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Doba a lidé

J oset KDpta:

Kominik chtel býti obecním tajemníkem.
Je tomu sice již plných pet let, co se legionári vrá

tili z ciziny domu, a prece jen nelze ríci, že by ostatní
verejnost dovedla pochopiti silne údlišnou duševní
skladbu pocetné této složky národního o-rganismu,
kterou v sobe namnoze cítí jako cosi cizorodého. Chá
pu, že není lehko se v legionárstvu vyznati. Zejména
také proto, že predstava o nich byla v dalekém odstupu
velmi zjednodušena a že v prvotním zbožnení byli
zbaveni všeho, co tvorilo jejich lidskou podstatu. Pri
j::octeme-li k tomu, že rLIznorodost mezi samými legio
nari, které zhruba delíme na ruské, italské a francouz
ské, ješte více celou vec zkompromitovala, nebude náš
údiV' nad zmateným nazíráním verejnosti tak veliký.
A tO' bychom ješte meli pocítat s tím, že se legionár
stvo delí na starodružiníky, na dobrovolníky z roku
1916, na opozdilejší z konce rúku 1917, na príliš roz
myslné z dubna roku osmnáctého a na mobilisúvané
krátce pred 28. ríjnem, címž bychúm casté povzdechy,
že se ani cert mezi temi legionári nevyzná, ješte snad
neji pochopili.

Problém jest dalekO' jednodušší, zvolíme-li za pred
met svého zkúumání urcitý typ s velmi· výraznými
vlastnO'stmi, vytvorený z hmúty a úkolností jaksi kla
sick)'ch. Takovým typem jest nejlépe legionár ruský,
clovek ve stárí kolem tricetiosmi let, remeslník nebO'
živnostník, který vstoupil do legií v rúce 1916 a pul
roku na to prodelal bitvu u Zborova. Rozhodne musí
míti na prsou starý ruský kríž sv. Jirí a rúzhodne mu
sil vyrustati z prostredí, v nemž byl Svec, Syrový a
jiní plnozvucí predstavitelé vojensky-revolucní my
šlenky ješte praporcíky. Nemusíme prece ríkat, že mi
nejde o jakousi hlucnou favorisaci urcitého období a
o vynášení jednech nad druhé. Je jasno, že co se vy
víjelo déle, dostalo tvár zretelnejší, duši osobitejší a
vyrostlo v jakýsi vzor, který ostatní ovlivnoval a je
muž se teprve prizpusobúvali. V nem tedy nejsnadneji
najdeme vše podstatné, co tuto typicky legionárskou
psychu tvorí a co je v nem velkoryse obsaženo.

Tento clovek, který odeš,el z domova zcela bezvý
znamný, snad i po cesku plachý a zakriknutý, se vrátil
z Ruska promenen k nepoznání. Po ctyri léta žil v pev
ném a hlubokém presvedcení, že jeho bezvýhradná
služba prinese národu svobodu. Z cinu, kterého se pod
jal skromne a samozrejme, bez ptaní, neriskuje-li
svuj život nadarmo, a bez pochyb o osudové nutnosti
svého pevného kroku, pomalu rostla událost gigan
tickéhO' rozsahu a O'n se zacal cítit jejím nosným stre
dem. Národ je spoután, nemuže svobodne jednat a pro
mluvit a hrstka tech, kterým se podarilo uprchnouti,
stává se jeho plnomocným mluvcím. Co to znamená?
Pro tohúto vojáka to znamená, že zacíná chápati svou
funkci jako jisté vyvolení a že se cítí plne oprávnen
k této representaci. Ze všech stran slyší zpevy na svou
pocest. Nejen jeho soukmenovci v zázemí, ale pomalu

i ruští generálové chválí krásu a velikost jeho hrdin
ských skutku. Posunut na nejprednejší místo bitevního
zápasu, zahal,en dýmem, obklopen ohnem a strelami
chutná s rozkoší všecky pyšné pocity bojovníka z fron
ty, jehož sebemenší slabost nebo omyl muže privésti
v nebezpecí celou vlast. Prodlévaje na dovolené v me
ste za frontou, léce v nemocnicích své zranení, hovorí
s tímto svetem jaksi striktne, byt nikoli v úpoV'ržlive, ale
spíše shovívave. Vidí, jak jej milují, jak jej obdivují, a
s úsmevem prohlédne svou ruku, na níž závisí jejich
osud.

Je staven za vzor všem slabým a váhavým, je proste
hrdinou a výkvetem, je rytírem, jehož príchod veštili
básníci. A daleko ve vlasti je již mythem, trebaže ješte
žije, trebaže kourí fajfku, jí smradlavou rybí polévku a
mluví drsne a pO'chlapsku, jak v cítánkách psáno nebý
vá. Myslí na svuj nekdejší život ve svém šerém dou
peti a dejstvuje v roli mstitele všech krivd, které mu
bylo snášeti. Silný a sebevedomý sám sebe nepoznává.
Rád hromotlucky vykrikne, aby srovnal sv'Uj dnešní
hlas s nekdejším priškrceným hlasem, kterým prosil
lidi o prízen. Všem bude pO'mož,eno, kterí s ním kdysi
trpeli, v'edle neho se hrbili a ustrašene skomírali, všem
bude pomoženo, on se o fo postará! Nebude to dlO'uho
trvat a oni prijdou. Vše se jim radostne podrobí a oni
reknou, jak si to predstavovali. Kdo se nepodrobí,
bude podroben! Budou mracnem, které prináší velikou
bouri, ale po této bouri jasná, modrá nebesa, sveží,
ocištený a nový vzduch a veliké slunce uprostred
oblohy.

To bylo první období vzniku tohoto nového Cecha,
který krátce na to mel pri vésti v úžas cdý svet.

Po rozvedkách, Zborovu, Bachmaci prišla Sibir
s Penzou, Lipjagy, Buzulukem, Kazaní, prišel Celja
binsk, Omsk, Marijinsk, Irkutsk, Bajkal s Citou a
Mandžurií a Vladivostokem. Prišel neblahý, at již jak
koliv motivovaný pokus sovetu o odzbrojení techto lidí,
kterí srostli se svými revolucními zbranemi jako ko
zácise svým kopím a konem. Z devadesáti procent
byl jejich odpor proto tak mocný, proto tak treskute
prudký, že se až fanaticky cítili onou silou, která je
diná spasí a vysvobodí jejich národ. Úchvatné pro
story svaté ruské zeme padly k jejich nohám v dobe
necelého mesíce a s nimi miliony obyvatel všemožný-ch
kmenu, které je nazvaly svými osvoboditeli. Malý ce
ský clúvek stál nad tím takrka nevzrušen, nebot již
z drívejška datovalo se jeho sebevedomí a bezmezná
víra ve vlastní sílu a d~)Vednost. Zmocnil se techto ne
smírných ploch, aniž by se byl k tomu pripravoval, a
to jej cinilo ješte sebev'edomejším. Prišli k nemu ze
všech stran a všecky stavy, aby mu vzdávaly svuj hold
a zahrnovaly úctou a obdivem. Stalo se, že se nekdejší
ceský živnostník, který byl poslední ve svém malic
kém meste. dlIvtipne zmocnil s dvaceticlenným oddíl
kem mocnéhO' sibirského mesta a po nekolik nedel byl
jeho velitelem. Rozkazoval a všichni jej bez odmluvy
poslouchali. Nejen to! Pricházeli a ptali se, co mají de
lat a rídili se jeho radami. Prišli k nemu bývalí du
stojníci, ba i.generálov'é, skrytí za revoluce v podz,emi,
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a nabízeli mu své služby. Zvali jej svým kolegou a
vzdávali mu cest, potkávajk'e jej na ulici. Byl zván do
obnovené mestské rady, aby byl prítomen jejímu jed
nání, a mluvil-li svou podivnou ruštinou, všichni mu za
zbožného ticha naslouchali a chválili jeho moudrost.
Malý ceský clovek byl stredem všeho zájmu a jeho po
zdrav »N azdar« rozezní val sibirská mesta, vesnice
i burjatské stepi. Ale jeho pozdrav' »Nazdar« rozezní
val celý svet.

Prišly anglické, francouzské, americké novíny a na
jejich plachtových stranách se rozprostírala Sibir, do
bytá Cechoslováky. Vojenští odborníci v Berlíne od
hadovali sílu Cechoslováku v Sibiri na 250 tisíc mužu
a ono jich nebylo ani 'c~lých ctyricet. Americtí žurnali
sté, ti velkolepí mystifikátori, roznecovali své ctenár
stvo fantastickými episodami z boju Cechoslováku
s bolševiky a div nepsali, že Cechoslovák se liší od
obycejného Americana tím, že má osm rukou a v kaž
dé po deseti bombách, s nimiž již prišel na svet. Malý
cesk)T clovek triumfoval. Boulevardy Paríže zvucely
jeho jménem, koketní ústa Francouzek se ptala: Com
ment dire en tcheque: j'aime?, americké filantropky
'toužily aspon jednoho Cechoslováka do smrti vydržo
vati, anglická lady jedla svuj mimorádne slavnostní
beafsteak na jeho zdraví. Malý ceský clovek okupoval
celý svet a Burjati mezi Bajkalem a Citou vyslali de
putace, aby se u nich usadil a obdaril jejich život ci
'vilisací. Kdo ví, netiší-li do dneška sibirské matky své
placící deti veselou vetou: »Hle, Cechoslováci jdou«,
která kdysi preplnila okna i ulice jásavými zástupy a
nesla se od úst k ústum jako znamení míru a pokoje.

Nazveme tuto éru druhým obdobím vzniku legionár
ské pýchy a sebevedomí a pocítejme v krátkosti s tím,
že tretí, které následovalo, nemohlo již prinésti nic no
vého. Byly to vzkazy z osvobozeného domova, které
neskrblily superlativy, a které byly již prijímány s ja
kousi samozrejmostí. Nevtrhli tam sice pres Halic, jak
bylo kdysi projektováno, první kroky byly ucineny
v jejich neprítomnosti, ale slova, která odtud prichá
zela, dávala tušiti, že úkol, který je ceká, nebude o nic
menší.

Takto v'ytvoreni, vydali se tam jednou po troškách
a kolem celého sveta, neslevivše niceho ze svého vudcí
ho poslání. Jakási nadrazenost, jakési rytírství a re
formMorská pravomoc jim byla v nadšených atributech
priznána a ponechána.

*
Ponechme stranou rozbory událostí, které prinesla

konfrontace, nezkoumejme nutnou a oboustrannou des
ilusi a povšimneme si pouze onech rozpakll pred speci
fickou legionárskou duší, jimiž jsme tuto úvahu za
cali.

Za dobu peti let se odehrálo nekolik povážlivých vý
stuPLl mezi verejností a legionári a odehrávají se po
rád, trebaže se do novin nedostanou. Jasne dokazují,
jak jsou si obe dve strany cizí, q zejména svedcí o tom,
jak složitá a nepochopitelná jest legionárská duše tak
zvanému domácímu cloveku, který nedovede dohléd
nouti onech zvláštních okolností, za nichŽ' se vyvíjela.
Domácí clovek jest se svým soudem brzy hotov. Ne
kryje-li se legionár s predstavou, kterou si zcela sub'
jektivne o nem utvoril, rekne, že jej zklamal, ne-Ii neco
horšího. A tak se také r.eklo, že legionári jsou lidé vel
mi neskromní, kterí by všude chteli poroucet a kterí
si delají nárok jen na lepší místa, z cehož lze soudit,
že se dodatecne ucházejí o jakousi náhradu za svou

práci pro vlast. Hledají se pro to dukazy, bývá jich
málo, a ty, které se uvádejí, znejí na první pohled vel
mi sugestivne.

Mohlo se tedy stát, že si kdosi pred vámi posteskl na
tuto legionárskou neskromnost, a když jste se jej ze
ptali, jak a kde se projevila, bylo vám bud do ucha
nebo :na plná ústa povedeno, že v mestecku X žije le
gionár, do války kominický mistr, který po svém ná
vratu z legií prohlásil, že dále již komíny vymetati ne
bude a že chce být obecním tajemníkem. Zdá se, že
i vy jste se rozcilili nad touto troufalostí a nenalezli
jste slov, která by ji dosti príkre odsoudila. Sdelení
nebylo pomluvou ani klepem. Dov'edeli jste se, že se
ten clovek jmenuje Antonín Bezouška, je 38 let stár,
ženat, s dvemi detmi, legionár od Zborova, narozený
a usazený v Kostelci nad Nežárkou, zkrátka kominík,
zkrátka docela obycejný clovek, který nemá ani me
štanku. Prišel, velmi nafoukane pohrdl svým cerným a
šplhavým r·emeslem a kdesi verejne prohlásil, že se mu
musí dostati místa obecního tajemníka. Kdyby byl rekl,
že kominicit dále nebude a že chce býti obecním meta
rem, bylo by to patrne méne poburlivé. Takhle je mezi
temi, kterí putují ústy mnoha lidí jako dukaz legionár
ské nadutosti, která, dodá se, je-li u nás možna, sou
visí s demokracií, povolavší na ministerská kresla také
ševce. Korigujme svou nekdejší predstavu o novodo
bých Husitech a odplivneme si nad dobou, která tako
výto nešvar umožnila!

V zato jednoduše a zkrátka, tu by mohla konciti dis
kuse, trebaže nejsem práve z tech, kterí by netoužili
všetecne nadzdvihnouti leckterý doktorský diplom a
podívati se, co je pod ním za hlavu. Nebot se mi ne
kolikrát stalo, že jsem tam našel hlavu velmi pustou, a
to se nerado zapomíná. Odborná školenost rakouských
dustojníku také leckdy trapne zklamala vedle pohoto
vého duvtipu civilního amatéra. Ale na omluvu onoho
kominického mistra, v nemž jste jiste poznali malého
muže z první kapitoly, není treba jíti tímto smerem.
Stojí tu kdesi vedle nás, má ve skríni svuj legionárský
french s cetarskými odznaky a na prsou georgijevský
kríž, a nezamýšlel pranic necestného a záludného.
S hlavou plnou svetoborných snu, které bývaly vzpru
hou jeho pochodum blátem, krví a odvážlivými šarvát
kami, myslil to jiste se sV'ým rodným mestem poctive.
Myslil to kdysi tak poctive, že by byl nekolikrát má
lem ztratil pro ne svou hlavu. O n o bylo jeho kon
krétní predstavou domova, vne m se ztelesi'íovalo slo
vo národ, videl-li v duchu císi utrpení, bylo to utrpení
j,eho spoluobcanu. Pocítejme s tím, že se vrátil k nemu
jako jeho osvoboditel. Pocítejme s tím, že jako byl
kdysi ochoten za jeho svobodu umírat, ,chtel dnes pro
ni pracovat a žít. Mohl se domnívat, že kominická prá
ce by byla svobode a novému životu jeho mesta jaksi
významne prospela? Trikráte !budiž zcllllazneno, že
vždycky velmi toužil po práci významné, jaksi nad
míru zá.važné, mnoha lidem viditelne prospešné a od
povídající jeho schopnostem. Ach, jaké jsou schopnosti
cloveka, kterému se kdysi ochotne podrobil cizí kraj
a kde jsou trosky kominického remesla, jemuž se za
zvuku vítezných trub a bubnu zcela odcizil a k nemuž
jej nepripoutala okresní jednota kominických mistru,
usporádavší vecer na pocest príslušníka svého cechu,
který slávu ceského kominíka roznesl po celém svete?
Antonín Bezouška byl jist, že úrad obecního tajem
níka by v jeho rukách velmi získal, Antonín
Bezouška byl jist, že by na tomto míste mohl roz-
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dati mestu své nejlepší hOClnoty, Antonín Bezouška
byl jist, že takového tajemníka Kostelec nad Nežárkou
hned tak míti nebude. Ale Kostelec nad Nežárkou
o neho prece jen nestál. Nerozumel mu, v tom to bylo.
A nakonec se stal'U, co Antonína Bezoušku nikdy ne
napadlo: Byl ucinen nikoliv typem veliké touhy po
službe všem spoluobcan LIm, kterým snad chtel vštepo-

·vati zásady bratrství a dobrovolné kázne, k cemuž se
prece jeho kominická živnost nehodila, nýbrž typem le
gionárské neskromlJ.osti a snahy po odmene za práci
pro vlast, což mu ani do hlavy neprišlo. Je patrne trpce
zklamán a sedí-li na vysokém komíne nad svým me
stem, jiste horce uplivuje a myslí si, že jsou lidé vrtáci,
nechteli-li poslouchati jeho moudr)Tch rad. Jinak ale
budme ubezpeceni, že ten komín vycistí porádne a že
se rád vytáhne kvalitou své práce nad všecky komi
níky v okresu i v republice. Tak se kdysi vytahoval V'U
ják nad vojáka, rota nad rotu, pluk nad pluk, až se
celé vojsko vytáhlo nad spojenecké oddíly, které k jeho
veliké rado ti praskaly v Sibiri jeden za druhým, a po
techto stupních došlo až sem, kde mu neporozumeli.
Dojemný prípad Antonína Bezoušky je 2: tohoto hle
diska tragický.

