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mohlo stát, že úzký výbor profesionelních
politikLI,
z nichž vetšina byla zde kompromitována
válecným
rakušáctvím, o k t r a j o val prozatímní ústavu revolucní vláde zahranicní. Domyslete, prosím, jen fakt,
Jaroslav Stránský:
že bez Masarykova souhlasu byla z delegátú politiMasarykjako president republiky.
ckých
stran, t. j. ze všeho, co tu r,epresentovalo bud
•
cesko r a k (» li S k o u aktivitu nebo ceskoslovenskou
II.
passivitu za války, složena konstituanta, že v ní skutecKdyž úcastníci' zahajovací schuze revolucního
á- né davové revolucní hnutí zahranicní zustalo nezastouradního shromáždení zdravili potleskem a voláním slápeno, a že zákony této konstituanty (a ovšem i d~finiy predsedl'tvnávrh na volbU' Tomáše Masaryka pretivní ústava) byly závazny i v prípade, kdy preSIdent
ldentem republiky, vedeli všichni, že beží jen o for(t. j. vudce národní revoluce) by s nimi projevil neální akt, o slavnostní protokolování hotové, nezme~
souhlas, ale Národní shromáždení na nich setrvalo.
nitelné a všem vítané skutecnosti, ne o opravdove
Domysl1ete, že první presidentský akt Masarykuv po
hlaso\';mÍ.Vl'tdce tu urcil volbu, ne volba vudce. Nicjeho návratu do vlasti jím osvobozené musil býti slih
éne by se doporucovalo, aby nekdo .napsal hi. t~~!~ na tuto jemu oktrojovanou ústavu. Už tehdá, bez Maa arykova zvolení presidentem repubhky, dokud ZlJl saryka a proti nemu, privlastnily si politické strany,
metnÍcia úcastníci porad, které predcházely v N árodpfesneji, vúdcové politick)Tch stran, veškeru politickou
ním v}'boru, v Ženeve atd. Neverím houževnate
, , se moc založenou jeho osvobozovacím dílem. To není
udržující povesti, že nekterí politikové z povola.lll vyrekriminace proti politick)'m stranám. Politické strany
hlédli pro Masaryka v novém státe funkci presidenta
vždy a všude tíhnou k politické moci získání náporem
kademie ved a umení, ale takovým povestem se celí
na posice nejmenšího odporu a k revnivosti o tuto moc.
nejlépe historií fakt. Patrí sem ovšem také otázka,
Postavy, které se hadí k jejich organisování a vedení.
jaká byla a jak se vyvíjela u vedoucích polítiku z povojsou typy, ne individuality, a vracely i vrátí se ve
lání predstava o státní forme svobodného Ceskoslovšech pásmech :l casech. Jen vojna a revoLuce a vLlbec
venska, o pomeru k Vídni, k nástU'pnickým státLun,
nic není jejich vec, CD si žádá osobnosti, hrdinství a
Irestaré dynastii nebo k nejaké dynastii nové. Masaryk
aktivity, a takové mimorádné doby vždy demaskují jeám se po slavnostním prohlášení nezávislosti z 18. ríjjich prumernost, at neverne zbabelou, at trpne mucedna, ve kterém byla ustanovena státní forma republinickou, at· recnicky vzdutou a dutou. Vzpomínka na
ánská, o osobní otázku, kdo bude v cele nové repupresidentský nástup a zacátky Masarykovy a na handibliky vltbec nestaral.. Jeho osobní tajemník mi o nem
cap, jemuž podlehl ješte dríve než byl d o m a (v dovypra\"Oval,že kteréhosi jitra s velkým klidem cetl
slovném i obrazném smyslu), mezi svými Pappenheimv novinách falešnou zprávU' O zvolení dra Kramáre
skými, jest tedy, uznávám, spíše rekrimi.nací proti
presidentem republiky, a že se omezil na suchou ponemu než proti Pappenheimským.
Lze pripustit, že
známku, jak podivne osud hraje s lidmi: starému mootázka vhodnosti a demokratické
duslednosti presirchistovi souzeno býti presidentem republiky. To se
dents,kého s'ystému amerického nebo francouzského je
pekne cte jako školský príklad nenárocné zásluhy, ale
hodne sporná, - Masaryk sám, pokud vím, preje spíše
poIitická kritika tu nemuže nepostrehnouti príznacné
zásade kolegiátního vedení státní moci než jejímu soupodcenení osobních predpokladu dalšího vývoje. 1\1<1sa- stredení v jednech rukou. Ale nehledíc k tomu, že tato
ryk byl - nehledíc k vládní povaz,e parížské národní
otázka mela a mohla býti reše'na s ohledem na osobnost
rady, které predsedal - pri nejmenším od 14. ríjna
prvního presidenta Ceskoslovenské republiky výjimecne
1918 šéfem ustanovené a uznané ceskoslovenské vlád\'.
(jako byla rešena otázka presidentovy opetné volitelPredpokládal tedy zrejme, že ona skutecná revolucní
nosti), nebylo lhostejno ani pri rešení kolegiátním, kdo
moc, která náš stát založila, organisaci tohoto státu
bude skutecným vudcem a kdo representantem. V{'ldce
sama povede až do ustavení konstituanty. Tento úmysl
národní revoluce byl tehdá uznaným vudcem nároaa,
byl vyjádren také v telegramu, jímž krátce pred prea jen za naší neinteligentní a jeho resignované indovratem zmocnila naše parížská vláda pražský N árodr.í
lence bylo ~možno, ahy ho politický apetit VUdCll stran
výbor, aby ji zastupoval, ohlašujíc úroven, že pojme
omezoval,. Masaryk i bez jediného vojáka mel tehdá
pražskou vládu do své. když pricteme nedodržení této
tolik autority, že kratické poselství N ároc1nímu shrod posice aspoií. z cásti ženevské úmluve zahranicních
máždení by bylo ješte pred jeho návratem stacilo k neud ti s domácími poslanci a politiky, která ostatne
prodlené revis,i každého ustanovení prozatímní ústavy,
také dosud nebyla nikde soustavne a dokumentárnp
které mohlo prekážet jeho vlivu. Masaryk však prijal
reprodukována, zLlstane mnoho nevys\'etlitelno. Nevyv prozatimní i v definitivní ústave representativní prevetlitelno, jak mohl první zákon repuhliky z 28. ríjna
sidentství a nevclenil se v soustavu mocenských složek
mluvit o parížské N á rod ní rad e a ignorovat tamní
na domácí pude ani organisací vlastní politÍ'cké strany.
ce koslovenskou v I á d u, formálne ustavenou a uzna»Mám prátele ve všech poli,tických stranách.« To jiste
nou už od q.. ríjna, z jakého dLlvodu pražská »revoprospelo t r va} o s t 1 jeho autority, ale ne jejímu praklucnÍ« kon, tituanta, sama ne vol e n a, ministry patickému v I i v u. Jeho autorita doma nebyla pfece zaríž ké ze skutecné revolucní moci ceských legií vzešlé
ložena teprve jeho osvobozenským dílem a byla už za
vlády vol i Ia (Bend, Štefánik), hlavne všaJ<, jak se Rakouska vetší než každá jiná. Vážné i rozmarné an-
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ke ty, kdO' by byl vhadným nácelníkem ceskéhO' státu,
ríkaly už tehdá, že Masaryk. Ale už tehdá chybely
transmisní remeny, které by pr,evádely sílu tétO' autority v pO'litickO'u mašinerii. Masaryk byl valen v anketách pres,identem repubHky, ale jehO' stra'na mu nedav~dla apatrit paslaneck)' mandát. Presidentem republIky se. stal, prataže republiku vybajaval, ale vrátil se
domu, Jak odešel: s nahým heslem: »pravda vítezí«.
Velikost jehO' zahrani,cníbO' díla vy tryskla ze vcasnéhO'
paznání, že p a u h a u pravdau se nezvítezí. Ale nezvítezí se jí, žel, ani v palitickýd1 bajích dama.
Prata
mus,i,lipresident Masaryk padepisovat zákony, jichŽ!
duch byl neprátelský jemu, jehO' ucení i jehO' dílu.
Prato se vyvinula nechutná a'ntithesa hradu a vlády.
Prata se nabývá vlivu ve stranách a moci ve snemovne
a vláde jen za cenu nelayálnasti k Masarykavi, zapírá'ní jehO' zásad a padrývání jehO' díla, prata u nás ve
všech stranách býti MasarykO'vým prívržencem znamená býti paliticky padezrelým. Nemám tu na mysli
pretoriánství, byzantinství a vúbec žádný osabní vztah,
nýbrž snahu, aby se partikulár'ní zájmy asabní, stranické i pragramavé (pakud beží a ta, cemu Nemci ríkají Prinzipienreiterei)
padrizovaly aktuálním zájmum
státním adborne zjišteným a odbarne upIatneným, aby
se pO'litisavalo a ne palitikarilo. Masaryk jakO' president
republiky jest mi hesla, které znamená denní živ'ný
chléb vecnéhO' kampramisu, jaký patrebuje stát, na razdíl od laciných a v)"Cichlýd1 s1ívek, jak)'mi u nás castují verejnost kaalavané i apasicní strany.
Okalnast, že vedení zahranicní palitiky zústalo v rukau dra Beneše, zabezpecila Masarykavi razhadující
vl'iv na tentO' obar státní s,právy, dnes jiste dúležitejší
než kterýkali obO'r vnitrní, a spolecná práce abau techtO' mužú, korunavaná radau aci,vidn)Tch úspe'chLl, jest
nejútešnejší
kapitolau
našehO' palitickéha
obrazení.
Masaryk a Beneš tu pakracavali v revalucním díle, dO'
nedávna nerušene, nebat rúalý zájem naší verejnasti
a atázky zahranicní palitiky a pranikavá autarita abou
jejích dnešních reditelú zpúsabily, že stranická agitace
se nepletla v cestu. V paslední dabe se zharšily pamery
i v tam smeru. Dr. Kramár, jehaž tisk nezakrytými
sattisami útací prati Dru Benešavi prO' jehO' neúnavnau
práci ve službe svetové ko'nsoEdace a pacifikace, jest
dnes našim socialistúm bližší než Masaryk. Nekterá
apatrení, jež ministr zahranicí aznacil za praspešná
dílu míru, nemahla u nás býti ucinena, prataže sacialisté uznali vnltrO'kaalicní ve t o, ac kaŽdé díte ví, že
strana, která za tímtO' vetem stají, by jehO' nešetrení
nemahla prohlásiti za casus belli s vetším úspechem,
než s jakým se pakaušel ministr Srámek udržeti svátek sv. Jana. Pres ta, že i ted jiste má president republiky vedení zahranicní pO'litiky v rukau, ndze význam clesavuavání, jehaž se dastala zahranicnímu ministru v kaalici, padcenavati,. Kaalicní príslušník a
kaalicní tisk smí dnes nerušene trískat do ženevskéhO'
protakolu a bezpecne hledet vstríc garancním smlauvám, které j,ej mají nahradit, treba SI 1 za 'cenu navých
nedazírných kanfliktú územních i, jiných. Sladka a
cestna jest pro vlast zemríti a nejsladší tem, kdO' nezemrou, nýbrž vcas se ulijí.
PO'litictí zástupci t,ech
lidí, kterí, až pujde do tuhéhO', budO'u nepastradatelni
v pali a ne v zázemí, meli by však hájiti mírové palitiky a autority jejich vúdcú nedLltkliveji než cehokoli
jinéhO'. Práve protO', že Masarykovi je petasedmdesát
let.
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V damácí palitice Masaryk, jak cteme v telegramu,
který pasllal první vláde vraceje se damú, »tešil se na
spalecnO'u práJCÍ«. Nezastavil se, jak recen,), nad tím,
že mu byla oktrajavána ústava i kabinet. Spaléhal' se
na vec a vecnost. Jeho pragram nebyl príliš pestrý, ale
také ne snadný: uklidnení, zvlášte abtížné ve zrevolucionavané paválecné Evrape, a mažné jen regulaváním
revaluce, ne papírár"ím a patlacaváním. Odtud apetované a nechápané hesla a vývaji v leva. Dále: slavenská a nemecká otázka, dabrá refarma správy, razumná
sociáliní palitika. Už svaje první paselství predlažil bez
váhání vládní 'C&nsure a padrabil se jejím škrtum. Sel
dO' ministerské rady jakO' dO' pracavníha sboru a strpel
ministerskému predsedavi, aby ha tam žaviálneoslovoval »pastýri« padle dávnéhO' vídenskéhO' zvyku. PÚsabil jen radaU' a dabrým slavem. Nebyla kanfliktu.
Netajil se, že nerad vidí adchad ministerskéhO' predsedy z Prahy, kde hO' byla zapatrebí, na míravau kanI'erenci" kde jsme byli dastatecne zastaupeni, ale neprekáželi ani v tam. Myslím, že a hadne dríve než
druzí videl neudržitelnast první (náradní) kaalice ve
zpeneném príbaji revalucních hesel. N eurgavaL proto
ad ní sacialisacní pragram ani uskutecnení hesel, která
sama už vyhlásila. »0 n i vám
ne bud a u v.e r i t«
- byla jehO' výstraha. Práve prata, že znal clabre
spletitost a hospadárskau chaulastivast prablémLl, a že
chtel vystaciti
minimem experimentú tak ažehavých,
acenO'val' správne význam palažky d u ver y mass
v lidi, u karmidla. NezpLlsabil krisi první vlády, ale
nesnažil se také ututlat ji a stavet se v ,cestu nezbytnému vývaji. Není pravda, že »propustil dra Kramáre«
v jehO' neprítamnosti, jak se castO' zlavalne apakuje.
President neprijal ani demisi, náradne-demakratických
ministru' financí a abchadu, k demissi ministerského
predsedy vúbee nedašlo. President O své újme naapak
odlažil razhadnutí a krisi dO' abecní'ch valeb a pa nich
byl pastaven pred demissi cdéha kabinetu. Nebyla jeho
vina, že šéf vlády nebyl v Praze, a že se kabinet za
jehO' neprítamnasti na demissi, usnesl. Že ani za kulisami tu il1epúsabila Masarykava režie, ukázala se nejlépe
na tam, že rešení tétO' první krise nebylO' v Masarykových 'intencích. Pokusil se už tehdá dastat se blíže ke
karmidlu, a heré v ané baurlivé dabe veru nebyla co
stát. Pamatuji, se, že v p, . adách se zástupci klubit!
navrhaval za ministerskéhO' predsedu dra Beneše, politika neopatrebavané
autority a dúvery.
Jest ješte
v dabré pameti stylisace »jmenavacíha«
listu, jímž
aznamaval TusarO'vi, že z l' O'z had n u t í vet š i n v
se mu dastává ministerskéhO' preds,ednictví. Už tehdi
se Masarykovi nepadarila prelO'žiti vnitrapalitické težište ze starých stranických kanstellací v navý krista-'
lisacní bO'd nO'véha režimu. N O'vý režim, jak a nem
mluvili a psali Masaryk i Beneš, a jak jej rády zesmešnují N á rad n í L i sty, jest dosud spíše programem než skutecností.
S>

Tusarava sacialisticka-agr'ární
kaalke byla k presidentavi, layá1iní a také ona mela v nem nenáracnéha a
vydatnéhO' pracovníka. Vím ad Tus,ara samatnéha, že
zpravidla prednášel presidentavi denne bežné záležitosti. Skutecnast takavéha stáléhO' styku jest ovšem významnejší než ústavní narmy. Masaryk si byl vedam
prechadnéha významu tétO' vlády, ale i abjektivních
nebezpecí její trídní a stavavské pavahy. Prato naléhal na TU's,ara, aby hned po snemavních valbách ob-~
sadil fina'noe a abchad dobrými odbarníky, a prosadil,
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ne bez nesnází, vstup dra Engliše do mir..isterstva financí a obsazení ministerstva obchodu podle Englišova návrhu drem Hotowtzem. Politické a odborné
rozšírení základny druhé koalice bylo dílo Masarykovo. Masarykova disposice také byla, .že poslanec
Engliš stejne jako poslanec Beneš zustali v úrednické
vláde, když Tusaruv kabinet komunistickou
secessi
padl. Také šéf úrednické vlády CernÝ Dyl s Masarykrtn, dokud byl zdráv, v nejtesnejším styku. I v tomto
údobílze tedy mluviti o Masarykove vláde stejne jako
za režimu Tusarova. Za Masarykovy težké nemoci
v roce 1921 se zacala formovati nová koalice, jejímuž
povestnémupeticlennému vedení padl' za obet nejprve
dr. Engliš, pak celá úrednická vláda, posléze, v ponekud jiném smyslu, život samotného dra Rašína. vývoj nynejší koalice nic tak nekarakterisuje
jako soustavná a rafinovaná isolace presidenta
Masaryka.
Monsignor Šrámek s dostiucinením
o n:í referoval
svémuposlaneckému klubu a dr. Rašín v Národním
klubukrátce pred lednovou katast1"ofou 1923 ujištoval,
že už prestala doba,
kdy president smel prijímat
v audienci, koho chtel. Éra orgal1'isovaného spekulativníhoútoku financního velkokapitálu proti produkci
a práci, éra výjimecných policejních opatrení, omezování tiskové svobody, persekuce úredníldi, oligarchickéhosystému ve snemov'ne a ubíjení veškeré mimopetkovéiniciativy a SCHopnosti.už údobím Masarykovy
vlády bohudíky naznacit nelze.

