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kariéra vubec ponekud pripamíná
pQonarnQoureku;
chvílemi jaksi zmizí dO' padzemí a vyckává. Razhadne
ta není pallitik, který by chtel lámati veci pres kolena.
Pa tichém Šm~ralave pádu byl disciplinavanou a
Malé boje, vetší krise.
cilou 1oevicí,která prispením Maskvy byla pasazena do
Události v ceské kamunistické
strane pastupují
sedla, zyolen za vtldce strany pan pQoslanec Haken,
velmilagicky. Jej'ich východiskem Uest Ianský pá)t1ý uznane
Jedna z nejprázdnejších hlav v lwmunistickém
~jezdkomunis>tické interllla,cianály v Maskve, kde Zihnutí. Zdá se, že i vedení interlliacianály si ho nevalne
novev, toužící pa prvním míste, rízne vedenau recniváží. Ale Maskva je závistivá jakQo Olymp a nemá
ckau ofensivou zatlacil Trackéha a Radka a úplne
ráda vudce príliš významné: preje si, aby massy byly
ovládl pole. Ponevadž boj a moc zrídka se vede nezaoddány
internacianále,
nikoliv dQomácím vudcum.
strene a obycejne veší na svá ramena pláštík ideO'vlQM06kva patrebovala v cele ceské strany asabnast
sti (vidíme, že i pan senátar Prášek ve svém baji proti
méne ježatou a samastatnou, než je Šmeral. Pan HaSvehlavi pastrkuje pred sebau nekalik menších ideí),
ken }e hladký jakO' úhQor a nemá hrany, které by byla
potrebova~ i Zinavev nejaké vhodné hesla, jímž by nutno ubrausit. Odasobnit se mu neciní patíží, a ze
mahl ostrelovati pas;ici svý;ch adpUrCtl. Užil hesla
všech mastí, jimiž se vyznamenává, nejlépe ha kvaa bolševisaci komunistické
internacianály.
Zvíteziv
lifik,uje schopnast prijmQouti mínení prítamného mov ruské kamunistické
strane, potrett>val zvítezliti
skevskéha kursu dokanale za své. Tenlto muž byl zvai v celé internacionál,e, v jejíchž nekterých sekcích
len, aby nastQolil ve strane nový kurs. Nyní zbývalo
tušil prívržence Trockéha. Tak zejména v sekci nejen acekávat Qokamžik, kdy Haken paKusí se dokázat
mecké a ceskaslavenské. Nemectí apartunisté. kterí
že je neco jinéhO' než staré vedení, a že duvera ma~
prišli do Maskvy, zatíženi jsauce nezdarem, s nímž
skevských vudcu v jehO' osabu je aprávnena. KdO' zná
~e v Sask~l patkala delnická vláda a sice prO' »pravé
predstavy MQoskvy'O revalucním boji '(není to nic tajuchylky«,jak bylo recen.a, byl,i vyrízeni hned na sjezdu.
ného, je to ~rejne O'bsažena v pratakalech všech kaOdklizení ceských váhavcu byla ponechána damácí dimunistickýchsjezdu),
ma hl si na prstech vypacítati) že
skussi o bolševisaci strany, která byla usparádána ve
Haken je nucen dríve ci pozdeji se pokus1iti 'O nejaký
velkém rozsahu na podzim. Zinavev neopomenul dáti
vetší kraval, a že zkusí príradu vytáhnoouti dQovýše
levici prO' tutO' diskussi ,nekolik tipu. »Mám dojem,«
jako vzpírajkí se kozu.
pravil, )lže ceské strane nedastává se stálého, pravidelTen den prišel QonahQoznámého únQoravéhO' úterka,
néhO'vypiatého revolucního vedení«. Hned se našla
kdy se na Václiavském námestí strílelo a PQoctyrech
v ceskaslavenské strane rada lidí, která O'dha1Jilav sabe
týž dojem a která se domnívala že na základe tohatO' lete,ch zase poprvé tekla v Praze krev. Ony živly v komunlistické strane, které nerozumí umelému delání redojmu se hadí k tamu, aby pre;zala kamandg ve stravaluce tak dabre jakO' pan Haken, 'Octly se prirozene
ne. Vše, co žije, je naplneno vulí k maci, a zejména
tím akamžikem v otevrené orpasici. Došla k vystou~
pan Haken jest jí naplnen. Jakmile se mu paštestila
pení
Bubníka a Warmbrunna ze strany, k brnenskému
zvedeti s urcitastí, cO' si Moskva preje, byl ihned pln
rozhodnasti. Podarila se mu získati jistou prosluloStt odbaji, ke krisi, jejíž velikast se teprve ukáže. Ale
tím, že zatkl v parllamentu ceskoslavenskou vlajku dO' v každém prípade krise }e vetší než byl bQojnla Václavském námestí, který ji vyvolal. Nelze zatím spazátky láhve s benzinem, a mel to štestí, že ceskoslolehllive
predvídati další vývO'j. MQožná, že MO'skva se
venské úrady byly dos>ti neprazretelné ,a pahnavše jej
pustí na horkau cestu ústupku. Zdá se však, že O'rgapred soud, ucinily z neho hrdinu. Mužeme acekávati,
nisacní a ideQovásíla internacionály je ješte príliš veže všude tam, kde se pocne mluviti a oportunismu,
liká,
než aby mohla býti úplne rO'zdrcen.a dQomácím
bude brzy proneseno jména dra Šmerala. Také ZiadbQojem. Jen tQolikje jisto, že krise bude tím vetší,
cím hauževnateji bude stát vedení strany na predIlavevna
moskevském
sjezdu uprel
zrakmuž
a pa-a
ctil ha zvláštní
prednáškau.
Smeralna jeneho
težký
stave
re-Vlalucev nerevQolucllIísituaci. My zde pokusíme
nedá se str citi do kapsy jalw kapesník. JehO' zásluhy
se pQouzeO' analysu pamerLl v komunistické strane.
o ceskou kamunistickau
stranu jsou nepopíratelné.
Kamunistický tisk držel se po udábOlStechna VáclavProto i Zinavev v dialagu s ním zachavávali urcitau
ském námestí prirozene srvé staré taktiky a vylícil veci
míru uctivosti. Jedním akem se mracil, druhým usmítak, že demanstrující delníci byli napadeni krvelacnou
val. Jednak otcavsky káral Šmerala, jednak mu skládal
poli.cií. Zejména paní Majerová v »Rudém právu«
poklany. Celkem apevaval Zinovev Šmerala jakO' Lavyznamenala se tím, že naturalistickým perem vylícila
hengrin labut: dekujeme ti, že jsi nás danesl až sem
padlé sadisty mezi pražskými palicisty, kterí, n:emajíce
a že jsi utvaril tak velkau stranu. Pak lQIv1šemprišla
patrne jiný prístup k pahlav!11límu:pažitku, ukájeli se,
neco, co Lohengrin !labuti neríkal: ale ted už jsme jedbijíce obušky dO' žen a dívek. Paní Majerová je zrejme
nou tady, a neStouhlasíš-li s námi v n,ekterých vecech,
spisO'vatelka, která, vystavena neustálému 'V'livu krec'okteré pokládáme za duležité, m{'lžeš odejíti dO' ústraní
vitéhO' kamunistického O'vzduší, je apouštena razvahau
a uciniti místa lidem, kterí mají více marku v koa vážností. »Rudé právo« byla pastaveno pred úkal
stech.
V padza
zimní
diskussi
stranlY SmeyradVQojí pavahy, který je težkO' vyríditi
jednatným
vedla levice
úcinné
padparya bolševisaci
Moskvy zatlacení
zpusobem:
musila jednak vylíciti sprastQoty, jimž
rala, který se jaksi uchýlil do ananymity. Už do dije v demakratickém rádu vystaven nic netušící pro1e~
skusse byla ha skara nutnQo tahat. Šmeralova palitická
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tár, aby rozplamenilo jeho hnev, na druhé strane však
musilo os,lavi~i útocnou vuli mass, aby pozdvihlo jejich
hrdost. Zhoshlo se toho úkolu tím jemným zpusobem
~e ~yl,íCilc:.dell11ickýv
pruvod ~ice ja~o velmi bojovný ~
utocny,. pn tom vsak velmI pokojný a mírumilovný.
Podle Jeho vylícení byly události na Vác1avském námes~í jednak mohutný útok proti kapitalistickému rá~u, Jednak prepadení komunistu policií. Takový popis
Jest ovšem úkol tak težký a tak delikátní, jako popsati
lesknoucí se pleš, porostlou dlouhými a hustými vlasy.
Známe-Ii ponekud revollucní theorii která slavila vítezství na posledním sjezdu komuni~1:ické internacionály a na jejímž základu byla preorganisována i ceskoslovenská strana, mužeme ovš,em lehce odhadnouti že
v úmyslu nového komunistického vedení bylo sv'ésti
na V ác1avském námestí první z t. zv. dílcích boju,'
které prý udržují proletariát pri energii a ,9veží revolucní nálade. Staré vedení bylo odsunuto práve proto,
že neporádalo takové díl'cí boje, a levice se zalíbila moskevskému ústredí práve ochotou k Dlim. Je to táž the?rie, jakou. mívali rakouští generálové, kterí soudili,
ze duch vOjska je nejhure podlamován necinností a že
je lépe cas od casu provádeti nejakou zbytecnou akci,
což udrží energii v dobrém stavu než zustati v necinnosti v zákopech pouze z toho' duvodu, že vlastne
není ~o podnikat. Tato theorie byla už zaplacena v posledm vaIce mnohou krví. Moskevští jsou dobrí vojáci
a blíže rakouskÝm generálum, než by se zdálo. Už
tretí sje~d. komunistické internacionály prijali thesi, že
»komumstlcké strany se mohou vyvíjeti pouze v boji«.
».Te treba s žerty prestati,« pravil na posledním sjezdu
Zinovev. Mínil tím, že je treba prestati s jakýmkoliv
druhem umírnenosti.
A Freimuth,
muž jeho srdce
v nemecké komunistické strane, který prišel v stejnou
d~bu ke cti, kdy »oportunista« Brandler, dosavadní
vudce, k hane, rekl ve smyslu slov mistrových:
»Je pravda, že naše boje jsou provázeny krveprolitím,
ale budeme nuceni prolévati krev do té doby, dokud nedobudeme moci.«

Precteme-li si debatu o bolšev~saci ceskoslovenské
. strany, vidíme, kterak starému vedení byl10 jako jedna
z hlavních vecí vytýkáno, že odmítal vésti proletariát
do dílcích boju, tohoto rušného koutku komunistické
theorie. Levice v diskusi mínila posmešne, že za starého vedení »tichá a slušná processí krácela ulicemi
pražskými«. »Proktárská
revoluce neprichází
ta se
or&,anisuje i v nerevolucní situaci«, zahrmeli ~ástupci
leVIce do duše starému výkonnému výboru, a delegát
Mo~kvy, paru Manuilský, uznal, že to jsou muži, kterí
dobr.; dovedou zodpovedeti každou otázku, jež jest jim
polozena.
»Bolševickou stranou budeme pouze tehdy, až proletári
v Ceskoslovensku projdou názorným poucením a v plamenech revolucního boje spálí a odhodí všechny pozustatky
staré sociálne demokratické školy,«

pravib jiný zástupce oné levice, která pred ctrnácti dny
byl~ l!-a Vác1avském námestí prepadena sadistickými
pohcaJty.
»Hlásíme se o slovo, abychom rekli, že celá dosavadní
politika strany ve své forme a jednání nebyla nicím jiným,
než politikou váhayosti, liknavosti, naprosté revolucní neujasnenosti, politikou porážky,«

pravila dále levice, chápající se moci pod dozorem Maskvy, na adresu starého vedení, a pravila dále na touž
adresu:

26. února 1925.
»My máme vuli a snahu provádeti vážne usnesení V. kongresu. Nesmíte státi v ceste revolucne proletárským
živlum, sice až na základe závodních bunek vyrosteme a
zmohutníme, vás, nebudete-li vyjadrovati a sledovati správnou trídní linii, hodíme pres palubu a vytvoríme si potrebné
vudce ze sebe.«

Což se také stalo. Jeden z komunistických intelektuáh\ p. dr. Gorlich, kterého jeho intelekt hrtal až na
komunistickou levici a jenž jednou v debate o t'om, co
~(do bude delat první den po revobuci, projevil ochotu
Ihned prevzíti organisaci zdravotní služby (v téže debate pravil p. dr. Riižek, že by se rád staral o zásobO'V'ání), napsal velmi jasne proti Šmeralovi, ž~ za nejduležitejší usnesení 5. sjezdu pokládá, že »nestací jen
zachytit mass:}', nýbrž je nutno je vésti do revolucních
dílcích boju.«
Fakt, že levice ujala se vlády ve strane s proaramem
dílcích boju, je tedy velmi jasnrý. Ponevadž :šak poIitik~ je živel falešný, ciní se pokus, aby dílcí boj,
ktery byl dávno 'VIprogramu, se pr,omenil v útok bojechtivých poli,cajtu.
Podstatou dnešní krise v komun.istické strane je ta
okolnost, že této strane až dosud bylo dovoleno býti
komunistickou, aniž by musila zatím vyzkoušeti na
vlastním tele, co Moskva komunismem míní. Massy
ceských proletáru byly získán.y na program umírnen}",
a Moskva dlouho svolovala, aby se zatím nemluvilo
o posledních cílech a methodách hnutí. Bylo možno od
první chvíle predpovídati, že nastane krise, až Moskva
bude státi na tom, aby ceskoslovenská strana složila
zkoušku na moskevský komunismus. Dalo se ocekávati, že dílcí boj vyvolá celkovou krisi, 'nebot dílcí boj
není otázka díl'Cí, nýbrž celková. Je to otázka po pravé
podstate ceského komunismu.

-fP-

H. Boczkowski:

Vše je nám dovoleno.
- Ve jménu dosažení našich
revolucních cílu vše je nám
dovoleno ....
M. Lenin.
. . . ti, kdo nás vystrídají,
budou nuceni staveti na zriceninách uprostred
mrtvého
ticha hrbitova.
»Pravda«,
13./VI!. 1921.

1.
»C e-k a« je jedna z obvyklých znacek v nichž si
~oli~ libuje bolševická ruština, a užívá se 'jí pro oznacem t. zv. »c rez v y caj n o j (mimorádné) k o m is i j i«, je~íž plný. ti~~l zní: »V Š e. r o s i j s k a j a
C rez v y c. K o mIS I J a«. Toto dvo Jslabicné sliivko
zdomácnell() již po celém kulturním svete.
Až jednou bolševism zmizí, zanechav po sobe trosky
a zríceniny, »mrtvé ticho hrbitova«, jak to predvídá
})Pravda« - toto sluvko zustane v lidském slQlVníku
jakožto vzpomínka na dlouhou radu bestialit.
Tato studie sleduje predevším informacní úcel. Má
býti strucným prehledem krvavého díla ce-ky. Nemuže
ovšem vycerpati predmetu úplne. Fakta uvedená jSOll
cerp~na z~ro~sá~lé li~eratury, .?pr~'t1a predevším o pt"l~0~1l1. bO,lsevIcke zpra,yy a o udaJe osob, které pros ly
cekIs~lckym peklem a stastnou náhodou unikly z drápu
smrtI.
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26. února 1925.