Pluk. Léon Tardieu:

Cizinecká legie.
Všeobecne rozšírené mínení, že cizinecká legie je neco ob.

dobného reckým žoldnérum egyptských Faraonu, nebo ná·
mezdným sborum bYZ3ntských císaru, skotským a švýcar
ským gardám francouzských králu - nuže, toto mínení, které
se ve svete takrka ustálilo, je úplne nesprávn~.

Cizinecká legie se podstatne liší od techto žoldnérských
sboru, jež sloužily za prostredek osobní moci. Ona jest po
mocným sborem, jenž se vytvoril pod tlakem okolností a je
hož úkolem jest 'podporovati francouzskou koloniální politiku.
Prehlédneme-Ii strucne historii tohoto zvláštního sboru, vy
stoupí nám jasne pred oci jeho jedinecný charakter. Když po
vzetí a obsazení Alžíru cervencová revoluce vynesla na trun
královský Ludvíka-Filipa, stanul tento panovník pred nesnad
nou otázkou: kde vzít potrebné vojenské síly k obrane nové
kolonie, aniž by se tím ukládaly vycerpané vlasti nové obeti
pa dani z krve. Bylo nalezeno nekolik pokusných rešení. Zprvu
bylo posláno do Alžíru nekolik setnin, jež byly složeny z tre
stancu a politických provinilcl!' Ríkalo sc jim »trestné setniny«.
Potom byl vydán zákon z 9. brezna' 1831, jenž vyvolal v život
cizineckou legii a stanovil jako hlavní zásadu, že tento sbor
nemá nikdy býti použit ve vlasti.

Tou dobou, v roce 1831, nastal do Francie velký príliv ci.
zincu. Parížská cervencová revoluce byla signálem k revoluc
nímu požáru, jenž vyšlehl ve všech velkých evropských me
stech. Belgie se vzbourila proti Holandsku, Spa..'1eléproti Fer
dinandu VII., Neapol proti svému králi, v Polsku vypukla
osvoboditelská revoluce, v Cechách a v Uhrách bylo vzbourení.

Revoluce si žádají obetí. Vítezství i porážka zahánejí cást
obcanu do ciziny. A tak ze všech koncin evropského kontinentu
hrnuli se politictí uprchlíci do Francie. Nekterí pricházeli z Ho
landska, jiní ze Španelska a Neapole, mnozí z Cech a Madar
ska a nejvíce z Polska. Francie všem temto uprchlíkum pro
první krátký cas jejich pobytu poskytla pomoc. Potom se jim
ukázala cizinecká legie jako záchranný asyl. Hlad, bída, chut
po dobrodružství, záliba ve válecnictví, nadeje na lepší bu
doucnost, to vše byly mocné pohnutky pro vstup do cizinecké
legie. Tak mnozí se rychle rozhodovali a vstupovali. Netrvalo
to ani týden a 6000 cizincu se stalo legionári. Bylo z nich
utvoreno 7 batailIonu, z nich prvni tri složeny výlucne z Nem-

cu, ctvrtý ze Spanelu, pátý z Italu, šestý z Flámu a Holandanu,
sedmý z Poláku a Cechu. Pocet Fra~couzu v cizinecké legii byl
tak nepatrný, že to vlastne byl jen zlomek procenta. Byli to
vetšinou vyvrhelové všech druhu, dobrodruhové a pak ti, kterí
se musili strežiti vrátiti se po cervencové revoluci do vlasti.
Prvním velitelem legie stal se pluk. Stoffel. Byl to muž ne
obycejne energický a udatný, který nepostrádal organisátor
ského talentu. Podarilo se mu i v tomto tak ruznorodém te.
lese vzbuditi nezbytn.ý »esprit de corps«, pocit jednotnosti a
soudružnosti. Že se mu ta nesnadná úloha dobre podarila, uka
zuje tato anekdota, kterou jako skutecnou zaznamenal si pluk.
Stoffel ve svém deníku. Když v r. 1833 - tehdy tedy legie
existovala práve dva roky - prišel jeden turista do Alžíru
a potkal vojáka, jehož uniforma mu byla neznámou a zeptal
se ho, ku kterému pluku náleží, odpovedel mu legionár zu
rive: »Pane, je jenom jeden Buh, jedno slunce a jedna legie!«
A s opovržením odešel.

Dejiny cizinecké legie jsou dejinami francouzské koloniální
politiky XIX. století. Na pocátku její Historie vidíme boje,
jež vedla v Alžíru až do r. 1835. Je v nich také smutný den
26. cervna, kdy šejk Abd-el-Kader pripravil francouzskému
vojsku krvavou porážku. Italský bataillon a tri setniny pol
ského batai1lonu byly naprosto zniceny. Krátce nato byla legie
poslána do Španelska, aby královnu Marii Kristinu chránila
proti útokum pretendenta trunu dona Car1ose. Plukovníkem po
statecném Stoffe1ovi se stal Brunnelli. Boj mezi stoupenci krá
lovny Kristýny a Karlisty byl tragickou dobou v historii cizi
necké legie. Když koncem r. 1839 královna Marie Kristýna
prece jenom zvítezila, zustalo ze 4000 mužu cizinecké legie
pouze 400 na živu.

Pri zakládání cizinecké legle se myslelo, že je založena jen
jedenkrát. Ale i nyní byly verejné úrady francouzské stále ob
težovány uprchlíky z ciziny, kterí pripadali na obtíž francouz
ské správe. Proto v r. 1837 bylo vydáno vládní narízení, jímž
se zrizuje nová cizinecká legie a ihned byl ustaven první pluk,
který o rok pozdeji byl ješte o nov')' rozšíren. Dnes cítá cizi
necká legie 4 peší pluky a jeden jízdní pluk.

Také tato druhá cizinecká legie má za sebou pohnutou mi
nulost. V roce 1839 dobyla tato druhá cizinecká legie mesto
Constantine, v r. 1849 arabskou pevnost Zaateha. Potom bojo
vala cizinecká legie v Mexiku, chráníc pochybné nároky na
mexický trun neštastného císare Maxmiliána. Tam byla sve
dena rada krvavých bitev, v nichž cizinecká legie utrpela težké
ztráty. Po skonceném dobrodružství v Mexiku byla novými le.
gionári doplnená legie poslána do Cíny, pak na Madagaskar
a na konec do Maroka. Ve všech techto zemích tlí sta tel pad
lých legionáru.

Dnes je cizinecká legie oporou francouzských kolonií. Ale
už není národnostne jednotných bataiIlonu. Všechny jednotky
jsou národnostne pomíchány. První pluk leží v Alžíru, ale je
den z jeho bataiIlonu byl poslán do Indocíny. Druhé tri pluky
leží v poli v Maroku a jeden batai1lon tretího pluku b,:ylposlán
do Syrie. Jízdní pluk má svou garnisonu v Tunisu. Celkem cítá
dnes legie 30.000 mužu.

Tolik o vojenském složení cizinecké legie a o její historii.
Pokud se týce lidské stránky, jest ješte dnes cizinecká legie
posledním útocištem tech, jimž spolecnost nebo zákon uzavrely
životní dráhu a casto i tech, kterí na svete hledají už jenom
jednu vec - smrt. Vstup do cizinecké legie je nesmírne
sn"dný. Úrední prij ímací formulár skrývá a promíj í všechny
následky minulosti. Každé udané jméno jest úredne považováno
za pravé, každé udané zamestnání overen(i a uznáno. Je jen
jediná nutná ceremonie: lékarská prohlídka. Jakmile dá lékar
svolení ke vstupu do legie, stane se legionár ihned francouz
ským obcanem. Nikdo se ho nezeptá po jeho minulosti. Tato
snadnost prístupu vysvetluje, že nac,bázíme mezi legionári
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všechny živly, od výstredních temperamentu až k sprostým zlo
cincum. Ale i v tomto novém cloveku žije dále starý charak

t~r .. A to vede k tragickým událostem.

V poli osvedcila se legie jako jeden z nejlepších a nejudat

ncjších oddílu. Je-li správné okrídlené rcení Napoleonovo, že
cena urcitého vojenského útvaru se pozná dle jeho ztrát, mu
žeme zaraditi cizineckou legii na prvé místo všech bojovných
útvaru, jež v novoveku byly založeny.

Literatura a umení

Waclaw Lednicki:

Sovetská betetristika.
»... Kolkolem jedlové lesy, pahorky, jezera ... a na stanic

kách zpod jedlí vystupují lidé mlcící, v.léte v kožichách, capkách
a na boso.« Ani soucasná ruská literatura není jiná. Titéž »mlcí.:í
li(~é« v beraních kožichách a capkách vystoupili »Zpod jedlí« a
stanuli pri dávných stanicích - oasách kultury a civilisace, roz
sypaných na nekonecné rovine. Kolik nejrozmanitejších .soudu
jsme slyšeli o této literature, kolik nadšení budí u tech, kdož
hlásají úpadek umení v západní Evrope a jsou náchylni videti
v tom písemnictví zárodky neznámé, prímo bezpríkladné síly.

Vubec nevíme, jaké budou osudy nov:vch poCínání ruských.
Víme jen, že prišli noví lidé, slabe spojení literátrní tradicí, ne
vytríbení, nevychovaní - divoši svého druhu. Prišli a zacali

»sát. Jeji<:h románu, romancí, nove1ek i bajek se nahromadily
už celé spousty.

: Literatura Pil rl a k o v a a druhu - tot poutavé fotografie
soucasné skutecnosti ruské, nikterak synteticky uclenené, nema
;ící staré umelecké úrovne. Celá sovetská literatura je par excel
knce literaturou regionální. Utvorily se kruhy i kroužky' pro
vinciální, které vydávají rozmanité »Tverské almanachy«, »Sara

tovské sborníky«. Jsou skupiny odesské, petrohradské, moskevské,
jsou cykly vyprávenek sibirských, »a1tajské bajky«, novely
nadvolžské, uralské, kavkaz,ké. Bohatství folkloru je u této lite

ratury nepopíratelné, zpestrené lidovými »castuškami«, oplÝvající
žargony i dialekty, hantýrkou vojensko-komunistickou. Sklonem
k exotismu vzniká zde urcitý sklon k specialisaci. Proto je v této
literature mnoho plochosti, mnoho pósy a neumelosti a ješte
více nelidovosti. ci lépe pseudolidovosti, kteréžto znaky nutí
k opatrnosti v soudech i názare~h.

Rys následující - chaos obsahu, nedostatek opravdu dyna
mické .akce, primitivní charakteristiky, omezenost pozorovacího
pole, vratkost spolecného terénu, na nemž je vybudován dej. Jsou
to malé obrázky zvyku, napsané s kvapem, technikou kinemato
grafickou, ale bez zachování jakési komposicní formy. Každý
takový román nebo i povídka pi'lsobí dojem potrhaného a po
skozeného filmu, který je se vzteklou vytrvalostí podáván ven
kovskému, nezkušenému publiku. Ctenár si musí jako tento

venkovský divák tvoriti obraz celku a doplnovati m_zery a
trhliny. Je to už manýra, osvojený styl, který dovoluje dáti
zmizeti v trhlinách tomu, co pusobí autorovi nejvetší námahu.
Jak~by se hlavní události dely ~ oponou nebo v meziaktích.
V mlhavých reprodukcích sovetské skutecnosti je možno pozo
rovati i urcité prehánení, prejiskrení. Pilnak nebo Babel - oba
z celého zástupu sovetských spisovatelu nejschopnejší - mají rádi
barvy ncjintensivnejší. Ale rychlnst, s kterou pred ocima cte
náre preletují naskicované episody, pusobí, že všechny ty živé,
ohnivé barvy v šíleném pohybu kolovadla nebo rotacního stroje
vytvárejí dojem jakési nudné jednotvárnosti, který jmenujeme
koloritem šero-bílÝm. V sovetské literature je tato výslední barva

špinave rudá. Nesmíme ovšem zapomínati, že je to umení so-

vetské, komunistkké, v kterém musí být každá jednotlivost »pri

zpt'tsobena soucasné epoše«, nebot jen živelné vycitování »revo
lucní ,.kutecnosti« dává talentu právo na existenci.

Pilnak má nepochybný talent splsovatelský a snaží se o jisté

syntetické pojetí ruskéJrevoluce; usiluje nalézti historické svazky
ríjnového prevratu: S fidovými pohyby starých epoch, s povstá
ními Stenki Razina i s povstáním Pugaceva. Není možno obra_
ceti vuci nemu výtku, vznesenou oficielním kritikem komu

nistickým A. Voronským, že »komunisté bývají obycejne líceni
tak, jako by jejich historie pocínala v r. 1917: bez jakéhokoliv
svazku s drívejšími revolucními deji.« Pilnak s jistou sugestivní
silou maluje obrazy rozkladu Ruska v predrevolucní epoše, spc
cielne v epoše válecné. Utkvel mi v mysli jeden cyklus jeho
povídek, »Obycejné povídky«. Hrdinou tech peti povídek je
vlastne jediná osoba.

Inženýr Agrenev je .ženatý. Anna, jeho žena, predmet jeho
neukojených tužeb, je mu cizí, jakoby vzdálená od neho tajem
nou mocí. Rovnež i dcerka je jakoby cizí. Agrenev chodí za

mladou dívkou, která ho rovnež znudila,. a od které nechce už
niceho. Má pomer ješte s jinou dívkou, o cemž vedí žena i dcera.

TakoVÝ je obsah prvních dvou povídek. A náhle jsme úplne
jinde, a zdá se, v epoše o nekolik let pred tím. Válka. Agrenev
je na fronte. Prichází zamilovaný jeho list žene - s fialkami,

které pro ni sbíral v dešti kulí. lena po nem teskní, cusi ji
táhne na frontu za mužem. Poslední povídka vyrešuje všecko.

Fronta. Štábní vlak, vagon Nr. 30-65, v nemž je oddíl Agre
ne-va. Agrenev je práve odeslán s rozkazem a žena prichází za
jeho neprítomnosti. V druhém vagone hrají dustojníci karty.
Vchází konduktér a šeptá, že »je tu ženská«. Rotmistr zafrní

a jde za ním. Konduktér šeptá, že se nesmí rozsvecovat svetlo,
že je nutno chvátat a že to bude drahé. Rotmistr vchází do va

gonu Nr. 30-65. Anna se brání jak muže, ale výsledek zápasu
je samozrejmý, nebot »v rotmistrovi jako v každém tkvel ješte
ten clovek, který vycházel ha stanici z lesu, v kožichu a na boso,
a který miloval ženu, mláte ji holí«. Odcházeje, vkládá rotmistr
žene do puncochy dve dvestepadesáti rublovky. Konduktér p0

cítal s tím. že nebude kricet, když ví, že je jí zakázán pobyt
v tomto vlaku, pocítal s tím, že ... prece muži nikdy nepoví ...
»Což vedel konduktér o tom, co je láska, která hory prenáší?,<
Zacala bitva, ústup, Agrenev se ženou i s rotmistrem utíkali
spolecne a vedle nich dve tlustá, klidná devcata podléhala násilí
celé rady vojáku.

Kritika ruská snaží se srovnávati Pilnaka se zpusobem Tol
stojovým. Je nutno to prijímáti s reservou. Um~ní Tc1stojovo,
realistické. libující si v telesném, smyslovém žití, je ve své prav
divosti bližší novému pokolení, které je zvyklé hledeti na ž'vot
pouze vnejškove, než dialektika Dostojevského. Ale na druhé

strane jsou tito mladí pánové nesmírne vzdáleni jak od Tolstoje,
ták i od Dostojevského. Pilnakovy novelky pripomínají spíše
Kuprina, Gorkého, Andrej eva. Jest to táž naturalistická ma
nýra. libující si v "nahé pravde«, odhalující s libostí stydlivosti

života, které sama príroda zitkrývá. Knprinova »J áma« a »Tma«
Andrejevova - tot duševní hnízdo Pilnakových ptácku, treba je

nutno priznat, že ~e Pilnak dovede více vyhýbati oplzlostem, a
že dokonce strašnému prípadu dovede vtisknouti opravdu lid
skou tra-gi.ku. Soudím, že Pilnak má nepochybný talent, ale že
je j)ro neho vražednou atmosféra, ve které se vyvíjí. V Rusku se

ustálila móda jakéhosi neotesaného, šerého a syrového stylu.
Totéž je možno povedeti o obsahu.

