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V PRAZE

Li/han Dixon:

Obtíže pri sestavování vlády.
Landýn, v únoru.
Pan Macda1121d nebyl nikdy papulární
u vudcC!
TradeUnií, snad prata, že príliš .otevrene ukazaval pahrdání pra nevedamast jednaha z nich, pra pavrchnast
a domýšlivast .jinéha, pra sebechválu tretíha. Vetšinéi
z nich ha .opustila a stala se »jinga« za velké války.
Všichni z nich hlasavali prati nemu jakO' vttdci strany.
Asi pred rakem byl zvalen jen slabau vetšinau pamací
»ostré prakse« )}glasgawských rudých«. Nicméne, ježto
odborové svazy dadávají vetšinu penez, byla zrejma,
že musí se jim dastati uznání úmernéha jejich pažadavkum.

Druhou skupinou, jíž bylo nutno dáti vydatné zastoupení v navém kabinete, byli representanti unie demokratické kantroly, která bojovala prati jingolU11z delnickéa jiných stran. Na ne byla mOžno spolehnouti, že
budou podporovati Macdonalda v jeho zahranicní politice. Jsou ta vetšinau lidé, kterí opustili konservati vní
nebo liberální stranu pro nesouhlas o otázce míru;
mnozí z nich jsau bohatí, ale mála je tech, kterí mají
životní zkušenast chud~Tch a žádný z nich není sacialistou v jakémkali smyslu tohO' slova.
Konecne musil Macdonald upokojiti lidi, kterí mu
pomohli k maci, t. j. škatské )}balševiky« a cleny neávislé delnické strany. Tita staví se neprátelsky proti
vúdd'm1odbarav~Tch svazu.
Bylo nutno najíti místa pro takavé padparavatele
socialismu, kterí nejsou sice bolševiky ani odborári, ale
jejichžvyloucení z delnické vlády by zpllsabila )}hojnast
kritiky«.
Konecne bylo nutno nalézti místa pro nekalik asabních prátel - mala u telesnau gardu, která by ho padporovala v svízelných prípadech.

*
Dve význacné nevýhody daprovázejí novau vládu:
první je, že pastrádá schopn)'ch parlamentníku - mimo
pana Macdanalda a pana Snawdena. V tam .ohledu je
na tom lépe ve snemavne lordu než ve snemovne representantu. Jinou nevýhodou je, že mezi extrémní pravid a levicí není sauhlasu v palitických smernicích.
První .obtíž lze cástecne prekanat loyalitou a pocitem
odpovednosti trvalých úredníkú a zrejmým úplným
zhroucením oposice Taryú. Jediné nebezpecí jí hrazí
z revolty vlastních extrémistll. Tito zatím jsou, jak se
zdá, tak potešeni vítezstvím nad buržoasií a kapitalismem, že bude trvati delší dobu, než si uvedamí, že dosadili vládu )}buržoasie« a »kapitalistl!«.

*
Analysa slažení kabinetu je zajímavou vecí.
dostali šest míst z dvaceti: pan J. H. Thamas
nisterstvu pra k.olonie; pan Clynes. populární
ale telesne velmi slabý, pravdepadabne sezná,
dolní snemavny (Leader af the Hause) je
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Odbarári
je v mi.osobnost,
že vedení
abtížnau ..
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vecí; pan Štepán Walsh, )}malý, humarný skrítek l. rad
lancashireských harníkú«, ))bude pažívati mezi generály
ministerstva války téže popularity jako vždy v parlamente«.
Panu Tamu Shawavi jest sverena .ochrana
zájmu odboráru lancashirských, kterí jsou zásadne kanservativní. Pan Adamson nese s sebou dO'ministerstva
pošt ))tutéž neškodn.ou tvárnost geniálního údivu nad
životem, jež zpúsabila nejprve jeh.o volbu za vúdce par'lamentní strany delnické a patam jeha sesazení.« Mr.
Hartshorn \prinesl' da vlády svaje schopnasti .osvedcené
v hornické federaci.
V druhé skupine - strane protiválecné - je Lard
Parmaore, který témer pa sedmdesát let v damácícb
záležitastech byl nejzpátecnejším z Taryú a který jest
nejvíce cizoradau pastavau v delnické administrative,
jakou si lze predstavit. Pan Philip Snawden je anathematem jak proletariátu, který byl pra válku, tak kamunistum. Pan Charles Trevelyan je synem barana a budoucí dedic velikéha majetku, jenž byl nashromážden
))kapitalisty« a »)statkári«, je vlastne ))upírem«, jak
tomu pajmu razumí švédští balševici.
Tretí skupina, rudí sami, jak dlužno daznati, pachadili špatne, ponevadž jsou representaváni
tolika jediným clenem, panem Wheatleyem, glaskowskÝm nakladatelem. Jak.o protiváha tohata osameléha »)rudéha«
byl zvalen plukavník Jassiah Wedgwood; je .oznacován
za bojavného anarchistu, muž .obecné papularity, který
bojaval s velikau statecn.ostí za války.
Ctvrtá skupina obsahuje Artura Henders.ona, S.
Webba, Sira S. Oliviera, Dra J ovetta, L.orda Haldanea.
K daplnení seznamu lze uvésti mezi .osobními práteli
Macd.onaldavými Larda Chelmsfarda, gen. Thamsana,
jenž dasud není vyzkaušen v politickém živate a není
clenem parlamentu, a pana Naela Buxtona, prítele balkánských náradu.

*

vývoj .organisace strany byl nápadne rychl~T. Byla
zalažena teprve roku 1914 a da raku 1919 nebyla dasti
penez k zaplacení celadenních služeb sekretáre, pana
Herberta Morrisona. Ze dvou místností na Sauthwark
Bridge, jichž nájem byl považaván za hazardní financní
experiment, zmohla se strana raku 192.0 na tri pakoje
v ulici Theobaldove. Nyní zaujímá sedm místnastí na
námestí Tavistock.
Vyjímaje dva, všichni clenové nové administrace jsau
sacialisty a cleny strany práce, které prijímá )}sacialismus za methodu spolecenské prestavby na vedeckých
padkladech a za výraz toho tvaru organisace, a jehož
uskutecnení usilují.«
Dvaadvacet clenu ministerstva a šest clenú kabinetu, pajímaje v to predsedu ministerstva, jsou cleny
nezávislé delnické strany a témer všichni zasvetili mnoho let aktivní prapagande. Tato skupina zaujímá lidi
jaka: Mr. Ramsay Macdanald, Philip Snowden, F. W.
Jowett, Jahn Wheatley, C. Trevelyan. Cal. Wedgwaod,
Margaret Bandfield, A. Ponsouby, W. Graham, C. O.
Ammon, B. Spaar, W. Leach, Major Att1ee, Margan
Tones, E. Shinwell, J. Stewart a T. W. Muir.

*
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Jedním z :výsledku delnické vlády je snížení ministerských platu. V zahajovací reci ve snemovne pan Macdonald rekl, že ministerstvo zahranicí ušetrí 5.000 liber
rocne, pokud predseda ministerstva bude zastup.ovati
sekretáre pro zahranicní záležitosti.
Plat Lorda státnÍpecete (nyní pan Clynes) bude zvýšen z 2.000 na 5.000 liber rocne jako v prípade predcházejících držitelu úradu, kterí byli soucasne predsedy dolní snemovny.
Lord Haldane (kanclér pokladu) prijÍmaje úrad vzdal
se rocního dllchodu 5.000 liber, které bral v dusledku
právních povinností, které zastával ve snemovne lordu.
Lord Haldane zároven vyslovil prání, aby jeho plat byl
stanoven 6.000 místo 10.000 liber jeho predchudcu. Tak
bude ušetreno státním financím cistých 9.000 liber rocne, pokud Lord Haldane bude zastávati tento úrad.
Odpovídaje na otázku ve snemovne, týkající se úpravy min'isterských platu, ministerský predseda rekl, že
považuje nynejší stupnice za neprimerené a že nepripustí, aby platy revidovány byly potud, pokud bude pri
moci, lec by snemovna projevila spontánne jednomyslné
prání revise.

*

Král dal oznámiti novým ministrum, že úplný dvorní
oblek nebude obligatorním pri budoucích cerclech v paláci Sv. Jakuba. To bylo narízeno, aby byly ulehceny
obtíže socialistických ministru a jejich žen.
Plná uniforma pro ministry, kterí jsou cleny státní
rady, je velmi složitá. Kabát je bohate zdoben zlatým
vyšíváním, rovnež vesta. Krátké kalhoty a hedvábné
puncochy a boty s težkými stríbrnými preskami dopll1ují úbor, jehož cena je 150 a.ž 200 liber. Zjednodušený
dvorní šat, který bude nositi vetšina ministru v budoucnosti, nebude státi více než 15 až 25 liber. Obnos, který
bylo nutno zaplatiti za dámský úbor, byl velice ruzný;
ackoli šat s vleckou, vhodný pro dvorní slavnosti, bylo
lze koupiti za 40 až 50 liber, vetšina pozvaných žen vynaložila 80 až 90 liber na šaty, zdobené cennými krajkami a ruzne vyšívanými vleckami, posázenými skvosty.
Je možno, že v budoucnosti tyto nádherné ukázky šatLl
postupne vymizí a že vecírky Jejich Velicenstev nebudou vyžadovati nádhernejších
šatu a skvostu, než
každé jiné duležité spolecenské shromáždení.

*

Predpovedi o nepríliš vzdáleném návratu konservativcu k moci lze slyšet v mnohých kruzích. Drívejší
ministr sociální péce, pan Montague Barlow, má za to,
že delnická administrativa byla sestavena s velikou dovedností a že ministri zaslouží »poctivou hru« a príležitost, aby mohli ukázati, co dovedou, ale nebude trvati dlouho a narazí na obtíže.« Barlow odchází do
Ameriky a vyjádril se nedávno v rozhovoru: »Príchod
delnické vlády mi nedelá starostí. Mojí nejvetší starostí je, že nemohu býti prítomen príštího týdne na
schuzi strany, kde, jak mám za to, bude zvolen pan
Baldwin znovu pro své vzácné vlastnosti.«
Pan Baldwin byl skutecne znovu zvolen za vudce
konservativní strany.
Karel

Jíše:

Poincaré-Briand.
Je zrejmo, že vláda p. Poincarého
nepotrvá už
dlouho a Francouzi, mluvíce o jeho demisi, vyslovují
skoro týmž dechem jméno jeho pravdepodobného nástupce: Aristide Briand. Pan Briand je 'ovšem velice
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klidný; ani mrknutím oka nedává na jevo touhu
ministerském predsednictvu, ac patrí k politikum, možno ríci, profesionálním. Briand i Poincaré patrí rozhodne k nejzajímavejším
politickým hlavám ve Francii, a ke srovnání svádí práve jejich verejné rivalství,
ac není žádnou zvláštností videt jednoho zavešenéh
intimne do ráme druhého.
Briand je státníkem, který v posledních patnácti letech byl nejvíce ve vláde. Je jedním z lidí, o nichž se
ríká, že vládnutí mají v krvi. Etienne Fournol v politickém portraitu napsalo nem, že »je lid. A i ve všech
poctách, i ve vláde zllstal lidem«, Je jednoduchý, se
sklonem k bohémstvÍ; a protože bohémství nese s sebou urcitou dávku lehkomyslnosti,
je optimistický.
Kariéru delal, tak ríkajíc, od piky, a tak má všechny
dobré vlastnosti primitivu: robustnost, houževnatost,
sedláckou mazanost, dobrý cich, kde se ukáže nejaké
nebezpecí. Jeho prubojnost dává mu urcitou rovnováhu, z rovnováhy vyplývá elegance, ne chtená, ne
dandyovská, ale proto ne méne pusobivá. Fournol vypravuje, že Briand je miláckem parížských dam, že »má
dobrotu a jednoduchost
práce a zachovává si pri
všechnech svobodu záliby.« Není doktrinárský, nebot
je primitiv; a protože není doktrinárský, je vecný a
casový. Má humor a je skvelý recník. Takové jsou
asi vlastnosti muže, jenž v lednu 1921 zaujal místo ministerského predsedy, aby za rok v lednu 1922 ucinil
místo Poincarému.
Poincaré je v mnohých vlastnostech opakem Briandovým. Má rozsáhlé vzdelání, neobycejnou píli a houževnatost. Ale je až nemocne ctižádostivý a tato jedna
vlastnost kazí všechny ostatní.
Je-li Briand jednoduchý, je Poincaré nevyzpytatelný; obrací každý problém jako paragraf trestního zákoníka a jeho advokátská zchytralost najde vždy neco, obycejne neco ostatním nepríjemného; proti Briandove primitivismu staví
své doktrinárství.
Delá-li Briand to, co se jemu líbí,
spontanne, uvažuje Poincaré vždy o možném efektu.
~riand je dobromyslne uštepacný, Poincaré duchaplne
Jedovatý. Jeho ctižádost svádí ho k demagogii. Nikdo
nepromluví za rok tolik recí jako on; »Sobotu a nedeli
prospí ve vlaku«, bylo o nem napsáno. Je sebevedomý,
ale pri tom, opakem k otevrenosti Briandove reservovaný. V jednom se však nedá o obou ríci ~ic rozlišného. V patriotismu jsou oba stejne silnÍ.
V roce 1921 nastupuje Briand vládu za vzedmutých
ješte myslí a srdcí. Vítezství nad Nemeckem bylo dosud
živo v duši každého Francouze.
Mír versaillský byl
hotov; šlo jen o to, aby co nejdríve byly realisovány
zisky, jež dával Francii; aby se stal rychle pusobícím
lékem na otevrené dosud rány, zasazené francouzskému hospodárství a francouzskému blahobytu dlouhou, byt víteznou válkou. Celá Francie skoro opíjela
se ciframi, znázornujícími
výši nemeckých reparací,
na než si Francouzi pochopitelne cinili nejvetší nároky. Dvestepadesátdevet
miliard bylo jmenováno
v Boulogni. V kvetnu 1921 melo vplynouti 12 miliard
zlatých marek do vyhladovelé pokladnice francouzské.
banky. Že Nemecko platit bude, o tom nikdo neoochyboval. Od ceho by mela Francie tak silné spojence?
A nedostojí-li pres to Nemecko svým závazk(tm, »snese
se naše zatatá pest na nemeckou šíji«, prohlásil Briand
a šel na konferenci do Londýna. To stále ješte nadeje
Francie na financní úspech reparací byly silné. Konference v Paríži snížila sice ponekud nárokv spojencu
vuci Nemecku, z 259 na 226 miliard, ale rocní splátky
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yly Nemecku stále ješte stanoveny tak vysoko, že zazpecovaly francouzský rozpocet. Londýn znamenal
šak nové zklamání; 226 miliard scvrklo se na 132, a
. ta cifra byla prijata nemeckou delegací jen pod hrozbou ultimata. Ani dvanáct miliard zlatých marek,
platných 1. kvetna, nedošlo. Briand v neustálém styku
Lloydem Georgem a jeho financními odborníky, prevedcil se brzy, že by bylo bláhovou nadejí pocítati
nemeckÝmimiliardami a domnívati se, že k vynucení
tací politický tlak. Briand první ve Francii prestal
važovati otázku reparací za otázku politickou; ponal, že její koren tkví v živote hospodárském, ale ten
toho casu skoro sterilní, vycerpán válkou. Také, a
ad více než jinde; v Temecku. Brianduv zdravý 1ntinkt vedl ho ihned na pravou cestu. Obraceje oci
Jemecku, spatril Ameriku, zemi nesmírných kapilu, miliony vojáklJ, s lidmi nevychrtlými a k tomu ke
Ymu veritelku všech svetadíh'L Z Ameriky musila.
jeho presvedcení, prijíti spása. A proto, když pre'dent U. S. A. Harding rozeslal pozvání na washingnskou konferenci, jež v jeho Hardingových,
ocích,
Ylase státi mezníkem mezi zlem a dobrem Briand
zvíril bubny reklamy pro Ameriku a pripra~il si neomokavé šaty na cestu pres oceán.
Zatím se obracelo ve Francii verejné mínení. Není
tne správno, ríci verejné mínení; to bylo zpraco'no kruhy daleko bližšími Briandovi, .poslaneckou
emovnou a senátem. V techto obou komorách klesala
vera k Briandovi úmerne s poklesem nemeckých záku. Briandovo úsilí o hospodárské rešení reparaco problému vytýkáno jako slabost vuci Nemecku
vuci Lloydu Georgeovi. Tento chytrák s oblicejem
usov)'m dávno už se Francouzum
nelíbil; jeho
ne dobrý humor zdál se tem, kdož meli hlavu plnou
ostí, podezrelým. Je možno psychologicky dobre
ozumeti francouzskému roztrpcení. Rok 1921 byl
ústupku Nemecku. Bylo-li to pro prímo nezúené samozrejmostí, že od vecí nemožných se preelo k vecem možným, ti, kdož byli p'rímo angažona výsledku velikých platll, nesli každý ústup vuci
ecku, dobre zamestnanému a zdánlive bohatému,
zradu páchanou na nejvlastnejších francouzských
h. Mimo to cítili se odstrkováni a zkracováni
isterským predsedou, jednajícím, dle jich mínení,
lastní pest a jezdícím jen z konference na konfe" Tlak proti Briandovi stal se patrnejším, když
zrejmo, že v tom nalézají zálibu i místa nejvyšší.
ident republiky Millerand je povaha, které neleží
í role pouhého representanta,
a nemel nijak
yslu státi se zas jen dodavatelem vznešeného gevládním aktúm. Briand, jehož instinkt pro vec~l ke kompromisúm, vzbuzoval jeho nespokojež <lalotevrene výraz v ministerské porade, když
byl v Americe. Doba této neprítomnosti pripra. ndovi vlastne jeho pád. Parlamentní vetšina,
u vždy pocítal, stávala se nervosní byvši dlouho
, a v nejistote. Levice, socialisté a radikální
" pokud meli sklony pacifistické, hrozili se
'tických recí Briandových,
obhajujícího
ve
gtone nutnost pozemního vojska; pravice reci
ovy považovala naopak jen za recnický výkon,
ého. Mimo to levice, která dodávala Briandovi
jeho vetšiny, byla znechucena i jeho politikou
atikánll.
utno si totiž uvedomiti, že Briand
lanec, na pocátku své kariéry, prišel s odlukou
od státu, a stav se ministrem, ji také provedl.

