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Politika
Na dve fronty.
v posledních ctrnácti dnech jsme byl~ mnoho ta~~n~
uši: za pravé ucho nás tahalo )}Ce~ke,Sloyo« a J}n.e
rokové živly, levým kárave potrepavah katoltcl.
ské 5lovo« nám prirozene vytýkalo zaostalost. Zavejší jest, že i katolíci nám vytýkali zaJ~stalost. Per, Dyk, Hajn, Hilbert, Capek, Stránsky:. Peroutka
1li nasypáni do jednoho pytle a potom ?yll zleva vyízeni aby také kriceli: »Rím musí býtl souzen a od~
uze~!« - kdežto z prava byli žádáni, aby nakašlall
skepsia také putovali na Svatou ~oru. . .
,
Nemám prirozene práva ani ChU~1mlUVIti z~ cely
tel, v nemž jsem se octl. Reknu sam za s;be, ja~ se
. jeví nekteré náboženské otázky. Nemyshm ovsem,
bych byl osamocen. To, co bych chtel zastu'p~v~t2
techto vecech jest liberální názor, a ten nelil Jeste
ev. Jest ovš~m pravda, že nekteri jsou podráždeni,
ile o nem slyší, a že by nejradeji s liberály naloi nejakým krátkým zpúsobem.
Jedním z nejpodráždenejších se ukázal pan Skýpala,
{redaktor »Ceského Slova«, jenž napsal do svého
ánu clánek pod titulem )}Slepá i~teligence«, ve ktestatecne vycinil všem, 'O nichž se domnívá, že se
i uchvátiti mysticismem katolické církve.
Precetl
pozorne celý clánek a, uprímne receno, nechtel
ch míti p. Skýpalu doma: za sošku se nehodí a jeho
. bych nechtel poslouchati každý den. Ríká o všech
blémechzpravidla to nejobycejnejší, co o ni~h mú.ž:, i proneseno, a t'O mne dráždí práve tak, Jako Jej
puzujeliberalismus. Nechci však se dáti svésti svou
hutí a pokusím se objektivne stanoviti, co delí »Príost«, toto »semenište zaostalostí«, jak ji nazval p.
'pala, ()d jeho tábora.
Myslímopravdu, že rozdíl je daleko více v tónu než
veci. Pokud mohu posouditi, provinili jsme se,
peka já, že jsme nekolikráte promluvili o drkvi kaIckése zrejmou shovívavostí. )}ceské Slovo« je toho
oru, že o této církvi nesluší mluviti jinak než s úplnenávistí a vybízí nás, abychom prijali jeho zbetón, nechceme-li ztratiti všechny nároky na název
pokrOKových. Nuže, nestojíme o medaile za stast, které by nám mohl na prsa prišpendliti p. Ský, a zhesilého tónu neprijmeme. V cem se rozchás pokrokovým táborem, jest zejména hodnocení
orické role katolictví v ceském národe. Pokrokový
r. mluví-li o katolictví, zacíná vždy liechtenštejni dragouny a tím, že katolictví nám bylo vnuceno
em a mecem. My jsme také pokrokový tábor, ale
tenštejnští dragouni nás už nerozcilují více než
uni a\vari. Uznáváme. že nám bylo katolictví v 17.
tí do velmi veliké míry (ne zcela, nebot tu už
I katolíci) krute vnuceno, ale konec koncu nám
re fanství, myslím, kdysi bylo vnuceno ohnem a'
. Jsme tak pokrckoví, že nás tyto staré deje už
zcilují. Nemyslíme, že by dnes záleželo na zápase
ict\'Í s reformací. Obáváme se, že dosti brzy pri-
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jde doba kdy obe tato hnutí budou v hrobe le~et vedle
sebe. Dí~áme se na ne jako na historické zjevy a proto
se k nim múžeme chovati spravedlive. Dnešní svet je
unášen zcela jinými proudy. Jsme ke katolicismu shovívaví, protože v nem už nev'clíme nebezpecí. Kdybychom jednou zpozorovali, že na této strane se zdvihá
jakési nebezpecí, rychle by pominula naše s!1ovívavost.
Je prece prirozeno, že nestrpíme, aby se po nás, natahovaly knežské prsty. Ale podle našeho názoru není
mnoho nebezpecí, že by pred námi mohla pojednou
zase vyvstati církev bojovná. Až vyroste nová generace, pri jejíž výchove už katolicismus hrál pramalou
ro'li, bude to velmi patrno. A dnes nemejme tolik strachu ze svíckových babicek. Katolicismus, který roste
bez ochrany Habsburku, nám nic neudelá. Není už
Františka Josefa, který chránil jak mohl fary pred moderním svetovým názorem. Dnes konecne ocitl se katolicismus bez sprostredkovatelu
v boji s novým svetem. Naše víra v modern ísvetový 11 ázor je nepochybne
zpropadene malá, jestliže máme stále tolik strachu.
Jsem presvedcen, že už i klerikální strana ví, že není
casu na církev bojovnou.
Pan ministr Šrámek by
musil býti velmi zas'lepen, kdyby si neuvedomoval, že
jeho tábor se skládá daleko více z defaitistll než z bojovníku. A defaitisty nelze tahat do boje.
Clovek je spravedlivý ke všem vecem, které mu nejsou nebezpecny.
My tedy se spravedlive díváme na
historickou roli katolicismu v ceském národe a konstatujeme, že i když jest pravda, že nám katolicismus
byl kdysi násilím vnucen, vžil se prece prúbehem pul
tretího sto'letí a stal se skutecným náboženstvím lidovým. To jest otázka historická, která nemá vubec co
delat s politikou. Ta jest prosté zjištení faktu. Podobne, konstatuj,eme-li, že ceské vesnice jsou obycejne
špinavejší než nemecké, nepravíme tím ješte, že je lépe
býti Nemcem než Cechem. Neuzavíráme-li
oci pred
faktem, že katolicismus se stal u nás lidovÝm náboženstvím, nenlá to pranic co ciniti s naší pokrokovostí
nebo zaostalostí. V nekterých prípadech tak málo, jako
zjistíme-li, že v Cíne je lidovým náboženstvím budhismus. Je známo, že na míste, kde proti sobe stáli
S. Machar a církev katolická, valil se velký sloup
prachu jako tam, kde zápasili homérští rekové. A tento
S. Machar, jehož pcuhé jméno stacilo k tomu, aby
obyvatelé far dostávali krece, neváhal prohlásiti, že
naše povaha je veskrze katolická. Ješte jeden príklad:
komunisty, tuším, nikdo nebude viniti z nedostatku
pokrokovosti.
Pokud se týká pronikavé pokrokovosti,
jsme proti nim všichni trpaslíci.
A tito komunisté
otevrene rekli, že je jim naprosto lhostejný celý zápas
mezi katolictvím a protestantstvím, že to všechno jsou
proste už staré otázky. Otázka po situaci katolicismu
v ceském národe patrí do souboru otázek naší národní
povahy. Je to otázka vedecká a nikterak se nedotýká
voleb ani jiné denní záležitosti. Kolísání mezi katolicismem a reformací je velmi typické pro naši národní
povahu a odpovídá vubec našemu kolísání mezi severem a jihem. Ponevadž chceme si zjednati pravdu
v techto vecech, nedáme se prirozene odraditi žádnou
demagogií politických praktíku, jichž nos cije volby.
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Pr/tomnost

»Inteligence nevidí nic kolem sebe a nesnaží se vyrovnati
Abych nezapomnel: provinili jsme se ješte tím, že
s
kterýmkoliv
problémem. Nemyslí a nepremýšlí o nicem.«
jsme uznali katoliósmus
za pllVabnejší náboženství
než protestantismus.
To jest vec vkusu a zase ne poPan Skýpala má ovšem pro rešení všech prohlému
ikrokovosti. Nekomu se líbí lépe páv, nekomu zase
velmi jednoduchý recept: volte cesko~l?vepsk.é. s?cial~.
sltpice. Byl to Nietzsche, tedy autor »Antikrista« a jisty! My musíme se znacne samostatnejl prObljetl trntste nejnekompromisnejší
duch v otázkách náboženství,
tejší stezkou. Nemyslíme, že oc1evzdavše SVllj hlas této
z nehož ješte dnes náš protiklerikální boj po troškách
strane, vyrídili jsme již všechny problémy. Žá~n~~
žije, jenž napsal nekolik velmi výrazných
stránek
terorem nedáme se donutiti k -tomu, abychom nevldeh,
o tom, proc staví katolicismus jeho náboženskou formu
že pád krestanství v dnešní spolecnosti prináší více
výše než protestantismus.
Mluvili jsme o puvabnosti
problému než tuší p. Skýpala. Je nám také vytýkána
katolicismu v ta\(,ovém nietzscheovském smyslu. To však .zbabelost. Prosím, vuci komu? My se patrne ze samé
opet není otázka naší pokrokovosti: necht je katoliciszbabelosti stále pereme. Kdyby nám šlo o pohodlí, mumus sebe puvabnejší, my jej za svou vec neprijímáme,
žeme si klidne sednouti do pokrokové lenošky jako toprotože proste odporuje od zacátku až do konce naší
lik šosáku, kterí se ulili do pokrokového hnutí, jež od
touze po prav'de.
Kdybychom bažili po smyslovém
nich nechce více, než aby bez osobní námahy vyznávaly nekteré všeobecné zásady. Tak si dnes vysluhují
opojení, budeme spíše slídit po nahých ženách ~ež po
dusné V 11ll i kadidla a oltárích, jichž zlato tak mtereúctu zbabelí lidé. Vše, co je zhabelé, prísahá již na
santne probleskuje prítmím. Les nebo lesní louka se
program nekteré politické strany. My však místo toho
nám jeví býti smyslove opojivejším než harevné kostelní
vydáváme se nepríjemnostem, že práve p. Skýpala bude
okno. Nejsme deti, abychom si hráli s barevnými sklícky.
posuzovati, jak nám svítí svetlo rozumu.
ProtikleriN e'Veríme, že ten, kdo se dá ke katolicismu ze smyslkální boj dnes nemá mezi sebou talentll a p. Skýpala
nosti, prijde na SVllj úcel. Také se nedáváme »obcas
sám nikoho nepresvedcí. To je podstata žehrání na inuchvátiti mysticismem katolické církve«, byt by se to p.
teligenci, která nechce všechno sníst i s chlupy.
Skýpala sebe více domníval. Prosíme ho, aby laskave
Pokud se týká politické stránky problému, .psal jsem
prijal naše ujištení, že náš svetový názor je více vyo
tom
nedávno v clánku »Liberalismus a biskupové«.
jasnený od všelikého druhu pover než na pr. svetov)'
N a základe zásad tohoto clánku, jenž se netýká vecí hinázor »Ceského Slova«. Tento orgán sice pod vedením
storických, bylo by treba dokazovati naši zaostalost.
p. Skýpalovým odvychovává své publikum od katoliNaše zásady jsou velmi jasné a srozumitelné: jsme
cismu, ale prevychovává je tak, aby se stalo vdecným
protiklerikální,
ponevadž si prirozene nedovedeme predposluchacstvem všelijakých fakiru, spiritistll a ucitelu
staviti, že by lid mel býti veden temi, kdož se živí z toho,
magnetismu, techto »pánu své vule a mistrú svých
že profesionelne hlásají slávu bÓŽí. Jsme protiklerikální,
prstú«, z jejichž »pravé ruky vychází svetlá modravé
ponevadž nechceme, aby stát byl rízen temi, kdož jako
cili kladné a z levé ruky oranžové cili záporné«, jak
jediný
duševní majetek si nesou v ranecku nekolik
nás chce presvedciti »Ceské Slovo« v tém:;';e cís'le, kde
zastaralých
symbolu, a protože chceme, aby svet byl
nás oznacilo jako stárnoucí inteligenci a desertéry porízen pravdou, ne lží. Jsme pro rozluku církve od stákrokových ideí. Je známo, že p. Skýpala se chystal
tu, ponevadž jen tímto zpusobem možno usporádati
v »Ceském Slove« uverejnovati pokracování »Dobrého
všechny otázky sem spadající a zbaviti se toho, že muvojáka Švejka«, které prý se mu Jaroslav Hašek uvolil
síme platiti na kulty, kterým neveríme, na faráre, které
napsati dva roky po své smrti ze záhrobí. Bylo treba
pokládáme za pošetilé, .a na oltáre, na než se nechodírázného zakrocení paní Haškové, aby p. Skýpala se dal
me dívat. Všude, kde se katolíci pokusí vnutiti Svtlj
odvrátiti od této kulturní ostudy. My v takových príkult jiným lidem, najdou nás prirozene v protikleripadech paní Haškové nepotrebujeme.
Vzhledem k tokální fronte. Varujeme-E nekdy pred kulturním bojem,'
mlI, že za vedení p. Skýpalova vyvinu'lo se »Ceské Sloje
to asi z týchž duvodu, z nj,chž na pr. zástu~ sociavo« v orgán, který bedlive dává pozor, nepraská-li nelistú ve vláde pred tímto kulturním bojem stale coukde šatník, nezastavily-li se nekomu. hodiny, neotvívají. Jak pochopitelno, nebo na nás prevaliti zodporají-li se dv.ere samy od sebe a nevystupuje-li nekomu
vednost z toho, že dosud nebyla provedena rozluka.
ze špicek prstu oranžové svetlo, považujeme pokyny,
Zástupci socialistu patrne uvážili, že by to naše polikteré nám chefredaktor tohoto orgánu dává stran nuttika, se svými obtížnými problémy vetšiny v parlané vyjasnenosti rozumu, za ponekud smelé. Nikdy jsme
mente a s choulostivou otázkou sLovenskou, nesnesla.
nedelali kompromisu s katolicismem ve svetovém náJe pokrytecké kárati nás za to, jestliže vyslovíme to,
zoru, v našem svete nikdy nespocinula lehká noha anco oni si myslí a podle ceho jednají. Jsme pro to, aby
dela a žádná žena u nás nepocbá neposkvrnena. S myrozluka byla provedena ihned, jakmile to pujde. K tomu je ..Qvšem treba, ahy zatím pokrokové strany dostikou nám tedy 'laskave dejte pokoj. To není kopyto,
staly na svou stranu rozhodnou vetšinu lidu. Zatím
na které byste nás mohli narazit. Katolicismus je pro
k tomu mely málo talentu. K tomu jest 'také treba, aby
nás historický fakt, he více. Nevím, snad nekdo jiný
z pytle, do nehož jsem byl hozen, vzývá potají nejakého • pokrokové strany nezhnusovaly lid korupcními aférami
tak, že utíká k lidové strane proto, že verí v cistotu jeLoha. Já sám jsem bohužel nucen se prihlásiti k atheismu.
jích rukou. Nekdlik afér na pr., do nichž byla zapletena strana csl. socialistu, velmi oslabilo protiklerikální
Tolik tedy, pokud se týká všeobecného kulturního
frontu. To jsou veci jasné, a »Ceské Slovo« necht nar.ázoru na katolicismus. Tolik by, myslím, melo býti
ríká nejprve na pomery ve své strane. Kdyby se bylo
jasno, že p. Skýpala, jenž rácí lid vychovávati k nejukázalo, že s pokrokovými stranami pricházejí vskutkl1
hrubším druhum povery, nemá práva udíleti nám nenoví »opravdoví« lidé, kdyby nebyli dali príležitost,
jaká ponaucení a zejména ne formou tak smelou, jak si
aby lid castokráte pochyboval o jejich idealismu, byl
dovolil, napsav:
.
by tento boj možná již rozhodnut.
ProtO' si dovolu-

Prítomnost
prostredek

v boji protikleri-

*
Ješte jeh malé slovo na druhou frontu: »Lidové
'sty« napsaly, že kdysi sice užívaly pomoci tech Pearll, Dyku, Hajntl, Capkl'1, Peroutktl, nyní však že jde
'ž () skutecnou katolickou renaissanci a že se tedy zríjí pomoci techto »Marcu Aureliu«. Jest zajisté veli lehko zríci se pomoci MarcLI Aurelitl tam, kde tito
ádné pomoci nenabízejí. Zejména pokud jde o katoickol1renaissanci, jsme naprosto nevhodný materiál,
k pri atheistech skoro Sdmozrejmo. O katolickou reaissanci bude se musit lidová strana pokusit sama se
vými dedecky :1 babickami. Lidová strana sdružuje
a sehou asi tak ty nejzaostalejší a duševne nejnehybejší vrstvy národa: nemluvili jsme o tom jen proto,
e jsme myslili, že to každý ví. S takovými živly bude
elmi težko podniknouti jakoukoliv renaissanci. Zdravé
cinné jádro národa jest již jinde. Náboženská mohutost katolictví je již definitivne cosi jako predlonský
íh. Ale »Lidové listy« oddávají se jakýmsi podivS'm fantasiím a nadejím.
Tak napsaly nedávno:
»Prejeme panu presidentovi,
aby jeho duch, který tak
uprímne hledi pravdu, spocinul konecne na Srdci Ježíšove.«

To znamená b),ti pronásledován

vidinami

za bíléhO'

ne.