O »Hladovém roku,< lze ríci v podstate toto: Pilnak má veli
kou sílu predstavivosti, ale jeho oci hledí se zvláštním zalíbe

ním na rozi;J.rená, nahá tela. V tom ohledu se nesporne podobá
Tolstojovi, materialistovi a pohanovi, který znal rozkoše I'UZ

ných vášní a zcela podléhal sugesci lidského tela. Pilnak je zrej
me skromnejší ve výrazovÝch prostredcích, nebot i jeho zkuše-
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nosti jsou mens!; nenalézáme u neho ani aristokratického roz

košnictví Tolstojova, ani telesné živelnosti, silné a krásné. Oko
Pili'iakovo vidí kulatá a tlustá kolena pod spodnickou venkov
.é ženy, zná vuni »horkého. sladkého a opíjejíDího potu« dívky,
»f1irtující« ve stodole se silným mužíkem, hledí do lázne, kde
tre mužum i ženám hrbety tentýž bolšak - slovem vycituje
smyslovou sílu vesnické ženy, vsává vuni jejích údu a vzpecuje
se její rodivostí. Popisy vsi, jejích vuní, jejího tepla - to je
umení Pilnalcc,vv, zde se muže rovnati vesnickým novelkám
Maupassantovým nebo Zolove »Zemi(<.

Nejrázovitejší postavou po Pilnakovi na rudém hor:zonte
ruské literatury je nepochybne Bab e I, považovaný sovetskou
kritikou za nejoficielnejšího epika. Voronskij nazývá Bab'b
»klidným epikem, který se vyhýbi hlasitým slovum, vešker~ kri
klavosti, který netouží po tom. aby hrál na nervech ctenárových"

Dovolím si pripojit príklad toho »klidného eposu«: - »Prímo
pred mými okny odstrelovalo nekolik kozáku pro vyzvec1acství
starého žida se stríbrnou bradou. Starec se zapotácel a srftil s~.
Tu ho Kudria z kulometného odr1í1u vzal za hlavu a schoval ji

pod svuj plášt. Žid ztichl a roztáhl nohy. Kudrja levou rukou
vytáhl kindžal a opatrne zarízl "tarce, nepotrísniv se krví.«

Babel. tof »obrýlený« inteligent, který podobne ja'<o Tnls'oj
vycifu ie rozdíl mezi sebou a lidem. Jeto ce1J<em zajímavý zjev.
Predevším nikde na západe ten problém n:koho ne-ritahu ie tak
intensivne. Hle, v sovet~kém Rusku ješte se našla ja"ási sme
tánka a znovu pláce nad rozdílem, který je mezi mužíkem a in.
teli~entém! Nenanravitelní li~é! K tomuto zvolání rl:'v'Í. mi dtl
vod nejen Babel. ale celý dav jiných spisovatelu. Sovets"á kri
tika ten zjev zamlcuje. Znovu se ukazuje, že pres veliké pre
vraty. které se staly v Rusku, pres obecnou nivelisaci nenastou
pilo s iednocení sil spolecenských a kulturních.

Poslechneme. co o tom praví zaprisáhlý komunisticl,.ý kritik
Voronskii: »Vec snocívá jednak v tom, že delnic1<á trída," jež
prišla k vláde. nemohla dosud vytvorit odpovedného strediska
kulturního. jež by systematicky prevvcho,"",valo na~i litedrní
mládež. Mnoho ~e u nás mluví o odpoutání se od delnických
mass, v jakém setrvávají naši poetové i spisovatel~, nechápa iíce

casto. že hlavní príciny toho odpoutání je nutno hledati v nedo
statecném rozvoji proletárské kulturní base.«

Doznáni toto je príznacné a nepotrebuje komentáre. Je tedy
rozdíl mezi gorodskou a derevjanskou bednotou a svisovatelem

inteligentem. Ale ~ovetští spisovatelé snaží se prizpusobit se »pro
stredí i epoše«. Babel rovnež se prizpusobuje a snad jen proto
vybírá výrazy ncjordinárnejší, neote~ané »ku~"« života. Život
sám je mu »opilou ženskou« s »ohromne velikým brichem ...
vzdutýrn i roználeným«, s tlustýma a težkýma nohama,« s »tlu

stj'mi prsy«. Tato »ženská«, PQclobná groteskám n'irerovým, je
Babelem kladena iako·kontrast »zduchovelých intel;gentu.« »oby

vatelu nebe a palácu«, z nichž taková ženská »nezrodí nejen clo
v{,ka, ale ani kacátka. nebot žertu je v nich mnoho, ale není sily«.
Jednomu z takových »anc1ílku« ženská hned po svatbe »z'ámala

kri,.télka - nebot bylo zrJ.e potrebí kohosi prostŠího.« »Tlusté,
težké nohy« deptaj í zlatité tkaniny všech lidských lásek, tužeb

i víry. Neklamme se ani na okamžik, že autor, o nemž je rec,
je na st'-ane »archandelu« a »zduchovelých intel;gentu«, naopak,
on si libuje ve vítezstvích své »ženské« a teší se každým pádem
Ikaroyým. Nestydatost a úmys1nost toho »bytopisatela zemli«
nemá žádných mezí.

Babel hledá znovu »pravdu« tétf) ruské pravdy, která dle po
jctí Rusl! mela být vždy knší. ci<tší než pravda západu, více
universálnejŠí. V jeho povídkách hledá pravdu výrostek Kikin,
který lituje, že mu není dáno koristit z okolnosti, když »mach

llovci« znásilnovali židovskou dívku Ruchlu; jiný zase, Priš
ropa, znicil svoji vlastní ves pro vraždu rodicu a rozkradení

majetku. Sebral vše, co mu ukradli, usporádal po starodávnu a

zapálil, tak hledal tedy »svoji pravdu«. Ach, jak se zde mstí
Dostojevským v r. J880 na puškinov,;;kých slavnostech v Moskve
vyhlášená these o Oncginu - ruském poutniku, hledajícím uni
versální pravdu, treba vždy onu vlastní, ruskou, indiv;duální,

který pro tuto pravdu zabíjí prítele, nicí klid domácího ohnište
i svoj i vlastní existenci. V celé ruské revoluci tato zásada »hle
dání pravdy, nahé pravdy« je strašnou ozvenou.

A prece je Babel nadaným spisovatelem, o cemž svedcí jeho
styl, plný obratu, pr-rovnání, lícení živých a originálních. Bahcl
- tot atheista, materialista, fysiolog. jak ho správne definuje
Voronskij. Jedinou výcitkou, kterou mu ciní sovetská kritika, je
ta, že ie nec1.ostatccne komun;stic"ý, že si všechnv typv vvpu iCl1je
od bílých kozáku nebo z polských vsí. nikoliv z komul"is'ic',ého
sveta! A ješte jedno - Vo~onskij postrehuie. že v celé rade
Babelových povídek má sexuální moment pathologic' é <ym- to
my, a vybízí v tomto prípade k cmatrnosti. »Jsme vzdáleni toho,

-' dodává - abvchmn neuvádeli do umení témata, která bylJ
dríve v mešfáckých kruzích považována za nenrístojná a nemo

rální, ale v pohlavních, otáz1,.ách je potrebí zachov4vati v<>'ikou
o"atrnost, ponevadž je v našem živote mnoho vecí zneklidnu
jících a nemorálních. Staré »zásady« upadly, a nové ... nové
hou stále ješte pred námi. V denním živote. ve skutecnosti po
hlavního styku i rodinných otázkách prožíváme cosi podo'-ného

prechodu let JQJ7-1018. Vetšina naš'ch mladých umelcu nebere
tyto okolnosti v úvahu a plyne s proudem.«

Príznacné varování; je si možno lehce predstavit, iaké podrob
nosti obsahují veci Babelovy a 'rovnež jakost sovets'-ých expe
rimentu pohlavních, proti nimž je Babelem popisovaná nemoc
nice, kde se provádí masové vyhiinení plodu, nepatrnou podrob
ností.

Vedle Pilnaka jako ilUstrátorka ruské vsi stanula Sej f u
I i n a. Odešla na Sibir a snad i ze Sibire vyšla. Za ;ímá ji re
volucní ves - mer{ jeií nové sílv, její zvláštní život. Pocho
pivši otázku »konvencionální revolucnosti« s;hírs1,.é vsi, dobre

maluje tmu, barbarství této vsi, ale verí v její kvalit". v její
buiný VZrTlst. nebot zeme nadarmo >>nebyla z'cyprena bnlševiky«.
Sejfulina hledí v život »vesnické bídy, která poprvé pocítila svoji

sílu«. Individualisu;e vesnicvý tyo, jenž se dle slov VorO'1ského
už v,'prostil z pout »jednolitého soužití.« V tom smeru ji zaií
mají ženské postavy, stejne jako u Pilnaka obd~rené si1'1u cha
rakteru i tela . .Teto žena statecne biánící své poslání, a soucasne
je úplne ruská. iakoby nasákla ruskou bujností. jako by se na
rila sibirské svévolnosti a nepokorenosti. keržacké moci' i síly;
dovede se postaviti k práci, je po~lušná nepnpí-atelného P-"V'l
zeme - být ohs"o""na ovocem. ron,;t. To je krátký portrét spi
sovatelky z téže školy, z níž vyšel Pilnak.

Vedle ní, po jejím boku, stojí jiný Sihiran -- V s e vol o d

I van o v, poc1.ávajíd obrázky už s'1ecie!ne sib;rské, exotické,
regionální. K takové naprosto pruvinciální literature náleží jeho
práce »Partizáni«. Jména a názvy - všecko exotické, vzdálené.

Autor vypráví O povstání sibirs1<ých mužíku proti bílé vláde.
Charakteristiky jsou ž;vé, realistické - fotO'Zra'ie. Obraz'! p:>'
tycek. boju jsou žvavé, plastické, ale všechno to je v podstate

protokolování událostí. které prešly pred ocima autora, nebo
o kterých slyšel od jiných.

Pokud jde o takové kronikáre. verné ilustrátory CaSl!, ve kte

rých sami žili, i událostí, na nichž brali úcast, ucinil na mne nej

silncjší dojem N. A r o s e v, jenž má velice verné zrení pozr;>
rovaci, dokonalé vycítení epochy i typu bolševického, jazyk ne.
smírne svižný, plastický a živý. Hle, príkladne popiS vystoupení
Trockého: - »Vešli jsme do sálu. na estráde stál skutecne

Trocký. Objevil se rychle a neoce1<ávane, jako Md;sto'ete~
z podzemí. Sklícka v jeho binokluzárila, a bylo možno vycítiti

za nimi ostrou a živou zrítelnici. Zrakum všech se prímo vou.
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covalo široké a vysoké, jakoby dvoupatrové celo, a stejne tak
konec brady, ostrý jako špicka mece. Tak z dálky. A zblízka
bylo možno dobre pozorovati jeho zelenavé, okrouhlé oci, lesk
noucí se jako morské kaménky. Když se s ním mluví, hledí prímo
do ocí a vysouvá ponekud vpred pravé ráme, jako by se hotovil
k odražení neocekávaného výpadu. A je dokonce i možno zpo
zorovat, že jeho nos je ponekud pokrivený. Jeto dobre: pravi
delný nos dával by dokonce jeho tvári mrtvý vzhled. '. Trocký
zacal mluvit. Vubec nic neobycejného. Jen hlas je kovový, a on
miluje slova. úmyslne je vybírá. V cem spocívá jeho magnetická
síla? Nikoliv v jeho slovech, ale v hudbe jeho hlasu. V umení
oddechu. v odpocinku ve prípadné chvíli: kde je potrebí pro
mluviti hlasiteji, kde je nutno zeslabiti hlas. A kde je potrebí pu
stiti slovo s jazyka tak jako strelu s tetivy, aby bylo videt, že
se tato strela vbodla v srdce posluchacovo. A mimo to je síla
i v jeho postave. Široká ramena a jakési objímající ruce. Když
mluví, zdá se, že nese mne i všechny zároven. Vysouvá vpred
celo, naklání'a povznáší hlavu, mává rukama ve vzduchu, opírá
se o pult, dýchá, trápí se, že nese takovou tíži. A znovu, znovu
nese ... «

A hle. nyní dokonalá biografie bolševika-oportunisty: »Piskij se
vubec snažil vniknout hloubej i do prostredí tech op r a v d 0

vý é h bolševiku, kterí nikdy nezradili strany, ani v dobách nej
cernejší reakce. Pirskij sám robil kdesi cosi v r. 1905, kdy byl
studentem-právníkem. Potom opadla vlna revoluce, odešel od ní
i Pirskij, stav se pomocníkem advokáta, bydlil v provinciálním
mestecku, oženil se. mel deti, cítal rád Sologuba. Za imperiali
stické války sloužil v zemgore. Pri prvních náporech revoluce
pristcupil k plechanovcum, po nekolika mesících - k breznov
cum, po vítezství nad Cechoslováky ke komunistum. Kdo zná
Rusko a byl v nem za tech dob, zná mnoho takových cest kolem
sveta za osmdesát dní - od cerné sotni k bolševikum behem trí
mesícu a casem i rychleji!«

Neméne prípadne a ostre charakterisoval Arosev »cekistu«
Kleinera: »suchý«, hlasu »detského a mazlive volajícího«, clovek,
který se usmál Jen jedenkrát v živote - když zoufalé matce pri
nesl zprávu o zastrelení syna. Clovek, který se nikdy nemyl, cho
dil vždy v koženém kabáte, spal na; kufru zapuzeného švýcar
ského vychovatele v buržoasním paláci. Muž bez jediného vousu
v tvári - jako u kleštence, s ocima pustýma, tiché mluvy, jež
plynula s nehybných úst. Clovek, kterému nikdy nepostaví po
mníku, treba si jej zasloužil, dav revoluci celou svoji duši. A
mcl ji snad? smím se otázat.

Bolševik, Jehož jménem píše Arosev poznámky, priznává se
uprímne k nedostatku vzdelání, k neschopnosti ovládnouti si
tuaci. »Proklíná inteligenty« pro jejich vedu, »která je jim už
nepotrebná, zatím co by jemu velice dodala odvahy.« A prece
je v té hlave plno jakési svojí vedy, rekl bych - revolucního
instinktu: tento clovek cichá možnosti boure jako cerv potravu.
Nezná geog~afie, politiky. mezinárodních vztahu, ale prece ví,
že Indie - tof puma, kterou možno vyhodit do povetrí celou
Evropu. Nebot revolucní veda má svoje práva. zásady, nauku,
svoji politickou ekonomii, geografii. historii i sV0ji filosofii -
tyto discipliny se vube': nestýkají s »buržoasní« vedou, jsouce
nejcasteji jejím úplným kontrastem. Nádherný je popis nocní
práce takového cinitele bolševického.

»Neveliké guberniální mesto. Léto. Mnoho vzduchu. Koure
rovnež. Široká reka se vlní a blýská se ve slunci jako roztopené
máslo. Chce se mi mnoho pracovat, s rozmachem. Volím minutu
za pozdní noci, abych psal. Napínám rozum: chci vedet, co nás
ocekává. V Evrope ticho, v Americe triumfují MorganO'vé
i Rcckefellerové. A na východe ... Pro nás západ - tot 10 nebo
20 nových tamborovských gubernií. Otázky vrou v hlave, že
dcstávám závrat. Píši, chteje, aby o tom vedeli všichni, a pre-

devším já sám. Píši stránku po stránce. Jsem nespokojen. Trhám
v~ecko na kousky a zacínám znova. Ctu znovu. Hloupost. Nicím
péro. Píši. Zase to není to. Drtím tužku.«
Arosev má nesporný talent plastické kresby a živého vyprávení
- schopnost mezi Rusy obecne rozšírenou. Vypráví o ríjnovém
prevratu v Moskve, kdy on, Arosev, byl organisátorem bolševic
kého generálního štábu. Behem vypravování vrhá mnoho prilé
havých, jízlivých charakteristik. Pred ocima ctenára míjejí zá
stupy tech všech, kterí ze svých doupat, z buáŽoasních obydlí,
z generálských úradu a preruzných institucí vylezli jako švábi
a rychle nabídli své úsluhy nové vláde. Námestí Skobeleva 
dnes námestí Sovetu, tot pro Aroseva námestí »plamenné«, z ne
hož se na všecky strany rozlétají paprsky »rudého slunce«. Mo
skva - jako za dávných slavjanofilu - toc centrum sveta, a
Kreml centrem Ruska.

Nejvetší útoky komunistické kritiky vyvolal Leo n o v, nebot
on »ne naš, ne komunist«, nebot opevuje odcházející svet, necítí
tvurcí moc veliké ruské revoluce. Pro Leonova revoluce - tot

predevším katastrofa, ve které hynou lidé. Srdce Leonovo se
svírá bolem pri pohledu na všechny nevinné obeti. Pro neho je
revoluce velikým hrbitovem, a procházeje jím, pláce nad hroby
»r,eznámých voj áku«. Ohromuje ho tento strašlivý pochod hi
storie, drtící život, vystlávající svoji dráhu znicením a smrtí.
A na tom kole, na jeho zubech vidí Leonov rozdrcená a visící
lidská tela nikoliv velikých bojovníki't prevratu, ale »malických«,
nikomu potrebných lidí.