I
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A týž Briand navazuje roku 1921 styky s Vatikánem,
týmž, jemuž pred lety vzal všecku moc z rukou. Proslýchá se také, a u papežské politiky není to vylouceno,
že Vatikán dal katolickým poslancum a senátorllm rozkaz k boji proti Briandovi, mste se takto za príkorí,
spáchané na katolické církvi pred lety poslancem Briandem. Navázání stykll s Vatikánem bylo znamení pro
levici ve francouzském parlamente, že nelze duverovati Briandove pokrokovosti. Affaira Banque Industrielle de Chine, v níž byl zapleten bratr Berthelotuv,
státního tajemníka v ministerstvu zahranicních vecí,
také neprispela k popularite Briandove, chránícího príliš dlouho svého tajemníka, muže politicky nadmíru
zkušeného a znalce zahranicní politiky.
Volání po »silné ruce« vuci Temecku i proti Lloydn
Georgeovi ozývalo se stále hlasiteji. A nebylo nikoho,
kdo pri myšleI).ce na silnou ruku byl nebyl myslel na
Poincaréa, nehlede k tomu, že Poincaré byl vyhlédnut
samotným Millerandem. Útoky zahranicního výboru
senátu, jehož predsedou byl práve Poincaré, predurcily Poincarého za Briandova nástupce. V poslední
schuzi senátu, po níž ihned dává Briand, ac neporažen,
svoje premierství k disposici presidentu republiky, odehrála se tato scéna: Briand vykládá situa~i vytvorenou
konferencí v Cannes; konce, obrací se plnou tvárí
k Poincarému a dívaje se mu do ocí, pomalu slabikuje
se zvláštním durazem »Myslí-li kdo, že je treba poraziti vládu, at tak uciní ihned.« A soucasný kronikár
vypráví, že Poincaré zcervenal, pak zbledl, ale nepohnul se. A ze schllze odcházeli oba, zavešeni jeden do
druhého. Parlamentem Briand poražen nebyl. Odešel
sám, veden svým podivuhodným instinktem, s vedomím, že znovu se vrátí, presvedcen, že ani silná ruka
nesvede niceho tam, kde veci jsou silnejší lidské vLlle.
Vidíme dnes, jak mu daly události za pravuu. Politika silné ruky neprinesla Francii ani o jeden zlatý
frank více; vuci Anglii stojí dnes Poincaré na témže
míste jako pred tremi roky Briand; Nemecko neplatí
o nic více než tenkrát. Jen Francie je unavenejší, zatrpklejší a hospodársky slabší. Výsledek neústupného
doktrinárství.
A proti zasmušilé tvári Poincaréove
staví se jasnejší tvár vždy doufajícího Brianda.

Literatura

a umení

J os. Kodícek:

Funkce

kritiky.

Nejen pro filosofickou systematiku, pro všechny projevy lidského ducha jest lhostejno východisko, z nehož
se vyjde. Jsme-li dusledni, dojdeme posledních vÝ-sledku, at jistot at paradoxu, píšeme-li filosofickou nauku, drama, lyrickou básen, kritiku nebo pojednánI
o vzniku knoflíku. Tajemství pred námi a za námi, jak
ríkali otcové. V málokteré dobe však projevovala se
homogenita všeho lidského myšlení v takové míre jako
v dnešní. Nebot dnes, a odpustte, že to zase opakuji,
není tech známých jistot náboženských, vedních, spolecenských a esthetických, na kterých stáli nekdejší casové, kterí neprožívali
revolucních období. My je prožíváme a to v míre, jejíž hranice nejsou zdaleka ješte
vytýceny na mapách duší. Zustanme v blízkosti umení:
zoufalé pokusy o svébytnost umeleckého výrazu bez závazku k domnelé prírodní skutecnosti jsou tak nebývalou snahou po vybudování nových základu umení, že
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steží najdeme k tomu v dejinách analogií. Pri cemž nerozhoduje, kolik omylu tu vyznací príští cas. Vec je tu
a nikdo jí neobejde. Nebo v poesii: opustivši antickou
esthetiku, allegorii i pathos, symbolismus i náladovost,
psychologickou rozbíravost i temperamentní dejovost,
stanulo písemnictví na podobnych predelech jako umení
výtvarná.
Rozvázání predem daných predstav krásy.
Od thematu k thematu nová struktura formová, hledající vyjádrení reality sveta skoro bez tradicních opor,
ale také bez tradicních predsudkl1. Úkoly, pred nimiž
sotva stanula uplynulá desetiletí. A v takové chvíli myšlenkového vývoje, cím rozhodneji se požaduje, aby
každé duchové Qdvetví postavilo se na základnu co nejsamostatnejší
(nesmešujíc úcinku prilehl)'ch oboru),
tím jasneji se projevuje soudržnost vVeobecné·atmosféry
duchové a homogenita životní reality, z níž mají jednotlivé obory tvoriti. Již pred válkou bylo nesmyslné delítko, které videlo propasti mezi tak zvanou cinností
básnickou a tak zvanou cinností spisovatelskou, publicistickou v širokém smyslu. Jest pochopitelno, že tu nemluvíme z hledisek hodnotných o dobrém básníku
a špatném spisovateli, nebo naopak. To by bylo usnadnením úkolu. Avšak jest nutno vytknouti, že práve
v dnešní dobe sesadilo se básnictví s hieratického podstavce, na než je položily esthetisující doby, samo. Prední snahou všeho umení jest dnes zaktivení a zfunkcnení
v dobe, jejíž hmotné a sociální základy se promenily.
Esthetika, zachovávajíc si svou nekompromisní
svébytnost, hledá cestu k dobe, její vÝraz, skutecnost
a smysl. Reknete, že taková byla vždy funkce umení.
Ano, plné umení nikdy nežilo mezi nebem a zemÍ.
Avšak dnes k podvedomé vnitrní funkci pristoupila vedomost. Co se deje kolem nás, je tak mohutné, hlavne
však vírivé a nejisté, že samo o sobe je obrazem neb)'valého napetí. Umelec, kdysi sluha boží, jest dnes sluhou dramatické doby, nebot bohové zemreli. Svébytnost
esthetických zákonu není výlucností, vede plnou parou
ke skutecnosti. Umení stává se politick)'m. Tento aktivismus však rozbíjí prehrady. jakými byly na príklad
umelé rozdíly mezi umením. jak)'msi nedotknu tým knežstvím. a politikou. kritikou, které sloužily jen prechodn)'m útvarum. dobové relativnosti. Samo umení stojí
na pude relativnosti. Odtud jeho, bohudík, nepathetický
ráz.
Samozrejmosti nutno cas od casu opakovati. Ukazuie
se, že nejsou tak samozrejmé.
Nalézám na príklad
v nové knize Maxe Broda »Sternenhimmel«
názory
kritikovy, které lze shrnouti, jak také pan Brod ucinil.
v toto motto: »Svaté znamení básníkovo: chce se podivovati a milovat, nikoli kritisovat. Falešné rychle odbýt. Bleskem. Zcela rychle, aby nerušilo, nezabíralo zbytecne cas. A rozprostríti duši pravému, hodnému lásky,
podivuhodnému - hvezdnému nebi. Za dva roky své
recensní cinnosti neztratil jsem hohudík výtkami mnoho
casu. Nezaznamenati je nejlepší výtkou. V mém srdci
zustalo nadšení, zustalo hvezdné nebe.« To je hezké
a shoduje se také se slavným Goethovým »Schlagt ihn
tot, er ist ein Rezensent!« Názor, který nazírá na kritickou funkci predevším jako na cinnost chvály nebo
hany, obdivu nebo nenávisti. Jest tedy duležito, aby pan
Kritikus o výkonu pana X rekl, že je tentokrát, nehledíme-li k malé inc1isposici, lepší než výkon pana Y.
A není-li, tedy se o tom nezmínit, aby se clovek nezdržoval ve svých potrebách lásky. Toi rada, která jest na
míste vuci všem, kdož soudí o umení jako se soudí
v sousední rubrice o toiletách na domácím plesu pana
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komercního rady. Tomuto recensentství jest možno
prisouditi opravdu jediné právo, aby chválilo nebo mlcelo. Chválou nelze se proviniti. Ale rada nedotýká se
vubec kritiky hodné toho pojmu, kritiky jako umeleckého odvetví, jež ovšem ponejvíce nemá co ciniti s tím,
co cítáváme ve vetšine deníku a revuí. Z pojmu kritiky
jest vubec vylouciti delítka chvály a hany. Kriteriem
jest methoda a osobnost, která jest jejím nositelem. Nic
jiného.
Již nekolikrát byly ucineny pokusy, aby kritika byla
zahrnuta v oblast umení. Velmi duležitá soucást této
snahy videla se v tom, že kritikové pocali obrazne
a vzletne psát, nabrali vždy ze široka dechu a oplývali
metaforami, libovali si v dialozích, zarazovali kritický
akt doprostred krajinomalby, nálady a dojetí a illustrovali takovým zpusobem slavnou essai Oscara Wilda:
»Kritik umelcem.« Tato snaha, hlavne u nás, pozdvihla
vážnost kritiky, vyvolala také cennou péci o slovesn)'
výraz, avšak mela také následky neblahé. Vytvorila tak
protivný bombast a metaforické kejklírství. že každý
hloupý školák se topí v tech »vášnivých pijácích dojmu«
a ostatních nafouklých nerestech, jež z prostého úkolu
analysy tvorily nebetycný úkol a tak znemravnily (pri
jistém obohacení) kritickou oblast jazykovou, že musíte.
hledajíce puvodní smysl slov, zkoumati je na základnl
ton a pravdivou nosnost. Znemravi'íující kritický argot,
simulující vzlet i ironii, tak u nás zdomácnel, že jím
velmi trpí i kritikové, kterí umejí ríci leccos dobrého.
Jest tu potreba dllkladného ozdravení.
,
Dllležitejší než stilové a okrasné soucástky jest pro
pojetí kritiky jako umeleckého v)TraZUvedomí, že kritika, docházejíc posledních stupnu intensity, setkává se
s ostatním básnictvím na hranicích pod vedoma, snu,
spodní lidské síly, k nimž dospívají ze svého korene
umení všechna. O dosažení techto mezí jde všemu silnému duchovnímu umení, vede, filosofii, kritice, nebol
jediný nedelitelný lidský duch se rozkládá nad nimi.
Z rllZných, casto protilehlých východisek. dochází se
identity hlubokého stupne, z níž však pr)'ští všechen lidský duševní život. Kritika, jež k nemu smeruje. a jediné taková má b5ti zvána kritikou. není nedono:en)·m.
v analyse a negaci se vyžívajícím umením, jest proste
umením sv)'ch zákonl1.
Treba se vyporádati s názorem, že umelci jest Ihostejno, píše-Ii o cloveku, se kterým se setká, nebo jehož
si vymyslí, aby z neho vytvoril povídku nebo básen,
ci o básníka, jenž je zase kreatura sui generis, že
tedy mezi básníkem a kritikem
není v tom rozdílu. Tento názor je správn)', tím správnejší, že presnost, exaktnost a vedomost je dnes požadavkem umení
všeho. Nutno však požadovati, aby i kritik, píše o umeleckém díle, zrel svet jakoby po prvé. Tato nedotcenost,
krajní citlivost a vedomí o svete, jenž byl bez prostredníkll, beze vztahll samostatne a prvotne prožit, jsou nutnými prívlastky kritika tohoto stupne. Kritikova fantasie nemá se v tcchto vlastnostech lišiti od obraznosti
ostatního básnictví. Avšak prvek vedomí, skepse, tfídení a kontroly, samozrejme i u básnického díla nepCistrádatelný, má u kritika trvalejší sílu, jest sám nositelem obraznosti. Kde intelekt, smysly a obraznost jsou
v rozepri, jest rozeklána i osobnost kritikova. Kritik
není kritikastr a poperac, avšak nalézá mohutnejší zdroj
své tvorby ve složitém, jemném, vášnivém intelektu.
kterým ho nadala príroda. Jest však predsudkem domnení, že intelekt je neco tvrdšího. tužšího a težkopádnejšího než t. zv. volná obraznost nebo cit. Omyl. Jest
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nemenším pramenem poesie, je-li opren o prožitek osobkaždé nadeje na brzkou nápravu! Jakoby konstruktivní
nosti, která za neco stojí.
úvahy musely nutne vyvolat destruktivní vnejší náJaká jest však funkce kritikova vuci spolecnosti a
sledky!
Otázka nemeckého divadla jest otázkou umeleckou
umení? Jest jen analytikem a klasifikátorem,
prísluší
mu úkol bojovný a propagacní? Zajisté, to mu prísluší.
a kulturne politickou, v žádném prípade však otázkou
politickou nebo dokonce místní. Jde predevším o defiAle netvorí ho to. Kritikovou funkcí není na prvém
míste, aby propagoval, n:)'brž aby svet rozširoval a obonici poslání nemeckého divadla v Praze a vubec v Ceskohacoval.Cestou svévedomosti, oprenou o základní cestu
slovensku. A tu striktne· prohlašuji, že ceskoslovenský
tajemství. O visi lepšího sveta, kterou si vypracoval
stát a v š i c hni jeho obyvatelé musí mít nejvetší zájem
hrudi. Chvála a hana jest posledním prí vlastkem jeho
o to, aby nemecké divadelnictví nejen nebylo redukováboje o svet, který jest svetem jeho. Jen proto je také bono, nýbrž aby spíše bylo privedeno k svému prapuvodjovníkem. Jen proto zabíjí a buduje cestu nehmotn:)'m a
nímu urcení: aby dosáhlo, jako literatura a veda, nejtežkopostihnutelným tuchám, v nichž cítí vetší pravdu,
vyššího dosažitelného stupne a aby tvorilo soucasne
deroucí se .na povrch z utlacení. Rozširuje vedomí
most mezi národními kulturami v republice.
Tomuto ušlechtilému urcení uciní nemecké divadlo
o tom, co vlastne již tu je, co však není videno nebo vyjádreno. l\. rozširuje svou nenávistí lásku. Methody?
predevším tehdy zadost, bude-li se snažiti dosáhnouti
nejvyšší možné umelecké úrovne a udržeti ji. DobrÝ
Ko!ikkoli jich tu jest: analytické, prostredové, psychologIcké, psychoanalytické, vcitovací, associacní, impocátek byl už ucinen: nemecké divadlo v Praze volí
pressionistické, biologicko sensualistické, dogmatické,
SVtlj repertoir hez veškerého ohledu na pochyby, které
ociologické, iIIusionistické,
technické,
formal istní,
byly ješte pred nedávnem reditelství vnukány politicky
i umelecky krátkozrakými lidmi, a vedle nemeckých her
!šechny nutno zkoumat od prípadu k prípadu, jsou nepripravují se v:)'znamné hry francouzských, ceských,
~k všechny správny. Avšak musí být majetkem toho,
anglick:)'ch, rusk:)'ch, italsk~'Ch a amerických dramatikll.
Jenž vyzbrojen všemi finessami nervI\ pevn:)'mi norNesmíme zapomenout, že nemecké divadlo u nás jest,
mami mravních požadavku, oprených životne, výrazopokud se týce hereckého souboru, soucasne v obtížnejší
ou gravitou a presností formulace, opojením, které je
i snažší situaci než ceská jevište, která mají k disposici
ukázneno, soucasností a její aktivitou, má vedomí, že
umelecký v:)'kvet veškerého obyvatelstva republiky. Nev)'mi požadavky, jak krásne rekl KelT, »konstatuje,
mecké divadlo m{He volit své cleny nejen mezi ceskoco jest: chápe se toho, co láká; tvorí, co zt'istane;« »maslovenskými herci, nýbrž i mezi nescíslnými ostatními
licherný, uštepacn:)', neduverivý, zkoumavý, odhalujícÍ,
proklepávající a ... zeme dobývající po težkých plav- . nemeckými herci v Evropc; ti však pohlížejí na pražské
jevište jen jako na pružný mustek, s nehož doskocí
bách na hluhohém mori; vítez s deseti tisíci odstíny.«
k svému cíli - do Berlína nebo Vídne. A tak se stává,
no; a j.eho výraz necht beze lži obohacuje, zjemnuje,.
že soukromí udržovatelé nemeckého divadla, kterí poprotepluJe a zopravcfuje hmotu rodného jazyka.
zustávají ponejvíce z politicky interesovaných clenu neOtto rieh:
meckého »Theatervereinu«,
pohlížejí na nemecké dioslání a budoucnost nemeckého divadla vadlo v Praze bezpodmínecne jako na kulturne politickou baštu ceskoslovenského nemectví, kdežto umelci
v Praze.
(ponejvíce cizozemciH mají o SVllj ústav,
jak se zdil,
Požádali
jsme známého
nepouze materielní a ovšem i umelecký zájem. V prímeckého kritika
a prekladatele
tomné chvíli, na príklad, u zpeváku a hercu tento zájem
celé rady ceských
románu
a
dramat, aby nám neco napsal
silne ochabuje: zvedeli, že v Nemecku se platí vetší
o otázce vyzn-J~tné v titulu.
gáže (ve zlatých markách!) a vyhrožují, že opustí co
nejspešneji své divadlo, jako krysy opouštejí tonoucí.
Jak známo, divadlo nemá být politikum. V Praze jím
lod. Ale lod se nepotopí a nesmí se potopit, nebot nešak jest, a sice jak nemecké, tak také ceské divadlo.
jenom že musí uchovávati vysokou umeleckou tradici,
ebbeljest porád ješte vypovezen s jevište Národního
nýbrž musí predevším vytvoriti novou. A to bude
adla, které ohlašuje, co slabou náhradu, hru onoho
umožneno tím, jestliže se pražské nemecké divadlo vyritze von Druh, kterého
nedávno
pojmenoval
vine, ne zevne, nýbrž vnitrne v representativní ceskoO francouzský nakladatel
s prominutím zásluh »le
slovenské nemecké jevište, v umelecký ústav, který by
grand poete allemand«. Jest známo, že vnitropolimohl poskytnouti stejne mnoho Cechum i Nemcum.
é konstelace mají vliv na správní a osobní otázky
Nejenom pražskému nemectví, nýbrž i NemCltm z vené zemské scény. FarposnÍ zabrání nemeckého Stakova jest treba tohoto divadla, které, pusobíc v hlavním
kého divadla ceskými kolegy v povolání bylo by
meste, má míti i blahodárný vliv i na divadelní umení
ce se m;tlem rozrostlo v záležitost zahranicní polivenkovských jevišt. Jen výjimkou se zdarí upoutat
. U pražskéhO nemeckého divadla je ocividno, že
trvale vyšinuvší se ceskoslovenské nemecké umelce,
'ck)' moment prevládá v každém ohledu. Dokonce
kterí pusobí v cizine, na pražské divadlo. V každém prí. a (která se na ceské strane obycejne omezuje na
pade však nutno dbát o to, aby pokud možno nejvíce
ornepolitickésta[lovisko) stojí Yeskrze pode jhem
techto hercu, pevcll a režisérll se v Praze delší dobu poick)ch ~mernic, které jsou dotycnému referentu
zdrželo a o to, aby i ostatní soubor byl zavázán pokud.
ou listu predepsány. Tato politická orientace nemožno smlouvou na delší dobu. Jen tak bude mOŽl1J
•ch kritikt''!dostává príležitostne ráz jakési psyzdárná umelecká spolupráce. A pak, až ony vysoce hody; tak na príklad: jeden kolega-kritik, jemuž jsem
notné výkony souboru, které nás v poslední dohe ope, že jsem hyl vyzván, abych' se vyjádril v ceské revui
tovne potešily, stanou se pravidlem, hude záležitostí
ltuaci nemeckého divadla, zvolal: »N edelejte to, sice
nemecké kritiky, aby bdela nad vytrváním divadla na
Ceši seherou i druhé divadlo!« Jakoby umeleck:)'
dosažené úrovni. V daném okamžiku není vetšina pražblém hyl totožný s otázkou budovy! Jakoby objektivských nemeck:)'ch divadelních kritiku s to, aby posuzoylícení umelecké situace bylo totožné se vzdáním se
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val a naprosto objektivne výkonnost divadla a vykonávala tak onu konstruktivní práci, k níž jest povolána zabraúuje jim v tom jednak výše karakterisované stanovisko, opírající se o politický moment, a lpení na neprístojném zvyku nocního psaní referátu, které vycerpává a svádí k povrchnosti.
Jak se utvárí vnejší situace pražského nemeckého divadla v budoucnu, závisí od vztahu nemeckého obecenstva k jeho stánku umení. Bude-li obecenstvo pokracovat v ignorování klasických predstavení a významných
predstavení nových dramat, zabrání definitivne umeleckému rozvoji divadla. Pak bude relitelstvo nUCell)
hráti místO' klasiku a moderních dramat jen operety
a frašky. To by ovšem privodilo nutne pokles zájmu
o operu a pak by nastala smutná skutecnost, že by obe
nemecká jevište (»N ové nemecké divadlo« a prozatímní
»Malé jevište« [Kleine Biihne 1, která dohromady pojmou asi 2500 osob), zela prázdnotou.
Pak by ovšem
ztratilo divadlo i své umelecké poslání.
Ale v opacném prípade, v nejž všichni opravdoví
prátelé umení doufají, ocekává nemecké divadlo pražské
nový rozkvet, a mllže snad býti r~ceno, že bude i pro
nenemecké divadelní interesenty címsi pritažlivým. Ovšem na opl"átku.
Jaroslav Stránský:

