deti pricházejí teprve v druhé
nýbrž výrazem skutecné potreby. K sepsání takovéhoto
díla
radc. Ambrož je zamlklý, domýšlivý, úskošný a sobecký hoch,
bylo pak prekonati
radu úkolu dobových, vecných i osobních.
ale dobrý pracovník-dríc.
Mladší bratr Marek jest neprícctný,
Hostinský, praedestinován
k napsání velikého díla, poznav tyto
kGncí v blázinci. Julka, nejmladší dcera, jest ješte malická.
prekážky, zustal pri publIkaci speciálních studií, jimiž ovšem
V takovém okolí vyrustá Tonca, slicná dívenka, která rychle
položil základ smetanovskému
badání. Snahy o veliké dílo muvpravuje se do nových pomeru. Jej í srdecnost a bezprostrednost
sely se však tríštiti o rozsáhlost a složitost Smetanovy osobnosti,
zí,kávají jí všude sympatie. Po smrti svého otce ore pole jako
k jejímuž celkovému zpracování nedostávalo se materiálu, jemuž
muž. Odcizuje se domácí práci a ženskosti. Dobu nejnežnleJjší
v cestu se postavil fakt, že Smetanova doba nebyla ješte histokrásy ztráví na službe v blízkém meste. Tam naucí se domácí
ricky uzavrena - jedine za této podmínky mOhly všechny složky
práci a všichni ji mají rádi pro její hbitost a úslužnost. Tam
Smetanova zjevu vystoupiti sjednoceny - a konecne kterému
probudí S'e, v ní tanecní vášen. Jaký muže býti osud ta kove
nedostávalo se osobnosti nezbytné šír€l, a proste i casu. Tyto
povahy? Láska mladé služky k .podlému clovekovi, který jí sliosobní, byly sp,lneny teprve nyní
tri podrninky dobové, vecné
buje manželství, ale utratí jej í peníze, prchá. Tonca stává se
a plodem toho je práve spis N ej edlého. Dnes predcházej ící doba
matkou, ale nezoufá, odchází na farmu svého bratra, pracuje
Smetanova jt\ uzavrena;
Nejedlý skoro 20 let sbíral materiál,
tcžce až do porodu. Raduje se i z nemanželského
dítka a je
nesrovnatelne
obsažný proti svým predchudcum, bezmála úplný,
odhodlána pro ne žít a pracovat. Materství je mocným instinkpodnikl radu studií a badání, dilSponuje dvaceti letím príprav, ve
lem její bytosti. Již jak dívka matersky chrání druha svého
všech smerech, kde objevila se Sme1anova stopa, propracovávaje
mládí pred svody své lascivní kamarádky.
Když konecne se
se k složkám mistrova zjevu - tot smysl jeho publikací hudebvdala, stane se stredem cetné rodiny, kterou jest milována a
ních, historických,
literárních, politických a sociálních - a prizbožnována, pro ktercu statecne pracuje a kterou vychovává
nášeje dílu svoji t1niversálnost a syntetický dar. ~pis Nejedlého
úspešne. »Jest nevycerpatelným
pramenem
životní síly.« Pod

Zd. Nejedlý: Bedrich Smetana.
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je tak synthesou a záverem Smetanovy
doby, ne nepodobnou
dílu Ambrosovu, syntesi a záveru nizozemské školy.

•

Jestliže ceská literatura
nemá životopisll
o svých velkÝiCh
osobnostech, takže takové dílo Glasenappovo zdálo se býti ideúlom spisovatelsky i nakladatelsky nec1ostižným, spisem Nejedlého
predsti~ujeme
i cizí literaturu.
Zustaneme-li
pri Glasenappovi
jako typu: jsou to monografie úzkého formátu, prísne speciální,
které vedome vyhýbají se všemu, co nesouvisí s jejich predmetem
primárními
svazky. Jiný typ, rozsahem ne tak rozlehlý, všímá
si i takových vzdálených vztahu, ale excerpuje je ve Fechnerove smyslu von oben: je tol tak, jakoby vykládal rod Smetanu
v 17. stol. na opere \Valdštýnova
zjevu. Kniha Nejedlého rozsahem i rozpetím (je rozvrhnuta do sedmi dílu o nekolika svazcích) snese spíše srovnání s velikými historickými
edicemi, než
s hudebními

monog~afiemi;

v jejich

duchu tvorí svuj nový typ.

*
Dílu je predeslána obšírná kritická predmluva. " ní trídí literaturu i materiál, stanoví kriticky klady a zápory, je to bibliografie i historie smetanovského
badání vubec. Z neho vychází
dále, jsa spojen jen úzkými žilami a je charakteristické,
že jako
všechny dosavadní základní spisy Nejedlého, toto dílo je negacl
dosavadní práce - až na výminky kruhu Hostinského - jejíž
stavbu, mnohde krajne bludnou, borí, aby mohl postaviti svoji
ze základu novou, ale vedecky prísnou.
Jádrem
rodu.