Zajímá ho osud maléhO' cloveka, jako Puškina. v »Medeném
jezdci« bezvýznamný Eugenius. Jenže Puškin ospravedh'íoval
historickou nutnost systému, jemuž padl za obet »ubohý« Euge
nius. Leono" naopak nenalézá v sobe ani víry, ani revolucního
entusiasmu. které by mu dovolily takové ospravedlnení. Jednou
stranou s\'ého talentu i své manýry se Leonov dotýká humoru
i satirického realismu Gogola, Šcedrina, Uspenského a Cechova.
A Leonov zobrazuje konec dávného Ruska, Ruska klášteru, sed
mikopulových cerkvicek, Ruska vcelích úlu a popu, prostého,
zbožného života. jarmarecních písní, podivných, zázracných bá
jek, zlatých ikon a svatých sluhu božích, aksamitových vesnic
kých cest i tichých, blahých dnu. V ten svet prostý a duverivý,
tichý, zbudovaný na »boží pravde«, vpadá ho~da rozvášnených
marxistu, bývalých vojáku i konekradu, kterí je nicí v základe,
nicí jeho názory i víru a tak i celou jeho existenci. Mestecko,
poblíž kláštera, který založil sv. Páfnucij. A hle, do toho kláštera
pribývá »ctyrka« s mandáty k otevrení hrobu s ostatky sv. Pdf
nuciho. Bolševictí besové ukazují na ty záz~acné ostatky: oby
cejná, deravá lidská lebka. Od té chvíle všechno padá v propast
- igumen-prevor Melchisedech hyne v potycce; ikona ztrácí
VE'Škerllcenu. nikomu není potrebná, a v nebi, kam je meli
zavésti stríbrokrídlí andelé po smrti, je ted už jen pusté místo.
»Následovala noc temná, hluboká, bez križe, bez hvezd.«

Tento román »Prelom« je možno nazvati oživenou ruskou pa
mátkou. Nikoliv tolik archaisací reci jako její lidovou stylisací,
a zvlášte koloritem. jenž zárí lazurovým blanky tem a chveje se
svežestí vesnické dívky, oživuje harmonikou, obléká se zlatite
klasy žitného pole a mení se Jako ružove zelený perník ze sel
ských poutí, a voní konopím i petruškou; touto živou, rozjiskre
1l0U harvou jako lidový obrázek pripomíná to lidový obrázek. Je to
jakoby Stravinského Pet ruš k a, jenže bez jeho tragické moci,
neboe i když Leonov vede svuj román s epickým klidem a s ve
likým mistrovstvím a vvpráví O'strašné hruze, prece je ten svet
malický a tichý, dokonc~ lyricky rozryvný. Leonov vypráví »ob
jektivne«. ale ctenár cítí, že autor nemuže zadržeti svých slz
»cistých i pruzracných«, které prolévá za svým detstvím »sc1
skmý - andelským«. Nebot oplakává vlastne svoj e detství, žehná
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svátek dávné a prece tak blízké a milované víry. Jemu líto roz
louciti se s tím kouskem starého sveta, je mu tím více lítOJ že
není u neho žádné víry ani entusiasmu pro nový, zázracný svet
železa a betonu, vyztuženého lidskou krví. Leonov je i zde sobe
verný - jeho oko zárí vždy soucitem a jeho lítost se sklání nad
»malým, dávným svátkem«, vidí jej neustále na velikých pro
storách preohromné Rusi, nechvaIí imperialistickou sílu sovet!"t.
Pathos jeho tvurcí síly - tot lítost se zhasínajícím mládím,
Rusko Leonovo - tof rozbitá ikona..

"Továryš« Vmonskij vycítá Leonovi mimo jeho zrejmou pri
náležitost Je dávným tradicím ješte cosi jiného. Praví: "Nesmí
se nikdy zapomínati nezavinených bed malého cloveka, ale je zde
hranice, za kterou precházeti je nebezpecné, a tu Leonov prekro
cuje.« Jeden z Leonových bohatýru tvrdí, že »za šlechetnost, za
pravdu je potrebí platiti krví, a krev _. krev je dražší nad
všechny pravdy.« Pro Voronského je tu víra, to presvedcení, pre
vzaté konecne od Dostojevského, neprijatelná a príliš abstraktní.
Dle neho jsou v historii prípady, kdy se krev jednech sráží s krví
druhých, kdy "shnilá« krev musí být prolita ve prospech krve
»zdravé a sveží«, Jsou chvíle, kdy bud - anebo, kdy je potrebí
volit, kdy pravda znací více než krev, Snad je to správné s hi
storického, ale nikoliv s náboženského stanoviska, na kterém
stojí Leonov.

*

Jsou ješte jiní, kterí nesouhlasí s touto »mužickou« literaturou,
kterí hledí s tesknotou k západu, odkud prahnou cerpati vedu
remesla, kde by se chteli seznámiti se zásadami opravdového
literárního umení. se zásadami komposice, s umením seskupo
vání obsahu, vedení akce a rozvoje deje. Absorbují je otázky
spisovatelské techniky, - v tom je ovšem volno mluviti v ko
munistické zemi, hledání jejich jdou stále dále a hloubeji. Shro
maždují se v kole, jež nese název vypujcený od Hoffmanna --,
Serapionští Bratri; v cele jejich stanul mladý a schopný literát
- Lunc. který umrel nedávno v Nemecku na lécení, a o kte
rém psal Gorký velmi pochvalne.

Henry King:

Chaplin a lid.
Pan Robert Nichols napsal nedávno do Ti 01 e s radu zajíma

vých clánku o lidech a podmínkách ovládajících filmový pru
mysl v Americe. Pan Nichols pobyl dlouho v Hollywoodu v Ka
lifornii, kde se pro výhodné podnebí soustreduje výroba ame
rických filmu. Prišel v hlavních bodech k známému již záveru.
Velcí americtí výrobci filmu se snaží dáti obecenstvu to, co žádá,
a to jest duvod, proc jest úroven amerických filmu tak zoufale
nízká. Ale pan Nichols pripojuje neco nového k všeobecnému
názoru, pripomínaje, že obecenstvo, které se snaží americtí vý
robci uspokojiti, jest obecenstvo americké. Sestává z miliol11i
amerických obcanu, kterí jsou posmešne zváni "Hicks«, mocný
proud standartovaného lidstva, který proudí Hlavní trídou:
»spech, rychlá práce, laciné automobily pro chudé lidi, laciné
židle v laciných domech, Ford, svetovtL válka, jazz, kino,« Kino:
to jest umení lidu. Lid platí útratu a lid udává tóninu. Tomu se
anglický tisk velmi posmívá. Tento americký lid, který žvýká
gumu, nosí celuloidové límecky a pojídá paštiky!

Ale nejen zvlá~tní ráz amerického lidu je zodpoveden za po
mery ve filmu, ale neco daleko méne ciste amerického - de
mokracie. Muže si nekdo vážne predstaviti, že kdyby se ame
rictí výrobci snažili dáti evropskému obecenstvu, ceho si žádá,

byly by filmy lepší než ty, které usp~kojují americký dav
z Hlavní trídy? Dokázaly ewopské filmy, že jsou lepší než ame
rické? Svými námety a provedením j S0U na témže stupni, a tech
nicky jsou daleko horší. Kinematograf jest veskrze demokratic-

kým umemm: jediným. Výroba moderního filmu stojí tolik pe
n~ - že to nejširší možné obecenstvo jest jediným obecen
~tvem, které muže výrobce bráti v úvahu. Jest to jakoby vyda
vatel mohl existovati jedine vydáváním hejprodejnejších knih.
Ale pri vydávání knih jsou docela jiné podmínky. Vyrobiti knihu
stojí pomerne velmi málo. Vydavatel muže klidne spáti, jestliže
jedna z jeho pade~áti knih jest prodejná. Knihy, které kupují
dva, tri, ctyri tisíce lidí, jsou pro neho velmi výnosné v pomeru
k jeho výlohám. PH výrobe filmu tomu tak není. Tam musí býti
dobre prodejné filmy za každou cenu.

Jaká jest tu pomoc? Pan Nichols se utíká ku starému vý
kriku: "Vychovávat obecenstvo.« Ale z výchovy obecenstva ni
kdý nic nebude. "Výchova obecenstva« jest opravdu pouhý
humbug. Žádný výsledek lidové výchovy neprinutí obecenstvi>
milovati lepší filmy nebo lepší knihy, Obecenstvo se nedá pri~
nutiti, aby od lásky k špatnému prešlo k lásce k dobrému.
Nechme hloupého humbugu »výchovy obecenstva«, aby si ncco
zamilovalo a hlavne humbugu výchovy obecenstva mimo film,
aby milovalo lepší veci ve filmu. To nejde; a i kdyby ta šlo,
melo by to jen špatný výsledek, zvláštní pokrytectví, které se
maskuje jako »L\1neleckákultura«. Má-li se filmové obecenstvo
vychovávati, musí se vychovati filmem.

A tak jsme uzavreni v zacarovaném kruhu. Velcí filmoví vý
robci tvorí to, ceho si žádá obecenstvo; a nemuže obecenstvo
poznati nikdy nic lepšího než co výrobci vytvorili. To jest zdán
live nutné a di'lsledné; ale jen zdánlive. Ten zacarovaný kruh se
pomalu rozeVÍrá -- rok p0 roce -' a delá to s neomylnou pravi
delností jediný muž - Charlie Chaplin. Chaplin jest jediný ge
nius, kterého kino zrodilo; stací prehlédnouti jeho dílo. Mnoho
závisí od tohoto štíhlého a drobného muže.

On sám napsal kdysi Winek, který jest locus classicus filmové
kritiky.*) Má velkou cenu pro hloubku a prímý pohled do hlav
ního problému filmu jako demokratického umení, vetší než
všechny professionelní kritiky filmu, které kdy byly napsány.
Praví se v nem:

»Uprímne receno neverím, že obecenstvo ví, co chce - ,
Obecenstvo nemá pro film bližšího oznacení. V nejlepším
prípade jsou požadavky obecenstva negativní. Co skutecne
žádají, jest »zábava«.

Práve v té dobe, kdy jsem rozhodl, že již vím, co obe
censtvo chce, a kdy úspech mne opravnoval k této víre, do
stal jsem ránu ve forme dopisu od muže, kterého jsem ni
kdy nevidel a jehož jména dodnes neznám, ackoli mohu zde
napsati jeho dopis slovo za slovem. Videl mne v »Hasici«
ve velkém biografu v Middle West, a psal:

»ZpOzoroval jsem ve vašem posledním filmu nedostatek
nenucenosti. Ackoli film jiste vzbuzoval spoustu smíchu, ne
byl smích tak uprímný jako v nekterém z vašich predešlých
del. Bojím se, že Jste se stal otrokem svého obecenstva, ~c
koliv ve vetšine vašich obrazu byli diváci vašimi otroky.
Obecenstvo. Charlie, je rádo otrokem.«

Tento dopis mi byl velkým ponauct;ním. Mé dílo nemohlo
být dobrým, dokud jsem nedošel k pravému duchu veselosti,
veselosti samy v sobe. A od toho dopisu jsem zkoušel vyhý
bati se tomu, co podle mého mínení obecenstvo chce. Dávám
prednost svému vkusu jako pravdivejšímu dojmu o tom,
co ode mne obecenstvo chce, prece vším, ceho se mohu do
hadovati z vecí, které mohu pozorovati bud ve vlastní práci
nebo v nepochybne úspešné práci jiných.«

"Muj vlastní vkus« - - to jest koren veci. Chaplin jest Ulne.

*) Tento clánek s titulem »Yí obecenstvo co chce?« byl oti
šten v císle 15. lonského rocníku Prí tom n o s t i.
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lec. který jde k vlastnímu spasení, a vstríc mu vychází demokra
tické obecenstvo! A usíme pohlížeti ponekud dále. Chaplinuv
vkus jest prese vše Chaplin. Co jest jádrem toho? Co mimo jeho
technické dokonalosti jako herce odlišuje Chaplinovo dílo tak
naprosto od ostatních filmových hvezd?

To jest jednoduché. Chaplin verí ye velké demokJratické obe
censtvo. Jeho víra v demokracii jest opatrná a smutná, ale ne
vyvratitelná. Verí v ni, protože verí sám v sebe. Jest - a nikdy
na to nezapomíná - dítetem demokracie: prichází z davu a zná
dav. Ceho on jest schopen jako umelec, jest dav schopen jako
posluchac. Pokud jest verný víre, kterou má v sobe, potud mu
bude dav odpovídati, protože i v nem je tatáž víra. Koná velký
cin ví-y. a jest naprosto oprávnen. To jest duvod, proc on je
diný si muže udržeti posluchacstvo jako je prostý americký lid
v Il1 inois nebo H oxtonu, ocarované a zauj até na hodinu mezi
smíchem a slzami, svou technikou, které pro její jemnost není
rovno v celém filmovém svete.

Chaplin jest predevším demokratickým umelcem. (Nezapo
rr.erlme, že takovým byl také ShakesDeare: umelec, který hledal
co nejvetší obecenstvo, a dosáhl ho.) Nemecký film jest v nej
lepším prípade intelektuálním pokusem, nebo na vyšší úrovni ])0

kusem o umeleckou fotografii, jako jsou Reinhardtovy kolosální
divadelní pokusy.

Chaplin jest zcela jiný: filmový umelec. Jiného není. Pomaltt
jsme došli k tomuto názortL Ale jest ješte duležitejší pochopiti,
žc jest umelcem filmovým. Není jiného. Vytvárí z pravých
vztahu k pravému filmovému obecenstvu - demokratickému
obecenstvu. Nemuže jinak: ale priial ve'iele svuj osud. Ví neco,
co ví lid, co je nejlepší ze v~eho: »Vidíte, pane profesore, soucit
jest základem ducha.« A soucit, od bratra k b-atru, jest výtaž.
kem Chaplinovy tvorby. Ne lid, ale o-ganisovar.é pohrc1ání jím
jest kletbou dnešního kina. Jediný Chaplin mel sílu a ukázal ~e
stu, jak toto pohrdání odstraniti.

né politi·cké vážnosti ve vlastech evropských. Západ už
je takový, že má rád presná nebo aspon približná císla.

Stránka hospodárská byla ve Slovanstvu odjakživa
zanedbávána, nikdy jsme necetli na príklad,' že by
Živnobanka delala slovanskou obchodní politiku širšího
rázu, nikdy jsme necetli, že by se slovanští bankovní
reditelé s;eli nekam na sjezd, nikdy jsme necetli
o sDolupráci slovanských obchodníku v širším nej;lkém
merítku ani v dobách neinadšene;šího slovanského
nadšení. Nedovedeme si tedy predstavit, jak by chudá
neho ožebracenft emigrace ruská mohla býti základnou
neiakého »príštího hospodárského slovanského sjed
nocení«. V teorii ovšem ;e možné vše, v teorii lze
treba i rozdeliti »bucloucí absolventy obchodních a
h<rspodárs1<ých škol« iako exnerty pro iednotlivé obl:l
sti. ale v hosoodárských vecech neplatí jen heslo. »šedá
je všecka teorie«, nýbrž zde platí i to. že s mlh::tmi nelze
obchodovat. Proto celý svet. Evro')::t i Arrerika, z::t
iírná se po stdnce ho~p()r1:lrc;kénikoli o »pmip"pntské
Rllsko«, ale o Rusko sovetské. Ano, s mlh::tmi dosud
nelze navázat styky hospodárské, a proto budou jen
zkl::tmáni všichni ti naivní lidé - na štestí jich není
u nás mnoho. - kterí se domýšlejí. že by ruská emi
grace mohla hrát duležitou roli v o1)chodním a vubec
hospodárském spojení Rusb s Evropou. O tom, že by
ruská emigrace mohla hrát nejakou roli ve sooiení
Slovanstva specif'lne. nechceme uvažov::tt, je to vec ab
surdní už z toho duvodu, že v zemích slovanských
není ve všech dohromady a-r--tretina emigrace ruské,
nebot hlavní cást e'11igrace ie v zemích neslov~l1ských,
ve Francii a v Nemecku. Nej::tká »budoucí práce« ve
smvslu hospodár-sko slovanském nedá se od emigrace
cekat.

bjímaveiší ;e ruská emi~race a jeií význam DO

stránce kulturního vyrovnání Rmka a Evropv. Ruská
emi~Tace mela by na tomto poli velikou úlohu pro
stredníka, nekoho, kdo vymenuje kulturní statkv, to
jest pri iímá i dává. Musí tu tedy býti oboustranné se-

Jaroslav Adlof: zn;trY'ování se s jazykem a celou kulturou toho i onoho

O marnosti ruské emigrace. nárorla. To znarrená na pr. konkrétn~našich ceských
pomerech. že ruští e'Oligranti rY'eliby se - ;;1ko hosté

(M I a d Ý S lov a n hl e d á s v u j s vet. X.) - predevším oheznámit s recí svého. hostitele, aby
Ruská emigrace je dnes po celé Evrope a ne í ji mohli pak pracovat se zd<l.remna sbližování kulturním.

