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Politika

lCarel Engliš:

Politický egocentrismus.
Od cítení, poznání, vule a cinu nelze odpoutati sub

jekt, který cítí, poznáva, chce a jedná. Vše to t·edy na
subjektu závisí, jest do jisté míry subjektivní. Pri citu
a vuli jest to samozrejmé, ale i poznání naše vzniká
spolupusobením našeho poznávacího intellektu a vnej
šího pr,edmetu poznání, tedy subjektu a objektu po
znání a my niceho o tom nevíme, jaký jest svet o so
be, nýbrž víme pouze, jak se nám jeví. Že pak jednání
naše, jako výslednice citu, poznání a vule jest podmí
neno subjektem a jeho povahou, netreba šíre vyklá
dati.

Ale subjektivní cinitel miHe vystoupiti do popredí
zpusobem a mírou nenormální a sociálne škodlivou.
Jakkoli jest cítení subjektimí, neobmezuje se jen na cí
tení vlastních strastí i radostí, nýbrž predstava cizí ra
dosti i cizí strasti vyvolává v cloveku vetší ci menší
ohlas, soucit, úcast a p. ,Jestliže však subjektivismus
soustreduje cítení pouze k vlastnímu »já«, promenuje
se v egoismus se všemi dusledky pro vLIli i jednání.
Egoista nejen že necítí cizí strast, on necítí ani když
raní, nedomyslí úcinkll sv}'ch slov na cizí duši, nezná,
jak ríkáme, »taktu«. Nedostatek cítení s druhým je
vyvážen zV}TŠenýmcítením všeho, co se dotýká jeho
»já«. Vztahuje vše na sebe, je osobní, vrací se stále
ku svému »já«, nadhodnocuje sebe. To je koren ego
centrismu.

Ale egocer"rtrismus se poznává též v poznávání a
\' úsudku. Mluvili jsme svrchu o subjektivismu všeho
poznávání, to znamená, že lidský intelekt jest urcitým
zpusobem UZpllsoben vnejší svet vnímati, myšlenkove
dle dan}'ch forem myšlení zpracovati a si ho predsta
vovati. Nemohu chápati vnejšího sveta leda v prosto
ru a jeho zmen leda v casu. Jen urcité druhy vln se
mne jeví zvukem a jiné svetlem, nemohu ríci, že co ne
vidím, není atd. Dotud je každé poznání subjektivní.
Avšak egocentrista vidí svet nejen takovým, jakým se
jeví cloveku dle povahy jeho intellektu, nýbrž tako
vým, jakým chce, aby se mu jevil, cili jinými slovy,
podrizuje své pozorování, poznání i úsudky svému cí
tení a prání. I to je všem lidem až do jisté míry vlast
ní a už Caesar rekl: Quod homines volunt, id libenter
credunt. (Co lidé chtejí, tomu rádi verí.) Egocentrista
upravuje vnejší svet v pravdu svému prání a svému
»já«, ale nelze ríci, že lže, ponevadž je subjektivne
pravdivým.

Pravili jsme, že egocentrismus jest antisociální. To
je predevším odtud, že spolužití lidí a budování spo
lecnosti nutne žádá urcité míry spolucítení. Dttsledný
egoismus nikoho neohlaží a je rozkladný. Ale též dis
kuse s lidmi egocentristicky založenými je velmi težká.
Že dLlsledky egocentristického cítení a myšlení, totiž
vule a jednání, musí býti antisociální, netreba už šíre
dovozovati. Tak se tedy jeví egocentrismus osobní.

Politiku delají lidé a jest na dlani, že sklony svého

cítení i myšlení prenášejí i do svého pllsobení politi
ckého. Politické smery se pak odlišují netoliko obsa
hem svých citll, nýbrž i methodami svého myšlení a
své práce. Urcit}'m vyhranen}'m typem methody poli
iického myšlení je obdoba osobního egocentrismu, rek
neme politický egocentrismus. Ponevadž beží o me
ihodu a ne o osoby, mllže se projeviti politický egocen
trismus v každé politické strane. tu jako vedoucí, tu
jako minorita. Stálo by za úvahu, není-li urcité oci
ální posta\'ení více k nemu náchylno, nežli jiné. 1'0
litick}' egocentrismus musí tedy vykazovati všecky
známky egocentrismu osobního. Pokusíme-li se ale
spo11 letmo o charakteristiku politického egocentrismu,
nemyslíme na to. jak se projevuje osobní egocentris
mus v politice, cili jak se chov[l egocentrista v poli
tice, nýbrž na to, k jakým methodám politick}'m vede
obdoba egocentrismu osobního.

Na místc egocentristického »já« nastupuje v politice
»my«. »lIy« je v politice strana a národ. Národní ego
centrismus je protivou nacionalismu humanitního, kte
r}T miluje SVllj národ, ale cítí i s druh}Tm, nechce Syuj
rozkvet na úkor druhého, chce mír a tudíž dohodu,
vidí v národech kulturní formu, ve kterou se nutnc
údívá lidstvo. Egocentristický nacionalismus nejen že
miluje vlastní, ale soucasne nenávidí. druhé (šovinis
mus), hledá moc i na úkor jin}'ch, chce opanovat (im
perialismus), jeho methodou je prestyž, vlastní moc a
mec. Ponevadž nezná korrigujících zreteltl k sobe rov
ným národttm, stává se mu zájem národní úcelem,
jenŽ: svetí prostredky, úcelem, který je základem pdlva
Zl mravnosti. Vede nutne ke konfliktum, jimiž ohro
žuje vlastní národní existenci. Dejiny mají pro to
mnoho dokladl!'

Castejší je egocentrismus stranický. Stranictví a
strane se podrizuje vše. Jen straníci jsou plnoprávní
obcané, legitimace stranick{L je jako prukaz obcanství
i jako prllkaz zpúsobilosti. Právo a ethika je stranicky
ohranicena a láska k bližnímu je na legitimaci. Ba
:,tranick}' egocentrismus si podrizuje i zájem stútní,
ale ne bez omluvné formule. Stranu potrebuje st:'t a
prospívá tudíž i státu, co prospívá strane. Na stra
nících není hany. ale ostatní všechny strany jsou hor
ší a nemravnejší.

A tak jest patrno, že si egocentrismus politick}T pod
manuje pravdu, právo a mravnost, ponevadž si ve
svém »my« staví hodnotné stredisko, jemuž není nic
souradné ani nadrízené. Pravda objektivní ustupuje
pravde velkého poctu a zájmu onoho »my«, jméno se
stává jeho nástrojem. Mravnost prece vyjadruje ve for
me povinnosti hierarchii zájml!. Jednal Friedrich Adler
mravne? Tenkráte jednal mravne, byla-li povinnost há
jiti svobodu národní vyšší nežli hájiti zájem jednot
livce na živote. Proto se obet života hodnotí podle
velikosti myšlenky, které byl obetovin. Ideologie ego
centrismu jest proto vadná, že nekde daleko od nej
v-yšších met lidských ideálú a hluboko pod nimi st:lVí
hodnotný bod pro pravdu právo, a mravnost.