prvého

svazku

je pak vylícení

životopisll

Smetanova

*

Životopis Smetanuv je ústredím knihy. Teprve však v samém
záveru objevuje se Smetana díte. Všechno' predchozí je venováno rodu, jeho živné pude a síle, z níž Smetana vyšel a která
se v nem soustredila.
Smetanovy
zažitky myšle.nkové, citové,
náladové a umelecké jsou mu stejne duležitým materiálem, jako
obvyklá biografická
data, ano i duležitejší.
Mezi osobností a
prostredím neklade prehrad, chápaje celistvost a složitost Smetanova zjevu. Nejedlý jde za jménem Smetana až do doby
Karla IV., za prímým rodem na rozhraní 15. a 16. stol. Nalézá
k,o,lébku rodu teritoriálne,
psychologicky
i sociologicky.
Kniha
ubíhá k Františkovi
Smetanovi otci. Jakmile
rod vstupuje do
17. stol., obraz jeho života stává se úplný a živý. Nejedlý rozhrá dobu i prostredí,
proti monografii
takového 'Valdštýn:t
buduje monografii malého cloveka. Vypisuje dejiny ceského života, a ciní tak snesením všech konkrétních podrobností, z nichž
vystupuje život onech malých remeslnických
i služebných rodin
v celé své plastice. Všímá si radostí takové rodiny, vyjádrené
ve vedomí roznhtání,
ale i starostí existencniho
boje. To je
poesie všech matricních zápistt, v nichž jména v prvých rubnkách neubírají závažnosti ve jménech rubrik posledních, kmotn"l
a svedkl\ sleduje, jak rodiny se k sobe váz.ou temito prátelskými
ú!,luhami, jak se i ze vzdálenejších
vesnic navštevují,
jak SD
kríží než vstoupí v pokrevenské svazky; to je moudrá rozvaha
všech onech kupních,
nájemných,
dedických
a manželských
smluv, jimiž rod malých lidí nabývá podstaty a opmy v one
charakteristické
energi i stoupati nad úroven prostredí. Již zde
N ej edlý precisuj e pomer Smetanttv k vrchnosti, který. se ustavicne uvolt'íuje, aby pak Smetanové v kraji hráli tutéž vÝminecnou roli jako majitel panství, aby konecne I'rantišek
otec
jednal s vrchností jak.) sobe rovnou. aby i francouzská ge.neralita
napoleonská našla v nem muže pokrokového
a ve svetových
událostech orientovaného.
Toto splývání jednotlivých rodin vedených i vroucí láskou (radou netnanželských
detí) i životní
nezlomností (majetková stabilisace a spolecenské postavení), náboženská neodvislost
(siíatky a krty od »neporádn);ch« kneží),
éeské rodové uvedomení (náboženská vlažnost vuci katolic:smu,
i když

rod

znenáhla

podl'ehl protireformaci,

vyplývaj ící . práve
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z obrozenských
znamení) nalézaji v Nejedlém oddaného interpreta.
Tento pomer k látce dovoluje Nejedlému, aby i v pozdejších
úsecích nalézal stejne nové postrehy a samostatná kriteria. Ceho
se Arne Novák jen nekolika strucnými vetami dotkl, a i tak
spíše svrchu dolt°t než obrácene, Nejedlý rozvádí v živé dejiny.
Tak v létech vždy zvaných predbreznových
nespokojuje se celkovou charakteristikou:
opet na podrobných
konkrétních
detailech trídí na pr. léta dvacátá od tricátých. V prvých nalézá
starosvetskou
notu života, v druhých rušný spolecenský ton.
Nemuže ovšem predvésti nejakou skvelou výminecnou osobnost.
za to však množství vynikajících
lidí. Dokumenty
nevztahují
se již jen na mužské a ženské vetve prímo z rodu, ale k doplnení tehdejšího sytého života pracuje s materiálem rodu i jiných, na pr. Kallmiinzeru
až k Leop. Dostálové, Maráku, Koláru, I1avce, Maehka, odkrývá domácnost a myšlénky všech, s nimiž Smeta:no;vé prišli do styku; kraj, zámek, okolí jest mu
stejne širou osobností; život Nemcové, v Litomyšlském
seminári.
Erbe.n, literární dílo Jiráskovo, vedle celé rady menších - takže
to vše je vysvetleno ve všech svých vztazích. Jsou sneSeiny doklady, že ceská kultura již pred narozením a v ranném detství
Smetany soustredí se všemi silami práve okolo neho. Z míst,
kclie Smetanové žili, Nejedlý odRlizuje nánosy pozdejší nivellisace, a prokresluje
život v nich, jak kde byl: jinak ve Chvalkovicích, jinak v Sádové (jejíž zámek objevil a rekonstruoval)
jinak v Litomyšli, meštanu, jinak v Jindrichove
Hradci, dustojnickém. Vlivy na Smetanu precisuje opet konkrétními
údaji
i vnitrní kritikou;
styk s lidmi, a prírodou, obrození, nárecí,
kroj, chasa, spolecnost a zábavy, škola, a "predevším jaro a
hudba jsou predmetem jeho bádár1Í;- Jako uvádí notové príklady
co orgaJ1!ickou soucást díla, tak pripojuje i obrazový materiál.
Z Nejedlého spisu o hudebnikovi, protože tento hudebník nebyl
jen hudebníkem,
vyrostly dejiny ceského života. Literární historie, politická i kulturní, dejiny umení naleznou v nem <1etaily a nové poznatky, zpracované
syntetisující
metodou. Dokumentárnost
díla skýtá veliké množství materiálu
psychologii
i sociologii. Proste každý nalezne v této knize neco svého a pro
sebie. no'Vého. Výminecnost
spisu vyplývá z dokonalé realisace
Nejedlého hesla, že historie je jen jedna. _
J. H.
ov

Zivot
Étienne

a instituce

FOHrnol:

Verejné mínení ve Francii po válce.*)
Zmen.ila válka neco v politickém cítení národu? Ovšem, nelze
o tom pochybovati, že válka rozšírila do celého sveta nesmírnou
politickou nevíru.
To j'e\St cit velmi odlišný od lhostejnosti
nebo pololhostej nosti, panuj ící kdysi ve vrancii i u jej Ích SOI1s'edu pred rokem 1914. Netecnost k politice byla pred válkou
všeobecnou,
zvlášte u kulturních
Francouzu,
zvykový sklon
k pravde, prerývaný ovšem mohutnými výbuchy vášnÍ. Poslední
touto krisí byla Dreyfusova
a ffaira. Nemužeme
bez zachvení
vzpomínati
onech dob opravdového
ver'eJjného života. Tenkrátc
politický život skutecne zasahoval do života sociálního,
souspolecenského. Rodiny rozervány, pr:ltelství znicena.
kromého.
Lidé se opájeli vzájemným pohrdáním, zneprátelovali se vášnive.
Nikdo nesmel si lichotiti, že by mohl bez nebezpeci pozvati ke
stolu všechny své prátele. I moudrí a chytrí, vždy klidní a povýšení, pohrd~jící bedami doby, sestupovali s výšin své nedo-

i

*) Tato stat je prekladem úryvku z nové knihy Fournolovy »Lc
modeme Plutarque«. Nejde tu jen o verejné mínení ve Francíi;
ctenár snadno pozná, že tytéž vlivy pllsobily u nás, a že toto
lícení plati i pro naše pomery.