Bible ve veršich.
(;etl jsem onehdá, že Ústrední d~lnické knihkupectví a nakladatelství (A. Svecený) vydalo tiskem Lidbvé knihtiskárny
(A.
Nemec a spol.) bibli ve verších. Opatril jsem si dychtive nové
ctení, které pánové Svecený, Nemec a spol. uchystali oeským delníkum. Nic není chudší, než ceské socialistické písemnictví, nevyjímaj íc a11l prekladové. Mel j sem pred casem príležitost ukázati,
jak v .dobe, kdy východní i západní svet sršel socialistickými
myšlenkami a myšlenkovými
soustavami,
pospíšilo si delnické
knihkupectví
a nakladatelství
seznámiti
svoji ctenárskou
obec
s Barbussem,
ale ne s jeho socialistickým
Oh nem
nebo
] a s l1,e m, nýbrž s predválecným románem perversniho voyeura,
který už Lenin správne nazval prasáctvím. Ale na nápravu nikdy
ne1llí pozde, a bible ve verších je dobré ctení pro každého, pro
farisea i publikána,
pro Marii i Martu, pro syna hodného
i ztraceného, pro pána nepána, pro Petra i Pavla, pro senátora
i poslance, pro Antonína Sveceného i Antonína Nemce. Prijdte
k ní kdokoliv obtíženi jste vinou, at svou, at cizí, l1eodejdete
bez užitku. Byl jsem zved':llv, proc a cím chce delnické nakladatelství nahraditi
úhledné a !'evné tisky Biblické spolecnosti
britické i zahranicné. Mám tuto bibli prece jen nejradeji, a zdá
se mi, že jej í verše, ty císlované, žádnou recí vázanou dosud
nebyly prekonány. Nikde se nepresvedcíte
tolikrát, že nejmocnejší slov.esný úcinek nepotrebuje
a nesnáši jambu, trocheje a
daktylu, protože ho lze docíliti jen onou podivuhodnou
vázaností a. jednotou myšlenky a vcty, která má vždy jedlinecné
a níkdy typické podmínky rytmické a skladebné. To znal tak
dobre Shakespeare:
verše Hamletova
monologu z tr.etího jednání blednou a schnou a drobí se v sousedství slovesné krásy
Hamletových
vet, jejíchž kouzelný rytmus v dialogu. s Ofelií
vyrustá z predcházejících
veršu jako clenená kvetena z amorfní
zeme. Tu však se už príliš odchyluji od Ústredl1ího delnického
knihkupectví a nakladatelstvÍTo se rozhodlo pro bibli v opravdbvských
verších. Výbor
z biblických motivu ceské poesie? Otis,knerne soudruhu a soudružce drsnou balladu tríkrálovou, nebo m~lancholickou o svatbe
v Kanaan? Pobavíme je idyl1ickou romancí štedrovecerní,
nebo
rozpustilou romancí biblickou? Dáme zjihnout a znova se ztužit
jejich s,rdcím kolébavým
zpevem pátecním
o chudém díteti
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chudých lidlí a o velikých smrtích, kterých jest ješte treba?
Anebo radeji než k Nerudovi sáhneme k Vrchlickému? Zamyslí
se ctenár naší bible v sonetu heroickém nad hrobem Mojžíšovým, stejne n~námým
jakO' byla jeho kolébka? Zalká s dceruškou ] eftovou, která odešla pred' smrtí do hor, aby plakala
panenství
svého? Bude naslouchati
antickým rapsodiím nebo
ohlasum praveku, kde je básník evokoval biblickým motivem:
Zasní se v sen o Lamechovi, zastaví se u trí biblických d,r,evorytu z Fanfár a kadencí? Ukážeme mu biblický starovek v zeyerovské zári ružového jitra nebo ve veršované próse Macharovy Golgaty?
Nic takového: ani prorok, ani evangelista, ani básník ... Náš
muž se jmeiIluje ]. Filjull.
A naše verše zavedou nás na pr. k hor.et - »Sinai její jméno
jest, tam se po modlení mnohém sešel Majžíš s Pánembohem«.
Ne, s pánembohem, ne,bo·t ani v l'egraci se nezmýlíme v pokroFiljuna
zajímá Mojžíšuv
záhadný konec
kovém pravopise.
a takto slyší boha mluvit k vl'tdci židu:

I

»Zidu zem je za tou plá,ní, - ty se aloe neteš na ni stár jsi, churav na plíce. - Uzríš z dálky, po cem planeš,
- dovnitr se však nedvstaneš, - tO\ j,el už má kaprice.«
Ani

Filjun

nemine

mlcky

obeti

]eftovy:

»N a pocátku bitvy jedné že pannu, již prvou shlédne, ] ak vidí Filjun

slíbil ] eftce v kuráži,
pámbíckovi usmaží.«

svet pred jeho stvor;ffiím,

nesnese zkratky:

»0, jak ten život mohl snésti - buh celé miliony let, než v prác.i zkusil svoje štestí - a umínil si ve dnech šesti
- si stvorit tento krásný svet. - Nebyl tu tvor, jenž by ho
slavil, - nic nebylo tu jenom klid - :l V tom nicem
on veky trávil, - u nioE'lho se nezastavil - a neme! se
nac posa.dit. -- ] en tma tu byla jako v kinu - a clo té
hl,eldel milý bllh, nevidel cistotu ni špínu, - nemel tu
vodu ani hlínu, ba nemel ani rádný vzduch. - Tma
ku spánku jen stále nutí - a težce tlací na vícka, - ni
k životu zde není chuti - to t s i t u a c e ke chci pnu t í
i pro s a m é h o p á m bic k a. Co zmuže všechno
vule svatá, - hle, ctenári, zde mhlédni: - když bez hlíny a
kousku bláta - si 'pámbu umínil, že zlátá - svet komp1et
celý - za šest dnÍ. - (Dnes mohl by zas jako kdysi buh provést kousek nejaký - a ve bytové dnešní krisi by mohl svate umínit si, - že stvorí nutné cinžáky.) -«
] ak vidí Filjun

svet po stvorení

svetla, zkratku

snese:

»0 svetlo, ted buh hojnost má te - a plní tebou konciny,
.- muže se prohlédnout v svém šate, - obcas si muže zašít
kate a precíst také noviny. Ted rozum božský
stoupnul v cene - jak frank v švýcarské valute; - buh
hlede.l v svetlo zamyšlene - a Jlav,etcer pak k vuli zmenezhasnul a šel na kute. -<C
Stvorení bylin jest »božská práce pro ketasy<c, :>ddelení vodstev:
)ipámbu d'elá vodu<c. Proc stvoril buh cloveka.? Shromáždili
všechny tvory:
»Umínil si, že je spárí a prohlíd'ce podlrobí, - zda
nekterá z nemých tvárí - má kus jeho podoby. _ Prohlížel
zver, jak tu stála, - v ruzné stavel posice, - nejvíc ho
však zajímala - prece jenom opice.
- Však
ani ta
n e z dlá 1 a s e - pod o b u sní m z cel a k rýt - proto
vzal dnes úkol na se - cloveka si urobit.«
Filjun

se hlásí v úvodní

básni

ke svému

smíchu

nad biblí:

»Praded, dnes jenž' na vecné je sláve - choval si ji jako
oko v h!lave, - cítával v ní každou nedeli. -- Pak se octla
v starém harampátí, - nikdb nechtel do rukou ji bráti, -
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ani moli žrát ji nechteli. - Až ji našel Fi1júl1', - a listoval
v ní kal.dou nedeli. _ Nuže listuj se mnou, milý brachu, poznej. co v ní zbylo ješte prachu, - a proc moli žrát ji
nechteli !«