A tak muže býti idealismus v,elmi egocentristický,
jestli myslí jen na krásné, aby nevidel ošklivého, jestli
povznáší oci k nebi, aby nevidel lidské bídy, jestli chce
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obrátiti pozornost k zájmu národnímu, aby zastínil
spor mezi bohatým a chudým, jestli zkrátka prizpuso
buje ideál svému cítení, své vuli a svému zájmu.

J Egocentrismus politický se tedy pozná už. bodle svého \1'\.odnotného hlediska, podle toho, co chce, podle
svého pomeru k druhým. Pozná se však též podle
svých method. Jsou to predevším methody prestyže.
Takové methody jsou možné v politice zahrarficní,
vnitrní, financní a všude. K methode náleží casteji už
zmínený pomer k pravde. Typickým prípadem jest de
magogie všeho druhu, pravda velkého poctu. Sem též
r..áleží osobní rešení vecných problémLl a první otázkou
je, kdo to udelal. ne jak to udelal. Dovršuje se egooen
tristická methoda pomerem k zodpovednosti; voda je
vinna, spadne-li do ní egocentrista, a volici jsou vinni,

"že ho nevolí. •

Demokracie má s egocentrismem nejvetší potíže.
Demokracie prece vzniká z uznání stejného práva dru
hého cloveka i národa na život hmotný i kulturní (po
litický) a musí vésti ku vyrovnávání zájmových sfér.
Egocentrismus jest v rozporu s tímto korenem demo
kracie. Demokracie vede tedy k smíru a dohode mezi
národy, trídami i jednotlivci, egocentrismus v,ede
k rozkladu, boji o revoluci. Tak je bolševismus zrov
na tak egocentristickou methodou jako fašismus a im
perialismus, jen obsah je rLlzný. Jeve všech stranách
trochu sklon k egocentrismu, ale prohloubení demo
kracie žádá jeho potlacování.

v •
Zivot a instituce

Jaroslav J( olman-C assius:

Nekolik pražských ~oudcu.
v.

. Náš predešlý portrét predstavoval vicepresidenta
zemského trestního soudu Antonína Kratochvíla v úlo
ze 'lichevního soudce. Jeho tvár mela pevné, tvrdé
rysy, jeho talár temnou, sytou cern, splÝ\Tající s prís
ným šedým pozadím. T:ento obraz mohl by viseti
u každého soudu jako v každých kílsárnách o\Jraz ge
nerála. Pri posledním tahu však 'nám štetec' trochu
uklouzl a zlomil tvrdou linii úst, talHe jsme mimodek
také namalovali" jeho milý lietský úsmev, ktel!ý není
castý, tím méne oficielní. Bylo by škoda tuto pone
kud neslohovou hrícku náhody opravovat. Rozhodli
jsme se radeji, že naskicujeme do rohu obrazu tewej
šími barvami medailonek téhož soudce v prusvitnej
ším a 'lehcím taláru, aby bylo videti lépe cloveka
než úredníka a aby tak touto dodatecnou il1ustrací
Lyla vyvážena zdánlivá neduslednost na portrétu ofi
cielním.

Nechme bez odpovedi otázku, kde se bere ten sta
tecný a milý úsmev na rtech bytosti tak cele pohJcené
težk)'m úradem, a pozorujme našeho soudce v opác
ném a neméne lidském afektu, když se uprímne a do
opravdy zlobí. PLlvod onoho vlídného úsmevu, který
zakoncuje dlouhé a únavné kampane spravedlnosti,
bylo by nám hledati hluboko v lidské duši a na dne
její ho zdraví, jehož rLlmenec móžeme obcas zahléd
nouti i pod nejneproniknutelnejší maskou povolání.
Dóvody, proc se clovek zlobí, jsou mnohem patrnejší
a prostší.

Tak lze se dosti casto a zcela právem zlobiti, když
je clovek predsedou tiskového senátu. Souditi lichváre
je težké povolání a nijak radostné; ale mohu odsouditi
deset 'težk)'ch zlocinó lichvárství jako složiti deset fur
písku, je to práce a mohu ji delát treba nk akord. Je
to poctivá práce, po které bolí jen záda, a je to práce
pro dobré, silné lidi, kterí chtína tom božím svete
neco udelat. Tisíc lichváró pod zámkem, to je porádná
hromádka vytrhaného plevele. Ale co je tisíc ceských
žurnalistó, odsouzen)'ch pro urážku spáchanou tiskem?
To je hromádka, o jejíž úcelnosti byl sice presvedcen
zákonodárce, ale která dobrého soudce, zvyklého na
tuhou, ale solidní práci, nemuže naplniti uspokojením.
Lichva je hydra a mLIže býti rozkoší pro bojovníka,
který se v tom vyzná, urážeti její nenasytné hlavy,
pres to, že znovu narLlstají. Boj se zlem trebas vec
ným není marný, je to v nejhorším prípade jakýsi druh
bohoslužhy. Ale choditi po louce a srážeti hlavy pam
peliškám, to jaksi neuspokojuje muže, kter)' pred tím
nedelal nic polovicatého a ldrerý miluje tvrdou, chlap
skou práci. A odsoudíme-li odpovedného redaktora
Spatného, že »necetl, ale do tisku dal« clánek pana
JI oršího o tom, že pan Nejhorší vzal úplatek od pana
Mizery, nemáme pocit, že jsme utali jednu hlavu
hydre lernejské, nebo 'že jsme uhnali k smrti škud
Eého kance erymantského. Máme dojem, že jsme
proutkem ušvihli hlavicku pampelišky a že jsme si na
to nemuseli bráti talár soudcovský. Nikoli snad, že by
obcanská cest byla neco menšího než hokynárské zboží
a 'nepotrebovala takové ochrany proti škLldcum, ale
proto, že to není proste dobrý a spravedlivý materiál
pro dobrého a spravedlivého soudce.

A casto ten cípek uražené cti, který se strcí soudu
do ruky, je na celé veci nejméne dóležitý, ale soudce
nemóže soudit, co není žalováno. Nezbývá mu, než
vyprati ze špinavého kapesníku jen cíp, který dostal
clo prádla, a ubohé žurnaEstické pampelišce ušvihnouti
její pýratou hlavicku. Takové zamestnání cloveka
trochu dopaluje. Taková vec nedrží dobre svého muž,e,
ale každou chvíli vypadne nebo neco do toho prijde co
sem vubec nepatrí, clovek by s tím nejradeji praštil,
ano, to by clovek také udelal, kdyby bylo po jeho, ale
:iení, a tak mLlže clovek jen obcas seknout tužkou,
vstát a jít k oknu a hubovat trochu do Spálené ulice,
kde j,ezdí a rincí tramvaje a proudí život v celé své
prekotné a neprávnické chaoticnosti. Zatím se strany
uklidní a obhájci se rozpomenou na své právnické
vychování. Je-li nekdo predsedou tiskového senátu
jako vicepresident Antonín Kratochvíl, musí se casto
zlobiti.