Politické proudy v ruské emigraci.
1.
Behem prvních týdnu po výbuchu revoluce z 12. brezna 1917
10 nádraží Finské v Petrohrade
arénou slavnostních a casto
:;'ujících scén: pricházely vlaky naplnené ruskými emigranty
cejícími se ze zahranicí. Mnoho z pricházejících
melo za
bou leta. nekterí dokonce desítky let vyhnanství. Vetšina jich
'chala z vlastního popudu na zprávu o prevratu,
ale byli
tací, kterí byli vyzváni k návratu prátely. »Vaše prítomnost
v tomto historickém okamžiku nevyhnutelná !« _ telegrafoo z Petrohradu veteránum ruského hnutí za svobodu - G.
echanovu, P. Krapotkinu a mnoha jiným. Vyzvaní vydali se
žite na cestu.
a Finském nádraží vítaly je slavnostne imposantní deputace
iku a politických stran, predstavitelu
mesta, vlády, vojench oddílll ... Hrály hudby, bez ustání hrmely marseil1aisy
jiné revolucní hymny ... Nebyl to návrat »marnotratných
UC, ale návrat vítezu;
správnost jej ich jasnovidení
byla prona. lid k nim zdvihal ruce, styde se za to, že tak dlouho
jejich vyhnanství. Mnozí,. nemohouce prekonati vzrušení,
jne plakali. Ovšem, mnohý z nich tehdy nemyslil, že za
ouha zapláce znovu, ale jinými slzami ...
ruských dejinách XVIII. století je zaznamenán prípad, kdy
na jedné sibirské stanici setkali dva politictí pracovníci:
odcházel do vyhnanství, druhý se z neho vracel, proste
O, že nastala
zmena ve vládnoucích
sférách nad Nevou.
zmene celého státního systému cestou revolucního prevratu
10 rovnež setkání dvou proudu - z vyhnanství a do vytvÍ. Zatím co na Finské nádraží v Petrohrade
pricházely
s predstaviteli ruské emigrace nej méne posledního padeti, soucasne, postranními cestami, bez hluku a casto v prejeni, plížili se za hranice lidé prestrašení,
ohromení. Ac
fch dnech povstání vojáci i delníci bezohledne vsazovali
ní vyšší dustojníky, dostavilo se po nejakém case uvolAle listopadový prevrat bolševický vyvolal pohyb vše-
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obecný, v celém Rusku: ze severu, Petrohradu
i Moskvy, pohnulo se dustojnictvo
s »buržoasní« inteligencí k jihu na »belogvardejský«
Don, kde stáli kozáctí atamani zároven s vudci
prvních protibolševických
formací generála Kornilovaa,
jiných
Cllstojníkll bývalé carské armády. Potom proud vystehovalcu
zameril do Ukrajiny,
ve sféru nemecké okupace, a zároven na
Sibir, kde zacínal pohyb admirála
Kolcaka. V letech 1918 a
1919, kdy se vítezství priklonilo na stranu bogeviku, odvážely
parníky z Odessy i Krymu sta uprchlíku - »buržuju« - kterí
jinak vubec nemyslili na dlouhý pobyt v zahranicí, a pri prvním
postupu bílé arm<ídy pokoušeli se vrátiti do rodné zeme, prevážne na Kavkaz i Krym.
Katastrofa armád Denikina a Kolcaka zpllsobila mnohem pronikavejší
emigraci uprchlíku
pred rudou hruzou. Ale i pred
r. J920 zdál se býti tento exodus chvilkovým a krátkým. Vkládány nadeje v generála Wrangla a jeho »zázraky« - jím tak
nadšene prorokované.
Zázraky se nenaplnily.
Od Wranglovy
katastrofy ,zacíná se vlastne historie ruské emigrace pod tlakem
bolševikll. Až do této chvíle pomýšlela emigrace na >>návrat«
asi tak, jako v r. 19J5 ustupující armáda srbská, jež byla docasne prevezena na Korfu. Den 12. listopadu
1920, kdy byla
vojskum protibolševickým
vyrvána poslední píd otcovské zeme,
stal se datem rozhodujícím.
Z ohromné, dosud beztvaré a chaotické masy uprchlíku zacal~
se krystalisovat
emigrace v politickém slova smyslu. Je nutno
vedeti, že i pred kapitulací Krymu byly mezi ruskými vyhnanci
nesnáze a rozmíšky, ale s výjimkou necetných skupin - hlavne
socialistických,
inela celá masa jedinou
touhu:
videla štestí
»bílých« ve vojsku generála Wrangla.
Jeho vudcovský
talent
byl vynášen nade všecko, ackoliv vnitrní jeh~ politika vyvolala
v urcitých kruzích emigrace již kritiku. Smer programu gen.
\Vrangla možno vyjádriti
slovy: »delat levicovou politiku rukama pravice«. Urcitá neprirozenost
takového chápání situace
budila skepticism;
skeptikové nalézali se však v kruzích praviCOvÝch i levicových. Ale emigrace nepouštela se v otevrený
zápas s politikou wranglovskou,
a objevující
se již orgány
emigracního
tisku vedome se vyhýbaly kritice gen. Wrangla.
Jen krajne
levicové a krajne
pravicové
frakce projevovaly
sklony separatistické:
bývalý clen dumy, vudce »Svazu rusského národa«, Markov, zacal vydávat.i v Berlíne list s vyzývavým titulem:
D v' u g I a vyj
O r e I s tendencí
otevrene
monarchistickou
na fronte proti bolševické. S druhé strany zaujala posici skupina sociálních revolucionáru,
rízená V. Cernovem. Program
této skupiny byl asi následující:
»Vojenská
honta proti kontrarevoluci
a ideová proti restauraci
monarchie
a zároven nevyhlášený zápas s komunismem
o hegemoni i nad
delnickými masami.« Tímto zpusobem vystupovali
eseri v pomeru k bolševikum jedine v roli oposice, a hlavní svoji úlohu
videli v potírání všech pokusu o restauraci
monarchie.
Dokument, na jehož základe jsme vyslovili uvedený názor, konstatoval. že cílem strany eseru musí býti: porážka Kolcaka na
\'ýchode, úsilovná práce podkopná povahy politické proti Denikinovi a Wranglovi
organisováním
povstání obyvatelstva
za
jeho zády.« Za puldruhého
roku po vyhlášení toho programu
odpovedela
bolševická vláda eserum masovým
arestováním
a
obrovským' soudním procesem proti »kontrarevolucním
eserum«
- zakoncen)'m nekolika výroky smrti.

II.
Jinak celá emigrace stopovala s napetím osudy gen. Wrangla
a snažila se o udržení jednotné protibolševické
fronty. Shodne
s tímto hlavním názorem i B. Savinkov, organisuje
spolecne
s generálem
Permikinem
i Bulak-Balachowiczem
bdpor proti
bolševikllm, považoval za svuj závazek uznání vrchního nácelnictví generála Wrangla.
Katastrofa
\Vranglova
rozbila tuto shodu a zpusobila mezi
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emigrací rtlznost názoru, která rozklad ješte urychlila. Mnozí
chápali, že v okamžiku evakuace Krymu obrátila se karta a že
nová karta musí obdržeti také nový ... titul. Udržení jednotné
fronty ve všech proudech emigracních nezdálo se nyní už býti
tak úcelné a nevyhnutelné
jako dosud. Naopak, mnohým se
zdálo, že vzhledem k nove vytvorené situaci je potrebí postupovati oddelene; až dosud nedovedli protivníci bolševismu najít
jeho Achilovy paty: hlavní prekážkou zde bylo, že demokrati
i monarchisté,
jdouce spolecne, paralysovali
jedni druhé. Demokraté nemohli odervat od bolševiku masy lidové, ponevadž
nesli na svých zádech i bríme monarchistu
zároven s jejich
restauracním
programem
spolecenským
i politickým.
Splašené
kone revoluce mohl by udržeti jedine vozka zrozený v revoluci
a chápající proto, co zvlášte nutí kone k úprku. Bylo potrebí
nikoliv postaviti se proti dejovým událostem silou, která by se
vybila v prvním úderu, ale hospodariti touto silou tak, aby po
horecce prvního bolševického e1ánu dovedla vyvolati potrebnou
reakci: uklidnení a touhu po porádku. Tak bylo o tom rozumováno v kruzích emigracních,
které se považovaly za demokratické. D. M erežkovský
vyhlásil ve varšavském
deníku S v ob o d a heslo: »Tretí Rusko«, t. j. nové Rusko, vzdálené stejne
od starého monarchického
jako od nového komunistického.
P.
r-liljukov
rozhodne vystoupil proti elementum,
tvorícím politický kruh kolem Wrangla.
Tomuto v:'l.dci kadetu podarilo se
strhnouti za sebou necetný houf své strany a pod heslem nové
taktiky vésti jej ke sblížení se skupinami více levými - vcetne
pravých eseru. Toto sblížení zpusobilo prenesení zbytkCl neštastné jednodenní ruské Konstituanty
do Paríže. Skupina clenu
dumy rozehnané Leninem, zároven s jinými prednejšími
emigranty založila v Paríži Komitét, který mel prevzíti národní
representaci Ruska za hranicemi. V deklaracích pri otevrení této
p"rížské
ruské Konstituanty
byla propagována
myšlenka,
že
»zápas s bolševickou vládou v Rusku je nutno provádeti pod
široko rozvinutým
praporem
národní vlády; brezen 1917 narýsoval v Rusku historickou
rozhranicovací
linii tak vÝraznou,
že na návrat do minulosti
v jakékoliv
forme není ani pomyšlení«. Ale s·druhé strany »jen vláda uznaná celým národem
muže býti .opravdovou vládou, a jen taková muže býti uznána
i jinými státy«. Uznávajíc
naprostou škodlivost dalšího udržování blokády sovetského Ruska a kategoricky
odmítajíc všecky
pokusy o cizí intervenci, konference clenu Konstituanty
varovala
však cizozemce pred uzavíráním
jakýchkoli
úmluv s vládou
sovetu, jakož i koncesí atd., vyhlašujíc predem všechny transakce podobného druhu za politické i hospodárské posílení soVctského režimu, a proto pro budoucí právní ruskou vládu za
nezávazné. Porady clenu Konstituanty
minuly dosti hladce. Dosaženo politického sjednocení cásti bývalých kadetu s P. Miljukovem v cele. národních
socialistu
a pravých esen'í. Pouze
jedna otázka vyvolala ostré odchylky názoru. Byla to otázka
národnostní
a spojený s ní tak zvaný problém bývalých pohranicních kraju ruských. Prijatá resoluce opravila v tom ohJedu:
»Berouc v úvahu existenci státú okrajových, predpokládá Rusko
demokratické,
že po zlikvidov{,nÍ bolševismu nastoupí konecná

i

.kulturním, která
spolupráce v ohledu spolecenském, politickém
bude diktovati
taktiku
hospodárského
a zároven politického
sblížení, bezpodmínecne potrehného obcma stranám. Formou nejvíce odpovídající
historickým
tužbám je - federativní sjednocení. Nemajíc naprosto zámcru vnucovati komukoliv politickou
unii vojenskou,
ruská demokracie
verí, že vzájemná
dohoda
muže se díti jen na základe svobody a IOvnosti obou stran.«

III.
Stanovisko toto vyjasnilo i vztah Komitetu cleni't Konstituanty
ke generálu \Yranglovi.
»Ucreditovci«,
jak byli pokrteni v Paríži shromáždení
clenové Kcnstituanty,
ohlásili odpoutání se od
politiky generála Wrangla,
uznávajíce
jeho vec nenávratne
za

nos t
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ukoncenou a oprenou o falešný politický základ; požadovali naopak, aby jeho vojáci co nejrychleji
prešli v rady ciyilní
emigrace.
Cinitelé, tvorící politickou družinu generála vVrangla, nechteli
s tím souhlasiti.
Nedosti na tom, politická družina generála
\\'rangla
sama cinila si nároky na to, že je representací všech
ruských uprchlíku,
a dokonce Konvent clenu Konstituanty
a
zorganisovaný
jím Komitét nebyly v techto kruzích uznány,
ale naopak tupeny jako zjev rozkolu uvnitr emigrace. Za úcelem
paralysování
»bludu« levice vudcové více konservativních
živlu,
trvajících
pri hlásání spolecné protibolševické
fronty, zorganisovali Sjezd »celé« emigrace. Sjezd zahájen byl v Paríži S.
cervna 1921 v sálech hotelu M a j es t i c. Byly pozvány kruhy
levicové i pravicové v nadeji, že bude ješte snad mOžno predejíti rozkolu. \-e skutecnosti sjezd tento rozkol prohloubil, nebo!
nezúcastnili
se ho ani kraj ní pravicáci
ani leví demokraté
(skupina kadetCl »novotaktikCt« P. Miljukova, národní socialisté,
eseri i sociálne-demokratictí
menševici, i skupina B. Savinkova).
Sjezd skládal se z umírncné pravé i z umírnené demokratické
skupiny, pri cemž monarchistické
i reakcní tendence vystoupily
do té míry, že Sjezd zteží zatušoval ostré kontrasty.
Nejvíce
charakteristických
útoku podniknuto
bylo na dra Pasmanika
(kadeta pravého krídla),
ac o jeho
uprímném
patriotismu
s ohledem na jeho vášnivou zaujatost
protibo1ševi(;kou nebylo
pochyb. Stal se predmetem
útoku slepých antisemitu.
Za nejvíce charakteristické
pro fysiognomii
sjezdu náleží uznati vystoupení V. Nabokova, který ve svém referáte o ideových základech války s bolševiky promluvil
následujícím
zpusobem:
»dobytí, prevraty, ideály, nákazy revoluce - to všechno není
nde heslo. Nemáme ani dostatek odvahy, ani snad pokrytectví,
abychom si mohli predstavit
nikoli
zidealisovanou,
ale skutecnou revoluci v tom smyslu, v jakém se ukázala na povrchu
ruské zeme. 1 aše heslo - tot prekonání revoluce i reakce na
zúklade státního vytvorení Ruska demokratického«.
Mluve pro udržení ruské armády pod veqením gen. vVran6la,
neprojevil recník neobmezenou
duveru té politické organisaci,
která povstala bezprostredne
kolem vVrangla v Carihrade. Byla
to tak zvaná »Ruská rada«, o níž se N abokov vyslovil jako
o »sporné« instituci, sesiluj ící dokonce rozlom mezi emigrací.
O vztahu k levici vyslovil se týž recník j~šte odmítaveji.
Osud
chtel tomu, že asi za rok po tomto vystoupení byl náhodnou
obetí výpadu monarchistického:
byl zabit v Berlín~ pri prednášce Mi1jukovove monarchistou
Taborickým.