Jak psáti do komunistických novin.
I" omunistické strany pracují na prestavbc nové Organisace; je zajírnavo sledovati', jak podrobné direktivy
ydú\,;'lkomunistické vedení o tom, jak se mají vésti,
organ.isovatizávodní bU11ky, jak se v nich má pracovati, jak se má organisovati propaganda, jak se mají
zaklúdaticasopisy závodních bunek. Direktivy jsou do
detailu propracovány a prece nemají úcinku. Vycházejíze zcela jiných predpokladu, než v jakých žije stredoevropskédelnictvo. Tomu je cizí onen duch illegální,
podzemnípráce, který byl v Rusku pred ríjnovou reolucí.

Stejne tak snaží se komunisté, aby SVtlj tisk organiso"ali tak, aby vykonával nejvetší vliv a podporoval
tuto prestavbu stra!)y, která má zvýšiti aktivitu komuni tického hnutí a vésti k toužené bolševisaci. Jednou z techto cest, jak komunisté chtejí stupnovati vhv
vého tisku na massy, je 'Organisace del nic k Ýc h a
rolnických cI o p i s o vat e I Ú. Tato instituce funguje
s(wetském Rusku, kde komunistick}, tisk uverejnuje
prí pevky delnické. A opet mechanické prenášení této
i tituce clo zemí západních ukazuje, že ruští komunistt dovedou sice do detailu vykládati Marxe a Lenina,
nedovedouvšak vmysl,iti se do povšechného duševního
tam ápadní Evropy, který zrcadlí se také v západoHopské žurnalistice. Tam již žurnalistika jde jiným
merem než v Rusku. Pri komunistickém sjezdu byla
publikovánastatistika, která svedcí, jak málo komunisté
tou sv{\jtisk. Je to dokladem toho, že komunisté vubec nectou novin nebo týdeníktl? Clovek, který u nás
cte noviny,který je cte v elektrice, na ulici, ve vlaku, je
cela bežný a statistika
nákladu novin ukazuje, jak
u nás mnoho se ctou noviny. Proto lze souditi, že i komunisté - nectou-li svuj tisk, ctou noviny jiných stran,
prost~ proto, že jim jejich tisk nevyhovuje, ponevadž
neprin(tší jim to, ceho v novinách náš clovek hledá.
>O
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Delníka nemuže uspokojiti tisk, který den za dne prináší nové a nové resoluce, prohlášení a výzvy Komiternu, komunistické strany, komunist1'Ckých odbomvý;ch
organisací, Rudé Pomoci atd. Nemohou ho uspokojiti
tom, má-li pravdu Trocký ci Zinodialektické hádky
vev, nenajde uspokojení po denní práci, predkládá-li mu
komunistický tisk nekonecné hádky mezi jednotlivými'
f;akcemi, kde delník zteží muže rozhodl'wuti:, oc se
vlastne tyto frakce hádají. Komunistický tisk ovládli
intelektuálové, kterí ,oošLi zalíbení v techto dialektických hádkách a zkoumání pravovernosti. Instituce delnických korespondentú má oživiti komunistický tisk,
má mu dodati zdání -živého kontaktu s ž'ivotem v to.várnách a zdání bezprostredního styku se vším, co se
deje uvnitr života delnického.
Proto Komunistická Internacionála klade dtlraz na
organisování techto korespondentu, s.volává konferen,ce, které mají organisovati tuto novou úpravu v komunistickém tisku. Taková jedna konference konala se ve
Francii, v Belleviollise v únoru, konference francouzských delnických a r,OI1nickýchdopisovateW. Bylo zdurazneno, že jsou tri druhy takový'ch dopisovateW. Jsou
to jednak komunisté, jednak bezpartijní a posléze príslušníci druhých stran. Bylo doporuceno, aby konány
byly obcasné schuzky delnických a rolnickj'-ch dopisovatelu. Byl zaznamenán zajímavý fakt: že totiž delnictí dopisovatelé, jakmile nabudou urcité prakse, chtejí
se státi žurnalisty. Ale deJ,ni'cký redaktor - tak se
uvádelo - to už není delnický dopisovatel. Jak se
stane delník novinárem, opustí dílnu a už nemá kontaktu s mas:sami. Delnictí žurnalisté nemohou nikdy
nahraditi delnických dopisovateltl.
Díváme-li se z tohoto hlediska na náš komunistický
tisk, mohli bychom ríci, že jest velmi málo delnický.
Nejenom že inshtuce delnických dopisovateW nefunguje práve .nejlépe, ale zteží bychom našli mezi komunistickými žurnalisty lidi, kterí vyšli z delnického života a kterí - to je nutno rovnež podtrhnouti - dovedli udržeti s ním plnou souvis,lost. V tom spocívá
také neúcinnost komuni'stického tisku, že totiž nejen
není psán delníky, ale tak ~ ne n í ps á n pro d e ln í k y. Vetšine redaktoru je bližší atmosféra pražské
kavárny a atmosféra sekretariátu strany a klubu než
atmosféra továrny a delnické domácnosti na predmestí.
Proto také nemohou najíti strunu, na kterou mají Lihoditi, aby se rozezvucelo delnické srdce. Proto také nevidí delníka, tak jakým jest, jak s ním mají pocítati,
chtejí-li dospeti k správným soudum, nýbrž idealisují
jej, vkládají do nej jednou, CQi v nem není, a podruhé
nenalézají v nem to, co plní myšlenky delnické.-Práve
tak, jako mladí literáti myslili, že píší s o ci á 1n.e,
psali-li o periferii, íevoluci, kladivu, komínech atd ..
práve tak komunistický tisk soudí, že najde otevrenou
cestu do duše delnické, bude-li neustále akcen,tovati
prosté slovo del n íJc A prece osud delnického predsedy komunistické stran.y csl., který byl zvolen jedine
proto, aby predstírána
byla delnickost vedení strany
komunistické a který posléze stal se sluhou v redakci
»Rudého Práva«, ukazuje, jak minimální vliv má v živote komunistické strany v jejím vedení pravý element delnický. Instituce delnických korespondentu má
zvýšiti prubojnost a bezprostrednost
komunistického
tisku, má tvoriti spojení komunistického tisku s massou delnickou. Je to dokladem, že po této stránce komunistický tisk tohoto kontaktu práve nemel. Nebyl •
psán pro delníky.
K. T.
>O
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Jaroslav Adlof:

Sokolstvo a klerikalismus.
Žádný projev sokolský nezvíril politickou
to ucinila verejná
odpoved predsednictva
klerikální
útoky povšechne
a na výnos
zvlášt.

verejnost tak, jako
Obce Sokolské na
biskupa Vojtašáka

Bude jiste ku prospechu veci pokusiti se o vysvetlení, proc
najednou
jeví se na všech stranách
tolik zájmu. Vysvetlení
spocívá hlavne v tom, že postavení Sokolstva v republice je ponckud zvláštnÍ. Pro verejnost vLlbec a pro verejnost politickou
zvlášt Sokolstvo existuje a existovalo - žel - výhradne vždy
jen jednou za pár let, tenkrát totiž, když koná své slety. Nesmí
nikoho másti, že ve vetšine politických
denních listu nalezne
také rubriku sokolskou. Rubrika sama nic neznamená, i když
j tu a tam rediguj e trebal schopný redaktor a Sokol. Rubrik::!
je vždy více méne jen jakýmsi polichocením pro sokolské príslušníky té neb oné strany, je to spolecenský oznamovatel sokolských výletu a jiných podnikl'), ale s vnitrním
životem sokolským tyto hlídky a rubriky nemají souvislosti.
Možno ríci, že s urcitého hlediska nejvetší rozruch zpusobilo
vlastne to, že proti všemu ocekávání, že sokolstvo se uk'áže »až
napresrok o sletu«, ukázalo se, že sokolstvo existuje už letos.
Vypadalo to, jako by najednou sokolstvo vyskocilo ze své malé
rubriky kdesi vzadu na konci deníkLl a preskocilo rovnou do
velké rubriky »politických událostí«, která jinak vyhrazena je
jen pro promenády velikých stran politických.
Zajímavé na veci jest, že pro celou radu lidí se pri této príležitosti objevila vlastne z brusu nová »státotvorná
organisace«, o jejíž existenci se pomalu nevedelo, pres to,. že její
organisacní
velikost a pohotovost
mtHe se meriti s leckterou
velikou politickou stranou. Není to konecne nic tak divného.
Podle logiky politického tisku totiž zdálo by se, že stát ceskoslovenský je pouze jméno pro jakousi »nejvyšší organisaci«,
která prakticky není nic více než spolek peti organisací menších, to jest t. zv. koalice strany agrární, sociálne-demokratické,
národne sociální, národne-demokratické
a lidovÉ.
Není to ješte tak dávno, aby Sokolstvo zcela zapomnelo, že
první slet v republice konán byl více méne docela proti vuli
vlády, není to tak dlouho, aby se zapomnelo, že v ocích vládních kruhu bylo sokolstvo
pouhou »telocvicnou
organisací«,
pred vládou úplne rovnocenou S jinými telocvicnými organisacemi, jako Delnickými
Telocvicnými
Jednotami
nebo Orly na
piíklad. Bylo to nekdy ponekud trapné pro organisaci,
která
snažila se vždy býti necím celo n á rod ním, necím více než
jen »telocvicným spolkem'. ale sokolstvo mlcelo a bude mlcky
delat dál svou práci. Jedním ze sokolských hesel je též »ni
zisk. ni slávu«. Proto sokolstvo nevyvozovalo
nic z toho, že
verejnost, zejména vládní, vubec si nepovšimnula
toho, že loni
jen zásluhou sokolského družstva poprvé zavlála na Olympiáde
ceskoslovenská
stiltní vlajka a poprvé zaznela 'státní hymna.
Pred svým clenstvem ovšem nemohly vedoucí kruhy sokolsí-::é
skutecný stav vecí nijalc zakrývati nebo zkrášlo\'ati. Tak prinesl
Vestník Sokolský«, oficielní list Ceskosl. Obce Sokolské, (25.
zárí 1<)24) clánek, v nemž podarilo ,c pisateli vystihnouti jist~
všecky pocity, s nimiž dívati se musí uprímný s.okolský obcan
na prítomné
ud;ílosti.
Pisatel,
jeden
z nejinformovanejších
sokolských cinovníkCi, vystihl proste myšlenky celé massy sokolské. .T sou to slova urcená jen pro Sokoly, ale verej nost,
zejména vet-ejnost politická, mela by se nad nimi dttkladne zamysliti:
»Ale bylo by zbytecno, ba detinské, horekovati,
že si nás
nikdo nevšiml, nebo že nás ncpochválil,
ucinili-li jsme neco
dobrého. Cert vczmi jakékoli uznání nebo lichocení za dobrou
práci na Olympiade,
nestojíme
o ne a nesmíme státi. Tedy
neplakat, nenaríkat
a neškemrat.
Bude rozumnejší,
jestliže si
ry<hle uvedomíme, a zvykneme myšlence, že mourením vykonal

i
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svoji praCl, mourenín muze jít. Což platí ne tak o Olympiade,
jako spíše o celé pdci Sokolstva pred prevratem, pri prevcatu
Nechtejme
i po nem. (!) Všichni meli bychom se domluvit:
<{d nikoho výhod a podpor, (byt i to bylo od státu), jsou-li
nám dávány jako almužna a s opovržením.
Neprosme se
o uznání a ocenení, není-li samo dáno srdcem horícím spravedlností, nežehrejme,
když se nám uznání našich bližních neclena
nedostává.
Nechtejme
od nikoho žebrácké
milosti. Pracujme
pro stát, pro národ, pro všecky jeho složky, ale nechtejme
niceho, co není z dobré vule a opravdové lásky. Myšlenka Tyršova je spravedlivá. Jsme-li my spravedliví a je-li v nás jádro
zdravé, nezanikneme, ale porosteme jen svým pricinením, vlastní silou, vlastní odhodlaností a verou«,
V témže císle »Vestníku« pak bylo možno se docísti, jak to
jeden cas v Paríži také bylo. V c skromné poznámce, v závorce
uvedené, se cte:
-«
(diplomati,~ký zástupce naší republiky
v Paríži
porádal slavnostní veceri na pocest lurdských poutníku, když si
[ro legraci zajeli do Paríže, ale nebylo ho videti, když se tam
Sokolové bili o cest republikánské
vlajky)« - - Zamyslí-li se kdo nad tím, jaké místo zaujímá Sokolstvo
ve svobodné republice, a pribere-li si k tomu ješte' fakta výše
uvedená, nepodiví se konecne, že byla to sama strana lid~yá,
která boj pocala. Strana lidová to byla, která, jak aspon ji
vlastní její predáci ujištovali, »držela republiku«, strana lidová
videla se v jiné a lepší prízni vládní než »telocvicná organisace sokolská«, srdce orelská mohla se chlubit, hle,' zástupce
republiky v Paríži ctí naše poutníky jinak než ty Sokoly, a tak
vLlbec, doba k útoku na Sokolstvo zdála se býti príhodná.
A tak když C. O. S. vymezila svoje zásady a jaksi »bojové
disposice« na prosincovém valném sjezdu a strana lidová vlastne v pastýrském listu biskuptt, dalo se jen cekati. na první srážku. Tu zpusobil pak výnos biskupa Vojtašáka,
v nemž tento
pán oznámil, že prý »žiaden katolický veriací nemože byt údol1l
Sokola«, nebot prý, jak uvádí a odttvodrmje
dále »premnohí
z tých, ktorí sokolské spolky viedli, zacali svojich ucnov nielen
telocvjku ucit, ale ich hned aj od náboženstva
odvracat, stále
im predkládajúce
svoje »múdrosti«, že vraj niet Boha, všetko
je príroda, modlit sa a do kostela chodit nie potrebno, kiíazi
sl! taki a taki atd.«
Sokolstva
na to OdPovede() proste poukázáním
na fakta,
oznámilo celé verejnosti
dúrazne a proste, že tvrzení pana biskupa »odporuje pravde«, Prostý clovek by to rekl ostreji, ale
konecne jde hlavne o ten nesporný fakt, a ten je, že opravdu
»toto
tvrzení
vysokého
hodnostáre
katolického
odporuje
pravde«.
V rámci tohoto clánku má býti jednáno pouze o »Sokolstvu
a klerikalismu«,
ale bude na míste aspoi'l se zmíniti o tom, že
pred sjezdovou resolucí o klerikalismu
na prvním sjezdu projednána byla resoluce »sokolstvo a náboženství«,
v níž na pr.
ukládá se clenúm sokolským »necht premýšlejí
o svém náboženství, o svém svebvém
názoru,« a. jak rozvádí odpoved 50kolská dále, aby každý clen »podle výsledku svého presvedcení,
k nemuž dospel, snažil se upraviti sV{lj pomer k církvi podle
slov Tyršových,
že právem, ba povinností každého jcdnotlivcc
jest, aby k té neb oné církvi bezvýjimecne
se hlásil, aneb nesrovnává-li
se to s plným presvedcením
jeho, aby ze svazkci
církevního poctive vystoupil«.
Neváhám podati zde celou resoluci prosincového sjezdu o klerikalismu,
je strui'ná a pro danou otázku nejsmerodatnejší;
zní:
»Klerikalismus,
jak se v dnešní dobe jeví, zneUZlva nepocFve zásad a citu náboženských
k úcelum nenáboženským (osobním, zištným, stavovským,
stranickým
a pod.),~
Sokolstvo je proti každému klcrikalismu
z duvodu mravních. Pracuje a bude pracovati proti nemu uvedomováním
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lidu, upnmným láskyplným
slovem vLlci svedeným nevedomým, tvrde a nebojácne, ale spravedlive vllci sVlldcum
a hlavne vlastním príkladem,
nikdy však povrchne nebo
dokonce tupením a v)'smechem.
U nás je v prítomné dobe nejnebezpecneji
vyvinut klerikalismus katolický
(klerikalism
lidové a ludové strany,
orelských jednot atp.). Proti tomuto klerikalismu
Sokolstvo pracovalo a bude pracovati predevším.
\ jednotách sokolských nebudtež trpeni ti, kdo snahám
klerikálním dobrovolne
a vedome slouží. Jest povinností
Sokolu, zvlášte pracovníku v politických
stranách, aby se
snalili o spolecný pokrokový postup proti klerikalismu.
Sokolst"o zavrhuje také každou lhostejnost
ke klerikali:;mu, podcenující jeho neuezpecí. (Aklerikalismus.)«
ejnápadncjší melo by býti to, že Sokolstvo výslovne zaltá liberálnf zásadu aklerik-alismu. Významné
jeto
tím, že
resoluci o náboženství výslovne žádá, aby clenové premýšleli
svém náboženství, a žádá, aby každý snažil se upraviti SVltj
mcr k církvím podle svého presvedcení.
Sokolstvo není, jak pod vlivem klerikální a jiné agitace se
to myslí, spolkem, který má nejblíže _ abych se tak vy'dri\ - k Volné Myšlence. Sokolstvo,
jako spolek opravdu
árodní, je postaveno pred úkol, vytvoriti
ovzduší, v nemž
se mohli sejíti lidé nejruznejších
osobních názoru a pre• cení, pokud ovšem jde o lidi, mající opravdu dobrou vuli
práci ve smyslu ideí Tyršových.
A jc to opravdová zásluha Sokolstva, že jedine v jeho radách
ožno nalézti v úcinné práci vedle sebe poctivé neverce i po'vé nábožensky verící lidi. Proto Sokolstvo nebojuje a nebojovalo nikdy proti církvím ani proti náboženství,
a proto Soolstvo zavrhuje naopak netaktní
a nevecn'ou agitaci náboskou.
V oficielní sbírce prednášek sokolských
jako c. 5, r. 1923
'Ia prednáška J. Pelikána »Náboženství,
církev, klerikalisus, Orel a 50kol«. V této brožurce o 25 stránkách
nalezne
, kdo by si prál býti informován podrobneji, celý názor solský na tyto otázky. Sokolstvu nebeží jen o procvicení svalu,
kolstvu beží o celého ceského cloveka a jeho život, o obsah
vota, o zvroucnení života. Na str. c. 13 cteme:
- - »Rozum, cit a vule spolutvorí tedy duchovní život
clovcka a reší problémy náboženské.
Cit povznáší nad
všednost a strízlivé poznání, rozum vedu pestuje,
vule
udržUJe soulad a usmernuje práci obou. Je jisto, že u každého clovcka dríve ci pozdeji zabocí i k otázkám náboženským.