Lze býti prísným, chladn)'m soudcem, sedí-li na la
vici obžalovaných lichvár, zlodej, vrah, pro které byla
továrna spravedlnosti zbudována, to je dobrá látka
pro dobrého mistra, ale posílají-li k zpracování no
"iny, to se musí clovek zlobiti. To už není cistý ma
teriál, v tom už jakoby mel nekdo prsty, komu nešlo
jen o spravedlnost. Tento povl zavání politikou. 1\ je-li
neco, co dobrému soudci mLlže zprotiviti pobyt v soud·
ní budove, pak je to zápach z politické kuchyne a tak
je to také v porádku. Proto v tiskovém senátu musí se
~asto jeho p'redseda zlobiti a behati k oknu do Spá
lené ulice. A po našem soudu je i to zcela v porádku.

Dejme tomu, že by predsedou tiskového senátu (když
už' tedy zákon uznal za vhodné systematicky trestati
sedmou velmoc) byl vždycky muž, který by se nikdy
nepohneval. Kdyby hledel shovívave na mluvcího ža-
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lující strany, která byla ob-- v a, že si pomohla poli
tickým vlivem k státním dodávkám a soucasne vlíd
ným úsmevem povzbuzoval zástupce obžalovaného re
daktora, ,který pr~ve spolkl poznámku žalobcovu, že
také jeho strana má škraloupek cizích fondu, který
tyl žalován. Kdyby s ohleduplnou zdvorilostí poslou
chal zábavnou a prátelskou debatu obou stran o ob
chodních výhodách tcchto podpt'hných akcí, kdyby
sdílel družnou v,eselost nad podarenými ironickými
postrehy obou debatérú zasvecených do tajností poli
tického zákulisí a kdyby konecne po tomto zábavném
rozhovoru, mna si spokojene ruce, nadiktoval jen
slecne zapisovatelce, že obe strany se domluvily, že si
~véšpi11avékapesníky vyperou až pO' volbách, za kte
r~111žtoúce'lem se lícení, oGlrocuje. Nemyslíme, že by
ovzduší hravé veselosti slušelo soudu, trebas soudil
provinilce tak tekavé jako jsou žurnalisté. Je neco
sklicujícího v podívané na instituci, která se tvárí ve
selejší než je. Cítíme, že byly otevreny nebezpecné
pruchody, jimiž mltže býti organismus infikován.
Spravedlnost má býti slepá. pro laksní puvaby tohoto
sveta. Nosí pásku na ocích, aby v nich nebyly videt
slzy soucitu, ale bylo by stejne nevhodné, kdyby bylo
videt, že slzí smíchem. Je mnohem správnejší, když
se zlobí a hubuje u okna do Spálené ulice a když tento
hnev obcas pri'vede z konceptu družné sympatie mezi
rozvadenými stranami se stejným kouskem másla na
hlave.

Mluví se o spravedlivém hnevu, nikdy o spravedlivé
veselosti. Hnev patrí ješte do sféry spravedlnosti. Je
zastrašujícím prostredkem, když hrozí nebezpecí, že
by vinníci mohli proklouznouti mezerami zákona. Je
to rána z pistole do vzduchu, kterou vypaluje krotitel,
aby šelma neskocila, když se musí k ní obrátit zády,
nebokdyž se otevrou dvírka klece.

Hnev vicepresidenta Kratochvíla je vždycky jen ta
kovým opatrením z nouze. Je to jen jakési memento,
že spravedlnost je cosi výlucného. Fiat justitia, pe
reat mundus! je kruté heslo. Fiat justitia, vivat mun
dus je nemravné heslo. Vypálí oknem do Spálené ulice
svuj náboj, zmerí ztichlé shromáždení pátravým po
hledem a prejde hned k dennímu porádku bez stínu
zloby v duši. Ovzduší spravedlnosti je opet cisté a
bezpecné. Šelmy, které nepatrily dO' hry, se plaše oli
zují v koute, a císlo programu, které se jmenuje »uráž
ka na cti spáchaná tiskem«, mLlže býti v klidu a kázni
dohráno jak se sluší na elitní divadlo spravedlnosti,
které nechce býti politickou arénou. A na programu
tohoto divadla jsou témer všecka císla obsazetfa od
povednými redaktory.

S právnického stanoviska je to vlastne znacne nud
l~)'program. Jsou to vlastne stále tytéž kousky a do
konce stáJ.e stejní úcinkující. Vyslovene trestní veci
v ostatních senátech se sice také opakují, ale posky
tují prece sem tam zajímavé odchylky pri zjištování
skutkové povahy. DeJikty tiskového senMu jsou jeden
jako druh)T. Jde jen o to, jak vybrati nejak)-m cistot
r~'m zptlsobem z testa sensacní aféry, které se lepí na
prsty, malou hrozinku trestního cinu, již hledá žaloba.

C'tenári denních listú, které zajímá více testo než
hrozinky, . žasnou nad referáty z tiskového senátu
s proložen)'mi citáty inkriminovaných clánktl a sple
titou historií všech tech podezrení, nápovedí, proká
zan)'ch a pochybných pikantních okolností a predsta
vují si, že na lavici ohžalovan;'ch sedí celá strana se
sv)'mi sekr,etári a poslanci, dLlverníky a senátorý, žur-

nalisty a rediteli a že nastupuje slavnostní dukaz
pravdy na jakémsi božím soudu, který odeje bílým
rouchem nevinnosti kacírskou pravdu a uvrhne do
žaláre její protivníky. V štastných prípadech, kdy se
zkouška ohnem povede, slyší mezi proloženými rádky
jásavé »hosanah« zástupu, kterí padají na kolena pred
radostn)Tm zázrakem, že obžalovaný vylezl z vroucího
oleje nebo prešel rozžhavenou plotnu a tak 'Vydal sve
dectví pravde.

Ve skutecnosti je to vždycky jen odpovedný redaktor
Bohuslav Novotný nebo odpovedný redaktor Danek,
kterí sedí na lavici obžalovaných jako obetní beránci,
jeden za komunisty, druhý za -lidovou stranu, a jsou
to obycejne obhájci dr. Stein, nebo dr. Kalabis a dr.
Myslivec, kterí mají mírné a rozumné výklady o svém
presvedcení, že inkriminovaný clánek nezakládá skut
kovou povahu precinu atd. Co se týce techto stálých
a rutinovaných úcinkujících, není prubeh lícení zdržo
ván; všecko jde hladce jako pri predstavení kasovní
hry. Jakési obtíže mu'že pLlsobiti jen nejaký svedek
mimo angažmá, který plete do úlohy veci, které tam
nepatrí a kterého musí vzpamatovat pohled na zlobí
cího se muže v taláru u okna do Spálené ulice. Vice
president Kratochvíl jako nekompromisní muž práva
je dalek toho, aby okoušel neco pikantnejšího než je
trpká chut krivdy a popelu kajícnosti.

Ale materiál tiskového senátu je tak znecisten lai
ckými prvky, že jednou prece jakoby upadl v pokušení
okusiti neco jiného než chut prá:va.