Predevším neco z historie a ideologie c e-k y. Jejím Pllvodcem a prukopníkem je D z i e r ž y n s k i, vynikající predák bolševismu, povaha fanaticky založená,
pravá to trestající ruka bolševické revoluce. Tento
muž studiemi minulých revolucí dospel k myšlence
o nutnosti organisace soustavného teroru, aby se predešlo prehmatum davové justice. 7. prosince 1917 byl
jím sestaven príslušný návrh na organisaci »Všeruské
mimorádné komise«. Je zajímavo konstatovati,
že
všich'ni predáci bolševismu mají jak,ousi mystickou
víru v sílu teroru. Len i n na pr. predstavoval si
vel~ce jednoduše techniku sociální revoluce: stací prý
odpraviti 200-300 buržou a vec bude odbyta. Rovnež
T r o c k i j v polemice s Kautským, jenž podrobil bezohledné kritice krvavou justici bolševismu, nazvav ji
»M e d·u s i no u h I a v o u«, nadšene hájí nutnost
teroru, pokouší se
jeho ideologii, omlouvá prehmaty
rudé moskevské justice. Trockij verí v zastrašující moc
teroru. Žádá, aby neprítel byl ucinen neškodným, což
za války znamená f y s i c k é j e h o z n, i c e 11'í. Je
pr)' svatouškem, kdo toho nechápe. Utlacované delnictvo nemuže míti pekných manýr. Je-li vyprovokováno, tu »jedná polenem, kameny, ohnem a provazem«.
Kautský oznaCÍI tuto apologii pollitického teroru jakožto »vrchol revolucní hnusnosti«, »nadšenou hymnu
k 9slave nelidskosti«.
Ješte prímocareji reší tenl1:o problém jiný vynikající theoretik bolševismu, Bucharin: »Proletárské násilí - praví - ve všech svých zpusobech, ods trelováním pocínajíc, je methodou vytvorení 'komunistického cloveka z lidského materiálu kapitalistické doby.« Ve svém nadšení pro c e-k u týž Bucharin hlásal,
že »od nynejška všichni musí s'e státi agenty c e-k y.«
Ale hlavním ideologem »ce-ky« byl ovšem D z i e rž y n s k i. Ve své zpráve ze 17. února r. 1922, predložen~ bolševi,cké ústrední vláde, zduvodnuje
zrízení
r t}iceky« jakožto pokus O' »s y S tem a t'Í s a cit
s taj í c í h o a par á t u r e vol u cní
v I á d y«.
»Po ce1loudobu - praví - Mimorádná komise nebyla
nicím jiným, než rozumným usmernením
trestající
ruky revolucního proletariátu.«*)
Ve svém interview u v »N o v oj Ž i z n i« (ze dne
7-/V1. r. 1917) Dzieržynski a Zaks vychvalují rychlost, objektivitu a spravedlnost bolševické justice rozhoclne vyvracejíce »smyšlenky« o používání m~k jakožto »absolutne prolhané«, o zneužívání trestu smrti
zejména oclmítajíce obvinování z »anonymních« vražd:
nebot pr,)' výbor, rozhodující o živote souzených provinilcll, sestává z »18 vyzkoušených revolucních zástUPCll«.Poprava je prý možna pouze na základe jednohlasného rozhodnutí všech clenu k,omise v plném
poctu. »Stací jednomu vyslloviti se proti a život obžalovaného je zachránen.« Bohužel toto pr,ohlášení je
na štíru se skutecností. Fakticky o živote obžalovaného
rozhocluje kde který výkonný úredník G. P. U. a c ek y. Nejenom že veto jednoho clena proti poprave
~tní s to, aby zachránilo život odsouzeného, ale nekdy
I t~lefonogram, odvolávající popravu, není nic plat:ný
a Jenom urychluje její provitdení. **)
O<

*) Dlužno podotknouti,
C e - k a aspon formálne
rena v t. Z\'. G. P. U.
Fakticky ovšem zustala
**) O jednom takovém
vzpomínkách na Lenina.

že po peti letech své hrozné cinnosti
musila zmizeti a byla r. 1922 pretvo(Glavnoje Politiceskoje
Upravlenije«),
všemohoucí metlou i na dále.
prípadu zminuje se Gorký ve svých
-
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Budu míti príležitost dále zevrubne doložiti fakty
úžasné prehmaty bolševické justice, výmluvne demaskující prolhanost tohoto oficielního prohlášení pohlaváru c e-k y. Zde však uvedu aspon jeden desnÝ doklad, pohríchu typický pro zvuli praxe. Míním tragický prípad polského dustojl1líka Maliszewskiho-Žulawskiho, obžalovaného a .odsouzeného k trestu smrti
pro pašování klenotu na Ukrajinu. Jeho zmatecní stížnost revolucní tribunál zamítl. OdsouzenÝ podal žádost o milost, címž provedení rozsudku bylo zdrženo.
Po nekollik týdnu tato žádost pres cetné urgence Cerveného kríže nebyla vyrízena.
Odsouzený ovšem
prožíval desná muka nejistoty. Konecne prichází zamítavá odpoved. Maliszewski dostává nervový záchvat,
pláce, trhá na sobe šafy, zurí. Tu však objevuje se
velitel s oficielním telefonogramem
a uklidnuje odsouzence: v posledním okamžiku trest smrti byl mu
zamenen za vezení na dobu TO roku. Tentokráte nový
záchvat - radosti a štestí. Všichni spoluveznové teší
se a radují spolu. Za dve hodiny byl Maliszewski automobilem odvezen do revolucního tribunálu a ješte téže
noci zastrelen pres protesty Cerveného kríže a velitele
vezení. Maliszewski príliš mnoho vedel o zákulisních
machinacích nekterých bolševických hO'dnostárl1, zapletených do jeho aféry. Musil býti odpraven jakožtO' nebezpecný svedek. Byl popraven, ac dastal milost.
O jeho osudu rozhodla osobní libovulle tajemníka revolucního tribunálu, což ostatne je všedním zjevem
v sovetském Rusku.
V racím se však zase ku karakteristice ideologie cekismu a rudého teroru. Ješte tedy o tom, jak si to
predstavoval D z i e r ž y n s k i. Ve zmíneném již pamebllÍm spisu, kde post factum, pa petileté krvavé
cinnosti vykládá, jak by to vlastne mel-o vypadati, píše
mezi jiným, že trestající aparát revoluce, tedy konkretne c e-k a, »m e I aby
pre d s t a v o vat i k r iš t á lov e c i sté
zrí ze ní lidove-revolucních soudu a vyšetrovatelu
opatrených mimorádnou
mocÍ«.
»Spolluprawvníci
Ce-k y, zdl1raznuje dále, byli peclive vybíráni z clenu strany, jsouce ideove cistými a ve
své minulosti bezúhonnými lidmi, nebot jen disponovala-li c e-k a takovým hadnotným živlem, byla s tJ,
aby dastála závazkl'tm uloženým jí revolucníin proJetariátem.«
Predne: opravdový' proletariát nemel s c e-k a u nic
spO'lecného. Leda že byl objektem její krvavé praxe,
jak to uvidíme dálle. C e-k a je dílem nek,O'lika bolševických predáku a revolucní luzy, casto kriminelnc
anebo pathol1ogicky zatížených, do jejichž rukou b) 1
vložen »rudý mec« bolševické Nemesis. Ta ostatne
doznávají i jednotliví ideoví bO'lševici.
Je samozrejmo, že mezi entusiasty.cekismu neschází
Z i n o v jev, tento faktický diktátor nynejšího Ruska. Podle jeho názoru c e-k a je »krásou a hrdostí
komunistické strany«. U príležit,osti petiletého výrocí
pl'tsobení této instituce týž Zinovjev psal: »l\1ec, vložený do rukou ce-ky, ocitl se· ve spolehl~vých rukách.
Písmena G. P. U. jsou neméne hrozna pro neprátele,
než V. C. K. Tot nejpopulárnejší
písmena v mezinárodním merítku ... «
Nejsmerodatnejším
ovšem muže býti, co soudí
o ce-ce ti, kdož nejblíže stáli k její cinnosti, jako
L a c i s nebo Pe t e r s, jejichž zásluhou toto zrízení
vskutku stala se jakýmsi »strojem smrti« en masse.
Jejich theorie rudého teroru má ráz revolucní psychosy nebO' chorobné manie.
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»Všeruské a místní c e-k y - praví Peters - musí
býti orgány proletárské diktatury, neúprosné diktatury
jedné strany.« Co to znamená konkretne, o tom poucuje jeho kolega Lacis: »Nevedeme války proti
jednotlivcúm.
Vyhlazujeme
buržoasii
jakožto
trídu.« »Pri Vlyšetrování nehledejte materiálu
a dukazLl toho, že obžakNaný jednal cinne anebo slovy
proti sovetúm. První otázka, kterou mu musíte položiti, tot - k jaké tríde patrí, jakého je puvodu, jaké
má vzdelání, výchovu a zamestnání ... «
Za takových okolností aristokratický
ci buržoasní
púvod je už sám zlocinem. Vysokoškolské vzdelán.í pritežu jící okolností.
Uvedu zajímavý prípad rakouského dllstojníka Karolyiho, v nemž bolševici vetrili známého madarského
politika hrabete Karolyiho a vnucovali mu tento titul.
Marne dotycný dokazoval, že hrabetem není a nebyl,
že je cizím státním prísJIuŠníkem. Vyšetrující soudce
c e-k y, sám bývalý baron, Pilar von Pilchau, nyní
»tovaryš Pilar«, tvrdošíjne
namítal:
»J ste-li hrabe,
stací to, abyste byl zatcen, nebot nemužete nebýti
úkladným neprítelem proletariátu. Že jste cizinec .nemá významu, nebot naše revoluce je svetová. A ptistit hrabete do buržoasní zeme, to by znamenalo tolik,
jako pustiti štiku do vody ... « Neštastný Karolyi konec koncll byl prohlášen madarským rukojmím a Cicerin ve své note uvádí ho s titulem hrabe, trebaže skutecný hr. Karolyi prodléval v té dobe v cizine. Ponevadž není každému dáno býti proletárského puvodu,
tož štastní príslušn.íci S. S. S. R. snaží se dokázati
úradúm aspoi'í svuj polopr,oletárský pllvod. V tom
ohledu zajímavý je prípad sociálního demokrata V., jenž
presvedcoval vyšetrujícího soudce v ce-ce o svém neburžoasním, ale poloproletárském
púv,odu. Skoro se
mu to podarilo, ale byla tu jedna nezdollatelná prekážka: vysokoškolské vzdelání. »Což pak - namítal
V. - vzdelání nic neznamená. Prece Lenin také pokládá se za velmi vzdelaného.« Zdá se, že tento argument pús,obi!, nebot konecne soudce a V. dohodli se
na této kompromisní formuli: »slušného pllvodu a nešpatného vzdeliá'nÍ«.
Uvedená tato fakta znejí témer anekdoticky
pohríchu jsou skutecnou ilustrací cekistického f;nati ..
ckého tmárství. Abych však skoncil s ideologií »ceky«, zacituji ješte nekoliv výmluvných aforismll.
Na Krymu po likvidaci vojenské akce Wrangelovy
pusobil známý madarský komunista Bela Kun. Práve
zde hromadný cekism slavil s,vé krvavé triumfy. Dle
približných minimálních odhadu místní c e-k o u bylo
tu odstreleno na 50.000 Jlidí. »Všeruský hrbitov« takové ,epiteton získal Krym v té dobe. Ale Moskva
nebyla s tím zcela spokojena. Bela Kun emfaticky prohlašoval: »Soudruh Trockij rekl, že neprijede i1a
Krym dotud, dokud trebas jeden protirevolucionár zde
zbude. Krym, tot láhev, z níž neunikne žádný prohl revolucionár, a ježto Krym ve svém revolucním hnutí
se opozdil o tri leta, my rychle jej popoženeme k cellkové revolucní úrovni Ruska ... « A Krym se »cistil«
hromadnými popravami.
U spolecných hroM byly
)}fr O'!1 ty s m r t i«, v nichž stála za sebou sta urcených (nikoliv odsouzených) k zastrelení...
Tisíce
lidí tam zahynulo, »každý spechal, aby první se dostal
k hrobu« - konstatoval jeden ze svedkú.
Po zavraždení Urického, po ~tentátu na Lenina bolševický tisk a publricisté štvali k bezohledné teroristické
odvete. Do davú se vrhala hesla jako: »Smrt kapitali-
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stúm!« »Smrt Luržoasii!« »Za každého vudce tisíce
vašich hlav!« »Kulka do prsou každého, kdo je neprítel delnické trídy!« »Smrt zaprodancúm anglo-francouzského kapitálu!« »Za pora!není Lenina proletariát
odpoví tak, že celá buržoasie se zachveje hrllzou« psal Steklovúv orgán »1 z v e s ti j a«.
Radek vyzýval k verejn)m popravám, dokazuje jejich sociálne-výchovný význam. Hlásal zásadu »oko Z.l
oko, zub za zub«. »Samozrejme - psal - za každého
sovetského pracovníka, za každého vudce delnické revoluce, jenž padne rukou agentú protirevoluce,
tato
bude platiti desítkami hlav ... «
bolševický »arbiter
elegantiarum«, L u nac a r s k ý, pochvaloval:
»N ám
vytýkají hottentotskou
morálku - pravil ve schuzi
moskevského sovdepu. - Prijímáme tuto výtku ... «
»Justitia
regnorum
fundamentum
-'
bylo aspon theoretick)'m heslem staré justice. Bol,ševici
zavrhli tento princip jakožto prežitek humanitní zženštilosti a sentimentality. »R a spr a v a« - tedy vyporádání, konkretne násilí, pogrom je devisoll jejich
revolucní a trídní spravedlnosti.
Na revolucním tribunálu v Žitomírn je umísten
ten.to oficielní nápis: »Tribunal
rasprava
s vrahami
(nepráteli)
slovetskoj
vlasti
(vlády).«
Težko je prípadneji vystihnouti
podstatu bolševického cekismu, uvážíme-Ii, že »tribunaly«, t,otiž bolševické revolucní soudy jsou podle slov Steinbergových, bývalého to komisare spravedlnosoti v S. S. S. R.,
pouze »bled)'mi kopiemi« všemohoucí »ce-ky«.

I

Sisley

I-luddleston:

Vudcí osobnosti francouzské politiky.
III.
V pozadí stoji C a i 11a u x. Pres nehody, jež ho stihl:i, je
pokládán od mnohých Francouzu za financníka, který možná
rozreší nejvetší ze všech francouzských problému, problém
státních financí.
Jiste bude ucineno vše, aby byl opet uveden do politického
života. Je proti nemu znacná oposice\ a pokud vládl nacionální
blok, nebylo na jeho návrat ani - pomyšlení. Dnes však, kdy
jsou u vesla jeho prátelé, soudí se, že se dríve nebo pozdeji
stane netoliko clenem snemovny, nýbrž i ministrem. To je
možné, pres to však je nepochybne mnoho, okolností proti nemu; handicap, jejž mu bude nésti, muže se ukázati príliš težkým. Na tomt~ míste není treba sledovati jeho politický život
daleko do minulosti. Stací, rekneme-li, že mu bylo ostre vytýkáno jeho vyjednávání s Nemci r. 19II, jež se skoncilo odstoupením cásti francouzského Konga zemi, která už tehdy hro.
zila válkou. Za svetové války ho dal Clemenceau zavrít, uvádeje proti nemu, že navazoval nezákonné styky s agenty nemecké vlády. Senát, jen~ ho tehdy soudi~ ve funkci' nejvyššího
soudního dvoru, zbavil ho jeho politických práv a zakázal mu
na deset let vstup do hlavního mesta Francie.
Tato klatba byla ovšem zrušena, když radikálové zvítezili
ve volbách. Mnoho FrancouzLl soudilo, že Caillaux, trebaže se
zapletl do rady neštastných afér, nemuže byti rádne usvedcen
z velezrady. Pres to však mu byl vpálen cejch pacifisty a germanofila. Treba vyckati, zda se mu podarí zvrátiti tuto povest, zda mu za nového myšlenkového proudu nekteré z jeho
cinLI a 'snah budou moci ve Francii být pricteny k zásluze.
Od té doby, kdy býval uznanou hlavou str;ny radikální, povstali jini vudcové a jemu nebude lehko prekonati jistou osobní
oposici ve vlastní strane. Ale i kdyby setrval ~ svém ústraní
v Mamers, nebyly by nikterak bez významu jeho reci, clánky
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a interviewy s vynikajícími
radikály
a socialisty.
Jeho moc,
at už uplatnovaná
verej ne. nebo skryte, byla vskutku hrozná.
Dnes se jeví zrejmá tendence ke smíru s Nemeckem, ba jsou
lidé, kterí predvídají
hospodárskou
a politickou unii Francie
s Nemeckem, jež by tvorila »kontinentální
blok<<.
Z Cai11auxe, jehož stanovisko k Nemecku je známo, ucinila
nadto legenda velikého financníka,
který jediný je s to postavit Francii zase na nohy financne. Nelze popríti, že rozpocet,
~delaný na rok je1925
Clementelem,
kabinetu"Herriotova,
vubec
nedostatecný;financním
nejde ministrem
na koren
francouzských nesnází. Za tech nekolik mesícu se snad nedalo
ocekávat více, ale je naléhavou nutností, aby byl sdelán lepší
rozpocet pred uplynutím tech ctyr let, na než je volen francouzský parlament. Vhodným k tomu mužem Se mnohým zdá
Cai1laux. Kdežto Anglie je financne
zdravá a hospodársky
chorá, je Francie
hospodársky
zdravá
a chorá
financne.
Predevším si treba všimnouti toho, že krome dluhu ve Spoj.
státech a v Anglii má Francie ješte vnitrní dluh, tak veliký,
že mu rocní príjmy
státní daleko neodpovídají.
Predpokládáme-li, že rocní príjem ciní asi tricet miliard franku, jde
alespon polovina z toho nikoli na bežné potreby, nýbrž na
tento vnitrní dluh. Zde jest choré místo; a nemecké splátky,
byt sebe vetší, jsou jenom kapkou do more. Jest Cai1laux
vskutku s to najíti nejaké východisko?
Jeto
muž jiste
obratný, ale ti, kdož ho nazvali novým N eckerem, vybrali pro
ncj jméno neštastné. 1 recker neodvrátil zhroucení v letech pred
Velkou revolucí.
Caillaux je jedním z puvodcl1 dane z príjmu a mohl by jí
možná jakožto prední její obhájce použít lépe, než se delo
dosud. Jeho osobní povaha
není však nikterak
sympatická.
Caillaux je pyšný a hnevivý; nedovede snášeti odpor, je velice
pochybno, zda by dovedl udržeti nadlouho pohromade nejakou
skupinu.