Nemusíme se toho obávati.
aopak, je to žádoucí. At
kamkoli dospejeme, at k víre v osobního boha, ci k zavržení všeho presne smysly nedokazatelného,
cím dále budeme o vcci uvažovati, tím urciteii a rozhodneji dospejeme
k poznání, že ani rozum, ani cit nevyvádí nás zcela z blu··
dištc záhad. Poznáme, že jest se nám hluboce pokoriti pred
tím, co bud tušíme, neb v co veríme, že jest nad veškerým lidským myšlením. Tomu, jak ustrojeno a zorganisováno jest vše, co jest kolem nás i v nás. Naucíme se ctíti
presvcdcení druhého a poznávati vlastní svou malost, naucíme se nésti oddane bríme života á chápati tichý poklid
srdce milujícího i vlastní utrpení tak, jak bylo to vyjádreno Kristem, at již veríme v jedno božství ci nikoli.
K tomu ovšem jes~ nevyhnutelne zapotrebí jednoho: nedívati se na SVltj život a na život kolem sebe jen z malého
a úzkého hlediska dneška (»dne i horka«), ale povznésti se
k zornému úhlu vecnosti.« - yhy Sokolstvo bralo list

biskupa Vojtašáka
jen z úzkého
vubec
jíti na
ka spolkového, pak h)" nepotrebovalo
jDOSt.
Ale o katolických verejných
akcích tohoto druhu
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možno ríci, že všecky n~tky od nich vedou konecne do - [(íma.
A s Rímem mel národ ceský odjakživa
jen nepríjemné
zkušenosti, docela jiné, ba prímo opacné ncž meli na pr. nárou
belgický s kardinálem
Mercie,em
nebo Poláci se svým knežstvem. Proto predsednictvG cOS. mohlo ve své odpovedi smele
napsati tato slova:
»Výnos biskupa spišského ukázal s neobvyklou
otevreností
pravou tvár katolické hierarchie, která se dosud nevzdala vule
a snahy po nadvláde nad státy, vládami a obcany i nad duševním životem Iidstva.«
Sokolstvo stojí za republikou ceskoslovenskou
a nikoli rímsko-ceskoslovenskou,
proto hlásá svým clenum, že je povinností
sokolskou bojovati proti klerikalismu
a zamítá pohodlný aklerikalismus.
Protivníci
Sokolstva se svým útokem nepochodiF.
Sokolstvo zustává nadál sdružením prísne nepolitickým) ale pres
to vystoupí znovu proti každé politice, která bude zamírena
proti nemu nebo proti republice.
Ve »Vestníku«, v nemž publikována
je zmínená již »odpoved«, následuje hned za ní clánek podrobne informující
clenstvo sokolské o d05ahu posledních událostí. Záver tohoto clánku zní: Sokol~tvo zllstává dále jako dosud i po sjezdu sdružením nepolitickým
(vzhledem k poli~ickým stranám), ale odmítá
a bude bojovati vždy a všude proti stranám, jež ohrožují republiku a demokracii, a to jsou strany komunistická
a lidová, na
Slovensku ludová, jichž príslušníkem
a podporovatelem
nemuže
býti žádný Soko1.«
Sokolská hesla zdají se mnohým snad romantickým
prežitkem. Na pr. jedno takové heslo, na než se mnozí dívají
s patra, je heslo »na stráž !«. Netreba prositi se o uznání, bylo
již receno, ale mllže být s prospechem
zopakovat si nekteré
dávnejší
události. Na pr. tuto: Když komunistické
vlny byly
u nás nejvýše, ocekávány
byly s napetím' zprávy z Kladna,
kde tehda Muna strhoval za sebou tisíce a chystal se vážne
k založení »sovetu«. Zejména jeden den byl zvlášt parný a
mnozí uprímní vlastenci lekali se o republiku. A tehda, v tom
rudém Kladne od casných ranních
ci spíše nocních hodin
v jedné telocvicne tísnili se všichni uprímní Sokolové kladenští
spolu s cástkou spolehlivého vojska na stráži až do pozdních
hodin nocních. Rucní granáty, pušky, atd., inu verná stráž,
hotová dát beze všeho život, kdyb. snad nekoho napadlo ohrožovati skutkem republiku.
Snad si ted nekdy nekterý komunista myslí: »tenkrát jsme meli zacít prevrat«, ale já myslím,
že to bylo pro komunisty dobre, že tenkrát nezacali - - tenkrát tam byla proti nim veru dobrá stráž.
Sokolstvo se nikdy nechlubilo svou prací, nikdo snad verejne
o takovýchto
vecech dosud nemluvil, ale je dobré prec jen
a~pon je pripomenouti.
Sokolstvo je dosud na stráži, na takové stráži, jakou vyžaduje si doba. Dnes není potreba ukrytých stráží s rucními granáty a pod. Proti komunismu
a klerikalismu
je dnes potrebí
hlavne svetla. Sokolstvo
není na stráži proti náboženství
a
církvím, ale proti klerikalismu
a komunismu,
a bude-li potreba,
posvítí opetne' na temné kouty klerikální a komunistické.

H. Boczko'Wski:

Vše je nám dovoleno.
IV.
Nic tak výstižne nekarakterisuje
ce-ku, jako hromadnost poprava popravcí zpúsohy. Lidský život byl
znehodnocen v Sovdepii do nejzazších možných mezí.
Zde predevším zasluhuje pozornosti zrízení t. zv.
l" U k o j mí:
~edy žalárování a popravování docela
nevinných lidí pro skutecné ci domnelé zlociny bo!še\,iekJ"ch odpurcu. V Rusku systém rukojmí provoznje
se ve velkém. Jsou úrední bolševické zprávy O tom,

,
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kterak sovety reagOlaly na' dva známé srpnové atentáty v r. 1918, totiž na Urického a Lenina. Na smrt
Urického petrohtadská ce-ka odpovedela (dle oficielní
zprávy 20. ríjna) popravou 500 rukojmí, jejichž jména sotva kdy budou presne zjištena, nebot ce-ce málo
záleží na tom, koho individuelne popravu je; dúležitým a rozhodujícím
je pouze trí dní
prí s 1 u šnos t popravovaný'ch.
UdanÝ shora pocet (500) je
ovšem spíše minimální, než skutecný, nerku-li maximální. Podle približných odhadú v Petrohrade za Urického bylo utraceno nikoli, 500, ale aspon 1500 lidských
živottl. V Kronštate v souvislosti s tím behem jedné
noci bylo zastreleno 400 rukojmí. »N a dvore - popisuje tento fakt Melgunov na základe anglické bílé
knihy - byly vykopány tri veliké rovy; 400 lidí serazeno pred nimi a zastreleni jeden po druhém.« Povestný vúdce cekismu Peters nazvali toto rádení poprav v Petrohrade po zavraždení Urického »h i s t ar i c kým t e r o r e m«.
Za atentát na Lenina bylo méne poprav. Úredne zaznamenáno jenom 90. Dle nebolševických, ale verohodnejších údajtl - aspon 300. Ale i zde rádení rudého teroru dle zpráv ocitých svedkú bylo divoké, nelidské a naprosto libovolné, takže pozdeji, byly doznávány úredne cetné »justicní omyly«.
Ale ce-ka trestala takovým zpusobem nejenom za.
atentáty na predáky, ale za každý revolucní protibol'ševický útok vúbec. Statisticky nikdy nebude presne
zjišteno, kolika obetí (zejména na venkove) vyžádal
si systém rukojmí, jemuž dostalo se vládní sankce dekretem z 30. lis~opadu r. 1920.
A v Rusku ozval se tedy jediný mohutný ohlas protestu. Byl to projev starého anarchisty P. Kro.potkina:
- »Což nenalezl se mezi, Vámi nikdo - psal Kropotkin
Leninovi - aby pripamatoval, že takové zákroky, které
znamenají návrat k nejhorším dobám stredoveku a náboženských válek, nejsou dustojny lidí, kterí se pokusili
o utvorení príštího sociálního života na komunistických
základech? Zdaž nikdo z Vás nezamyslil se nad tím, co to
je rukojmí? Vždy! to znamená, že clovek je uvržen do
žaláre ne pro nejaký zlocin, ale že je držen ve vezení, aby
jeho smrtí se vyhrožovalo odpu.rcum. "Zabijete-li jednoho
našince, zabijeme tolik a tolik Vašich,« Což není to totéž,
jako kdyby clovek každého jitra byl veden na popravu a pak
odváden zpet do žaláre se slovy: "Pockejte, ne dnes«. Zdaž
Vaši soudruzi nechápou, že je to totéž jako obnovení mucení uveznených a jejich príbuzných? .. «

Ani takový »hi~torický teror« jim nepostacil vždy.
La'cis na Ukrajine a PeterSl v Rusku, oba pionýri nejhoršího cekismu, solidárne a verejne prohlašovali, že
se nespokojí ani tímto terorem, že zmnohonásobí jeho
drtivou moc, že utopí v krvi každý sebemenší protibolš,evický útok, že na antibolševické _atentáty budou
reagovati takovou »0 d v e t o u, jež z a stí n í vše,
c é m u se r í kár
u d Ý t e r o r«.
1(.

Prejdeme nyní k dal:ší kapitole.
Justicní omyl, totiž konkrétne j u s ti cní
v r ažela, poprava nevinného je nejhlavnejším a nejpusobivejším dúvodem a argumentací každého zásadního odptlrce trestu smrti.
Bolševická. justice - aspon pokud se týce t. zv.
kontrarevolucionáru
- není tak citlivá.
Spíše rídí
se opacnou zásadou, že je líp popraviti trebas 10 ne-
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vinných lidí, než nechati uniknouti jednoho.
Není
nadsázkou, reknu-li, že naprostá vetšina bolševických
poprav nepochybne jest obycejnými justicními vraždami. Platí to nejenom o hromadných popravách, kdy lidé
jsou zabíjeni dle predem vyhotov,ených abecedních seznamú,*) ale .i O' individuelních prípadech používání
t. zv. »nejvyššího výmeru trestu«.
V jaroslavské Ce-ce odpykával: trest jeden. z degradovaných cekistských vyšetrujíckh
SOUdCtl, dobre zasvecený do taju bolševickt' krvavé mechaniky. Spoluveznové ovšem vyzvídali na nem, proc byl popraven
ten ci onen z jeji,ch známých, jenž s politikou ci protibolševickými' výstupy nemcl nic spolecného.
Uvádím zde jeho odpovedi. »Nuže - mel smulu.
Tehdy zrovna v gubernii propukala povstání bohat:)Tch sedláku a my jsme se rozhodli sesíliti prísnost.
A tak jeho osud byl zpeceten.«
»Nu a proc tohohl'e? VIdyt vedí, že proti sovetské
vláde nevystupoval. Také byl klid, když ho zatkli.«
»Tohohle popravili zbytel:ne, jednoduše z hlouposti.«
Stalo se casteji, že clovek mesíce sedel ve vezení bez
výslechu, ba ani nevedel vhstne, proc byl zavren, riskuje ovšem každou chvíli, že bude zastrelen, jakmile
by došlo k vypuknutí nejakého deliria poprav. Ve
sborníku »Ce-ka«, vydaném sociálními revolucionári,
uvádí se mezi jiným zajímavý prípad: komisar, dopálený na jednoho vezne, hledá jeho akta, zua nenajde
tam neceho, aby snadno mohl nechati ho odstreliti.
Zatím shledává, že dotycn:)' již pred nekolika mesíci
byl zprošten, ale osvobozova<CÍ listina omylem byra zarazena do archivu, nevinný clovek byl držen klidne dál
v Ce<e, nejsa nejak zabezpecen ani pred popravou.
Takové prehmaty vyskytovaly se nejednou.
Justicní vraždy jsou pravidlem v bolševické soudní
praxi, beŽÍ-li o lidi, se st e j n Ý m prí j me'n í m.
V Odese' popravili nejakého Oziorova. Brzy byl zatcen
druhý Oziorov, tentokrát pravý, jenž mel býti popraven. Také toho zastrelili. Casto zastrelili nekolik lidí
»pro j.istotu«. aby ten pravý nel1nikl. Odeská Ce-ka
vubec vynikalo. v tomto smeru »zajištovacích« poprav.
Melgunov uvádí nekolik velice zajímavých údajú z této
kategorie: popravu zástupce stá t n í hon
á v 1 a dní h o Baranova ,místo d Lt s t oj n í k a se stejným
príjmením, nejakého K. M. Vyvodceva, místo A. Vyvodceva - docela z jiné cely. Známý komisar Koževnikov - dle svedectví býval'ého agenta Ce-ky Bezpalova - rekl jednomu eserovi: »Víme, že nejste pravý,
ale nepropustíme vás dokud nenajdeme toho pravého
s vaším príjmením.« Samozrejme, že žádné a 1 i b i
v Ce-ce neplatí, nebot nikdo se () to nestará a zpravidla
ani nedává se možnost jej dokázati.
Komisar
kubanský Atazbekov prohlásil nekolika
veznum, jimž hrozil trest smrti: »Nejste vinní - jsem
o tom presvedcen, ale osvoboditi vás nemohu.« Kubanská Ce-ka vúbec se vyznamenala hromadnými popravami rukojmí. Pouze JekaterinO'darská Ce-ka behem sedmi mesícu (srpen I920-únor
1921) - popravila kolem 3000 lidí.
*) V dusledku proti bolševického atentátu v Mo~kve 25. zárí
r. 1919, Dzier:i:y!Íski rovnou z místa, kde byl spáchán atentát,
odebral se do moskevské ústrední ceky a dal ú~tní rozkaz:
»popraviti zastrelením podle seznamu všechny kadety, cetníky,
predstavitele starého režimu a ruzná knížata, hrabata, kterí 11;1lézají se práve ve všech žalárích Moskvy a vllbc() ve všech
vezeních a koncentracních táborech.«
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Jak zlocinne plýtvala lidskými životy kubanská
e-ka,vysvítá z toho, že když v ríjnu 1'. 1920 prijela
Jekaterinodaru zvláštní komise z Moskvy, aby redovalajejí cinnost, místní cekisté narychlo vyhazoli do záchodtl sta soudních rozsudkll s lakonickým:
a trelit.
Z uvedených fondu zrejme vysvítá naprostá
nahodilot a zlocinná ležernost bolševické justice, zejména
co ,e týce trestu smrti a poprav.
Práve tu vyniká markantní rys bolševismu, zdurazoo\'anýa vytýkaný Masarykem: naprosté znehodnocenía plýtvání lidskými životy. Bolševická justice potrádá jakýchkoliv objektivních predpokladll. Je zcela
anicky subjektivní.
Právem
tedy ve sborníku
e-ka« cteme: »Žádný zatcený, jenž se dostal do
párílCe-ky, až do posledního okamžiku nemuže býti
st, že v jeho záležitosti nedojde k tragickému obratu,
že naopak nejtežší
zloc~n neskoncí
se nepan)'mtrestem. Revolucní svedomí snad je pekná: vec,
e nedostatek záruk a norem utvoruje jakousi, fantasgorii libovule a divokého mumraje nahodilosti.«
Chci se zde dotknouti ješte jednoho momentu, totiž
ta t i s t i k y obetí Ce-ky , zejména se zretelem k so"lnÍmu jejich postavení.
Predem ovšem nutno pQznamenati a zdurazniti, že
ikdya nikdo nezjistí presne pocet lidsk)rch obetí, pocen)'chmolochem bolševického teroru. Nebot bolše'ci i tu byli velmi ležerní. Jejich statistické výpocty
jsou nedbalé a nahodilé. Samozrejme s tendencí sníliti úhrnný pocet tech, kterí propadli »nejvyššímu výmeru trestu«. Ostatne pri hromadných a nekontrolovateJn)'chpopravá<cht. zv. rukojmí, pri používání tre 'tu
mrti trestními expedi,cemi ani není možna nejaká
presnástatistika. Tudíž veškeré odhady v tom smeru,
rovncž zde uvedené, jsou pouze približné, ac nikoliv
maximální. Bolševici prohlašují veškeré údaje z nelševickéhotábora za naprosto nesprávné a rozhodne
rehnané. Známý ideolog cekismu, Lacis, ve svých
vahácho »rudém teroru« (1'. 1918) praví na pr., že
naši obcané, ba i souc!ružské okolí žijí v domnení,
Ce-ka vyžaduje desítek, ba
sta tisíCll lidských žiotu.«Lacis naprosto to popírá. Pro druhou polovinu
. 19r8 odhaduje celkem jenom 4500 zastrelených.
1.acisdocela vytýká Ce-ce mírnost: »Lze-li Ce-ce neco
nouti, tož nikoliv zbytecné nadšení pro odstrdo, í, ale nedostatecné užívání nejvyššího výmeru tre.« Dospívá tudíž k záveru:
»Po celou dobu jsme
li prespríliš mekcí, velkodušní vllci poraženému neV'teli.«