IV.
Sjezd Národního svazu zvolil konecne Komitét, který pot rval
déle než Komitét clenu Konstituanty.
Existuje
dosud a pred
nckolika mesíci svolal konferenci, na aiž se sjeli z rozmanitých
s1redisk ruské emigrace. Jinak vecného významu nemel nikdy.
Jeho usilování
o sjednocení
celé emigrace
nemelo žádného
úspechu.
Nové zaostrení protiv v emigraci zpusobovala osoba bývalého
\'elkoknížete Nikolaje Nikolajevice.
Tato kandidatura
na carský
stolec vynorila se z kruhCt monarchistických.
Tento plán vy\'olal v levicových
demokratických
kruzích
zásadní
odpor,
z",lášte když generál vVrangel uznal Nikolaje Nikolajevice
za
vrchního vudce armády a dal se sám pod jeho velení. Velkokníže neprojevil jinak verejne svých tužeb, podotýkaje skromne,
ž.e »zacne cinnost teprve tehdy, až uslyší volání z Ruska«. Vol:íní toho, prirozene, dosud slyšeti nebylo, a tato »svrchovaná«
vláda je omezena jen na nekolik kruh tI emigrace.
Postavení
kandidatury
Nikolaje
Nikolajevice
vyvolala nejdríve rozklad v samotné carské rodine, t. j. uprostred clenu bývalého carského rodu, nalézajícího
se v emigraci. Proti Niko-'
laji Nikolajevicovi
vystoupil dosti neocekávanc
kníže Cyril
Vladimirovic,
který se s pocátku prohlásil jen za »opatrovníka
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u«, a potom, nemoha více skrývati
svých plánu, proklaal se carem. S ohledem na situaci v Rusku rozhodl se nový
r« ncoznamovati své hodnosti státum jiným. V pomeru
emigraci provedl Cyril 1. rozsáhlou agitaci; v rozmanitých
tredech emigracc, hlavne na Balkáne, objevili se jeho agitori a vyslanci.
Všechno toto má ovšem charakter ponekud operetní, a donce mezi samými monarchisty setkalo se vystoupení Cyrilovo
chladem. Financní reservy tohoto samozvaného
cara jsou
Imi skrovné; nemá dokonce ani jediného deníku a emigranté deníky smeru monarchistického
priklánejí se na stranu Nikoje Nikolajevice. Cyril muže pocítati jedine s nepatrným, nevidclne vycházejícím plátkem. Za doby výpravy nové »cany« do Ameriky pro dolárky, zacali se slízat pod prapor
yrih'!v nekterí novinári a avanturisté
jako príkladne
ukraIDský agitátor Markatull, který byl už pri bolševicích, ale
eaklimatisoval se, a objeviv se znovu za hranicemi, objevil se
stáde Cyrilove.
Pri reci o monarchistech musíme konstatovati,
že v jejich
tretlll neexistují jen nesváry charakteru
dynastického.
Jsou
mezi nimi i odchylky politické, což znací: jsou i levicoví,
praví monarchisté - konstitualisté
i absolutisté. Tito poslední
okonce usilovali organisovati se v oddelené frakci a usporádali
Bl'rlíne r. 1922 organisacní konferenci. V prijatých resolucích
bylo zdurazneno, že Rusko po odstranení
bolševiktl objeví se
dávné síle a sláve »jen ve forme konstitucní
monarchie
vládou vyvolenou monarchou a monarchovi
odpovednou
za
vc.ji cinnost, jakož i jím kontrolovanou.
Zduraznení zasluhuje
agrární program této skupiny. V referáte na toto téma, predloeném na konferenci, se proste plOhlašuje, že po, znicení bolšekl'! »musí býti ohlášena plná restituce práv majetkových
potalých legální cestou pred r. 1917«, a zároven, že »právnlm
ajitc1llm zeme zarucuje se možnost užívání pudy«. Jinými
LVy _ proponuje se úplné obnovení
predrevolucních .pomeru
spodárských. což znací, že kdežto v politických vztazích se
rizPllsob;li monarchisti ponekud jakýms takýms »revolucním
Dázoru!J1«,zachovali ve spolecenském smyslu celou svoji zaujatost.
V dobe zasedání této konference spáchán byl monarchistický
atentát na P. Miljukova, který sem prijel prednášet. Miljukov
šel bez úhony, ale V. Nabokov, kryje ho, byl ranen a zemrel.
Konference monarchistu, vraždou touto velice rozrušená,
priala resoluci odsuzující politické zlociny, jež pusobí nedozírné
ody rllské veci. Vražda V. Nabokova byla tím nesmyslnejší,
zavraždený, jako jeden z redaktori'l deníku R u I (Berlín),
"ém pomeru k monarchismu zaujímal radej i mírnejší než
návistnou posici. Stanovisko jeho deníku blížilo se »Národmu s\·azu«. Konecne je nutno dodati, že v samotném »Národlm ,vazu« jsou rovnež dva proudy, jeden otevrene monaristický (za jeho inspirátora
je možno považovati P. Struo), druhý více dcmokratický,
K poslednímu
je nutno priditi B. Durceva (bývalého teroristu) Zl bývalé strany »Narod'3 \'o1ja«. V oficielních vystoupeních
i ve svém orgánu
tnik russkavo nacjonalnavo komiteta« (Paríž), vedoucí této
ni'ace proklamují neutralitu '" otázce vládní formy budouo Ruska: »Jsme - mluvil na záríjové konferenci »Národo ,vazu« prof. A. Kartašev - jedním z prostredku,
jednou
rou války za svobodu otciny ... Domáhajíce
se osvobození
kého lidu z jarma násilníku, manifestujeme
svou dobrou vuli
ochotnému sloužení vlasti za každé vládní formy, nechceme
iti prck,ížek ar republice, ar monarchii, vedouce dále vysiluci zápas domácí.«
vuj vztah k nové roli Nikolaje Nikolajevice
vyjádril »Náni komitét« tímto zpusobem: »Ruský »N árodní komitét« poval za svoji povinnost dotázati se po informacích
velkožete, i o jeho zámerech, jakož i seznámiti
ho se svým
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materiálem. Ponevadž v rade organisací politických i spolecenských rozšíril se názor, že nastal rozhodující moment k organisaci práce všenárodního
charakteru
s podradením
všech stranických veci jedinému hlavními cíli: t. j. válce s III. internacionálou, a zároven spolecné práci s velkoknížetem
- smerodatní cinitelé
»N árodního komitétu«
pristoupili
k jednáním
s predstaviteli
jiných skupin. Takovým zpusobem došlo k poradám, jejichž cílem bylo hledání formy spolupráce s knížetem.
Cíle toho nebylo dosaženo, nebor predstavitelé
skupin krajne
pravých prohlásili metody za neprijatelné.
V,
Pošinme
mokratum.

se nyní od tohoto »centra« na levo a prejdeme
Komitét clenll Konstituanty,
usilující sjednotit

k decelou

demokratickou
a protimonarchickou
cást emigrace,
ner,rovedl
niceho podstatného
a zanikl nepozorovane.
Ale proud nezanikl,
ale naopak se rozšíril a zformoval v tak zvané »Republikánskodemokratické
sjednocení«.
Centrem organisace stala se hlavne
Paríž, kde dlí P. Miljukov, a kde se utvorilo nekolik politických skupin s príbuzným programem.
Program je vyjádren následujícími slovy: »Bolševici se mýlí, když každého protivníka
považují
za kontrarevolucionáre.
Pod tento název zahrnují
všechny vyhnané za hranice, od Markova, jenž chce 'Uvésti do
Ruska Nikolaje: Nikolajevice - až po socialisty-revolucionáre
a
menševiky. Za hranicemi najde se prirozene dosti staré šlechty
a úredníku, toužících po vzkríšení dávných casu, Pro takové
prirozene není místa v novém Rusku. O vysvobození vlasti za
jejich pomoci i pri úcasti cizích bajonetu není ani pomyšlení.
Stalo se to konecne tak nemožné jako rudá revoluce svetová.
"Cerný« prevrat v Rusku není pravdepodobný.
Ale mezi cernou
a rudou revolucí existuj í strední možnosti: ,'lezi monarchismem
a komunismem
nalézá se republikánská
demokracie.
Místo balancování z jedné krajnosti do druhé je lépe držeti se hned ve
stredu - k tomuto stavu vede konecnc celá historie a clo nehq
se vracej í lidé vždy po revolucích. Nato poukazuj í demokratictí
r<,publikáni. k tomu vyzýváme i my. Idea demokratická
není
l'OVOU. Demokracie
za »samodcržaví«
válcila o svobodu a rovnost lidu, v zemi pro drobný lid a o možnost snesitelné existence pro všechny. Mnoho z demokratu
toužilo, aby Rusko
dosáhlo všeho cestou mírovou, a nikoliv za hroznou cenu revoluce. Car i šlechta tomu prekáželi a svým postupem vyvolali
revoluci r. 1917, která samoderžaví,
dynastii i monarclfJ.i zahrabala na veky. Revoluce se konecne stala nevyhnutelnou,
zpusobenou rozkladem zeme i vlády, zatím ~o prohraná válka si
vyžádala miliony lidských obetí. Ale na neštestí Ruska, z cásti
následkem chyb samotné demokracie,
prekrocila
revoluce normální cíl a dostala se v ruce lidí nehodnoverných,
kterým nebyb
špatnou nejhorší špatnost, vedla-Ii ke vláde. Lid neznal techto
liclí a uvHil jim. Nyní je prohlédl až príliš dobre. Naše úloha
tkví v tom, abychom prišli na pomec lidu usilujícímu sé osvoboditi od nových tyranu a vytvoriti republikánskou
a demokratickou vládu, která by pro nej zachovala všechny klady revo·
luce bez pohroužení v novou anarchii nebo dávné nevolnictvL
Tuto úlohu kladou si republikánští
demokraté.
Netvorí jednolité strany, ale nekolik oddelených skupin. K nim náleží ješte
mnoho clenu bývalých demokratických
stran, které válcily ješte
v dobe absolutismu o pudu a práva lidu.«
K dosažení vytce'ných cíltl považují republikánští
demokraté
za oprávnené jak revolucní, tak i mírové formy oposice vllci
bolševické diktature.
Proto hlásají
»zápas s organisacemi
a
proudy podporujícími
komunistickou
vládu, zároven s ideou jejího mezinároclního
uznání jako vlády právní a národní«, ac
se zároven protiví vnejší intervenci:
osvobození Ruska musí
býti vykonáno »cinem samotného obyvatelstva«.
Vedle toho bojují republikánštl
demokraté
s proudy i organisacemi
smerujícími k restauraci
ruské monarchie. / Slibují uznat revoluci
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v ohledu agrárním a bránit její výsledky. Hlavní úlohu v uklidnení Ruska a organisování
jeho sil v budoucnosti.
Všechny
pokusy o zmarení
výsledkll historického
prevratu
v ruských
pomerech vesnických
zpusobily
by výsledek úplne opacný:
obnovení zápasu revolucnjho nejširšími vrstvami lidovými. »De··
mokratické vládnutí zemí a zároven posílení selského stavu« resu1táty revoluce nesmí býti opomíjeny.
Proto všechny projekty odstranení
reforem ve sfére agrární, byt byly jakkoli"
zamaskované,
jsou republikánskými
demokraty odmítány.
Republikánsko-demokratický
proud politický
má uprostred
emigrace cetné stoupence. Hlavní otázkou ovšem je, muže-Ii
tento smer pocítati s podporou v samém Rusku. »Poslednije
novosti« dosvedcily nedávno v úvodníku, že se v Rusku teší
všeobecné oblibe politická zkratka: kordeki, což znací konstitucionalisti - republikáni - demokraté.
Deník Miljukova
vítá
ovšem s radostí objevení tohoto smeru v Rusku.
Méne výrazným bodem v programu' republikánských
demokratu je vztah k otázce národnostní a k státne-autonomistickým
snahám, zrejmým
u Ukrajincu
a Belorusll i u kavkazských
hGralu. P. Miljukov
ucinil pokus
o rešení této choulostivé
otázky a vystoupil v kvetnu 1924 v Praze s obšírným
referátem pred auditoriem
složeným z predstavitelu
práve všech
»jinorodcu«
(národnostních
menšin) z emigrace. Navržená jím
proposice odstranení
všech závad pomocí dobrovolné
federace
nenalezla ozveny; recníci »jinorodcu« dokazovali ostre, že Rusové mohou s nimi mluviti jen jako »rovní s rovnými«.

VI.
Monarchisté
s jedné strany, republikánští
demokraté s druhé
a »Národní svaz« uprostred
to jsou hlavní proudy ruské
emigrace. Avšak jmenované skupiny nevycerpávají
vše. V emi··
graci je ješte znacná cást s;)cialistu, více méne prizpusobených
názorove existenci sovetu. Praví socialisté náleží do »republikánsko-demokratického
sjednocení«
a podpírají širokou koalici
a s rozhorceností
hledí na ty kolegy, kterí príliš dogmaticky se
drží stranictví a odmítají svaz s nesocialisty.
Nejvážnejší
názory objevují
se ve vážném literárne-politickém
liste: »Sovremennyje zapisky«, vycházejícím
od r. 1920 v Paríži a redigovanérn skupinou pravých eseru. Úcast v nem berou i lidé stojící
vedle socialismu:
D. Merežkovskij,
Z. Hippius, J. Bunin, L.
Sestov a mnoho jiných, ale i sami redaktori
bojují
proti
ortodoxnosti
v socialismu a ve skutecnosti
brání široký program demokratický.
'Méne význacnou posici zaujímají dále Dni,
v Berlíne vycházející
deník A. Kerenského.
O orgáne tom je
možno castó pozorovati
staré chyby ve vztahu k bolševismu,
když príkladne
vyvstala
otázka uznání sovetské vlády státy
evropskými,
list Kerenského
se pustil do diskuse v rozsahu,
který se mnoha emigrantum
zdál býti pri nej menším príliš
široký a nadmíru objektivní.
Na levo od Dni
stojí Vol j a
R o s s i i, orgán pravých eseru, redigovaný
nejbližšími
práteli
V. Cernova. List ten co nejostreji
útocí na pravé esery proto,
že se spojují s nesocialisty
a prátelí se s nimi. Ale ve skutecnosti i tito eseri zmodifikovali
svuj program a uvedli v nej
tolik zmírnujících
elementu,
že se tím zrekli mnoha posic
bývalého radikálního
socialismu;
ale pri tom prece neustále
zduraznují
cistotu svých náZOrll a co nejprísneji
brání se
sloucení s nesocialistickou
demokracií.
Rozklad uprostred
této
strany není již ukrýván.
Oficielní její vudce, V. Cernov, po
návratu z Varšavy do Prahy prohlásil se pro uznání vlády sovetské Evropou.
Více na levo od Cernova i jeho prátel drží se leví eseri,
kterí meli úcast na »rozptýlení« Konstituanty,~ a jejichž predstavitelé v r. 1918-19 vešli v kruh Rady lidových komisaru.
a A. Sreider zaujímali v r. 1918 úrady
Pánové J. Steinberg
lidových komisaru »spravedlnosti«,
a nyní jako emigranti
vy-
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dávají v Berlíne list »Znamia Borby«, v neme napadají bolševiky nejvíce pro útisk svých soudruhu levých eSerll.*)
V témže pomeru k 'oogevikum
jsou více méne i sociální
demokrati.
Podobne jako socialisté-revolucionári
skupiny CernoVa sociálne-demokratictí
menševici vedeni Danem a Abramovicem energicky demaskují komunisty
pro jejich nekonsekventnost a teror (jeho obetmi byli prevážné socialisté), ale zásadne žádají uznání sovetské vlády. Ve skutecnosti je to stanovisko II. internacionály,
ale situace pro ruské sociální demokraty utvárí se dramaticky
tím, že práve v dobe, kdy usilují
o uznání sovetské vlády v Evrope, bolševické úrady provádej!
dále kruté pronásledování
menševikll a eseru, nalézaj ících se
v Rusku.
Uprostred
sociálních
demokratll
existuje
prece i skupina,
která nesouhlasí s temito názory a vystupuje
krajne neprátelsky vuci sovetum. Vyhlašuje
komunisty
za nejnebezpecnejší
kontrarevolucionáre
a reakcionáre
a proklamuje
potrebu zápasu
s nimi. Skupina ta má sv lij vlastní orgán »Zarja« v Berlíne.
Od »polorudých« sociálních demokratu a levých eSerll k ultra
cerným monarchistum,
restauratérum
absolutistické
monarchie,
objevuje se pred námi pestrý kaleidoskop
politický se všemi
prechodními skupinami a odstíny. A není divu! Celek emigracní
tvorí opravdu smesici: od dustojníku
starého režimu, bývalých
dvoranu a velkoknížat až po nedávné cleny Sovnarkomu.
Je možno pri této rozmanitosti
typu utvorit jednotnou frontu?
Prirozene nikoliv! Instinkt prikazuje organisovati
zápas o sjedne-cení tech sil, které se vzájemne programove priblížily. Videli
jsme. že na levém krídle emigt;ace jsou elementy, usilující
o spolupráci s temi, pred nimiž se n.: ní musí skrývat za hranicemi. Jsou< to lidé presvedcení, že vláda sovetská, pod vlivem
nepremožitelných
prekážek bude musit uznati vlastní bankrot
tedy k bezpartijním,
a sáhnouti O pomoc, ne-Ii k emigrantum,
prebývajícím
v Rusku. Proto emigrace prý nesmí hnáti dále
svou odmítavou ideologii, což by odporovalo zásadám a potrebám politiky reální. Takové názory vzbuzují podráždení v jiných
kruzích emigrace, kterí tvrdí, že o nejaké evoluci sovetské vlády
nemuže býti ani reci, a že její osud je predurcen:
musí skonciti zrovna tak katastrofou
jako povstala.
Naše úloha spocívala v tom, aby byly pokud rr1\lžno ~bjektivne
charakterisovány
politické pomery emigrace. Omezili jsme se
tedy na vytcení podstatných
rozdílu, a sice bez soudu subjektivních.

v.

Zlvot

a instituce

K procesu Hlasivcovu.
Dr. Adolf Stránský:

I.
Redakce došly dva clánky o' zakollcení procesu Hlasivcova, a sice od spisovatele Karla Capka a senátora dra
Adolfa Stránského. Clánky tyto zastá'laj í stanÚ'viska
celkem protichlldná.
Karel Capek obrací se proti výroku poroty, senátor Stránský,
nejzkušenejší
praktik-advokát
své doby, proti výroku
soudu_ .Redakce presto uverejnuje
oba
tyto clánky, pokládajíc diskussi o porotách po posledních zkušenostech za
velmi vhodnou. Clánek dra Stránského
se této veci bohužel nedotýká, šíre zabývaje se pouze rozhodnutím soudu po
stránce formálne právní.