Privedli k soudu výtvarného kritika, který »ztrhal«
sochare, jemuž ministerstvo zadalo v)TZnaCnou práci.
Umelec žaloval pro poškozování své exist,ence a obe
strany vedly mnoho svedkú z umeleckého sveta.

Jací podivní lidé! Pred spravedlivým soudcem defi
lova'li mladí i starí mužové výmluvných, hladkých ja
zyku, vášnive zaujatých nejrozmanitejšími nevražite!
nými abstrakty, které staré solidní váhy trestního zá
kona nemohly vyšinouti ani na jednu ani na druhou
stranu.

Spravedlivý soudce poslouchal s nemým úžasem
jednoho svedka s vousem proroka a sladkým hlasem
milácka Páne, který promlouval o božském poslání
Umení, jehož království není z tohoto sveta.

Slyšel temperamentní mladé muže hovoriti o nezra
nitelnosti pravého umelce a slyšel v spravedlivém hor
lení »ukrižuj« z úst žalujících.

Ukazovali mu s potupným smí,chem prepodivné
obrazy a poukazovali s pomstychtivou škodolibostí na
to, že je možno držeti je vzhuru nohama, aniž jim to
prospelo nebo uškodilo.

A tyhle veci - vola'1i - líbí se kritikovi, jemuž se
nelíbí, co se líbilo ministerstvu osvety!

»Kýcari!« ozval se mladý vášnivý ženský hlas z po
sluchacstva, a »Kubista!« byla odpoved z neprátel
ského tábora.

Podivné výrazy a ješte podivnejší smysl sporu!
A uprostred bitevní vravy stály vážky spravedlnosti
a ani se nepohnuly. A spravedlivý soudce hledel s bez
radnou zvedavostí do tech rozpálených tvárí, jichž
zraky metaly na sebe blesky opovržení. Tehdy zapo
mnel spravedlivý soudce i na hnev a okno do Spálené
ulice mlcelo v rozpacích. Ale žaloba volala stále na
';éhaveji ukrižuj! ukrižuj! a poškozování existence
bylo ješte z toho všeho to jediné, co trochu zavánelo
trestním zákoníkem. Spravedlivý soudce vynesl tedy
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rozsudek a umyl si ruce z této ošemetné socharské
hlíny. Tehdy snad zastesklo se mu po žurnalistovi
politického listu, jichž delikty nejsou obelsteny kla111a
v)rm závojem krásy, príliš krehkého to božstva pro ra-
meno spravedlnosti. '

Pevná ruka, která rozdílí spravedlivou odplatu Zlu,
miHe se zmýliti na soudu Grácií. Nebyla to Helena,
která dostala tehdy jablko krásy od Parida tiskového
senátu. A dobre tak. Byla to jakási pomsta této insti
tuce za široký obor pusobnosti, který jí navalili na
bedra a za nevhodný materiál.

Ne Krása, ale Vina je specialitou tohoto soudce.
Nikoli zahrada umení, ale labyrint zlocinu je j,eho
domovem, kde nesejde s cesty. Neko'1ikráte zamotaná
a nekolikráte rozmotaná pre pytlácké vraždy hajného
H oužvicky ukázala umení vicepresidenta Kratochvíla
vnikati do podstaty lidských povah, rozplétati prediva
lží a udíleti ceny pravdy. Jen pružný, jemný a prece
houževnatý duch bude se obírati s takovou nevycer
patelnou mnohostranností a s tak obetavým úsilím
otázkou, mluvila-li Šustová pravdu, když vodila soud
po sázavských lesích po prvé anebo po druhé. Krušné
cesty spravedlnosti v sázavských 'lesích potrebují také
svého muže. Co na tom, že vedou daleko od zahrady
Hesperidek?

A/ldré Gide:

Když jsem byl porotcem.
Slavný francouzský spisavatel sebral

vzpamínky na dabu svéha poratcavání
v knize »Sauvenirs de la caur dassises«.

Saudy na mne ad jakživa pusobily neadalatelnau prítažli
vastí. Na cestách mne v navém meste lákají vždy tyto ctyri
veci: verejné parky, tržište, hrbitav a saudní budava. Ale dnes
vím ze zkušenasti, že je neca j inéha poslouch3.t, jak se vyko

nává spravedlnast, a sám k jejímu vykonávání být nápomacen.
Sedí-li clavek mezi abecenstvem, mllže si ješte uchavat víru.

Jakmile usedne na lavici paratcu, mlI že si jen apakavat výrak
Kristuv: Nes u d t e.

Zajisté se nedamnívám, že by se lidská spolecnast mahla
abejít bez saudll a saudcll; ale za tech dvanáct dní. co jsem
byl paratcem, jsem mahl pasaudit, da jaké míry je lidská spra
vedlnast vecí pachybnau a vratkau. To asi jasnc ukáží ty ta
mé zápisky.

*

Z hlaupé abavy, abych na sebe neupazornil, necinil jsem si
pri prvním prelíc.ení žádny'ch paznámek; byl to zlacin proti
mravopacestnosti (budeme jich mít celkem pet). Obžalavaný
je zprošten; ne že by byla r,ejmenší pochyby o jeha vine, ale
hlavne prata, že podle mínení poratcll takavá hlaupast ne stoj í
za adsuzování. Nekterí parotcavé se dakonce zlabí, že saudní
dvur je abtežaván lapáliemi, jaké se, tak tvrdí, dejí všude a
denne.

Pri tamta prelícení jsem byl náhradníkem a nevím prata, jak
ta zaanacili, že clavek, kteréha uznávali vinným, byl jimi zpro
šten. Patrne asi napsala vetšina prati vší pravde na otázku: »Je
N. vinen, že atd.« »Ne«. Tenta prípad se nám vyskytne ješte
casteji a upazarním naií blíže pri prelícení, kdy jsem byl cle
nem paraty a videl zblízka razpaky, ba úzkast nekterých pa
ratcu pred atázkami, sestavenými tak, že je nutí hlasavati prí
ma prati skutecnasti, chtejí-li dasáhnauti tah a, ca pavažují za
spravedlnast.

*

Máme prelícení se žhárem Bernardem. Jeta rázný, ctyriceti
letý chlapík, dasud zachavalý. Zprávy mu vydávají dasti dabré

vysvedcení; jediné, C()I se mu tak ješte muže vytknaut je jakási
»patmešilast«. Nechadí vubec da haspody; prý pije dama, ale
jtha duševní schapnasti jsau v porádku. Jeha bratrí a atec jsau
alkahaliky. Zapálil celkem ctyrikrát, paprvé u své švakravé.

President. - Kda zalažil ahen?

Obžalavaný.- Já, pane presidente.
President. - Jak jste zapálil?
Obžalovaný. - Sirkau.
President. - Proc jste zalažil?
Obžalovaný. - Nemel jsem žádnéha dllvodu.
President. - Pil jste toho vecera?
Obžalavaný. - Ne, pane presidente.