n OS t

nosti choditi v láptích, nepatrí do oi1é kategorie Prokrustových loží, kde je clovek natahován, nýbrž do oné,
kde jest osekáván tam, kde precnívá formát predem
stanovený.
Musíme býti spravedliví k proletárské filosofii. Tato
Strom Filjúnova poznání doporucuje Filjúnuv
dáhel cloveku
veršem kongeniální intuice:
spolecenská tfída jest optimistická, jako všechny vrstvy,
které ocekávají vzestup. A optimismu jest vždy treba.
»N everte, co buh žblaboní!
Weitling, skutecný proletár puvodem, praví: »Chceme
Práve na této jabloni ... !«
býti volní jako ptáci nebeští a táhnouti životem ve veselých tlupách a v sladké harmonii jako oni.« Jaký to
rozdíl proti melancholii, jíž propadává leckdy clovek
z vyšších vrstev již pred tricátÝm rokem. V erš Holderlinuv, hroznÝ ve svém smutku a ve vycerpanosti, na
kterou ukazuje, stujž zde jako príklad ryze buržoasní
Ferd. Peroutka:
melancholie: »Kde jsi? tak málo žil jsem, avšak již muj
Proletárská kultura?
vecer studene dýše.« Proletár má oci plné jitra, ne veJsou lidé, kterí težko snášejí obycejného cloveka a cera. Buržoasie leckdy propadá pochybám o svém právu. Proletár jest pln víry ve své právo. Tento optikterí v prostém obcanu, jaký jest, byl a bude za všech
mism muže býti a patrne bude hybnou složkou v dnešní
casu, vetrí strašný a beznadejný úpadek. Prejí si, aby
spolecnosti. Jest to však pocit neurcitý a chiliastický.
clovekbyl bud silnÝ jako medved, nebo citlivý jako miMá
v sobe detskost primitivních lidových hnutí. Otázmosa, nebo veliký ve zlu jako Cesare Borgia, nebo doka, kterou jsme si zde položili, jest otázka po proletárbrotivý jako Kristus, nebo jednoduchý a nevedomý
ské kulture.
jako mužík. Jejich nepokojná fan,asie hledá jakési rePred nejakým casem byla naše literatura vystavena
~~pty. I hledají jedni spásu od toho, že clovek nebude
nárazu
mladé básnické skupiny, která predstírala, že
Jist maso, nebo že bude chodit v láptích a opovrhovat
provádí pravé proletárské umení. Prihlédnuvše blíže,
Wagnerem a vedou, nebo neodporovat zlu, nebo každé
shledali jsme, že tito mladí básníci provádejí úkol,
sousto žvýkat triatricetkrát.
Jiní (Amerika má takové
který si položili, tak, že chválí bary, shimmy, foxtroty,
~ilosofy) radí cloveku, aby nikdy nemyslili na nic nepríwhisky and soda, cirkus, kino, a že jejich opravdová
J~m~ého. Jiní opet vidí spásu v tom, aby muž byl' tak
záliba patrí námorníku, který se potuluje ze zeme do
sIlny, že se nezachveje v)'citkami svedomí, jestliže žena,
zeme. Jak patrno, mnoho souvislosti s proletárstvím
kterou svedl a opustil, se zabije. Bernard Shaw byl
nebylo. Byla to jen negativní kritika meštácké estetiky.
v urcitém období svého života presvedcen, že jest treba
Záliba v baru a american drinku byla tu postavena vyprijímati zprávu o smrti otcove,s rozvážným humorem.
zývave proti zálibe, casto povrchní, kterou cítí mešták
Jedni verí, že lidstvo se rítí do propasti, ponevadž nek
obrazu Mony Lisy. Positivních stop proletárské kulkrotí své pohlavní vášne; jiní verí, že lidstvo se rítí do
tury
nebo proletárské citovosti pozorovati nebylo. To
duševních nemocí, ponevadž príliš krotí pohlavní vášne. Jsou nekterí, kterí jsou presvedceni, že už vLlbec proto, že mladí básníci si sami nebyli dosti jasni o tom,
v cem spocívají takové veci. Tvrditi, že se tvorí jakási
nic d~brého nemuže vzejíti po dobe renezancní; jiní
proletárská
kultura tím, že clenové »Devetsilu« píší
pak JSou stejne vážne presvedceni,
že nemuže
za
proletáre
básne a malují obrazy, to jest stejne nebýti nic dobrého, dokud nežijeme pod vládou Sposmyslné jako tvrditi, že se tvorí venkovská kultura
jených Státu Svetových. Opet jiní, secetše vše, praví
jestliže meštáci píší za sedláky básne nebo malují z~
proste, že vubec jest lépe nebýti než býti. Nekterí proselky
obrazy. Nauka o proletárské kulture, která ucí,
následují cloveka z toho duvodu, že ztratil boha; jiní
že proletár spasí svet, nemluví o tom, co kdo za proleho pronásledují z opacného duvodu, že boha dosud
táre vykoná, nýbrž o tom, co v· samotném proletári je
ú~l~e neztratil. Nietzsche poradil cloveku, aby, chce-li
skryto a jemu vrozeno. Praví, že máme si sednouti
byt! hoden zmínky, stal se N adclovekem.
k
nohoum proletárovým a pozorne lapati slova, jež vyV galerii lidské myšlenky jest celá rada takových
cházejí
z jeho rtu.
Prokrustových loží, uchystaných na cloveka. Na neNauka
o proletárské kulture jest velmi vážnou myk~erémloži ho natahují, na jiném usekávají vše, co cní
šlenkou,
zejména
proto, že jest základem nárocné idey
P!es p.elest. Nejaktuálnejším z takových pokusu jest
diktatury proletariátu, pro niž bylo již prolito tolik krve.
ftlosofle t. zv. proletárská. Jest to, strucne receno, naIdea diktatury proletariátu by nemohla obstáti bez nauka, která praví: z továrních predmestí svetlo! Nauka
uky o proletárské kulture. Jen tehdy, veríme-li, že
o}?m, že spása sveta vzejde skrze proletáre, který nev proletariátu jest obsažena všechna moudrost, mužeme
pnJde do nového sveta jen tak, s holýma rukama
si práti, aby se proletariát zmocnil veškeré moci. Jinak
nýbrž s jakousi novou, sobe vlastní, docela již pripra~
bychom
byli hlupáci. Lenin si to uvedomoval a žádal
venou kulturou, která ceká jen na to, aby byla vynata
proto r. 1917 ve svém spise »Stát a revoluce«, abychom
z kolébky. Tato nauka praví, že proletár se rozkrocí
se vrátili k jakési primitivní demokracii a aby výrobní
uprostred sveta a vše rozreší na základe vlastností sobe
pomery byly tak zjednodušeny, aby je mohl proletárvrozen)'ch. Praví dále, že vše, co presahuje proletárský mozek obsáhnout. Predstavoval si, že
skou psychologii, jest škodlivé a zasluhuje zatracení.
»vetšina funkcí staré »státní moci« byla tak zjedlnoPredpokládá skryte, že nejlepší cestou k moudrosti a
dušena a mllže býti redukoiVána na tak jednoduché úkony
nezdravých
pochopení sveta jest bydleti ve špatných
jako je registrování
a kontrola, takže tyto funkce mohou
bytech, býti pripoután k težké a vysilující práci, trpet
vykonávati
všichni
lidé,
kterí jsou znalí ctení a psaní, a že
nezamestnaností, nevedeti mnoho, živit se špatne a žít
budou vykonávány za obycejnou delnickou mzdu ... «
nuzne. Tato nauka, podobne jako Tolstého ucení o nut-
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Na jiném míste psal Lenin, že všechny duševní
úkony, jichž vyžaduje výrobní proces, je možno obsáhnouti prostým secítáním, odcítáním, násobením a
delením. Zkušen0'sti s touto primitivní demokracií jsou
známy, a Lenin brz0' se pocal ohlížeti po »hvezdách«
z kruhu odborníku, kterým prirozene sliboval více než
obycejnou delnickou mzdu.
Idea diktatury proletariátu, která ve své cisté theoretické forme znamená bezprostrední vládu' delnického
rozumu (která však ovšem v ruském prípade vypadla
jako bezprostrední vláda rozumu funkcionárll komunistické strany), potrebuje tedy, nechce-li vháneti svet po
leninovském zpusobu do primitivních forem, presvedcení, že v proletariátu je skryta kultura a moudrost,
již treba pouze odhaliti tak jednoduchým zpúsobem,
jako se odhaluje pomník. Tuto 0'tázku lze nejlépe posouditi úvahou, do jaké míry jest vúbec socialismus,
tato nejvlastnejší vec proletárská, dílem proletárským.
Tu pozorujeme, že idea socialistická, nad niž proletariát
nemá nic cennejšího, jest, zejména v pocátcích, více dílem buržoasní inteligence než dílem samého proletáre.
Ten jen cile, s hlukem a s presvedcením
naplnil sál,
který mu byl vystaven. Na pocátky socialismu padá zár
lampy ucencovy a filosofovy. Cizí ruce to byly, jež daly
delníkovi uvedomení. Nebídný
a nuzný život, nýbd
uvedomení, postihnutí prícin dává vznikati socialismu.
Bídný a nuzný život sám múže vésti jen k bezcílným
vzpourám nebo do dverí koralny .. Bylo treba Prometheú, kterí ukradli pro proletáre ohen myšlenky z buržoasního Olympu. Všichni základní socialistictí myslitelé jsou buržoasními nebo dokonce šlechtickými odpadlíky. Saint-Simon, Fourier, Sismondi, Owen, Louis
Blanc, Lassalle, Blanqui, Herzen, Bakunin, Kropotkin,
Marx, Engels, Rodbertus, Amicis, Lenin. Marxovo
dílo jest základem moderního
socialismu:
sotva se
najde, kdo by se odvážil charakterisovati »Kapitál« jakožto dílo proletárské kultury. Naopak, jest to clílo
velmi speciální uceneck~ kultury. A Marx to byl, jenž
dal proletári jeho moderní základnu, ideu trídního boje. »Ani slova v socialistických programech ruzných
zemí, na nemž by nebyla pracovala celá rada ucencu,«
praví Robert Michels, tedy socialista, ve své známé
knize o sociologii stranictví v moderní demokracii, a
pokracuje:
»Dav proletáru cítí nejdríve tlak, kl'elrý na nem spocívá,
jen instinktivne.
Nemá vzdelání, aby pochopil zdánliv'e
zmatený a labyrintu
podobnlÝ chodi historie. Zdá se býti
prímo
psychologickým
historickým
zákonem,
že lidové
vrstvy, samy nad sebou zoufající a vysílené vzdáleností od,
kultmy a bezprávností,
mohou se teprve tehdy vzchopiti
k mocné akci, jestliže ne pouze ze svÝch vlastních
rad,
nýbrž také a predevším z rad »vyšších« tríd obdrží dogma
svého mravního práva a politic1w-hospodárské
moci. Teprve
prostý myšlenkový pochod: »N e pouze my, dav bez práva
a belz vedení, máme za to, že se nám deje bezpráví, nýbrž
také ten, kdo zná beh sveta lépe než my. vzdelaný muž
vyšších stav II to ríká, tedy naše emancipacní myšlenka není
pouhý sebeklam!« dovedl až dosud vyvolati v historii
vetší trídní hnútí...
Socialistická theorie povstala z prací
filosofu,
národních
hospodárll,
socíologi't a historiku ...
Otcové moderního
socialismu by1i, s nekolika výjimkami,
predevším ucenci ... Teprve tím, že veda se postavila po bok
delnictvu, .stalo se proletárské hnutí socialistickým,
neuvedomelá, bezcílná, instinktivní
rebellie cílevedomou,
pevne
ohranicenou
snahou. Všechna velká trídní hnutí v historii
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povstala popudem a pomocí mužu, ktelrí náleželi
trídám, proti nimž byla ona hnutí namírena.(~

práve tem

V tomto osvetlení, nepochybne naprosto správném,
nejeví se tedy ani socialistická myšlenka býti plodem
oné tajemné proletárské kultury, která prý ceká pripravena v lllne spolecnosti. V skutku, videli jsme, že v Anglii byli intelektuálové dríve socialisty nežli delníci,
a Turgenev, vykresliv tragedii »belorucky«, vylícil t~žký osud socialistického inteligenta ruského, který Jde
agitovat mezi proletáre a je jimi zrazen a mucen. V Rusku jest to obzvlášte nápadné: kde by tam byl socialismus bez belorucek! Tam vn~lšeli zrejme inteligenti
socialismus mezi lid, ne lid mezi inteligenty. Tam inteligence musila lid do socialismu strkat. Ale i v jiných zemích, kde delník je vyspelejší, hraje otázka prevážné
úcasti intelektuálll roli vecné a nerozluštitelné otázky
na všech sjezdech delnických stran.
Proletariát sám, bez vedení, nemá urcité pevné vú1e
ani ve vecech politických, natož v kulturních.
Nikdo
o tom nepronáší svedectví tak jasné jako sám Troch,
jenž ve své knize »Od ríjnové revoluce k brest-litevskému míru« podává zajímavé lícení, kterak ruský proletariát musil býti do revoluce strkán hrstkou komunistick)'ch inteligentú. Píše:
»V obcanské válce mllže býti vítezství zajišteno jen rozhodnou a souvislou ofensivou. Kolísání, vyckává.l1i jest ne·
bc'zpecné. J e d nás c pre c e o' d a v, j emu ž p o I i ti c k é
vedomí
vetšinou
chybí.
Každé kolísání mezi vudci
má za následek rozklad v masách. Jen tehdy, jdeme-I i pevne
a jiste za cílem, mltžeme pomoci davu, aby prekon.al své
navyklé otrocké instinkty.«

Jeho konkrétní lícení revoluce tomu odpovídá: nebyl
to lid politicky uvedomelý, jenž provedl revoluci; nemel urcitých požadavku (mimo sedláky, kterí chteli púdu); nálada menila se bleskurychle; nejzaostalejší pluky pres noc menily se v nejradikálnejší. - Je-li Trock)'
presvedcen, že davu vetšinou chybí i politické uvedomení, jak máme verit, že mu nechybí cosi složitejšího,
kultura? Nevytvárí-li proletariát ani politiku, jak bude
vytváret kulturu? Vidíme, kterak taktika III. Internacionály je zrejme složitým dílem zchytralých intelektuálll, jako je moskevský Proletkult zrejme dílem Lunacarského a jeho intelektuálních
druh1.t Zde všude
nechodí proletár jinak než veden za ruku. Prijde-li se
pak s požadavkem diktatury proletariátu, pak jest to
zrejme požadavek diktatury tech, kterí proletáre vodí
• za ruku. Tak také ocividne dopadla diktatura proletariátu v Rusku, kde nerozhoduje proletariát, n}'brž byrokracie, a kde zasedání sovetll není více než paráda.
O tom pronášejí jasné svedectví i sovetské orgány samy. Tak stálo v »Izvestijích« r. 1919: »Vetšina trídy
skutecne delné nemá hlasu ani v okruhu svého okresu
a je pod mocí doživotních diktátoru.« A »Pravda« napsala téhož roku: »Clenové sovetských org{l11l1jsou
pouze nemým hlasovacím strojem, jak)'msl druhem
Gogolových mrtvých duŠí.«
Filosofové diktatury proletariátu mluví nám o proletárské kulture, v níž diktatura bude tkvíti svÝmi
koreny; avšak svedkové diktatury proletariátu
nám
ukazují, že proletariátu chybí posud i plné politické
uvedomení, a že i ve veci o tolik primitivnejší než jest
kultura, proletariát potrebuje Vlldclla, ponechán sám
sobe, niceho nevytvorí a nevymyslí.
Svedek nad jiné
povolaný, profesor Eugen Varga, jenž za vlády rad
v Madarsku zastával místo lidového komisare a presi-
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d~nta nejvyšší hospodárské rady, praví, shrnuje príciny
padu Kuhnova systému:
V;;t;í nebezpecí než aktivuí odpor buržoasie byl passivní
odpor proletáru. kterí se nemohli zbaviti vnucené ideologie .. ,
.\ladar;tí delníci uechti:l i se. odri kati ; žádali okamžité zvýšení životní úrovne, a když to ne;10, odvrátili se ... Obtíže
diktatlll'Y spocívají v tom, že kapitalisticky
korumpovaná,
\ chtive egoistické ideologii vychovauá delnická generace
se znlOcní vyviastnených výrobních prostredku,«

.. I' am se uch)'lila v této dobe ona proletárská kultura,
JIŽ.prS z1»'vá jen odhaliti? Maxim Gorký napsal, dívaJe se na první dobu diktatury v Rusku: »Proletariát
Jletlívelk()du~n~'ani spravedliv~·,.« Faktem jest, že proIdari;\t nestojí mravní pevností nikterak nad buržoasií;
hyl hy to také zúzrak, kdyby nad ní stál, vzhledem k pol1lerU111,\' nichž žije; v ohleclu rozumovém
pak
rozhodnc stojí ponekud pod ní. Za tcchto okolností mú
.víra ve spasitelskoLl roli proletárské kultury jak)'si neroZtlmov~, m)'st.ick~' nádech. Vše, na co :ll\Ue ukázati
l'roletkult, je nekolik prácicek, delnických samouku,
které by každ)' pod prostrední umelec povoláním svedl
I~pe.V ohledu rozumovém vyžaduje proletariát ustavicného vedení. To, co se vydává za vLtli proletariátu, bývá
vetšinou, jedná-Ii se o veci složitejší, vulí nekolika tech
intelektuálu, kterí pro proletariát píší nebo recní. Velmi
j;lsné \'}'lícení tohoto pomeru nalézáme v knize Konrada
Haenische »Nemecká sociální demokracie ve válce a po
ní« na míste, kde lící kolísání nemeckého delnictva mezi
vetšinov~mi a neodvislými socialisty:
»Jestliže kdy sociálne demokratictí poslanci byli v úplném
souhlasu s cítením a myšlením svého volicstva, tedy bylo to
.J, srpna,
kdy hlasovali pro válecné úvery.,.
Stanovisko
(lr~anisací strany pozdeji (pro nás nebo pro nezávislé) odpovídá stanovisku stranického
tisku v dotycnÝch okresech.
Xejdrastictejší
to bylo v rýnském
prLuTIyslovém území
s jeho mohutnou delnickou massou, kde volební okresy jsou
"i rovny v celé sociální a politické strukture:
okresy hla,"0\'<11y
pro nás nebo prO nezávislé podle toho, jaké stanovisko zaujal místní orgán. TOf moc tisku!«