tedy nutno zvlášt hledat. Je tu, žije mezi námi, exi- Jenom že - šedá je teorie a život je jiný i zde.
stu;e a neexistuje, jak se to vezme. I s hostem možno »Evropa nerozumí Rusku« možno zde ríci v pres
pohovoriti o otázkách trapných, nebot, jak praví staré ném výrazu slova. Ruským emigrantum z prevážné
latinské prísloví, »clara pacta - boni amici«. Jsme cásti nezdá se býti užitecno ucit se jazyku toho onoho
veru daleci toho, abychom chteli útocit na ruskou emi- svého hostitele, zejména ;e-li tento hostitel nekterý
graci po boku bolševiku, ale rozhodne jsme daleci z menších národu slovanských. Nebot ruský emigrant
toho, abychom v ní videli Dra Kramáre »kristaliso- je celkem dalek toho, aby mel zájem o národ, u nehož
vané budoucí Rusko«. žije, ruský emigrant považuje za svou prední povinnost

Celá vec má zhruba asi ctyri hlavní lltránky: stránku »zachovávat ruské tradice« a at v zemích slovanských,
politickou, stránku hospodárskou, stránku kulturní a at ve Francii, at v Ne'TIecku, at v Americe, všude ru
posléz stránku ciste lidskou, osobní. ský emigrant uzavírá se do svých kroužku, aby se ho,

Myslíme, že byla by to nejcistší marnost nad mar- rekli bychom, »nic evropského ci západního nechytlo«.
nostmi, kdybychom se pokoušeli o vystižení politické Jde to tak daleko, že známe ruské ženy, provd::tné za
stránky ruské emigrace. Sami ruští emigranti razili na Cechy, které se za pet, šest. sedm let nedovedly na
sebe ono žertovné porekadlo, že »kde se sejdou tri emi- uciti cesky! Je to veru vec, kterou »Evropa nedovede
granti, jsou ihned ctyri politické strany ruské«, a my pochopit«, nebot Evropa je tak melká, že by tuto vec
o této ze života vzaté pravde neopovažujeme se pochy- chtela vysvetlovat - leností. '. Ale jaká lenost, když
bovati. Máme jen jedinou obavu, aby totiž, sejdou-li tatáž žena dovede, rekneme, bezvadne francouzsky
se tri emigranti ruští, nebylo tam zastoupeno stran nebo anglicky? Kdo objasní toto tajemství?
pet. Emigraci ruskou nelze vubec v císlech vyjádrit, »Lidové N oviny« prinesly clánek z Paríže. Paní
nelze ji zmerit, nelze ji spocíst, nelze ji zvážit. Procež Filína popisuje tam, jak byla na caji s Merežkovským

nediv,íme se tomu, že ruská emigrace nemá ~ubec žácl- v jedné velké francouzské spolecnosti. Mimo jiné píše:
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»Den pred tím prinesl jeden literární týdeník náhodou
páne Merežkovskéha interview a vlivu francouzské litera
tury na literaturu ruskau, v nemž autar »LC"" arda da Vinci«
VJ'510vil názar, že se Anatol France svý' , soéialistickými

sympatiemi talik zesmešnil, ale kdé zejména si trpce ste
žoval na francouzskou nevšímavast k Rusum, a to nejen
literárne, nýbrž i spolecensky. Nuže, u pí. G. T. jsem shle
dala, že byl-li kdO' nevšímavý, Francauzi to jiste nebyli.
Bavila jsem se pozorováním zaufalých pakusu prítomných
krajanu, aby zanredli hovor s velikým tímto spisovatelem,
jenž obklopen Rusy a huda po rusku, adpovídal na všecky
ony pokusy netecností tak superbní, že by ji bylo lze míti
za urážlivou. kdyby nejevila talik znaku bezprastrednosti.

. Dostoievský. tuším. vynáší anu ruskou vlastnast uhiL-v;ty,
jež prý je prícinau, že Rus dovede se vžíti v duši kterfho

koli národa, neprestávaje býti Rusem. Možná, ale s druhé

strany jsem zpozorovala už nescetnekrát. že není národa,

jehož synavé by byli obklopeni tak neproniknutelnou iso
lacní vrstvou jako Rusovp.. O Anglicanech se ríkáv:'!, že

stací clva, aby se rídili anglickými formami i na opuš'eném

ostrave. Rusové nepotrebují býti dva; stací jerlen a bude

žíti »00 rusku« i na rovníku. Je p-avda, uvádí se rada Rus!"!,

kterí se v cizine {mlne akHmatisovali .. iak treba Turgenev,

Ale to bvli témer bez výjimky clenové šlechty, vychovávaní

už od nejútlejšíhO' mládí po cizím.

Ru<ká kolonie v Paríži ie hermeticky uzavrena a tlum0cí
to i tím. že i ve sDol"cnosti smíšt'np se RllS0VP jako rtut
sléva ií v h1011Ckv rt1sky steinO'ror1é. Pan M"režkov<ký má
p-avdu: >lŽileme tolikO' ve dle se b e. Ale je tomu tak
výhradne naší vinou?«

P..."í Fil:" ...rn~ hv~trv "'o~trph. a to. ("o 1)l~f'o f11s1<é
kolr'"ii n<>rí7~ké, vvc;tihllie (mlne verne i 'po""'ery rl1
sk\'ch kolnnií emiPT'lnts1"Tch 11 nás a no ·lém svfte.
»Linové Nov'iny« nrines1y nedávno nodo nv postreh
o Rusech v An"erice, kde situa,ce bYla popsána témer
úplne steine. Nebot v jednom shodují se - aspon
podle našich skrovných zkušeností - všichni Rusové.
at bolševici at fT1onarchisti. že Velkorusové ci Ukra
jinci ci Kozáci ci Kavkazané: každý si myslí, že je ho
»stopadesát milinnu«.

Ruská emigrace zdá se být toho názoru. že »veliký
clovek« se nepotrebu ie ucit od »malého cloveka«, že
není potreba vzájemné v)'meny kulturních statklt mezi
Zá1)adem a Východem. Zdá se, že utkvelo v celém ru
ském smýšlení heslo Tolstého »ucte se od mužíka«, a
že je Itoto heslo první podmínkou, kterou má Západ
uznati. chce-li se s Rusy dohodovat. Uznejte. že je
nás Rusu »stopadesát milionu«, uzneite. že Tolstoi a
Dostoievský jsou dva nejvetší geniové sveta a pak mu
žete doufat, že ruská emigrace bude s vámi mluvit.
Uznejte, že Lenin je genius a pak mužete doufat, že
bude s vámi. malými záDadníky, mluviti Rusko bolše
vické, tak nejak to vypadá.

Není proto divu. že ruská ,emigrace je pro kulturní
sblížení Ruska s Evropou úplne neplodná. Je to asi
všude obdobne jako u nás v ceskoslovensku, kde pro
reálné sblížení slovanské znamenalo nejakých ctyricet,
padesát tisíc emigrantu - tolik zní asi odhady 
celkem ien neco více než - nic. Není to jen náš úsu
dek, mužeme citovati zprávy, které byly již uverejneny
a proti nimž nikdo nevznesl námitek ani se strany emi
grantu ani se strany ceskoslovenské. Nejvýznacnejší
zpráva, pokud víme, a kterou dovolujeme si ocitovati,

uv,erejnena byla 19. II. 1924 v »Ceskoslovenské Samo
statnosti«. Vyjímáme z ní:

Existují (roz~lnej dnes) spalky pro vzájemné sblížení, na

pr. "Ceskaruská jednota", mn9zí z Cechu navštevují ruské li
dové university, existují drobné styky osobní. Je možnO' též
mluviti o silném studiu ruskéhO' jazyka v ceských kruzích, dnes
méne než pred dvema. trema lety, je mnoho ceských pre

kladu z ruštiny, jsau lidé, venující se odborne studiu 'l"US

kých vecí. Ale cel k o ven e n í t o h o a m noh fY víc e,
než pre d v á Ik o u, kdy n e bylO' bez pro s tre dní h o
styku a kdy Praha a Ceskaslovensko nemely
prí lež i t o s t i, aby h a s t i Iy m noh a r u s k ý c h

u c e n c u, p o Ii t i k u, s p i s O'vat e Iu .

aproti tomu však v ruských kruzích
ste ž í dne s na jde m e R u s y, u nic h ž by c ho m
v i del i h Iu b š í z á j e m a n a šev e c i. Jak znalost

jazyka. tak zejména studium Ceskoslovenska je 'Omezeno na
nekolik jednotliVCI] (Francev, Maklecov, nekolik jiných
odborníku a nekolik studentu, zajímajících se a poesii, ne

pocítáme-li P. Bogatyrova (Padkarpatská Rus) a R. Jakob
sona (filologie a ceský verš) , kterí k emigraci nepatrí.«

Stejne j1.ko pisatel z »Csl. Samostatno?ti« pak u ji
štuie fT1tHernei my ujistiti. že jsme dalt'cl toho. »aby
cho';- chteli delati z tohoto zás"ldní nel)ríznivé závery

pro' ruskou emigp,ci« ~ alev nechceme, jak se rí~~, cho
diti stále okolo horke kase. Rylo by nohodlnels1 sle
dovati dejme tomu, nej::t,kékrásné problémy teoretické,
o tom na príklad, jaký kdy byl vliv kterého básníka
ruského na jiné básníky slovanské nebo podobne, aie
nevidíme v tom užitku pro život. A v živote kulturním
ruská emi~Tace neT)rinesla Evrope nic víc než co už
bylo, kdysi, pred válkou ....

Zbývala by iešte otázka osobní, stránka lidská ruské
emigrace. Stránka težká, smutná, pochmurná, kde mož
no psáti o vykryst::tlisovaném hori nejen imaginárních
stoDadesáti miliom'L ale o vykrystalisovaném hori ne
kolika 'století. O hori šlechty, která nedovedla si vy
moci na svých carech takovou nejakou magnu chartu
libertatum Jako dovedla anglická šlechta pred více jak
sto lety. O hori mužiku, kterí nedovedli se zbavit ro
boty jako ve Francii dovedli kdysi sedláci, o hori vlád
noucích, kterí nedovedli vládnout. o hori politiku. kterí
nedovedli politisovat, o hori dobrých lidí, kterí bláhove
myslili, že je možno odstranit zlo tím, že mu necháme
volnou cestu ...

Ruská emigrace po stránce osobní mohla by se po
uciti z osudu ne jedné, ale kolika emigrací, z osudu
Židu, Cechu (Komensk)', svetový odborník v praxi
vyucovací), Francouzu (Hugenoti), Anglicanu. kterí
založili Spojené Státy. Ale první vecí je vule jed
notlivce. Ovšem, chce-li ruská emigrace nadále »viset
mezi Ruskem a Evropou«, je to konecne jen její vule.
Chce-li žít »po rusku«, i na rovníku, Evropa nebude
jí v tom bránit, nebot v Evrope nevládne ani car ani
Lenin.

Nechceme ukazovati cestu ani ruským emigran1um
ani ruským studentum; ukazujeme-li co, pak je to »ne
cesta«. ukazujeme místa. po nichž se nikam nedojde.
Byla-li by již rec o cestách, pak byly. by to po našem
mínení joendve cesty, cesta na východ, zpet do Ruska,
é1 cesta na západ, do Evropy. To, co je mezi tím, je
visení ve vzduchu, je to stav, kdy pokouší se nekdo
postaviti se mimo pevnou zemi, je to zkrátka marnost.
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Nová vláda.
Minulé stredy vecer mohl konecne kapitán naší po

Etiky, p. Švehla, oznámiti presidentu Masarykovi, že
se mu podarilo spatriti pevninu nov,é vlády. Behem
ctyr nedel, po které se vláda tvorila, meli jsme príleži
tost promluviti již o všech možnostech a zásadách,
které pri sestavování vlády pricházejí v úvahu, a tak
nyní, kdy vláda je již opravdu hotova, nezbývá napsati
než krátký epilog.

Hned po patnáctém listopadu se prosler' , že pan
Švehla hodlá pri tvorení vlády držeti s~ trí zásad,
k nimž byl priveden jednak zkušeností, jednak rozho
vory s Masarykem: vystrídání stran v ministerstvech,
obsazení nekterÝch resortu odborníky a snížení poctu
ministerstev. Zisadu první podarilo se mu v nové vlá
de uplatniti. Ceskosocialistická bytost, která si lehla
na práh ministerstva železnic a kricela: »Nepovolím!«,
byla konec koncu vynesena. Duch stran neuká~al ,se
v celku prece tak zatvrdlým, aby mohl odporovati teto
zásade. Velkou zásluhu dlužno o to pricítati csl. soci
alistum, kterí svým hospodarením v ministerstvu že
iezni~ uvedli stranický systém i u pulokých ad absur
dum. Zejména pan ministr Franke by mel býti za tuto
dobrou službu, již prokázal státu, živen a vozen v au
tomobilu na státní útraty. Bez neho by se byla sotva
objevila nutnost vystrídati strany v :.ni~isterst~ech t~k
kategoricky. Bylo treba tohoto stat;cneh? rr::1Z:, '; J~:
hož ocích je ministerská funkce nadana pnb1Jzne. tYU;lZ_
právy jako orientální pašovství, aby se dem~krac~~ J;r~
valila s boku na bok. Na panu Frankem mimo Jme Je
zajímavo to, že nemá sice cesko~o~ialistic~é )?resved
cení dlouho ale má je za to n y n 1 tlm hor1JveJ!. Osud
si hraje s lidmi a nekdy neznáme podobu svých bud u
cích dnu: pan Franke chtel být agrárníkem a st " se
ceskoslovenským socialistou. Pri tomto zvratu svych

ideálu prokázal znamenitou míru prizpu~obivosti. Jis!e
by si byl nemyslil ve dnech,~dy s~ z~b~al sestav?v~
ním agrárního programu s f1losQf1ckym1 ozdo~am:, ze
za nejakou dobu bude s drem Šmeralem vYJednavat

jednotnO'u socialistickou J.ront~ a je~te ~a n~ja~ou dobvu
že bude shlížeti s nevraz1vostl tak mstmktlvlll na kaz
dého železnicního úredníka, který není csl. socialistou.
Abychom byli spravedlivi: k vzniku zásady vystrídání
stran v resortech neprispel celou hrivnou pouze dr.
Franke, nýbrž i jiné strany, zejména kle:ikálové~ z!i
jEjichž vlády v ministerstvu sp:avedlnOStl se obJev1}
zajímavý úkaz, že rada soudcu Je neodolatelnou ~OC1
pritahována k legitimaci lidové strany, a že kd~z se
jedná o delikty proti církvi, .váž~y Sprav:dlnost~ ne
váží dobre. Pokud se tedy Jedna o prVlll ze zasad,
mužeme se radovati, že pan Švehla zvítezil.