President. - Mel jste rozmíšky se ~vau švakravau?
Obžalavaný. - Nikdy, pane presidente. Vycházeli jsme spalu

vždy dabre.
President. - Ca jste delal v dabe mezi návratem z práce>

v pul asmé až da pul deváté?
Obžalavaný. - Cetl jsem naviny.
Za dva dny nata vyhorel dllm avdavelé švakravé. President

chce mermamací dokázat, že tah a vecera byl Bernard apilý.
Ten uj iš{uje, že byl strízliv. Jinak nepopírá nic, je puvadcem

druhéha požáru, stejne jako prvníha a ješte dvou, které prišly
po nich.

President. - Tak tedy, nepavíte nám, prac jste zalažil?
Obžalavaný. - Pane presidente, už jsme vám rekl, že jsem

nemel žádnéha duvadu.

Jeta apravdu škada, že mel takavé chautky, míní vdava.
Jinak pracoval k úplné spokajenasti.

Saudní lékar, vyslechnut, vypráví a zvláštním pocitu ukojení,
uvalnení, které Bernard dle vlastního daznání jemu pacítil,
když paprvé zalažil pažár. Priznal se astatne také, že pri dal
ších požárech už taha pacitu nemel, »tak že litaval«.

Byl bych rád vedel, nesauvisí-li tenta zvláštní pacit úkaje a
uvalnení u žháre s pohlavní rozkaší; ale ackaliv jsem clen po
raty, nemám dast advahy dát tu atázku., boje se, že by se zdála
chaulastivau.

Tenta astych 11 paratcu je castý.

V jednam dni trají lícení. V pasledním jde a ta, že jakýsi
Canrad ubodal v hádce N. k smrti. Prubehem rízení které

j il~ak nebyla zvlášt zajímavé, si paznamenávám: '

Jak zrídka se celá záležitast predstaví narmálne a proste.
Jak umele casto se zjednadušují pri sauhrném padání fakta
v.ýslechem získaná. Jak lehka se stává, že abžalovaný se rízne
nebezpecne bez'lýznamným výrakem, jehaž dosahu si zprvu ne
uvedomí.

_.- "A tak, jak jsem byl cel Ý bez se bez Ia stí ... « pra
ví Canrad, prubehem svéha lícení (jde a bodnutí nažem které

zasadil své milence v akamžiku, kdy ho ona chtela zabí~).
A akamžite mu president skací da reci:
- Slyšíte, páni parotcavé: cel)' bez sebe zlasti.

A obžalaba se chapí v triumfu této neštastné fráse, kterau
obžalavaný už l1emuže paprít a vzít zpet - zatím ca je zcela
jasné, že ta je pauhá recnicki, farmulka, k níž se Canrad Vf'

snaze vyjádrit se dabre, dal bezdeky strhnout.
*

Saudní lícení, pri nemž jsem nebyl v porate, s kocím Karlem
byla sensacní. Vzrušení v abecenstvu: lékar napacítal neméne

než sto deset ran na abeti, jíž byla jeha milenka Julie. K. s ní
žil, apustiv pra ni po jedenácti letech ženu s detmi. Jinak ta
byl sporádaný, slušný clavek. Pri lícení praví, že sám dabre

neví, prac ji zabil. Milaval ji vášnive; byla mu príma nu t
n a u pat r e bOou.

- Pa veceri jsme šli spat jako jindy. Ale nechtela mi být
pa vuli. Tím to zacala. Tu jsem ztratil hlavu. Chytil jsem nuž
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na stole a hodl ji do krku. Nuž j a k o kdy ž sem i p r i
1e p í na r u k u. Když jsem se vzpamatoval, byla mrtva ...
Nevidel jsem vstoupit paní G. (bytnou).

President. - Slyšela volání nešfastnice a prispechala jí na
pomoc. Yidela, jak do ní bije tak silne a prudce, že jí to pri
padalo prý jako razítkování dopisu na pošte. Proc jste to
udelal?

- Nevím. Obešlo mne neco hrozného. Ale nechtel jsem ji
vlastne zabít.

.- Ale jdcte! A sto ran nožem do krku!
Yetšina porolcu je presidentova míncní, že snaha po zabití

je vetší pri sto ranách, ncž pri jedné. Ale ty rány dle lékar
ského posudku byly zvláštní, pravidelné, drobné a melké.
(V Rusku by to nepochybnc platilo za výslovenc "rituelní
vraždu«). Jediná rána zasáhla krkovici a zpusobila vykrvácení.

Výslech bylné. - Vešla jsem do pokoje a vidcla, jak ji bije.
Julieta ješte rekla: Powr, má nuž! Tu ji bodl ješte jednou;
otocil nožem v ráne; udelalo to: krrrak ! (Vzrušení, porotcové
se pozastavují hlavne nad tímto posledním detailem.). Otocení
nožem v ráne záhy lékar poprel.

Policejní komisar: Pripadalo mi to všechno hroznc divné:
vzal jsem ho za ruce, pcdíva! jsem se: mu pod ocní vícka: ne
byl ani opilý a111 šílený.

Lékarští znalci prohlásili, že sice nejde o cin vykonaný ve
stavu neprícetnosti dle cJ. 64, ale že psychiatrické a biologické
prozkoumání a zccla zvláštní povaha zlocinu poukazují na du
ševní anomalii, ktcrá zmenšuje znacnc jeho zodpovednost za
cin, spáchar:\; bez predchozí jasné predstavy zabít. Di'tkazem je
práve pocet a zpi'lsob ran, obeti zasazených.

Zdržel jsem se déle u tohoto prípadu, ponevadž pri nem
vznikla žalostná neschopnost poroty. Z výslechu, svedectví i lé
karských posudki'1 bylo jasno, že' v mozku obžalovaného nebylo

.iasné p;:('dstavy zabíjet; že nejde o obycejného zlocince, na
uejvýše snad spíš o sadistu než o vraha ...

Po pi'tl hodine se porotcové vrátili rozrušeni, rudí, rozcíleni,
rozzureni na sebe navzájem a každý na sebe sama. Verdikt
znel na vinu a polehcující okolnosti, které s a maž a 10 ba
1.á d a I a, byly zamítnuty. V dusledku cehož byl kocí K. od
souzen k nucené práci doživotne.

Okamžite po lícení však porotcové, ohromeni di'lsJedkem
svého výroku, se sešli znovu a vrhajíce se do druhého extrému,
podepsali jednomyslnou žádost o milost. Jistc by byli zcela

klidne priznali polehcující okolnosti, kdyby bytná nebyla rekla,
že nuž se otocil v ráne, až to udelalo: "krrrak(c

A kdyby pred dvcma dny nebyl vyšel v novinách clánek,
který v naší porote koloval z ruky do ruky, kde se bourilo

proti vzmáhající se prý povážlive shovívavosti porot s pouka
zem na urcité prípady. A dovede si každý predstavit, jak pre
svedcivým (nebo i zastrašujícím) vlivem pusobí hlas vy tiš te
néhq mínení na mozky nedostatecne vyzbrojené pro kritiku, a
pri tom tak hotové, po vetšine, konat svedomite svou povin
nest?