stupnosti, a ozbrojeni od hlavy k pate prekvapovali
výbojlWjší svou urputnou zurivostí.
Mimo tato

velká
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období,

politika

nepatrila

však

i ty nejk zájmum

verejnosti. Obzvlášte ne u tríd udávajících
tón. Lid mestský
a sedláci zachovali si vždy velmi ohnivou vášen volicskou. Mnoho
bodrých obcanll však, príliš zdomácnelých vlastními záležitostmi,
cítilo se býti s dostatek pripoutário k záležitostem
verejným.
Celkem však se život verejný života soukromého
dotýkal jen
velmi nepatrne; 01 neco vyšší nebo nižší dane nemohly dát pod~
llct k zvláštnímu rozcilování.
Nabýváme tedy presvedcení,
že nebyla to táž lhostejnost,
s kterou se setkáváme po válce, jelikož každý prodelal dosti
sil11Ých otrestt, aby si uvedomil, že na fOl'u verejnosti
1IICprojednávají se jen otázky daní, (velmi nepatrných kdysi), kterými
jednotlivec prispíval k výdajum verejným. Politická krise muže
vás vyrvati domovu, vehnat do války, nejste si víc jist životem,
a jste ohrožován mimo to na svém majetku.
Ne, není to více lhostejnost, je to neco docela 'jiného; je to
neduvera, neduvera zatracení hodná. Jsou Ihostejni, kterí se spokojují natecnou pasivitou. Bývají doménou politických apoštoltl
a stávají se koristí reformátoru.
J SOLI kacíri, ži vÍcí víru, aby
podnecovali verící proti bludarum. Jsou neverci, proti nimž není
zbrane, které nelze než zatratiti. Válka ucinila témer ze všech
lidí politické neverce.
N evíra, všeobecná
proto, že zasáhla
všechny obcany, všechny stramy, mínulé, prítomné
i budoucí.
Mohli bychom j i nazvati obdivuhodnou
l1JCstrafU1ostí, ale též
nevylécitelnou, protože nevíme odkud by mohl prijíti - lék.
Po válc~ nestacila pouze neskonalá skleslost,
svádející
lid,i
k rozptylování se, aby odvráceny byly mysli verejnosti od politiky. Nebylo to pouze zklamání národa,
špatne odmeneného,
který, zvíteziv, nemohl sklízeti ovoce svého vítezství.
Dt1Vod
tento se sice uvádí obvykle, avšak všeobecná nákaza má ješte
jiné príciny a tkví mnohem hloubeji.
Do 5ubtÍ'lního a dialektického
ducha Francouzu
vnorila poslední krise verejného svedomí tyto dve známky; rozdelili se na
dV<lJ
neprátelské tábory, z nichž jeden ríkal: dávám prednost
porádku pred spravedlností;
druhý: chci umríti pro spravedlnost,
i kdybych mel porušiti verejný porádek. Když však zhasla tato
bitva o názory, zustává spravedlnost, porád~k a civilisace tremi
rovnocennými poznatky v mysli davu.
Opora, jakou lidu vždy byla spravedJlnost, byla mu náhle vzata
válkou.
"Nesmírná nespravedlnost
prošla svetem.«
Nezpusobila
ji
pouz~ nespnvedlivost
války samé, nespravedlivost
granáttl, zabíjejících jednoho a šetrících druhého. Duch lidský rád clení
vše na kategorie; tot snad' jediné, Co ddkpnale není. - V tomto
prípade na druhy osuoo. Slzy a nárky obracejí se proti božstvu
a ne proti lidskému rádu. CI'ovek radeji hledá nesprav'edlivosti
v díle božím, než ve svém vlastním. Shroucen pod tíhou strašných utrpení a pod snad j"ešte težším bremenem oficielních pochval, spatrí voj ín svého souseda, konkurenta
v zamestnání,
iCJ1ž,jsa dovednejší v obcházení predpisu i v obcházení úradtl,
zustal doma, promenil cLílnu v továrnu, koncí válku jako težký
milionár; hle, co otrese až do základu jeho sociálním smyslem.
Buh ví, že takových príkladu je mnoho. Bývalý voják dozví se,
že systém D, jemu dobre známý, pro který si sám vymysl'el prezdívku, není dobrý jenom pro bitvu i zdravý v dobe odpocinku
za bitevní linií, nýbrž' že je zákonem života politického i hospodárského. Co se pak týce nespravedlivostí,
které plodí, bylo
by úplne zbytecné pOlmýšJie,tina protest, nebot: zákon je hluchý
a cesty práva zataraseny. Tak vzniká nový cit: nikdu už neverí
že nekde nad ním stojí ten, kdo je schopným uvést všechno;
všechny na svá místa,
nikdo již neduveruje
v tomto novém
státem, ví,
s~e než sobe samu, a obcan, utiskovaný všemi,
že zbytecne by se domáhal práva a spravedlnosti.
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Ješte více padá na váhu - okolnost dnes sice již témer bezvýznamná, kdysli však silne pusobivá - pokles úzkostlivého obciivu, již Francouz choval vuci vláde i správe. Francouzská
byrokracie, rutinovaná,
trochu žvat1'avá, s povýšenou dobromyslností uštepacná, geniálne prímo obtežující, všudyprítomné,
viditelné zosobnení státu, tato byrokracie zustávala poctivou, dokonale poctivou.
Poctivostí
tradicní
z dlob království,
císarství
i buržoasie. N ebot tato byla utvorena našimi králi proto, aby
feudálnímu režimu byly vzaty výnosné funkce verejné: princip
feudální, beroucí úplatky od poddaných za služby prokázané,
byl v rozporu s vlastním principem. Francouzská byrokracie, hýckána a ctena buržoasií, která jí dávala své nejlepší synY,zachovala si vždy cnosti buržoasie, pocestnost, okázalou dustojnost a
dokonalou
ctihodnost.
Duch západnický
považoval poctivost
úredníka za známku sporádaného státu, kdežto naopak moc bakšiše rostla a prospívala sm\e:rem. k východu.
Zachovala si však administrativa
i po válce svoji neposkvrnenost, když hlomozne uvádela,
zatížena novými funkcemi a
velkým poctem výpomocnýcli sil, v pohyb celý státní aparát?
Kdo pochopil tenkrát, že jediným p,rostredkem k uvolnení vagonu z pTeplneného nádraží bylo obejíti dotycné úre,dnÍky, a že
k .dosažení uhlí - tenkráte cennejšího diamantu -- bylo nutno
zalíbiti se ústrednám,
ten nepochybuje,
že duvera v prísnost
verejné moci' trvale utrpela.
Byla to skvrna doby, a dnes je vše pri starém porádku, ale
rozklad života hospodárského
vzrustá každým dnem, a j e&tliže
sami národbhúspodári
ztratili oteže z rukou, jak by nemela býti
zcliiskreditována idea rádu, který l1iveluje a ustavuje spravedlnost
nedokonalou, ale všeobecnou. Výživa, válecné sklady, osvobozené
kraje, nezbytnosti prumyslu, to vše vyvolává houfy sprostredkovatelu, neocekávaných
obchodníku,
improvisovaných
trustu ;t
náhliel se objevivších
ketasu. Je na vás, abyste se sami bránili.
Stát je proti tomu stejne bezmocný jako prozretelnost.
Lid zahrnuje tyto zbohatlíky novými jmény a nadávkami, ale na více
se také nezmuže.
Konecne i obchod se zmenil nejen ve svých zvyklostech ale
ve své podstate.
Dríve to bylo povolání klidné, ote~ na'
smrtelné posteli predal detC\l11nejvetší tajemstvi a získané jmeni
bylo výslednicí úsilolVné námahy mnoho generací. Dnes jde vše
rychlejším tempem a za tri roky lze ztrojnásobiti
základní kapitál. Když jakýsi odvážný parížský policejní p,refekt chtel podstoupiti boj proti následovníkum
proslulého
lovce psu, prekratší jednoho lustra a pak ihned že precházela do rukou jiných.
kratší jednoho lustra a pak ihned že pricházela do rukou jiných.
A na tom náhlém jmení ješte každý chtel zvyšovati svuj zisk.
Je samozrejmo,
že tím byl znicen základ morálky, jímž jsou,
jak známo, nízké ceny požívatin.
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Jaký je lék proti tomu všemu? Každý ministr prináší svuj
vlastní, který je však stejné ceny, jako lék predcházejícího'ministra, jenž také nestál za nic. V lidu se upevnuje presvedcení,
že systémy jsou 'vecí menitelnou, lidé však ceny stejné, souperící
pouze ve své bezl11.ocnosti. Prvním vítezstvím nad barbarstvím
bylo potlacování chtivostí a mírnení zbesilostí. Ztrácíme predstaVll této svrchované
autority,
jejímž úkolem je urovnávati
nespra vec11nost mezi lidmi.
Chcete s vyššího hlediska po rádu národním posuzovati také
hospodárstvi
mezinárodní.
Vedli jsme morální válku. Všechny
strany to o závod prohlašovaly,
i ty, které duverovaly pouze
síle. Hospodárskou
morálkou
této morální války je však, že
není nad neutralitu. Spoluboj.ující,
jenž ne,ní zrovna Americanem nebo Anglicanem,
závistive pohlíží na valutu neutrálí't.
Vím dobre, že i dobrá mena pusobí nesnáze, ale jak závideníhod11ými zdají se býti nesnáze hodnotných valut národum s valutou znehodnocenou.
\'šechny