Jest nutno opakovati, že víra ve spasitelskou roli proetariátu náleží mezi víry mystické. Našlo se, že práve
proletár, žijící ve špatn)'ch bytech a špatných pomeech,které zanechávají trvalé stopy, se vzdeláním méne
ež chatrným, otupelý unavující prací, ztelesnuje v sobe
'akousi kult.uru, již jest treba nazvati vyšší. Na jedné
trane hyli jsme vyz)'váni, abychom pohledeli, do jaké
ropasti bídy morální i fysické je vrhán delníJ:c,nucený
ti v pomerech, které mu diktuje kapitalismus;
na
uhé strane jsme vyz~'v[\Ili, abychom uverili, že práve
to tvor, žijící v propasti bídy morální a fysické, je
olún spasiti svet na základe jakési vrozené sobe
tmy. »Rndé Právo« nás periodicky žádá, abychom
tli, že žellsk~ organismus, žije-li v pomerech prolek:ch, má vet;í sklon k mravnosti, než žije-li v por ch hmžoásních, a že potntelná fysiologie dcer Evih je I1tnravií.ov[\1la
život.em v hanebných podmínk[lch,
lm, jak hy se hylo mohlo dojíti k víre v spasitelskou
J
prll!etari[ltu jinak než methodon vylucovací:
Je m povahám je težko neverit, že nekdo spasí svet.
tak. když již je zrejmo, že se t.o nedarí tem, kdož jsou
kormidla, zacne se verit, že to bude nejal á neámú a nov[\ velicina. To jest však predpoklad stejne
polehli\')', jako veriti pevne, že, když celá spolecnost,
omáždetú n krbn k debate, nedovedla uspokojive
rtiti ncj31'ou ot[tZ1,l1,bnde to práve málo známý
11
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a dosud ústa neotevrevší pán v koute, jenž ji rozresl.
Byla to tato víra v neznámou pevninu, na jejímž základe pokusila se ruská revoluce v první rade zaríditi
ríši proletárské kultury, ríši, kde by delník pracoval
dobrovolne a bez nátlaku. Brzy však, jak známo, nastal
ústup tak velký jako byl Napoleonuv ústup od Moskvy:
na nové pevnine objevily se staré pudy a staré vlastnosti
ve verné podobe.
Víra v proletáre jest jedním koncem kouzelnické hole,
jejímž drl1h)'m koncem jest víra v nadcloveka. Obe víry
se vyznacují neláskou k obycejnému cloveku, který až
dosud držel svet na svých bedrech, a obe verí, každá
z jiného konce, že jest možno radikálne zmenit lidskou
povahu.
Socialismus jest nauka kolektivní a potrebuje lidí,
jimž by nelezly lokty z kolektivního kabátku. Zde, nesporne, se hodí bytost proletárova nejlépe, a filosofové
proletárské kultury vyzdvihovali na nem vždy práve
jeho prostou a oddanou lásku ke kolektivnost.i. Jest však
treha ješte rozhodnouti, predstavuje-l i tato láska proletúrova k hromadnosti sv)'m vznikem nejakou kladnou
hodnotu. Proletár miluje kolektivnost, ponevadž je více
než príslušnicí jiných stavu skutecne kolektivní bytosti.
Byl to však kapitalismus, který to z neho udelal, a tak
vznik proletárské kolektivnosti jest prost jakékoliv radostnosti a dobrovolnosti.
Kapitalismus nemá vLtbec
žádného smyslu pro individualitu svých zamestnancl!
v továrnách, delá z nich pouhá císla v úcetní knize.
Jednotvárnost
a stejnomerná
chudoba života, jakým
delníci žijí za kapitalismu, ciní si je navzájem podobn)'mi jako vejce vejci. Delnický cinžák je bezútešnou
pretlsta vou hromadnosti: v tomto prostredí se nemuže
rozvíjeti osobnost a tudíž v tomto prostredí nemuže býti
ani porozumení pro osobnost, kterou Goethe nazval nejvetším štestím lidí. Rysy proletáru jsou stejné, není to
však V)TaZ bohatství, nýbrž chudoby. Proletár, vtlacen
do života jednotvárného a chudobného, nemel dosud
casu ani príležitosti vyvíjet se k nestejnosti. Jeho podobnost spocívá v nedostatku zvláštního, jeho kolektivnost v nedostatku individuelního a v chudobe soukromého. Jest to V)TaZ pOmerLl pred emancipací, a tedy
jeho záliba v kolektivnosti je zatím negativní. Nemuže
míti mnoho smyslu pro individualismus, nebot zl)' osud
mu nepoprál poznati jeho radostí. Za techto okolností
je pochopitelno, cítí-Ii proletár temnou nechut k diferencovanosti a toužil-li by zmeniti svet v neco, v cem
se vyzná, v kolektivistická kasárna. Jedná-li se o individualismus, mohl by ríci, kdyby umel latinsky: non mea
res agitur. Hospodárské nebezpecí a katastrofy shánejí
proletáre do houfu; tak také shánejí lidi do houfu katastrofy živelné. Je-li proledr sám, je sláb k obrane a je
vydán na pospas všem rozmarllm hospodárského života; celiti jim ponekud úcinne muže pouze tehdy, shlukneJi se do houfu .. \Ž dosud mohl docíliti podstatnejších
úspechL\ jen organisací; individuelní práce a pricinlivost nemela pro neho príliš mnoho smyslu. ,\ tak vznik.Ia proletárská kolektivnost jako obrana slab)ch, kterí
v dobe dl'lsledného liberalismu hy jinak byli naprosto
bez obrany. i\však tato ohranná ideologie sotva mLiže
b)·ti pokládána za duchovního ukazatele. Bylo hy nehezpecno, sveriti temto rukám rozhodování o diferencovanosti; soudily hy neco, ceho neznají. Prolet{d je ne·
prátelsk)' individualismu,
ponevadž ho dosud nemel.
Z techto clLtvodú smíril by se snad delník spíše než my,
kdybychom žili v jediných velk)'ch kasárnách, jedli jen
ve spolecn)'ch jídelnách a kdyby deti byly "ychovávány
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pricházet opet, když nikdo se neozýval, a
a zlosme za.pískl. Bez výsledku ..

ne v rodinách, ale ve vychovatelnách, címž by se, podle
našeho mínení, všechny deti rodily hned do situace sirotku. Davovost byla dobrým ideálem pro proletársk)T
boj; tím však ješte není receno, že jest zároven dobrým
ideálem kulturním.
Z proletárské kolektivnosti vane
prozatím vzduch bezútešných delnických predmestí.
Má-li býti kolektivismus skutecne ideálem budoucnosti, musí prijíti jinak. Dnes ješte socialistická kultura
není hotova v lune spolecnosti. Socialismus nikdy nemuže býti uskutecnen jinak, než stane-li se záležitostí
celé spolecnosti.
Jest jedinou nadejí, že prijde doba,
kdy nebude náležeti jen tem, kdož se dnes zvou proletári. Dokud socialismus znamená sverovati veškerou
moc delníkum (ve skutecnosti jejich vudcum), muže
prinášeti jen obcanskou válku. Filosofové proletárské
kultury chtejí celý svet uciniti podobným proletári. To
jest stará víra v primitivnost, která se cas od casu vrací.
Poznali jsme ji u Rousseaua a u Tolstého. Pres všechnu
tíhu materialismu, který byl snesen do proletárské filosofie, jest to nauka SV)Tmzákladem romantická. Tento
osud má materialismus
spolecný s racionalismem:
stane-li se rozum príliš chladným, príliš výlucným, príliš nerušeným a logickým, stává se konec koncu ve své
osamocenosti nerozumovým. I branami materialismu
mužeme nekdy dojíti k romantismu.

Doba

slyšeli jsme, jak ostre

Vo.\ání divociny se nás zmocnilo. Lesy, kroviny, jeskyne, breh
more sev.rel nás do svého objetí po cel1ý den. Myslel jsem tenkrát;, že byl velmi zlý, ale pozdej i jsme se dostali do reci
o techto príhodách, poznali jsme, že to bylo chlapecké srdce,
které následujícího
dne nás napomínalo, a které bdelo nad ranami, pod nimiž brnely naše prsty, a že zatím co stal se
mucitelským
n.ástrojem v ruce, zatím, co trída se chichotala
za námi, místo lekce, kterou nám udilel, byl by rád rekl: "Tenkrát bych byl bývat s Vámi, ale víte" že to nešlo.«
Ve veku 19 let Ramsay Macdbnald stal se socialistou, ackoliv
byl mladý a bez groše, šel do Londýna, kde" jak!) tak mnoho jeho
sou rodáku, musil prožít trapné období boje a strádání. Chodíval
po ulici osamelý a casto hladový, hledaje zamestnání, až konecne obdržel práci v mcstském úrade, kde mu bylo psáti adresy
na obálky za plat 12 šilinku a 6 pencí týdne.
Z tohoto strádání se vymanil, kcLyžj se stal soukromým sekretárem Tomáše Lougha, clena parlamentu (1887 až 1891). V tom
case pocal psáti noviny a pomáhal zakládat »Socialistu«. Potom
byl ve styku s New Fellowship Mouvement - které bylo zahájeno rodákem Tomášem Davidlsonenn. A v té dobe, když byl zamestnán volebním !JOjem, v Southhamptonu,
obdržel podporu pro
volební fond z ruky dámy, jemu dusud neznámé, slecny M. E.
Gladstone. Byla clenem vážené rodiny, an její otec byl profe.sorem na královském
Institutu,
a její strýc byl známý lord
Cal vin. Byl skotského pti vodu. Známost vyzrála v lásku; a zasnoubení trvalo ctyri 'roky dríve než skoncilo silatkem.

a lidé

»Byla to rozhodná chvíle jeho života, která vytvorila jeho
kariClru, štestí, ale také vedla k dlouhým létum bolesti a opuštenosti," protože mu žena zemrela a svetlo života I shaslo na
dlouhý cas v životc muže" jehož jediným duvcrným prítelem
byla od r. 1896-1911. Narodilo se mu pet detí, z nichž ctyri
dosud žijí.

Život nekterých clenu anglické vlády.
1.
Pa,n R a m s'a y Ma cd o n a Id, pred6eda a sekretár pro zahranicní záležitosti, první delnický ministerský
predseda Velké·
Brita,nie, narodil se v Lossye,mouth ve Skotsku r. 1866. Jeho
rodice byli chudými venkovany, a jako malý hoch dvanáctiletý
zacal pracovat na poli.
Narodil se v malé chatrci, sestáva.jící jen ze dvou místností,
která se zády opírala prímo o železnicni násep a mela nízkou
doškovou strechu. Byl vychován svoj í babickou. Penez bylo poskrovnu a byly vydelávány matkou a ba.bickou malého Ramsayej, z l1(ichž obe mely vel~ký vliv na mysl rostoucího hocha,
a pro než chová vdecnou vzpomínku dodnes. Obzvlášte silný byl
vliv jeho babicky; byla to vzácná žena, velmi vážená všemi
sousedy, na kterou doposud se pamatuj i pro krásu jej i duše.
V mládí žila v lepšich pomerech, a i v 1923
nejvetší
chudobe zachovala
1922 Leicester,
Aberavon
1919
1900
1910
1910
(December),
Leicester
(J
anuary),
1906
si vystupování
dámy, prirozený
puvab a dustojnost
zpusobu.
Její pamet byla bohatou zásobárnou starých povestí o carodejnicích a vílách, a dobrodružnÝch
povídek. Znala všecky staré
lidové písne. Oduševnelost byla solí chudé stravy hochova domova a nahrazovala skromnost jídel.

6. brezna 1924.

První parlamentní
volby probojoval
a prohrál v Southhamptonu, když mu bylo 30 let. R. 1900 Leicester jej odmítl, ježto
sympatisoval
s Bury, ale zvolil jej roku 1906. Tento volební
okres zustal mu verným do r. 1918. R. 1922 pri generálních volbách zvolen clenem parlamentu
za Aberavoll, který zvolil jej
ZlJOVUv minulém prosinci. Stal se vud:cem oposice ve volbách
r. 1922.
Zkušenosti

pana

Macdonalda

pri

volbách

jsou

neobyc~né;

nikdo neobdržel více ran i prizne z nl~ou Stesteny.
volebni jsou úžasné a jsou tyto:
I
»
T 189514·223
Leicester
West
LeiJcester
6.221
3.504
7·181
3,204
Southampton
5·789
5-451
5.059

+..

+

Výsledky

+

.

Rozhovor jeho babicky byl tak dobrý jako knihovna: vzbudil
jeho zájem o velké muže a ciny mi,oolosti; ale jakmile malý
hoch dovedli císti, vyhledával všechny kl1lihy, k nimž se mohl
dootati. Ucitel brzy objevil známky genia hochova a udíle:l mu
zvláštní pomoci ve studiích. Mezi výmluvnými
místy v autobiografických
nácrtcích
Ramsay
Macdbnalda,
které nedávno
byly uverejneny', je vzdán tento hold ucitelii:
Byla to 'dlouhá
cesta, jež vekll1ak nemu do školy a cesta neschudná. V letní dbbe
jsane cestu prodllužorvali, ponevadJž v tráve byla hnízda, a more
bylo c<lJrovné. Nekdy dokonce jsme k nemu nedošli, a naše uši
byly hluché k jeho píštalce. Z úkrytu za stromy a travinami videli jsme jej pricházet ke dverím" pohlédinouti na prázdné hríšte,
priložit k ústum klíc, na nemž pískal, volaje nás k vYUCO'VMlí,

Zdá. se, jako by britští volicové si myslili, že pan Macdonald
je »velmi dobrý, když je dobrý«
a »velmi špatný, když je
špatný«. Možná, že v budoucnosti zase nekdy se to ukáže pravdou.
\

Žádný jiný ministerský predseda nevidel tolik sveta jako Macdonald. Možná, že nevedomky vychovával se pro nynejší úrad,
ponevadž r;avštívil všechny britské dominie. Studoval v Indii
jako královský komisionár:
zná dobre Ameriku;
napsal návrh
konstituce pro Gruzínsko, a poslední volby prerušily jei\1o cestu
po blízkém Východe, jemuž venoval již mnoho studií. Jedliný
clen posledního kabinetu,
predchudce v zahranicním

jenž se muže rovnat jemu,
ministerstvu
lord Curzon.

je jeho

Ó.

brezna
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Evropa

Všeevropa.
Pozoruhodný a nabádavý
sp·is moderního poválecného pacifisty*). V literature
o evropské poválecné krisi zajisté jeden
z nejzajímavejších
a myšlenkove nejpuvodnejších.
Pres utopistické východisko (k cemuž ostatne spisovatel zcela vedome se
priznává, rka, že »jedes grosse historische Geschehen begann als
Utopie und endicte als Realitat) velmi casový, ac »reálními« politiky a stoupenci »zdravého rozumu« zajisté bude pokládán za
predcasný. Autor pojednává o poválecném osudu a perspektivách
Evropy. A tu stej ne, byt i jinou cestou, dospívá k pesimistickému
záveru, jako Spengler, Démangéon, Keynes, Nitti a jiní. Ovšem.
pro Coudcnhoveho není úpadek Evropy biologický, tedy fysická
degenerace, ale desorganisace
politicko-sociální,
tedy to, co fLlský
filosof Vasiljev pojmenoval
kulturní
a historickou
degradací.
Autor »Všeevropy« výslovne praví:
»Evropští národové nejsou senilní, nýbrž pouze jejich politická soustava ... Svetová válka pozmcnila politickou mapu
Evropy, nikoliv však jej í politický systém ... Oblicej Evropy
je obrácen vzad místo vpred ... Tet11to ustavicný pohled do
vcerejška je hlavní »prícinou evropské reakce a roztríštenosti ... «
Vubec Evropa je nemocná.

Nemoc ta je vleklá a težká.

»Všude vládne bída, neklid, nespokojenost,
nenávist, strach.
Zatím co ostatní svet denne jde ku predu, Evropa každým
dnem ustupuje.«
Z této diagnosy' zároven vyplývá program Coudenhovuv:
cení této nemoci pomocí všeevropskosti.
Apeluje na dobrou
Evropanu, nebot v ní spatruje
obroditi a obnoviti.

j,erlinou sílu, jež miiže

lévuli

Evropu

Podle jeho mínení jsou nyní dva ožehavé problémy, neodbytne
dožadující se rozrešení:
s oe i á ln í a ev r op s k ý. A jestliže
l,n'nÍ via facti vynucuje si všeobecnou pozornost, druhý - stejne
duležitý - je soustavne ignolfOván a umlcován. A prece na jeho·
zodpovedení závisí >:budoucnost naší kultury a našich detí.«
Podstata evropského problému je tato: »Muže Evropa ve své
politické a hospodárské roztríštenosti
uhájiti svuj mír a svou
samostatnost v-tlci mohutnícím
mimoevropským
velmocím anebo
bude nucena pro záchranu své existence sdružiti se ve státní
spolek?
Autor má za to, že Evropa politicky a kulturne obstojí pouze
v podobe Všeevropských spojených státu, tedy v podobe »PanEvropy«. Problém ten jest, lze-Ii tak ríci, velmi spešný. »Snad
zítra bude již pozde; proto bylo by lépe již dnes s tím zacíti.«
Evropa je ohrožena ze dvou stran: »Rusko chce jí dobýti, Amerika kot:piti.« Vubec ruské nebezpecí - v rudém ci bílém rouše
- hraje význacnou úlohu ve všeevropské koncepci Coudenhovove. Evropa je odkázána pouze na SClbe samu. Cesta k její záchrane je v~eevropství,
konkretne:
»spojení Evropy v jednotný politicko-hospodárský
úcehný spolek (Zweckverband).«
Je to utopistický program? Ze stanoviska t. zv. r,cilní politiky
založené výhrad!ne na obdobách z vcerejška taková výtka byla by
pochopitelná. Ale jak krásne napsal jednou O. Wilde: »Mapa
sveta, na které není vyznacena Utopie, není hodna ani pohledu,
n~ho[ vynechává ;,;emi, kam lidstvo vždy popluje.« A Coudenhove
podotýká: »Svetová historie má více fantasie ncž její loutky a
tvorí oe retezem prekvapení a uskutecnených utopií.«
První kapitola Coudenhovova spisu, »E v rop a a s v e t«, vychází z predpoldadu, že dntlŠní evropský systém malých státu
*) R. N. COltdellhove-Kalergi:
Europa Verlag.)