*

Že kolecka stroje na vykonávání spravedlnosti skrípou casto,

je nepopíratelnou vccí. Ale není spravedlivo domnívat se, že
skrípou jen u poroty. A prece se všechny výtky adresují dnes
pouze jí. Já však jsem se presvedcil casto - a ne pouze v do
be, kdy jsem sám byl porotcem - že stroj skrípe casto u vy
slýchající strany. Vyslýchající soudce prinese si již hotový
soud o vcci, o které porotce neví ješte zbla. Ze zpusobu, jímž
president klade otázky, pomáhá a urcite nadržuje nckterým
svedect\'Ím, byr to bylo i neuvcdomele. a naopal, postupuje

vstre a nepríjemne k jiným, vytuší porotcové záhy jeho vlastní
presvedcení. Jak je nesnadno porotcum (hlavne venkovským)
ubránit se vlivu presidentove a nepodlehnouti mu (zvlášte, je-Ii
jím president »sympatický«) anebo naopak nezaujmout nekdy
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znenadání zcela opacné stanovisko, to se mi ukázalo jasne v ne
jednom prípade, který jsem ve svých vzpomínkách nekomen
toval zvlášf.

Mel jsem vždy dojem, že plaidoyery zrídka anebo snad Vu

bee nikdy (aspon v líceních, kde jsem spolupusobil) nevyvrátí
li porotcu první dojem - tak že by se dalo bez velkého pre
hánení ríci, že obratný soudce si delá s porotou co chce.

Myslím, že by byla dobrá reforma, aby vrchní porotce ne
byl stanoven losem, nýbrž zvolen, jako se nekdy už deje. \didel
jsem casto, co zmatku natropí mnohý vrchní porotce svou ne
rozhodností, nepochopením, váhavostí, cemuž by práve dobrý
nácelník poroty dovedl zabránit.

Porotcttv úsudek se vytvárí a ustaluje, jak myslím, dosti
rychle. Za pul nebo. za tri ctvrti hodiny je »saturován« - bud
pochybnostmi nebo presvedcením. Zde, jako všude jinde, rych

lost pt-esvcdcení je v prímém pomeru s nevzdclaností a neschop
ností ke kriticc. Chce-li tedy už kdo reformovat, af usiluje
nejprve o jiný zpusob sestavování listin porotcu, tak aby do
ních byli pojímáni ne lidé co možná málo zamcstnaní a bez
nejmenšího významu, nýbrž práve lidé nejschopnejší. Tcmto

pak by mclo být otázkou cti nežádat o zproštení z út-adu po
rotce.

Také se navrhuje, aby porota se radila se soudním dvorem
a stanovila s ním spolecne tresty. Snad by to. nebylo špatné ...
Jiste že je velmi mrzutou vecí, jsou-Ii porotcové prekvapeni
rozsudkem souddho dvora a musí-li si pak t-íci: byli bychom
se vyslovili zcela jinak, kdybychom byli mohli tušit, že z na
šeho výroku plyne trest tak tcžký - nebo tak mírný.

Nejhorší je, že otázky, na které má porotce odpovedít, jsou
kladeny tak, že se podobají hotovým lapilckám a nutí neš(ast
ného porotce hlasovati proti zrejmé skutecnosti, chcc-li do
sáhnouti toho, co má za spravedlivé .

Není-Ii možno klást otázky jinak, (a já se priznávám, že

opravdu nevím, jak by se mely klást), - bylo by žádoucno,
aby na zacátku prvního lícení byli porotcové pouceni a tím jim
ušdreno nejistO'ty, tápání, úzkostlivého zmatku - pouceni
o tom, jaké tresty plynou z jejich prípadných odpovedí.

Také se navrhuje, aby každý porotce dostal ješte pred za··
hájením lícení svuj zvláštní seznam otázek, což skýtá. myslím,
mnoho výhod a nemuže nijak asi škodit.

Také bych navrhoval, aby každý porotce dostal vždy topo
grafický plánek míst cinu, aby si mohl vcc snáze predstavit.
V jednom z lícení, v nichž jsem byl porotcem, záviselo pre
svedcení porotcu o vinc výhradne na tomto: byl obžalovaný
dosti blízko lucerny a na tolik osvetlen, aby ho paní N. mohla

z okn; poznat? l\ekterí svedkové soudili, že lucerna byla na
pct metru vzdálena, jiní na dvacet pet, tretí tvrdil, že tam
nebylo žádné lucerny.

Bergson žádá, aby každý porotce byl nucen vysvetlit své
hlasování a motivoV'l1 je ... Velmi hezky; ale ješte mne nikdo
nepresvedcil, že porotce málo zbehlý v krásném vyjadrování se
nejhure cítil a soudil. Spíše naopak, bohužel'

Literatura a umení

Na ty tal{é nedošlo.
TO'tiž na autary. Minulá vláda ani minulý parlament

llenašli jaksi valnau pulhodinku, aby pramrskali autar
ský zákan. Je panekud nesnadnO' zvedet, CO' s nim je.
Prý jehO' elaborát je ha tav, ale prý je nejaký razpar
mezi stranami cO' do achranné daby autorsk~rch práv
po smrti ,autara. Následkem tohO' jsau prazatím
ohfCIžena rllZná autorská práva za života autorova.
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Budiž po pravde receno, že zapomnel-li parlament na
autary, nezapomneli autari sami na sebe; Syndikát
spisovatelu bezpoctukrát urgoval projednání autorské
ho zákona; ale- jak ríkám: nebylo ani chvilenky pokdy.
Jediným štestím pro ceské autory je, že republika byla
nucena mírovou smlouvou pristoupit k bernské kon
venci, jež' upravuje aspon mezistátní achranu autor
sk)'ch práv. Jsou však zeme, jež k bernské konvenci
nepristoupily, jako J ugoslavie nebo Spojené Státy. Co
se týce Jugoslavie, byla tu príležitost prakticky proje
vit slovanskou myšlenku smlouvou o vzájemné ochra
ne autarských práv. Kdyby šlo O smlouvu stran vý
vozu a dovozu prasecích ocásku nebo štetin, byla by ji
ste dávno hotova; ale pro autorskou stránku mezislo
vanských stykti nemela naše politika zájmu. Daleko
jednodušší je autarská smlouva se Spojenými Státy.
Stací prý podepsat jakýsi akt o vzájemnosti a zaplatit
deset dollaru. Máme obchodní smlouvu. s Is'landem, ale
nemáme autorské smlouvy s Amerikou. Zde není vina
na autorech, jejichž zástupci mnohokrát naléhali na
podepsání této smlouvy. Vina je na naprosté netec
nosti vlády. Jde tu avšem jen o autory, lidi inteli
gentní a následkem toho politicky rozkladné. Žádná
strana neuhodila pestí do stO'lu a nerekla, že takhle to
dál nejde, a 'že nedovolí, aby se sanovalo družstvo
v Dolních Roztylech, dokud se nedostane ceským auto
rum jakési ochrany. Z vyšších politick)'ch duvodu jsou
dejme tomu starousedlíci bližší srdci politických stran
než spisovatelé. Je jich totiž o neco víc než autoru,