IV.
A r i s t i d c Br i a n d soudí, že konecne
našel snemovnu
podle své chuti. Presne
receno, není radikálem,
nebot jest
mimo strany, kloní se však nepochybne vlevo. Jest domnenka,
že konecné složení snemovny bude takové, že ani levice ani
pravice nebudou mit vyslovené majority. Na pocátku byli radikálové s to vládnouti s aktivní podporou socialistu, ale socialisté odmítli vstoupiti
do radikálního
kabinetu
a mohli by
každou chvíli odepríti pomoc, jíž poskytují.
Již od pocátku
bylo mnoho duvodu
k predpokladu,
že spojení radikálu
<;e
socialisty nebude míti dlouhého trvání: chtel-li by míti Herriot
podporu se strany socialistu, musil by v znacném rozsahu prijmouti socialistické doktriny, nebot jinak by ho cekala porážka
ve snemovne. Ale prijetí socialistických
doktrin by m.u dríve
nebo pozdeji zpt"tsobilo porážku v umírnenejším
senáte. Proto
videli nekterí z nejlepších pozorovatelu
jediné rešení v koalici
radikálí'1 s umírnenými republikány,
sedícími po jejich pravici.
Nuže, Briand je schopen vésti takovouto koalici. On jest nejpružncjší francouzský politik.
Bývá srovnáván
s Lloydem
Georgem. Ale v prísné stranické soustave, vládnoucí v Anglii,
nemá Lloyd George tech možností jako Briand ve Francii,
kde se obycejne vládne koalicne. Za války a v prvních letech
po válce mel L10yd George neobycejný úspech, protože zásada
dvou stran byla prolomena a byla zde opravdu možnost koalice.
Anglie má však nyní už dost koalic. Nejakou dobu se zdálo,
že se Francie obrátila spíše k anglické soustave dvou stran;
ve skutecnosti však stále ješte existují
skupiny s možností
mnohonásobných kombinací. A práve v míchání karet vyniká
Briand. Byl již sedmkrát
francouzským
ministerským
predsedou - pozoruhodný rekord, jehož nedosáhl žádný francouzský politik. Jeho p·::>hyblivost, jeho takt, a mohli bychom ríci
jeho oportunistický smysl nemají sobe rovných. Jeho politika
je vždycky dobre vyrovnána
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improvisátor.
Ve francouzském
parlamente jsou snad vetší recníci, ale jeho schopnosti presvedcovat
nemá nikdo. Jeho hlas
je hluboký a bohatý a dovede hráti na všech strunách. Mení
jej stále, podle úcinku, který chce vzbuditi v posluchacstvu,
a nikdo nedovede lépe než on postihnouti náladu posluchacstva.
Briand jiste zase prijde
v celo dnešního parlamentu.
Se
svými svislými rameny pusobí tento náruživý kurák cigaret
dojmem
cloveka indolentního,
a vskutku
ho také nelze po~
cítati k tem velkým pracovníkum,
jakými
jsou na príklad
Herriot
a Poincaré.
Musí se spoléhati na svou cilou inteligenci, na schopnost posouditi ihned, co nutno ucinit. Není~li
práve v úrade, tráví vetšinu svého casu, na svém statku v Normandii. Ocekávalo se, že mu Herriot
nabídne úrad zahranicního ministra,
a je snad chyba, že se tak nestalo. Ale pro
H erriot:l bylo pokušení, postaviti
se sám do popredí, príliš
veliké a Herriot v Londýne opravdu byl ku prospechu. Ale
když se melo sejíti shromáždení
Svazu národu, Herriot
již
tak netoužil delat si všechno sám a po jistých nesnázích premluvil Brianda, jehož diplomatická
obratnost
je dobre známa
-_ srovnej jeho podivuhodné výkony ve sporu o Horní Slezsko
a témer úspešný pokus canneský o usporádaní evropských problému, pokus zmarený toliko intervencí Millerandovou
- aby
zastupoval
Francii
ve Svazu národu.
Objevení
se Brianda
v Ženeve bylo pokládáno za predzvcst jeho brzského .návratu
v úrad ministerského
predsedy.
V.
L o u i s L o uch eur
jest muž veliké ctižádosti
a verí, že
také jemu se v príštích ctyrech letech naskytne možnost predsedati ministerské
rade. Když mu bylo nabídnuto vyslanectví,
váhal, protože se nechtel vzdáliti z Paríže v kritické
chvíli,
kdy mohl nejlépe uskutecnovati
svoje cíle.
Loucheur
je neobycejne
prizpíisobivý;
zdá se, že dovede
vyhoveti všem lidem. Byl ministrem
ve vláde Clémenceauove
a hned potom dovedl býti ministrem ve vláde Briandove. Když
se ujali vlády radikálové,
smíril se ihned s Herriotem
a byl
zvolen jedním z francouzských
zástupcu v Ženeve, kde byl
všudyprítomný.
Dovede mluviti velmi žive a jest jiste zbehlý
v cifrách. Vytýká se mu jedine, že jest ponekud nestálý a že
má sklon, pokládati
svoje prání za skutecnost.
Verejnost
se
nikdy nedovedela pravdy, jak se dostal k poslání, s nímž šel
za vlády Poincaréovy
do Londýna,
aby dosáhl smíru mezi
Francií a Anglií. Jest však príznacné, že Loucheurovo
vlastní
vylícení jeho rozprav s anglickými
ministry
bylo optimistictejší než zpráva úrední. Na neštestí nemely jeho plány pevného základu a jest se obávati, že z jeho hojných rozbehu
celkem nikdy nic velkého nevzejde. Pres to však jest Loucheur
z nejpozoruhodnejších
novejších
lidí, a jestliže trochu vystrízliví
v svých úsudcích, bude jiste jedním z vudcu dnešního parlamentu. Dlouhou dobu bylo modou, brojiti proti nemu
pro jeho domnelé bohatství:
Loucheur
je typ velkého prumyslníka, který nabyv nesmírného
jmení, ocitá se více nebo
méne náhodou v politice a zde používá zásad, jež mu tak dobre
posloužily v jeho prumyslovém
pocínání. Žije na .dobré noze
s každým,
jest neobycejne
cinný a nakonec pravdepodobne
dosáhne všeho, ceho si preje.
VI.

Nejvetším
objevem ženevské konference
byl P a u 1 Bonc o u r. Jeto
vynikající
recník, z druhu recníku kvetnatých,
libuje si v dlouhých, dunivých a malebných vetách a v pusobivých výtvarnických
postojích. Jeho zpusoby na recništi mají
mnoho dantonovského.
Jeho ružová, vyholená tvár, ovencená
kaderí bílých vlasu, je tvár herce. Paul Boncour jest oblíbený
advokát a jeden z predáku strany socialistické.
Jest znalec
literatury
a autorita
v otázkách výchovných.
Jeho právnické

102

Prítomnost

26. února

1925.

opravdu predstaviti v jeho velkolepé pracovne na Quai d'Orsay,
s jejími zlacenými ornamenty a s jejími gobeliny, jak si
svléká kabát a pouští se do práce. Uvádel ve zdešení státní
úredníky tím, že nad svými papíry kouril plebejskou dýmku.
Zdvihl se jistý odpor proti nedostatku dustojnosti v jeho rozhovorech s anglickým ministerským predsedou mezi dvema
dýmkami. Alc jeho domácnost byla pocestná: Herriot pochází
z lidu. Jeho vzdelání, jeho vkus a jeho píle ucinily z neho
nejprve vynikajícího profesora, potO'm zdatného spisovatele a
žurnalistu. A týchž schopností použil v své administrativní
VII.
cinnosti lyonské i za svého parlamentárního pusobení parížKdežto Paul Boncour stojí jaksi na pravici své strany a preje
ského. JehO' cinnost byla vždycky neobycejná Byl nekolik let
pokud možná nejvetší soucinnosti se stranami buržoasními, trvá
Iyonským starostou a po celou tu dobu jezdil dvakrát nebo
L é o n B 1u m, jehož autorita jest ješte vetší, na tom, aby
trikrát týdne z Lyonu do Paríže za svými parlamentními nebo
strana zustala sama, a byl již od samého pocátku hotov rozemunicipálními povinnostmi a pri tom jen tu a tam si na chvíli
jíti se s radikály, kdyby snad nejednali podle jeho pokynu.
zdriml ve vlaku.
Bluma lze snad právem oznaciti jako muže, který má v rukou
At už Herriot padne nebo se povznese', jest mu jiste nutno
všechno zákulisní jednání. Jeto
clovek neobycej ne obratný
dekovati jako. cloveku, který více než kdo jiný dal podnet
a z nejucenejších lidí ve Francii. Psal o nejruznejších témak hnutí za lepšími vztahy s Anglií, ·s Nemeckem, s Ruskem,
tech' literárních, dramatických a sociálních. V politice venoval
ba i s Amerikou. Jemu jest dekovati, že odvedl· Francii od
zvláštní pozornost otázkám financním. Nekteré z jeho recí
politikY' isolace, již valne-nepozmenily nejisté al1iance a malými
o tomto predmetu byly mistrovskými kusy výkladu.
státy strední Evropy, k politice soucinnosti a všeobecného
prátelství. Jemu jest dekovati víc než komukoliv jinému, že
VIII.
vytvoril novou FI-ancii _ je to ve skutecnosti Francie stará,
H e n l' y deJ o u ven e I je senátor a vydavatel »Matinu«.
tradicní Francie ušlechtilých impulsu - Francii, jež krácí
V dobe, kdy jeho list podporoval Poincaréa, projevoval de
jako predvoj civilisace. Za své vlády se možná dopustil mnoha
Jouvenel - což je divná vec - nejvetší možnou míru osobchyb; nedovedl .zabrániti náboženským ~porum, po nichž neního liberalismu. Dovede jaksi spojiti prízen k Poincaréovi
kterí z jeho prívržencu touží; nedovedl \ až dosud postaviti
s politikou levice, a ackoliv se jeho vliv dosud zrejme v nové
státní finance na zdravý základ; podnecoval snad reakcní síly
Francii neprojevil, jest jej cítiti v menících se potrebách
ve Francii a v jiných zemích;, tvrdí SC, že hoví neurcitému
chvíle. De J ouvenel se ztotožnil s vecí Svazu národu a mluvil
idealismu, maje hlavu v oblacích a nohy ne vždy na pevné
v její prospech velmi výmluvne. Ve, Francii byl jedním
pude. Ale prese všechnu kritiku Herriot dal událostem vskutku
z nejschopnejších sekundantu Léona Bourgeoise, úctyhodného
nový smer. On zacal novou kapitolu ve francouzské historii.
otce S~u
národu, který ted, jak se zdá, ponekud ustupuje
z cinného verejného života. Místo neho spechají ted jiní zaBylo by snad možno zvýšiti pocet vudcích muži'l tretí repuchrániti Svaz, který se uplatnil sám, ne-li jako instituce sve- • bliky na pul tuctu, ale mimo tento pocet jsou ostatní pouz1
tová, tedy pri nejmenším jako instituce evropská. Ale Henry
politikové, kterí pricházejí a odcházejí, hrají své úlohy dobre
de Jouvenel v nej veril již od samého pocátku a zaslouží si
nebo špatne, kterí prispívají k lepšímu nebo horšímu, ale hisvší chvály za svou srdnatost a prozíravost.
toricky neznamenají význacná data nebo události.
Herriot znamená jedno z nejvýznacnejších dat a jednu z nejIX.
význacnejších událostí tretí republiky_ On predstavuje bod
Na strane oposice jest málo vynikajících postav. Zdá se, že
obratu_ Bylo by nehezké, kdybychom se pokoušeli zjistiti, do
byly úplne rozprášeny volbami. Sám Poincaré ztichl a spokojaké míry se mu této cti dostalo pouhou náhodou, ale že se
juje se pro ten cas decentní bezvýznamností. Je to predevším
mu ji dostalo, o tom nelze pochybovati. Herriot byl nástrojem
Millerand, poražený president, který se snaží sjednotiti rozemancipace Francie z válecné mentality. On otevrel vezení, do
ptýlené síly. Mil1erand jest nebojácný bojovník a možná, že
nehož se národ po válce sám dobrovolne uvrhl a Francie
dríve nebo pozdeji bude na nem, aby svedl vážnou bitvu
jdc zase svobodne a slavne za meze svých hranic do širšího
s radikály. Jeho hlavními pomocníky jsou Maginot, nekdejší
sveta.
ministr války - vyznamenávající se svou velikostí a bojovností - a Francois Marsal, mocný financník, který se rytírsky
uvolil utvoriti krátkodobou vládu, jež odevzdala snemovne poslanecké a senátu Mil1erar;dova poselství nedlouho pred jeho
resignací, za stávky ministru, kterí si dovedE.: udržeti vládu
nad vetšinou. Trebaže radikalism nemuže jakožto radikalism
J. B. S. Haldane:
zustati výlllcne u vesla, jest pochybno, zda oposice dobude zpet
Chemie a mír.
ztracené pudy pred rokem 1928. Lze pokládati za jisté, že se
v.
Francie nyní dala na dráhu vedoucí od vecí, pro než bojovali
vší mocí Mil1erand a jeho prívrženci; k temtO' prívržencum
Otázb
dýmu je mnohem vážnejšÍ, Výrobci dráždivých
nelze pocítati Poincaréa. Poincaré pres svuj politický kurs
dýmu doufali, že jejich výrobky proniknou plynovými maskami
od roku 1922 do 1924 vyznával nauky liberální.
v množství dostacujícím, aby donutilo své obeti kýchati, sejmouti masky a takto se vystaviti vetším koncentracím dýmu
X.
a otravných plynu, vypouštených zároven s dýmem. To byl
názor Ncmcu, když zavádtli v cervenci 1917 bombu »modrý
Her l' i o t není a nikdy nebude ztrnulý, prísnÝ a pánovitý
kríŽ«. Na štestí byla naše obrana proti plynu a dýmu tou dobou
státník. Není schopen nevraživosti, není schopen skrývati svou
uprímnou zálibu ve vetšine lidí, s nimiž se potkává. Jedná
velice dobrá. My jsme predvídali hrozbu, jíž byl dým, a zavedli
jsme mezi dubnem a cervnem 1917 filtr, který dým zadržoval
vždycky nekonvencne, z velikosti svého srdce - nebojí se
v tech koncentracích, jež se tehdy v poli vyskytovaly. Není
býti ministerským predsedou v domácím úboru. Lze si jej
vedomosti jsou hluboké. Jeho logika v debate presvedcující.
Celkem jest nutno pocítati ho k intelektuálum, jimiž francouzská socialistická strana oplývá. Nechat jest tomu v jiných zemích jakkoliv, nelze popríti, že francouzský socialismus dává
nejvetší ucence a nejlepší myslitele. Nemluvím zde ovšem
o revolucnícch komunistech; ale vlastní socialisté nejsou nikterak nebezpecní: oni proste vyjadrují hlubokou touhu po
spravedlnosti, kulture a povznesení lidstva a háj í tyto snahy.,
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však vylouceno, že v budoucnosti
budou objeveny koncentrace
dýmu, jež proniknou našimi dnešními maskami. Nebude-li se
dostatecne pecovati o protiplynová opatrení, mohou z toho vzejíti velmi vážné následky.
Celkem se zdá, že chemické zbrane budoucnosti
nebudou se
tak docela lišiti od našich dnešních. Vojáci, kterí jich budou
užívati, budou se snažiti predevším zpusobiti svému I}epríteli
puchýre, potom ho unaviti tím, že ho donutí, aby nosil masky
bez ustání, což mu ovšem bude neobycejne ztežovati jakoukoli
jinou cinnost.
Ve svetové válce se horcicného plynu a dýmu dráždících cidla
neužívalo jako hlavních zbraní útoku
nebo obrany,
protože
dýmy necinily neschopným
k boji všechno,
co bylo v dané
oblasti, trebaže nutily, aby všichni meli masky na obliceji.
Horcicový plyn mohl si::e uciniti urcitou oblast naprosto neudržitelnou pro obhájce, ale jeho vyparování
trvalo tolik dní,
že ji nemohl obsaditi ani útocník. Používalo
se ho jenom
k tomu, aby se nadelalo co nejvíce ztrát nekolik dní nebo
nedel pred útokem na bojové jednotky obranné a aby se kryl
bok ofensivy proti protiútoku.
Tak bylo v dubnu 1918 Armentieres, puvodní severní hranice nemeckého útoku ve Flandrírh, tak težce bombardováno
»horcicí«, že prý jí stružky na
ulicích tohoto mesta pretékaly.
Nemecké
vojsko
prý melo
rozkaz nevstupovati do ruin mesta po dobu ctrnácti dnu.
Ale horcicdvý plyn je zbran tak dobrá, že se jiste stane pokus
užíti ho nejen k tomu, aby se ucinilo území neudržitelným
pro obe strany, nýbrž i k tomu,
aby se vyrvalo nepríteli.
K tomu cíli se nabízejí samy tyto metody. Predne se muže
uciniti pokus krýti oddíly dokonale pred úcinkem plynu na kuži
tím, že se obléknou v neprodyšné odevy a rukavice. To se delo
ve svetové válce se znacným úspechem u oddílu kulometných,
ale sotva by se to mohlo provésti u oddílu útocných, které by
umíraly vedrem, kdyby byly vtesnány do takového ústroje, ac-li
by to nebylo v zime.
Neprodyšné tanky s primereným
zarízením na cištení vzdu~
ebu by snad poskytovaly více nadeje, protože horcicový plyn
neotravuje motory tak jako lidi. Motorové
vozy by musily
pravdepodobne míti své zásoby vzduchu, ježto by sotva bylo
možno cistiti vzduch v kvantech, jakých by potrebovaly. K podpore tanHl a zvlášt chránenému mužstvu pri kulometech k pomoci užilo by se asi imunní pechoty.
Prožil-Ii nekdo útok plynem, af už napadajícím
plíce nebo
ktlži, není nikterak imunní pro útok nový, naopak citlivost obetí
se celkem zvyšuje. Bude-li objeven plyn, proti nemuž budou
lidé moci být ucineni imunními, bude nejúcinnejší
zbraní, jaká
kdy v historii byla, pokud bude chována v tajnosti.
Nekterí
lidé jsou zase imunní od prírody. Americké
vojenské
úrady
vyšetrovaly soustavne
citlivost
velkého
množství
novácku
k plynu. Shledaly, že je skupina lidí velmi odolných. Náleželo
do ní dvacet procent belochu a neméne než osmdesát procent
cernochu. To se vysvetluje tím, že úcinky horcicového plynu
(zprÝskání) a slunecního ÚŽehu jsou si velmi podobné. A cernoši jsou znacnou merou imunní proti úžehu. Zdá se tudíž,
že by se po nepatrných predbežných zkouškách mohly získati
barevné oddíly, odolné proti puchýrum z horcicového
plynu,
pusobícího v koncentracích, jež belochum vetšinou škodí. K jejich vedení je dosti odolných belochu.
Pravdcpodobný prubeh príštího
boje by byl asi takový:
Mocne zkoncentrovatiá artilerie by zaplnovala území, rekneme:.
na tricet mil šírky a na deset do hloubky, horcicovým plynem.
Asi dva dny by se, rekneme, nechaly uplynout, za kterouž dobn
by se puchýre vyvinuly. V plynovém útoku do hloubky dvou
nebo trí mil by se ustalo, aJe pokracovalo
by se v težkém
plynovém bombardování území za frontou, zvlášte silnic. Pojednou se za obvyklou uzavírací palbou vysoce explosivních
strel objeví rada tanku, podporovaných
cernochy v plynových