Doznávám, že píši tuto stat s jakousi obavou. Znalec
psychiatr
mluvil o c hor o mys 1n Ý c h osobách,
*) Slavná vudkyne této strany M. Spiridonova
let veznena bolševiky. Z toho je duševne chorá.

je již nekolik
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r~'ch prý je zn-ámo, že rádi sledují vefejné udáa že se jich rádi chtejí nejak zúcastniti«, Nuže,
dávám se v nebezpecí, sleduje verejne prípad otcoHlasivce; že budu pokládán za osobu choromy? :\fojí obavu rozptyluje jedine nedostat,ek straz psychiatrie, Veda, která pozorujíc po nekolik
u cloveka a prozkoumavši jeho telesnou i duševní
iílU podává dobrozdání, že je prícetn)', pak ale toto
i« na základe »výpovedí« rllzných více nebo
e verohodných lidí zmení v opak, a vykládajíc
horobném afektu« a »chorobné opojenosti« d)' okamžitý afekt a každá opojenost je porušené
vi, byt i jen okamžité) - mluví o »prechodném
"nutí smyslu a o stavu mrákotném« cloveka dobre
'dho a strílejícího ne snad na nejaký kandelábr,
ž na svého domnele nejvetšího šklldce, tedy ne sice
vne, ale 'logicky jednajícího, prohlašuje cloveka
za nezodpovedného ze zlocinu otcovraždy, taková
nenalezla sluchu u soudcu z lidu a mohla za
vnoll uznána býti zase jen ucenci a sice tentokráte
ci z oboru prává, Tím jsem u veci samé, nebot
mne o kritiku dobrozdání psy,chiatrll, nýbrž o krisoudu samého,
ražská porota prohlásila v posledních letech nerozsudku, jež vzbudily nepríjemný úžas verejnosti
nutily docela justicní správu k de'legaci jiného
u v prípade vraždy bulharského vyslanoe, PrípaHlasivcovým jakoby se byla chtela porota pražská
bilitovat a obnovit povest rozumné a svedomité poI ackoliv ulice byla tentokráte
jako v nejvíce príh na strane obžalovaného, Porota byla na výši
ce a dodala soudu verdikt prímo vzorný, Avšak
ní dvtlr uznal výs'ledek porady porotcu za mylný,
i1jej a usnesl se odkázati vec nové porote ke koému rozhodnutí.
hci nekolika slovy rozvést, že nikoliv verdikt poI n)'hrž usnesení soudu v tomto
prípade v právspocívá na omylu,
'kon opravnuje k zrušení verdiktu a odkázání
pred jinou porotu v tom prípade, je-li soudní uvur
hlasne názoru, že se porotci pri svém výroku
Ia vn í vec i zmýlili. Soudu mus'elo prece naouti, proc mluví zákon o h I a v n í vec i a nio verdiktu vubec, Kdyby byl mel S'Oud tuto otázna zreteli, byl by nalezl v zákone odpoved na ni
byl by mohl upadnouti v právní omyl. Nebot
i rád delí otázky, jež mají býti porotclllTI dány,
ázky hlavní a otázky vedlejší, Tyto vedlejší otázlouží bud k bližšímu vysvetlení otáz,ek hlavních
k jejich doplnení a nazývají se dle toho, kter~mu
to dvou úcelu slouží, bud otázkami eventuálními
dodatecnými. Zákon predpisuje vj'Tslovne, že otázotcum kladené musí býti oznaceny svÝm karak, totiž jsou-Ii hlavní nebo eventuální nebo doda" Pomer techto otázek mezi sebou, t'Otiž pomer
hlavní k otázkám eventuálním a dodatecným
pomer nadradenosti a jest naznacen již v pojmei otázky h I a v ní; jest to skutecne také vy jáv jiných ješte smerech a sice jednak tím, že
hlavní musí obsahovati v i n u obžalovaného
rie je také oznacuje jako otázku o vine - Schuld); dále musí soudní dvur otázkou tou vyríditi
'át obžaloby, k jehož znení se pripíná, kdežto
dem na otázky dodatecné a eventuální má po
stilisace volnou ruku; dále musí skutek hlavní
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otázky býti' konkretisován, kdežto pri otázkách vedlejších stací 'oznacení jejich predmetu pouze slovy dotycným zákonem užívanými, Konecne padá pri posouzení
pomeru techto otázek k sobe nejvíce "na váhu, že kladríá
odpoved na hlavní otázku vyžaduje dvoutretin8~'r'
vetšiny, tudíž 8 hlasu, kdežto pri otázkách vedlejších
stací prostá vetšina, a pri r'Ovnosti hlasu rozhodují ony
hlasy, které jsou pro obžalovaného príz~ivejší, Podradnost otázek vedlejších vysvítá také z toho, že
otázka eventualní jest podmínena zamítnutím otázky
hlavní a že otázka dodatecná j,est podmínena kladným
vyrízením otázky hlavní. Težište otázek je vždy
v otázce hlavní a v ní je tudíž uloženo co zákon oznacuje slovem »v e c h I a v n í« (Hauptsache),
když
v § 332. tI'. r. stanoví právo soudu na zrušení verdiktu. V prípade Zdenka Hlasivc'e byly dány tri hlavní
otázky a sice na zlocin úkladné vraždy, na precin
proti bezpecnosti te'la (v prípade zranení služky
Vlkové) a na prestupek zbrojního patentu. Všechny
tyto hlavní otázky zodpovedela porota kladne; krome
toho položeny byly dve otázky dodatecné a sice k 'první
hlavní otáz,ce na pominutí smyslu a na nízké a necestné
pohnutky. První dodatecnou otázku zodpovedeli porotci záporne a druhou kladne. Je zrejmo, že tu v odpovedích porotcu není žádného vnitrního odporu a že
soudní dvur shledal odpor jen mezi kladnou odpovedí
na dodatecnou otázku stran neprícetnosti
na jedné
strane a mezi dobrozdáním znalcu na strane druhé.
Soudní dvur nemohl tudíž konstatovati omyl porotcu
ve veci h I a v n í, totiž ve veci viny, nýbrž mohl jen
konstatovati omyl ve veci vedlejší, totiž v otázce beztrestnosti. Tyto dve veci nejsou však totožné, ba
druhá, t'Otiž beztrestnost, jest podmínena prvou. N ejsem-li vinen, nemohl jsem spáchat skutek v prechodném pominutí smyslu. Jsem-li však vinen, mohu nicméne státi se beztrestným, jestliže jsem jednal v neprícetnosti,
V každém prípade jest otázka viny základní a hlavní otázkou.
Ponevadž § 332. jen v prípadu omylu porotcu
v h I a v n í vec i, tudíž pokud se týká h I a v 1'1 í
otázky, opravnuje soudní dvur ke zrušení vel' iktu, je
na bí1edni, že tentokráte
neupadli v omyl porotci,
nýbrž soud upadl v právní omyl pri výkladu § 332.
trestního rádu. Budiž tento problém znázornen blíže
následujícím príkladem. Kdyby byl Hlasivec popíral
skutek jemu za vinu kladený a vývodní svedci by mu
byli dosvedcili, že videli, kterak vrah Hlasivcova otce
byl postavou mnohem vetší než. 'Obžalovaný Hlasivec
a kdyby byl obžalovaný dokázal ješte ke všemu alibi
v dobe spáchaného skutku, porota však by nicméne
vzhledem k jeho neprátelskému pomeru k 'Otci a nebo
také vzhledem k nejakým prípadným výhružkám odpovedela kladne na hlavní otázku vraždy, pak by soud,
jsa jednohlasne názoru, že obžalovaný skutek ten nespácha'i, mohl použíti práva jemu §em 332. daného.
Tato suverenita soudu nad porotním. verdiktem nesahá
za hranice § 332.
Nejde zde o tuct'Ový prípad. Vec Hlasivcova otrásla
celou verejností. A když melo dojít k usmírení uražené
spravedlnosti,
sáhnuto k rozhodnutí,
jež vyvolává
úplný zmatek v právním vedomí naší verejnosti. Bude
treba nove1isovati organisaci soudní. Když pred krátkou dobou vláda stav soudcovský materielne prízniveji
vybavila než ostatní úrednictvo, byl tento cin vlády
všeobecne vítán. Nebot soudcové mají býti elit'Ou byrokracie a jejich úrad jest tak duležitý, že mají ve
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svých rukou celý právní život a vše co s ním SOUVISI,
tudíž statky hmotné i ideální. Práve proto však je
lidstvo oprávnenO' hledati u nich vyšší vzdelání a dokonalau znalost zákonu a ducha jejich. Kde této znalosti není, povstávají velké škody.
Právní prostredky jsou slabou ochrana u proti chybám a amylum soudcu. Vážím si vysoce našeho stavu
soudcovského a ve svých témer padesátiletých cetn)"Tch
úredních stycích nalezl jsem mezi soudci velké množství lidí do úmoru piIn)"Tch,na výsost spravedlivých a
svedomitých, nezištných a žádným svodum neprístupných. Celkem mužeme býti hrdi na náš stav soudcovský. Avšak tyto mé zkušenosti nevadí mému presvedcení, že je v zájmu státu, aby soudce, ucházející se
o vyšší hodnost, rekneme pocínající ad šesté hodnastní
trídy, podrobil se nové vyšší soudcovské zkoušce, jež
by poskytovala záruku, že vedecká úraven v soudnictví
bude zvýšena a že príslušníci soudcovského stavu neprestanou sledovati pokroky a výzkumy právnické
vedy. Zacež bych ovšem daporucova1 ješte vetší honorování jejich cinnasti.
Druhá vec, vyžadujíd opravy, jest atázka nedotknutelnosti a nezodpovednosti soudce prO' jeho presvedcení v judikature. Když dnes soudce pres sebe hrubší
omyl ve výkladu zákona se zatarasí za tak zvané presvedceni o správnosti svého názoru, nelze jej ciniti
zodpovedným. Syndikátní žalaba je zpravidla marnou,
nehlede k tamu, že chrání jen pred .patrnou1 nedbalostí.
Zde by se odporucovalo uzákanit opatrení, aby soudce
byl práv ze svého úkonu jak hmotne tak i mravne, když
by nestranná
instance, jako je právnická fakulta
u~nala, že ten který úkon saudcuv prozrazuje
oci~
vldnou neznalast zákona a nebo j,eho ducha.
Karel Capek:

II.

Nepatrím jaksi do rodu zvedavcu; netlacím se do
.porotních síní, abych se pásl na úzkosti obžalovaného
na souboji advokáta a státního zástupce ani na intimi~
tách prelícení. Ale ctu - nekdy se zatajeným dechem
- prubeh lícení; nekdy je mi, jakobych soudil ssebou;
nekdy prožívám nejistoty porotcu a sdílím se s nimi
o úlevu, padne-li verdikt jasný a nesporný. Hlas poraty mne není jen rozhodnutím
osudu obžalavaného; je mi indexem právního a rozumového stavu našeho lidu. Každý dobrý verdikt je mi kulturním
úspechem; ale špatný verdikt, který je prati rozumu
i právnímu citu, mne hnete více než nejaká státní aféra
nebo špatný zákon, nebot otrásá duverou v lidové instinkty a v sám základ demokracie.
Mladý cizinec zastrelil na pražské ulici politického
odpurce; a porota pronesla výrok, že se nedapustil ani
vraždy ani zabití ani ubližení na tele; porata poprela
proste samu dokázanou a doznanou skutecnost krvavéhO' cinu. Uštvaná žena, jež jako zvíre nocovala s novorO'zenetem v lese a v hruze bídy chtela zabít hladové
díte i sebe samu, byla odsouzena olomauckou porotou
k smrti. A nyní se stal nový prípad, k nemuž není
možno mloeti.
když byl výrok poraty z nejakých duvodu zrúšen, prece zustává fakt, že asm laiku z dvanácti se považovalo za oprávnené rozhodovat nejen
o vine a nevine obžalovanéhO', nýbrž O' lékarské diagnose. Míním tu verdikt nad mladým Hlasivcem.
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Nechci razš'lapávat divné a strašlivé okolnosti cinu
a rodinných pomeru, jež mu predcházely; je to typický, byt neobycejne extrémní príklad rodového rozkladu, jenž desive casto se vyskytuje v prostredí naší
buržoasie; nesporne opakuje se tu chmurný problém
tretí generace, problém závažnejší než. jsme zvyklí
myslet. Stacilo sledovat akta procesu, aby každý ctenár
odhadl naprastou degenerovanost
mravne chatrného
otcovraha; avšak, není-liž pravda, my všichni jsme
laici; nuže, dva soudní znalci vypovedeli, že obžalovaný je na hranici prícetnosti a že, jak mohou proh'lásit, dopustil se cinu v prechodném pominutí smyslu;
posléze že by se slušelo odevzdat jej ústavu prO' choromyslné. Byli to dva lékari a nad to nikoli noví lidé
pred tribunálem. A na to osm laiku odhlasuje, že to
jaksi vedí lépe než soudní znalci a že se obžalovaný
nedopustil cinu v pominutí smys'lu. Není a nebude
známo, kdo bylo tech osm pánuy kterí se tak autori·
tativne vyznají v psychiatrii.
Není známo, jakého
jsou povolání; ale troufám si predpokládat, že by jim
byla cizí myšlenka, aby doktor rozhodoval o nejaké
odborné otázce jej i c h povolání. Jsou to zajisté slušní
lidé, které by v obcanském živote ani nenapadlo prít
se s lékarem o diagnosu paranoie nebo cirkulární manie. Aie seberte jich dvanáct a reknete jim lichotive, že
záleží jen na jejich váženém mínení, a oni budou zcela
vážne hlasovat o tom, trpí-li abžalovaný chronickým
zánetem ledvin nebo tellurickou gravitací.
Nechci precenovat jistotu dnešního lékarství, zejména ne. v atázce prícetnosti; hranice prícetnosti je
i pro filosafa težkO' definovatelná; ale cím nesnazší je
tato oblast, tím vetší ostych má razumný laik, aby v ní
rozhodova'l po své nevedomosti. Otázka prícetnosti se
klade soudcum-laikum jiste jako eventuální polehcující
moment, ale ne jako príležitost delat diagnosu na svou
pest. Není-Ii dobrozdání znalcu presvedcující, muže
žaloba nebo obhajoba žádat O' vyslechnutí ,dalších
znalcu, ale nemá exponovat porotu tím, že jí dává
právo na nejhrubší inkompetenci. Porota joesnad soud
svedomí, ale niko'li soud relativní nevedomosti.
»Rudé Právo« poznamenalO' k tomuto verdiktu, že
prý nezáleží tolik na živote jedné lidské vši. - Uznávat jakýsi rozdíl mezi vší a clovekem j,e ovšem vec
politického presvedcení; ale v podstate nejde tu o jednohO' O'bžalavaného, ac otázka života a smr i není
v žádném prípade lhostejná, nýbrž jde o samo právní
vedomí, a hodnotu spravedlnosti.
Ztrácet v tom t o
ohledu citlivost znamená rozviklávat sám mravní zá·
klad sveta. ,Pokud mne se týce, nebál bych se žádného
teroristy, pokud by byl nadán velmi živou právní citlivostí. - Stane-li se nejaký zvlášte strašný zlocin,
mluvíme rádi O' úpadku spolecnosti; ale meli bychom
spíše mluvit o úpadku spolecnO'sti, prihodí-li se zvlášte
špatný verdikt. Zlocinec a jeho cin je konec koncu
vždy abnormita; a!le dvanáct solidních lidí kterým
je dáno dost casu k rozvaze, je nebO' má být 'sám normál, sám matematický prumer právního vedamí. Sebe
vadnejší abnormita není tak povážlivá jako nejaká
vada v prumeru. Rostoucí rada sporných porotní'ch
výroku je skutecnost, jež by mela zamestnávat zákonodárce. . . i nás ostatní.
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Slovanstvo