Pan-Europa.

Víden

1923. (Pan-

123

nemi'tže obstáti v souteži se ctyrmi svetovými veleríšemi: britskou,
luskou, americkou a východoasijskou.
Jinak v kapitole té spisovatel vysvctluje
politické
shroucení velmocenského
postavell1í
Evropy. »Svct - praví - emancipuje se od Evropy.« Anglie se
pretvoruje v svetovou ríši ve své poostatJc mimoevropskou. Z tohoto duvodu také odpadá z panevropského plánu jakOžto aktivní
složka. Rusko poválccné, zejména po ztráte okrajových západních
území, geograficky
je orientováno
na východ, politicky - za
dnešního principielne -proti demokratického
bolševického režimu
- proti evropsky. Pretvoruje se znenáhla v evropsko-asijskou
svetovou velmoc a proto také nepatH do projektované VŠ<eevropy.
Emancipuje se dále Asie (hlavne Japonsko) v samostatnou politickou jednotku. Amerika odedávna již tvori politickou individualitu sama v sobe. Svetová válka zvýšila jej í mezinárodní
národní autoritu, zejména však podmínila její suverenní hospo:dárs!<é postavení. Ale Evropa byla »Z(;( stredu sveta zatlacena
na jeho periierii<c Jakožto
politický pojem již neexistuje
a
v dnešní své podobe je »prachárnou
mezinárodních
konf1iktu«,
o jejichž hruzách nikdo nemá dnes ani potuchy, nebot nikdo není
s to si predst:lviti závratné možnosti moderní válecné techniky.
Evropa, jež dosud byla hlavním cinitelem svetové politiky, je
degradována
na její predmet. Mimoevropské
velmoci zasahují
nyní aktivne do evropských otázek. Má smutnou vyhlídku do
budoucnosti, státi se »ho'j ištcm zemekoule<c
Krutému tomu osudu Evropa mllže ješte uniknouti. »Záchrana
zní - Vše e v rop a: politické a hospodárské sjednocení všech
státll od Polska do Portugalska
v jednom svazu.«
Evropa XIX. století, ponapolepnská,
praví autor v kapitole
následující, byla dejištem nepretržitého
zápolení mezi monarchistickou reakcí a repubEkánským
demokratismem.
Byl to jakýsi
ideový souboj mezi Mett.ernichem a Mazzinim. Ve svetové válce
zyítlezil zcela duch Mazziniho, a. Evropa touto se ocitla na prahu
nového období:
Spojen~ch evropských státll. Všeevropa _. tof
pojem po výtce p0!itický. Proto také její hranice, zejména smerem
na východ, jsou nrcovány politicky - kryj í se s evropskou demokratickou
soustavou. A ježto holševické Rusko zásadne odmítá
evropský demokratism,
vy.razuje se tím samo z vše.evropského
programu.
Pan - E v 1- o p a bude tedy sestávati z 26 vctšich státu a 7
menších územÍ. Teritoriálne
její rozloha by cinila kolem S mil.
km' s celkovým poctem ohyvatelstva kolem 300 mil.
Tak bude územne a populacne zaujímati ve svetové politice
významné postavení a podrží svou dosavadní posici kulturního
centra zemekoule.
V dalších
trech kapitolách
Coudenhove
venuje
pozornost
anglickému, ruskému a americkému problému se zretelem ke své
Všeevrope. Z duvodu výše uvedených míní, že Anglie politicky
je mimo okr-uh Pan-Evropy,
ale že tato· ve svém zájmu musí vllci
britské ríši provozovati prátelskou politiku podle zásady fair play,
a že Anglii pripadne sprostredkovatelská
úloha mezi Evropou a
ostatním svetem, zejména však Amerikou. Ruský problém jeví se
Coudenhovovi sub specie stálého nebezpecí a touhy po podmanení
západní Evropy. Ruské nebezpecí se zvyšuje možností nérneckoruského spolku, což by posunulo východní hramci Evropy na
Rýn. Pouze sjednocená
Evropa" p~jište.ná garancní smlouvou
proti ruskému militarismu, spolupracující
s ním hospodársky, je
s to, aby zlomila nadobro hrot ruského nebezpecí. Také amelrickému problému Evropa musí venovati co nejvetší pozornost,
nebot pro ni »Amerika predstavuje bud nejvetší nebezpecí anebo
nejvetší oodeji<c Dnešní desorganisovaná
Evropa nemMe celiti
ani hospodársky ani politicky znamenite organisované Americe.
Evropu ohrožuje prízrak nové svetové války, jež nezadržiteilne
je pripravována
poválecnou anarchií a muže býti zamezena j,en
úceJ,nou
organi~ací
eV'ropských
státu
a
národu.'
Príští
svetová válka zasadila by EvroIJe! POSLOOllía smrtelnou ránu.
Technicky nebyla by ve znamení mechaniky, nýbrž chemie, tedy
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nikoliv ocee, ale otravných plynt' I eo:ezovala
by se na znicení
armád, ale smerovala by k úplnému vyhubení neprátelského obyvatelstva. Jediné vchodisko
z této tragické
situace spocívá
v pacifismu, jenž takto Ttí
pouze požadavkem mravním, ale
i požadavkem moudrosti, není jen v zájmu evropstvi, ale i v zájmu nacionálního egoismu. Bud všeevropský a tudíž i svetový
mír, anebo svetová válka a zánik Evropy.
Svetová válka znamenala nacionální a politické osvobození východní Evropy a tudíž i pošinutí d:okratismu
hodne na východ.
Parížský mír p o 1 i t i c k y znamen
»pokrok oproti predválecným pomerum, ae hospodársky je krokem zpet« Proto naprostá
rekonstrkce
poválecné Evrpy
na demokraticko-federativním
základe je nehnutelná:
kategoricky
vyžaduje toho hospodárská
politi,ka, jejíž životní zájmy jsou v napro tém rozporu s dnešní
celní atomisací
A proto »když ne rozum, tedy nutnost utvorí
Pan-Evropu«.
Predevším má dojíti k celní všeevropské jednote.
Také politický vývoj poválecné Evropy cástecne jeví panevropské
tendence. Práve utvo,rení Malé Dohody dlužno pokládat za zrodecnou bunku príští Všeevropy. Masaryki:v návrh východoevropské federace rovnež sem spadá. J'e samozrejmo,
že Pan-Evrop;
se bude uskutecnovati po cáste~h, abych tak rekl, regionálne. Lze
si na pr. pomysliti skandinávský
spolek, swerskou
dohodu.
Panevropský program naráží ovšem na cetné nesnáze politické
a zejména psychologické.
N ej vetší takovou ne náz je fancouzsko-nemecký
antagonism,
tento centrální problém evropské
politiky vubec. Dnes ten pomer je karaktersován
obapolnou nesmirtelnou nenávistí. Pri tom se však zapomíná, /e proti nemecká
vyhlazovac politika, ruinujíc
Nemecko, automaticky vede k rozvratu i samotné Francie. »Bud - anebo« francouzsko-nemeckého
konfiktu
je nenávist ci smír, nacionální imperialism
ci demokratické evropství.
V predposledl1í kapitole svého spisu autor píše o »podstate
nárda«.
Jeho nacÍonální theorie v celku není puvodní;
jemu
náro jeví se jako jakái
moderí
obmena bývalé úlohy náboženstvÍ Zajímavé však je, kterak Coudenlove vyvozje
praktické
dusledky z této své koncepce pro vyrovnáí
naconálních
sporu.
tárod pokládá za rši ducha, nikoliv za krevní pospolitost Moderí nacionalism je prepjatý a príliš egocentrický. Souuobí národové, zejména noví, trpí jakýmsi nacionálním
narcissismem,
tedy sebezbožnováním.
V zájmu evrpSé
myšlenky tento hypernacionalismus
musi býti prekonán
evropským
nacionalismem,
což není Teožné,
nebot evropští národové ve své kulturí
podstate jsou jeotni.
Spatruje v moerím
národe dedice bývalé náboženské role,
Coudenhove chce prekonávati nacionální chorobu týmiž léky, jakými kdysi byl odstraován
náboženský
fanatismus.
Navrhuje
tedy naconálí
t o I e ran cní pat e n t, oddeleni národnosti od
za soukromou
státu i la crkve od státu, prohlášení nárdnosti
zálžitost každého jednotlivce. Pri tom vycház z predpokladu, že
územnc poltická konfigurace poválecné Evropy je nezmenitelná.
Vi sice, že cle!šnÍ politické a naconální
hranice nejsou ideální,
»špatné hranice vždy jsou lpší než vítepá
ale má za to, že
válka«, že politická loyalita nárdních
menšin je samozrejmým
požadavkem, ale že zároven jej ich právo na plný národní život
je nezadatelné, což znameá,
že ve svém kulture-nacionálním
vývoji národové nejsou nijak vázáni státními hranicemi, ponevadž pro nárd
jako pospolitost a celek žádné hranice nejsou a
nemohou být i.
Jsme konecnc u pOblednÍ kapitoly: c e sty k Pan e v rop <.
\šeevropa
musí býti tvorena postupnC. Podnet k ní muže vyjíti
od lalie jakožto velmoci, jež není zneprátelena se žádným státem, Šv),carska, jeL mlle býi prirozeným pravzo!em pr ni, také
od Malé Dohody nabo nekterého neutrálního
státu. Panevropský
program mel by býti uskutecnován v tomto postupu: predne nutno
svolati všeevropskou
konferenci,
z jejíhož programu
by bylo
naprosto vylouceno projednávání
územních otázek, ale melo by
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\ýti uvažováo
o rozhodcím soudím
dvoru, garancním, odzbrjovacm,
minoritním,
dopravním,
celním, valutnÍm, kulurím
problému a o otáze dluhu. Zároven konference tato mela by
zíditi panevr9pskou kancllár. YyvrcholenÍm bylo by ovšem zložení Ev rop s k Ý c h S poj e n Ý c h Stá t u se dvema paramenty, národním a státním, s pravopisne zjednodušenou a n g 1 icin o l jaožto
panevropskou
státní a dorzumívac
recí, jež
takto by se stala podle :1tora .- prrozeným
Esperantem.
V takovém všeevropském
federativním
spolku jednotlivé státy a
národové »více vyhrají, než prohraji«. Pan-Evropa
jakožt »nad
vlast« zarcuje
naprostou
národní
svobodu a rovnoprávnost
Pr ni bude veškerá opravdová demokracie, -proti ní levá a pravá
reakce, predevším
ovšem šovinistický
nacionalism
a pseurlonacionální velkoprrmys1
Pa n-E v rop a je životní otázkou milionu lidí, a je osudovou otázkou Evropy vLlbec. Proto už nyní Je nevyhnutelne
lutno organisovati
po celé Evrope hromadné hnutí ve prospech
této myšlenky. Mláde, ženy, evropští duchovní vLldcové a všichni
Evropané dobré vLde mají se co nejdríve sdruLíti pod praporem
rozumu a humanity, pod všeevropským symbolem, totiž cerveným
kížem
na pozadí zlatého ~Iunce. »Tato vlajka lásky a ducha
- uzavírá Coudenhove nevšední SVLlj spis - má j~dnol vláti
od Portugalska
do Polska nad sjednocenou svetovou ríší mír
a svobody!«
N,Qpricii'uji kitických
poznámek k predcházejícmu
výkladu
panevropeismu,
nebot úcelm
techto rádku bylo proste seznámiti
verej nost s touto novou myšlenkou,
jej Íž základní
princip musí býti sympatický každému, komu humanita a demokacie nejsou jen parádními hesly; diskutovati Se muže ovšem
o cestách a lethodách
uskutecnení
tcchto všeevrpských
snah.
H. B.

Dokumenty
František Ferdinand.

I,
František Ferdinad
uvažoval predevším, jak by sníži význam
korunovace za krále zemí svatoštepánských.
Patre
byl by zmenil kornovacní
prsahu, ale otázka je, jakým smerem. Jiste na
úkor práv ldových, to jest: korunovacní prísaha, kterou on by
byl složil, byla by mu opatrila práva mnohem vetší než dosud,
a byla by bývala formulována tak, že by byla prpouštela nejruzejší
výklady. VšeCbecné právo hlasovací chtel v Uhrách zavést jen pro prípad, že by Madari se nebyli vzdali svého dominujícho
postavení,
jež casto omezovalo i mo
královskou. Že
František Ferdinand ta,
kde se nedal cekati prospech dynatický,
byl fanatickým odpurcem všeobecného hlasovacho
práva, víme
prece ze zkušeností
nabytých pri zvádení
tohoto volebního
práva
v Rakousku.
Baron
Gautsch
a Beck, di!ve jeho
intimní prátelé, meli v nem prudkého a nebezpecného neprítele
od okamžiku, kdy se rozhodli nestavet SC proti této nezbytnosti.
František Ferdinand ze stejných dtlvodLI, pro než Macarum všeobecným hlasvacm
právem hrozil, byl v Rakousku jeho odpllrcem. Veril, že všeobecné hlasovac
právo v Rakousku by zažehnalo národnostní
spory, umožnilo spolupráci CechLI . Nemci
a že tím by nalezli zástupci obou techto nejpokrocilejších
nárOdtl ve spojení s mezinároní
sciální
deokací
tak absolutní
nadvlády, že moc paramentu
by znulifikovala
cosadavnÍ vliv
koruny. Je známo, že první rok vlády Beckovy po zavedení
všeobecného hlasovacího práva byl dost slib no. Fr<Jtišek Ferdinand pomoc Luegrovou a GesSl<lnOVOu dal porazit vládu na
vídenské radnici.
Než vratme se k jeho taktice kornovacní.
Nejdrve
tey by
byl nall vody do korunovacního
vína uherského. I zde už byl by
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našell »Vorakt«. Když ó'e v r. 1867 zacalo mezi Yidni a Budapeští
jednat o dorozumem, došlo také na znení korunovacní
prísahy.
Uherský král prísahal na zlatou bulu krále Ondreje II. Na tu mel
prísahat i František Josef 1., ale i on škrtl, v)'slovnc se oclvolávaje ve svém inauguracním
diplomu na drívejší praxi (po prvé
v r. 1687), z korunovacní prísahy tak zvané právo odporu uherských magnát!''I a pánu (ius resistendi).
Stálo tudíž v korunovacní prísaze uher~ké, že bude král zachovávat ústavu, zákonitou neodvislost a territorÍální
integritu Uher a zemí vedlejších,
zákony nebožtíka krále Ondreje n. (v y jím a jev š a k klaltsuli 31. clánku techto zákontl, která zacíná slovy »Quod. si vero
nos« až ke ~lovlll11 »111perpetlllUll facultatem«)
atd. Tato klausL:le zni doslova:
»Quodsi vero no~, vel aliquis successorum
nostrOrulll
aliquo unquam tempore huic dispositioni
nostrae contrairr
voluerit, liberam habeant harum autoritate
sÍne nota alicujus infide1itatis, tam episcopi, quam aliÍ jobagiones
ac
nobiles regni universi et singuli, praesentes et futuri, posterique reslstendi et contradicendi
nobis et nostris successoribus in perpetuuITI facultatem.«
(»Kdybychom
však my
nebo jeden z našich potomku kdykolÍv chteli jednati proti
temto rádum,
jsou biskupové,
nebo ostatní páni,
jakož
i šlechtirové riše, všichni i jrdnotlivci,
nyncjší i budoucí
a jej ich potomci na zák1:Lde tohoto našeho rozhodnutí pro
vecné casy oprávneni, aniž by se tim pro vín i I i 11 e v cr o u, nám i našim nástupcum odporovati a se vzepríti.«
!:,'rantišek Ferdinand
jistc by byl našel v korunovacnim
slibu
uherském passus, který by byl dal škrtnout, už jen proto, aby
micil v )'fadarcch domncnku, že není nedotknutelný.
Ale aby
šel docela bezpecnou cesto,l, dá se korunovat ve Vídni.
Pro korunovaci rakouskou scházel'o ovšem všecko. Nebylo tu
ceremoniáre a l1elllohlo' být. Rakouské císarství existovalo od
r. r804, ale žádný
praví správne:

z mocnál"u

nebyl

korunován.