Pokud se. týká zásady druhé, obsazení nekterých re
sortu odborníky, nev'íme, na kolik procent cení si p.,:n
Švehla své vítezství, zíraje s pýchou na drav Eng1Js.e
v ministerstvu financí a na dra Kallaye na kresle mi
nistra pro Slovensko. My sami bych~m usuzovali, ~e
p. Švehlovi nebylo popránO' vyrov?~tI se s t~to z~
sadou více než na dvacet procent, ac Je pravda, ze chtel
ctyri odborníky do kabinetu a prosadil tam dva, což,
jak by se zdálo, delá celých padesát procen~. Dr. Kalla~
byl však již mlcelivou soucástkou POSled,lll J;a~larr;entlll
v'lády, a ministerstvo pro Slovensko nelll'prave mlst~m,
kde se odehrávají podstatné zápasy mezI odbornosti a

neodbomostí. Zde byl posazen odbomík na místo ne
odbornické, správne receno: nep~slanec. Pro ,zás,adu
odbornosti ve vláde není tím tedy mnohO' zlskano.
Ovšem, dr. Engliš - tot obraz odborníka na míste
odborném. Dr. Engliš se na tuto funkci delší dobu
pripravoval a získal si k tomuto úcelu dr!-lhé politick.é
pannenství. Vystoupiv z národní demokraCie, nevstoupil
nikam a pravil pouze, že si vyhražuje clenství v národ
ní strane práce, kterýmžto výrokem S! verejnost. dlou
ho lámala hlavu, snažíc se uhodnouti, co to aSI zn~:
mená. BYlo dávným plánem p. Švehly, aby dr. Eng1Js
si nejakým zpusobem opet opatril poli~ické pannenst,;í.
Nutno vydati svedectví panu Švehlov1, že to byl plan
úctyhodný a že byl pojat v státním zájmu. Dr. Eng:liš
je všeobecne~)Zna~ován za neJvhod1:ejšíh,? ,m';1že pro
ministerst J fmanc1 a sotva ma mezI dnes nimi Cechy
na tomto poli soupere. Kdežto však obycejne príslu
šenství k politické strane ulehcuje i mužum ne~~hop:
ným prístup k ministerskému úradu, .v to~to pn~,:de
príslušenství k politické strane zatarasl10 pnstup k u~a~
du muži nejschopnejšímu. Dr. Engliš se nemohl sta ti
financním ministrem z toho zdánlive nesmyslného du
vodu že strana národne demO'kratická mela minister

stvo 'financí jaksi v pachtu a on byl národ,ním. demo
kratem. To je vec, na kterou je nutno se dlvatl kolem
rohu, jako tak casto v našich stranic~ch pom.~rec~.
Ostatní strany koalicní by byly mely rady Eng1Jse fi
nancním ministrem, ale jeho vlastní strana to nedovo
lila. Kdo by to chtel vysvetlit, musil by vyzkoumat,
podle jakých zákonu se rodí v d;tši dra Kran:á~e sy~
patie nebo antipatie k lidem. Vudce strany Sl rekl~.ze
Engliš nebude financním ministrem, a to postac11?
Hlavní roli u dra Kramáre hrál nepochybne POCit
živé nelibosti k 1. zv. moravskému smeru ve strane,
který se vždy znacne vymykal diktatur~ jeho citu;
Z toho duvodu hledala národní demokraCie po smrti
Rašínove, který diletant by na kr.esle ministra finan~í
natropil nejméne škod.. Této strane s~ ~talo nl~:'
když obsadila kreslo mmistra ?b~hodu m~. Dvor,ac
kem, po dlouhé dobe zase pop~ve, ~e pos!av1la ~r~veho
muže na pravé místo. Pan Becka Jako v!-1dcemm1s.ter
stva financí - to bylo neco takového !a~o, drbat.1 se
pravou rukou za levým uchem. Je vereJnym 5aJem
stvím, že pan Švehla spínal ruce nad panem B;,ckou. ~
že by rád byl dal jeho místo tomu, ko~u p~tn, tot~z
dru EnglišoV'i. Konecne se mu tO' pod.anlO' t~mt,o z1?u
sobem. Nelze ješte ovšem odhadnouti, do Jake mlry
znamená Engliš v ministerstvu financí vítezst,:í zás~~
dy, že místa, vyžadujíc~ odborných sc~opnost,I" maJ1
býti obsazována odborlllky, a zda na Jmenovalll dra
Engliše mela vetší podíl úctyl~?d,ná :v~le pana ~v:hly
ci zlomyslnost stran. K?e~to Jma ml1:1sters~v~ JeV'lse
býti stranickému duchu Jablkem sladkym, m1111sterstvo
financí pripadá jim jalw jablko kyselé~ a jen v ~chá
zení o toto ministerstvo lze pozorovati u stran JistOU
umírnenost. Tak se také stalo, že ze všech jiných mi
nisterstev nelítostne vyhnaly odbornické postavy pod
záminkou demokracie a dovolily jen, aby plyš kresla
ftnancního ministra byl ve svém demokratickém cítení

potupen stykem se zadkem ?d?ornickým.. K !omu j~
vede prirozená chytros!. ~m1sterstv? .fmanC1: kte:e
v ocích prostých obcanu vzdy vypada Jako málo da
vající a mnoho ber0ucí úrad, není. i?~titucí pr~ve v1?.,?.
pulární, a lze ocekávati, že se stane Jeste ~eJ?Opul~r~eJs1:

T ikdo dosud nemel dosti odvahy vysvet1Jt vereJnostl
pravý stav našich financí, který hraje všemi barvami



17· prosInce 1925. P'ítomnost 779

;
mimo ruzovou. Nový financní ministr, at je to kdoko
liv, bude musit železnou rukou vymáhat úspory, ome
zovat vydání, žádat dane, více než se to delo dosud,
nemají-li se naše finanoe dostat do naprosto truchlivé
ho stavu a nemají-li prekrociti hranici inflace. To není
populární úloha, a politické strany, které se derou o od
povednost v ministerstvu železnic nebo školství, rády
ponechají odpovednost v ministerstvu financí nekomu
jinému. Nebot ony, at cokoliv ríkají, touží, aby odpo
vednost spocívala na jejich tele jako venec ruží, ne
jako koruna trnová. Nebyla to tedy poklona pred zá
sadou odbornosti, prO' lderou strany pripustily, aby od
borník ukázal v tomto resortu co umí. Pro dra Engli
še je podle našeho názoru velmi dllležito, aby si hned
od pocátku uvedomoval zlou situ<vci, do níž se dostává.
Je možno, že strany této zlé si'tuace, o' které dobre védí,
o které však nemluví, použijí k tomu, aby zdiskredito
valy vubec pojem odborníkll. Je možno, že zamlcí celé
tragické pozadí našich financí a reknou: tak se podí
vejte, takový odborník vše v~m bere a nic vám nedává.
Jisto je, že dr. Engliš, prejímaje v této situaci, jejíž
vážnost je jemu známa lépe než komukoliv jinému,
prokazuje tím znacnou osobní odvahu i obetavost:
Bylo by spravedlivé, aby mu tyto v,lastnosti nebyly
špatne odplaceny_

Pokud se týká tretí zásady, zmenšení poctu mini
sterstev, tady byl pan Švehla poražen jako Napoleon
u Waterloo. Netreba se dlouho rozširovat o prícinách
této porážky: každému je zrejmo, že nebylo jiného du-'
vodu k zachování' dnešního poctu ministerstev, než
hlad príliš cetných republikánu po ministerské zodpo
vednosti. Ceští socialisté chteli vášnive tri minister
stva, ne pouze dve, a tak vše zustalo pri starém. Zdá
se, že živnostníci byli ochoceni hned na první ráz: pet
let bourili proti ministerstvu zásobevání, pet let prohla
šovali, že musí býti zrušeno toho dne, kdy oni vstoupí
do vlády. Oni vstoupili a ono zustalo. Nekdo je du
kladne zasvetil do taju vnitrní koalicní matematiky.

-fP-

Co S Národni stranou práce?
Vážený pane redaktare!

Vaše otázka, cO' se stranau práce, není padle méhO' mmem
tak zhala, zbytecnau, dakonce již chybnau, jak mnazí úcastníci
ankety se damnívají. Myslím tatiž, že bylO' tO' necQ jinéhO' než
tupá bezradnast - být ci nebýt - která Vám vnukla tutO'
atázku, a pavažuji protO' za ašklivý amyl tu dojemnau a za
jisté apravdavO'u sn.lhu, s jakau Vás tahají z mare beznadeje,
v nemž se chcete stllj CO'stuj utapiti. Nespatruji v: tétO' atázce
nejakau výstrahu ci pavel k ústupu, nýbrž chápu ji jakO' pra
zíravau a apatrnO'u výzvu, <,bycham si zapakavali a uvedamili
svuj pragram, dríve než vyrazíme ad startu. Davalím si prata
adpavedeti na atázku taktO' pachapenau. Je samozrej mé, že
NSP, vlastne totO' hnutí za obradu živata palitickéha, musí býti
arganisavána; arganisováno na nejširším padklade. Ryzí pacti
vost a vášnivá snaha po lepším bytí tahata státu necht je pad
chycavána a sbírána všude, kde se vyskytne;, necht. všem slaž
kám nárada je davO'lena úcastniti se tahat a zdravéhO' a nanej
výš nutnéhO' úklidu v damácnasti státu. Nástupní franta k ta

muta velkému tažení pactivasti necht se zrídí v každém kO'utu,
neb ve všech koutech republiky je ješte dosti lidí, kterí pra
citli ze své lethargie palitické, když videli ten zarputilý baj I
kaalavaných stran prati strane, která si zvedla na svuj štít
I'octivau a nezištnau práci pro' stát. K tamu všemu je však
treba neúnavné - a' ta práce buditelské, jak správne byla již

v »Prítamnosti« uvedena. Je treba krísit zase individuum, ucit
je samastatnému myšlení, asabní zodpavednasti a privádeti
k vedamí, že nejlepším prastredkem, jak nejvíce dastati ad
státu je, cO' nejvíce prO' nej' pracavati a cO' nejméne od nej
chtíti. Nesmí za nikohO' pracavati legitimace strany. PratO
chute dO'práce'.

Prominte mi, pane redaktare, tyto snad neumelé rádky,

Paraucí se Vám
J. Horák.

adj. cs. drah, Stre1ice.
*

Pane redaktore,

velice se mne líbí otevrenast, s jakou Vy, pane redaktare, pí
šete a soudu pasledních valeb nad stranou práce. Bez všelikých
okras a utešavání lícíte hO'lou pravdu. V tam jiste' není ani
špetky romantiky neb muse, cO' povídáte O'strane práce, kterau
Jste pamáhal budavat. Musím však s Vámi disputavat o cíli
tétO' strany; ríkáte: »mela urcitý cíl palitický: jakým zpusabem
bude splnen, zda navau stranou ci nápravou koalice, je Iha
stejna.«

Domníváte se, že strany koalicní neb jen nekterá z ftich ne
bude žádat pro príšte reversu paslaneckého, aby tím nebudovala
svou mac? Podle méhO' presvedcení nikdy. Domníváte se, že
se oblekau vlci ve stranách pri nedostatecné kontrole dabravolne
v háv beráncí? Snad, aby je nebylo paznat. Caž pak se damní
váte, že hesla: »nechte jen ho se nažrat, pak dá pakoj« pres noc
bude hozeno pres palubu, když tak dobre se asvedcila? Nikdy.
Ta vše bude žíti dál. Holá pravda: strany zustanou po valbách
takými, jakými byly pred valbami.

A dále. Vždyt se hlásalo, že strana práce má prO' svuj vznik
nejen duvady nespokojenasti s methadami koalice, nýbrž i ne
spakojenasti s programy stran. Prac 'Odtrhlo se levé krídla ná
radní demakracie? Myslím také protO', že levé krídlo nedošlo
pochapení prO' své pragramatické dle.

Máme u nás nekterou stranu, která basírujíc na demokracii
hospadárské by hájila zájmy inteligence pracující? V provalání
N. Š. P. stají: Práce, výroba a podnikavast musí býti chráneny
pred karistnictvím spekulacního kapit.álu financního. Muže to
hlásat opravdove nár. demakracie? A provedou ta ceští sacia
listé pri svém karupcnictví <l< mlhavosti programu? Má adpoved
pri nejlepším by byla vyhýbavá. V pravolání stají dále: Odmí
táme-Ii prepalitisavání života vubec, admítáme zejména zpali
tisování kultury. Chtivost nynejších stran pa maci, která bude
pa volbách jiste jen vzrustat, není žádnou záruka u, že pO'žada
vek ten bude splnen neb snad zmírnavá~.

Váš

L. Phacops.
..

Vážený pane redaktare!

V Praze dne 23. listapadu 1925.

Zahájení diskuse v Prítamnosti »Co se stranau prác.e« jest
vítaným dúkazem, žel N. S. P. není stranau takavau, kde každý
jednotlivý clen jest pauhou organisacnÍ nulickau, nýbrž že po
važuje za úcelna a nutnO' dotázati se svých clenl1 a prá~el po
soude a zkušenostech s N. S. P.

Pres to, že N. S. P. nedastala mandátu, shromáždivši 100.00'0

hlasu, cehož prícinau jest valební trik kaalice, pakládám za sa
mazrejmé pakracovati v budavání strany a ta predne náležitou
organisacní cinnastí. Máme mnóho prátel pO'celé republice a je
treba t'yta naše volice vyhledati a vyzvati je k práci. Jsem pre
svedcen, že s N. S. P. sympatisují mnozí ucitelé, kterí také
dali N. S. P. své hlasy, a práve tito by mahli býti duležitými
arganisacními ciniteli na venkave. Damnívám se, že by nebyla
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na škodu vejíti v bližší styky s C. O. u., jejíž program jest
v stejn);ch intencích s programem N. S. P. Úzká soucinnost byla
by jiste na prospech veci a pro N. S. P. by tím byl získán velký
pc t jednotek org. i na takových místech, kam by jinak vnik
noutI bylo dosti težko. Dochází mne celá rada dotazu mých
prátel ucitelu, v jakém pomeru stojí N. S. P. k ucitelstvu, a

s nadšením projevují prání a vuli k cinnosti. Tak jeden známý
píše z jihu Cech. ze strakonického okresu: v naší obci vubec ne
bylo známo o N. S. P., až teprve na mé upozornení o vzniku
a prog-ramu N. S. P. získal jsem sympatie druhých kolegu a
cetníku. Ve volbách obdrželi jsme 6 hlasu. Takových prípadu
bude jiste mnoho, a je na ústredí N. S. P., aby temto nadšen
cum pomohla založiti organisace.

Trvám s prátelskou úctou:
M. M.

*

Vážená redakce,

je nutno, aby strana vybudovala pevný positivní pr015ram (náš
postun dosud byl více méne negativní) a aby tímto programem
z a sáh I a h I u b o k o do na š e h o ž i v ota. Asi tale. jako
když jsme meli odvahu prohlásiti, že jsme pro uznání Ruska de
jure.

Naše zahranicní politika - a my ji schvalujeme - je pro
smír národu. Je to jiste správn~ politika. Je-li však nutný mír
mezinárodnf, je tím nutnejší mír uvnitr státu. Je nutno se vy
sloviti pro smír s ostatními národy, jež obývají naši renuhl;ku.
To není národní slabc..>'t.naopak. Bezpodmínecný centralismus
našemu státu nesvedcí. HlecTme vybudovati žuPy a dejme cá
stecnou autonomii Slovensku a Podkarpatské Rusi.

Snažme se. aby náš spolecenský život byl demokratický, bez
predsudku. Jde tu predevším o pomer lidí mezi sebou, nesmí tu
býti rozdíl mezi pánem a delníkem - jsme všichni obcany re
publiky. NeburTme ani stranou kapitalistickou, ani socialistickou
- dosavadní socialistick:i ucení jsou jen -jednostranným reše
ním sociální otázky. Cílem nám musí býti prospech všeobecný,
nikoli jednotlivých tríd.

Jsme pro odluku státu od církví nikoli snad z toho duvodu,
že bychom byli protináboženští, nýbrž proto, ponevadž nábožen
ství je soukromou vecí každého jednotlivce. Jako je podmínkou
pokroku lidstva snášenlivost spolecenská, taJe je nezbytnou nut
ností snášenlivost náboženská. Bojovati proti kterémukoli nábO'
ženství - to není pokrok, nebot je to vnášení náboženství do
politického života. Nebudme protináboženští, bucTme však roz
hodne protiklerikální.

Každá strana - má-li míti existencní oprávnení - musí míti
i d e u. Touto ideou ve strane práce budiž p r a v d a, t. j. pravda
všude, tedy i v politice. Prakticky pak budujme stranu na zá
klade r e a I i s t i c k é m, t. j. skutecnosti a nebojme se zaujmouti
ke každé skutecnosti rozhodné stanovisko.

S projevem dokona.lé úcty
Josef Hnilicka,

stát. reditel obchodní školy, Znojmo.

Vážený pane redaktore!
Dovotte, aby som i ja povedal svoju mienku: že národná

strana práce ostala bez parlamentného zastúpenia, nesmie nikoho
odstrašiL Tejednalo a nesmelo sa nám jednat o mandá!ty, ale
o prácu. A tej je pre I'udí cistých rúk dost i bez mandátov.

Neverím v žiadne programy, ani program národnej strany
práce si neodriekavam ako denné verímboha, avšak veTÍm v ludí
"oskupených okolo národnej strany práce, verÍm v cistotu ich
srdc i rúk. PrÍslušníkov strany práce nesdružily ani stavovské
ani konfesíjne, ani iné telesné alebo duševné spolocné statky, ich

sdružily spolocné bolosti nášho politického, kulturného i spole
cenského života a musí ich sdružovat spolocná p I' á c a na ich
odstranování. Až nebude týchto bolestí, potom nemusí byt ná
rodnej strany práce.' Ale dotial áno!

»Co s národní stranou práce?« Iste to chcete pane redaktore
hodne prakticky. To posledné slovo: Práce!

Do Canossy nepojdeme i ked sme ostali bez mandátov. K tomu
nebolo treba zakladat stranu »práce«.

V dokonalej úote
Váš

V. Mišík.
*

Pane redaktore!

Ne, není to príspevek k ankete! Je to jen hlas jednoho z tech,
kdo chystají se vkrociti na cestu života, k tem, kterí jdou pred
ním.

Co s národní st'ranou práce? Ujedn.otiti ji. podporiti, zoceliti
ji vypracováním programu. A z tohoto za nejduležitejší pO"lá
dám bod sociální. Pro nás, mladou generaci, tedv b~doucí cleny
~trany. jest jasno, že tento bod musí být vypracován co nejdríve
a to s o c i a I i s t i c k y. Ano, my. generace, která nyní vstupuje
do života, nemužeme býti o"ientováni jinak, než socialisticky.
To, co vede nás, studenty. do Nár. str. práce, jest fakt, že strana
tato jest stranou n.ovou, stranou bez špinavé minulosti a pre
svedcení, že strana bude &tranou opravdu pokrokovou. M~ osobní
presvedcení pak jest, že strana práce bude pravým krídlem so
cialistického bloku.

Zeptáte-li se prumerného studenta nebo mladého muže po po
liticKém presvedcení, rekne Vám. že jest socialistou. 60% z nich
Vám rekne, že je »indifferentním sociali~tou«. Na otázku, proc
se nekloní k urcitému socialistickému smeru, odpoví, že je »zne.
chucen zpusobem, jímž politické strany pr-ovádejí své ideály
v praxi.« - Tyto všechny by získala n. str. pr., jestliže by si
postavila program socialistický a tento poctive a s 1 uš n e p,o
vádela.