ruský mužík pres tu svoji negramatnost je tak hluboký,
že Evropan nemuže vubec dO' tétO' mužÍcké duše vniknauti. Cteme-li ruskau literaturu, je prý ta literatura
tak
hlubaká, že i ves·elohry mívají zvláštní, castO' hluAdlof:
boký smysl. Clavek naráží pri slavanských problémech
Mladý Slovan hledá svuj svet.
vubec na talik »duchovosti« a »hlubších smys.lu«, že je
nutnO' k tamuto zaujmouti aspon nejaké stanaviska.
Slovanské místa ve svete hledali již lidé tak schopní
Chtel bych ta ukázati a osvetliti prakticky na príklade.
a nadaní, ž·e je více méne odvahou prinésti k tem jeO anglickém básníkavi Brawningovi kalavala následujich prob:lémum, otázkám a rešením nejakou tu svoji
drobnou myšlenku.
jící historka: Jedna dáma ptala se ha ve spalecnasti na
Hledali a snad i našli nebO' aspon urcili místo sla»vlastní smysl« jedné prekrásné prý jehO' básne. Zdála
vanské ve svete lidé jako na pr. Kollár, Havlícek, Dose jí, že nerazumí tétO' básni plne, a tak si prá!la zvedeti
stojevský, abychom uvedli nekteré z tech velkých
ten pravý smysl. Ukázala básen Browningovi, Brawmrtvých; mezi temi živými úcastníky tohO' »Velikého
nin.g básen precetl, zamyslil se nad ní a nakonec poHledání Slovanskéha« cteme pak jména jakO' Hdlecek,
vídal: »Když tatO' básen byla napsána, razumeli jí jen
Cerný-Rokyta, Kramár, Masaryk, Beneš atd. Nekdo by
dva, Všemohaucí a já. Dnes jí razumí jen jeden, Všemohl namítnouti: Jaké pak hledání, vždy t Slavané už
mohaucí.« Talik anekdata, zarucene prý pravdivá. At
už tak ci .anak, jiste lze míti za to, že básen ta je dato svoje místo ve svete mají! ,? NikdO' z tech velkých je
dnes v Browr..ingových sebraných spisech á mnohý
nehledal, nejvýš snad vymezoval, papsal.
dnešní ctenár je nadšen kr: snými a hlubakými slaV urcitém smyslu, pravda, každý národ má už svoje
vy básne, které padle básníka saméhO' pilne razumí jen
místo vlastne dána tím, že existuje, a tom jiste není
sporu, ale práve tak jiste nebude zas sparu a tam, že Všemahaucí - - Tak nejak je ta, myslím, s valnau vetšinau tech hlubychom byli spokojeni se stavem Slovanstva tak, jaK
bakých slavanských problému, programu, tužeb. Mnoha
o nem dnes víme ci -ješte spíše nevíme. Dnes jiste více
slav, mnoho slavnostních recí, mnoha debat, mnoha
než kdy jindy je na míste snaha »hJledati místa slovanské ve svete«, panevadž místy sotva víme ',íee, tld že
caje, mnahO' papiros a mnoho pragramu, jimž veru
rozumí Jen - Všemahoucí.
S tahat o hlediska mnahý
»Slovanstva prec jen ješte existuje«. Tech nekolik našich neúplných vedomastí o Slovan:otvu je dnes prislavný panslavista pripada mi jakO' nejaký mystický
kryto prachem války, ta, co jsme kdysi snad velmi
básník, a jsem nekdy na razpacích, nemám-li pa'važodobre znali, je zmeneno; možno smele ríci, že »mladý
vat za mystika také leckterého slovanskéhO' -- paEtika?
Slovan« je prínyo nucen najíti teprve »svuj svet«. NebO' snad apravdu jsau slavanské veci tak mystické,
První atázkau, která zasluhuje objasnení, jest: Lze
že jim Evropa nemtlŽe rozumet v jejich pravém výpsáti a Slovanstvu, aniž by clavek všecky zeme slaznamu? Jest atázkou, zda je ta pravdau, že Evropa nemuže rozumet Slavanstvu.
Je potrebí všimnouti si
vanské zcestoval? A ponevadž jednuu z nejvetších zemí
a zároven ze zemí nejméne známých jest Ruska, je pablíže taha, že jinými slavy znamená to ve slovanských
trebí predložiti si další otázku: Smí psát 0' Rusku neocích vlastne pahrdání nad Evrapau,
znamená ta:
kdo, kdo nebyl ani v Maskve ani v Petrahrade (ci
»inu, mezi námi Slavany, Evropa je príliš' me J.k á,
Leningrade?), a kdO' tak tak zná tusky císt a psát?
príliš pavrchní prO' nás, nemuže naší hloubce parazumet, n ev y s t i hne nás p I n e«. Trebaže myš'lenka
Jeden názor je, že, chtel-li by prý nekdO' vecne
a tam, »že Evropa n~muže nám razumet«, dašla schváO Slovanstvu psát, mus·el by prý znát pokud
možno
všecky slovanské jazyky, mus·el by prý vniknouti dO' lení Dostajevského a TOlstéha, pres to, mys'lím, by mela
Myslím, že je ta je11izajímavý prípad
ducha jazyka, historie, palitiky, literatury a ceho všehO' býti zavržena.
jiného tech všech jed:lotlivých slavanských kmenu a »pyšné pakary«, pokory, která ta ani neví, že je pyšná,
velikášství zvláštníhO' druhu, jaké bývá damavem zhunárodu. Hlavní dtlkaz je vždy kladen na to, že je nasta na nivách širé maticky Rusi. Praví se tu vlastne
prosto nutno vniknouti dO' »ducha vecí« a vubec »duústy
jak Talstého tak i Dostojevského: hle, vy Evrocha« toho, o cem chceme psáti. Ovšem vniknouti spepejcíci, kterí jste tak pyšni na své vynálezy, vedu, techcielne do »ducha vecí slovanských« to je prý vubec velniku, kulturu i umení, kterí ženete se stá'le nekam šími težký prablém, jakO' obecne zejména veci slavanské
leným spechem a chvatem, hle, proti abycejnému rusjsou plna samých hlubokých a ješte hlubších problému.
Zdá se mi však, že tentO' názor by vyžadaval trachu
k~~uv mužíku jste J?elcí, nespakojení, nedostanete se
pn vsem chvatu am k tomu, abyste se priblížili štestí
kritiky.
Je možno, býti osobne c'lovekem silne pasitivisticky
n~šeha mužíka. Sedí mužík, nepaspíchá, paškrabe se za
tylem a nekalika slavy vetší maudrost vyJeví než vaši
náboženským a prec jen nedati zhala nic na t. zv. ducha
ani tl lidí, tím méne pak u vecí. Jak také vniknauti dO' filasafavé. Ucte se, Evropané, 'Od mužíka. - Taková
byla daba pred válkou.
»smyslu« nebo »ducha« nejaké události ci veci, beží-li
O vec absolutne nesmyslnou
a bezduchou?
Nemohl
Zvláštní daba ta byla, kdy Edé byli takrka fascinajsem se presvedciti o tam, že by všecky nebO' aspan vetváni »hlaubkou« vecí, všemu pripisaval nebO' ve všem
šina t. zv. slovanských prablému mela nejaký smys'l hledal se skrytý hlubší smysl, zejména pak ve všem co
nebo ducha, spíš se mi zdá, že veci slovanské nejcasteji
pricházela z výchadu.
Každý blikací plamének z 'výchadu pavažaván byl za veliké svetla ... »Ex oriente
ani ducha ani smyslu nemely. Zvlášt a ruských prablémechto myslím platí, at už ta jsou prablémy asablux«, to byla hesla. Zatím vyšla na výchade jen hvezda,
ní, jako na pr. útek starecka Tolstaje z domava ci prokterá rr;naho svetla asi neprinese, protože nesvítí, je jen
- ruda.
blémy mass, jakO' na pr. revolucní a jiná hnutí.
Dostojevský píše, že Evrapan nemuže prý Rusku
Legenda ,a výchadních tajemných hlubinách myšleni
porozumet. Totéž ríká Talstoj, dle nehož již abycejný
má svoji tradici, mezi lidem i mezi ucenci. Lidu jsau
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taje~ní už fakiri s jejich triky, pro ucené je tu pak
mystlk~ Thákurova a jiné moudrosti brahmánské, a tak
se dostI obecne verí, že východ je hlubší než západ. Je
škoda, ž'e se u nás nikdo pred válkou nezabÝval touto
otázkou kriticky, hyl by tím zejména nám mladým
v našich pochybách velice prospel. Letmo zmínil se
o této veci, vycházeje ovšem z ponekud jiného hlediska .. p,rof. Rádi v »poznámkách«, které napsal ke spisu
KreJcl~.o »0 3esk~m vzcl~lání« a které uverejneny byly
v »Nasl Dobe« (c. 10 roe. 1924). když snad v nekte~ých malickostech bych mel ponekud jiné mínení, prec
J~n v c;elku vyslo~il tu RádI to! co mi bylo jasno již
pred valkou, co vsak nedovedl Jsem jasne tenkrát vyslovit. Rádi píše:

I

»Jest jen romantická tradice nicím neoverená, že. by Francouzi a Anglicané byli jen povn:hne vzdelaní, kdežto Nemci
"hlubocí«. Nenapadá mi Nemcu snižovati;
jest pekné, že
se Krejcí nebojí mluviti o jejich dobrých vlastnostech, ale
ta povestná hloubka ševce Biihma (jenž, jak známo, psal
mystická pojednání, která Schelling do nebe vychválil) jest
nejméne vhodnou príležitostí, kde je se. možno Nemcu zastati. c..ím jdeme dále na východ, tím více slyšíme o této
hloubce: v Nemecku se zacíná, v Rusku v ní tonou mužíci
podle Dostojevského,
kterí mají všecko lidské vedení, jaksi
od prirozenosti
a bez ucení v sobe, a což teprv v Indii a
Japonsku. Tam jest taková hloubka myšlení, že jen tichým
a vecným mlcením se jí priblížíš. Není to však divné že
tato hloubka cítení je tím vetší, cím je vzdelání melCejší
a že cím se clovek více blíží ideálu hloupého Honzy, tím
má vetší talent k hloubce? Bylo by na case postaviti se
trochu kriticky k této povere, zvlášte po zkušenostech
válecných. Že by vzdelanec nebyl schopen opravdového
hlubokého citu, že by Anglicané a Americané
tohoto citu nemeli, že by nemeli pravého vzdelání ducha, kterého bychom
meli hledati jen u Nemcu, to je tak absurdní, že stací to
jen jasne vysloviti,
abychom prestali o tom debatovati.
Vzpomenme na prípad tonoucí lodI Titanicu:
ukažte na to,
kde se Východ muže pochlubiti,
že v takovém prípade
všecky ženy a deti zachráneny,
ackoli sta osob zahynulo,
a pak teprve mluvte o hloubce citu na Východe a o pouhém
formálním
vzdelání na Západe.«

Ano, i když víme, že proti nekterým mužum na Titanicu musely býti namí feny revolvery, prece zustane
faktem, který nelze oddisputo:vati, že všecky ženy a deti
byly zachráneny a že mnozí mužové umírali klidne a
hrdinne za zvuku písne, chcete-li prímo mystické, »Blíž
k Tobe, Bože muj«.
Rádi mírí spíše proti hloubce nemecké, ale myslím,
žE'by bylo ješte lépe, obrátiti se proti t. zv. hloubce slov§lnské. Tady je ješte víc'e nejasných pojml\ potrebujících objasnení.
V r. 1912. v roce prvního sletu »Slovanského Sokolstva«, byla u nás doba taková, ž·e byl by prohlášen
možná dokonce za zrádce vlasti, pri nejmenším pak
aspon byl by považován za hlupce a neinteligenta ten,
kdo by byl, rekneme, v,erejne nekde prohlásil, že se mu
ruská literatura nelíbí.
»Vám se nelíbí ruská literatura!?«
Doba byla taková, že lidé by se byli útrpne ohlíželi na toho, komu se
ruská literatura nelíbila. Lidé po Ccchách byli nadšeni,
oficielne nadšeni ruskou literaturou. Nejevil-Ii kdo nadšení, pohlíželo se nan jako na cloveka méne inteligentního, který n ,e r o z umí hlubokým. myšlenkám slovan-
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sko-ruským.
R o z u ~n e t rovnalo se tenkrát 1í bit,
b)·t nadšen. Logika predválecného »slovanského« myšlení byla tato: aby uprímnému ceskému vlastenci se
nelíbila literatura ruská, tak slovanská, to apriori 'nehyio považováno za možné. Neiíbila-li se proto prece,
pak to bylo asi jen proto, že ten dobrý clovek jí »nerozumí«, nedovede postihnout tu psychologickou a jinou
krásu, nedovede se nadchnout tím hlubším smyslem,
nepremýšlí pri knize, není to pravý Slovan,. Není to tak
dávno a pamatuji se tedy na tiché pohrdání, s jakým
shlíželi ctitelé ruské literaturv na nás, kterým se Dostojevský i Tolstoj zdáli smutnými romanopisci bez
cíle, žádnými geniji, kterí by se rovnali na pr.
Shakespearovi nebo jiným.
Mladý student cetl skoro všecko, co z ruské literatury bylo pr,ekládáno, cetl rozbory Masarykovy v »Naší Dobe«, cetl znova a znova a nemohl si pomoci. Ruská literatura, a to i jména svetová jako Tolstoj a Dostojevský, ne nad c hla.
Machar tehda napsal básnicku, kde byla charakterisována
ruská literatura pochvalnými slovy »vy ruská péra poctivá« a mnohý
»mladý Slovan« se asi stydcl a omlouval sám pred sebou, že ho ta ruská kniha nedovede tak nadchnouti
jako Machara. Clovek cetl a nekdy se i trápil, aby docetl nekonecný ruský román, cetl kritiky a psychologické rozbory a snažil se v y b r a t i s i n e c () pro
s v u j ž i v o t. Ale pro život nebylo tam nic než
s m u t e k, ustavicné r o :tb e h y a n e k o n e c n é
t e s k o, nikam se de facto ti slovanští hrdinové nedostali, všechno to bylo »j.en tak jaksi«, a prec jen prý - v tom' všem nutno hledati a najíti hluboký
smysl. Aspon ve všech kritikách a rozborech bylO' plno
podobných chval. Dnes, po zkušeno tech válecný;ch, je
cloveku jasno: nekonecná pastva pro psycho'logické
rozbory, ano, k tomu je ruská literatura dodnes, ale
není tu nic pro mladého cloveka, který hledá cin y.
Prešla válka a ve veliké ruské revoluci po ješte ';etších zmatcích zustali na Rusi na vrchu bolševici. Bylo
to do jisté míry velkou odvahou tvrditi v nejistých do!Jách r. 1917 a 1918, ?e Kolcak, Denikin atd. se >:-jiste«
shroutí, a že bolševici zustanou, že zustanou pres to,
že my všichni bychom si práli ze srdce, aby se nelidská
a krutá tyranie bolševická shroutila. Nekterí z tech,
kterí nedovedli se pred válkou vpraviti do oficielního
nadšení pro ruskou literaturu a kterí pak prošli školou
války, dívali se i na události ruské revoluce ponekud
jinak než oficielní verejnost. Události daly pak za pravclu temto skeptikLlm, bolševismus pres to, že je to systém násilný, ba zlocinný, se udržel. Snad bude zajímavé vrátiti se a objasniti predpoklady onech správných úsudkLl z r. 1917/I8.
!
Predevším je tr·eba zbaviti veškeré slovanské veci
jakéhokoli mysticismu, nejasností, falešného svetla a
všech zdánlivých hloubek. Svet r..ení takový, jak ho nekdy malují malíri a lící umelci, dokonce pak ne takový.
jak ho malují nekterí »specialisté-umelci«. Na svete
jsou sice i hrany a úhle, jak je maluj.e na pr. Picasso,
nejsou však všude a ve všem, - na štestí! Slunce
nekdy zapadá tak banálne, že by si t'O moderní malír
vLlbec ani neosmelil namalovat, a prec jen je to hezký
západ s'lunce. A svet není také tak smutný a beznadejný, jak se jeví ve spisech Dostojevského a jak ho
lící skoro celá ruská literatura.
110