Gumplowicz

"Korunovace je symbolický \'ýkon, jenž má urcení, oživovati
upomínku na fakt, že se historický národ dobrovolne dal pod
žczlo habsburské, že z vlastni vule v minulosti vládce Rakouska
zvolil svým krúlem. Prírozene
IZl! mluviti
o korunovaci
jen
v zemích, jichž príslušnost k monarchii spocívú na tomto faktu
- tudíž jen v Uhrách a v Cechách - nikdy však v zemích, jež
RCdostaly bud dedictvím, dedickými smlouvami anebo na základc hi torických událostí, (na pr. Halic) k monarchii, pri cemž
volná volba dotycného národa nemela místa.« _ V Rakousku
tedy nebyla možna kOTunovacel: jednak to bylo arcivévodství
a ti tu! rakouského císare byl 1804 utvoren a prijat, aniž by tím
nejak zákony, tituly a pomcry dosavadních zemí byly dotceny.
TitUl rakouského císare byl zvolen jako jméno rodinné (den
Ti[(Jlund die \Viirdc eines,erblichen
Kaisers von Oesterreich (,lls
den Namen
Unscres
Erzhauscs)
dergestalt
feierlichst
anzuuehmen und festzusetzen).
František
Ferdinand
mcl te'cly
úplne volnou r~lku pri prípadném stanovení Jotycného korunovacního cer·('JIlloniáre. Byl by jej jistc upravil velice obradne
s nejvctšim zevnejším církevním, vojenským i civilním leskem,
práv'c jen aby snížil lc~k korunovace uherské. Korunovacni
slib
nemusel mu delat znacncjrakouskou ústavou z 1867 stanovený
šÍch staroRtí. § 8. základního zákona z 21. prosince 1867 o moci
panovnické znel: »Cisar složí pri nastoupení trunu za prítomnosti
cll'nu obou snemoven prísežný slib: »Nezdolne zachovávati základní zákony království a zemí na ríšské rade zastoupených
a vládnouti v souhlase s nimi a s všeobecnými zákony.« Dost.
Rozpor ovšem, který musel nastati pri vídenské kO'runovaci,
totiž prudký rozpor státoprávní
s korunovací
ceskou, byl by
František Ferdinand vyrídil hrave. Byl by v Praze z obradu
a prísahy odstranil vše, co by bylo prekáželo, ponevadž Sel mu
prcc jednalo jen o pouhou formalitu
a demonstraci,
Jak ni-
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cutnou a bezobsažnou by pražská kurunovace zustala, je prece
nejlépe patmo z ostatních »státoprávních«
projektll pana arcivévody. Aby jedním rázem vyrídil jazykové spory, byl by oktros lou
joval do rakouské ústavy ll'emeckou státní rec. Tu ústavu

i

státní recí byl by ztvrdil korunovacním slibrm ve Vídní a pak
by byl šel do Prahy pro korunovaci. Patrnc byl by korunovacní
slib v Svatovítském
chráme skládal už nemecky - v státním
jazyku.
Je na štestí jen hríckou, zabývati se všim tím, puncvadž je
nutno stále myslet pomocí malického sltlVka »kdyuy«. Myslici
clovek ce1lký z techto politick)'ch spekulací dostává se tepl"Ve
k poznání, jaké beznadejné boje nás cekaly, kdyby byl František Ferdinand dosedl na trun Habsburkll. Nebylo by nám zbývalo nic jiného, než nedockave cekati na - válku a pocítat S porážkou Rakouska.
Mnohem nedockavej i, ne-ž za Františka J 0sefa, ponevadž kdo jen trochu mel vedomosti o názorech jeho
nástupce, ten pocítal se vším tím, co se nyní z jeho plánu uve~
rejnuje. To znamenalo pro všechny žezlem habsburským obš(astnené politickou bídu, pro nás politické i národnostní zmrzacení.
O tom se nesmíme klamat, ani když cteme, že František Ferdinand byl neprítelem. našich neprátel. :Možná, že prátelé našich
prátel jsou mšimi prátely, ale nejsou prátely neprátelé našich
nepráteJ. František
Ferdinand
nebyl ani prítelem Madartl ani
snad Nemetl. Srdcem nejblíž byl asi caristIckému
Rusku. To
bylo v jeho povaze, v jeho výchove, kterou si sám dal. Necítil
nemecky jako Vilém II., poncvadž ho odstrašovalo protestantské
prušáctví, a nemÍloval tudíž ani vedoucí Nemce v Rakousku,
kterí v Berlíne videli nemectví, jaké má být. Víme, že Františku
Ferdinandovi
nebylo vhod ani nemectví KoerberoV'o, ponevadž
ostatní pokrokovost
Koerbrova
mu nebyla po chuti. Máme-Ii
nalézti známý vzor pro ono ncmectví Františka Ferdinanda, nejbližší by! by snad Hussarek. Ncmec urputný, politik konservativní. A na tuto ncmeckou víru byl by dostal všecky Nemcc
v Rakousku b<;:zrozdílu. (Vidíme ku pr. dnes ve Vídni, jak je
sjednocena za knczem Seipelem, až na socialisty ovšem), vidíme, jak »republikánská«
Vídeií. je umožnena pod zášt~tou
konservativních,
skryte monarchistických,
krest. sociálu.) FralT~
tišek Ferdinancl by byl jiste zformuloval toto nemectví tak, jak
by se mu bylo hodilo, a byl by pak Ncmce vychoval na státní
národ rakouský. Rez ohledu na ostatní národy. My bychom byli
marn'C bojovali proti takové presile. Poláky by byl hrave získal,
Italy odkopl a Jihoslovany (zejména klerikální) ziskal svým trialistickým experimenterr!. Není dokonce vylouceno, že kdyby mil
bylo západními státy zaruceno ono jeho vysnené Gross Oesterreich, že by se byl trhl od Nemecka. Tím urcitejší byl by býval nemecký karakter státu pred Litvou. A za Litvou? I s Ma-'
dary by se byl našel. Šlechta a magnáti i gentry by Se' byla
laudabiliter podrobila a byla by za Litvou dále hrála svou úlohn
j"ko pred tím.

Poznámky
Pavel Zavadský:

Noví spojenci.
(K odchodu lurjellevovlt z Ceskoslovenska.)
Diplomatický zástupce ruské sovetové vlády v Ceskoslovensku pan Jurjenev opouští tento týden Pral:u,
nebot byl jmenován prvním velvyslancem Svazu SOClalistických sovetskSrch republik v Italii. V Praze pusobil
rok jako nástupce Mostovenkuv, jenž byl pro své agressivní pocínání odvolán. Kdežto Mostovenko nebyl
v Ceskoslovensku vS'slovne diplomatickým zástupcem.
nS'brž formálne jen predsedou ruské »ouchodní« misse.
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byla Jurjenevova funkce povahy zjevne diplomatické.
Vzpomeneme-li i prvního úredního zástupce Moskvy
v Ceskoslovensku, pana dra Hillersona, jenž sem prijel
pod titulem predsedy misse ruského Cerveného kríže,
máme pred sebou obraz trí fází pomeru ceskoslovenskoruského. Hillerson-MostovenkoJurjenev jsou každý
sám ,o sob~ predstaviteli jednotlivých údobí, z nichž
prV11lspada do roku 1920-21, kdy se s exponenty Leninovy vlády mluvilo jen o pomoci zajatcum, druhé do
roku 1922-23, kdy nastalo sbližování na poli obchodním, a konecne tretí období, nynejší, kdy k nám vyslala
Moskva diplomatického zástupce za úcelem dosažení
ratifikace obchodní smlouvy a uznání Ruska de jure.
Odchází-li dnes pan Jurjenev do Ríma, aby zaujal úrad
v)'znamnejší než byl dosavadní, aby se stal prvním velvyslancem federovaných
sovetských státu ve vlasti
!"1~ssoliniho, s nímž má Moskva krome psané smlouv)
1 u m u v u ne n a p S a n o u, dalo by se souditi
že
v Rusku jsou nadšeni píisobností Jurjenevovou v Praze, spokojeni s v)'sledky jeho politiky a proto posílají ho
co znamenitého diplomata k chytrému Mussolinimu a
vyznamenávají ho tak. Tomuto mínení by však odpo~
rovalo nekolik skutecností: predevším není tomu dávno
co moskevští komunisté (exekutiva) se zabÝvali cinnosti
páne Jurjenevovou v Praze a vytýkali jí zejména nedostatek pružnosti a útocnosti. Dále: dosáhne odcházející
vys.lanec v. ~eskoslovensku toho, za cím sem byl vyslán,
to jest ratdlkace obchodní smlouvy ceskoslovensko-ruské a uznání de jure? Nikoliv. Náš pomer k Moskve od
odchodu Mostovenkova se znacne zlepšil, oba státy se
sblíŽily,. mezi vládou pražskou a moskevskou navazují
s~ v,elml pomalu ~ice, avšak prece normální diplomatIcke styky. Z hledIska reálné politiky zustává však vzájemný pomer na mrtvém bodu a Ceskoslovensko nemohlo uciniti více než ty státy, s nimiž v zahranicní
politice naše republika kooperuje.
ovetsk), tisk vede poslední dny príliš otevrenou
a prudkou kampai'í proti Ceskoslovensku
jmenovite
proti ministru dru Benešovi jako tvurci M~lé Dohody,
než aby nové cíle moskevské politiky nebyly patrné.
Tím, že Mussolini ucinil pro sovety z velmocenských
státníku pomerne nejvíce, cítí Rusko povinnost i V)'hod~ost provozovati v Evrope politiku, jež je Italii po
chutI. Soudíme, že Malá Dohoda i s Francií budou míti
záhy co delat s kartami sovetsko-italskými. Proti Francii a proti všem, kdož jdou v ruské politice s ní, našli
Rusové spojence v Mussolinim, jenž jiste spatruje v odklonení Ruska od slovanských státu stredoevropsk)'ch
rozrešení celého stredoevropského
problému se stanoviska italsk)'ch zájmll. Proc by dopustil posílení vlivu
Malé Dohody Ruskem, když je mllže sám získati na
svou stranu?
Pan Jurjenev pusobil rok v srdci Malé Dohody a není
proto v otázkách stredoevropských
bludnÝm poutníkem. Jeho odchod do Ríma je demonstrací proti Praze
zejména proti dru Benešovi - a to je stejne príjemn~
panu Cicerinovi, jako Mussolinimu.
Pozor tedy na sever a na jih!
Dukaz, že clánek »Potreba politického svedomí« tal
do živého, podává zpllsob útoku anonymního »pisatele
z kruhu mimoredakcních«, otišten)' v 11. cís. »Lidové
Tribuny« a koncící žádostí o jména. Aby této žádosti
mohlo býti vyhoveno, jest potreba, aby neznámý »pisatel
mimoredakcní« se predevším vykázal vlastním jménem
a príslušnou kulturní legitimací. Za dan)'ch pomeru demagogického teroru, ohrožujícího cest a po prípade exi-
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stenci protivníkovu, jmenovati jménem mohl se odvážiti již jen pan president republiky a budou se moci odvážiti jen nejvetší kulturne sdružené korporace národa.
Za takové situace jest obtížno projednávati složité otázky mravní obrody verejného života jen tak s lecjakým
anonymním a nezjistitelným šupákem.
K. H. H.
Tak ie to tedy prece pravda. Vylícili jsme v nekolika
c.í~lec? svuj ná~or na pomery, které panují v našich pohtIc~ych stran ach, a na omezenou a pokornou roli, kterou jest poslanec nucen hráti. Nato se nám reklo že
je .to po~?dl~á kri~il~a lidí, kterí odmítají odpoved~ost
a jen kr~tIS~ljl. ,Eyh Jsme populárne predstavováni jako
»duch, jenz stale popírá«. S jak)'msi zadostiucinením
precetli jsme si proto v nedeli v »Ceském slove« clánek
pod titulem »Krise politického života«, který v mírnejší
forme opakuje vše, co jsme rekli. Cteme tam:
»Parlament
zlratil behem posliedníeh trí let tolik na své
autoríte, že to musí vzbud1ti prímo obavu. '. Poslanec u nás
stal se intervencním
nástrojem, ale prestává býti politikem.
Stací nahlédnouti do snemovní síni;, slyšeti ctené projevy,
stereotypne! stejné, stací rozhlédnoutí se po celé republice a
hledati, kde, na kterém míste byl poslancem, odpovedným
politikem,
prednesen
program!
myšlenka,
smernice, nebo
sdeleny aspoií aktuality
jarního zasedáni...
Typ politika
bojovníka zmizel, nebyl však nahražen nicím hodnotným ...
Nejsme rádi lomuto vývoji, ale nesmíme si ho déle zastírati ... Po.-Ianec se stal clánkem parlamentního
stroje" jeho
vule na zmenu jeho chodu má minimální
vliv, jest dána
kolektivem
pocetnosti
klubu. To by v podstate nevadilo,
kdyby kluby byly tak autonomní,
jak predpokládá ústava.
Zavedly jsme vázané kandidátní listiny, alel nekohstituovali
jsme právne politické, strany, a tak se stává, že poslanec,
jehož mandát jest daleko více v rukou administrativního
aparátu strany nežli volicstva, vyhovuje v(Ui, rídí se práním
nekoho pro politickou vcrej nost anonymního
funkcionáre,
-jímž jsou výkonné výbory politických stran. My neznáme
složení techto sboru, nekontrolujeme
jich jednání, neznáme
motivu jich pocinání, neznáme zpusob jich volby a nemáme
moci je ciniti odpovednými. Parlamentní
klub jest v každém
daném prípade vykonavatelem
pred verejností, on proto jest
i odsuzován za rozhodnutí
tretího, za pocínání výkonných
výboru stran. To jest základní nezdravý zjev, k nemuž se
druží nekontrolovatelnost
vudcích politiku. V demokracii
musí míti vudce plnou di'tveru, ale musí se i snažiti tuto
duveru si zachovati. Demokracie sneSe a musí snésti pravdu,
má-li se státi odpovednou.
Vytvoríme-li
pe\t, snad šest
institucí stranických i mimostranických,
ktelré rozdílne zasahují do vedení politiky. musí nutne nastati roztríštení, nekontrolovatelnost,
nezájem a zbytecné podezírání. To je
priroze:ný dtlsledek, není-li orgánu jednotícího. Kterak muže
znáti venkovský poslanec motivy, které vedly jeho výkonný
výbor strany k nejakému
rozhodnutí.
Mu!>íme postaviti
poslance- na místo, kam patrí, do parlamentu a ne do výkonného výboru, poslanec musí delat politiku a ne ji schvalovat,
on jest odpovedný volicum, pak také vzroste jeho zájem,
pak nám poslanci reknou neco o verejnÝch otázkách, pak
taJ(é bude méne stranictví v našem verejném živote a vice
politické noblessy a státního zájmu. Zní to paradoxne, ale
je tomu tak, poslance musíme dostati do parlamentu.«

Tak je to tedy prece pravda, ale teprve tehdy, když to
~íkají povolaná ústa/orgánu politické strany. U nás je
1 pravda monopolisována politickými stranami. Poslanci
strany ceskoslovenských socialistu jsou hodni chvály za
to, že si nechali ríci takové veci ve svém vlastním orgánu.
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Dopisy
Úsporná komise a poslanecký plat.
Vážený

pane redaktore!

Pan senátor Dr. Adolf Stránský uverejnil v'posledním
císle
»Prítomnosti" sVllj dopis predsedovi senátu o potrebe vzkríšení
úsporné komise. Obávám se, že ani pan senátor ne'Occkává od
svého podnetu úspechu, který by mohl aspon cástecne uspokojiti.
Pres to však domnívám se, že neuškodí, bude-li úsporná komise
in spe napred již UPOzOrI'í.ovánana nekteré body svého budoucího
pusobení. Proto dovoluji si Vám napsati o nekterých malickostech z pod svíCl1U úfporné komise samé.
Jest zákon, podle nehož obdrží páni a paní poslanci a senátori
na úhradu výloh, spojených s výkonem jejich funkce místo drívejších djiet za schuzi služné v cástce 4000'resp. 5000'- Kc
mesícne. Tyto peníze však n e j s o u zplna náhradou pro poslance
nebo senátora. Duklauem
o tom je fakt, že všichni poslanci
i venovati z nich mesícne JOoo'-, J500'i senátori jsou p o v in
a u nekterých stran i více Kc na výlohy svého klubu a na
potreby své strany. A to jiste ne n í správné!
Nemuže býti
správn~ jestliže poslanec ci senátor vybírá za výkon mandátu
více, než mu prísluší, a prebytek venuje potrebe politické strany.
Kdyby každý z nich pouze JOoo'- Kc mesícne strane odevzdal,
pak jest to u všech 450.000'Kc mesícne, t. j. 5,400.000'.- Kc
rocne! To jsou peníze poplatníku, peníze živnostnika, prumyslníka, delníka, peníze i moje, a já a se mnou celá rada jiných,
kterí nejsme v žádné politické stran'e, nesouhlasíme s tím, aby
peníze námi státu poskytované k jeho potrebe byly dávány na!
potreby politických stran. Naopak žádáme, aby jich bylo použito
pro dobrolOlbcanu potrebnejších.
50.000 lidí umírá u nás rocne
na tuberkulosu. Proc nevezme sd onech 5,400.000'Kc poslancum a senátorum, jimž nepatrí, a .nedají se k disposici Masarykove Lize ,proli tuberkulose, která za ne muže dáti zdraví našim
detem a zachrániti život mnoha z tech padesáti tisíc umíraj ících?
Ješte jeidna malickost! Poslanci a senátori neplatí ze svého
platu dane z príjmu, ackoliv vetšina z nich s pathosenn volala
v prosinCi roku J922, když bylo urcováno, že státní zamestnanci
tuto dan platiti musí, že demokracie vylucuje jakákoliv privilegia
tríd! Dan z príjmu z platu poslance ciní 4601'Kc rocne,
t. j. u všech poslancil a senátoru 2,070.450'Kc. Privilegia
se
neuznávaj i; proc tedy zákonodárci
dáv<IJjí sami sobe privilegium, které jim vynese rocne pres dva miliony Kc, o než je
stát pripraven?
Mám dojem, že odpovedi na tyto otázky mohly by býti velice
dobre predmetem rozj ímání budoucí úspQlrné komise.
l1J

Na druhé strane však nejsem dostatecným
podcenoval nebezpecí, ŽEl práve ty t o otázky
ných) jsou s to, aby zmrtvýchvstání
úsporné

optimistou, abych
(a mnoho podobkomise prekazily!

lir-í Bend.