maskách.
s valným
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V území, jež dosud páchne plynem,
nesetkají
se
odporem a zmocní se neprátelských
linií do hloubky

dvou nebo trí mil: Protiútok,
i kdyby byl úspešný, predpokládá
soustredení
v území podrobeném
plynovému bombardementu
a neobycejné
ztráty ze zprýskání.
Jediný uspokojující
protiútok by byl ze vzduchu. Takto by strana mající prevahu v horcicovém plynu mohla postupovati
každý
den o dve nebo
tri míle.
Tento druh taktiky byl za svetové války nemožný z pncmy
velmi jednoduché. Nebylo dosti horcicového plynu. Nemci užívali pri jeho výrobe postupu úžasne složitého. Když se Anglicané rozhodli následovati jejich príkladu, podarilo se jednomu
anglickému chemikovi najíti výrobní metodu o mnoho lacinejší
a rychlejší.
Na neštestí prišly první dodávky plynu do pole
teprve v zárí roku 1918. Lze souditi, že Nemci vedeli, že Anglicané jsou konecne s to provádeti plynové a dýmové útoky ve
velkém merítku, a to že je primelo k prijetí podmínek prímerí.
Duvod, proc neužívali
Anglicané
horcicového
plynu dríve,
je stejne prostý jako poucný: R. 1915 navrhl jeden anglický
chemik generálovi,
jemuž byly tyto veci svereny, aby armáda
užívala sirníku dichlorethylu. »Zabíjí to?« ptal se generál. »Ne,«
bylo mu receno, »ale ciní to spousty neprátel nacas neschopnými boje.« »To pro nás není,« rekl muž krve, »my potrebujeme neco, co by zabíjelo.«
Je zajímavé pozorovati, jak se názory tohoto ctihodného vojáka o úcelu války shodovaly s názory prumerne inteligentního
petiletého
dítete. C1ausewitz hájil názor, že úcelem války je
vnutiti nepríteli vlastní vuli. Tato idea se patrne zdála príliš
složitou, nebo príliš humánní vojenskému
duchu. Ten nemyslil
na nic jiného než na zabíjení. Teprve Nemci ukázali asi na
deseti tisících anglických vojáku - behem prvních trí týdlllol
války horcicovým
plynem meli Anglicané
14.000 mužu ztrát,
z toho jenom 400 mrtvých - že se dá mnoho ríci ve prospech
zbrane, jež pllvodne nebyla urcena k zabíjení, a potom jí zacali
užívati i Anglicané.
Zdá se tudíž, že horcicový plyn by umožnil armáde nabýti
pudy s mnohem menším poctem mrtvých na obou stranách než
metody, jichž se užívalo za svetové války, a vedl by patrne
k pohyblivé válce a tím k rozhodnutí dosti rychlému, jako ve
válkách starších.
Neporušil
by príliš dnešní rovnováhu
sil,
nebot nemecká prevaha v chemické.!)l prumyslu
vážena francouzskými
ceqlOšskými oddíly.

byla

by vy-

A vskutku,
cím se válka stává složitejší,
tím bezvýznamnejšími
se stávají
zpola civilisované
státy, jako Turecko
a
Rusko, i jako spojenci. Turci byli zrídka s to organisovati
kombinovaný
útok oddílem ·vetším než prapor nebo stríleti
více než jednou baterií. Ale V malých oddílech bojovali velmi
dobre a jednotlivá
jej ich dela podávala
výkony
znamenité.
Válka plynem vyžaduje však organisace jak útoku, tak i obrany. Útoku proto, že se musí snažit udržet urcitou koncentraci
plynu na celém velkém území spíše než pobíjeti urcité skupiny
bdí; obrany proto, že respirátory
musí býti dokonalé a stejne
tak disciplinovanost
v jejich používání.
Nemusím
ríkat, lže
za svetové války naši vojenští vudcové byli silne proti tomu,
aby se užívalo plynu proti Turkum;
myslím že proto, že Turci
byli gentlemani. Svuj gentlemanský
charakter ukázali takovými
skutky jako povraždení petactyriceti
procent zajatcu od Kutel-Amary, nemluve ani o nekolika milionech Reku a Arménu,
kterí meli to neštestí, že byli kresfany. Ale oni nikdy neužívali
plynu a tím snad si vysloužili název gentlemanu
u anglických
bayardistu.
Nuže, já tedy tvrdím, že nejvetší
možné používání horcicového plynu ve válce by o mnoho zmenšilo ztráty na životech
a majetku, zkrátilo by ji a ucinilo by ji závislejší na rozumu
než na poctu. Casto se nám tvrdí pravý opak: že ji uciní
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mnohem barbarštejší a nerozhodnejšÍ a že povede k zahlazení
obyvatelstva celých mest.
Všimneme si trochu tohoto posledního tvrzení. Svedou létadla proti neprátelskému mestu více plynem než silne explosivními a zápalnými bombami? Londýn byl za války ohrožován plynovými bombami a nekterí londýnští lékárníci vydelávali hezké peníze prodejem masek, o nichž tvrdili, že chránt
proti plynu. Mohlo se tvrditi a také se tvrdilo, že tyto pode2Telé predmety uklidnují obyvatelstvo ve dnech národního nebezpecenství, že slouží užitecnému úcelu. Téhož duvodu se užívalo ve prospech amulettl a jiných zbožných podvodíi, prodávaných ve jménu náboženství. Recené masky vnukaly takovou duveru - nebot mely lepší provedení než masky komisní
a vypadaly, jak asi maska vypadat má - že milující príbuzní
poslali jich tisíce vojáktlm na frontu, kterí v nich z valné
míry bídne zahynuli.

nefungovaly dráhy, nefungovaly pošty, telefon, telegraf
a že jakékoliv spojení na pr. s Curychem, ne.rku-li s Paríží nebo s LondÝnem, bylo nanejvýše obtížné; vždyf
k jedné ceste do Berlína bylo potrebí dvou dnu. Vzpomínám na obtíž s opatrováním barev na tisknutí kolku
na bank.ovky; skoncilo to vypravením osobního .auta
do Vídne, které za dvacet hodin barvy privezlo, a jen
tak se kolky mohly dále tisknouti.
A opatrit tenkráte
v Praze automobil schopný jízdy do Vídne byl veliký
úkol ! Jsem presvedcen, že by leccos v práci a plánech
ministra Rašína bylo dopadlo jinak, kdyby nebyl narazil na .obtíže, z dnešního hlediska zcela podradné, pres
které se ale tenkráte proste prejít nedalo. *) Prostá
nemožnost vytisknouti, at již v tuzemsku, nebo v cizine v dostatecném množství a jakosti první naše státovky vedla k systému kolkování a kolkll, který byl jen
východiskem z nouze. Na americké státovky nemohl
ministr Rašín cekati, ponevadž pomery ve Vídni se
vyvíjely velmi neutešene a hrozilo nebezpecí úplné zká-·
zy naší meny, nebude-ti oddelení od rakousko-uherské
banky provedeno VI cas. Politický i hospodárský výB. Palkovský:
Deflace ve financním plánu min. Rašína. znam oddelení ceskoslovenské meny není snad už dnes
treba dokazovati. Ale i zde byl rozhodným tlak skutecPodnet k temto rádkum daly novinárské polemiky
nosti a nepríznivých pomeru, kterým musel býti proo výhodách a omylech deflace. Stalo se totiž zvykem
myšlený plán Rašínllv ke svému neprospechu pr'izpúsovideti v každém, kdo není privržencem deflacní poli- bován.
Ze trí hlavních smeru, kterými se mohla náprava
tiky menové, odpurce snah ministra Rašína o nápravu
naší meny, a dokonce vidí nekterí v kritice deflace
naší meny ubírati, repudiace bankovek rakousko-uherz roku 1922 osobní osten proti tragicky zesnulému mi- ské banky, zákonná devalvace podle vzoru z r. 18II,
povlovná náprava meny s prevzetím bankovek státem
nistrovi. Mám za to, že je ve veci omyl a že Dr. Rašín
byl puvodne mnohem méne stoupencem deflace, než se v plném obnose a umorením tohotO' státního dluhu
progressivní dávkou z majetku, rozhodl se ministr Radnes domn,ívají ti, kdo deflacnÍ politiku vzali pozdeji,
hlavne po Rašínove smrti, jako jeho odkaz za SVllj šín pro poslední. Ve svém spisku »Finanení a hospoprogram.
dárská politika ceskoslovenská do konce r. 1921« mluví
Právem ovšem muže býti namítáno, že ministr Dr.
min. Rašín vždy o p o v 10' v n é náprave meny; z toho
se dá souditi, že neprál v zásade podobným zjevum,
Rašín se nekolikráte, hlavne behem roku 1922, sám
prohlásil stoupencem deflacní politiky menové. To je jako bylo prekotné stoupnutí es. koruny roku 1922, ac
nepopíratelné faktum, bohužel' nedožil se ministr Rašín
vyšší kurs koruny videl urcite zcela rád, více, myslím,
roku 1923, kdy uplatnovaly se u nás teprve hospodárz duvodu politických, než hospodárských. V jeho teoreské úcinky deflace: Byl by následkem skutecností a výtických spisech je velmi mnoho místa venováno inflaci,
voje SVllj názor na deflaci zmenil? Byl by upust-il od nikde se však nezabývá podrobneji následky deflace.
metody, která s velikými národohospodárskými
škoda~ Pozdeji, již po provedeném okolkování rakousko-uhermi vedla tam, kam bylo možno dospeti bez úrazu a beze
ských bankovek, uplatnuje svúj názor o snížení zahraškod?
nicních dluhu vzestupem koruny, který je mu velmi duJe nesporným faktem, který musí ministru RašínCJIVi ležiltým a platným duvodem pro snahy o zlepšení stavu
priznati i nejvetší, ovšem vecný jeho protivník, že byl
a také kursu Kc.
tento omyl je vysvetlitelný nedomužem cinu, že jeho úmysly byly vždy nejlepší, že statkem casového odstupu, který mel' Rašín od svého
chtel' bez jakýchkoliv ohledu dosáhnouti pro stát a pro
díla. Hospodárských pomeru v roce 1923, kdy projevily
jeho obyvatelstvo nejlepších výsledku a že snažil se se vlastne následky deflacní politiky a zvýšeného kursu
u hod no u t i cesty, které by byly nejschudnejšími
koruny, se nedožil.
Prvním ceskoslovenským menovým zákonem je zá~
a kde by byla nejvetší pravdepodobnost nejmenších hospodárských škod. Kladu duraz na slovo u h o d- kon ze dne 19. listopadu 1918 cís. 49 sb. z. a nar. o zavedení obchodních platidel, který byl vypracován prof.
n o u t i. Rašínuv financní plán je dnes velmi casto
Drem Englišem. Prakticky nebylo ho nikdy použ'Íto.
kritisováru s predsudkem, že naše hospodárské pomery
Když Dr. Engliš prišel v prvníth dnech listopadu 19J8
po prevratu se vyvíjely prímocare, že byly zde pevné
s puvodním návrhem k Dm Rašínovi, byla první jeho
predpoklady, na nichž mohl ministr Rašín pracovat.
námitka: »Pánové, to jsou ale státovky'« Vyložili jsme
To je podstatný omyl. Naopak, nejvetší nepravdepomu náš názor, že za daných okolností nelze vubec již
dobnosti staly se - at už naší vlastní, ci cizí vinou o bankovkách mluviti a že bude nejlépe nazvat vec praskutecnostmi, a úcinky, s nimiž se i pri znacném pessivým jménem. Nebyl spokojen, mel v úmyslu za každou
mismu mohlo pocítati, se nedostavily.
cenu zabránit státovkovému hospodárství a trval rozVšichni, kdo dnes kritisují financní plán ministra
Rašína, musí si jasne predstaviti i pomery denního ži- hodne na tom, že musíme se co nejdríve vrátiti ke
vota, za nichž se pracqiValo. Pozoruji, že je to dnes
*) Chtel bych zde upozorniti na jedno zdarilé dílo ministra
pro vetšinu již velmi težké, ponevadž obtíže ciste prakRašína, jehož provedení bez jakýchkoliv poruch v težkých potického rázu, s nimiž se muselO' po prevratu bojovati,
merech listopadu 1918 bylo skoro zázrakem: je to zrízení c. s.
nezdají se býti 'dnes vubec možnými. Zapomíná se, že poštovní sporitelny.
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skutecným bankovkám, at již tou ci onou cestou, treba
prozatím bez smenitelnosti za zlato. PrOZdeji považoval
za nejlepší prostredek, jak zbavilti se státovek, dávku
z majetku. Na jednu vetu citovaného zákona chtel
bych upozorniti; je to poslednlí veta prV'ního odstavce
§ 2.: »Zápujcky státu jsou vylouceny.« Tento dodatek
je vlastne vzhledem k tomu, že v zákone se mluví jen
o poukázkách »v soukromém obchode«, již zbytecným,
ale významným je tím, že se již zde prihlásil nový stát
k menové politice absolutne proúilllflacní a k zásade
rádného státního hospodárství. Nikoliv ovšem k politice deflacní. *) Pri této príležit.osti mluvil ministr Rašíruo deflaci, treba že vec nebyla, zejména ve svých
hospodárských dusledcích - krise výrobní, nezamestnanost, krise financní - tenkráte tak jasná, jako dnes.
Zejména se neuvažovalo a k r i s i f i'nia n cní a jejích následcích pr.o soukromé hospodárství i stát. Ješte
ve své reci pri oduvodn.ování zm.ocnovacího zákona
z 25. ún.ora 1919 .obrací se Rašín pr.oti názoru, že stažení pokJlVinyobeživa, tedy skutecná deflace, by mohlo
míti v zápetí již samo o sobe vzestup kursu meny:

regulovaného vyrovnávání uvedené disparity vede, videli jsme pozdeji ve státech stižených typickou inflací.
Ministr Rašín nesporne pripouštel možnost a proveditelnost deflace, pri níž se melo a podle jeho soudu
také mohlo abyvatelstvo zvýšené mene rychle prizpuobiti, aniž by došlo k vážn)'m poruchám v našem hospodárství.
Z jeho reci pri odtlvodiíování zmocnovacího zákona
z 25. února 1919 lze tak alespoi'í souditi:

»Já bych varoval velice, aby se myslilo, že tímto okolkováním našich bankovek jest již vyhráno a že ty bankovky
ptIjdou nahoru a' budou náramne vítány na všech stranách,
ponevadž to jsou bankovky Ceskoslovenské republiky.«

O jiném nebezpecí plynoucím z deflace se nezminuje a
celá rec je zahmcena prot~ násilné devalvaci, pro kterou
se asi urcité kruhy vyslovily. Pomery nebyly tak jasné.
jak se dnes zdá, bylo velmi nesnadno predpovídat príští
vývoj našich financí:

Za první podmínku, aby naše koruna mela skutecne
dobr~'zvuk a dobrý kurs, považuje zcela správne rádný
státní rozpocet v r o v n o v á z e.
Proc nemela tato skutecná deflace zhoubných hospodárských následku? Prac opakování tohoto postupu
v mnohem umírnenejší forme, bez nucené státní pujcky,
odnesli!jsme v roce 1922 težkou krisí výrobní a zejména financní?
Hlavním duvodem k provedení deflace pri náprave
ceskosloven6kémeny nucenou I % státní pujckou v rozsahu 50% okolkovaných bankovek byl ministru Rašínoví správný predpoklad, že bankovková inflace neprelila se ješte úplne da tuzemského hospodárského života
a cen, že byla zde urcit~ dispari1ta mezi kursem ralrousko-uherské koruny v Curychu, který byl tenkráte
smerodatným, a mezi kupní sílou téta karuny u nás
v tuzemsku. Inflace nejevila se v tuzemských cenách
lejne jako na burse v Curychu.
Abych si byl mohl k.oupiti boty v Curychu, potreboval jsem k tomu tam dvojnásobne korun, než pri koupi
bot v Praze, cili, abych byl potreboval ke koupi bot
v Curychu i v Praze stejný pocet korun, byl by se musei kurs koruny v Curychu zdvojnásobit. Ministr Rašín
soudil, že tuto disparitu mezi bursovní 'cenou znehadnocenék,oruny v cizine a její nákupní sílou v tuzemsku
je nutno vyrovnat a sice tím, že kupní síla koruny v tuJemsku zllstane stabilní, ale její kurs v cizine se zlepší.
ykládá tento svuj názor velmi obšírne ve svém spisku
Muj financní plán« (str. 29 a násl.).
Absolutne mel pravdu v tom, že, nepodnikneme-li
. eho k vyrovnání této disparity, vyrovná se sama,
kmile hude jen ponekud možným mezinámdní
0])drod, ovšem nevyrovná se zvýšením kursu koruny v eiine, n)'brž vyrovná se zvýšením cen "šeho zboží na tumském trhu. Kam tento systém automatického, ne') Ve svém spise » 'árodní hospodárství«
zab);vá se RašÍn
mi dukladne theorií i historií inflace, nezminuje se však nikde
deflaci a neuvažuje o jejích hospodárských
'následcích. Spis
;1 ovšem dokoncen 1. zárí 1916, vydán 1922.

»J á bych si predstavoval
systém nápravy meny tak, že
bychom ucinili vše možné k zlepšení kursu naší koruny, že
bychom ucinili vše možné, aby koruna došla opet na svoje
drívejší niveau.«

To je priznání
chyby:

se k deflaci, ihned však následují

po-

»Ale ponevadž bychom touto cestou zpusobili, že bychom
všem tem, kterým ríkáme obvykle válecní zbohatlíci, udelali
z tech bezcenných papírových korun koruay dobré, museli
bychom devalvaci
techto
válecných korun provázeti
ve·
likou dávkou z majetku.«

»... teprve tenkrát, až. budeme vedeti, kde vlastne spocívá
prícina dnešní veliké devalvace, muže se prikrocit k pevnému stanovení kursu naší koruny, do té doby se musíme
wažiti zlepšovati s t a v koruny,«

praví se v téže reci. Nemluví se zde tedy o »kursu«.
nýbrž o »stavu« koruny, címž je mínena její technická
posice na cizích bursách.
Tenkráte nebylo praktických zkušeností v tom, že
menu lze sice ponekud zlepšiti, ale že není možno
zhodnotiti menu, již treba jen na ctvrtinu své pllvoclní
hodnoty pokleslou, na její ptlvadní výši. Je to prípad
francouzského franku v roce J924, kdy o,dražen byl
si'ce se zdarem útok kontreminy, což vedlO' k prechodnému stoprocentnímu
zvýšení kursu franku nad nejnilžší jeho kurs.ové niveau, ale celkový výsledek byl ten,
že po odraženém útoku byl kurs stabi1isován prece jen
o nejaký bod níže, než stál frank pred útokem.
Reserva v disparite mezi cenou koruny v cizine a
její nákupní sílau v tuzemsku zdála se býti dostatecnou
pojistkou proti všem škadlilVým následkum deflace, zejména krisi v)'robní, na kterou se vlastne jedine myslelo. Pres to mel však ministr Rašín o deflaci své pochyby, které vyslovil opet ve svém spise »Mtlj financní
plán« (na str. 98 v .odst. 50.), kde praví:
'
»Jsem si plne vedom toho, že nejvetší obtíž pozvednutí
kursu koruny na predválecnou relaci spocívá v tom, že bude
zde snaha udržeti duchody jakéhokoliv
druhu mzdy,
je v deJ
platy, zisky - na ci f e r n í výši, jak vyjádrena
valvované mene pres to, že nákupní síla stoupne. O"šem,
hospodárský
život by si pomohl, ale velikou k r i s i v ýrob n í a h o s pod á r s k o u. Kdyby práve byl smysl pro
to, aby pri z P u s o b o val y se ceny, mždy, platy z v ýJ
Š e n é nákupní síle koruny, práve tak jako se prizpusobovaly
její kleslé hodnote, nebylo by potrebí pripravovati,
po prípade provésti takovéto opatrení srovnávající
dikhody
na
príslušné nižší niveau, nebylo by potrebí mysliti na stanovení zákonné relace mezi korunou a novou menou. Neprál
bych si toho, ponevadž. toto rešení melo by v sobe všecky
nespravedlnosti
každé zákonné devalvace.«
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Z techto slov je zrejmo, že jakkoliv ministr Rašín ne1919 klesati, pokládal se tentO' zjev za prechodný. Pol<1escs. karuny koncem brezna a 'Pocátkem dubna 1919
pochyboval a možnosti deflace, nebyl prece presvedcen
o její proveditelnosti. My videli jsme pozdeji, že to na 21 bodu v Curychu byl út,ok baisavní spekulace a
opetné zpevnení kursu na 30 bodu nebyla žádnou de»prizpllsobování« se zvýšenému kursu koruny není tak
flací. Rovnež tak vzestup v zárí 1919 ze 14 bodu na
jednoduché. V citavaném odstavci mluví se a zvýšené
n á k u p n í s í I e koruny ja:kioa samozrejmém dusled22. Ani další vzestup Kc, která do konce ledna 1920
klesla v Curychu na 4 body, na 14 bodu koncem kvetna
ku zvýšenéha k u r s u karuny. Ale prakticky nespadá
1920 nemel v zápetí neblahých zjevu deflacnÍich. Tyto
zvýšený kurs meny v cizine c a s o v e v jedno se zvýšením její nákupní síly v tuzemsku, zustane zde ob- vzestupy cs. koruny bez jakýchkoliv škodlivých hospodárských následku posílily nesporne ministra Rašína
dobná disparita jako pri inflaci, ovšem abráJcená. Pri
v názaru, že vyrovnávání disparity mezir bursovní cedeflaci musí zacít klesat platy, mzdy, služné, zisky atd.
nou koruny v 'cizine a její nákupní silou v tuzemsku
casove mnohem dríve, než ceny zboží a vubec nákladu
na živabytí. V prekonání této casové mezery spocívá 'lze provádeti bez nebezpecí pra hospadárský život zejedna z hlavních obtíží.
me, který se velmi ry,chle prizpusobuje. TO' vše nebyla
deflace. typická. Minilstr Rašín nikdy nevyslavil 'ObaVe své reci v N áradním Shromáždení dne 13. kvetna
vy, že deflace spojená se zvýšením kursu koruny by
1919 pri predložení rozpactu na rak 1919 nebyl ministr
Rašín presvedcen, že pri »zlepšavá:ní koruny« musí
mO'hla míti v zápetí prudkou krisi financní, která je
ceny, mzdy, zisky atd. klesat, mluví pauze 'O stabililSaci. mnahem nebezpecnejší krise výrobní.
O svém financním plánu praví:
Pro optimistický názar na možnost pravádení úcinné deflace, prajevující se v kurs'Ovém nadhodnocení me»Je proste plánem, který znamená s tab i I i s a c i, zany, mluvily ješte dále neustálé útoky mocných nemecky\
chycení alespon tech pomeru, aby se nehoršily, a to myslím,
a rakousky arientO'vaných skupin financních, které j.edvelectené shromáždení, že se povedlo, že pomery se nehorší,
nak z politi'ckých, jednak z hospodárských duvodu se
že naše mena neklesá, že naše mena není podrobena tako·
snažily cs. karunu sraziti. Ministr Rašín byl a techto
vému klesání, jako to bylo dríve.«
útocích a 'O snaze u mel e srazitil kurs Kc velmi dobre
Tento výsledek byl nepopíratelný úspech pw moinfarmován a odpovídal svými velmi úcelnými pratiment, kdy r-ec byla pronesena, a je zajímava, že nekO'lik opatreními k achrane koruny, v ni,chž mnozí 'Opet nednu po tO'm, dne 24. kvetna 1919, nastává pád cs. ko- právem videli umelé vyhánení kursu Kc do výše. Tyto
runy z 34 bodu na 5 bodu koncem ledna 1920. Opet stal
pomery trvaly až do podzimu 1921, kdy za mobiEsace
se skutecností predpoklad, který byl již považován za
pri druhém pokusu Habsburku O' restauraci, v Uhrách
nemO'žný a navždy prekananý.
byla k~mcem ríjna Kc sražena v Curychu až na 5 bodu.
Názoru ministra Rašína 'O nutnosti s tab i I i s a c e Z obavy pred navau válecnou zá'Pletkou ve strední
kursu koruny odpovídá zákan ze dne 23. dubna 1919' EvrO'pe ztratila naše karuna jakoukoliv podporu na cio sestavení likvidacní bilance, jímž bylo narízeno bi- zích trzích, ba i naši prátelé videli ve zhroucení se
lancavati valuty, devisy, šeky na cizinu, kupony, po- naší meny prostredek, kterým muže býti na nás puhledávky a dluhy na cizí menu, drahé kavy vcetne do- sobeno k umírnenasti.
Bahužel nezustal tento pokles bez vli:vu na tuzemské
mácích mincí podle adhadových
hadnot
uvedených
haspodárské pomery. Nastal nejnebezpecnejší
úkaz,
v príloze k zákanu A. Tato prepocítad tabulka kursu
jenž muže mene hwziti - ú t e k dam ác í h o o b ypro likvidacní bilanci A. obsahuje pevné, ni~oliv prae niy, 'Od ceskO'slomenlivé kursy O'nech valut, které byly tenkráte v pa- vat e I s t v a o d v I a s t ním
venské koruny. Dá se to vysvetliti, treba ne omluviti.
meru k naší korune 'Oznacovány slovem hodnotné,
u nichž se nepocítalo s velikými diferencemi kursovýZeme stála pred navou válkou, armáda byla zmobilimil. Dodatek u tabulky A.: »Kursy jiných valut 'Oznámí savána nejen asobne, ale hlavne vecne, miliony byly
vydány na nákupy suravin
hotavých výrobku v cizina požádání ceskaslavenská devisová ústredna«, vztahoval se hlavne na rakO'uskau a rakousko-uherskou
ne, zeme byla zásobována patravinami z ciziny a to
korunu.
vše v dabe, kdy zásoby cizích devis a valut nebyly vysoké.
Pokus a stabilisaci Kc by!' proveden stanovením
Vznikly obavy, že nakO'upené zbO'ží bude válkou znipevné ceny za I kg ryzíha zlata na 1'0.'00'0 Kc.
V tabulce provedené rozdelení na meny »stálé« a ceno, že veškerá vÝraba bude 'Omezena, že dráhy, satva
dané trochu da porádku, budou opet ruinovány, že
»nestálé« budoucnost
a vývaj' událostí nepotvrdily,
z valut pavažovaných tenkráte za »stálé« se hlavne
Slovensko muže se snadna státi, byt ,il prechodne, jevištem boju a zkázy. Opet hrozilo nebezpecí, že bude
nemecké marky, dinary, lvy, lei, liry, francauzský
frank, pesety, carské a dumské ruble »daly uo pO'hybu«. ubývati statku, za to však pribývati penez bez krytí
i bez duvery, nejen ,cizích, ale i vlastního O'byvatelstva.
Tato tabulka A. vznikla jen tím, že pocátkem roku
1919 minilStr Rašín a s ním rada odborníku neverili
Pak les meny pre I i I s e velmi rychle da tuzemv ohromnau, svetovou infla!ci a následkem toho v po- ského hospodárskéha žÍJVota a disparita mezi bursovní
trebu »deflace«, jak jsme ji prožili v roce 1922. Ze- cenou cs. koruny v cizine, kursem a její nákupní silou
jména francauzský frank byl považován za menu zcela v tuzemsku se podstatne snížila. Když podarilo se
stabilní, jak dokazuje všeobecná celní sazba vydaná na- opetne kurs naší koruny ze 5 bodu v Curychu pozvedrízením vlády ze dne 12. kvetna 1919, kde stanoveny
nouti, byla tato disparita pocátkem ledna 1922 již pri
jsou ceskoslovenské celní sazby ve francouzském frankursu
bodu úplne vyrovnána.
ku. S francouzským frankem hodlar ministr Rašín
Od techto 8 bodu výše zacíná období d e f I a c e, potenkráte sepnauti osud ceskoslavenské meny; opet to nevadž predpokladu, s kterými mohl mill1istr Rašín pobyl vývaj událostí a pomery, pro které musel tento
cítat v roce 1918, v druhé polovici'· roku 1919 a první
plán apustiti
polovici roku 1920, zde již nebylo, nákupní síla cs. koKdyž ceskoslovenská koruna pocala koncem srpna
runy 'Odpovídala jejímu kursu
bodu v Curychu.
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Od ledna do cervence 1922 stoupl kurs Kc na IO
bodu, což vyvolalo již menší potíže hospodárské, dllkladneji byla postižena baisovn,í spekulace v korune.
Prudký vzestup z IO bodu na 19 do podzimu 1922 a
prudký pokJ'es na 16-17 bodu koncem roku 1922 mely,
jak známo, následky velmi, osudné. Pomocí zahranicní
pujcky v Anglii získané podarilo se bankovnímu úradu kurs Kc stabilisovati na 3 $ za 100 Kc. New Y ork
vystrídal Cur)'lch ..
Je zbytecno líciti hospodárské následky tohoto deflacního období, jsou ješte v dobré pameti. Nezáleží zde
na postižených a padlých, ti jsou v každé hospodárské
krisi a tech zažil již svet velmi mnoho, aby opet šel do
zdravých pomeru hospodárských.
Záleží jedine na tom zjistiti pro budoucí postup nápravy meny, zda hospodárský užitek z deflace vyvážil
ztráty jí vyvolané.
V léte 1922, kdy koruna na svém vzestupu se blížila
17 bodum v Curychu, mel jsem po delším pobytu v cizine náhodou možnost mluviti o tomto zjevu s ministrem Rašínem. Byl jsem velmi prekvapen jeho strízlivým nazíráním na vec, videl jsem jej opet stoupencem s tab i I i s a c e ja.ko v roce 1919, ovšem byl
úplne spokojen vzestupem koruny na 3 $ za 100 Kc.
Byl by si prál více, kdyby to bylo bývalo možno, ale
sám vyslovoval pochybnosti, jak náš hospodárský život tento vzestup snese. Byl ovšem toho názoru, že se
m u s í pr~zpusobit i za cenu znacných obetí.
Hospodárské dusledky deflace nebyly tenkráte ješte
znatelny v celé své ostrosti, dostavily se teprve pozdeji
zrovna tak, jak se uplatnovaly s vetším ci menším opozdením následky inflalce.
Na jednom názoru ministr RašÍn trval, že zpevnení
koruny má význam pro v)'ši našÍch zahranicních dluhu.
tento náz.or byl možný jen v druhé polovici 1922,
kdy zahranicní dluhy pocítány v kursove zvýšené korune, snížily se císelne na tretinu v dobe, kdy žili jsme
v tuzemsku ješte v inflacnÍch cifrách a sotva jsme byli
u stabilisace - daleko ješte ne u poklesu - cen všech
životních potreb, mezd, platu a zisku. Dane byly vymerovány ohromným~ sumami, z nichž veliká cást nikdy nebude zaplacena, ponevadž danové subjekty zmizely v konkurseh, vyr.ovnáních a likvidacích. Splnila
se obava ministra Rašína, vyslovená nekolikráte v roce
1919, že mezi korunou znehodnocenou na 5 bodu a pak
zhodnocenou na 15 bodu si udeláme z n a mé n k o
r.o v n o s t i, což není praktilCky možné. První, kdo
se této chyby dopustiil, byl stát pri hodnocení svých
zahranicních dluhu. Je pravda, že je nyní stát dlužen
do ciziny, prepocítáme-ii zahranicní dluhy v korunách,
méne korun na pocet a že za své koruny, které mu ve
forme daní, cel, poplatku a jiných státních prÍjmll docházejí, aby dostal vke dolaru, liber sterlinku, holandských zlatých atd., v nichž musí své zahranicní dluhy
splácet a úr.okovat. Ale stát nemuže svých tuzemských
príjmu k placení zahranicních dluhu použít, ponevadž
by pouhým kupováním cizích valut se v brzku ocitl
na šikmé ploše pasivní platební bilance, pred címž ministr RašÍn neustále varoval a v cemž videl nejvetší nebezpecí pro naši menu. Není tedy jiné možnosti pro
sporádaný stát, než užíti pro splacení a úrokovánÍ zahranicních pujcek aktirva své platební bilance do ciziny
a tu lze docíliti jen tím, prodáme-Ii do ciziny více zboží,
než koupíme. Mužeme tedy své zahranicní dluhy zaplatiti jen vývozem výrobku a surovin, kterých máme
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prebytek, pri cemž je kurs domácí meny na zahranicních bursách a výše menové jednotky zcela lhostejnou.
Financní kr~se deflací vyvolaná zpusobila, že i soukromým podnikum bylo mnohem obtížnejší zaplatit
v letech 1923-4 dluh 1.000 :E cástkou 150.000 Kc než
by jím to bylo bývalo možno cástkou vyšší, treba
250.000 Kc, ale bez k r i s e výr o b n í a f i n a n,cn í, v níž se deflací ocitli.
Dnes není prirozene jiného východiska nleZ vš'emi
prostredky ministrem RašÍnem tolikráte doporucovanými, hlavne šetrností, zvýšenou, racionelní výrobou,
získáváním nových odbytišt usilovati o zlepšování naší
platební bilance a o rovnováhu ve státruím rozpoctu.
Výsledkem techto dvou faktoru je stabilisace naší meny, které nehrozí pak žádné nebezpecí.
VelmÍi casto se mluví o zachování odkazu ministra
RašÍna v tom smyslu, že tímto odkazem je deflacní politika menová. Kdo sleduje vývoj snah ministra Rašína o nápravu naší meny, zjistí, že celým jeho dílem
jdou tri zásady: boj proti inflaci, státní rozpocet bez
deficitu a aktilVnÍ platební bilance. Tyto tri zásady a
nic jiného jsou odkazem ministra RašÍna a zcela urcite pujdeme vstríc hospodárskému rozkvetu i politické
vážnosti, dokud tyto tril zásady budou zachovávány.
Temto trem zásadám dovedl však ministr Rašín své
financní pláruy vždy velmi úcelne prizpusobovati a
z jeho teoretických spisu je zrejmo, že nic mu nebylo
cizejším, než zkostnatelé ustrnutí
na urciltÝlCh metodách.