Je treba uvedomiti si, že je sice na svete dosti vecí,
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které mají nejaký smysl, ale že je asi ješte více vecí,
které nemají žádný hlubší smysl, ba které jsou prím:)
I:esmyslné. Je treba hledati svet, jaký je, ne jak se
zdá. lystická slova o »budoucnosti slovanské«, o »poslání s!ovanstva«, »messianismus slovanský«, messianismus »svetové revoluce bolševické«, to vše potrebo\'alo by revise, prohlédnutí. Je mnoho takových hlubin,
které po bedlivém zmerení ukáží se bi'ti jen. melkým,
pouze hluboce vypadajícím bahnem.
Válka prinesla na svetlo mnoho nových názorll,
které by nemely upadnouti v zapomenutí.
Válka ukázala, ~e pro posuzování kultury mají velk~ v~znam
i veci tak smešné a nepatrné, jako jsou - s odpuštením - vši. Snad mnohý, který nebyl na vojne a neví,
co je to býti zavšiven, nepochopí dobre plný dosah faktu. Ackoli se stavím proti všemu precenování fakt a
podkládání zvláštního významu urcitÝm faktltm., prec
jen chtel bych tvrditi, že práve t:lto banální zavšivelJostje to, která nekdy má dokonce »hluboký význam«.
Pripustíme-li zásadu »mens sana in corpore sano«,
lllužeme pripustiti i to, že, je-li telo zavšiveno, mt"tže
Hti, - obrazne, - v jistém smeru i duše ponekud
»zavšiven::t«. Známo pak je, že k fysickému zavšivení
nejspíše inklinují huste zarostlé hlavy. Takže obrazne
a možná i fakticky byla by to dve »bohulibá« zamestnání, pri nichž clovel, nejspíše inklinuje k zavšivení,
totiž válcení v zákopech a povolání, které není myslitelno bez vážných vousatých patriarchálních hlav, mysticismus. Snad se to zdá nekomu ponekud ne\'ážným, ale myslím, že aspon nejaký smysl v tom je.
Kdyby mel ceský Hloupý Honza dlouhé' vousy, neverili bychom, že je to náš Hloupý Honza, naopak by
spíše každý myslel, že je to nejaký mudrc od východu.
Pozor, nekdy je to v pohádce, jindy je to ve skutecnosti. treba si dát pozor.
Snad bude mnohi' zklamán. nevedeckostí metod, kterS'mi »mladý Slovan hledá svuj svet«, snad budou nalezena i skutecne slabá místa v následujících úvahách.
At už jakkoli, nejaký užitek snad mohou prece prinésti.
Pisatel snaží se naprosto uprímne vypsati nejen všecky
s\'oje pochyby, touhy a názory, k nimž dospel, ale také
cesty, jimiž k nim dospe'J. »Mlad)' Slovan«, ci spí;e
»mladý Cech« chtel by vystihnouti také stanovisko a
názory generace, která pred válkou byla tak asi práve
hotova se svým povšechným vzdeláním, jejíž vysoko'kolské studium koncilo bud ve válce n.ebo až po válce.
Generace. která teprve ted pocíná se uplatnovati v živote. T;tto generace zr.á sice ponekud »slovanské míto« predválecné, jimk však patrí tato generace už
dobe poválecné; pri tom je to generace, která prožila
cinnc válku, at už v legiích ci ve vojsku rakouském ci
doma.
Podávám-li zde svoje názory, vím, že nejsem niktesplnomocnen k zastupování generace, jejíž stanoisko se snažím vystihnouti a vím tedy, že nekteré
moje vývody nedojdou souhlasu ani u »mladých« ani
u »stadcl1«. Pres to však doufám, že mohu o sobe
psáti jako o »mladém Slovanu hledajícím svuj svet«.
nebot - nejsem konecne - ani Anglican, ani Nemec,
:ani Žid. Pouhá mladá jepioe slovanská, jeden z milionu
ladých Slovanu. V tomto prípade slovanská jepice,
arozená ve »S'lovanské Praze«.
rak
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Dermenghem:

Východ a Západ.
»Germánsko-asijská
ofensiva proti západní kulture.« Tak zní
titul clánku, »kterým Henri Massis vyvolal J;"ozsáhlou polemiku,
na jejímž základ.': popatríme na telito problém z širšího hlediska.
Povera o pokroku patrí nepochybne k nejpošetilejším,
zvlášte
projevuje-Ii
se formou hloupouckého údivu nad rozvojem moderní vedy a techniky. Je-Ii urceno, aby vrtošivý vývoj lidstva
dospel ve svém celku prllbehem zápasu mezi principy dobra a zla
k nejakému
skutecnému
pokroku, mohlo by se tak stát jen
cestou velkých synthes, dovolujících
upevnit náležité posice již
získané. Jednou z takových revolucí a z takových synthes, nejpronikavejší
takovou, rekneme, »synthetickou
revolucí« je patrne krestanství, které vneslo do rccko-Iatinské dekandence renesancní prvky. Sloucilo Východ a Západ. Privedlo k rozkvetu
dva velké náboženské proudy, z nichž žádný nebyl sám sebou
falešný, ale z nichž jeden, židovská ortodoxie, byl trochu úzký
a nedokonalý,
druhý,
pohanský
polytheismus,
zubožený
a
zbahnelý.
Západ odmítl prudce tento vpád Východu. Deset milionu
nejmuceníku bylo obehni této jaksi instinktivní
reakce.
ušlechtilejší
Rímané, jako Marcus Aurelius a Trajanus,
obháj-'
cové velkého mesta a bohtl považovali za nutné házeti krestany
na pospas lvum a delati z nich smolné živé pochodne.
V prítomné dobe shledáváme
7.ase reakci Západu proti východu. Ale problém zatím zmohutnel. Krestanství,
které vítezne
vtrhlo v rozpadávající
se rímské císarství,
kresfanství,
samo
synthesa židovství a zlepšeného pohanství, a vedle neho vzpomínky na reckou kulturu a latinskou civilisaci se staly spo!tcne základními prvky evropské duše. Octli jsme se dnes znovu
v kritické dobe, v dobe úpadkové a prechodné, z níž východisko
muže dát zase jen podobná nejaká »synthetická revoluce«.

I

Mnoho lidí zacína chápat - vdecíce ani ne vlastnímu bystrozraku jako spíše pouceni strašnou válkou a hrozbami
nových
katastrof
že západní civilisace v jistém smyslu se octla
v úpadku. Nejsolidncjší,
do vcet-ejška moudrými lidmi uctívané
pravdy jsou otreseny. Lidé se táží, je-li v pravde všelidským
ideálem ideál západní, záležejír.í v tom, aby se vy težilo (jak to
definoval prekrásne
nejlepší básník prítomnosti,
Paul Valéry)
»maximum
potreb. maximum
práce, maximum
kapitálu, max:mum výkonnosti,
maximum
ctižádosti,
maximum
moci«;
všechno to tíhne dnes jen za vncjškem, povrchem, za hmotou,
a v pravde proti duši.
Vliv a význam Evropy je navždy otresen. Asie pochybuje
o vetší cene bílé kultury. Její hluboká duše odsoudila stroj,
konkurenci,
»business«,
odstrcení
duchovnosti,
materialismus
Západu.
ejvetší mužové Orientu se odrekli slavnostne
naší
kultury. Mnozí východníci pak neváhali prohlásit práve, že je
v naprostém
úpadku_ A tak dnes evropský sluch se ohlíží
v úz.kostech, odkud mu vzejde nová, osvobozující synthesa.
O tomto problému napsal René Guénon knihu: V Ý c hod
a
Z á pad,
která pobádá k vážným
úvahám.
Naprosto
nepripouští Kiplingovo tvrzení, že Východ a Západ »se nikdy nesetkají«.
Závery, k nimž dospívá, jsou asi tyto: Dohoda je
lIutna. Je velmi nesnadna. Je možná? Samozrejme
nemuže být
tato dohoda splynutím.
Pravá jednota je harmonická,
slucl1jc
I'ez porušení osobitosti.
Dohoda mezi Východem a Západem je nutna ke spáse Západu,
l[t5rý se octl povážlive na scestí. Úkolem elity bude pracovati
o tuto dohodu a soucasne hledat lék proti strašlivému
duševnímu rozvratu naší kultury.
Dohoda je však nesnadná, ponevadž její podmínkou není nic
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menšího než úplné prehodnocení a vyvrácení našich »modernich pojmu" a merítek. Dohoda stejne jako rozpor tkví ve
vysoké oblasti zásad. Už tím, že by se Západ priklonil ke
skutecné duchovnosti a k principum opravdové kultury, preklenula by se nejvetší propast, která jej dnes delí od Asie.
Které jsou tedy hlavní myšlenky (Guénon neváhá ríci iluse
a predsudky) vyznacující m ode r n í h o západního ducha? Jsou
to domnenka o jednotné a pokracující kulture, pak vedecká a
životní povera.
Staví-li západní predsudky v prítomne dobe hráz mezi naSl
a východní kulturu, je to proto, že jsou pravým opakem
opravdového duchovního života, který si Orient udržel v neporušené celistvosti, kdežto Západ »ztratil o nem poslední ponetí«,
až, dodejme na nekteré jednotlivce, nazývané obycejne s dávkou
príhany »mystiky«. Ti, kterí to pochopí, dokládá spisovatel, postihnou tím už, v cem vlastne tkví nahodilý rozpor mezi obema
svety. Sblížení techto dvou cástí lidstva a návrat Západu k normální kulture jsou v podstate touže vecí a dodává práve tomuto
sblížení nejvetší zajímavosti: z toho také plyne, myslí autor, že
získá-li kdo pri tom sblížení, je to jedine Západ. »Má-li i Orient
na tom zájem, je to zájem jiného rázu a nemá pro nej naprosto podobné duležitosti«. Pro Evropu je to otázka života
nebo smrti.
»Pokud si západní lidé, píše Guénon, budou domýšleti, že
existuje pouze jediná kultura v rozmanitých stupních vývoje,
nebude shoda možná. Pravda je, že jsou velmi cetné kultury,
vyvíjející se velmi ruznými smery a že kultura Západu jeví
známky zvláštní výjimecnosti ... Není kultury, která by jiné
po všech stránkách predcila, ponevadž není možno, aby clovek
rozvíjel svou cinnost stejne všemi smery, a ponevadž linie vývojové se casto naprosto rozbíhají. Jenže je dovoleno soudit na
platnost jakési škály hodnot, a myslet na príklad, že veci duchovní oblasti predcí svým významem veci hmotné. To, cemu
západníci prikládají nejvetší duležitost, nemusí už proto zajímat
touže mErou všechny lidi ... jsou možné i jiné projevy duševní
vyspelosti než stavba stroju.«
Jedno souvisí s druhým, plytkost pouze praktických cílu nutne
musí mít v zápetí zúžený obzor myšlení. Materialismus, industrialisace, racionalism, individualism jsou rozlicné stránky
téhož úpadku.
Guénon zabíhá nekdy až príliš daleko. Je casto príkrý, trochu
výlucný (vždyt konec koncu i v orientálních naukách shledáme
velmi neblahé rozpory). Pres to však nutno s ním souhlasit
v tom, že »Evropané, postrádající vlastne skutecné tradice
a organisace, organické tradice a tradicní organisace, jsou ve
mnohém vzhledu, jak se vyjadrují Indové, lidmi »bez kasty«,
dokonce »bez rodiny« v tom smyslu, jak tomu slovu rozumcjí
L:ínané«; nemají už niceho z toho, co je základem a jádrem
jin.ých kultur.
Ceho se zatím mužeme nadít v nejbližší budoucnosti od Asie?
Xa takovou závažnou otázku je ovšem težko dát odpoved, ale
taková kniha, jakou napsal G a n d h i: M I a dál n di e, nás
zasvetí aspon cástecne do. nekterých problému. Každý zná význam indského predáka, a známá je také jeho nauka o pasivním
odporu. Politicky je i proti Tagorovi, který soudí, že soucinnost s Anglií je rozdelené Indii ješte nutná. Všichni se však
shodují jednomyslne v presvedcení, že západní kultura jest
v úpadku. Mysticky se nauka Gandhiho blíží stejne krestanství
jako budhismu. Její originálnost leží v tom, že z ní ucinil politickou taktiku proti moci považované za nezákonnou. Rekl-li
Ježíš, že nutno nastavit druhou tvár, neradil tím k zbabelému
ústupu, nýbrž k odvážnému vytrvání VlICi protivníku, což je
jedine možný postup' vyrídit definitivne spor. Totéž gesto muže
být diktováno zcela ruznými pohnutkami a jeho hodnota se tím
ovšem merí. Pacifismus vycházející z hrttzy a strachu pred
',álkou nemá nic spOlecného s pacifismem pramenícím v lásce
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k bližnímu. Násilný odpor je mnohdy nutný; podvoluje-li se
nekdo nespravedlnosti pro svou vlastní osobu, neplyne z toho,
že má zllstat necinným, vidí-li, že znásilnuje silnejší slabého.
l-'ak je násilí nutné. Ovšem že násilí nemuže i pres to platit
nikdy za dokonalé rešení, nebot zkušenost ukazuje, že spory
se tím prirozene jen množí a tím se vzmáhá i zlo vubec. Jediné
v§chodisko ze slepé ulicky je obeL
Romain
Rolland,
který napsal predmluvu k Mladé
1 n d i i, zdttraznuje, že Gandhi neradí k slabosti, nýbrž že jeho
nauka je ustavicným hlásáním energie. A práve obet je nejvyšší formou energie. Gandhi sám se postí, kdykoliv je násilným odporem a jeho udoláváním prolita krev.
V krásném románe Dum a s vet oúmítá Tagore každý
lIzkoprsý samolibý nacionalismus. Jean Caves cituje v úvaze
v revue P h i los o ph i e s tato slova bengálského básníka:
"Problém je dnes svetový. Žádný národ nemttže pomýšleti na
vlastní spasení, odmítá-li ostatní. Bud spása pro všechny nebo
záhuba všech.« Preložíme-li tuto mystickou formuli do intelektuelní sféry, shledáme, že praví nám asi toto: Myšlenka žije
synthesou, ne oposicí a negací, a nejhlubší její pravdou muže
b),t jen její universálnost. Ostatne tot také duch pravé západní tradice a je dlužno litovat, že teprve Orientálci nám to
dnes znovu musí pripomínat.

-------Poznámky
Ješte iednou: bylo to porušení ústavy? »P.rávo lidu«,
zdá se, vycerpalo po,sledne všechnu svou vY'!1alézavost
otázkou, co prý delal dr. Stránský, když úrednická vláda
jmenovala dva poslance umive'rsitními profesmy, a docela
se .odmlcelo ve veci jmen;ování poslance Habrmana csl.
zástupcem ve Vídni. Za to promluvily katolické »Lidové
listy« a docela otevrene rekly, že to bylo porušení ústavy, a že s tím nemohou souhlasiti. Z úst koalicní
strany jiste cenné doznání. »Lidové Iisty« citovaly také
dopis dra. Schieszla z posledniho císla »Prítomnosti« a
pozastavily se nad tím, že celný úredník preside~tovy
kanceláre schvalUije porušení ústavy. Myslím, že »Lidové
Iisty« cetly projev p. dra Schieszla velmi špatne. Nebylo v nem žádného schvalování porušené ústavy, naopak. Prece jest zcela jasný smysl této vety:
» ... porušování ústavy
ústavodáTce, že nám dal
porušovati,
na sebe, že
Po z. r e d.) této nutnosti

i

i

me tak bolí, že se zlobím na
ústavu, kterou je patrne nutno
v tomto prípadc (tlabrmanove.
nemohu na!ézti.«