i

Odhad Lacisuv pro 1'. 1918 zrejme je nesprávn5'.
elgunov na základe zprávo popravách v bolševickém tisku porizoval pro sebé kartogramy
obetí rudého teroru. Pro uvedené období mel celkem 5004záznamy, ale podotýká, že jeho statistika není úplná.
Ostalne je nemožno soukromou cestou získati nutná statistická data, jestliže je nemají ani bolševi,cké
urady a jestliže v oficielních zprávách Ce-ky casto se
skytují takové »statistické« záznamy: »zastreleno
e k o I i k kontrarevolucionáru«
(klinkovská okresní
oka): »mnoh o zastreleno« (voronežská Ce-ka).
Celkempocet popravených v r. 1918 Lacis odhaduje
licí 6r85, ac byla to doba hromadn~'dl poprav. Na
dustojníku v Kyjeve, pres 400 dllstojníku v odeobvodu, r342 J:idí v Armaviru, tisíce lidí v Sta-
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vropolu a v'Severovýchodním Rusku. Odkud v~al L~ci~
tento mystický pocet 6185? Pro r. 1919 Lacls udcl.va
celkový pocet 3456, pro dve leta tedy úhrnem 9641.
z toho prý 7068 protirevolucionárl't. Melgunov správne upozornuje na to, že 20. tisíce bylo ne b ~lrŽ o a sní
h o puvodu i dle doznání samotného Laclse.
Ale podle odhadu anglického Cerveného kríže (viz
zprávu: »In the
Shadove
of Death«)
v samotném Kyjeve, kde pusobil Lacis, bylo popraveno
3000 lidí. Pak by na ostatní celé Rusko pripadal!o
pouze 450 lidí popravených!?
Komise Rohrbergova
odhaduje pocet kyjevských obetí, jejich~ ide~tit~ byla
zjištena, totální cif~ou 4700. 1)50 kYJevske »ja,t~~
znepokojily docela 1 Moskvu, Jez delegovala zvlast.n~
komisi pod vedením Manuilského a Kohna k rev!'?1
cinnosti
ukrajinské
Ce~ky. Averlach, autor studle
»Odeská Ce-ka«. uvádí, že v samotné Odese l. 1919
behem pouze trí mesícu bylo popraveno 2200 lidí.
A což »astrachanské jatky« v breznu 1'. 1919, kde delnictv stávkující z hladu na radiový rozkaz Trockého
bylo postríleno (asi 2000) z kulom;tu a ru~ní,mÍ' gra~
náty. A Turkestan, kde po }ednove~ povstan~ '; nocI
20. ledna r. 1919' bylo zastreleno pres 2500 hdI. Podle odhadu eseru pouze první tri mesíce 1'. 1919 vyžádaly si 13.750 obetí. Tento odhad je pr:-vdep~dobnejší než kabal1stické císlO' 3456, uvedene LaC1sem.
Anglický odhad obetí Ce-ky do pocátku r. 1919 I37:o00 - vyvolal na stranách »~ra:,dy« pouze pozn,ámku, že »by to byl'o opravdu desne, kdyby to byla
v
pravda.«
.,'
..
,
Z uvedeného patrno, jak pokulhava OflCle1111bolsevická statistika. Nutno pamatovati, že boiševický »stroj
smrti« neunavne pracuje bez ohledu na to, zda ofi'CÍelne trest smrti se zrušuje anebo obnovuje. Je klamná domnenka evropské verejnosti, že v posledních letech (1922-23)
nebylo rudého teroru. Byl, ale maskoval se a zatajoval. Vždyt samotní bolševici to doznávají. PodI:e jejich zpráv pouze behem ~e~noho m~:
síce kvetna r. 1922 bylo popraveno 2374 lld1. Rovnez
v 1'. 1923 úredne zaznamenávají se cetné popravy, na
pr. 726 bez soudu.
V minulém roce témer denne hyly zprávy v bolševickém tisku o odsouzení k »nejvyššímu výmeru trestu« a o cetných popravách po celém Rusku. Známý
anglický ucenec prof; S a, r o I e a, j~nž ~a,:,š~ívil b?lše:
vické Rusko a po svem navratu 10111uvereJ1111SpeCle1~l
studii o bolševismu a skutecných pomerech v S. S. S .
R. odhaduje okrouhle pocet obetí rudého teroru na
I,700.000 fidí. Melgunov, podle nehož cituji tyto statistické údaje, ac pokládá je za fantastické, podotýká
nicméne, že »autorova karakteristika
teroru v Rusku
celkem odpovídá skutecnosti.«
Zajímavo pripomenouti statistické údaje o cerném
teroru carské vlády v dobe nejtužší reakce po potlacení první reyoluce - tedy za éry 1. zv. Stolypinových
»nákrcníku« (šibenic). Podle známého .ruského sociologa P. Sorokina
bylo popraveno: r. 1906548, r. 1907 -II39,
1'. 1908 - 1340, 1'. 1909 - 771,
1'. 1910 - 129, 1'. 1911 - 73. Úhrnem tedy - 3999·
Pripomínám, že tento Stolypinovský teror vyvolal
znám5r projev L. N. Tolstoje - »N e m o h u mlc et i !«, na nejž se ozval cdý kulturní svet.
Dnes Evropa mlcí. Neprotestuje proti rudému teroru z I'falešného studu, aby nepoškodila zájmy v~'chodoevropské revoluce.
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ho stylu, kus moderního zápasu o herecké vyjá<1rení nejtypictejšího hereckého záži'tku. Vzpomínám prirozene na
slavného predstavitele této role, EdU'arda Vojall1,a,s jehož
Bedrich Karen:
pojetím bude se musi,t ješte dlouho rvát každý herec.
Cyrano a dnešní doba.
Prispívá k tomu také velký kult Vojanuv, v nemž se
spatrují nejpevnejší základy ceské hereoké tradice. CyTážete se mne, pane redak,tore, na muj názor na Cylano byla role, jež nejsilneji spoluzakládala heredkiQu
rana, k,terého mám cest hráti práve ve Stavovském divadle. Netajím se obavami, že svuj názor na Cyrana do- slávu Vojanovu.
Nuže, bylo otázkou. zda pojetí Vojanovo, .trebaže bylo
vedu mnohem urciteji vyjádriti na scéne než teoretickou
ztelesneno,
v tvar tak dokonctlý, by vyholY.owalodnešku.
úvahoL~. Žiji však problém Cyranuv tak inrtensivne, že
Nebot toto pojetí je karakteris,tickÝIm plodem doby, kdy
sám cítím nutnost vymvnati se s nim nekolika rádky.
ve vzduchu visel ješte »konec století«, který prinášel
Problém Cyrana není taik cizí dnešku jak by se zdálo
s
sebou filosofii rozcarová'!1í, tragickou ironii, aristokrana prvý pohled cloveku, jenž si uvedomuje, že jsou to
tism citu. Vojamh Cyrano byv aristokrat každým neruž skO'ro tri desetiletí, co se Cyrano hraje na všech scénách svetových. Problém Cyrana je pro nás moderní lidi vem, vnejšne i cit'ove. Porád jste dtili', že je to clo\Tek,
který sám v sobe nese tragické prokletí, jež ho osamoproblémem ohromné, ko,lektivní touhy, ba žízne dnešního
cloveka po heroismu. Nelze popímti, že tato touha je cuje, vyoírhuje z teplého lidského ,kruhu, nultí ho, aby svuj
bolestný 'osud vyžrl v bolestné samote. Ironie, boftlestný
velmi žtvá. Ohromné úspechy Pairbanksových iiilmu jsou
pošklebek, teký smutek, citový nihilism, to byly karaktoho nejlepším svedectvím, nebot Pairbanks, to je jedna
teristické projevy tohoto zrazeného a zraneného clo'veka.
forma moderního hrdinství.
Na tyto struny naladil V()jan svuj typ Cyrana. Vyzvedl
Socio,log snadno najde príciny této touhy. Modemf
tudíž všechny prvky tragické, potlacil však mnoho, z viživot je tak zorganis,o,ván, v kar-ldém smeru uclenen,
tální náplne postavy. Jeho výkon, podmínený tehdejší
spoután zákony a rády, že clovek musí vyžít svou základní pudov'ou potrebu po volnosti, svobode, statecnO'sti, dobou, je stejný dokument generacního stavu, jak() byli
na pL tragictí desiUusionisté Ant. Sovy (Ivuv román)
hrdill1skosti, neohr'oženolsti aspon v predstavách umeR. Svoboc1rové(Milenky, Na píscité púde) V. Dyka (!<íonec
leokého díla. Moderní živ'o,t, založený na organisaci práce,
tIackenschmídllv) atd.
výroby, spotreby, má v sobe velmi mnoho neradostného,
Je prirozeno, že herec, který dnes pristupuje oktomuto
mechanického, rekneme ztmule ucleneného. Spolecenský
život je nepmdyš,nc zá,kony spoután, a cím ImHuimejší tYPIl.t,vielí jej docela jinak a pres vel'Hm,st výkonu Vojaživot, tím více je predpisu. Jdete po uli'ci a jc náhodou
llova, musí se s n~m absolutne rozejiti. Jeto bolesm'Ý lO'zchod, ale nutn1". Proti Vojatlovu Cyranu-filos-ofu bylo pojaro, slunce vám svítí nad hlavou, '1 celém tele cítíte
treba mzhodne odlišiti tuto po,stavu tím, že bylo nutno
vlnu nové energie, ale beda, kdybyste mel touhu prov intencích dneška pojmou'ti' Cyrana predevším jako c I ojevit svuj stav nlSkolika poskoky nebo výsknutím! Byl
byste rázem považován za blázna. »Svrchovaný Bože,
v e ika: dáti mu 00 nejvetší mím živelného, pudového, citového, bezprostredne ekstatického jádra. Je-li treba,
to se prece nedelá.« A tak je to vlastne se všemi projevy
o,\)ravdowé podstaty lidské. Musíte se porád kontrolo'vat,
jeho dem 'o k l' a ti c k é gaskonství. Iie-,
podškrtnouti
je-Ii 00' c1o'vo,lenonebO' zakázáno, a tak vznetlivejší cloo- reokým problémem bylo co nejvetší zživotl1iení této povek cítí, jak lwlem neho pusobí neviditelné síly, které
stavy, t. j. ukázati ji co nejmnohostranejší, nejsloži,tejší,
z neho chtejí uciniti pouho'Pouhý stroj.
ukázati celou klaviaturu jejích základních projevu a poTouhu po heroicnosti lze vyvozovati z tétO' sku,tecl110sti. tlacovati pri tom vše, co by VlltOIsložitou postavu mohlo
radikálne zjednodušiti v 'j e Q TI' o str a n n Ý tyP. Bylo
Absolutne zorganisovaná spolecno'st z'namená kategoritreba obnažiti 'V Cyranol\li predevším jeho pudo'vé kocký zákaz veškeré heroicnosti, a tam, kde se tato heroicreny, ukázati jej jako živocišného dravce, do nehož prínost nedá potlacit pro prílišný -temperament, je stíhána
roda! slli,la odvahu, neo'!1r'oženrost a sEu nekoHka muži't,
temi a temi paragrafy poHcejll1ihorádu atd. Byla válka
a i v ní byla osobní heroicnosti vykázána úloha zcela' ukázati jej práve v oka:mži,ku vrcholení sil, když na (lbzoru se zjeví možnost lásky Roxaniny. Bylo treba obnepatrná. J válka byla organis()va'ná práce, zákonná akce
nažiti pak srdce toužícího cloveka, jenž chce dovršiti svuj
sil, které vzájemne se štvaly ku predu.
osud velkou lásk,ou', za ni-ž by dekoval s nejvetší možnou
Pri tom pudová podstata cJ,owcka se nedá zmenit. Pud
pokorou, a ukázati nejvíce jeho srdce v okamžiku zmaru
hel'oicnosti, který se nemúžc v moderní realite vyžíti,
rnilos,t'I1énadeje. Predvésti' jej v tom nejstrašnejším pohledá ukojení aspon v umeleckém díle. Nedivte se tedy,
korení mužské pýchy, kdy se stává napowedou p-ravého
že cyrano,vský beroismus pusO'bí i dnes. Nebot Cyrano
milence Roxan'Í'I1a,kdy hlasem své velké ,touhy, jež rozje jeden z pratvPll životního heroismu; ack!oli jeho forma
je jiste podmínena dobou, jeho živý obsah je všelidský a plame'l1í jeho básnickou obrazivost, r'oznítí Roxanu k ell()tudíž prijatelný každé doM. Je velmi zajímavo, že práve
tické extasi, jejiž sladkost vychu~ná jiný. A pak šlo, o to,
predvésti jej v Qlkamžiku, kdy se na nej usmeje možnost
v dobe, kdy ve filmu slwí pravé triu'l11fy dramatisace
lásky Ro,xaniny, jež v zápctí je znicena smrtí Kristianorománu Dumasova »Tri mušketýri«, v nemž autor vyvou. V pátém aktu bylo Heba ukázat Cyrana jako ubistavel ohromný pomník staré, hrdinské Francii, v divadle
tého lidského živocicha, ve kterém vytryskiLl:jeješte pred
nachází ohromný ,ohlas Cyrano, jehož básník zamýšlel
smrtí vule vyžít se er-oticky aspon posledním ,priznáním:
stejne velké zmonumentaIisování Francie feudální.
umírající a rozšlápnutý clovek, v nemž v posledním (lkaPro herce je Cyran10 postava tak bohatá a vdecná, že
pam k nejvetším tužbám každého herce. Cyrano je po- mžiku chvejí se všechny nervy a jeho,ž osud slévá se ve
vrcholném projevu.
stava tak mnohostranná, že muže být pojata' na desatero
Víc nežli o typ šlo to, aby ukázáno by'!o radoru bezzpusobú, že doprá\(á m o()I
ž n o s t vy žit í nejrúznejším
prostrednícb projevu na ne j ž i vej š í h ocI o v e k a.
hereckým individualitám. Každá doba bude jej interpreNení možno potlaciti jeho jeddný rys na ~[o()spechprobletovati jinak. podle své predstavy hrdinství.
Pro nás Cyrano znamená kus vývoje ceského hereckématického zjednodušení a typisování. Pro dnešního herce
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je Cyrano problémem
heroického
znáz'omení
cloveka,
u nehož hrdinství není these, nýbrž
pud,
s r d c e,
váš e n.
Od stylisovaného výtvoru jde se k urcttému natUiraHsmu, rekneme k moderní forme naturaJlismu, t. j. vitalismu. Je jisto, že tentO' vi1alismnl's je v plné shode s vývojem moderníhO' umení, které vždy více od abstraktnosti (viz expresionismus) jde k 'nejkonkretnejšímu
vystižení cloveka ve všech jeho nejživocišnejších
korenech a
nejbytostnejších projevech. Od expresionismu
nutne šel
vývoj jak v umení básnickém, dramatickém
a i v hereckém k urcité forme naturalismu,
nekde extatickému
naturalismu, který je 'oslaV'Ou svežich výtrysku
živo,ta,
který je zbožnením nejcistších forem lidství pudového a
vitálního. Rozdíl, který je mezi pojetím dnešním a Vojanovým, je mzdíl generací. Voja:novi' šlo v prvé rade
o typ, t. j. ·0 mohutnou stylisaci, která procezuje život,
ponechá,vajíc z nej jen ta vše.platné a nadrazené.
Nám
dnešním jde v prvé rade o plnost vitální u cloveka, nebot
dnešní doba je sOL~stredení se na podstatu lids~{<Qu,clovek
je poslední mírou všech vecí a pro herce a umelce vubec
iedinou skutecností hodnou interpretace
a vytvárení.
Je
samozrejmo, že i dnes styIisujeme, ale stylisace tato nešla nikdy k abstraktnímu,
k typovému,
nýbrž jejím poledním cilem byla intensivní
shrnutí všech vitálních,
krevních, pudových a dto>vých skutecnastí na pJ,achu co
nejmenší, aby pusabily 'Otresem cO' nejprudším.
Pil'rrl'
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díla most vržený mezi Islam a francouzského
ducha. Celý dej
Mansoura
se rozvíjí
psychologicky
v atmosfére,
znamenající
transposici,
zdolání techto samot, toho orientálního
nehybného
nebe, kde nehnutost a jednotvárné
svetlo vnukají cloveku neiošemetnejší
pocit spleenu. Jde tu nepochybne o novou formuli,
o novou etapu vexotismu.
Jde o úžasné úsilí západníka postavit se
na takové stanovisko, s nehož mu po rozum cní cizí duši pripadá
snadným a témcr samozrejmým.
Je až úžasné, že osobnosti této
knihy mohou se nám pojednou natolik priblížit. Jakoby vám nekdo ukázal pod zvetšujícím
sklem starou lidskou duši. Ostatne
se výraz exotism hodí dosti špatne na strední Orient, na kulturu, jíž vlastne tak mnoho vdecíme. Zdá-li se román nekomu
vleklým,· je to proto, že F. J. Bonjean tu nadobro dal výhost
všem obvyklým prostredeckum
a technickým umelustkám
rozhlášených spisovatelu exotických románu. Autor se tu obrátil
rozhodne zády k tomu, co uchvacuje v Oriente turisty a ovšem
také k tem ctenárum, které lze také nazvat turisty. Ale zato
odhaluje podstatu toho, co nám mllže poskytnout
duch Orientu: možnost zachftit
se korínky idealismu v troskách lidských ilusí a duverovat v budoucnost ...