Radin~ POl/stka,

posluchac práv, Kladno-Krocehlavy.

Pane redaktore,

dosavadní výsledek ankety i události ve strane ukazují, že
v tom jsme si všichni za. jedno: pracovat dál!

To si mužeme beze všehd priznati, že naše postavení pred
volbami bylo do jisté míry konjunkturální. Koalice se až do pu·
sledního okamžiku pricinovala, aby nám z té konjunktury ni
ceho neubylo. A tak po smutnc proslulé periode své vlády proti
ústavních aktu koncila koalice svoji vládu tímtéž zpusobem:
protiústavne rozpuštený senát, stavební podpora kontra staro
usedlíci a junktim, nevyrízená predloha státne zamcstnanecká ..

Proti konjunkture, která pracovala pro nás, stálo ovšem ne
kolik nepríznivých okolnosií: krátkost casu, špatná nebo žádná
organisace a nedostatek deníku; i po stránce propagace ideové
bylo treba vÍCe casu.

Pro príští práci chci vytknouti nekolik bodu, jež dle mého
míncnÍ predevším zasluhují pozornosti:

1. Nemrzí me tak ani, že jsme v Praze nedostali mandátu,
jako to, že se nám nepodarilo z tcch 70.000 nevolících dostati
vctší cást na naši stranu. Docítám-li se, že vetšina z toho byla
úmyslnou absencí a že ta absence byla vyvolána vetšinou zne
chucením z politického života posledních peti let, pak se musím
domnJvati, že u. techto lidí naše strana minula se svým cílem,
a že práve tam musí být obrácena pozornost drobné organisacní
práce.

2. Stejne lituji, že vzrust strany komunistické dál se z cásti
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z vule lidí. kterí byli nespokojeni s vládou a :{>resto dobre
smýšlí s republikou. Naše cinnost musí smerovati napríšte
pre d ev š Í.m proti taktice chytráku, kterí si vezmou ze samé

stydlivosti za volební heslo »proti koalici", místo aby prímo

rekli, že jdou prc . republice. Nevycít~jme. napríšte, že tuto
stranu nechal lampionový demagog z redakce nahatých »Do
pisu« v závetrí, aby s tím vetším gustem se vrhl na nás - pra
cujme v tom smeru sami!

3. Žinl flúktujÍCÍ, organisacne nezakotvený rozbehl se ten
tokráte napravo a nalevo. Organisace stran jsou bašty, které
jen pomalu omílá tok casu a vývoj událostí. Avšak tento
fluktujÍCÍ živel bude již v dohledné dobe tíhnouti do stredu.
Sorganisovati jej, prodchnouti ideou, uciniti z nej skutecne
moderne orientovaný stred - to je naším úkolem!

Dr. Jan Karlík.

Národní hospodár

Svaz prúmyslnikú a politika.
Kdybych byl psal tento clánek o týden dríve, jak si

redaktor »Prítomnosti« prál, mel bych O zvlášt vý
znamn)' argument méne. Clánek v minulé »Prítomno
sti« ostatne usnadnil mi spád kritiky. Tím významn)'m
argumentem posledních dnu myslím: pri zná n í se
Svazu prúmyslníku k uznání Ruska de
i u r e. Na tomto príklade dá se demonstrovat velmi
dobre »cílevedomá cinnos,t« Svazu prumyslníkú a hlav
r!e pomer jeho k politice.

Generální sekretár Svazu prumyslníkú musel ode
jeti tyto dny do Mor. Ostravy na valnou hromadu Se
veromoravského Svazu prllmyslníku, aby na dotaz ge
nerálního reditele vítkovických železáren prohlásil, že
Ústrední Svaz csl. prúmyslníku v Praze již ,)red ro
kem požádal ministerstvo zahranicí \.; úpravu obchod·
ních stykú s Ruskem. Tedy »již pred rokem«, se verejne
nyní prohlašuje. To však nevadilo tomu, aby Svaz
prúmyslníkú mlcky a snad s utajeným úsmevem pri
nlížei k provádení politiky pana dra Kramáre a dra
Hajna, kterí i za cenu rozbité bývalé koalice nechteli
povolit Benešovi, aby pomer k Rusku rádne upravil.
Bývalý ministr obchodu slavné pameti inž. L. Novák,
jehož velmi blízké vztahy ke generálnímu sekretariátu
Svazu prúmyslníkú nejsou tajemstvím, nepodnikl jako
exponent hospodárského živlu v národne-demokratické
strane niceho, co by tento »již pred rokem« podaný ná
vrh bylo priblížilo k realisaci. Rok je v hospodárském
živote u tech pánu, kterí dnes delají politiku a vedou
prllmyslníky, doba pomerne tak krátká, že nestojí ani
za rec. A oni necítí zodpovednost za to, že za rok nluže
mnohý prumysl vzkvést i ztroskotat dle toho, hledají-li
se mu odbytište podeprené právními zárukami, ci p0
staví-li si nekdo hlavu proto, že má na Krimu bolše
viky zabraný statek. My zatím necháme pole ríšským
Nemcúm, aby dle svého zpúsobu poslali tam napred
svoje inženýry, pak fahrikanty a obchodníky. Za to
budeme mít ovstw slovanskou politiku dle receptu páne
Kramárova.

Rekl jsem, že na tomto prípade dá se výstižne de
monstrovat vztah Svazu prúmyslníkú k politice. Dnes
pravdepodobne opouštejí myši tonoucí koráb. Prohra
národní demokracie zacíná púsobit i na hlavy vudcú
našich prúmyslníkú. Dnes tedy je to první poznání, že
hospodárská politika státu a politika prumyslová ne-

jsou totožny s politikou národní demokracie. Nebylo
t:omu tak vždy. Generální sekretár Svazu prúmyslníkll
dovedl kdysi se stejnou odvahou vésti prúmyslníky po
ceste Rašínovy deflace, ne však proto, že byl presv'ed
cen o úcelnosti, nýbrž proto, že byli Rašín s .l:-'reissem
u vesla. Dnes zachází hvezda Kramárovd a proto je
možno v,erejne prohlásit, »že již pred rokem« atd.

Krátce, když byla konjunktura národne demokrati
cká ve financích a obchodu rozhodovali národní demo
kraté. Že by aspon to snad melo nejaký pevnejší smer,
není možno ríci. Co s,e pánové Kramár, Sís a podobní
hospodárští odborníci namluvili prípadne o t. zv. n a
cibnalisa.ci prumyslu; »Nacionalisace« vyla
provádena tak, že p. Kramár pozval k sobe do vily zá
stupce zamestnavatelú všech odvetví prumyslových, aby
jim zdúraznil, že jedine národní d,emokracie atd., a že
tudíž je zapotrebí ji financne podeprít. Nevadilo mu
nic, že tam byli též takoví Ceši, jako my jsme Nemci, a
že tito se nikterak neostýchali pri výplate »výpalného«
uplatniti slibný pro sebe kompromis. Nevadilo nic
Spolku ceských prllmyslníkú textilních (jehož clenem
je také firma Kramárova), aby nemeckým fabrikantúm
poslal dúverné obežníky, druhý den presne otištené
v »Rudém Právu«, kde žádá se pO-dpora pro národn~
demokracii prípadne i na úkor státní pokladny. A zase
nevadí nic, aby rúzní clenové správních rad z rad ná
rodne demokratických hromadili si správne-radovské
funkce, jako když ško:ák si zakládá sbírku motýlú neb
pošt. známek, a nechali príkladne Ústecký spolek (Aus
siger Verein) pro ,chem. a metal. výrobu pusobit velmi
skvelým zpúsobem, t. j. aby pomohl ubíjet naši težce
vznikající industrii, které nezbytne potrebujeme nejen
pro obranu zeme, ale i z jiných stejne závažných ho-
spodárských dúvodu (vlastní zužitkování ,domácích

prirozených zdrojú).
Tak JakO dával Svaz prllmyslníku prúmyslovou poli

tiku témer výhradne do rukou národní demokracie, tak
zase národní demokracie nedovedla provésti to, co bylo'
\' zásadách jejího programu, ba dov'edla šlapat po zá
kladních hospodárských požadavcích prumyslu (nikoliv
vždy prúmyslníkú) at z duvodu osobních ci jakýchkoli,
vždy ovšem podradných. Je to nespornou chybou Sva
zu prllmyslníku, že nedovede získati si seriosní prací
t,lkového respektu, aby nepotreboval vsazovat potreby
prúmyslu (nikoliv ovšem jen prúmyslníkú - jak správ
r:e v minulém clánku Prí tom n o s t i již receno) na
kartu jedné politické strany. Svazu prumyslníku pro
spelo by daleko v'Íce, kdyby hledal spojení s odboro
vými organisacemi, nesabotoval cinnost rllzných sború,
kde zasedají i zástupci jiných odborových, príp. odbor
ných instituci.

Co mel z toho prumysl, co mel z toho stát, že Svaz
prúmyslníku protežoval osobu inž. L. Nováka na místo
poslanecké a konecne nikoliv bez úspechu také na kre
slo ministerské? Cinnost ministra obchodu jakožto ná
rodního demokrata vázala se v prvých letech na veto
Rašínovo, pozdeji, když nebylo rovnocenného nástupce
Rašínova, na vetchou radu více méne vratkých príte
líckú. Ministr Novák z ministerstva obchodu ucinil jen
jakousi exposituru neceho, co se nedá ani dobre stYllS0
vat. Za to však obchodní politiku zahranicní klidne
prenechal ministerstvu zahranicí, Poradní sbor pro
otázky hospodárské složil si svým zpúsobem, takže
jE-ho cinnost dle toho vypadla, ac od tohoto sboru sli
bovali si mnozí urcitou nápravu v naší hospodárské
politice; obchodní komory i jiné oficielní a polooficielní
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instituce byly quantité negligeable pro velkorysost
pana ministra; k reorganisaci obchodních komor ne
došlo, ponevadž takhle to bylo lepší.

Sem až vedla p itika-nepolitika Svazu prumyslníku.
Doufejme, že nový ministr obchodu bude prozíravejší
a tím také donutí nejsnáze Svaz prumyslníku, aby ne
politikaril, nýbrž aby delal politiku prumyslovou.

-gn.

Poznámky

Velký Beneš, malý Stríbrný - a malý Beneš, velký
Stríbrný. Cili: pred volbami a po volbách. Pred volba
mi stojí ve dverích domecku strany csl. socialistu na
opiv verejnosti dr. Eduard Beneš a kníry Jirího Strí
brného je jen tak tak videti v pozadí. Po volbách se
podlaha otocí a dvere domecku vyplní junácká postava
Jirího Stríbrného; postavicka dr. Eduarda Beneše sahá
mu asi jen .tak po kolena. Prakticky to »Ceské Slovo«
delá takhle: pr,ed volbami otiskne na první strane
velkými písmeny: »Který Cech se ješte mMe rozmý
šleti, aby volil kandidátní listinu, na níž jsou jména
Eduard Beneš a Václav Klofác?« Tedy jakési tušení,
že by se nejací Ceši ješte mohli rozmýšleti voliti kan
didátní listinu, na níž je jméno Jirí Stríbrný. Tak to
vyjde po dva dny. Teprve tretího dne, patrne na císi
upozornení, že to takhle prece nejde, se výkrik rozšírí:
»Který Cech se ješte muže rozmýšleti, aby volil kandi
dátní listinu, na níž jsou jména Eduard Beneš, Václav
Klofác a Jirí Stríbrný?« Tedy Beneš první, Stríbrný,
s jakýmsi váháním, tretí. Intel' arma silent musae a
ve volbách nekterí vudcové se ponorí do pološera. Po
volbách prinese »Ceské Slovo« fotografie zvolených
VLldcu strany a. tu pozorujeme, že fotografie dra
Eduarda Beneše je petkráte menší než fotografie Ji
rího Stríbrného. Vypadá to jako chaloupka, tulící se
k zadní stene paláce. Ponevadž fotografie je petkráte
menší, vypadá to priroz,ene, že i hlava Benešova s moz
kovým obsahem je petkráte menší než hlava Stríbr
ného s mozkovým obsahem. Je to strana, kde po vol
bách malí jsou zvetšeni a velcí zmenšeni. Mourenín vy
konal svou povinnost, mourenín muže býti zase ma
lický. Cili: bez Beneše by byl kolác menší, ale kolác
patrí Stríbrnému.

Jeden spravedlivý. Jak se dovídá »Ceské Slovo«,
prohlásil bratr dr. E. Franke, že by byl ministerského
kresla neprijal, ani kdyby mu bylo nabízeno. No tak,
a pak se v novinách porád psalo, že bratr dr. E. Franke
se o ministerské kreslo dere, až to púsobí obtíže pri
sestavování vlády. Není nad prímou informaci.

Bohové trestají splnením tužby. Dobre nám tak: Tak
dlouho jsme horekovali nad nezajímavostí, suchostí,
kožeností ceských novin, tak dlouho jsme uvádeli prí
klady, že francouzská a anglická žurnalistika se ne
hrozí podezrení, že mimo jiné také bav'Í své ctenáre, až
si t,ed zase ríkáme, že trochu méne zajímavosti by ne
škodilo. To je asi jako s humorem: to jsme také porád
vytýkali ceským žurnalistúm, že jim schází humor, a
pro boha jsme je prosili, aby se aspon jednou odvážili
udelat v úvodníku vtip, až nás bohové potrestali splne
ním tužby. Jsme dnes již o neco moudrejší a víme sice
jako dríve, že jsou osoby, jichž vážnost je nesnesitelná,
ale víme nyní k tomu nádavkem, že jejich humor je
jéšte nesnesitelnejší. Porá,d jsme vytýkali neco jejich

plnovousu, a ted musíme zdešene prchat pred jejich
nakrouceným knírkem. To je satisfakce, která bolí.
Zároven se pri tom ukazuje lidská faleš: videli jsme,
kterak bylo všude plno pohoršení nad t. zv. »ducha
plníky«, kterí, píšíce o vážných vecech, tu a tam dovo
lili si oddávati se žertu; ale ted vidíme, že titíž lidé,
kterí se verejne pohoršovali nad duchaplníky a násilne
šklebili svou tvár do výrazu opovržení, zatím se doma
pilne ucili podle tech duchaplníku psát a hledeli na nich
odkoukat, jak se to delá. Ale poslední veci budou horší
prvních: jako mec visí nad naším temenem okamžik,
kdy i p. dr. Kahánek, každodenní úvodníkár »Ceského
Slova«, zacne psát duchaplne. Ale chteli jsme neco
ríci o epoše zajímavosti v našich novinách. Vecerníky
pri této zmene krácejí v cele, a ze všech vecerníku je
na prvním míste »Vecerní Ceské Slovo«. Podstatou
této zmeny je prizpusobení se západnímu typu novin:
obrázky a sensace, vem kde vem. Nebudeme !káti nad
podstatou této zmeny. Pokud se týká obrázku, je treba
ríci, že je to charakteristická známka moderní doby:
musíme si uvedomiti, že moderní clovek prestává už
býti pouhým ctoucím tvorem, jakým byl ješte pred de
síti lety, a že se stává také tvorem zrakovým. Nechce
už, aby byla informována pouze jeho mysl: chce, aby
byl informován i jeho zrak. Je doba omlazení tohoto
smyslu. Snad to byl kinematograf, který naucil moder
ního cloveka se více dívat na svet, než se dívali ješte
naši otcové. Faktum je, že noviny musí pocítati s te
mito novými, vzrostlými poža'davky zraku, a že rychle
se blíží doba, kdy moderní typ novin nebude moci býti
bez obrázkové prílohy. Nechceme už jen slyšet, nýbrž
také videt. Tiskové podniky csl. socialistu mají velmi
moderního a velmi podnikavého reditele v p. Šaldovi,
jenž po mnohé stránce priblížil své tiskové podniky
západním vzorum. Jestliže pri tom dosud kulturní
stránka v,elmi trpí, je pochopitelno: kde nic není, ani
cert nebere, pan Šaldi na to nemá cas a páni redaktori
to nedovedou. »Ceské Slovo« pod vedením p. Šaldy se
plne vrhlo do náruce zajímavosti, a ostatní ceská žur
nalistika za tím závistive pokulháv'á. Vecerník »N á
rodních listu« se horecne pokouší napodobit »Vecerní
Ceské Slovo«. Ponevadž tento list mel nekolik hlou
pých anket, vymyslil si i vecerník »N árodních listu«
pitomouckou anketu na thema, kdo ukradl brašnu s di
plomatickými spisy na jakési lodi v Tichém oceáne.
Takové ankety mohou hoveti jen inteligenci velmi
odmocnené. Rekli-li jsme, že bohové trestají splnením
tužby, tedy proto, že si naše noviny predstavují zají
mavosti ponekud divoce. To múže míti škodlivé ná
sledky nejen po stránce vzdelání, jako u p. Skýpaly,
chefredaktora »Ceského Slov'a«, jenž se poucuje jen ze
svého orgánu a v kterési polemice prohlásil s dustoj
p..ostí sobe vlastní, že pohlaví je pusobeno štítnou žlá
zou, - ale také po stránce morální. At jsou noviny jak
koliv zajímavé - a pravíme, že mají býti zajímavé 
prece nikdy nesmejí se blížiti onomu druhu zajíma
vosti, kterou pestovalo »Echo Prahy«. Bo.hužel je nut
no ríci, že tisk csl. socialistu se této hranici zcela již
priblížil formou i obsahem. Tak treba prineslo »Ceské
Slovo« zprávu, tucnými písmeny a pres dva sloupce,
jako o jednání v Locarnu, že jakási paní továrníková
spolíckov'ala milence své dcery, a na konec podotklo,
zcela v typickém zpusobu »Echa Prahy«, za který mel
jeho majitel nekolikráte oplétání s policií, že v príštím
císle uverejní jméno oné dámy. Jak pochopitelno, do
takových vecí nic není orgánu politické strany; ,to je
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starost klepen, a tyto dve sféry by prece mely být od
deleny. Nebo se stane, že ubohá, zr,ejme duševne ne
zcela nor ální matka se utopí s dvema detmi; )}Ceské
Slovo« usporádá hotovou štvanici proti bývalému její
mu muži a jeho budoucí žene, otiskne všechny doklady,
které se týkají nejsoukromejších vecí, a nemohouc po
moci mrtvé, otravuje aspon život dvou živých a vy
dává je na milost a nemilost verejné povesti. Zdá se,
že bude nutno vybojovati zásadu, že jsou urcité sou
kromé veci, které do novin nepatrí. Jako pocátek k to
mu je treba si uvedomiti, že žurnalista je tvor, který
mLlže býti prípadne vyhozen ze dverí, když prijde
ocuchávat nejaký smutný prípad. )}Mladé proudy«,
orgán mládeže ceskosocialistické, prinesly ostrou re
soluci proti tomuto zpusobu zajímavostí hlavního or
gánu strany, kde to charakterisovaly jako )}hovení
nejnižším pudum meštácké spolecnosti«. Nekteré no
viny ta otiskly, ale tu, zdá se, vedení strany svou mla
dou generaci dukladne prohnalo. )}Mladé proudy«'
aspon, poprvé za své existence, vydaly zvláštní vy
dání, které prodávaly na Václavském námestí a v nemž
velmi spílaly novinám, které neudelaly nic jiného, než·
že onu resoluci otiskly. Mladí muži, tohle není rovná
páter! Máte Husa plná ústa a, chceme verit, i plnou
hlavu. Ale Jan Hus by se sotva lekl Jirího Stríbrného.