Budiž poznamenáno, že v tomto ohledu nejde o ma
lickost. Jednak jsau ceští autori v Americe hromadne
pretiskováni, aniž by se jim zaplatil centík honoráre.
Predstavte si poprask, kdyby americtí obchodníci ne
mustli platit za ceské zboží ani centík. Ale to je jen
hmotná škoda, a jak známo, duchavní zbaží nevynáší
príliš mnaha, i kdyži je chránena. Ponekud horší je
škoda marální. Slušní zámarští nakladatelé, divadla
atd. váhají prijímat naše autorská díla, protože a ni
nejsau pri tam chráneni; nebot kterákoliv laupežná
firma mU'že totéž dílo patisknaut nebO' hrát nebo filma
vat, nejsauc vázána na autarisaci. Na jedné strane vy
hazujeme peníze na representaci, prapagaci a jiné hlau
pasti. Na druhé strane zapamínáme, že nejlepší repre
sentací a propagací je karektní styk. Napríklad ceský
autor podepíše smlauvu se zahranicní firmou n~ zfil
mavání jakéhasi díla; ale dríve než smlauva dOJje na
místo, kabeluje recená firma, že od smlauvy ustup~je,
jelikaž zatím jiná laupežná firma anaho díla zneužIla;
že lze sice tutO' firmu žalovat o náhradu škody, ale že
výsledek je pochybný, jelikaž není právníhO' podkladu
vzájemné ochrany atd. To je zajisté nepríjemná zku
šenast, ale ješte nepríjemnejší by byla, kdyby ar:a
první firma ve smlauv,e setrvala a pak shledala, že .Je
napálena a že se nevyplácí zajímat se a autorská díla
jisté stredoevropské zeme.

Príslušná ministerstva odpovídají na vš'echny ur
gence, 'že jenom cekají na prijetí autarskéha zákana
u nás; je ta sice tuze špatná výmluva, jelikaž cizin~
nemá cO' cinit s naším autarským zákanem, ale aspon
se znovu vracíme k zacátku celé veci: k šikanování
autarských práv li našich palitických stran. Ani jedna
neuznala, že i umení patrí k jistým státním duležita
stem; ani jedna nepaložila tentO' velmi jednaduchý úkal
na zelený stul Petky. Kde kdo se tluce dO' prsou pro
volávaje, že pecoval a zájmy remesel a starausedlíku
a vubec všech stavu; na autory se však zapamnela.

Je ta tatiž tak samozrejmá a nesporná povinnost, že ...
inu, že se s tím nedá delat ani žádná demagogie.

K. C.

B. Martinu:
o hudbe a tradici.

Uvádím pr,edem, že jsem hudební skladatel a že zll
stávám v této roli i v následujícím clánku. Nestavím se
tedy dO' pózy kritika nebO' posuzovate1e, píši jen úva
hy, které se odrazily v mojí tvarbe a které pr.oletí
hlava u dríve než jsau premeneny v tóny. Potom je to
táké théma velmi vdecné a málo se a nem u nás píše,
a pak žiji v Paríži a mám tedy jak)'si adstup, kter5'
davaluje videti veci jinak než jak se všeabecne na ne
pahlíží. Otázka národnasti, tradice, ceskéhO' charak
teru byla u nás v paslední dabe predmetem dlauhých
úvah a chtel bych tyto úvahy applikovati na hudbu.
Každý jen trochu sledující pamery musí pozarovati,
že tytO' terminy se v hudbe abjevují casteji než kde
kaliv jinde, ale nejsem presvedcen, že by závery, v tom
smeru ucinené, byly tak presvedcivé a vecné, aby se
celá vec nezdála panekud zamataná. Obycejne se a nich
mluví jako a vecech naprasta jasných, ale prihlédne
me-li blíže, vidíme, že se úsudky velmi liší. CO'je ná
radní umení saucasné a co tradice? NaprostO' se sho
dujeme v tam, že díla musí vyhovovat obema temt~
principum, ale pak už zacínám tápati. Mnazí razuml
tradicí abycejný histarismus, mnozí urcité snahy,
s kterými se chlubíme jakO' jedine našimi, mnazí to
neb anO', ale je jisto, že nepricházíme nikde (v hudb~)
k rešení tak vecnému jakO' se deje u nás v aborech jI
ných. Pazaraval jsem, že vývin malírství, literatury
a i jiných obaru mimahudebních jeví znacný ná.s~ok
v rešení techtO' atázek. Razdíl ten lze pazaravatl jak
v tvarbe tak v kritikách, úvahách a soucas
ném stav~ ruzných abaru. Druhý paznatek velmi
nápadný je jakási bezinteresavanost na vývinu hudby
mima náš vlastní okruh. V dabe, kdy v celém svete
ta vre atázkami, pokusy, hledáním a tvarením navých
situací, navých abzoru, u nás v hudební sfére ~š: ply
ne klidne jakO' vecerní písen a vš~ je ta~ave, ze ~o
ani 'lepší býti nemuže. Nemužeme SI ta a~1 v~nac?va
liti jak ta máme všechna krásne srovnane a jak .Jsme
chytrí, když akolo celý svet se mýlí. Jenomže da
apravdy ta není takavé. Víme, že se tam nekde neco
deje neco se borí a nové veci se staví, ale nám je líto
opu~titi tutO' naši pa hadu a rváti se za neco, a cem
není jista, jak na l<'anec dapadne. V zhlížíme k~,SV.)'~1
velkým mistriim a chráníme tento paklad tak zarhve,
že nepripouštíme, aby necO' navéha porušila tyto pa
mátky. Opatrnast jiste zbytecná, prataže ta navé
stejne prijde a ta staré a dabré nám také nikdo n~
vezme. A protO', co vybacuje z urcitých predstav, je
zavržena a to hlavne ve jménu tradice. Tento výklad
jde v hudbe až dO' nemažných libovolnastí a stává se
predmetem dedukcí nekdy prí~o akrabatických,. N~
myslím, že by tradice mela býtI argumentem prah. vy
voji, že by mela brzditi tvorbu a hledání a utkvíh na
tam, co je vlastne již jen její historjcko~ ~ás0· A m~m
dajem, že by nebyla treba se a ta pntl, ze tradIce
musí pamáhati ku predu, a že ji nemáme jen ku ~hll1
bení a vypínání se, nýbrž protO', abychom na l1t dle
svých sil a pomeru vystavili necO' navéha. Ale u nás
v hudbe je treba se a ta príti. Naší hudební spolec
r;osti se nechce apustiti stanovisko naší tradice, jež
rastla ve znamení adbaje a uvedamavání si cešství,
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ackoliv pomery se zmenily a otázky, které letí hlavou
tvorících 'lidí, uvažují již o necem jiném, než aby si
stále uvedomovaly, že jsme Ceši. Je zajímavé, jak se
k této otázce staví jiné obory, jak sledují vývin udá
lostí v celém svete, kdež v hudbe je to vec skoro ne
dovolená, a kdo to ciní, stává se jaksi hudebne-poli
ticky podezrelým a jakýmsi vlastizrádcem. Ale musí
me si uvedomiti, že tento názor nelze již dlouho udr
žet,·že otázka soucasné tvorby je rozdílná oné, jež
nám zpívala sladké ukolébavky a hladila nás a utvrzo
vala v tom, že jsme Cechové - rekové, že stanovisko
nevšímavosti k všeobecnému zápasu je oduvodneno
tím, že my jsme my a že jsme si vytvorili tradici sa
mi (což také není docela pravda). Musíme si trochu
opraviti svoje názory v techto i v jin)Tch vecech. My
také víme a ctíme našeho Smetanu, ale že by musel
b)Tt bolševikem, to už nám jde jaksi z ruky. Práve
tak težko budeme stravovat, že Dvorák je skladatel
bllržoasní a Fibich proletár. Myslím, že by nám to
bylo jedno, i kdyby to bylo opácne. i\'le jsou tu i otáz
ky mimopolitické, které tvorí jak)'si kontrapunkt
v hudbe naší, a to jsou otázky náboženskosti, citovosti,
ideovosti, duchovosti nejvnitrnejší podstaty, které se
kladou jako základní rys naší povahy. Priznávám jim
plnou oprávnenost, jsou-li prirozené a podstatné, ale
to, co se deje u nás, je prímo umelé vyrábení techto
ideí, rovnež více méne umele podpírané tradicí a vzpo
mínkami. U nás, zdá se, vešlo v národní zvyk považo
vati hudbu za vec spíše smutnou a tak nejak bezna
dejne tragickou a nikomu to nevadí, že díla, která
jsou kladena jako príklady, jsou na míle vzdálena to
hoto v)Tkladu a že nejsou negací života ve smyslu du
chovosti, nýbrž že zvyšují život a ciní jej intensivnej
ším a kladnejším v témže smyslu. Tady je jakési nedo
rozumení, které se vlece, protože se nikdo neozve proti
a tak jen cekáme »až jak to dopadne« a jakým zpuso
bem budou tyto ideje naroubovány na nové projevy,
až, jak se ríká, »to dále nepujde«. Prozatím to táh
neme jako kámen na noze a nemužeme s místa.