tyto poznatky,

všechny

horkosti

splývají

v jeden cil,
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vládnoucí

dnes celým svetem:

l:rputná

zášt proti

válce, které

nedovedla pr~dejíti žádná vláda, které nezabrá\llila žádná veda,
kterou žádná strana nedovedla zastaviti.
Tak prichází lidstvo
k vyhranené nestrannosti.
Jsou všichni stejne bezcenní oproti
tolika minulým neštestím, prítomným
rozbrojum
a obavám do
budoucnosti, verejný život stává se pouhým tluchubstvím,
zmítaným mohutnými událostmi.
Opovrž,livost a bezzájmovost,
s jakou vyhýbají se Americané
vší naší politice - od irské až k balkánské, od monarchistické
až k sovetské - podobá se trochu úteku Evropana, vrátivšího
se domu, z verednosti a chránícího pouze své vlastní zájmy, nekdy i proti státu, bez ne,jme1lŠí nadeje, žc by administrativa
plná zmatku, bludné doktríny
nebo sterilní strany mu daly
spravedlnost, nebo prinesly pomoc.
Tak vznikl pevný podklad pro nynejší politickou nevíru. Neni
nadeje ve vyšší autoritu, která by mohla napraviti škody, urovnati nespravedlivosti
a vésti všechny záležitosti,
Všeobecná a
jednomyslná neduvera vuci ideám - pak-li existují - i "uci
lidem, kterí nás privedli do stavu, ve kterém se dnes nalézáme.
A prece se tocí! Svet jde dále a žije a chodí k urnám. Což
dá se však žíti bez víry, voliti bez nadeje? Bez víry alespon politické, nezbytného
to minima pro cloveka žijícího ve spolecnosti a v jistém smyslu nutnejší než víra náboženská, která pomáhá svetcum žíti a ostatním umí rati?
Dá-li se však - jak zrejmo - bez ni žít, pak bez pochyby
naše analysa není úplná a chybí jí nekolik podstatných
rysu.
Potom však rekl Royer-Collard velikou hloupost, kterou mu Brune~íere\ v jiném smyslu ovšem, také už vycítal. Ten,to doktrillár,
jehož ucenou autoritu M andel dnes opet vzkrísil, ríkal, že skepticismu se neprikládá dost váhy. My, naopak, vidíme, že skepticismus udržel si svoje postavení ve svete a pakli nezachranuje, že
pri nejmenším konservuje ríše. Pricházím k presvedcení, že celá
po.Jitická scéna, jak jsme v posledních letech mohli pozorovati,
v pravde vypadá takto: každý opet klidnc zauj ímá své místo
v nynejší materialistické
civilisací, založené na politické skepsi.