Dopisy

Je volební rád cástí ústavy?
Vážený pane redaktore,

jdu si k Vám a k ctenárum Prítomnosti pro poucení.
Ptám se: Jev o I e b n í rád c á stí úst a v y ci nikoliv?

Odpoved laika znela by jiste naprosto presvedcene: Ovšem
že volební rád musí býti považován za zákon ústavní, o takové
samozrejmosti netreba ztráceti slov. Ale clovek, který procetl
pozorne text ústavní listiny. a snad ješte nejakou knížku o ní,
pokrcí v rozpacích rameny. Zcela právem, bohužel.

V ústavní listine samé nenacházím na svou otázku jasné od
povedi. Clánek 1. uvozovacího zákona praví: Zákony odporující
ústavní listine, jejím soucástkám a zákonum ji menícím a do
plnujícím jsou I'eplatné. Úst a v n í I i s t i n a a jej í s o u
cástky mohou býti lneneny nebo doplnovány
jen z á k ony o z nac e n Ý m i z a úst a v n í. -- § 12. úst.
list. zní: Podrobnosti o výkonu práva volebního a provadení
voleb obsahuje rád vol e n í do snemovny poslanecké. - Ko
necne druhý odstavec clánku VIL, uvoz. zák. praví, že prová
decí zákony, predpokládané v ústavní listine, nejsou soucástí
této listiny podle 1. odstavce, neustanovuje-li ústavní listina
jinak.

Jest tedy rozhodnouti, je-li rád volební soucástkou ústavní li
stiny anebo pouhým »provádecím zákonem, v ústavní listine
predpokládaným« (ale za ústavní neprohlášeným). Prostý rozum
by jiste rozhodl pro alternativu prvou; hledá-li však prostý ro
zum posílení svého názoru v odborné literature, upadá znovu,
bohužel, do pochyb nejtemnejších.

Ve výborné knize o ústavním právu, vydané profesorem to
hoto predmetu na první naší universite, praví se na jednom
míste: »Zákony, tvorící dnešní naši ústavu, vy
hlášeny byly. ': pod císlem 121.-125. sbírky« atd. Dle toho by
byly ústavními zákony v technickém smyslu: ústavní listina,
zásady jazykového práva, rád vol e n í do p o s I a ne c k é
s nem o v n y, z á k o n o s I o žen í a p r a v o moc i s e
n á tu, zákon o volebním soude. - Na jiném míste však prayí

autor, pojednávaje o kompetenci Stálého výboru, zejména
o tom, že Stálý výbor nemuže meniti zákont't ústavních: Za to
však bylo byl z e p o mocí § 54. zrn e nit i vol e b n í
rád, ponevadž n e n í žádným zákonným predpisem prohlášen
za s o u c á s t úst a v y.

Je jiste zrejmo z uvedených citátu, že odpoved na moji
otázku muže býti rozlicná a vždy nesnadná. Jaký je praktický
její význam? Asi takový: Zcela jasne se v ústave praví na pr.,
že ke zmene státního území je treba souhlasu N. S., daného ve
forme ústavního zákona, t. j. zákona, vyžaduj ícího kvalifiko
vané, trípetinové vetšiny. (Proti j a s n é m u znení ústavy
ovšem pripojení Vitorazska a Valcicka bylo provedeno pouhým
opatrením Stálého výboru; co se muže díti tam, kde panují ne
jaké pochyby?) Zmena území je jiste vec velmi závažná;
ale troufám si ríci. že zmena volebního rádu je pro demokra
tickou podstatu státu a ústavní zpusob vlády v nem daleko zá.
važnejší. A k této veci že by nebylo treba zákona ústavního?
K zásahu, který muže treba pul milionu obcanu vyloucit ze
spolurozhodování o záležitostech verejných? Jen trochu de
mokraticky myslící mozek prostého obcana nepochopí, že o vo
lebním rádu - který má pro praktický politický život aspon
desetkrát vetší duležitost, než všechna ta základní práva dohro
mady, ponevadž ta teprve volebním rádem se stávají tím, cím
jsou nebo mají být - že o tom t o z á k I a d n íin z ák on u
by m o h I o r o z hod o vat i pri minimální úcasti a minimál
ní vetšine SI I i d í, jichž hlasy stací v takovém prípade ku pri
jetí jednoduchého, neústavního zákona - anebO' v dobe, kdy
Národní shromáždení z jakéhokoliv duvodu nezasedá, dokonce
jen 13 I i d í, což jest predepsaná nadpolovicní vetšina ve Stá
lém výboru.

Meli bychom vedeti na cem jsme, radeji dríve než pozde.
Nejde o otázku neduležité právnické subtilnosti. Trípetinová
vetšina z 294 jest 175 hlasu;. nemám bohužel po ruce presných
dat o hlasování o volební reforme, ale pocítám, že stará koalice
tolik hlasu nemela a z oposicc jiste nikdo pro volební reformu
nehlasoval. Novela volebního rádu byla odhlasována jako zá
kon j e dno d uch ý, nikoliv jako zákon úst a v n í. Ukázalo-li
by se však, že volební rád jest prece jen zákonem ústavním,
cástí ústavy, pak byv o I e b n í r e for mam u s i I a být i
a n u lov á n a ústavním soudem jako zákon odporující clánku
1. uvoz. zák. Krome toho mohli bychom se tešiti, že dnešní
koalice nikdy nesežene potrebných 181 hlasu, aby mohla vo
lební rád ješte jednou a dí'lkladneji reformovati. A ne n í-l i
ústavním zákonem - - nu, pak aspon meli bychom dosti casu
pripraviti se na možnost, že - až bude nouze nejvyšší - Ná
rodní shromáždení bude posláno na dovolenou a 13--15 clenu
Stálého výboru· obštastní republiku novým a zdokonaleným
ochranným prostredkem proti nešvaru nových menších stran
- - ackoliv »národ sám se od nich odvráti1«, jak si libuje
ponekud neodí'lvodnene dr. 5vehla.

Váš
JUe. f. K.

Olomouc, 10. prosince 1925.

o vecného ruského studenta.
Pane redaktore,

vím, že máte obavu z toho, aby se Vám v »Prítomnosti« ne
rozvinula nekonecná ruská debata o tomto problému, ale snad
budete mít neco místa pw mou odpoved ruskému technikovi,
který snaží se zastati se vecného ruského studenta, ac sám 
verím - vecným studentem není a nechce být. Byla by to zby
tecná práce shánet po ruské literature studenty, kterí »také
dostudovali«.
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Držme se skutecnosti. Argument, jako je poukaz na to, že

jistý ruský inženýr Sikorski skonstruoval aeroplán velké
únosnosti a nazval ho »Ilja Muromec«, vypadá sice pre
svedcive, ale mám o nem jisté pochybnosti. Pamatuji se,
že jsem videl fotografie tohoto aeroplánu v nekterém ceském listu
téhda - zajímal jsem se trochu o aviatiku - ale pak ta vec
nejak usnula. Tak nejak se mi zdá, že ten aeroplán v Rusku
toho mnoho nenalétal. Aspon ve válce jsme videli a slyšeli

o mnohých aeroplánech francouzských, nemeckých, anglických,
italských, ale ty Muromce veliké únosnosti jsme nevideli a o nich
mnoho neslyšeli. Rozhodne nebyl to Muromec, který nedávn(}
letel propagovat bolševiky do Cíny, ale byl to nemecký výrobek
s ruskými nápisy ... Jsou jiste i mezi ruskými techniky dobrí
jednotlivci, ale v celku - nu rekneme - mohlo by toho býti
vícp. Co je platno, uplatní-li se Sikorski až v Americe?

Výtka. že sport muže provozovati jen student bohatý, není

nejpevnejší. Snad platilo by to vzhledem k Anglii, ale rozhodne

to neplatí pro Ameriku, kde universil:}\ chlubí se statistikami
o tom. jak si studenti vydelávají na studium. Ano, není sporu
o tom, že pomery jsou težké, ale pomery jsou težké i pro
cEského studenta a vubec pro každého chudého studenta. Ruský'
technik píše o tom. že ruští studenti ztrácejí cas tím, že musejí

se ucit cesky - co meli ríkat naši studenti, kterí pred válkou
studovali na nemeckých školách?

Ale to by byly konecne jen podradnejší veci. Na jednll
z hlavních otázek, totiž pro které Rusko ruský student studuje,
dostalo se mi pravé ruské široké odpovedi: pro Rusko vubec.
Mohu si tedy vybrat, nebot vedle skutecného Ruska bolše
vického existuje nekolikeré Rusko emigrantské. Skutecné bolše
vické Rusko však uzavírá své hranice pro celou radu emigrantu,

takže otázka »pro které Rusko« je hodna presné odpovedi. Jeto
prece tragické, nechtej í-li na pr. dostudovaného lékare pustit do
Ruska, tím tragictejší, že obycejne pro Evropu není tento lékar
s dostatek vyškolen, aby dovedl obstáti v konkurenci. roto
práve je nutno ptát se ne jen k a m c h c i, ale také k 'lm
m o h u! Nejvíc nedorozumení a nejvíc nesprávn)'ch názoru
o Rusku pochází podle mého skromného názoru z toho, že oby
cejne sami ruStí lidé nevedí presne ani kam chtejí ani kam
mohou. Berou 'l'ádi všecko »ze široka«.

Proto asi neodpovedel mi ruský technik na presne formulo
vanou konecnou ironickou pointu« o ruských rodinách, kde stu
duje otec a studuje matka a brzo snad budou studovat s rodci
i deti«. Svého casu jeden universitní p~ofesor uznal za vhodno
vt:rej ne varovat ceské studenty pred zlozvykem ruských stu
dentských manželství. »Nežente se »po rusku«, dokud nejste ho
tovi se studiem«, byl :::trucne smysl napomenutí profesora, který
je znám jako d.)brÝ prítel studentu.

Na tohle však jsme odpoved nedostali. »Tradice ruského stu
denta je prý jiná !lež studenta anglického, ruský student si láme

hlavu nad otázkami, kolem nichž lhostejne procházejí studenti
na západe. Pred ruským stuGentem leží prý jiná cesta.« Resu
mujeme 1JI!'oto: byl by tedy »nesprávný názor o Rusku«, myslel-li
by kdo, že z t.nešních ruských studentú vyrostou lidé, kterí
budou se snažit prekonat studenty anglické, americké, západní.

Ruského studenta to ani nenapadne, aby chtel být nekde pre d
ostatními. On má »jinou cestu« ...

S p:lZdravem Váš uprímný
Jar. Adlof.

Listárna redakce.
Op r a va. Titul clánku Karla Honzíka v posledním císle

»Prítomnosti« zní správne »Toporná modernost({, nikoliv, jak
omylem bylo vysazeno, »Toporná nemodernost«.

Nové knihy.
George Sand: Láska ženy. Aforismy a citáty o žene a lásce,

které z díla francouzské spisovatelky vylJral a preložil Viktor
MilIer. Vyšlo jako 3, svazek »Knih o lásce«, kde vyšly již
podobné výbery z Musseta, Shelleye, Baudelaira. Nákladem O.
Girgala na Smíchove.

Alfredo Panzini: Já jsem pán. (Román.) Z italštiny preložil
Fr. Kovárna. »Modré knihy« sv. 5. Cena brož. 25'- Kc. Vy..
dává B. Treybal v Praze. - Obraz prevratu spolecenského ži
vota italského, který zpusobila poslední válka. V knize vidíme
starou, ponekud již dekadentní, ale pocestnou šlechtu italskou
podléhati v boji s hrubou, materialisticky založenou novou
vrstvou spolecenskou.

Dr. Stefán Os1tský: George d. H enon, jeho práca v našej
zahranicnej revolucii. Amer. prof. Herron, jehož nedávn.'t

smrt vyvolah pozornost celej svetovej tlace, náleží k spolu
tvorcom našej samostatnosti, lebo on to bol, ktorý podnietil
Wilsonovo rozhodovanie v náš prospech. ty:á~tnou sho~ou
okolností skoro by bol zastal prof. Herron neznámym v cs.

verejnosti, ke by tu nebol býval svedok jeho cinnosti - terajší
cs. vyslanec dr. St. Osuský, ktorý s ním spolupracoval a ho
o našich veciach informoval. Ve svojich zprávach pán prezi
dent republiky vyslovuj e toto želanie: »Ocekávám, že dr. Osu
ský uverejní o své cinnosti a stycích s prof. Herronem obšír
nou zprávu.« Cena knihy brožované Kc 7'-. Nakladatelstvo
»Revue Prudy«, Bratislava Ružová 12.

H. Ungar: Hoši a vranové. Novely. Z nemcmy preložil Jan
Grmela. Ungar kreslí karikaturu vládnoucí kapitalistické trídy,
ostre a bolestne. a je pro nemeckou literaturu tím, cím George
Grosz pro vÝtvarné umení. Nákl. A. Krále, Praha-Smíchov 14.
Za Kc 12'--.

Otakar Hanuš: Portréty milenek. Kniha erotických prós.
Nákladem E. Beauforta, Praha n., Jungmannova 21. Stran
224· Cena Kc 19'-. S barevnou obálkou Artuše Scheinera.
Tretí, opravené a rozšírené vydání.

Egon Erwin Kisch: H etzjagd durch die Zeit. Z obsahu:

lm V'v'igwam Old Shatterhands. Verbrechen in den IIochalpen.
Es spukt im Mozarthaus. Die Himmelfahrt der Tonka Sibe
nice. Besuch beim Prager Schinken. Die Dame in Trouvi1le.
Die Polizeiakten des Baumgarten. Dohmisches Dorf in Berlin.

Lenins mobliertes Zimmer. - atd. Kisch je pražský nemecký
žurnalista, o nemž možno ríci, že naucil pražskou žurnalistiku
reportáži. Vedle Nerudy a Hermana prispel nejvíce k literár
nímu objevení Prahy. - Kniha vyšla v nákladu Ericha Reisse
v Berlíne.

Dokonalá zlatá

plnicí péra
po Kc 110'·, 120'·, 150'·, lÓO··,
a 180'· a v~še dodává na mírné

mesícní splátky
od hc :W·· a opravy všech

sou s "v provádi

Ing. J. PELLER, Praha III.,
Harrachovo nám. 4-XIX.

Ur('dn1kum a oRohltm \' pevném zame"t
nánl z .ŠlU oC/lotne nel<ollk per na výlJel',