život

a instituce

Ferd. Peroutka:

Krise manželstvi?
III.
Jsou lidé, kterí svoU' povahou jsou vedeni k tomu.
aby uznávali pouze extrémy, a kterí vše, co je mezi
temito, pokládají za rozbredlbu kaši. Tito lidé, prijde-Ii
rec na politiku, podezrívave ocuchávají každého, kdo
se nejeví býti ani reakcionárem ani komunistou, pokládají ho za živou mrtvo,lu a praví, že mu chybí
schopnost rozhodnouti se jasne pro nejakou vec. PobrucujÍ si: zrejme není ani pro to, aby tovární ci byli
vešeni, ani pro to, aby byli komunisté stríl,eni; Kramáre nectí a Hakenovi se posmívá; jaké, u certa,
muže míti mínení? nemuže býti jinak, než že nemá
charakteru a že se vším koketuje. Tito lidé chtejí. aby
ve všech problémech byl hodný Fridolín a zlý Detrich
a nemají smyslu pro to, že by v prostoru mezi politilmu Živnostenské banky a politikou komunistické internacionály mohlo býti ješte dosti místa pro pocestné
názory. Patrne jen s nelibostí pripouštejí existenci jara
nebo podzimu, nebot tato rocní období jiste nejsou
vyhranená a urcitá, porovnáme-Ii je s létem nebo
zimou. Jsou mezi temito lidmi i takoví, kterí jednou
pochybují o vaší inteligenci z toho duvodu, že se nemužete odhodlati souhlasiti s komunisty, a za tri roky
na to berou v pochybnost váš rozum, ponevadž popíráte právp Mussoliniho na obsazení reckých ostrovu.
Vzdejte se nadeje, že byste pred tvárí techto lidí mohli
býti kdy neco jiného než »ani ryba a ni rak«. Jejich
nervum hOVlípouze mínení nápadné a sensacnÍ.
Nekteré osobnosti, podobné temto, bouchly, jak se
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mi zdá, pestí do stolu, když precetlly první dve cásti
mé úvahy o manželství, a dely: tak co, je manžel tví
dobré nebo špatné? proc nám to neríká dosti jasne?
proc se patlá Vi nejakS'ch polotonech? trochu chválí a
trochu haní a vubec se vine jako potucek; je to patrne
organická neschopnost pojmouti nejaké roz,hodné mínení; zdá se, jakoby dokoTIlce brecel nad pádem krestanské morálky; není nám treba takové sekaninky;
chceme slyšeti bud a n o nebo ne, a nic vke.
Predstavoval
jsem si. že tu reknu mnohé veci ve
prospech manželství, aniž bych s,e musil bít do prsou
a foukati do trumpety pathosu. Ale jsem ochoten vyhoveti a pravím proto ve veci man,želství: ano, ano,
ano. Sáhnu dokonce i po pathosu a reknu, že ty, kdož
by nejradeji manželství vyhladili, dovoluji si pokládat
za 'J:Jecojako besy. Tím jsme se však zároven dostali
k bodu, ke kterému sahá má snášelivost vuci potrebe
t. zv. rozhodných mínení, a nadále se povinu zase jako
potucek. To znamená, že sice hudu mluviti velmi ve
prospech manželství, že však z pudu po pravde zaznamenám i všechny problematické stránky této instituce. Manželství má v sobe onu typickou smes dobra
a zla. príjemnosti a nepríjemnosti, moudrosti a pošetilosti, v)'hodnosti pro jedny a nev)'hodnosti pro druhé, jaká charakterisuje všechna spo~ecenská díla. Zajisté jtst to instituce nedokonalá. To však není námitka, nebot všechny instituce jsou nedokonalé a nevyhovují cl,oveku úplne. Manželství ovšem není utváreno tak, aby vyhovovalo choutkám každé minuty a
ahy podporovalo 1,a:i nestálost a promenlivost. Proto
pás nekdy tísní. Chce-li však nekdo, aby tato instituce
poslušne lezla v našich stopách jako verný pes, aby se
za námi tocila do kolecka, napadne-li nás se tak tociti
a aby nás sledovala hned napravo, hned nalevo - pak
ukazuje, že nemá ani ponetí o podstate institucí. Tyto
nejsou tvoreny proto, ahy vyhovovaly našim náladám.
Kdo si preje neco takového, necht jde do nocní kavúmy, kde ho nebudou tísniti žádné závazky. Smysl
institucí naopak jest v tom, že stav,í do li'dského života
necO' trvalého a povýšeného .nad chvíli. Obávám se,
že není na svcte veci - a byt by ta byla žena nejkrás,
nejší a n.ejdokonalejší - jež by nemohla cloveka na
n~jakou dobu omrzeti. Kdybychom .chteli, aby se instItuce poslušne plazily za promenlivostí našich choutek, pak nepochybne bychom vubec nemohli tvorit žádné in.stituce, nebot jejich podstatou je živel trvalosti.
Smysl instituce je v tom, že udržuje cloveka nekdy
i proti jeho vlHi, jež podléhá casem anarchistické nálade, v jakémsi porádku. Je vypocítána na vyplnování
dlouhých cí1lua úkolu, pro než jedinec nemá dosti stáI:osti. Chce-li však nekdo takovi(}u instituci, kter<;t hy
vy~~v~vala každému zvratu nálady a citu, pak jest to
~otez~ jak~ kdyby chtel prostupnou zed. Smysl zdi,
jak Vlme, jest práve v tom, že jest neprostupná. Všechny instituce ukládají jistou míru omezení. Neomezující instituce je asi tolik jako prostupná zed.
Chceme-Ii se dívati na manželství reálne, musíme
uznati, že nebylo utvoreno jako instituce ciste erotická, t. j. jako instituce, jejíž první starostí jest vyhoveti ve všem všudy erotickému životu. ZÍomyslníci
mají proto lehkou práci, dokazují-Ii,
že erotická
žhavost netrvává
tak dlauha jako manželství.
Se
~tanoviska objektivity zajisté musíme pripustiti,
že
jest snáze slaviti padesáté výrocí své svatby než
padesáté výrocí erotické žhavosti vuci jedné žene.
Láska casto vad11e brzy v manželském vzduchu, a jsou
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mnohá maJnželství, která jsou uzaVllana vubec bez
erotÍQk)'ch illusí. Nechci zde zatím mluviti o tom, že
manželství, v nemž erotika brzy vyprchá, prozrazuje
malbu dávku erotického talentu. Musíme pripustiti,
že kdyby manželství melo býti institucí ciste erotickou,
musilo by b5ti vytvoreno podstatne jinak. Dle všeho
by musilo býti daleko nestálejší a volnejší. Možná, že
by vubec nemohlo býti institucí, nebot nestálost e nesnáší s institucí. Kdyby man.želství bylo erotickou institucí, musilo by býti ochotno povoliti ihned, jakmile
pohasne erotický zápal" a pomoci cloveku hledati jinou
bytost, pri níž erotický zápal se obnoví v prvotní žhavos ti; musilo by se s ošklivostí odvraceti od man,želství, V1 nichž láska odumírá. Vidíme všichni, že manželství tak neciní, a že naopak jeví snahu udržeti dva
lidi v poutech, i když UŽ" tatO' nejsou zcela ružová.
Jemní lidé, myslím, nemají mnoha shovívavos>ti k ženám, které se vdávají z touhy pro zaopatrení, nebo
k mužum, kterí se žení z toho dLlvodu, aby jim nekdo
spravoval puncochy, aby meli porádek ve svých límcích nebo aby nepflOpadli alkohoUismu. AckoliV' si zajisté všichnJÍ prejeme, aby manželství bylo založeno
co nejvíce na lásce, musíme uznati vzhledem k nepopíratelným faktLlm, že jest založeno i na jiných vecech,
a že jeho úkolem není poslušne vadnouti, jakmile
šedne erotický žár. Manželství za své historické existence nebylo vždy zcela shovívavé k lásce. Tato instituce nutila nekteré lidi, aby do ní vstupovali bez
lásky, jež jedine muže ospravedlniti telesné oddání, :J.
nutila jiné, aby v nlí setrvali, i když ll? láska pohasla.
Tito lidé meli nepochybne po jistých zkušenostech
práv,a dívati se na manželství jako na obíien)' hrob.
Dovedlo b)/ti i kruté, jako vubec instituce nekdy bývají kruté. Daleko jsouc toho, aDY chtelo citlive sledovati všechny pohyby lásky, manželství naopak žárlive upevnovalo a ohražovalo svou vmtní sféru a ríkalo: nemáš práva jíti za ~IVOUláskou. Jsou filosofové,
kterí to shlledávají zcela spráV'ným. Mezi ne patrí na
pr. Nietzsche, jenž mel pro instituce a rád skoro tolik smyslu, jako dokonalý pruský úredník. Ten litoval »rostoucí shovívavosti ve prospech snatku z lásky«.
Pravil, že rozumnast manželství byla v jeho nerozlucnosti; to práve tvorilo z manželství instituci, která
si dovedla získati sluchu proti náhode vášne, citu a
okamžiku. Manželství, napsal, nezakládá se na lásce,
n),brž na pudu pohlavním, vlastnickém, panovacném,
jenž si stále organisuje nejmenší útvar panství, rodinu, jenž potrebuje dedicu, aby udrželi fy icky nabytou cást moci, vlivu, majetku.
Podstatou manželství je mnohem více vecí, než
pouhá erotika. Jsou štastní lidé, u nichž manželství
dlouho se zakládá na lásce. V prumeru spolecnosti,
jakožto s'ociologický zjev, by však manželství pravdepodobne dávno zahynulo nebo ztratilo i poslední stopy stálosti, kdyhy se zakládalo pouze na erotice.
Je
oocividno, že ten, kdo jednoho dne skládá prísahu, že
bude milovati po celý život nejakého cloveka, je na
nejlepší ceste státi se krivoprísežníkem.
Nikdo z nás
nemá své city v hrsti.
Manželství má jednu nebezpecnou stránku: zbavuje tajemnosti', zpusobu je že dva
lidé pocnou se videti velmi všedne. Jistá dá~ka romantiky je však solí erotiky. Manželé bohužel casto
propadají nedbalosti v pomeru k sobe; nestarají
se,
jak se jeden jeví druhému. Obávám se, že jsou i manželé, kterí tak daleko ženou všední duvernost svého
soužití, že spolu chodí i na stranu. Není pravda, že
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lidská duše je bezpecná a spolehlivá. Je nebezpecná a
nespolehlivá. Nabaží-li se jednoho, touží po novém.
Novost a nic jiného je dllVod, pro který muž casto
podvádí ženu s bytostí daleka horší i nehezcí, a pro
který žena se tajne oddává muži, který ve všech smerech je pod jejím manželem. Bude-li jednou n.apsána
kniha o umení manželství, bude v ní nutno venovati
podrobnou kapitolu o uchován.í puvabu ve spolužití.
Cili, jinými slovy: nejprospešnejší vecí pro manždství
jest, dovedou-li manželé dlouho zustati pouhými milenci.
1 ejhorším neprítelem manželství je zákon zmeny,
který více méne sedí v každé lidské duši. Vím sice, že
Bernard Shaw kdysi zlostne zabrucel, že by »prípady
chronické, celoživotní lásky, at citové nebo smyslné,
mely býti predány lékari, ne-lii již katovi.« Nevím, jakými moudrými a racianalistick:)'mi duvody vykládá
tento starý satyr paní Shawové, proc s ní setrvává
v manželství. Nemyslím, Že by duše paní Shawové
byla tím .nasycena, kdyby jí rekl: Já, milácku, j.':lem
tVLljmanžel až do dnešního dne na základe nekterých
SOCIOlogICkých
potreb; obetuji se, dUS1Cko, aby bylo
uC1I1enozadost kterémusi spolecenskému principu. Ackoliv je Shaw velmi odvážný muž, sotva jde jeho odvaha tak daleko. Manželství z lásky, které vubec nemyslí na úkoly, má více vyhlídek na splnení téchto