Poznámky
Konec aféry? Libujeme si nyní v tvrzení, že lihová
aféra Práškova jest skoncena a že opona spadla nad
provinilcem. Žurnály, pokud nejsou agrární,
volají
z plna hrdla: na neshledanou. Clovek jest tvor naklonený klamu a jeho rozum musí prekonávati cetné prekážky, a tak se prostý obcan konec koncLl také pocne
domnívati, že aféra jest skoncena, když mu to noviny
tvrdí. Avšak, vezmeme-Ii vec presne, jak a cím byla
aféra skoncéna? To, ceho jsme docílili, jest to, že pan
Karel Prášek odstranil" své telo z predsednického kresla v senátu. To, ceho jsme nedocílili, jest to, aby rekl,
kam a komu peníze dal. Bylo sice možno vydob)'ti
z neho prohlášení, že venoval miliony na »vyrovnání
hospodárských
nesrovnalostí
uvnitr lihového družstva«. To však je formulka príliš neurcitá a ošidná,
než aby bylo lze se jí spokojiti. Mimo to se ukázalo,
že cást penez dostala se smerem k biografu Louvru,
v kterémžto smeru však sotva leží nejaké »hospodárské
nesrovnalosti uvnitr družstva«. Už na tomto prípade
se tedy ukazuje, že pana Práška prese všechny domluvy ani nenapadlo ríci, kam peníze dal. Z urcitých
duvodu, které nejsou dosti zrejmy, hodlá radeji trpeti
pro své tajemství s oc1hodlaností Mucia Scaevoly. Ke
korupci, jak dostatecne známo. je treba dvou stran: jedné, která dává, a druhé, která je odhodlána brát. Prísluší subtilním analytikLlm politické morálky prozkou-
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mati, na které strane je vetší vina. Skoro by se mohlo
zdát, že na té, která bere. Z tohoto duvodu nám není
pomoženo, že pan Prášek svou hru zatím prohrál.
A kdybychom ho treba za trest lámali i kolem, není
možno ríci, že aféra je skoncena, dokud nevíme, kam
dal zbývajících 27 milionu. Totiž, abychom mluvili
zcela presne: snad je opravdu skoncena, budou-Ii tajne
pracující vlivy, jimž toto skoncení hoví, dosti silny.
Ale není objasnena.
Odchod PráškLlv znamená jen
pokus zahaliti dosud neznámé kouty aféry pláštem
mlcení. Bud nám na plném objasnení záležitosti lihovarnických milionu záleží nebo nezáleží. Záleží-li nám
opravdu, pak vynucená politická sebevražda páne Práškova nemuže býti v té veci posledním slovem a cinem. Pak musíme ríci: tri miliony nejsou tricet milionLl; k tomu, kdo dává, patrí, kdo bere; kdo to byl?
Otevrené upozornení Skupine kulturních pracovníku.