K brnenskému procesu.
Pane redaktore,
dovolte poznámku k záležitosti snad až príliš aktuelní, k brnenskému procesu. Celá verejnost
stála proti Hilde Hanikové
a
dav pred soudní budovou uvíta:l, myslím, trest smrti dokonce
potleskem. Mluvily tu z lidu snad vášne špatné a zavrženíhodné,
mluvil z neho však i úctyhodný odpor k dnešní spolecenské demoralisaci, a Hilda Haniková tu má, jedna za všechny, odpykati
hane.bnost pomeru. Nechci jí hájiti. Nemoc doby vykvetla v ní
olráveným kvetem. Snad zaslouží, ceho se jí dostalo. Chtel bych
spíše ukázati na jeden justicní detail.
Zdá se, že už se vubec nepokoušíme skutecne provádetí zákon,
podle nehož je novinám zakázáno psáti behem lícení zpusobem,
který by mohl pllsobiti na rozhodnutí porotcu. V tomto prípade
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byla nOVl11am ponechána
úplná zvule, které vydatne využily,
aby utvorily neprátelskou
atmosféru
vuci obžalovaným
ženám,
Že to melo svuj vliv, bylo patrno z výpovedi služky, která prohlásila, že sice den po vražde verila v uprímnost žalu a pláce
Hildy Hanikové, že však nyní, kdy cetla, co o ní stojí v novinách,
již neverí. Horší však padle mého mínení jest ta okolnost, že
ani predseda soudního dvora nezachoval objektivnost, kterou mu
zákon prikazuje, a vystupoval spíše v roli žalobce. Neopomenul
žádné príležitosti,
wby útocil na cit po'rotcu sentimentálními
prostredky,
které jsou dovoleny státnímu zástupci nebo advokátum, ne však predsedovi, který má býti chladným zrcadlem,
jež bez zaujetí obráží dej. Predseda soudu upozornoval porotce,
že ve chvíli, kdy Hilda laškovala s drctm Schuckem, kapitán
Hanika
práve dokrvácel.
Muže býti prudšího
útoku na cit
prostých lidí? Snad ješte jen to, když predseda soudu upozornoval porotce, že kapitán Hanika mel' ve chvíli, kdy Veselý
na neho strelil, na srdci jeho fotog.rafii. Takových útoku na
sentiment
podnikl predseda behem lícení celou radu, nehlede
k tomu, že nekolikráte výslovne naznacil porotcum, že výpovedi
Hanikové
nezasluhuj í víry. Není to porušení zákonem nakázané objektivity?

-r.

Co jest prostituce?
Pane redaktore,
cetl jsem v 6. císle Prí to m n o s t i zajímavý clánek p. dra
Procházky
»Prostituce
a zákon«, ve kterém jsem nalezl tuto
definici:
»Prostituce
znan1ená v širším smyslu každé ukájení
pudu pohlavního
mimo manželství.«
Nevím, proc by slovo
pro s t i tu c e, byt i v širším smyslu, melo znamenati neco
takového. Toto slovo, podle mého mínení, má pouze jediIl(Ý smysl:
pro dá v á ní tela. Kde není prodeje, není ani prostituce. Kdybychom každý mimomanželský
styk mel,i oznacovati jakOžto
prostituci, obávám se, že by se ce<lé lidstvo zmenilo v tábor
prostitutu a prostitutek.
Takovéto prísné, a reknu zároven, nespravedlivé definice nemohou postaviti hráz životu. Nemyslíle
naopak" že bývá nekteré manžeJstvÍ uzavrené z rozumu, jak
se ríká, mnohem spíše prostitucí než štastný a zdravý mimomanželský styk dvou lidí, kterí z té nebo oné príciny se nemohou
nebo nechtejí vzít? Pokud mne se týká, vidím mnohem spíše
prostituci tam, kde sejdou se dva otcové rodin a, uváživše rozšafne majetkové pomery, provdají dívku za muže, mladého nebo
starého, kterého zná zcela povrchnrel a jehož nemiluje. Podle
mého mínení je to navádení k prostituci, snaží-Ii se matka
za každou cenu a za kohokoliv provdati svou dceru. Prostituce
je pohlavní styk za úcelem získání nejakých hmotných výhod.
A do této kategorie patrí mnoho manželství z našich vrstClV.
Pochybuji, že by obrad v kostele nebo na radnici mohl na tom
zmeniti neco podstatného. A naopak, není prostituce tam, kde jest
láska. Celý svet shlíží s úctou k láskám Goetheovým. Bylo by tI)
spravedlivo,

oznaciti

je jakožto

»prostituci

v širším smyslu?« P.

Quo vadis iustitia?
tn.
Pan mini'str spravedlností sdeluje s námi na opravu stati »Quo
vadis, iustitia« v C. 7. »Prítomnosti«
ze dne 28. února J924,
že nebyla j emu ani ministerstvu
spravedlnosti
známa trestní
vec správce bratislavské
nemocnice Vlastimila Pulkrábka a že
nedal ani sám ani nikdo z jeho úradu pokynu, aby toto trestní
rízení bylo zastaveno.
Ministerstvo
spravedlnosti
vyžádalo si
teprve na základe zprávy »Quo vadis, iustitia« spisy soudni
i návladnické o této záležitosti, Zjistilo, že o veci byla sice podána stáním zastupitelstvím
v Bratislave zpráva na hlavní státní
zastupitelství
o zamýš!eném zastavení trestního rízení, že však
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hlavní státní zastupitelství
o VCCI mlJ11sterstvu
spravedlnosti
zprávy nepodalo, nýbrž spisy vrátilo státnímu zastupitelství s tím
podotknutím, že zastavení trestního rízení schvaluje. O tomto
zastavení a jeho duvodech byli vyrozumcní
jak obvincný, tak
i revident, jenž na neho trestní oznámení ucinil. DllVody nvádejí, že sice tento revident tvrdí, že nemá proti obvinenému
žádné zášti, nýbrž ucinil trestní oznámcní pouze proto, že ho
urazil výrok obvineného jako obcana a státního úrednika oddaného svému státu. Proti tomu nutno podle soudu státního zástupce poukázati na to, že revident ucinil oznámení teprve asi
dva mesíce po onom závadném výroku, a to v dobe, kdy mu
bylo již známo, že obvinený oznacil jej, jak potvrdil sekcnÍ
šéf ministerstva
zdravotnictví
Dr. Richard Bébr, jako pisatele
clánku otišteného dne 4. zárí 1923 ve »Slováku«. Státní zastupitelství nepovažuje
proto svedeckou výpoved reviden1tovu z;~
úplne spolehlivou a neocekává. že by na základe jejím obvinený,
který popírá, mohl býti usvedcen z cinu mu za vinu kladenéhO'.
Ponevadž ministerstvo
spravedlnosti zjistilo', že zastavení toto
stalo se be~ zretele na podání, které ucinil zmínený rcvic1ent c1ne
7. ledna 1924, naridilo
mÍJ1isterstvo
spravedlnosti
vzhledem
k obsahu tohoto podání, aby státní zastupitelství
i vrchní státní
zastupitelství
k okolnostem
tam tvrzeným
zaujala dodatecne
stanovisko podle trestního rádu.
Co do ministerstva
zdravotnictví
a jeho odborového
predIlO~ty Dra Richarda Bébra vychází za spísu sedrie bratislavské,
že vyšetruj ící soudce požádal dne 7. listopadu
1923 zemský
trestní soud v Praze, aby jmenovaného
sekcního šéfa vyslechl
o podání Vlastimila Pulkrábka,
že revident udal vec na Pulkrábka až tehdy, když Pulkrábek
proti nemu vedl disciplinární
vyšetrování
pro
zdánlivé
autorství
clánku
uverejneného
v »Slovákovi« proti Dru Bébrovi. O tom prý jsou také u ministerstva zdravotnictví
disciplinární
spisy. Sekcní šéf br. Bébr,
vyslechnut jako svedek dne 17. prosince 1923, udal do protokolu, že s oním revidentem
není vedeno dosud u ministerstva
zdravotnictví
pro onen clánek
ve »Slováku« žádné disciplinární vyšetrování,
že jest však· pravdou,
že spráV'Ce Pulkrábek oznacil revidenta
jako autora
onoho clánku.
Udání
revídentovo
na správce
Pulkrábka
pro urážku
pana presidenta stalo se, pokud sekcní šéf o veci má vcdoinost, a jemu
bylo dodatecne sdeleno, asi dva mesíce po tom, kdy se urážka
mcla ~táti a když již rcvident vedcl, že ho správce Pulkrábek
z pisatelství clánku ve "Slováku« obvinil. Dodal pak sekcní šéf
Bébr, že pokud ví, žil revident s Pulkrábkem
do pocátku zárí
1923 v prátelském
pomeru a Pulkrábek
sdelil nekolikráte
se
sekcnim šéfehn, že je s revidentem jako úcetním úredníkem spokojen. Není pravda, ž-e Dr. Bébr oznacil výpo\·ed hlavního svedka.
onoho revídenta, jednoduše jako akt msty.
Co se ostatních tvrzení o ministerstvu
zdravotnictví
týce. zpravuje nás pan ministr verejného zdravotnictví,
že není pravda,
že by byl jakýmkoli zpl!sobem do vcci za~áhl. Bylo mu o ní jen
príležitostnc referováno, neucinil však žádného zvláštního opatrení :1 ponechal volnost trestnímu rízení. Není také pravda, že
tri prední úrednici bratislavské
nemocnice v této vecí svcdcili
proti správci Pulkrábkoví
a že jsou vtlllec, zvlášte ale proto sekcním šéfem Dr. Bébrem pronásledováni.
že jsou jim odpírány
pe n'e.žní náležitosti, zadržovány výplaty drahotních prídavku, stchovacích výloh, prídavktl na deti, ha i definitivní
jmenování.
Yztahuje-li
se toto tvrzení, jež úredníkt! oneeh nejmenuje,
na
zmíneného prozatímního
reviclenta, jenž jediný.z
úredníku nemocnice, byl v té veci jako svedek vyslechnut, pak odpovídá
pravdc jel] to, že hyl tento revident na základ-CJ provedeného
vyšetrování výnosem ministerstva
verejného zc1Jravotnictví a tclesné výchovy ze dne 15. února 1923, c. 791 podle § 89· služelbní
pragmatiky pokárán a že mu. byl'o pripomenuto, že jeho definitivní ustanovení ve státní službe hude odloženo až do té doby,
až jeho chování

v úrade

i mimol úrad

bude bezvadné.
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pokárání dostalo se, jak receno, unomu revidentu již pred rokem
a za jeho pusobnosti v státním detském lécebném ústave Šrobárove v Dolním Smokovci, jelikož bylu zjištcno, že ve stycích
5 jednou opatrovnicí
nedbal predepsané
stavovské vážnosti a
ncjednal v souhlasu s požadavky káznc, cimž zlehcil úctu a
duvcru, jíž jeho úreuní postavení vyžadovalo. K br:ttíslav5ké
státní nemocnici byl zmíncný rC'Vident preložen až výnosem
z 9. dubna 1923. Definitiva mu dosud nebyla udelena, protože
minísterstvo
zdravotnictví
neshledalo dosud jednání jeho hezvadným, a proto že byl obvínen z pisatelstvi clánku ve "Slováku«,
pro než podána jest redítelem ústavu Smokoveckého a správcem
tohoto ústavu na zodpovedného
redaktora
»Slováka« žaloba,
jejíž výsledek, zejména co do zjištení pisatele clánku, se ocekává. Není konecne pravda, že by správce Pulkrábek byl mini·
stClrstvem zdravotnictví
jakýmkoli zpl!sobem favorisován.

Listárna
Polemiky s F. X. Šaldou jsou, jak jste pi-eidvídal, a jak nás
znovu upozornujete,
nekonecné, a to z toho dl1vOdu. že p. Šalda
se odedávna domnívá, že ten, kdo bude míti _ poslední slovo,
vyhraje. Jest to víra ponekud primitivne
kvantitativní,
a jen
na jejím základe domnívá Sti p. Šalda, že mllže považovati za
ústup, jestliže jsme se uchýlili se svou odpovedí na poslední
stránky a omezili se na nekolik rádek .. echt se domnívá. S\é
prední sloupce rcsl'rvujeme pro jiné veci, než je praní prádla p.
Sa!dova. Až s ním budeme míti nejaký ideový spor, proneseme
T

jeho jméno i na sloupcích prednejších. 1'. Salda nám tedy v »C.
Slove« vcnoval zase jeden feuilleton. Až proti nám napíše desátý, podnikneme
podrobncjší
rozbor jeho mentality.
Zatím
spokojujeme
se konstato\ áním, že to. co p. Saldovi lety ubylo
na talentu (a neni toho málo), snaží se nahraditi tím, co mu
lety príbylo na hrubosti
(a také toho není málo). O faktech
s nír;i nelze mlt:viti, nebot ješte do dneška se nerácil pre·
~veáC1ti, že takové inseráty, jaké prinášel »Pražský illustrovaný
zpravodaj«, neprináší žádný pral.ský nebo brnenský deník. (Pan
Salda mluví se zálibou o brnenských
denících, domnívaje se,
že jest to zlomyslnost mohutné invence.) Jinak provádí p. Salda
intrikánstvÍ
nejstaršího typu. Jest znacne naivní, domnívá-Ii se,
že muže neceho dociliti prostredkem
tak ubohým, jako je, nazývá-li p. Peroutku »pánem a velitelem« p. Kodíckovým, nebo
kyne-Ií zoufale rukama o pomoc na »vysoké a ne'jvyšší pány«
a na »velmi vlivné ceské politiky a myslitc1e«, kterí podle jeho
presvedcení stojí za »Prítomností«.
Svet príliš vyspcl, než aby se
dal chytit na intrikánské
zrní tak špatného druhu. Pokud se
pak týká názvu »literárních
fikslaru«, který nám p. Šalda rácil
lišt~driti ze své bohaté zbrojnict', jsme, priZlláváme se, ponekud
citlivcjší,
zejména z toho dtlvodu, že tu názvem "fikslaru«
po nás hází pán, j('nž se hned na pocátku své literární kariéry
proslavil tím, že delal pod ~vým jménem Vrchltckému poklony
a pod jmény Kutiz a Ptácník ho trhal. Tak tedy trochu opatrneji, pane Saldo. ~evíme,
kdo by názvu fikslare byl více
hoden než ten, kdo se I. nejdríve prohlašuje za »pHliš Reka«
a potom, názornc byv poucen o hloubce blamáže, do níž tím
upadl, obrátí s chvatem ponckud
nedÍIstojným
a prohlašuje,
že to byla jen maska, nebo 2. ten, kdo ríká ceskoslovenským
socialistÍIm »bratri«, dokud myslí, že jeho prihláška do strany
~právnc došla, kdo však, zve.dev, že byla zapomenuta, prohlásí,
ža to "íkal jen tak, jako se ,ríká všeobecne »bratr Klofác«,
ci 3. ten, kdo, psav o jedné a téže osobnosti pochvalne po~ svým
jménem a hanlíve pod jmény vymyšlenými,
prohlásí, byv prí
tom dopadeni, že pod pseudonymy uvereji10val »vedlejší mCYL.··
nosti svého mÍnení«.
Pan K. Klos. Racte nám laskave udati svoj i adre5u.