Jinak s vdecností vítáme, že »Lidové Iisty« rekly prav·
du. Nemužeme ovšem zamlceti, že strana, jejímž orgánem »Lidové Iisty« jsou, mohla by se daleko úcinneji
opríti porušování ústavy než poullými žurnaIistickými
poznámkami. V ministerské rade 'sedí prece dva zástupci
lidové strany, kterí spolurozhodovali o Habrmanove jmenování a kterí jsou tedy za ne spoluzodpovednL P.roc se
nevzepr'eli? Proto snad, že zítra muže zase lidová strana
míti 'nejaký prípad potreby? - Pokud se týM dopisu,
jímž 'na naše poznámky reagoval p. dr. Schieszl, chteli
bychom ríci, že to bylo otevrené a mužné slovo. Jest
dobre, dovede-li se nekdo podívati realite porádne do
ocí. Možná, že p. dr. Schieszl nicí lecjakou ilIusi, praví-li,
že naše ústava vyhovuje spíše theo,rii než praktické potrebe, a,le 'konec koncu nejsme chlapeckové z politického
pensionátu a musíme se nej<llkvy'rovnati $oeskutecností.
Pan dr. Schieszl velmi správne podotýká, že mohou býti
prípady, kdy prístup poslance do státní administrativy
muže býti velmi vítán, a dedukuje z toho, že ustanovení
ústavy, podle nehož poslanec nemuže se státi, nebyl-li
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jím dríve, placeným státním zamestnancem do roka po
té, kdy prestal býti clenem parlamentu, není k nicemu.
Zajisté, v takových prípadech by toto ustanovení ústavy
mohlo býti dokonce škodlivé. Pan dr. Schieszl nazývá
dále také ustanovení, že poslanec od nikoho nesmí prijímati mandátu, »'!1aprosto nevhodným«. Rozhlédneme-li
se po naši politické skutecnosti, musíme uznati, že skutecné pomery se vyvinuly tak, že toto ustavení ústavy
je opravdu anomalií, kterou se naše 'Politické strany nedaií ani v nejmenším vyrušovat. Celá politická skutecnost u nás vyvinula se tak, že posla'!1ec prijímá svuj mandát z rukou politické strany, která jest vrchní majitelkou
mandátu; proti tomu stojí theoretická zásada ústavy, že
poslanec od nikoho nesmí prijímati príkazu. Až dosud to
theorie prirozene vždy prohrála proti praksi a volební
soud pokaždé rozhodl, že poslanec je povinen prijímati
príkazy své strany. Pan dr. Schieszl má pravdu, táže-li
se, má-li nejaký smysl míti v ústave nejaké velmi ušlechtilé zásady, které však nikdo 'nezachoválVá a nebude zachovávat, ponevadž odPO'rují celé politické skutecnosti.
Má dále pravdu, praví-li: »bojovat o zachovávání ústavy
je zároven bojovat o. její zmenu, nevyhovuje-li«. So.uhlasíme, že je lépe pozmenit ústavu a prizptisobit ji skutecným pomerum než podržet ji v prvotní ušlechtilosti a
porušovat ji. Nebot musíme se za každou cenu vyhnouti
tomu, abychom vytvorili atmosféru porušování ústavy.
Zacne-lise jednou porušovat, buh ví, kde se to porušování
zastaví. Nesmíme dovoliti, aby se vyvinul tento. zvyk,
a proto je lépe prizpusobiti ústavu v nekteTých bodech
skutecným pomerum. Není-li možno tuto ústavu zachovávat, pak je nutno zasadit se o rychlou její revisi v bodech, v nichž, jak se nám zdá, nevyhovuje. Rozpory mezi
ústavou a praksí jsou nesnesitelné a vyv'olávají zmatek
ve verejnosti a posilují sebeduveru politiku pri porušo~
vání ústavy: mohou-li poruš'ovati ústavu ve vecech, kde
to žádá prakse, poruší ji pak snadno. i ve vecech, kde to
žádá treba jen pouhá s,o!beck,O'st.V tomto smyslu mel P.
dr. Schi'eszl velmi pravdu, rekl-li, že »bojO'vat o zachovávání ústavy je zároven bojovat o. její zmenu, nevyho.vujc-li.« Velmi ušlechtilá, ale nepraktioká ústava není
vždy nejlepší strážkyní verejné cistoty, nebO't praktictí
politikovézvyknoU! si pak na ni dívati se jillko na pouhoutheorii, a je známo, s jakým despektem se praktictí
politikové na theorii dívají. - Myslíme oNšem, že tyto
poznámky netýkají se prípadu Iiabrmanova. Zdá se, že
ani P. dr. Schieszl nemyslí, že by zde šlo o' prípad, kdy
»prestup posla'!1cedo státní administrativy je velmi vítán«.Výslovne praví, že v tomto prípade nemuže nalézti
nutnostipro porušení ústavy. A to nás vede k tomu, abychom položili otázku: zrušíme-li púagraf ústavy, podle
nehožnesmí býti poslanec do roka prijat do státních služeb.Jaký to bude míti výsledek? Bude to vÍCe k dobru
tech, jichž prestup do státní administrativy by byl
velmi vítán, nebo k dobru tech, jichž prestup do
tátní administrativy by vubec nebyl vítán? Nedopadloby to tak, že s jedním spravedlivým prípac1em
by se svezlo devetadevadesát pj'ípadu nespravedlivých?
Myslíme,že hlad našich politických stran po prebendách
nesmíbýti podcenován. P'olitické strany vždy budou míti
dosti lidí, které budou chtíti zaopatriti: nedopadLo by to
za deset let tak, že by na všech místech, kam patrí o.dborníci,sedeli vysloužilí a zasloU'žilí politikové, zatím 00
skutecníodborníci by se tísnili v bezejmenném davu pod
nimi? Netreba podotýkati, že by to znamenalO' úplné sní!ení jakosti naší administrativy. Pri nevážnosti, jakou
naše politické strany projevují vuci odborníkum, je tento
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vývoj dokonce pravdepodobný. To, myslíme, jest velmi
vážná otázka.
Abychom však situaci vyjasnili, at už
k tomu, aby byla ústava zachoiVána, nebo k tomu, aby
byla revidována, opakujeme, jak jsme slíbili, po tretí tuto
otázku na smerodatné koalicní kruhy: byla jmenováním
tiabrmana csl. zástupcem ve Vídni porušena ústava ci
nebyla porušena?
I\ritisovati se nevyplácí: se všech stran ciní se pokusy
vtlouci nám do hlavy tuto jednoduchou zásadu. Potrvá-li dnešní so.udní praxe v tiskových vecech, pak
mužeme ocekávati, že ponekud temperamentnejší
kritikové nebudou míti za sebou menší známost s kriminálem než kapesní zlodej strední cinnosti. Pokud se
pak t)'Tká našeho stárí. zbývá nadeje, že se nás ujme
spolek pro blaho polepšených trestancu. Když se usnášel nový tiskový zákon, odvážily se nekteré osobnosti
upozorniti na toto nebezpecí, které zákon prináší, a
žádaly, aby byl nove a presne definován pojem urážky,
sice nebude nikoho, kdo by se za nový zákon nemoh'l
schovat. Tyto osobnosti ovšem byly, jako obycejne,
koalicními žurnalisty rychle oznaceny jak'Ožto živly nezodpovedné.
Dílo zodpovedných živlu dospelo pak
práve v této dobe již tak daleko, že nad ním pocíná
krcit rameny i ministerstvo spravedlnosti a rozesílá
po procesu Mára-Pecí rka dennímu tisku jakési omluv..:
né poznámky. Pokud se nás týká, litujeme, že ani
v této veci, jako v jin)"ch, nemíH·eme zaujmouti jednoduchého stanoviska a vysloviti se bud vubec pw zákon nebo vubec proti nemu. Rádi kombinujeme výhody s té i s oné strany. Uznáváme, že bylo nutno
podniknouti neco proti sesurovelým mravum tisku.
Pomalu už nebylo verejne cinné osobnosti, která by
v n'Ovinách nebyla prosmýkána
nejhorším
kalem a
blátem. Sveriti obhajobu své cti porote - to se podobalo sázce do loterie. Souhlasíme s novým zákonem, ž'e chtel získati nápravu v tomto smeru. Bylo to
ovšem treba udelati tak, aby si na tom ohnícku nemoijl
kde kdo hráti s.vou polívcicku. Zodpovedné živly zde
však neposlechly - jako obycejne - žádné rady a
tak uvedlý v život dílo, s kterým bude nutno brzo neco
podniknout, nemá-li se státi ochranou chudých duchem
a chudých zásluhami. Pomalu špatní spisovatelé budou bráti výrok soudu za dukaz, že jsou dobrými spisovateli; neznámí a neos.vedcení umelci, kterí byli tak
chytrí a dali se do nejaké politické partaje, aby jim
pomáhala shánet zakázky, budou se dovolávat pomoci soudu, aby jim dosvedcil, že mají d'Osti umelecké
síly pro r.epresentativní dílo. Pred casem byl v severních Cechách 'Odsouzen žurnalista, který napsal o jistém spisovateli, že je psavec. Pokládáme ovzduší, ve
kterém o psavci není možno ríci, že je psav·ec, za neuprímné a težko snesitelné. Pan ministr Stríbrný dovolal se soudu proti tem, kdož pochybovali 'O jeho revolucních zás1uhách. To není dosti loyálnj chování
vuci historii. Nejvíce pozornosti vzbudil proces MáraP.ecírka, v nemž byl 'Odsouzen kritik za to, že protestoval proti tomu, aby representativní
dílo bylo svereno umelci, který se dosud nijak neosvedcil. N epochybujeme o tom, že kritik dopustil se tím rušení živnosti; a].e v nekterých prípadech je treba dopustiti se
radeji rušení živnosti než nerušení živnosti. Vzhledem
k literárním hodnotám musí se dbalý kritik ustavicne
dopoušteti na pr. rušení spisovatelské cinn'Osti p. Haise
Týneckého; nebude-li se toho dopoušteti, vydává se
v nebezpecí zdání, že špatne rozumí svému remeslu.
Soud pridržel se názoru, že p. dr. Pecírka mel se
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svým úsud~em pockati, až dílo p. Márovo bude hotovo, a že nemel kritisovati dílo, které ješte neexistnje. To jest ovšem velmi pochybný názor vzhledem
k tomu, že úcelem clánku dra Pecírky bylo práve zameziti, aby p. Múra vytvoril za státní peníze své dílo.
Když je vec hotová, žádná kritika prirozene nepomLlže. Abychom vec osvetlili, užijme príkladu: dejme
tomu, že nejaká politická strana by sv~'m vlivem byla
prosadila, aby nové universitní stavby v Praze provádel mladý architekt, který dosud nikde nic nevystavel a nijak neprokázal svou kvalifikaci. Podle názoru &oudu nebylo by možno postavit se proti tomuto
pocínání a je s úsudkem treba seckati, až dílo bude
hotovo; pak je možno je odsouditi. Ovšem, ale pak už
také 11l1iversitní budovy by stály, byt sebe hure, a
kritice by bylo dovoleno jen štekat na dokona~ý fakt.
T'ocHe našeho núzoru je práve úkolem kritiky v takov~'ch prípadech zabrániti škode, již 'lze predvídati.
Ryli bychom neradi, aby prípad MárLlv prešel bez
užitku. a proto soudíme, že by mela b)lti blíže osvetlena
role. již pri zadání busty Jana N erudy hrála strana
sociálne demokratická, jejímž je p. Mára prívržencem
a pro niž delal i odznaky. Jídlem roste chut: politické
strany uplatnují SVLljvliv v tolika vecech, proc by jej
nemely uplatnovati i ve vecech umeleck~'ch? Veci umelecké podle prirozeného názoru mají míti samosprávu,
nerušenou politickými vlivy. Zde jde jen o to, kdo vec
udelá nejlépe. Do vecí umení nemají politické strany
práve tak zasahóvati jako na pr. do vecí mediciny. Nepozorovali jsme dosud, že tam, kde jde o nejakou težkou operaci, snažily by se politické strany prosaditi své
kandidáty pro toto dílo: to zejména proto, že pri operaci je chybu hned videt a že tu je fušerství životu
nebezpecné, kdežto ve vecech umení, soudí politické
strany, názory mohou býti rozlicné; v nejhorším prípade se rekne, že je to vec osobního vkusu. V techto
\'ecech budto probojujeme
právo objektivní kritiky
(souhlasíme s tím, že má býti držena v slušných mezích), anebo se mLtžeme pripraviti na pekné veci. Ke konci této kapitoly ješte jeden prípad, který nepostrádá humOll1: mezi temi, kdož chtejí využíti pochybného dobrodiní noveho zák.ona, objevil se znenadání
i p. F. X. Salda, zasloužil:)' preborník ve vzpírání silných výrazu, který podal žalobu na p. Kodícka. Nikdo,
kdo zná bohatou a pohnutou polemickou minulost p.
Saldovu, neubrání se úsmevu. Jsou-Ii krokodýlí slzy,
pak
je tohle
krokod)'lítoho,
žaloba.
Saldovi
ani desetinu
co onPan
tohoKodícek
obycejne'nerekl
napoví-p.
dal sv:)'m odpurcLlm, byl-li v ráži: ale zdá se, že mysl p.
Saldova náhle znežnela. Je to pohled, jako kdyby starý
žoldnér se pojednou odel dívcím rouchem nevinno ti.
Ale hodlá-li již p. Salda uplésti p. Kodíckovi provaz
z nového zákona, jehož pusobnost sledoval, jak nyní
patrno, s velkým zájmem, mel by dáti slušnou príležitost svÝm protivníkum.
Chceme doufati, že bylo to
pouhou náhodou, podává-Ii p. F. X. Salda svou žalobu
teprve v poslední den, címž je p. Kodíckovi znemožneno podati protižalobu. Ale vec se dá napraviti jak
v tomto, tak i v jiných prípadech: soudíme, že p. Sa'lda
neríká veci bez rozmyslu a že stojí za tím, co praví.
Bylo by tedy s.Jušno, aby nyní, když je v platnosti nový
tiskový zákon, jehož se sám chytá, op:akoval každému
svému protivníku, bude-Ii o to požádán, co o nem napsal pred vydáním nového zákona, a umožnil tak svým
obetem nastoupiti cestu, po níž krácí sám ve veci KodíCkove. Soudíme, že to by bylo neco, cemu Anglicané
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ríkají »dáti fair chance«. Vyskytlo by se jiste nekolik
desítek ceských literátLI, kterí by rádi použili této
ušlechtilosti p. Saldovy a daly mu príležitost, aby
pred soudem dokázal prLlkaznost sv:)'Ch mínení a pád,
nost svých soudu. Nebude-li p. F. X. Salda chtíti toto
uciniti, obáváme se, že nebudeme moci zaraditi ho
mezi prívržence zásady: jak ty mne, tak já tobe.
Sedli na lep. Kdo? Ceští spisovatelé, kterí na vyzvání
»Práva lidu« debatovali v ankete u príležitosti zákazu
Soumagnova
»Posledního
Mesiáše« o oprávnenosti
censury a ucinili tak horlive podle svého nejlepšího
svedomí. »Právo lidu«, vedeno tehdy p. Vachkem,
bourilo na ochranu umelecké svobody.
yní sociální
demokracie ukázala v praxi, jak si predstavuje umeleckou svobodu: vymohla si zákaz provozování Krupickova »Nového majestátu«. Jsme zvedavi, zda »Právo lidu« také tentokráte usporádá anketu spisovatelú,
aby se vyjádrili, co soudí o tomto porušování umelecké svobody. Ocekáváme ovšem spíše, že »Právo
lidt1« rekne, že tohle je neco jiného. Ovšem, nebot se
to dotýká nekoho jiného. Podle našeho názoru je lépe
neotvírati ústa, jsme-Ii pro svobodu pouze v tech prípadec11, kdy se nám io hodí.
T

Dopisy
Ústava a politikové.
Velectený pane redaktore,
Otázku, zda jmenování bývalého ministra Habrmana vyslancem ve Vídni je ústavní. cili nic, promítnul
v minulém císle
»Prítomnosti«
pan Dr. Schieszl do širšího rámce otázky vhodnosti ci nevhodnosti ústavního predpisu, že cl~nové Národního
shromáždení
mohou býti ustanoven} placenými
státními zamestnanci teprv rok po tom, kdy prestali býti cleny Národního
shromáždenÍ. Otázka ta poskytuje mu dokonce i príležitost, aby
vážil naši ústavu a nalezl j lehkou. Je prý krásná pro ideology,
v praktickém živote nevíme si s ní však rady. Je zcela prirozené, že naše ústava je dilo ideologické, pon<;vadž nám scházela tradice samostatného
politického života, která jedine je živnou pudou ústavní prakse. Takového rázu jsou ovšem všechny
ústavy státu, jež vznikly cestou revolucní, tedy také všech t. zv.
státll nástupnických.
Praktický politický život vytvorí si tradici,
která prubehem doby zajisté vyloží leckterou literu ústavního
predpisu odchylne od výkladu dnešního, po prípade prímo si
vynutí zmenu predpisu nevyhovuj ícího. Tato tradice musí míti
ovšem nejaký ideologický podklad, z nehož vychází a na nemž
dále buduje. Všechny její složky, tedy také politická prakse
i theoretický výklad ústavy, musí jen dbáti toho, aby vÝrllstala
z tohoto podkladu organicky, byla jeho dobudováním
a pokracovatelem,
nikoli však rušitelem
a popcracem.
Nevyhovuje-li
nckterý theoretický
predpis ústavní praktické politické potrebc,
pak je lépe predpis ten rádnou cestou ústavní zme!'liti
než
omlouvati
touto potrebou jeho porušenÍ.
Jinak bude platiti
ústava pouze na papíre, ve skutecnosti bude ji libovolne upravovati dle svých konkretních
potreb ten, kdo bude práve míti
v rukou vládní moc.

i

Pan Dr. Schieszl má zajisté pravdu v tom, že není-li národ
demokratický,
ústava
ho demokratickým
neudelá.
Je však
možné, že demokraticka
ústava pcmuže vychovati demokratický
národ. Rozhodne ho však nevychová k demokracii
její porušování, byt by i politická oportunita
porušení takové omlouvala,
ponevadž porušování a nedbání zákona vllbec a ústavního zvlášte, není demokratické,
naopak je typickým
znakem absolu·
tismu. Trebas se p. Dr. Schieszl zlobí na ústavodárce,
že nám
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dal takovou ústavu,
prece je nebezpecná výhrada,
že je ji
patrnc nutno porušovat.
Ostatne zdá se, že ~ec není tak zlá; jakkoli lze naší ústave
ledacos "Ytknouti, není zajisté tak špatná, aby nevyhovovala
praktické potrebe a aby jakási ekvita omlouvala její obcasné
poruŠení. Rozhodne ji nelze odsouditi proto, že nedovoluje odmeniti poslance, byt sebe zasloužilejšího,
placeným slátním zamestnáním dríve než po roce po složení mandátu, když prece
je možno odmcniti jej desaterým
zptlsobem jiným. Snad by
bylo možno pripustiti výtku prílišného demokratismu
~ ústava
skutecne byla budována. jako vedomá reakce proti monarchismu
a absolutismu, jímž za Rakouska byl svázán všechen náš politický Žívot. Že ale ústavu, která tak zretelne vyrustá z prinripu demokratického, proniká strach,
aby nebyla demokracie
ohrožena, to jí, tuším, nebude lze vytknouti právem. Politické
pomery ukazují, že strach ten je zacasté zcela oprávnený. Cetné
ústavní predpisy starých demokracií
s dlouhou ústavní tradicí
dekují za SVttj vznik práve jen podobnému strachu.
Na otázku, proc podezríval ústavodárce
príští poslance,
že
budou zneužívati svého poslaneckého mandátu, odpovídá dl1voclová zpráva ústavního výboru k ústavní listine poukazem na
zkušenost zneužívání mandátu k nedtlvodné kariére v Rakousku. Stejná zkušenost vedla k podobným predpistlm i v jiných
státech. francouzské
predpisy jsou na pr. v tom ohledu daleko
!,rísnejší n~ž naše. Nevím, byl-Ii našemu Š 20. ústavní listiny
prímo vzorem záko. belgický, ale i ten má výslovný predpis,
že clenové komor mohou býti jmenováni úredníky státem placenými teprve rok po zániku jejich mandátu. Vyjmuti jsou oni
ministri, diplomatictí
agenti a guvernéri
nebo zapisovatelé
zcm~tí. Predpis tedy, jemuž náš § 20. ústavní listiny jako by
;; oka vypadl. Zjev, že ten, kdo má moc a vliv, je velmi casto
ucr-oten jich zneužívati, je príliš starý, než aby s ním opatrný
usta\'odárce nepocítal. Ostatne denní zkušenost i dnes nás poucule, že náš ústavodárce neobával se zneužívání poslaneckého
II ;,:Iu;ítu nadarmo. Práve v tomto smeru je ústava nejcasteji
poruš,wána, a v prahi
to casto vypadá tak, jako by ústavní
predpis, že clenové Národního
shromáždení
nesmej í se obraceti k verejným ú1"adum ku podpore osobních zájmu stran, byl
opravdu už predpisem obsolentním.
Dr. J. K.