Rada cesk~'ch spisovatelu, mezi nimi F. X. Šalda, SOV3,
Vodák, O. Fischer, Fr. Goetz, B. Benešová, M. Pujmanová, K. Toman atd., stála po nejakou již dobu v užším
vztahu ke strane ceskoslovenských socialistu a psala do
jejích listu. Po známém clánku Šaldove o peti leteó republiky, v nemž padla nekterá pádná slova, klesly sympatie mezi Skupinou kulturních pracovníku a stranou
na bod mrazu, na Skupinu byl vypušten vecerník á Skupina odešla z revue »Národní kultura« a chystala se
patrne už opustit i feuiIIe~on »Ceského Slova«. V tomtf'
stadiu zasáhly, jak nyní zrejmo, nejaké zprostredkující
! ruce, a Skupina uverejnila
v nedelním »Leském Slove«
I prohlášení
z nehož je patrno, že hodlá dále prispívati
, do listu strany, bude-li míti »právo svobodné kulturp.í
kritiky na všechny strany«, a splní-Ii strana ceskoslovenských socialistu svuj slib, udelati vše, co mLIže,
pro ocistu verejného života. Mezi jinými bude tedy prispívati dále do »Ceského Slova« i pan profesor J. Bidlo.
jehož clánky o Polsku nazval nedávno vecerní orgán
strany »naivnÍm povídáním«.
Podle jmen, která byla
podepsána na prohlášení, je patrno, že nelze Skupinu
ignorovat a že znamená kladnou hodnotu v našem kulturním živote. Pomer clen LIskupiny není ke strane stein~', jsou v ní, jak zjištuje manifest, »stoupenci ruznýclJ
odstínu politických«.
(Dovede-li strana i toto spolknouti, je patrno, že její touhu po kulture nelze podcenovat.) Mezi temi, kdož zašli v pomeru ke strane rtej·
dále, jest pan F. X. Šalda, jenž nedávno, jak jsme mohli
pozorovati, zkoušel ve feuiIletonu »Ceského Slova« svuj
necvicný jazyk v bratrování a, dav si pod jazyk oblázek
jako onen starý reck), recník. uronil smerem ke dvema
osobnostem sluvko br a t r, ne však bez zrejmého ostychu. At však jakékoli drobné príhody provázejí tento
styk, považujeme za svou povinnost rozhodne uvítati
spolupráci politické strany s kulturní skupinou a radovati se z toho, že aspon tato politická strana nehodlá
nadále kulturní pracovníky a spisovatele, i když jsou
»ruzných politických odstínLl«. považovati za soubor
jakýchsi trojských konu, prinášejících nebezpecí. Na
druhé strane však považujeme za svou povinnost
upozorniti cleny skupiny na cást prostredí, v nemž se
usazují.
Nemužeme ocJ lidí kultury žádati, aby cetli
»Pražského iJlustrovaného zpravoda je«, kter)' strana
ceskoslovenských
socialistu
vydává prostrednictvím
~Melantricha«. My sami však isme se podjali této práce
a uverejnili jsme výsledky svého zkoumání na ctyrech
sloupcích minulého císla. Jsme ochotni zaslati každému
clenu skupiny, který o to požádá, výtisk, aby se mohl
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informovati. Výsledkem našeho zkoumání, který jsme
uverejnili pod názvem »Rozhóvor pohlaví«, bylo ne··
klamné, cetn}'mi ukázkami doložené poznání, že to, co
·»Pražský il1ustrovaný zpravodaj« provádí, jest vyložené
kuplírství, sprostredkování volné prostituce a volné nestydatosti, a položili jsme otázku, je-li dustojno, aby
politická strana brala peníze z techto špinavých prament1. Vážené dámy a vážení pánové! Vy byli jste povoláni, abyste pomáhali postaviti kulturu na nohy uvnitr politické strany. Dríve, než se odhodláte býti její levou
rukou. informujte se dobre, kam strká svou ruku praVOlI. Nebylo by Vás dthtojno, abyste byli jen jednírr.
z želízek \' ohni. Nepodcenujeme vliv Vaší práce: ale
je známo, že ceští spisovatelé vydávají své knihy ve
velmi omezeném poctu v},tisku, a možná, že Vy všichni
dohromady nemáte takovou šíri publicity, jako jedno
císlo »Pražského illustrovaného zpravodaje«. Nevíme.
nenadelá-li tento list v lidu více zla, než Vy mllžete ve
strane prospeti kulture. Kulturní práce nespocívá jen
v tom. co se delá. ale také v tom, co se zamezí. Nelze se
ztráceti v abstraktních ideálech. Zde však možno prímo
priložiti ruku k dílu. Myslíme, že nyní ..kdy znovu upravujete svuj pomer ku strane ceskoslovenských socialistu, naskýtá se Vám príležitost, hned na zacátku zabrániti jedné velké nekulturnosti, což mužete uciniti tak,
zeptáte-li se strany, co jest jí milejší, zda Vy nebo rubrika »Si"iatky a dopisy« v »Pražském il1ustrovaném
zpravodaji«. Mllžete se zeptati strany, je-li ochotna vym~'titi tuto rubriku a místo, kde rostla, posypat solí.
~ryslíme, že, podávají-li si dve skupiny ruku k spolupráci, ob'y'cejne zkoumají, shodují-li se programy. Víme.
že !eckteFí z Vás dal i veršem i prosou pruchod svému
optimistickému názoru na život. Pochybujeme však, že
by tento optimismus se shodoval s optimismem »Pražského illustrovaného zpravodaje«. kter)"' radí dámám,
aby se nedívaly cerne na svet z toho duvodu, že jef;t
jak~'si absolutne spolehlivý prostredek proti nežádoucímu pocetí. Vážené dámy a vážení pánové, zkoumejte
peclive, není-li tu jakÝsi nepreklenutelný rozpor mezi
programy. byt oba byly optimistické. Víme, že jsou
mezi vámi básníci erotictí. Pochybujeme ovšem. že by
chteli konkurovati s erotikou nudících se cernocHl, jimž
proPlljcuje své sloupce jiný orgán strany, než do kterého
budete Vy psáti. Vážené d~my a vážení pánové, jest to
otázka .vážná. Prozkoumejte tuto vec. Jest zde opravdu
príležitost ke kulturní práci. A nemusíte zatím ani
hnouti perem. Bylo-li by to však obmezene odbornické
stanovisko, domnívat se. že spisovatel muže kulturne
pracovat jen tehdy, píše-li. Zde hned príležitost, kdy
múzete osvedciti své právo »otevrené kulturní kritiky
na všechny strany«, které Vám strana zarucuje, jak
sami pravíte.
Lenin mrtev, leninismus nesmrtelný. To jest nové heslo komunistické internacionály. Osud tohoto hesla závisí od toho, co nazýváme leninismem. Nejsme komunisty a nemáme celkem práva do toho mluvit. Zdá se
nám však, že vecí, která nejvíce zasluhuje, aby byla
zvána leninismem, jest realistická taktika, s jakou Lenin v posledních letech rídil sovetský stát. Ostatní
T.eninovyvlastnosti možno nalézti i u jin}'ch revolucionáru. Bylo dosti prekvapením shledati se s takovým
realistick5'm instinktem v prostredí vecných revolucionáru. Tento leninism byl založen na osobních vlastnostech a schopnostech a nededí se jako mrtvý inventár. Tak se také nededila poetická síla Goethova, ac
pri jeho smrti už bylo theoreticky dosti objasneno, jaká
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jest jeho poesie. »Goethe ist tot und Eckermann noch
am Leben«, posteskl si Heine. Leninismus, to, co za
nej pokládáme, není práve castým zjevem ve spolecnosti vecných revolucionárel, a tak se ml\Že státi, že
se v Rusku za nejakou dobu bude ríkati s povzdechem:
Lenin je mrtev a Zinovev ješte na živu. At jakkoliv
soudíme o sovetském Rusku, vidíme, že bez leninismu
v tomto smyslu by se bylo brzo srítilo, a budoucnost
Ruska závisí práve na tom, zdedili-li pozustalí neco ze
skutecného leninismu ci nezdedili-li.
Pan poslance Stivín mluví za nás. Chteli jsme napsati ješte
nekoltk slov o zpusobu, jakým se projednávají
u nás aféry.
shledáváme
však, že p. poslanec Stivín v »Právu lidu« rekl
jasnou formou celkem VŠP, co jsme sami chteli ríci. Neváháme
tedy' citovati:
"Za projednávání
lihové aféry se ukázalo, že máme 'ice
velmi mnoho andelu s mecem plamenným, kterí dovedou
krásne mluvit a psát o nutnosti potírání korupce, ale; ncmají odvahy vznést urcité obvinení a za ním stát i pres
risiko, které je s tím spojeno. Máme už tohoto stálého Všcobecného žvanení o potírání korupce až po krk. Tak se
korupce nepotírá. tak se nejvýše paušálne osocují z nelidé poctiví, z cehož mohou mít radost a propoctivosti
spech jen korupcníci.
Nebot cím všeobecnejší
obvinování.
cím hustší mrak zvíreného prachu, tím lepší kryt pro každého skutecne uplaceného <hrebu. Psát všeobecná morální
kázání o potírání korupce muže i korupcník,
z nehož jen
špína tece. Proc by si nemohl dovolit takový nevinný sport?«