Doba

a lidé

Ferd. Per'outka:

Jak se stáváme Kondelíky.
1.

Benoit:

Exotick1ý román.
- - - Znám dobre Orient. Vrátil jsem se nedávno z cesty,
I.ttrá trvala dvaadvacet mesídL Byl jsem nejprve dva mesíce
v .\Iexandrii, pak rovnež tolik v Angore a videl jsem Mustafu
Kemala. V jeho spolecnosti jsem pochopil, co to je nácelník.
Kemal, tof zosobnení Islamu. Pobyl jsem rok v Syrii a nikdy
d(·le než týden na témže míste. Ze Syrie jsem vyjel petkrát
do Palestiny. Žil jsem dlouho v kláštere Lazaristu na 30 km
od Bairutu, kde žil ctyri dny Lamartine.
V Antourském
ldáš·
kre jsem napsal svuj poslední román Lib á n s k á k a s t elán k a a schystal príští S t u dni c e J a k o b o v a. Tento
román prekvapí leckoho. Žil jsem po pet mcsícu výhradne v židovském prostredí a cetl pouze knihy napsané židy o židovských mravecn. Slovem, setkal jsem se s žid o v s k o u d uší.
A toto úžasné setkání zvrátilo
nadobro všechny mé dosavadní
predstavy. To jsou mé dva velké objevy z poslední doby: duše.
Orientu a duše židovská.
Chcete-Ii poznat Orient, najdete jej celý v nedávno vyšlé
knize: Ma n s o u r od T. J. Bonjeana,
historii egyptského
chlapce. Jedinecný dokument, cenné, mohutné, klidné dílo. Hošík
vyrustá uprostred kahýrského lidu, jehož byto~tné podstate není
nám možno porozumet. Je vnukem svetce; jeho otec a strýc
rldl ta r i q, musulmanskou sektu. V tomto ovzduší, mezi otcem
a strýcem a vážností uceníku sekty žije nejprísnejším
tradicním životem, .iaký si možno predstavit.
Vnikáme zde do nejhlubších oblastí lidovéh,) mysticismu. Shledáme, jak nesrovna·.
telnc dulezitá je úloha náboženství v Oriente a jaký je sociální
význam z~kona Islamu, takto Mansourem vyjádrený:
držeti se
tejnc daleko od dychtivosti užívat jako od dychtivosti trpet.
Všechny, jinak sebe životnejší postavy díla jsou jakoby drceny
težkou osudovostí. Dojem plynoucí z neho je týž, kterým na
nás pusobí egyptské socharství a stavitelství:
dojem grandiosnosti, ale ~randiosnosti drtící. Do tohoto bezútešne mátožného
života zavane pojednou sveží vzduch, a to ze Západu. Prítomnost nevcrídch pusobí neznatelne na Mansoura tak, že zrnem
obraz, který o své budoucnosti si vytvoril. To ciní z celého

»Zažili jsme již velké zmeny a pokaždé jenni prísahali, že vše je ztraceno, a druzí, že vše je zachráneno.«
Anatol France.

Pan dr. Hilar napsal do posledního
císla »Prítomnosti« clánek, ve kterém se zmínil' s mnohou
ironií
o bábovce, upecené do zlatova, o rodinných
domcích a
parcelování
vesmíru, o našich dedeccích, o touze stredoevropského
delníka
po teplé veceri, o praktickém
pohodlí, o blažen)Tch biederma) erovských vetrících, ko~
necne o Hlavove kavárne
a -least
not last .- c me
lulce. TatO' lulka pripadá p. dru Hilarovi
dokonce jako
vlaštovka,
která (mezi jiným ovšem) ohlašuje príchod
nové doby, to jest zmenu pracovního
rythmu. Dr. 11ilar se muže odvolati na knížku povídek o dýmkác11 od
Ilji Erenberga,
kde se vykládá, že je treba varovati se
rychlých
pohybu a prudkých
hnutí mysli, chceme-li
dobre- kouriti svou lulku. »Tempo doby, ztrati."ší
na
pulsu, speje k solidnosti«,
praví dr. Hilar, a není bohužel dosti dobre patrno,
zda nad tím naríká ci to
pouze konstatuje.
»Idyla je na postupu ...
Kcty:;y žii
dnes mezi námi Achil.les, nechal by hnevu l~a Hekt')ra
a dal by se do služeb Assecurazione
Generalt
. . .
Common sense, zdravý praktický rozum ~e na všeobecném postupu ... V soudobé Evrope ne1?:e prov~sti ani
rádného kOl:lUnisti'ckého puce ... Pan Kor.de~ik, který
se rídí vecnými pravdami,
jako že 2 X 2
4, dustává
se k praktickému
rešení sveta.«
Abych nezapomnel:
»Zatím co starší
romantikové,
na pr. l3vron,
snili
o- tom, státi se Prometheem,
rozžehacem
ohne, Louží
náš prední básník, Karel Capek, státi se toliko hasicem.« Všemu tomu dohromady
ríká p. dr. Hilar »návrat k biedermayeru«.
Mohl bych ten výpocet vyplnit
ješte jinými fakty: z Masaryka,
zdá se, prestal býti na
Hradcanech,
buric,
už ho nepronásleduje
rakouská
policie; i Picasso nad svým dílem zdríml a maluje pastavy více méne celistvé; Derain,
který kdysi šel tak
težce buržollm na nervy, vydelává nyní na nich velké
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peníze; malíri, kterí lepí na své obrazy prkýnka a
knoflíky, jsou na vymrení; pan poslanec Stivín už neríká: »oko za oko«, a pan poslanec Bechyne, který
pred šesti lety ohlašoval »kOnec sociální idyHy«, j~
nyní toho názoru, že »sladko je žíti«; v komun:stické
strane se objevily pravé elementy a v Rusku se vrátili
ke kapitalistickým formám; místo ohnivého Viléma II.
vládl Nemecku po šest let mírnoucký Ebert a tel! povládne nejaký jiný šosák; nakl'adatebtví Borového vydává sebrané spisy Hálkovy se všemi brízkami, touhami a kozickami, co jich tam jest; František Langer
mel velké úspechy se svou hrou »Velbloud uchem jehly«, v níž se nepokryte a bez hnusu lící život myslí
šosáckých; naopak zase sešosáctelá kritika dukladne
vyklepala šosy ,panu Zavrelovi, o nemž nemLlže býti pochyby, že se rve se samými démony, a jenž od té
chvíle, co se ~ozvede}, že drama je »prusecík vášní«,
píše divadelní kusy, naplnené od prvního slova do posledního výtažky dramatických napetí a vášnivosti;
pan Arnošt Dvorák byl nucen hájiti své velmi dramatické drama proti kritikum dokonce soudne; po ,kavárnách ;chodí herci fa projevují
atavistické
pudy;
rehteli by se vrátiti do minulosti a ríkají, že už mají
dost tech papírových prusecíku vášní a že by zase rádi
hráli nejaké osoby z Plasa a krve, ale že~nikdo nic takového nepíše. Jedine »Rudé Právo« trímá 'neochvejne
prapor dramaticnosti a pochmurnosti a proklíná vlahé
jižní vetry,' žlutou barvu a tuto ,zlenivelou dobu.
Zdvihnu rukavici, kterou mi hodil IP. dr. Hilar.
Je-Ii návrat k uklidnení návratem k biedermayeru,
pak ucinil dobre, ,že mne sem zaradil. Vždy jsem se
snažil, abych prospel návratu k biedermayeru v tomto
smyslu. Provinil jsem se mnohými jizlivými poznámkami o »odvážných lidech« a ríkal jsem dokonce, že
jednou z nejlepších forem odvahy v této dobe je odvaha k neodvaze. Zapletl jsem se nekolikráte do rozjetých kol dramatických napetí, a leckterý statecn\'
muž z avantgardy mne má v žaludku. Priznávám se,
že nevymackám ze své duše m'noho souhlasu, slyším-li,
kterak p. F. X. Šalda praví, že místo umelcovo dnes
muže býti jen na krajní levici. Celé »Prítomnosti«
snažil jsem se dáti program »lécení z hysterie«, což
muže býti leckÝms pojímáno jako program lécení doby
z dramaticnosti, a statecnosti.
Beru jako prostý fakt.
že se nemohu srovnávati, s bourlivostí p. Hilarovou.
V jeho clánku houpe se nade mnou stále podobizna
pana Kondelíka, bodrého hrdiny z Herrmannova
románu, který tak dobre rozumel jídlu a tak málo duchovním vecem. Je-li pravda, že je v této situaci treba
podati ruku bud Hakenovi a Zdenku Nejedlému nebo
panu Kondelíkovi, pak dovolte, abych ji podal tomuto.
Mám dojem, že bych tím podával ruku demokracii.
Zbývá j,ešte vyHciti, jak to prišlo, že jsme se stali
Kondelíky. Jen jednu poznámku predem: NemysEm,
že jsme ztracená varta, kterou tu zapomnel nejaký biedermayerský
generál. Myslím, že to, co chceme,
plyne velmi prirozene práve z doby prítomné, a že
k tomu bylo treba rady zkušenO'stí práve z posledních
let.
Chtel hych vedeti, kde zacíná a kde koncí ironie
p. dra Hilara. Zdá se mi, že mluví ironicky o názoru,
dle nehož »mnohem výhodnejší a pro štestí cloveh
cl11ležitejší je do zlatova upecená bábovka než zlatá
medailt;, za nohu, uraženou na bojisti«. Já soudím, I,e
jest to velmi, vážný názor, a že by se o ncm nemelo
mluvit ironicky, zejména po peti letech svctové "álk: ..,
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kdy bylo tak málO' bábovek a tak mnoho uraženycn
noh. Tomuto názoru ríká se jinak také pacifismus,
Když pred jedenácti lety zacala válka a kdy? vš:chni
vídenští šmoci po celý den prcžvykovah slovo() »velké
dobe«, napsal Karl Kraus: »V této velké dobe, kterou
jsem znal, když byla ješte tak malá ... « My miHeme
to ríci opacne: v této malé dobe, kterou jsn1e znali,
když byla ješte velká, .. Nezapomeneme hned tak, co
se skrývalo v té velké dobe, a dá-li se lidstvo ješte
jednou zlákati tím, že pred ne nekdO' nasype slova
o velké dobe, bude to veru špatným svedectvím o lidské
inteligenci. Víme, co je to velká doba, a prejeme si
aby nebylo tak brzy zapomenuto na to, že dosáhla nejdokonalejšího ponížení lidské bytosti. Pan dr. Hilar
praví: »Je patrno, že tento výsledek, aby cliovek, trávící tri ctvrtiny svého života otroctvím nejtežší práce,
mohl asp011 zbytek svého života žíti umyt a odvšiven,
je jiste jedním z nejskv,elejších resultátu svetové vál·
ky.« Nedovedu si predstaviti, že by o tom bylo možno
mluviti, ironicky, ac ton p. dra Hilara je ponekud podezrelý. Velká daba dapadla tak, že po celé zemekouli s,e ozývala volání: nikdy více válku! Caž znamená také: nikdy víc veHmu dobu! Wilson, jenž vzal
toto hesla opravdu za své, byl uctíván jako kdasi, kdo
s výsosti sestouril na zem, a dasud visí i v mal)'ch,
zapadlÝ'ch vesnických chatách jeho abraz. Velká doba
vystavela babylo.nskou vež utrpení. Nepodniknu
nicehO' prati tem, kdož si radeji prejí všedního rázu
sveta. Zajisté je mažno ironicky mluviti {)l tétO' tauze
lidstva po klidu, jako je možno ironicky mluviti o touze lidstva po jídle. Ale ironií nevyvrátíme ani tu ani
anu potrebu. Zdá se, že lidstvo si krvave zasraužilo
práva na ji,stou dávku klidu, a že v této veci je lépe
schovati ironické žahadlo. Davolte, abych v této souvislosti citoval :nekolik vet z Anatola France:
»Robespierre byl optimista, který veril v ctt:t0st. Státníci
takové povahy natropí všemožné zlo. Bereme-li st ,na starost
vedení lidí, nesmíme poušteti se zretele, že jsou to opice.
Jen pod touto podmínkou muže být clovek vlídným a laskavým politikem. Šílenství Revoluce spocívalo v tom, že'
chtela zavésti ctnost na zemi. Chceme-li uciniti lidi dobrými, mravnými, svobodnými, jsme neodvratne vedeni
k tomu, že je chceme všechny pobíti. Robespierre veril ve
ctnost: uskutecnil hruzovládu. Marat veril ve spravedlnost:
vyžádal si 200.000 hlav.«

Myslím, že nejvíce zla by natropili státníci,' kterí
by byli vedeni ideou dramaticnosti a kterí by toužili
pa ustavicném vzruchu. Chceme-li delati asp0l1 panekud správ,ne politiku, nemusíme snad míti práve na
zreteli, že lidé jsau opice, jak radí Anatol France;
jiste však nesmíme zapomínati, že ta nejsou samí
heroové a Achillové. Clovek jest bytost krehká a preje
si štestí. Nemyslím, že by proto zas,loužil pohrdání.
Nejvíce ze všehO' bojím se literárního názoru na svet.
Cetl jsem v rukapise projev jednoho velmi nadaného
ceskéhO' spisovatele, který se odhodlal ríci, že milion
zabitých a umucených lidí v Rusku mu impanuje vÍ'ce
než abnov,ený vývoz galaší ze sovetskéhO' Ruska, a
který si stežaval na to, že príliš mnaha lidí umírá
smrtí pri,razenou, a chválil ruskou revoluci za ta, že
se jí padari.lo obnoviti rov,naváhu mezi smrtí prirozenau a neprirozenau. Musím ríci, že se mi delá špatne
z dýmu této zápalné abeti, horící pred oltárem, jejž
literát pastavil na pacest zajímavosti života. Zdá se
skoro, že vedení sveta by upadla do nejhorších rukou,