Mládí nám píše.
Pane redaktore,
budu·li se prevážne hádat o Seiferta s Vámi, tak proto, že,
prominte, i Vy jste mi milý, že rozumíte žertování, a v ne·
poslední rade, že je dnes hrozne krásne.
. ic na tom tak dalece není, ale malou chybicku jste napsal,
když jste postreh! ve svém clánku,
že cást mladé generace
s vetší uprímností a skutecnejší zálibou mluví o baru a o cirkusu, než o delníku a když jste hned neveril jejímu zakabonenému zraku. Nemýlím-Ii se, mluvíte o první periode Devetsilu,
té proletárské, marxistické
a barikádovací
a tehdy nemužete
prece ríci, že by se bylo psalo už o clownech, baletkách a zmrzline! Ne, až príliš mnoho bylo naríkání o nenarozených detech,
utahaných matkách a zotrocených otcích. Kde kdo pokládal za
povinnost být pokorne nebo revolucne smutný a uplatnovat to
na ubohých delnících a nebylo jedné akademie Proletkultu
nebo
mladíku a hlubokých dívek, aby se tam soudruhum
a soudružkám, kterí po týdenní drine se meli necím osvežit,
necpalo
v uplakaných verších, jak jsou ubozí á chudí, svet se jim maloval ušpinený sazemi fabrik a hezký jen pro meštáky. Tedy,
telidy nemužete ríci, že už se jevila touha mladých po barech
a budeme-li mluvit o skutecných básnících, neverte, že to nemysleli opravdove, a plive-Ii Seifert 1920 vzteky na slunce, myslel
to jiste tak opravdove, jako když 1925 objímá mesíc.

Vždyt v nás 've' všech ztlstal aspon odraz válecných ošklivostí a teklo-Ii na bojišti more krve, jak nemel z našich srdcí
a úst prýštit pramének opravdové, revolucní krve ,a nebyla to
limanáda na veste, ale veliký, veliký vztek na svet, který byl
tak hanebný prO' nás, kterí jsme si jej meli ;;:amilovat.
Hle,
mládím umíte vysvetlit milenectví ke krásám svcta, nevidíte
to i pri rozcarování
a vzteku? A myslíte, že je Seifert a Devetsil vtlbec ménp. revolucní a marxistický,
když nechce delníky odvracet ad sveta lícením jeho ohavností, ale chce je po·
1cšit, že stojí za to žít, ŽP. je cekají velké krásy sveta, a tak
je posilovat v boji?
Píšete, že nikdy nebylo tolik lidí papraveno na základe programu jako tenkrát tím proletárským.
A já Vám ríkám, že ted
je' popraveno mr.ohem víc »básníktt« program~m poetistickým.
I.ichotíte p. Jiráskovi uvádeje ho v souvislost se Seifertem, ale
já vám rozumím,
jste hodne žertovný. A nedivte se, že se
tak rychle zavrhují staré programy, prece nechtejte, aby už ted
se dávali zarustat a byli usedlými gentlemany
s názory až dO'
smrti.
Vám se to moc nelíbí, ale já mám z toho. radast, že Seifertovi chutná jíst, že nemiluje škubánky jak stará panna a že
umí všem lidem udelat chut na ananasy a banány. Mužu Vám
taky prozradit,
že kourí egyptky. Až bude starší, snad bude
kourit lulku a bude se anglicky arientavat.
Delají prý Vám jakési potíže jeho slova, která nechtejí být
bl'ána doslova. Z toho si nic nedelejte, mnoha Hdem se tak vede,
a myslím, že nejste tak pozadu; aby slovo smelo mít pro nás
jen ten smysl,
který Vám mtlže dát každý profesor ceštiny.
tak afektovaní neNení tu, prosím, ani stopy po symbolismu,
jsau, je to, chcete-Ii, krásná bublina, vypouštcná z úst bez apoštolského poslání, která hraje všemi barvami, tvary a zvuky
;'. v cem ti starší chtejí videt jen trochu mydlin, foukání a otevrenou pusu.
V necem s vámi souhlasím. Mrzí me, že S. nehraje tenis a
že se mu zdá, že strany lkají. Navrhuji,
aby se nekolikrát
praštil raketou pri hre a zarucuji se, že napíše navou, mnohem
krásnejší básen. Navrhuji dále, aby se nekdy zamotal pri koupání dO' leknínu a napil špíny a prejde ho chut být takhle -Sentimentální.
A ted ješte k té interpunkci.
Je-Ii Seifert blázen, že vyhlašuje válku teckám a velkým písmenum, je Váš shovívavý
úsmev nad tím staromodní.
Nedelejte se, vždyE Vám i bez té
interpunkce je ta srazumitelné
a proc mají mít kantori radost,
že jste pro ne vtipný, když oni jsou tak hrO'zne suší. Dovolte,
abych pozmenil Vaši vetu: byla by malá poesie, kdyby se musila bát, že zakopne bez tecky nebO' cárky.
Nechci skoncit, aniž bych dal výraz svému presvedcení,
že
i mne je p. Seifert skutecným básníkem a že bych nechtel, aby
se ješte víc priblížil p. Karlu Tomanovi,
jak píše ted.
Jsem
presvedcen, že já a my všichni kluci bychom nepsali tak smešne,
kdybychom meli tO' štestí se dostat dO' Francie jako p. Taman.
Já a my všichni kluci bychom s velikýma acima a rukama kriceli radostí i pri odjezdu z Aix-en-Provence
a myslím, že bych
nepokládal za nutno s melancholickým
patosem rozervance napsat do Lidových Novin:
Bud s bohem,

mesto,

jež jsi dalo mír

uštvapé duši, telu dalo zdraví,
bud s bohem! Ve tVtJj podvecerní vítr
severan smutný pod platan se staví
a jeho oci bloudí trochu stranou.
A na mou duši,
nechci tím ubrat p. Tomanovi
slávy ani
titulu pravého básníka, ale jen proto, že chceme-li do nekoho
rýt a najít na nem smešné, že tomu neutece ani pánbuh.
A ješte neco. Proc jste si nevybral za predstavitele
našeho
poetismu Nezvala? Možnosti Vašich duchail'lných cvicení by se

Prítomnost

224

znásobily jeho nesrozumitelností a byl byste proti nemu jiste
úplne. A tak? Proc si myslíte, že stojíte mezi revolucí a lekníny, jedno zavrhuje, druhému se usmívaje otcovsky? Nejsou
to dva svety, jsou to jen dva póly jednoho. Tak jakou poesii
chcete? Takovou hodne srozumitelnou s mravním posláním?
J. P.
(Pozn. tedakee:
O milé house zlaté! Kdo nepochopí ze Seifertovy knížky, co je to poetismus, pochopí to jiste z Vašeho
ccpisu. To je - tak ríkajíc - závideníhodný stav mládí. Není-liž pravda: dva programy do roka! Pet programu do roka!
Deset programu do roka! Co na tom! Prece se už ted nedáte
zarust! A plivat na ~Iunce a objímat mesíc!
my, drahý pane,
jsme byli princi v Arkadii. Jenže clovek, bohužel, po této blažené dobe zustane ješte deset, dvacet, tricet let na živu, potká
ho to ci ono, a to se pak už pobledleji plíží po svete a hledá
pravdu. Takový už je sveta beh, že triceti letí lide budou vždy
dvacetiletými pokládáni za pitomce z toho duvodu, že byli prinuceni míti více rozumu. S tichou škodolibostí ocekávám, že
i Vám bude jednou tricet let. Pak mi zase neco napište. O víre,
drahý pane, se nediskutuje, a nejméne o Vaší víre mládí. Tu
clovek bud má nebo nemá. De puberta non est discutandum. Jen
dve veci bych Vám chtcl namítnouti: dáváte mi na srozumenou,_
že ta slova, jimž nemohu u p. Seiferta porozumet, nejsou symbolismus, ale že je to »krásná bublina vypouštená z úst bez
apoštolského poslání která hraje všemi barvami, tvary a zvuky«.
Odpustte, ale jsem-.i s nekým ve spolecnosti, nemám rád, vystupují-Ii mu z úst bubliny, a nejméne by se mi líbilo, kdyby
to byly bubliny zvucné. Clovek má ústa k tomu, aby mluvil,
ne aby prskal. A druhá vec: berete v pochybnost moje tvrzení,
že v dobe revolucní a proletárské periody Devetsilu, kterou tak
výmluvne odsuzujete, byly by se vyskytovaly baletky a bary.
Ujištuji Vás, že se mi to nezdálo. Prectete si na pr. kterýkoliv theoretický clánek. který psali p. Seifert s p. Teigem v té
dobe. Zatím nazdar!
F. P.)

I

Ceské Slovo a cokoláda.
Pane redaktore!
Pamatujete se na dobu t. zv. premiové cokolády, kdy Praha
podávala štestí ruku a kdy tolik pražských lidicek prímo ve
frontách kupovalo cokoládu v odvážné duvere, že v kažMm
desátém balícku je skutecne desetikoruaa? Podnikavým kocujícím obchodníkum tenkráte zarazil další výdelky príležitostný
z~kon, kterým byly podobné obchody zákázány. Zákon platí
dc·sud, ne však pro ceskoslovenské socialisty. Podnikavá koalicní strana ví, že »vše je nám dovoleno«, zná svoje lidi a dovede kráceti po ceste úspechu. Pred vydáním zákona hlásily
nápisy na plachtách trhových stánktl, že za S Kc možno koupiti
výbornou cokoládu a ješte získati desetikorunu. Nyní podobnými
nápisy oznamuje »Melantrich:<, že Vecerník Ceského slova
možno koupiti za pouhých 20 haléru a ješte nalézti v nem
premii na !Ooo Kc.
Tak se mi zdá, že tenkrát hlasovali ceskoslovenští socialisté
pro zákon o premiových obchodech jen proto, aby ubili konkurenci, a s ved0mím, že pro koalicní stranu takové zákony neplatí. Je ovšem možno, že se mýlím. Já jsem totiž zlomyslný
clovek a podezrívám je, že mají stejný cíl, jako ti, kterým
prekazili dobré obchody. Premiová cokoláda nestála za nic a
prece se kupovala, protože nadeje na desetikol1mu zastínila
i následky zkaženého žaludku. Tomu bylo zabráneno zákonem.
Pan reditel »Me1antricha« však mne pravdepodobne upozorní, že
protipremiový zákon nesmeruje proti premiím, nýbrž proti tem,
kdož by chteli ubohost obsahu premiemi zakrývati, dokáže mi
svedectvím onech tisícu mladých, kterí ctou Ceské slovo, že
obsah Ceského slova nezanechává následkú, jaké se dostavují
po premiové cokoláde, takže není zde treba neco tisíci korunou
zakrývati, a já odejdu poražen a, týrán výcitkami, že ubližoval
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jsem neoprávnene redakci i administraci, jejichž jediným cílem je udelati radost ctenárum.
Mám však obavu, že ani tato porážka nenapraví mé kacírství.
Vidím, již, jak bych jí byl zahanben, a prece nemohu se zbaviti podezrení, že u ne k o a 1i cní h o listu, kterému ne n í vše
dovoleno', byly by podobné premie skutecne premiemi ve smyslu
protipremiového zákona.
Co Vy, pane redaktore, o tom soudíte?
Jirí Beneš.

Ženy a veda.
Pane redaktore,
v II. císle Vašeho casopisu ve clánku »B. Kocího sláva a
úpadek« je veta: "Pusobnost vedeckých projevu predpokládá
u obecenstva smýšlení prístupné vedecké argumentaci, jehož
dnes mezi lidmi není mnoho.«
Sotva se mýlím, domnívajíc se, že ten citelný nedostatek
jeví se asi hlavne u nás žen; a jiste, že ten »pevný kádr«
skládá se z velké cásti ze ctitelek, nikoli ze ctitelu. Jednak
prirozene mužská povaha jinak složena, a je-li velmi lehko
predstaviti si ženy behající fanaticky v massách za prorokem dnes tím, zítra oním - nelze si tak dobre predstaviti muže.
A pak' je prece jen zrejme nepopíratelným faktem, že následkem odlišných životních podmínek v prumeru zllstává i dnes
naše prístupnost vedecké argumentaci menší.
Není to pranic divného, že proti víre - stejne této, jako
každé jiné - všecka vedecká argumentace selže. Nebo proc jinak! by se byli kdy lidé pro víru a presvedcení rvali a proc
by byli umírali se stejným zápalem jeden za jedno, druhý za
opacné presvedcení, kdyby se universální Rozum mohl postaviti
nade vše a spojit všecky síly v jedinou všem spolecnou Pravdu?
Jeto jen velmi prirozené, že ona jistá dáma po všem rozumovém poucení a vyvrácení bludu se vyslovila: »A já mu
prece verím.« Ona jde cele za citem a vy jí jej berete a chcete
nahraditi rozumem, ale nenahradíte, ponevadž jíti za citem je
lehké a sladké a jíti za rozumem je težké a horké. ~kuste to
s rozumem u mladého cloveka, jehož všecky síly se soustredily
na lásku k predmetu, který v ocích všech ostatních nemá ceny
a o ncmž víte, že strhne jej v záhuhu. Snad v nekterém prípade se vám to podarí, ale v mnohém se vám to nepodarí.
My všichni máme v sobe urcitou dávku sil, všichni cítíme
potrebu tyto síly využitkovati, soustrediti a na neco je vrhnouti.
Záleží nejen na nás, ale také na ruzných jiných podmínkách,
jak dalece se to komu z nás podarí. Podle toho pak nastává
bud prirozené využitkování sil, je-Ii soulad mezi chtením a
možností, nebo roztríštení, není-li ho. Nemužeme nikomu druhému urciti, jakým zpusobem mají se jeho síly soustrediti a
uplatniti; o tom rozhodují jeho disposice. Proc tedy nepráti
každému, aby si svoje cesty hledal svým vlastním zpusobem,
když v nem nachází uspokojení, kdežto v tom, co se mu
dává náhradou, ho nenalezne?
Znám paní, která ztratila vše, co jí bylo nejbližší, a tím
ztratila celý smysl a význam života. Sebe presvedcivejší rozumové v}'klady by ji neutešily, ale ona sama instinktivne nalezla si ke své záchrane to, co odpovídalo a vyhovovalo jí.
Nejprve šla ke spiritismu. Vyprávela, jak je v té víre prešrastna a že bez ní by nemohla existovat. Poncvadž však konstatovala, že v pražských kroužcích je samý »švindl«, prestala je navštevovat a celé své nadšení prenesla v jiný smer.
Stala se horlivou posluchackou prednášek dra Capka. Dnes se
však vynoril p. Kocí, a ona na svuj oltár postavila zase tohoto
»svetce«. Ponevadž ona paní není dosud nad hrobem a také
naprosto není odpuzující, domnívám se, že pri tomto putování
od ideálu k ideálu konecne prejde ješte od nadprirozeného
k prirozenému a !'vuj tekající cit prenese na starost o jednoho
živoucího cloveka.
A. R.