i

Tím ovšem l1pchceme ríci, že' bychom považovali za paušální
osocování, sta;rá-li se nekdo o to, kam se podelo zbývajících
27 milionu z lihovarnického
fondu a nechce-li dáti veci usnout.
Noviny a finance. Nekteré listy uverejnily v posledních dnech
zprávu, že »Pozor« - olomoucký deník Knechtluv - prechází
s mrtvým i živÝm inventárem
v majetek strany národne-demokratické; byla uvedena i cástka, za kterou byl »Pozor« koupen.
»Pozor« sám tuto zprávu po dvou dnech dementova.l. Podle našich informací
bylo opravdu jedná.no mezi dosavadnimi
majiteli »Pozora« a stranou národrre-demokratickou
o prodaj a kup
tohoto listu. Snad má tedy »Pozorl( pravdu, když prodej dmncntuje, protože patrne nebyl uskutecnen a zpráva, která se dostala
do verejnosti, ponekud anticipovala, a z.atím jednání ztroskotalo.
Je známo, že však už také dr. Rašín o kúupi »Pozora« vyjednával. N ej de nám také o to, do jakého stadia se tentokrát vyjednávání
dostalo; chceme jC\n upozornit, jak takové financní
usilování o noviny je príznacné pro pomer, jaký mají naši národní demokraté
k žurnalistice.
Kdybychom
probírali
histoni
ceské žurnalistiky,
konstatovali
bychom, že doposud u nás listy,
které mely význam, byly založeny a vypracovány urcitými osobnostmi nebo smery. Teprve v poslední dobe zacínají zásluhou
naší liberální buržoasie rozhodovat finance. Prvním vetším prípadem byla koupe Grégrových
Národních
Listu mladt>ceskou
stra.nou; historie je ješte v živé pameti, zejména také proc1es
koupenÝch žurnalistu s Macharem. "Pozor« je více méne podnik
obchodní a soukromý, majetek rodinný, ale má pres to jistý význam, zejména jakolls lakous pokrokovostí,
na pr. v boji protíklerikálním.
Naše buržoaSie je, zdá ~~, neschopna vytvorit si
neco svého nového;
proto jí jde práve o zavedený podnik
s jistou tradicí a s káclrem ctenárstva. Takové noviny s jistým
jménem proste by rádi za peníze prehrali bez risika, s jakým
je spojeno zakládání vlastního nového podniku a bez námahy
a p,ráce, které jest treba k vytvorení tradice. Až snad na nckteré ojedinelé menší v€1r1kovské casopisy, které byly koupeny
stranou agrární, jest toto zakupování
žurnalistiky,
nebo aspon
pokusy o ne, reservováno zatím této naší strane buržoasnÍ. Naši
komunisté
podobnou
methodoll pokoušeli se ujmout tradicne
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zavedeného ~urnálu a všeho tisku strany sociálne-demokratické;
ale ti to aspon nechteli provést kupem, nýbrž zabráním, násilným sice, ale cítili se k nemu aspon oprávneni.

Dopisy
'C'o ciniti?
Pan'to redaktore,
\' posledních l)'dnech, kdy politické strany pocitovaly v hlavách
pochopitelnou nevolnost, ocekávali jíste mnozí, co se bude díti
v údech techto stran. Zdálo se zrejme nemo~nÝm, že by masy
volicu daly se presvedciti zoufalou retušÍ komandované
~urnalistiky a uverily opet v mravní bezúhonnost svých vudcu, o jej íž hodnote ostatne vtipnejší byli už delší dobu v pochybách.
Avšak dnešní Vlldcové odvykli ji~·oné nervose, se kterou dríve
pTedstupovali pred voliCtl a tak nezbývá nic jiného, ne~ smíriti
se s faktem, ~e nápravy v politickém živote od této generace
vudcli ocekávati nelze.
Zde naskytá se otázka: Co by meli ciniti mladí Iidé ve stra11,ách a d'ále, co by meli delat mladí lidé stojící mimo strany?
Mají ti .první vytrvale a. dusledne podnikati predem prohrané
putky a secesse a ti druzí omeziti se nadál'e; na úlohu volebního
materiálu?
Mají ti první vyckáváním
ve stranách vystaviti se
nebezpecí sešva'krení s korupcí a nastoupití pozdeji do funkcí se
svázanýma rukama? A co ti neorganisovani?
Kde je jejich
misto?
Jak podchytili mladou generaci, jak zachránili svobodu jejího
11lYŠF~lí, aby co nejvíce užitku prínesla politickému p.ríŠtí, to
bychom chteli cisti ve sloupcích »Prítomlil.osti«. Cili, -dovolime-li
si obmeniti otázku úvodníku z prvního císla: »Co uciní mladý
R. J.
muž, aby nezabloudil v lese?«

Estétství.
Vá~(~ný I:Iane redaktore,
v prvním císle rozvinuli jste program, který, oclpustle, mi pri ..
SC\
od politických stran
padá trochu jak~ estétství. Odvracíte
a chcete sedet nekde v koute. Dovedu pf)chopili, zejména nyní.
když se odhalilo tolik z vnitrního života ve stranách, 1e práce
v ních nemusí býti práve príjemná. Ale dejme tomu, že Yy.
sami jste lidé poctiví a máte ideály. Práve proto byste meli jíti
do stran. Kdyby 'všichni slušní lidé ze stran utekli nebo do nich
vllbec nechodili, jak by to vypadalo s v'erejným ž.ivotem? Pane
redaktore, proc nám politické strany berou všechnu víru? LitI
Ctenár pY'vní/zo císla.
je dobrý.