Prítomnost

155

IV. R. [nge:
kdyby bylo svereno literátum,
nebat jejich zrak je kalen tauhau pa zajímavasti.
Není razkladnejšíha
živIn,
Katolicismus a protestantství.
než representuje literát, slídící po dramatickém
mav techto dnech práve vzbudil potivu.
zornost Masarykuv výrok, že v souNezapomínejme, že máme pred sebou lidstva t111ateži náboženských
vyznání
je dnes
prevaha
na strane katolicismu.
Náš
vené a razvrácené, a že tauha pa klidu je v tomtO'
clánek, jehož autorem je dekan Svatoprostredí a pa dejích, které všichni známe, neco jako
pavelské katedrály londýnské, dokazuje,
p~irozený Izákan. Kdyby lidstvo dlnes netauŽ'ilo
pa
že si tento fakt uvedomují
i protekhdu, byla by to necO' tak pa divného, jakO' kdyby vada
stanté. Pokládají
jej arci za zjev prechodný z dtlvodú. uvádených níže detekla dO' vrchu. Touha pa klidu je dnes prímO' bialokanem 1ngem.
Ricky. zal,a~ena,. a, palitika mus.í slaužiti
t~ta patrebe,
Jeden
americkýduchovní
napsal asi pred dvaceti lety knihu
Sltua1ce, prasím, jest jascl~ce-lI mlh .sahdm padklad.
o
príchodu
katolicismu
a
zanikání
protestantismu.
PrLIDeh udál1.a: dastah Jsme se ze svetavé
války panekud jako dilostí v dvacátém století mluví pro jeho predpoved a prívrženci
slecta memhra a ted se sbíráme
a ašetrujeme
rány.
církve rímskoka olické jsou plni dúvery v budoucnost své víry.
SI'et pr?ží.vá abdabí rekanvalescence.
N erazciluji
se,
Množství
na víru obrácených
nezdá se príliš velikým. Ale
pnsec11-h Sl panekud v backorách
u kamen, jak sluší
církve protestantské
pozbývají v mnoha zemích zrejme pLldy a
rdwnvalescentu.
Nelze pakládati
tragicnost
za smysl
myšlenky
katolické
pozmenily
v nckolika
prípadech,
na pr.
lidskéhO' živata. Chápu, jestliže p. dr. Bi,lar nezapre
zcela svéhO' režisérskéhO' stanaviska
a zdá-li se mu že
v církvi anglikánské,
vnejší tvárnost
náboženských
teles, jež
církev katolická neuznává katolickými.
Tvrdí se, že katolicism
hra živata je práve zrežíravána
nudne a šedive. Cí'tím
svrchavanau úctu k jehO' režii, ale preji si, aby zllstala
v ~lecku
»vítezí na celé cáre«. Pád dynastie hohenzollernské
byl ranou pro lutel ánství a hrozící rozklad této pyšné ríše 'pudil
omezena na jevište. Snesu v soucasné Evrape trachu
nezajímavasti, bude-li v ní trachu méne utrpení.
Re- . mnoho lidí hledat duchovní síly, jež by obnovila jednotu a
kázeií. Nesmíme však pokládati za jisté, že protestantism
je
žisér má pravdu, vyžene-li pastavy
hry, jež mu byla
v Nemecku opravdu slabší než byl pred desíti lety. Zajímavé
sverena, na vrchal dramaticnasti.
Palitik
by nemel
hnutí »mladých« za prostým životem a ideálnejším
niyšlením
pravdu, kdyby se o tatéž pakoušel s asabami
které mu
šírí se zemí a rány, jež Nemecko stihly, prohloubily náboženjsau svereny. Hlasaval bych prO' to aby t~kavÝ paský tón, který se za vlády .bojovného imperialismu
stal mcllitik byl pavešenna
lucernu.
'
"
1-;)"111 a drsným.
:Mejme na pameti, že žijeme v dabe, která jen a krLlV Anglii jsou katolíci plni dúvery a útocnosti.
Stali se
cek unikla krutému chaasu, a že abdabí klidu znamená
v svých sympatiích nepochybne rímskými a prejí si nepokryte,
shírání kancentraoních
sil. Jsme-li
Kondelíky,
tedy
aby se církev anglikánská
vrátila v poslušenství církve rímskoprata, že jsme spatrili tvár Medusinu.
JakO' dedi1ctví
katolické.
Ale
lito
epigoni
Laudianú a Trak1.oriánll dosáhli asi
po revaluci zustává v mysli následující
genera~e strach
již vrcholu svých úspechu. Nemají opravdu vynikajících
tcopred chaosem: vypráví se a N apaleanarvi, že se neh[d
logú a vyhovují predevším touze po knežské magii a estetick':
seb~vvetšíha pactu neprátel, že však blednuJ, byl-li mu
zálibe v ozdobném
ceremonielu.
Toto hnutí je nejsilnejší
nhlas;n ~ebe menší prípad vzpaury.
Náš prípad jest
v Londýne, Brightonu
a pri jižním pobreží, kde se sdružují
ten,. ze Jsme pahledeli dO' tváre chaasu;
nepapíránw,
vctšinou devotní a ctihodné ženy. Ackoli anglo-katolicism
má
že Jsme se polekali a že pakládáme
za SVLlj úkal 0'1)v anglikánské
církvi dlouhou historii, nezdá se prece jen, že
noviti jakési jistaty. Tat také asi duvad, proc »c1rahý
by mu kynula budoucno"t odpovídající
nadejím jeho obhájcli.
]' arel Capeb, jak píše dr. Bilar,
»tauží taliko
státi
Uplný prestup k iHmu je naprosto l;epravdepodobný.
Anglican,
se hasicem«. Vskutku,
drahý Karel
Capek mLlže se
praví Santayana,
sotva se stane doopravdy katolíkem, aniž by
zdáti podivínem. Kance jehO' ramánl't jsau pa nckteré
:'e úplnc zrekl mravlI a tradic své rasy.
stránce nejzajímavejší
cástí jehO' díla. Vidíme zde spiR.ímští katolíci skládají velké nadcje v wplílné císlo porodll.
savatele, jehaž rozum byl dasti silnÝ a advážný,
ah)'
Ukazují
na stálá t<~mel- císla v horních
~l stredních
vrstsi vymyslil látku nebO' sílu, která napolO' razbije svet.
"ách protestantských,
lišící se tolik od neomezené plodnosti
Když si však každá literární
mysl rekme, že nyní se
iri1, PolákLI a francouzských
Kanadanll.
Vetší plodnost katosluší býti lagický a dl'tsledný a rozbíti svet dacela, tu
líku
dá
jejich
náboženství,
tak
doufají,
silnou císelnou preKarel Capek cauvne a ramán kancí návratem
k norvahu v nejbližších padesáti letech. Tato plodnost, jež se obymálnímu živatu.
»Tavárna
na 1\bsalutno«
nekoncí
ce:jnc pricítá tomu, že církev katolická zatracuje umelé Olnetím, že se razbije Sovet, který má už na kahánku, nýhrž
zování
porodlt, jest však jenom tam, kde je obyvatelstvo na
tím, že se razbíjí všemahoucí
karburátary,
a záverectú
nízkém
stupni civilisace, nebo kde je dosti pozemkll pro nové
scéna románu jsou spakajené jitnni00vé hady. V »Krafarmáre, jak je tomu v Kanadc. Burové, kterí jsou protestanti,
katitu« jsou nekalik stránek pred kancem
zastaveny
jwu práve tak plodní jako francouzští Kanadané a z téže prívšechny hruzy a po silnici ,krácí mírný a laskavý staciny,
kdežto Francouzové
a Belgicané, vysoce civ.ilisovaní kator-íl-::,
snad nejaký starý pánhícek, který pronáší nekalik
líci, mají nejmenší císlo porodu na svetc. 1rové a Poláci souslav smírné maudrasti.
Miluji velmi na Capkavi tuto
teží s protestanty
úspešne v hrubé a laciné práci, protože jsou
lúsku k normálnímu
živO'tu, ac si, jí u ohnivé mládeže
na nižší kulturní úrovni. Slované maj í témer všichni neobycejvysloužil padezrení, že píše prO' potrebu buržaasie. K clo
ne vysoká císla porodu i úmrtí: \' Rusku byl na príklad pred •
111Ú
mysl' naivní a nezkušenou,
snadnO', píše-li ramán,
válkou pomer porodu k úmrtím 44: 28. Možnost, že by Amerika
razbíjí nebi a zemi; kdO' však aspan v mysE prožil
mohla býti zaplavena katolickými
pristehovalci
nižší civilisacní
hruzy zkázy a razvratu,
kdo skutecne uzrel tvár Meúrovne,
byla
zmenšena
nedávno
vydanými
zákony
a plodnost
c1usinu, rád couvne a skoncí smírne.
Jen velmi naiV!ní
zJostalých katolických
nflroclLl mlUe býti zjevem prcchodnýn~.
mysl muže si libO'vati v nstavicný,ch
tragicnastech.
1'1'0 dnešek však nelze popríti, že rozdíl v populacním koefiTa protO', že vše pakládá za hru. Jen velmi rLlžavaucká
cientu ohrožuje postavení severské rasy protestantské.
To není
tl'ár se ráda tvárí smutne. Má-li kdO' na cele už ne~redevším otázka nábožens~v[, nýbrž otázka životní odolnosti
kolik vrásek, tvárí se smut,nc jen z danucení.
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vrstev a ras zvyklých nákladnejšímu
spokojují s nižší úrovní životní.

životu

proti

tem,

jež se

'Katolicism
ustálil, jak praví Eucken, jakožto konecnou tu
formu, k níž kresTanství dospelo v zenitu stredoveku,
a nemuže pripustiti žádný další vývoj, leda ve vccech podružných,
Jestliže si moderní civilisace bude žádati zmeny rázu drastictejšího,
bude katolicism
v težkém postavení.
Jeho síla je
v tom, že je dobre prizpL1soben tomu slavu lidské kultury, jenž
bude pnvdepodobnc
vždycky hojne zastoup~n i ve spolecnostech civilisovaných,
Katolicism
odpovídá
té predstave
náboženství, jež byla stará už tehdy, když krestanství
bylo mladé.
Jeho liturgie a teologická literatura
náleží k reckožidovskému
synkrétismu,
jenž se udál v prvních stoletích církve. 1\fá mnoho
z pohansky'ch mysterií, není však polytheistický.
Ale bežný katolicism je neco docela jiného. Jak praví Santayana:
»Zatím
co se slouŽÍ mše, modlí se starena svuj ruženec, jsouc pri tom
pohroužena v myšlenky o svých soukromých
trampotách.
Hospodyne zapaluje svícky, posvccené zvlášt k tomu úcelu, aby
byla chránena pred bleskem...
Každé místo a každý clovek
má svého patrona ... Zázraky, pricítané Panne Marií pod jedním
jménem, nemohou jí býti ani zdaleka pricteny pod jménem
jiným.. .
Matka, ztrativši
své díte, nebude hledat útocjšte
u Marie Neposkvrneného
pocetí, nýbrž u Matky Sedmibolestné •. ·
Zachoval se úplne jednak kult herou a penátu, jednak pohanských pohrebních
obradu a vzpomínek, na mrtvé.
Pripojme
svátky svaté Anežky a svatého Valentina se svetskými predsta·
vami,
s nimi sdruženými,
predstavu
svetice,
dopomáhající
k vecem ztraceným, a predstavu svetce, podporujícího
milostné
podnikání, " toto a mnoho jiných vecí, jež by bylo lze uvésti,
tvorí úplné pohanství v krestanské
tradici, pro néž lze najíti
malý základ ve mši v brevíri a u teologt1.«
Kvapný by byl soud, že náboženství
magie, zázraki'1 a idolatrie nemuže míti v dvacátém století úspech. Pred triceti lety
by to byla vctšina lidí tvrdila se vší dt1Verou; ale za války a
po ní nastalo zrejme ožití nižších forem náboženství,
a zároven
odboj proti mechanistické
vede predešlého století, podnecovaný
nejen knežstvem,
nýbrž i nekterými
filosofickými
školami a
novými vedami, jako jsou biologie a psychologie. Zvlášte psychologie, jež omezila filosofii na studium lidské duše a jejich
stavu, jest ku prospcchu povere, 'a to tím, že rozkládá pevný a
souvislý vedecký názor na skutecnost.
Jest rozšírena víra, že
náhoda i zázrak byly jaksi rehabilitovány
a že máme právo
veriti (na' své nebezpecí, jak se nám nekdy ríká) všemu, co ná"
ciní štastnými nebo nám pomáhá býti dobrými.
Vzdelaný clovek, zvlášte dostalo-li se mu výchovy vedecké,
pochopí velmi težko zjevnou lhostejnost
k pravde u vetšiny
verících a obecnou ochotu veriti poverám
nejgrotesknejším.
Vidíme-li, že vzdelaný clovek zbledne hrL1zou, octne-li se jako
jeden z trinácti u stolu, nebo vidíme-Ii, že se »lepší« si'íatky
témer nikdy neuzavírají
v kvetnu, z pohanské povery, jejíhož
puvodu se Ovidius pred dvema tisíci lety už jenom dohadoval,
nebudeme se diviti težkým zkouškám,
jež si katolická hierarchie dovoluje beztrestne
ukládati
di'IVerivosti verících.
Nás,
kterí jsme vyšli z Etonu, musí ovšem tešiti, že zakladatel této
školy, král Jindrich VI., má být prohlášen za blahoslaveného.
Ale vetšina z nás bude prekvapena, uslyší-li, že tent" nešCastný
panovník je obmýšlen tremi sty osmašedesáti
zázraky, z nichž
23 bylo shledáno naprosto dokázanými,
takže jsou dostatecnou
zárukou k jeho blahoslavení.
Ale v nekterých vrstvách katolického sveta se zázraky pojímají dost vážne. Loni, když Etna
soptila, vzali obyvatelé Linguaglossy
hul svého patrona sv. Egidia a nesli ji v procesí pred proudem
lavy, postupujícím
k jejich vsi. Obyvatelé vsi Castiglione
slyšíce to báli se, že
by se láva mohla obrátit k nim. A protože nemeli sami žádných
zázracných ostatku, vyšli proti lidem z Linguaglossy,
aby jim

\
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zabránili v konání jejich zázraku. Teprve karabinieri
odtrhli
ou sebe bojující
vesniéany, kterí zanechaii na míste nekolik
zranených.
Tyto absurdnosti
netrápí' príliš vzdelané katolíky.
Známý
Patmore napsal do svého výtisku knihy Matthlwa Arnolda L iteratura
a dogma:
»K cemu jaké dokazování? A( si ríká
kdo chce co chce, mnc je katolické
náboženství
milejší než
atheismus nebo protestantismus,
jako, je mi svetlé pivo milejší
než cerné nebo míchané - protože
mi líp chutná,« Ale je
otázka, zda tato forma náboženství zvítezí nad jinými formami
krestanství,
jež se alespon trochu snaží uvésti se ve shodu
s vedou a vzdelaností.