Úkolu,než manželství z rozumu, které se stále ohlíží
po své sociologické funkci. Nebot jsou jisté veci a neptíJemnosti, které lze prekonati jen tím, že to uciní
Jtden pro druhého rád, ne pouze ze zásady. Ackoliv
Je nam zrejmo, že ten, kdo si déle uchová lásku, má
Vlceerotického talentu než ten, kdo ji brzy ztratí, prece muslme pripustiti eXistenCI zákona touhy po zmene,
tohoto, jak jsme rekli, nejhoršího neprítele manže~tví.
Proti tomuDOizákonu stojí instituce s celou svou
tvrdostí. Nedivte se, že mu nevyhovuje. Byla zrízena
práve proto, aby mu nevyhovovala.
Jsou jisté malické touhy po zmene, které nejsou
více než nálady a které touží jen po príjemném polehtání. Ty nepochybne lze snadno prekonati pri tirochu dobré vule, nepovažuje-li nekdo práve své 'pohlavní ústrojí za nejvyšší zákon. Ale jsou i jiné bytostné touhy po zmene, pri nichž celá bytost usýchá.
To je v prípadech neštastných a zklamaných manželství. Soudí-.1Iinekdo, že je nutno za všech okolností
setrvati Vi manželství, jak se dríve žádalo, soudí-li, že
manželství je absolutne nerozlucné, prozrazuje, že má
ponekud hrubé nervy. Nutiti v nekterých prípadech
cloveka, aby setrval v manželství, tot skoro totéž, jako
ukládati mu doživotní vezení. Všichni se mužeme
ZIn)'litive své volbe. Není horšího utrpení, než nutnost nejintimnejšího spolužití s bytostí, která se po
nejaké dobe ukáže nízkou. Vzhledem k t.emto prípadúm byl zákon, kter:)' podstatne ulehcib rozluku, dílem osvícené humanity, která všude má za úkol zbavoati cloveka nesmyslného utrpení. Ale práve proto, že
jest dnes celkem lehkO' odejíti z manželství, mizí nekolik duVOcltlk n.evere. To platí .ovšem pouze pro
eny, které se nedívají na manželství jalm na jemejší formu prostituce, 1. j. jako na prostredek k obive a pohodlí.
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Excentrické kluby.
Pri slove »anglický klub« vyvstane každému Evropanu na
mysli postava druha našeho mládí, mistra Filease Fogga
z Verneova románu »V osmdesáti dnech kolem sveta«. Tento
výstrední hrdina byl dle slov samotného autora »pouze clenem
Reformclubu a nicím více«. Spisovatelé všech zemí na kontinente nescetnekrát již popisovali velké anglické politické kluby,
jako National Liberal, Reform, Carlton, Constitutional, Conservative a j. a vysvetlovali, jakou úlohu hrají tyto kluby v anglickém spolecenském živote.
Méne známé jsou t. zv. kluby originálu; »Tuláki'l« (Vagabonds), »Divochu« (Savages) nebo »Excentrický klub«.
Politické kluby navštevují Anglicané tehdy, chtejí-li jísti
nebo politisovati. Kluby originálu jsou prý tu však proto, aby
soustredovaly cleny literární a výtvarné umelecké bohemy,
za úcelem vybití jejich v);stredních názoru na svet, smelých
myšlenek, nových theorií a kácení idolu. A ponevadž smelé
theorie nepripouštejí, aby se jejich výstrední obhájci dle nenávideného meš(áckého zpusobu stále dívali na hodinky, není-li už jedenáct, t. j. není-li již cas jíti na kute, byla prý
v klubech originálu zrušena pulnoc.
Ye skutecnosti však se staré londýnské excentrické kluby
liší od obycejných pouze názvem a vyšším clenským príspevkem. Na sobotních schuzkách »Klubu divoehi'l« možno na pr.
videti biskupy i skutecné prince. Zemrelý král Eduard Y I T.,
dokud byl ješte následníkem trllnU, navštevoval velmi horlive
»Klub divochu«.
Podivné legendy vypravují, že se v tomto klubu opravdu
kdysi scházeli bohemové bez groše v kapse, ale to bylo nekdy
v dobe mamutu. Dnes jsou tu p0uze »divoši« ve skvelých
fracíclr. Steží by se vám: podarilo najíti »divocha«, jehož rocní
duchod jest menší trí tisíc liber šterlinku.
»Klub divochu" má vlastní velkolepý dum na nábreží. Obrovské schodište jest ozdobeno trofejemi, které privezli clcnové klubu z dalekých kraj U. Jsou tu válecné sekery severoamerických Indiáni'l, ozdobené lidskými vlasy, dýmky mím,
australské bumerangy, papuánské palcáty, sekyry Maorisíi
z hl~zeného nefritu, luky, kopí, šípy a štíty z kosti nosorožce.
Mimo to visí na stenách originelní mellus všech cleni'l; každé
menu jest okrášleno kresbami, predstavujícími divocha, a to
skutecného, nikoli ve f.raku.
Na ukázku popíšu jedno takové menu: v jednom rohu jest
seznam jídel a ostatek listu jest vyplnen vyobrazením trochu
podroušeného troglodyta, klátícího se a prevrhnuvšího láhev·
šampanského; v jedné ruce drží obrovský palcát, v druhé
toulec. Príkladem tohoto divocha bez uvozovek rídí se
»divoši" v klubu - pojedí, popijí, i zazpívají si. Jest to ovšem
zpev ušlechtilejší, doprovázený hrou na klavír, jenž stojí v jídelne klubu, z jejíž oken jest prekrásná vyhlídka na reku.
Bývají tu porádány též vecery. na pocest toho ci onoho
hrdiny dne, o nemž práve píšou noviny. »Divoši« hostí slavného cestovatele, sotvaže se navrátil z oblasti vecného snehu
ci z tropických bažin; vynikajícího politika, jakmile pronesl
rec, která rozrušila celý politický svet; autora nové knihy, na
niž verejnost reaguje velmi bourlive po dobu »celých« sedmi
dni'l; generála, který na hlavu porazil neprítele, nebo šikovne
vyklouzl z nastražené mu pasti; biskupa, vrátivšího se z Afriky;
herce, vytvorivšího typ v modní hre, atd. atd.
Po obvyklém bežném rozhovoru musí každý host »divochum« neco prevésti, cokoliv - short of hurglary - t. j.
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všechna, krame laupežné krádeže. Když jest pa abede, zabuší predseda trikrát ahramným válecným palcátem a vyzve
»rudé bratry«, aby vykaurili dýmku míru, t. j. dautníky. V té
dabe pranese vzácný hast rec, a tatO' rec rozhadne musí býti
vtipná a musí vždy kancit anekdatau, - tak velí starý; zavedený zvyk klubu. Jest velice zajímava, pazaravati, jak starý
vausatý astranam, abjevitel navé komety, dustaJný biskup nebO'
drsný generál z kalanií, zvyklý pouze na úsecné pavely, se
snaží vymysleti ci vzpamenauti si na »neca zábavnéha«.
Také klub výstredníku má svuj dum, nedalekO' námestí
Piccadily. A stejne jakO' v klubu »divachu« mahau býti jehO'
cleny pauze velmi bahatí lidé. Na tamta klubu není »výstrednim« nic jinéhO', než název. Jinak jest ta naprasta úctyhadný
klub »bahému«, sjíždejících se ve vlastních autamabilech.
V Landýne jest pres asmdesát podabných klubu, jichž cleny
nemahau býti ledajací usmalenci s racním duchadem peti tisíc
liber šterlinku. »Klub výstredníku« jest razhadným adpurcem
meštáckéha pravidla, které narizuje, že každý abcan má býti
a pulnaci již v pasteli, _. vysvetlil mi pred lety kterýsi »výstredník«, když jsem jej pažádal, aby mi farmulaval »symbal
víry«.
Klub je atevren ad pulnaci dO' ctvrté hadiny ranní. Padívejme se tam. Nejdríve nám padne dO' ocí velikánský abraz,
pakrývající celau stenu, znázarnující rej nymf a satyru. Místem d6je jest zrejme takavé podnebí, v nemž by fíkavý list
byl abtížným a zcela prebytecným. Padlahy klubu jsau pastlány ahramnými kaberci, v nichž jsau vetkány padivné abrazy; na pr. savy, držící v zabácích hadiny, jejichž ciferník
má pauze císlice XII. a IV. Také hadiny, stající na nádherném krbu v predsíni, mají jen tytO' dve cifry. Zbývající císlice
jsau bez ladu a skladu vytepány zlatem na mramaravé desce,
dO' níž jsau hadiny zasazeny. Mima ta jest na desce nápis:
»Chvíle, která se stává mukau, delá z claveka hlupce«.
Nejdríve uvede clen klubu svéhO' hasta dO' bufetu. Válka
pastihla výstredníky krutau ranau, t. j. zákazem nalévání silných nápaju pa uplynutí ustanavené hadiny. Výstredníkum nezbyla avšem nic jinéhO', než prijmauti tatO' navé narízení s pakarau, s jakau se prijímá smrt, prati níž jsau i výstredníci
bezmacni. .. Na stenách v jídelne visí partréty slavných
clenu klubu, jejichž hlavy trcí na pidimužích telech. Mezi te·
mita jsau razvešeny kresby, znázarnující ženy, jichž jediným
adevem jest jejich vlastní kuže. V bufetu i v jídelne setkáme
se s nekalika desítkami mladých, starších i zcela starých »výstredníku«, kterí salidne, vážne a s razmyslem pajídají, papíjejí (neuderila-li avšem ješte hadina, predepsaná zákanem)
whisky se sadavau vadau i bez vady, šampanské, partské ':i
jiné vína, ablíbené nejen u vÝstredníku, nýbrž i u meštáku.
Výstredníci jsau ableceni prísne dle mady. Obcas vystupují
i mima hranice svéhO' klubu; nejcasteji hramadne navštíví nekteré divadla. Mezi pátau a šestau hadinau navecer zastaví
pred divadlem ahramný vih, z nehaž jeden pa druhém vyskakují clenavé klubu. »Vtrhnau« dO' divadla, jehaž majitel
i slaužící již cekají na predem ahlášený »vpád« výstredníku.
Paté jsau uzavreny dvere a výstredníci hrají sami pro sebe.
když skancí, pašle jim majitel divadla úcet, který tajemník
klubu zaplatí šekem, prazkaumav pazarne každau palažku.
Nuže, jací ta jsau bahémavé, jež vidíme v klubu VÝstredníku? J sau tu vynikaj íd beletristé, kterí pacítaj í své príj my
na desetitisíce, malíri, kterí nemusejí, jakO' hrdina Murgeruv,
stále predelávati abrazy a pradati je kanecne jakO' vývesní
tabuli, a herci, placení jakO' vehlasní tenari.
] sau ta vesmes velmi, velmi bahatí lidé, kterým je príjemno
nazývati se VÝstredníky a jimž Selnechce a pulnaci dO' pastele.
Všichni titO' »bahemavé« se baví a delají »výstrednasti« v me·
zích prísné dustajnasti. Zkrátka, každý z nich dle príslaví
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»radavati se jest trudna«, - »takes his amusements very
sadly«.
Všechny tytO' kluby jsau zbytky staré, predválecné Anglie.
Pa válce abjevily se v Landýne navé nacní kluby, jichž cleny
jwu príslušníci »jinéha svazku saciální histarie Anglie«, než
»divaši« a »výstrednícÍ«. O techtO' klubech cteme nejvíce
zpráv v palicejní kranice. V techtO' dnech na pr. sebrala palicie
242 clenu »Cursitar dubu«. Dámy byly nazítrí
privedeny
k saudu v maškarních kasty mech. V techtO' navých klubech
schází se spalecnast dle francauzské písnicky:
Paur y danser le cancan ...
Taujaurs - taujaurs.
La nuit camme le jaur ...
Et yaup! yaup! yaup!
Tra la la la... la la la!