Zamestnanost horší nezamestnanosti.
Pane redaktore,
dovolte, abych se pokusil upoutati Vaši pozornost na otázku,
která sice neni z oboru vysoké theorie, v nem~ Váš list jest
lak výmluvným, o níž však možno ríci, ~e jest v ní skryt kus
~ivota. Aspon pro radu lidí, podle mého mínení, ne nejhorších.
Postavení nemocnicních lékaru, zejména tech, kterí venují své
síly' zemskému ústavu, jakým je Všeobecná nemocnice pražská,
je opravdu trudné. U jíných povolání, mluví-li se o špatném
wciálním postavení, mluví se zpravídla ciframi a jimi dokazuje
se ubohost stavu zaSe proti cifrám. Nemocnicní lékari pražští
diak ciframi mluviti nemohou, nebOl jediná cif,a, kterou znají,
je nula. Externislé
a operacní elévové jsou totiž onou kategorií
akademícky graduovaných
lidí, kterí za svou práci nemaji ani
na rohlík. Zeme ceská platí na každém nemocenském oddelení
jen asístenta a sekundáre, pro ne~ neplatí ovšem žádná pl'edem
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uri\ená pracovní doba. Ostatní lékarí nedostávaj í ani halére, ba
ani stravy, i když jsou nucení býti celý den v nemocnici a dodržovatí i nocní službu. Proti honování extea'niSitl a operacních
elévu uvádí se vždy námitka, že je to vlastne pokracován~ ve
studiu. Ale, což je pckracování
ve studiu prací tak necestnou
a nízkou, že si nevyžaduje
a nezaslouží ani takové podpory,
jakou dostává nezamestnaný?
Systém, který znemožnuje
rádné
praktické vzdelání lékaru, je prímým nebezpecím pro zdraví
nárorla. Každý nove promovaný lékar nemá takové sociální po~tavenÍ, aby mohl nekolik let bezplatne' se zaclestnávati v nemocnici, a óbycejne po roc~ jde prímo do prakse. Bud má škola
dáti vzdeiáni úplné, nebo má stát ve vlastním zájmu umožníti,
aby si lékari získali erudíci, kterou jim škola nedává. O hygíenických ptlmeroch v pražské nemocníci je škoda psáti. Externuj ící lékar ztratí tam nejen cas, ale casto i zdraví. V dobe, kdy
politické strany celý svuj zájem koncentrují
na biografy a
podobné podníky, je ovšem ul'rílišneným
požadavkem chtítí nápravu v této veci. A tak asístentských
900 Kc bude stále ješte
nedos'lŽitelnou tužbou tak mnohých mladých lékaru, kterí tímto
platem dosahuj í gáže o 200 Kc menší ne~ nemocnicní sluha.
Pražská
nemocnice
je konlplex problému
pro sebe. Otázka
externistú
a elévu je jeho soucástí. Dosud. bylo o n' svoláno
nekolik anket a podána rada resolucí. Mnoho novín o ní psalo
a její kladné 'r~še;lÍ je všeobecne uznáváno. Beží jen o to, kdy
už bude vec rešena, nebol je oprávn~ná obava. že tato vcc je
stále odkládána ad calendas graecas.
Dr. J. K.

Garsonka v Cechách.
Od clena spolku

ceských

spisovatelu

»Máj«

dostáváme

teutl)

dopis:
Slovutný

pane redaktore,

Váš posudek Marguecetl jsem dnes v 2. císle »Prítomnosti«
rittovy »Garsonky«, kde stotožnujete - jako to uciníli v »Právu
lidu«, ale hned po té loyálne odvolali »N a k I a dat e I s k é
d l' U Ž s t v o Máj « se
»S p o I k e m ces.
s p i s o vat e1 u
b e \!l e t r i s t u 11: á j« a kde z toho dedukujete jisté poznámky.
Prosím Vás vrele, vyložte la,skave v príslušné poznámce príštího
císla, že Nakl. dru~slvo Máj a Spolek Máj jsou dve sdružení
z cel a 1"a p l' o s t o od sebe odlíšná a hlavne,
že S p o I e k
Máj vubec
nemá
ani nejmenších
mo~ných
vlivu
nac i n n o s t N a k I a dat el s tví, které sice asi pred I~I8
lety z Máje vyšlo, ale asi za 2-3 léta se úplne osamostatní 1o,
stalo se a k c i o vou spol e c n o stí, kde zllstalo nahodou nekolik málo spisovatelu,
ostatek jsou lidé cizÍ. ciste obchodnÍ.
]'\ aklad. dru~stvo nemá se spolkem styku, spolek rovnež ani
v nejmenším nemel ani nemá vlivu na bíograf Maják, majetek
N akl. družstva. Vytýkati tedy neco spolku Máj i za Garc;onku,
byla by k r i v d a, a tu, prosím Vás vre~e, napravte laskave
scbe strucnejším
prohl:íšením
a konstatováním
pravého stavu
vecl. Chtelí jsme o tom ji~ pri ruzných príležitostech dáti ofi·
ciální zaslána a vysvetlení v ruzných listech, ale verejnost vlivem stejného pojmenování
(firma je protokolována)
- stále
si obe sdružepí zamenuje. Dekuji Vám atd.

Listárna
Otázka a odpoved. Vy se dívíte, že strana ceskoslovenských
wcialistu
ani slovem neodpovedela
na naše obvinení, že prostrednictvím
»Pražského
il1ustrovaného
zpravod~je«
provádí
cosí jako kuplírství. My se zase divíme, ~e Vy se divíle. Uvažte,
prosíme: co by vlastne mohla odpovedet? V tomto oboru se
n'ikdy neodpovídalo na výtky verejne cinené.