*

Mi'lžeme pripustiti, že se stálost katolicismu
zdá dnes zabezpecenejší, než když Winckelmann
r. 1768 psal z iHma, že
r;euplyne ani pul století a ve vecném meste nebude ani papeže
ani kneze.
Mi'1žeme t<j.ké pripustiti,
že v zemi, kde pri'l111crná duševní
vyspelost
dospelého volice a cloveka samostatne
se živícího
rovná se mentalite hocha ctrnáctiletého,
muže býti vetšina obyvatelstva lehko privedena k víl·e v roztroušené
zázraky, jako
byly rozštepené meteority
semisemontské,
nesoucí rysy Panny
Marie.
Ale všechna moderní výchova
a zkušenost
smeruje
mocne proti nadprirozeným
zjevum. I kdyby vnukové dnešní
generace byli jen o málo inteligentnejší
než jejich dedové,
budou podrobeni kumulativnímu
úcinku vedeckých metod, založených na exaktním badání, a pcstovanýeh o dve generace déle.
Není snad odvetví lidské cinnosti, jež by nezáviselo na prírodních vedách, Aplikují se v každém oboru prumyslovém
a
ve všech pracích zemedelskÝch. Moderní clovck žije ve svete,
kde se vedeckých metod používá neustále a kde nelze zjistiti
YLlbec žádný zásah ciniteli'1 nadprirozených.
Magie a zázrak byly
z všední zkušenosti vylouceny naprosto. A modernímu cloveku
bude stále obtížnejší
»veriti vší mocí«, jak praví Renan, že
jedna jediná náboženská spolecnost má výsadu rušiti v castých
intervalech
obvyklý beh prírody. Teorie supranaturalistického
dualismu je s katolicisr;1em spjata tak nerozlucne, prispívá tolik
k jeho prestiži a ukáznovací moci, že se ho katolicism nemuže
vzdát, ackoli mnozí vzdelaní katolictí laikové jej zavrhují.
Jiná vec, jež vážne zmenšuje vyhlídky církve katolické, jest
stále rostoucí obtíž, jak udržeti monopolní nároky, o než se
její moc z vetší cásti opírá, Y zemi jako Španelsko je snadno
abnormitu,
protože široké
pricítati
her I.' t i k o v i jakoukoli
obyvatelstvo
má zrídka príležitost heretika videt. Ale v Americe na· príklad, kde se dennc stýkají lidé všech možných vyznání i lidé bez vyznání a kde je možno dosti správne posouditi
sousedovu povahu, jest jiste nemožno oddeliti ovce od kozlu
prehradou
církevnické
výlucnosti.
Moderní katolík není dosti
fanatický, aby veril, že všichni jeho rádne žijící sousedé-protestanti j sou odsouzeni k vecnému zatracení.
'Rímská církev
jest, zvlášte od doby reformace,
jenom jednou z vetví církve
Kristovy,
a každý muže dnes nahlédnouti,
že takový je její
stav i dnes. TeTJto stav však rímská církev nemuže nikdy prijmout za stav normální.
Zdá se, že se tohoto monopolního nároku bude musit vzdát
tiše v zemích, kde protestanté žijí pohromade a s ním zanikne
jistá duševní arrogance,
v níž si katolíci tolik libují, jakož
i moc zastrašovaci,
jíž nyní používají s velikým úspechem. Isolace a zaostalost
národu ciste katolických
se asi zmensl; a
postup industrialisace
je pro katolicism vec nepríznivá;
stejne
ovšem i pro protestantism.
Nen 'boženskost
mas je zjev nový, podivný a nedbalý. Po
prvé v historii nejsou masy povercivé, po prvé se zdaj í lhostejnými k vyšším cílum a """ltechám náboženství. Kam pronikne
otravný vliv Karla Marxe a jeho následovníktl, ta
jest prolc-
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tariát roztrpcenc protikres[anský
a protináboženský.
V Anglii
a snad i v Americe má prumerný
delník uprímnou -úctu ke
Kristu, spojenou s naprostým odcizením se církvím. Jeho skutecné náboženství lze snad nejlépe vyjádriti slovem »bratrství«.
Je to náboženství bez dogmatu, bez církve a bez eschatologie.
Jediné ctnosti vysoce hodnocené jsou laskavost a odvaha. Evangelium je úplne zesvetšteno.
Jediná víra v príští, jež dovede
roznítiti enthusiasm, jest nadeje »v lepší príští" jejich vlastní
trídy. Nemohu ríci, zdali toto valne ztencené kresfanství
bude
Pokud tak ciní, bude míti
llIoci nadále massy upokojovati.
katolicism nejsilnejší postavení v kraj ích venkovských, a protestantism na tom nebude o mnoho. lépe.
Z techto dtlVOdtl neverím v naprosté nejaké vítezství katolicismu. Katolicism není však také v nebezpecí rychlého úpadku. Jeho dustojnost
a prestiž, krása 'jeho obrad li a legend,
vnitrní mír, plynoucí z naprostého podrobení se autorite a delikátní, skleníkový typ zbožnosti, jejž pestuje, bude mu privá,
deti tenký, ale stálý pramének konvertitu.

ustanovení v naší ústave, jež v nekterých smerech precenila potreby politického jednostranného zájmu nebo
kompromissu na úkor d li c h a jejího i na úkor jasnosti
a nedotknutelnosti tak zvaných rned.otknuteln)'ch práv
obcanských.
Zdravý pomer zákona k obcanu jest základem státu. N eorganisovaný
obcan nemá žádného
vztahu k politi,ckým výborum stran a prece musí se
držeti politické kandidátky, chce-li vykonati nejvyšší
právo obcanské - svobodnou volbu. Ústava postrádá
i
již jen ustanovení, že v)'kon nezadateln)'ch práv obcansk)'ch jest podmínen clenstvím v politické organisaci!
A jako soustava vázaných kandidátních listin vyvolala
radu nesrovnalostí s duchem ústavy, podobne také zásada, že vého poslance volíte jen na dobu, dokud nevystoupí nebo není vy.loucen ze strany, vyvolala v naší
politické praxi povážlivé otresy nejen v seskupení politick)'ch stran, n)'brž i v právním presvedcení obcanu.
P o zem k -ov 'Ou l' e f'0 r m u jsme si predsta vovali jako dílo pomalého vývoje, jenž opraví teoretické
predpoklady o hladu po PLlde a o schopnosti rádného
hospodare'Ilí drobných zemedelcu. Místo hladu uchazecu upokojuje se místy hlad politick)'ch stran po voliDr. K. Kolmall'cích a zpusobilost se na útraty celku podporuje fondy,
jichž správa, to jest rozpujcení pencz, se sveruje zase
Listy advokátum.
politickým družstvLlm pro jejich prís.lušníky, P'0zemObracím se k vám s nekolika naléhavými otázkami.
ková reforma vymkla zemedelskou pudu z rámce hoNekteré jsou jasny, jiné zustávají
otázkami recnispodárských zvyklostí a zákonll, címž vyvolala nutnost
ckými, bez odpovedi.
udržovati nový právní rád ina risiko verejnosti a se
znacnými obetmi ochrannými opatreními, jichž složitost
V dobách naší státní 'Odvislosti politické spory, '0tázse bude spíše stupnovat (otázka zásobování, zamestky státoprávní, jazykové a trídní rozpory bývaly pronancLl a j.) než zjednodušovat. Naše spory z tohoto
jednávány cleny našeho stavu ,hlediska vyššího zaoboru patrí ke zkušenostem o tom, jak v hospodárském
ujetí pro vec práva. Advokáti bývali tak volnými a saa právním živote nelze bez velkých škod omeziti nebo
mostatn)'mi, že jen v)'jimkou býval advokát, kter)' své
vylouciti starý právní rád, dokud nen,í založen i hospofunkci spolecenské a politické pro osobni prosp~(.-h Ládársky a právne - nejen politicky, což je pomerne
jil vec cizí svému svedomí, Úzkostlivost tato byla prí·
snadným kompromissem - nový rád stejne dusledný a
kazem stavu, o nemž je v 'l1egramotném i ve gral110tjednotn)', bez trhlin a výhrad. Hospodarení Stá t n íném lidu rozšíreno presvedcení, že advokát za peníze
ho
o b i n í h o ú rad u bývalo v našich sporech
hájí všechno. Proto meli advokáti význam a v;~lhu.kdypredmetem ostrých kritik nikoli proto, že ·obmezilo zákoli zaujali postavení v politických i jiný,ch verejných
sady volného '0bchodu z dL'tvodll mimorádné potreby,
sporech a zápasech.
nýbrž jedine proto, že vytvorilo rád nový, právne spoKdo z vás muže dnes na váhu hoditi svoji advokátlehlivý za pomoci orgánu, jichž právní povaha zustala
sk'0u aut'0ritu, aby se postavil proti politickému prouspornou i po likvidaci a zrušení ústavu amého. Obavy
du? Kdo z vás nepocítil výcitek svedomí pri hlasování
podobného druhu se vnucují pri posuzování výsledku
a predmetech, jež se prícily jeho právnímu svedomí?
pozemkové ref'0rmy, nebude-li vcas její výsledek zaKdo nepocítil dojmu právní nejistoty pri praktickém
chránen právním rádem, neodvisl)'m od politické moci
projednávání rLlzných oudních a správních prípadu?
stran. Reorga'l1isace Státního pozemkového úradu není
Jen nahoclil)rmi príklady z bežné praxe vysvetlím
prostredkem dostatecn)'m, práye jako nestací reorganismer mých otázek a úmysl'l1e se vyhnu 'Oborum, jež nosovat úrad. jenž v oboru stavebního ruchu na podkiade
vinárskými kritikami hyly již vneseny na fo rum ])oliplatných zákonLl pomalu, ale jiste pripravuje pro adtické, jako na príklau zákon na ochranu republiky, livokáty spory o otázce, jakou povahu mají garancie stúsková novela, zákon o terroru, o úplatcích, o .lichve a j.
tu
pri subvencích a zápLljckách a kdo tu je veritelem
*
a kdo dlužníkem.
Pro nás advokáty zdálo se od pocátku samozrejm)'m, že v knihovních vecech nemoviKdo z vás by neschvaloval úmyslu zákonodárce pri
tostních, at jde o domy ci statky, jest treba úzkostlive
budování ústavy, pozemkové reformy, delnického zákose udržeti v rámci jasnS'ch právních norem knihovmího
nodárství, ochrany nájemní a manželské rozluky? ~TÚmitkami proli duchu této reformní práce zákonod:lrné
zákona a strežiti se tako"é novelisace, která by sebe
menší nejasn'0stí ohrožovala právní bezpecnost. Kdyby
byla by ohrožena dustojnost a vážnost stavu vašeho.
se byla zarucen.ím laciného úverll zál'0žnám, které se
Téže dl'lstojnosti a vážnosti stavu jste však povinni.
abyste prímo i neprímo jako zástupcové obcanstva SVOll zabývaly stavebními úvery, venovala na podporu stavebního ruchu jen nepatrná cást obnosLl venovan}'ch
cinností a kritikou tvorili a prísne hlídali srovnalosl
zákonu s nejvyšším zákonodárným cinitelem v republina verejnou podporu stavebního ruchu, kolik domll
cinž'0vnkh mohlo se postavit bez rodinného výjimecnéce, s mravním a právti.ím presvedcením lidu. Znáte jako
nikdo jiný výsledky praxe soudní a prft vní. jež V{llll ho zákona! Kolik idí práce schopných hy byli 'l1aši staúlohu usnadní.
vitelé nenechali í~, hálet, kdyby byli 'neli vcas primertné úvery na svoje stavby, jež by prodávali soukroJsem presvedcen, že váš právní cit težce nesl radu
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l1J)m kapitalistull1 - nebo i družstvum - treba pred
dostavením a treln jen se ziskem zákonn)-mi predpis)'
obmezen}-m? Jak težko jest od nich žádat, aby se
úcastnili sV)'mi úsporami na stavebních podnicích, když
jsou v právní nejistote jak co do sv)'ch úcttl stavebních
tak i co do disposice se stavbou samou a když nad tu
i spolehlivá kalkulace jest vyloucena, jsou-li odkázáni
na dohady a predpoklady, že se vyšší cin že v nových domech udrží i po odstranení nouze bytové! Likvidace
verejné podpory stavebního ruchu ve formách dosavadních nezhorší nouze bytové, ponevadž zákon psaný
tu byl v rozporu :s nepsaným zákonem životní, hospodárské praxe.
Zdálo by se, že aspon z á k o 'n o o c hra n e 11áj e m n í k u zapadl vhodne v život a svý 1 kasuistickým
r{(zem uspokojil' právní presvedcení obcanst va. Je pravda, že v tom oboru nejvyšším príkazem jest ochrana
v tísni, ale zptlsob, jak)'m e od roku k roku projeclnúvá, sotva by snesl kritiky praktických práv'11íktl. Kdyhy slyšen byl jejich hlas, cIojista by, pokud nemají politických klapek na ocích, na skutecných príkladech Uk{lzali, jakých dúsledktl pov;\žlivých došla praxe, jež casto bezradna stojí pred právnick)'mi záhadami, jichž
rešení stáV;1 se 'llekdy v5'smechem duchu zákona. Vytýkám s durazem - bez viny úradtl zákon provádejících. Rozhodnutí o faktické povaze záboru bytov~-ch,
svedcících o stavu právní nejistoty po zrízení a potom
po zrušení bytov5'ch orgÚl1ll - jsou dosud v živé p:1.meti, pripomínajíce núm obdobné spory s orgány verejné aprovisace blahé pameti - -. K této roztomilé
praxi zákonodárce už ani nechce volati advokúttl:
v zákonu o ochrane n{ljemní jim odpírú i nárok na
útraty vuci druhé strane, to jest nárok na odmenu za
pr;lci, aby soudy mely od nich »úlevu«, avšak práve
'naopak soudy byly následkem toho takovou poradní
praxí zahrnuty, že pru s\-oji záchranu byly nl1éeny pr;'lvem si dáti na dvere jednacích sí ní tabulky: »Bez pred\folání vstup zakázán.« Advokáti by jiste rádi dali si na
dvere tabulku: »Porady ve vecech lújemních se nel1dílejí.« Nikoli následkem onoho ustanovení o útratúch, nýbrž jen proto, že jest advokáttlm trapno úcastniti se v praxi, která jest vyloucena ze sféry právních
smluv a která pod heslem ochra-ny nájemní sužuje
strany, bezmocné proti nesvedomitÝm nájemníkLlm, beroucím místo nich cel)' v)'nos domu v podnájemném a
také v jiných smerech. O tom není pochyby, že prostá
lidskost káže, aby pro bydlení neštastn)'ch nebydlících
na útraty verejnosti byly zrízeny vhodné príbytky,
ale k vuli tomu nebylo nutno zmeniti celý právní rád
vlastnictví.
Jsme u choulostivého predmetu, o kterém máme zkušenosti, rozptylující dnešní hiografovou romantiku ;J.
korigující zúsluhu tohoto dí la zúkonodárného. co do
ducha nesporne velmi pokrokového a velmi naléhavého.
lase však se ptáme: Bylo treba k VLIlitem neštastným
manželstvím, jež se mohla pouhou zm6nou zúkona
snadno uvolniti rozlukou, s takov)Tm spechem hned
z dtlvodu prestyže pokrokovosti zmeniti celý právní
rád bez prípravy
a bez záruky, že nevyvolá otres{1
v základech státu, v rodinách?
v rodinách dosud spokojený-ch? Nyní spíše než kdykoli dríve ohrožených
v samém základu každým smyslovým neb i citov~Tm
allotriem? I Kolik príkladu ze s\-é praxe mužete uvésti
za doklad, že rodinný rozvrat pro bohaté jest ošemetným prepychem, pro chudé však neštestím? A kolika
I rodinám v takových situacích ponechá názor o preži-
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tosti ma'11želského starého rádu? Neštestí zustáYá neštestím v každém osvetlení. Je však príkazem zákonodárcLl, aby tem, kterí vedle nového rádu právního padnou do neštestí, umožnil zároven aspon - aby dopadli
lehce!
Príklad: V polovici roku dovrší se lustrum
(šestileté!) manželských svobod a nemáme nespc-ne
a jasne upravenou ani otázku vdovských pensí rozloucen)Tch manželek a jejich právních
nástupkyn
v manželství - -. Jaké zmatky z toho plynou ve vašich kancelárích po provedených dlouhých a casto trapných procesech! Nejde-li už o svátost, musí jíti tím
úzkostliveji o to jediné potrebné, po cemž 'lleprestaneme volati stále dLlrazneji a hlasiteji, cím více'se budeme
vzdalovati starých opor odbytého rádu a porádku svetového, lidé bez vyznání politického a náboženského o právní
rád?
Podnikli jste od prevratu všecko, co bylo ve vaší
moci k jeho upevnení?!
*
Ku hlavním a casto jediným radostem z povolání
\ ašeho náleží potešení z nedostatkLl a mezer ve spisech
\lupt'hce. Méne radosti pocitujeme, jsou-li tyto meze".'
a nedostatky v zákonech; nebot po svízelném rízení instancním konec koncu odnese i tyto nedostatky advobt. Není možno úcinne, úcelne a ekonomicky zastupovati právo, není-li upraveno bezvadným a dLlsledným
právním rádem, zarucujícím do všech podrobností
plnou jistotu práv'11í. To znamená, že tato jistota chybí,
jsou.-li tyto podrobnosti upraveny jen kasuisticky v odporu s' duchem téhož ci jiného zákona. Kompro111issy
politické nebo trídní povahy
jsou hrobari jistOly
právní.
Jak se mohlo státi, že za tolik let zustaly odborne
nezpracovány všecky ty stoly spisu soudních, které se
ve všech vašich kancelárích nahromadily jako presvedcivé dukazy o tom, že nové zákony republiky nepredvídaly ruzné prípady praktické a to prípady zcela hežné, ba typické a snadno predvídatelné?
Jak se mohlo státi, že jste se ve všech onech oborech, ve kterých se kasuistický ráz predpisLl.-zákonn}'ch
tak povážlive vymstil na jistote právní, omezili na pouhá odborná dobrozdání, která na hotových 05no ách
již niceho zmeniti nemohou, nebo na rozhorcenou registraci prípadú zvlášte kriklavých? Ci snad jen na
shovívavé nebo posmešné poznámky o mezerách a nedostatcích díla zákonodárného, po zpúsobu svých klientLI - dle toho, stojíte-Ji daleko ci blízko pólitických
stran?
Vyšli jste do sveta paragrafu s ideály o právním rádu, uznali jste mimorádné predpisy nezbytne nutné
v dobe války a po válce, nyní však, sedmý rok po válce
a po stá1:ním osvobození, snad jste se již casteji zamyslili nad podcenováním vašeho vlivu a praktického rozhledu v oboru práva. Rada zákonLl republiky v podstatn)'ch základech práva odchyluje se povážlive od
právního citu a svedomí velké vetšiny obcanstva. Prehlížíte tuto okolnost z duvodLl advokátské opatrnosti
a úctyhodné nestrannosti. Nechcete rušiti verejného
klidu a porádku, za to však již i na své stavovské povesti trpíte a za slabost se vám pricítá vaše trpelivost,
s jakou zaznamenáváte kriklavé prípady právní nejistoty a podáváte odborná dobrozdání - -.
Osvobozenému státu byly položeny programy a cíle,
proti nimž nebylo námitek u pokrokových obcanu.
Rovnost a svobodu jsme si slibovali navzájem a rovnost
a svohodu by byly udržely všecky strany ve svých po-
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litick)"Ch programech, ponevadž je to požadavek všekone. s jeho zmenou behem sporu, s jeho \')'kladelll
svetov)r a prirozený. Nelze predpokládati, že by v zemi,
príliš úzk)'m nebo širok~·m. Jak dlouho budete u klienye které v dobe poštovních dostavníku obe národnosti
tu hájiti svoji stavovskou povest takov)"rmi omluvami,
a všecky trídy spolecne pracovaly pro pokrok ve jménu
jichž trapnost jen kolega v utrpení dovede oceniti rov,(l<ostia svobody, byly mohly rozdíly národnostní
nikoli klient, který advokáta prohravšího jeho pri staví
nebo trídní vyvolati v tomto smeru nejaké rozpory.
v ž d y c k y na místo hanby, vedle zvítezivšího tYrotivJest na vás, abyste jako odborní strážci práva, verejnoníka, jenž u klienta v ž d y c k y vítezí vehlasem s v éprávní a soukromoprávní rád pomáhali uvádeti v literu
h o advokáta.
Co mu záleží v takovém prípadu na
zákona dobrého, to jest jasného a bezpecného ze všech
rozporu - z nehož niceho nemá on, nýbrž adpurce stran. Od dob r é h o zákona niceho nespravedlivého
mezi literou zákona a jeho 'praxí, úzkostlive streženo.u
nelze si dáti schváliti a niceho takového z neho nelze
jednostrannými programy politickými? Sotva by uveril,
vycísti ani žádn~'m kosým pohledem. Starost o bezže jeho advokát trpí takovými rozpory c.osi jako výpecnost právního rádu jste ponechali teoretikum, úredcitku svedomí. Zrídka také pozná, že i soudce, r07..l1oníkum a politikum. kterí vady svého díla zákonodárdující jeho pri, práve tak trpí tímto rozporem, pon~ného snadno omluví nedostatkem casu a klidu a volvadž i jemu není príjemno argumentovati
posledním
ného rozhodo7ání.
argumentem: »lex dura, sed lex« (»zákon tvrdý, :vš'ak
Z i'evoluce mohl se zroditi cistý, bezpecný právní
ákon«) - není-Ii výrok jeho také ješte oc1t"1voc1ncn
rád. Nový svet v duc.hu rovnosti a svobody, at již se
vyšším, ba nejvyšším dt"1vodem, duchem republik[11lzachováním rádu starého ci vybudováním rádu noské, demokratické spravedlnosti, rovnosti a v9lnosti.
vého. V dobe, kdy všecky strany pod ochranou p r á vCa je prícinou techto rozporu? Zákony už nevznikají
ní, rozumejme presne, pod ochranu stá t n í postajen z potreb skutecného života, vyvolávaných a schv;:rvily kde který statek hmotný ci duchovní, aby se
lovan,ých jen právním svedomím a pres~edcením lidn.
zavdecily svým volicum - je tak nesnadno na podklaJimi se spíše jen politikové chlubí vúci volicíim, že jsou
du novýc.h zákonu presne vymeziti p r á v n í s f éru
zase pri práci - zákony samými jsou sami dotceni co
ob c a n a, jako vlastníka domu. jako zamestnavatele,
nejméne, ponevadž dovedou znamenite strídati zájmy
jako manžela, jako úredníka, jako nájemníka nebo jako
a ohledy stavovské s politickými a naopak. Mimo to
obcana poplatníka. To už není jen skrupule advokáta
si navzájem jedna strana druhé vyhoví slibem ,>na
z mezer zákonných, to jest strach obcana, jenž všude
oplátku« a tak vyskakují jako ze skrínky kouzelníkovy
kolem sebe pozoruje už nesnáze z tohoto adklonu záz jejich porad rúzní ti panáckové pro potrehu sociaiikonodárcLlod pr~vního smyslu a svedomí príimerného
StI"1a kapitalisttl, osvctoVetl i reakcionártl.
obcana. NásJedky by mohly býti povážlivé, kdyby se
Revoluce v oboru p r á va není dokonána. Dokonce
z nemístných rozpaktl mlcelo i tam, kde se i ve strJ.je na bludné a nebezpecné ceste. Dyla pohlcena revonách a vrstvách státotvorrn,ý,ch a vlasteneckých v nejleplucí politickou neb aspol1 prozatím.. je v jejím zajetí.
ším smyslu ukazuje už i cosi velmi zlovestného, jako
Zlé následky se dostavují - kolísání právllíjistoty
a
radost z neúspechu politických programu v díle zákobezpecnosti. V tldcí politikové sami mluví o zákonech
to
nodárném. Je treba zakriknouti tuto radost. Když se
jako o necem snadno menitelném a oclložitelném
nedarí staVtlm, jichž se týce, vymoci nápravu díla zái v oborech ústavy nebo financního základu státu. Což
konodárného ve vlastních oborech, promluvte sami
vši,chni ztratili hlavu, že považují vec zákona za vyrísoustavne a kritkky o tom, jakých výsledkú dospívá
zenou odhlasováním a publikováním? Necetli v deji\' praxi dílo teoretiku dobre mí'nené. Predložte prí'nách niceho o zmatcí.ch vzešlých ze zákontl nejasl1.\'ch
pady ku posouzení. kryje-li se praxe S duchem zákon 0nebo odporujících právnímu svedomí a presvedcení
dárce a volejte k odpovednosti, tam, kde republika
lidu, kter)"' b)"'val velmi prísný na své zákonodárce:
utrpela škady a ztráty hmotné i morální na vlastních
Je to pro vás, advokáty, divadlo napínavé, ale nehe~~zájmech, hlavne také na zdravém pomeru obcana ke
pecné pro státní celek. Politické strany mají právo oclústátu a na jeho vlastenectví, jež jako všechna v dnešní
vodnovati všecky svoje zákon,y - stavovské i trídní·dobe amo také má 'Svoji stránku ideální i praktickou.
zájmem a republiku, vy však vítati mužete jen zákon)'
Nepíši listy ke kverulantum, nýbrž k advokátum, kterí
dobré i pro obcany stojící mimo politiku. Z politiky netrpí rozporem mezi duchem demokratické republiky
lze arii zákonem ústavním uciniti více nežli jest podle
a praxí v nekterých oborech, na príklad v rízení o dusvé podstaty. Ani to církevnické náboženství nenahradí
chodkových prestupcích zákona o dani z vodních sil.
politika. Jest 1:0 jen za jistých podmínek úctyhodná. ci:'-lZeptejte se kolegu politiku, jaké dusledky jim v oboru
nost k úprave pomeru ve státe. Mnoho vašich cle11tI
politickém - a tudíž i .celku státnímu - prinesly trestojí mimo politické organisace. Mnoho jich teší se
sty na obcanech ohromnými pokutami a nekolikamevšak mimorádnému vlivu a mimorádné autorite u ko~Ícním vezením v prípadech, právnicky mereno, velmi
legu politiku-zákonodáretl.
Všichni však svým stašedivých - - zda-li by nebyl-a snadnejším. korigovati
vem, odborem, povoláním jste prímo urceni k tomu,
zákony. když vmikaly, nežli takové výsledky oduvodabyste se ujali co nejdríve a co nejúsilovneji veliké pre.
ncné zákonem? Casto by vám vypracování dobrého
kterou vede obcan republikán, jeho mravní a#právní
zákona nedalo ani tolik práce, jako praktický prípad,
presvedcení s literou zákonu - -. Vec je možno ješte
revený bez rádné zákonné podpory.
' urovnati smerem.
Kdo jiný by mel zacíti, ne-li vy,
Denne se zamýšlíte nad stohem aktu a nad stohem.
stav svobodný, jehož právem i povinností jest v)'klad
zákonu. Nemužete srovnati rozpory mezi teorií a pra.zákontl a jejich praxe?
xí, mezi psaným zákonem a úcinkem, který vyvolal
Stát prirovnávají
ke korábu rízenému kormidlem
proti duchu zákonodárce a casto i pr,oti duchu a úcelu
politiky. Kéž nezapomenete, že pro chvíli nebezpecí
amého státu. V oboru verejném a soukromém se utíjest míti také kotvu dobrou, zákon dobr~r, právní rád
káte cím dále casteji k omluvám vuci klientum, že jste
- zaryt)"' v právním svedomí obcanstva tak pevnc a
pri zahájení rízení nemohli pocítati s mezerou v záLezpecne jako kotva.
<L
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Dopisy
Krise manželství.
I.
V ážený pane redaktore!
V posledním císle »Prítomnosti«
uverejnil
jste dopis paní
Štechové, jejž Vám napsala dodatkem k Vašim clánkum o krisi
manželství.
Nesouhlasím s tím, aby se vina svádela z vetší cásti na muže.
Pí. Stechová projevuje
vubec o manželství
ponekud
romantický názor.
Mnoho jsem o tom premýšlela, v cem se dnešní manželstvi
liší od drívejších.
Vy jste správne napsal, že krise manželství
byla vlastne vždycky. Myslím, že se nyní stala akutní proto,
že máme zákon o rozluce. Je v povaze cloveka každé nove
získané svobody a vymoženosti
co nejdríve použíti. Ale bylo
by snad trochu krátkozrakým,
kdybychom
se nezamyslili nad
tím, zdali právc t,::nto zákon nebyl už výsledkem "nového nazírání na manželství
a tím vlastne prvním príznakem nových
dobových proudiL I-Iledati prícinu techto proudu nemelo by úcelu
a snad ani vlivu na nápravu;
to je proste fakt. Jisto je, že
zákon o rozluce mcl za následek, že se manželská nevcra už
tolik netají. alespon ne v prípadech, kde je nadeje na uzavrení
nového manželstvj.
Zajímavo
je, že vetšina rozvádejících
se
neutíká z manželství vubec, ale utíká jen do manželství jiného.
Proto spíše než o krisi manželství,
meli bychom uvažovati
o krisi vernosti.
Casté rozvody jsou zajisté nezdravým
úkazem pro lidskou
spolecnost. Pri benevolenci zákona o rozluce, se kterým sou1,lasíme, protože není než výsledkem lidské kultury, bylo by
treba odstraniti
príciny manželské nevery. Myslím, že bychom
meli pracovati k tomu, aby príští generace byla morálne ukáznenejší, a uciti j i od detství lásce k bližnímu mnohem pilneji,
nežli se to deje. Snad by se erotické vztahy mezi manželi
udržely mnohem déle, kdyby muž a žena nebyli hrubí a bez-o
ohledni jeden k druhému. Erotické
napetí vyprchá po urcité
dobe vždycky, to však neodstraiiuje
sympatií, jež obcas vracejí
manželum chvíle strhující vášne.
Kdybychom usporáJali
anketu s otáz(wu »proc jsem se dal (a)
rozvésti« a každý odpov;;del by pravdive,
cetli bychom, jak
všelijak si lidé v manželství' vzájemne ubližují. Pak se ovšem
láska mení v lhostejnost
i nenávist a hledá se náhrada.
Vy jste, pane redaktore, napsal, že manželství se nezakládá
jen na erotice. Já bych k tomu pripojila, že však bez ní není
možné a ani bychom si ho nesmdi pr-áti, protože manželství
bez erotiky poškodilo by lidstvo víc, než volná láska.
Milada Tichá.