Prícinau kanfliktu s palicií nejsau však chareagrafické výstupy, nýbrž kakain, apium, pitky v zakázané dabe a karty,
karty, karty ...
Dioneo.
La n d Ý n.
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Socialismus a umení.
Jedním z nejvážnejších a nejméne kompromisníc:h
zástupcu víry v duležitost a cenu ideálu jest Ramsay
MacDonald. Ješte žádný politik a hlavne žádný ministerský predseda nekladl takovou váhu na velkou
potrebu ideálu v dnešních dnech.
V jedné znamenité reci v prosinci minulého roku "a
tema o »Ideálech v politice« MacDonald,
narážeje
l~a výrok jedné z ženských kandidátek strany práce, že
už nikdy nenalezne dosti mravní odvahy, aby prošla
bahnem, jímž musila projíti pri posledních volbách,
prohlásili, že »ti z nás', kterí prošli tím vším a popsali
to nejakými nepeknými a útocnými slovy, nabyli ješte
dosti opacné zkušenosti k víre, že anglický národ pripustí idealismus ve verejném živote a my že upevníme
své ideály.« Pravíl dále: »Chcete daleko více než program; chcete neco jako evangelium. To není pouh)'
výraz nejaké sentimentality, to jest pevný, praktick)"'
výsledek pozorování a zhlšenosti.«
Pro mnohé z tech, kterí se úcastní celou duší namáhavého života praktické politiky, - hlavne pro ty, kdož
mají málo závideníhodnou povahu - se stává hlavní
nezbytností ukojení naléhavé potreby klidu. Štastni ti,
kdo si mohou popráti takového osvežení. Vrací se
k námahám a obtížím boje posíleni! Pekným obrazem
toho jest vynikající clánek ve »Forward«, uverejnen~'
pred nedávnou dobou pod názvem »Po ooji«, v nemž
napsal MacDonald tato znamenitá slov'a, která v mnohých vyvolají srdecnou sympatii:
»Nekdy musíme uprchnauti rred známými vecmi, tváremi a hlasy, pred denním kolobehem a všedním zamestnáním, nebat naše duše se padobá trsu zelené trávy príli,i
pašlapanému. Musí se chránit a ašetravat a musí se jí
paprát samata.
Tu mi paprej te cestu dO'hor, becení avcí, mraky, slunce
a déšt, hraby vymrelých ras, daškavé strechy živých, dýmku
a ahen, když se den chýlí ke kanci, a cistau pastel k spánku,
až dO' chvíle, kdy mne slunce rána prabauzí.
Klamau-Ii prátelé, harská cesta nikdy nezklame. Máte-Ii
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úspech, nelichotí. Není jízlivá, prohrál-li jste volby. Je
vždy vaším verným prítelem a svou bodrou vyrovnaností
vám oslazuje a osvežuje zdraví.
Nic není nad ní spolehlivejšího, a šfasten jest ten, kdo.
k tomu došel.«

*

Za svého úradu ministerského predsedy pri otevírání výstavy moderního francouzského umení v cervnu
minulého roku v'yjádril MacDonald své mínení, že
není nic duležitejšího nad povzbuz,ování soucasného
umení: »Každý se žene za starými mistry, ale soucasný umelec dneška jest starým mistrem budoucnosti.« Umení, pokracoval, jest jakýmsi výrazem internacional~smu. »Tato schuze vzdala poctu našim
francouzským kolegum, umelctlm, a tato výstava se
zaradila mezi ty vzácné prípady, které odstral1ují nesnáze a umožl1ují vzájemnou pomoc. Ocekávám, že
umení bude hráti velkou úlohu v prispení k' internacionálnímu a universálnímu míru.«

111

pr0sté práce kreslírské, dekoratérské
a remeslnické
jako denní zamestnání lidí prumerné schopnosti a zvýšení volného casu, které bude jedním ze štastných výsledku osvíceného socialismu, umožní každému, aby
uhl všeho svého nadání k tvorení umeleckého díla,
které bude volným výrazem jejich duševních schopností. Kapitalismus
a plutokracie,«
koncil Dowse,
»se nezajíma1Jy o umení - leda jako o investici.« Pripustil, že plutokracie ve stredoveku mela dobrý umelecký vkus, ale tvrdil, že dnešní plutokracie nemá vubec žádného vkusu.

*

~ J ovinárské
zprávy z posledních dvou meS1CU se
zminují o prerušení »dlouhého mlcení« starého príslušníka strany práce, kdysi proslulého clena parlamentu, který- proslovili rec n.a výstave moderního malírství v Hanley. Pravil, že jest tu rostoucí poptávka
tech, kterí byli nesprávne pojmenováni
prostÝm lidem, po lepším spolecenském a- umelectejším živote a
že by se me].o této potrebe vycházeti vstríc s vetší od*
vahou, vynalézavostí a pomocí, než jakou dríve projeBernard Shaw také vyjádril své názory na dnešní
vovaly útvary místní správy.
potrebu umení a vyslovil výstrahu pred soustredováNejen že upadla úcast davu na footbalových zápaním se na minulost a na umelecké nadvýrobe. Ve své
sech a jiných preprofesionalisovaných
sportech, »ale
zahajovací prednášce na Skóle umení a remesel vai kino a jiné fal'ešné útvary umení ztratily na své priroval studenty, aby nezacínal~ život v nevedOl111osti tažlivosti«.
o tom, jak svet na ne pohlíží - totiž jako'na nemravLid mus,í dostati umelecké galerie, musea a zábavní
né a nepocestné. llekl doslova: »J á jsem se O'všem rozstrediska, která by nahradila
necisté zábavy, lidem
hodl pro umelecký život, protože jsem nedovedl žíti
moudre opouštené.
*
pocestným životem. Ale umení jest jednou z vecí,
které se musí delati dobre.«
Byla usporádána výstava obrazu od dokaru, poVaruje mladé lidi, aby neutíkali od minulosti, posluhu a nezamestnaných
delníku ve východní ctvrti
znamenal, že to nejhorší v devatenáctém století bylo
Londýna, otevrená ministrem výchovy lordem Eustace
vytvoreno v dobe, kdy lidé psali a ucili se zurivému
Percym. Bylo konstatováno, že 200 z prítorntrlých clenadšení pro gotické umení. Pokoušeje se povzbuditi
nt! je bez práce. Reditel výstavy rekl zástupci listu, že
studenty k zdravému opovržení k minulosti, vypra»mnozí z tech mužu, kterí tu maIlují nebOl pracují, nevoval jim Shaw, jak se zmýlil pri návšteve chrámu
dovedou cís6 ani psáti. Dejte nekterému z nich pero,
v Beverley. Videli tam krásné okno, které se lesklo
a 0111 bude na rozpacích. Dejte nekterému z ni,ch štetec
jako drahokamy, což jest vlastností nejlepšího bareva barvy a namaluje vám znamenitý obraz.«
ného skla. Vypadallo jako »nejdokonalejší
dílo triSocialistická výstava umení došla všeobecného úspenáctého století«, ale po dotazu byl poucen, že je to
chu a našla znacný zájem i velký pocet návštevníku,
dílo moderního umelce, které bylo sem umísteno pred
z nichž skotští clenové parlamentu pr,ojevili prý velké
tremi roky.
*
uznání. Jeden nadšený divák prohlásil, že »by byli vystavovatelé
\iVilliiama Morrise, který by byl
Na schuzi v R e s t a u ran t u Z r e for m o van é videl v tech okouzlili
obrazech vznik demokracie v umení. Tito
k uch y n e v Londýne pod protektorátem
Rady soskotští »divoši« - umelci hledají krásu a jest pozorucialistick)'ch nedelních škol mluvil C. M. Dowse na
hodno, že si zachovali svého ducha a nazírání ve své
tema »Umení a socialismus« a rekl, že prišla-lli. pro
krajní chudobe a bíde. Jedním z nejzajímavejších odsocialisty doba, aby vedli stát a zemskou správu, že
delení výstavy jest oddelen,í politických kreseb, kde
musí mezi jiným zlepšiti možnost prístupu k umelejsou sesmešneni majitelé trustu a vubec »vykoristockým s,vetovým dílum, zdufazl10vati obrazotvornost,
vatelé« slohem výmluvným a prece zdrželivým.« Shlekterou jest pokládati za užitecnou prO' každý obor liddali jsme, že z výstavy v tomto zvláštním oddelení
ského života, a musí umožniti volný vývoj umeleckých
povstal nápad založiti delnický humoristick)' list.
sil u tech, kdo mají nadání. Prednášející pravil: »Má*
me tedy pripustiti existenci velkého poctu obcanu,
Chelmsfordský biskup rekl nedávno, že Anglie stojí
kterí se zdají pracovati v krecovitých výbuších, když
pred vzkríšením pohanství. Syn jednoho známého žnrjsou inspirováni, jak oni tomu ríkají? Nepostaví se
nalisty s mm nesouhlasí. Pravili: »Ponevadž bylo ponaše zreformovaná spolecnost proti temto lenochum?
hanství jedním z nejlepší.ch období v lidských dejinách,
To by se dalo rozrešiti filtracním postupem. Meli
prál bych si, aby byl biskupuv úsudek správný. Na
bychom použíti k jin)'m úcelum práce mnoha tisícu
neštestí jsme upadli do neceho nekonecne horšího. Potak znných dnešních »umeku«, a svet by nebylo nic
hanský vek byl vekem, jenž vzdával poctu duchu a
horší. Velké umení 'bude vždy vzácné, a narídí-li stát,
mozku, na rozdíl od dnešní daby, která zbožnuje živoaby se osamotnilo nekolik jeho velkých umelcu a príscišnost a materialismus.
Dnes jest doba železa a poline omezí cinnost lidí s malým nebo nevyvinutým natiky. J€-, to doba amerikanismu, ne pohanství. Velcí
dáním, prinese to nejlepší výsledek. Neradím k potlapolitikové uznávají ideálly, a ideálem dnešního veku
cování každé umelecké schopnosti, ale bude tu spousta
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jest »pryc S tím«. Hbité nohy jsou silnejší než silné
paže, bystrý mozek jest mocnejší než ~v{ircí touha.
Výsledkem jest, že životní boj je denne prudší a usilovnejší, a výsledný život nestojí za tu námahu.«

*
Známý herec a divadelní reditel Artur Bourchier,
který se ted pridal se svou ženou ku strane práce, pro~
jevil praktickou a velmi cennou príchylnost. S nadšením a velkodušností dal divadlo na Strandu k použití
Neodvislé Strane práce, aby »vyjadrovall3. ideály ~trany nejen slovy, ale i hudbou, dramatem a umením
v nejvyšších jeho formách«. Paní Bourchier se cinne
úcastní v organisaci nedelních vecerních schuzí; jest,
clenkou výboru, který má na starosti tatO' porádání.
Jak duležitý jest tento plán pro delníky, jest vyjádreno ve slovech Fenner Brockwaye, tájemnlíka Strany Práce:
»Pan Bourchier nám dovolil užívati tohoto divadla bezplatne a sám nese všechny výdaje za svetlo, topení atd.
J cho velkodušnost nám umo~'nuje založiti tento podnik
na novém a snaživém úsilí. To, oc se snažíme, není pouhou
politickou propagací. Socialismus, jak vidíme, nebojuje jen
za chléb, ale
za krásu. Snaží se rozrešiti hospodárskou
životní otázku tak, aby i duševní, estetická a spirituální
stránka mcla nej aké vyhlídky.

i

Nedelní
zrízeny,
ukázaly
chleba i

vecerní schuze lidu v divadle na Strandu byly
aby odpovídaly neuspokojené touze po kráse a aby
cestu k civilisaci, kde bude pro všechny dosti
krásy.«

Nejzajímavejší programy byly usporádány, a tento
nový podnik, který si právem zasluhuje s,vého úspechu,
získal podporu a povzbuzení divadelních, hudebních a
umeleckých kruhu.
První k,ocovné divadlo pomocné Ligy umení, které
prokázalo tak úspešné snahy o osvícení a rozšírení
obzoru vesnických obyvatel severní Anglie, zrídilO' tecl
druhou podobnou spolecnost. Tato, vybavená deseti
herci, orchestrem, dekoracemi a repertoarem anglických her, lidov)'mi tanci - které nyní pozoruhodne
oživují - a zpevy, podnikla svou první cestu na zacátku. nového roku.
.
O prvních predstaveních se nedávno vyjádrila tajemnice Ligy slecna Anita Berry: »1'ento úspech kocov~1ého divadla, které zacalo nekolik profesionálních
hercu pred peti léty ve vypujceném vozíku se jmením
25 liber, jest jedním z nejduležitejších úkazu v anglickém divadelním s'vete. Možná, že jest kolébkou nového anglického umeleckého divadla. Jest možno, pripojila plna nadejí - »že, máme-li dve cestující spo~
l,ecnosti, zrídíme si stálý hlavní stan. IVLondýne, malé
vlastní umelecké divadlo, a že bude asi nekde ve východní ctvrti mesta«.
»Velký šed)T VLIZ«prvního kocovného divadla jest
dnes znám~m zjevem nejen na severu Anglie, ale i ve
Skotsku.
Jeho výsledky jsou dobré: navštívilo 550 míst, aby
potešilo tamní obyvatele, a projelo již 12.000 mil.
Jedním z jeho nejvernejších ocei'íovatelu jest 1'homas Bardy, který prohlásili o tom divadle, že »privedlo dramatické umení ke dverím lidu«. Jest to jiste
Dozoruhodný a cenný hold od tak cteného spisovatele.
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Obchodní pnnlCl a úredníci se stali cleny »Mestsk)1ch domácích hercu«, a se spolecností hercu ve stárí
»nekterí asi dvacet, jiní i 4Y:í wku«, usporádali nedávno predstavení »Elvy z ríše vil« O'd lady! Margaret
Sackvil1e v jednom z londýnských divadell.
Jejich predstavení bylo tak úspešné, že prý mnozí
z hlavních predstavitelu hry dostali nabídky od londýnských divadelních reditellt, aby opustili své zamestnání u pultu a v kancelári a venovali se studiu dalších
rolt
Odmítli prý jednomyslne tuto nabídku, nebot »chteli
zprvu slyšeti, 00 si;~ndýnské obecenstvo myslí o jejich
prvním divaddne výchovném pokusu.«
*
Divadlo »Old Vic«. Musím se zmíniti, treba jen
krátce, o tomto divadle pro lid, s velmi nízkými cel~ami, které se tak proslavilo a právem došlo úspechu
- »Olld Vic« v ulici vVaterloo v Lond)'ne. BylO' zalo~
ženo pred nekolika léty slecnou Emily COllUS, jedním
z ženských prukopníkll, a pokracuje ve svém pro5pešném díle pod neúnavným vedením její vnucky slecny
Lilian Baylis.
N a podporu tohoto divadla a na zajištení stálého
clt"lkladného základu pro ne usporádal »Kruh divadla
Old Vic« tanec a nemohru v králbv5kém zahradnickém
sále ve Westminstru
za pomoci nadacního fondu.
Predvádení Shakespearových her a operní predstavení jsou hlavním dílem tohoto lidového divadla, a clenové obou spolecností se toho vecera sešli a veselili
za prítomnosti slecny Baylis, která se vrátila z cesty
do jižní Afriky. Musím pripomenouti, že v divadle
),Olld Vic« se obcas predvádejí mnohé ze starých angli,ckých her - s dolmnalým umením a pochopením; napríklad Sheridanova »Škola pomluv« a »Souperi« a
Goldsmithovy »Stupne k vítezství«.
*
Tyto peclivc sestavené clánecky, nemusíte císti, nechcete-li. Nejsou to práve organisace, zrízené Stranou
práce, ale jsou zarízeny pro lid.

Knihy redakci zaslané.
Slovanský
prehled (1914-1824). CK šedesátým narozeninám
Adolfa Cerného.) Usporádali A. Frinta a F. Tichý. Sborník
statí, dopis11 a zpráv ze života slovanského. Nákladem »Orbisu«.
Stran 408.
A. Lubarov: Písne o zhorklém milování. (Básne.) Nákladem
autorovým. V komisi St. Kocího v Brne. Stran 30.
A. Lubarov:
Zapadlý svet. (Básne.) Nákladem autorovým.
v komisi St. Kocího v Brne. Stran 70.
E .. Rec11{s: Náboženský
vývoj lidstva. 3. díl. Padesátý sedmý
díl poucné a zábavné knihovny »Zeme a lidé«. Nákladem Ceské
Grafické Unie. Stran 130. Za, Kc 10.-.
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Preložil J. J. Paulík. Ilustroval VI. Rada. Nákladem F. Svobody, Nusle. Stran 86.
Dr. Vlastimil Matula: Einsteinova
theorie relativity.
(S 13
obrazy.) Lidové osvetové knihovny C. 32. Nákladem F. Svobody, Nusle. Stran 130. Cena Kc 9.-.
F. A. Springer:
'úsmevy.
(Básne.) V 500 výtiscích vydal
F. Svoboda, Nusle. 6. svazek knihovny »Mladí autori«.
Stran 34.