II.
Pane

redaktore,

je to trochu odvážné ode mne uva.žovat o manželství
v 23
letech. Ale je-li prirozené, že jsem zamilovln,
mám taky právo
myslet na to, jak si to zarídím potom na celý život. A snaŽÍm-li se už ted o tom strízlive premýšlet, není má .láska o to
chudší, ale bohatší. A jsou to mé šosácké sny o štestí, které se
bourí pri ctení dopisu pí. 1L Stechové-L. Uverejil\1jete
dopisy
i jiných obycejných
lidí, nuže, uverejnete
i muj.
Pí. M. S. L. vidí dnešní krisi manželství
v úpadku mužnosti, v mechanisování
vztahu mužu k ženám, pí;e, jaký mui
není a jakým má být: muž nemusí vyhovovat morálnímu ani
estetickému
vkusu ženy, ale musí být ta1wvý, »aby se v nem
mohla žena ztratit, nebo najít, cili lidsky receno, aby život ženy
v soužití byl bohatší a krás-ncjší než bez neho.« Dobrá, tomti
rozumím, ale nechci rozumet »temnote mužství«, nechci rozumet, že mužství je samo o sobe »temným živlem«, o cemž
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ženy presvedcuje
jejich »pr,atušení«. Myslím, že mi nikdo neupre právo videt taky v ženství neco temného, co jen pratuším,
a prece se priznám, že je mi ženství tak málo probl~em
jako
americká krížovka. A pri tom nejsem pávem svého mužství,
protože jsem ješte príliš mladý, ale nemohu si pomoci, je mi
odporné chtít zkoumat a zkoušet »pudové, rodové a metafysické
funkce mužství«, zrovna jako bych se vysmál každému muži,
který by chtel delat totéž pred svatbou nebo po ní.
Nechápu, že nekdo ješte neví o úplne prostých a prece hlubokých vztazích muže se ženou, že není treba videt v muži
»propast, do níž se žena vrhne, aby pochopila funkci životní
úcelnosti« a že mi nevadí ani trochu neuvažovati
o jakémsi
temném ženství a mužství a mužu žít štastne a klidne, vezmu-li
si za; družku souhrn tech urcitých vlastností duševních a telesn)'ch, pro které ji mám rád.«
A že »žena nemuže prece být lidsky živa z varení obedu a
plození detí« je ted už snad všem lidem tak samozrejmé
jako
to, že i muž nemuže být lidsky živ z odevzdávání
penez na
prvního na to varení, nemluve o plození, protože se domnívám
mají na tom oba úcast.
Je až nehezké chodit do boje proti mužum s hesly: my
nechceme jen varit a jen plodit, když jen to h I e žádný trochu
slušný muž nechce po ženách. Vím docela urcite, až se ožením,
že mne taky bude moje milá varit a že i deti budeme mít
a nebudu ani trochu vetším tyranem a ona otrokyní než ted,
kdy po ní chci jen lásku. Copak pí. M. S. L. nezná jiný zpi'tsob
soužití než jen varit a plodit a cítit se porobena, neba nevarit, neplodit a mít vedomí pochybné rovnor:ennosti?
Jak chudé jsou ženy neumející být štastné a varit, jak chudí
jsou mužové neumející udelat ženu štastnou i pri varení.
A kdybych ted svázal nervy a umlcel srdce, tak promluví
ješte rozum, at si to každý udelá jak myslí, že i bez varení
je možno být štastným, pracuje-li žena jinak, a že bude-li kdy
nejaký muž doma varit a žena chodit do kanceláre, i pak mužou
hezky žít, budou-li se mít rádi a mrzí mne jen, že nemužu
zpusobit, abych porodil, protože bych tím ubral bolestí té, kterou
mám rád.
A hanba mužum, kterí si berou ženu, aby meli kucharku a
ušetrili na prostitutkách
a hanba ženám, které vidí ve varení
a v materství ponížení.
Je mi líto, že neznám ani temné, ani svetlé ženství, ale jen
devce, které má hluboké oci a hluboké srdce a vyprošuj u si,
aby nekdo v mém mužství videl neco temného.
J sem-Ii ponekud hrubý, at je tedy videt, že nejsem »zženštilým mužem, v nemž zakrnely jeho pudové, rodové a metafysické vlastnosti.«
J. P.
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