II.
V dobe soucasné každý reviduje SVLljpomer k tra

dici, k projevum života i umení a pro tento druh lidí
není vec zachránena tím, že se o ní tvrdí, že je národ
ní. Výklad umeleckého díla se tocí již jinam a mu
síme se louciti s mnohými illusemi a cím dríve se to
stane, tím lépe. Snad to bude trochu bolet, ale je na
case, abychom opustili politický klíc a vrátili se k svým
milým klícLlm houslovému a basovému. Tím soucasne
zmeníme celý názor a budeme lépe chápati, co je do
brého ve zmenách, které vírí svetem a na které my se
díváme s pohrdáním, ne dosti oprávneným. A pak se
snad vytvorí situace, kde umelec nebude zdržován otáz
kami, jež jsou pro neho samozrejmými, ale jež se roz
licnými hesly tak zaplétají, že je z toho hotové bludi
šte, v nemž se nikdo nevyzná. Pak také vyplynou
všechny ty »recepty«, dle nichž má umelec zhotoviti
dokonalé dílo. Také zvrátí všelijaké dojímavé city
a všechno to slzavé údolí, které, jak se zdá, musí dílo
vyvolati a roztruchliti posluchace, aby cítil svoji sla
bost a bezmocnost. Pak se naucíme tu myšlenku, která
je také vysokou ideou, že není provinením žíti, a že
nehrešíme, radujeme-Ii se ze života. A kdo pres to
bude se chtíti nechat poucovat, vezme knihu vedeckou,
náboženskou, filosofickou, jak se mu to bude hodit,
ale nebude tohle všechno chtít od hudby, jež má jiné

široké pole své moci, na kterém se každý lehce najde'f
neprijde-li s hlavou precpanou všelijakými hesly. Pak
si uvedomí, v cem spocívá to kouzlo hudby, která naÍ'Í
tolik pusobí: A shledá, že to není proto, že skladatel
byl komunista, nebo neco jiného a že chodíval ráno po
nábreží nebo nekdy jinudy. A co se stane s tradicí?
Jen to, že uvidíme, že tradice není neco studeného, ne
hybného, mrtvého, ceho dotýkati se je zakázáno a do
konce i nebezpecno.

III.
Chtel bych se ješte zmíniti o jednom nedorozumení,

které u nás panuje ve spojení s tradicí. Je to práve
onen citový obsah díla. Doufám, že je mi dobre roz
umeno, že nepopírám cit a jeho vliv v umení. Jsem,
toho skutecne naprosto vzdálen. Ale názor, který u nás
jest šíren, že moderní hudba popírá cit, je ovšem hra
na schovávanou a naprosto nesprávné. Moderní hudba
obsahuje také cit, ale cit zdravý, mužný a zachovává
jeho ulohu v díle, nevysvetluje a neobhajuje se jím.
Tento u nás hlásaný projev citovosti, jenž citovým vý
kladem chce zachranovati díla umel., je k naší tradici
pripoután retezem jako pes k boude. Zaclo to tak, že
jednoho dne skupina lidí prišla na to, že hudba sama
o sobe je prece jenom neco nedokonalého, skoro hru
bého a že je ji treba nejak zušlechtovat. A tak se vy
norila náhle u nás neznámá geniální díla. Nekolik na
šich mil)Tch spadlo pri tom pres palubu. Také jsme si
zaprotestovali, ale mírnejší vetšina uvážila, že cit je
prece jen neco ušlechtilého (totiž ušlechtilý cit), a že
se tedy tím nic nemúže pokazit, naopak mnoho zby
tecných vecí bylo lze zachránit. A tak se to lehce roz
táhlo po celé produkci a brzo jsme zacli videti dílo je
nom skrze jakási »citová oblaka«. Nakonec jsme vi
deli už jenom tato oblaka. Myslím, že by to došlo
k tomu, že bychom ani nemusili chodit do koncertLl,
jenom si precísti nejaký citový rozbor. Tento stav »ci
tového zasvecení« pro muzikanta, kter)' chápe hudbu
také duší a také smysly a nervy a celým svým životem
je možno snad nazvat stadiem depressionismu. Tra
dice pri tom zažívá horké ctvrt hodiny. Naštestí ani
vetšine obecenstva nejde tento jemný systém k duhu.
Prozatím je ale bezbranné a nudí se se statecností hod
nou lepší veci. A)~ konecne už poznáváme, že to je
prece jen houne jednostranné rešení a boj za citový ob
sah dostt;l jakési trhliny. Také se již 4wsí jacísi mladí
lidé, kterí se nepojí nedostatku citu nebo že-by jim cit
najednou vyschnu 1 a kterí neopatrují citové drobecky
jako vzácné korení, kterí ale také vedí, že pouhý cit
není úplnou zárukou vytvorení díla. Také máme festi
valy moderní hudby, které nám dokázaly jen to, že
jsme nepresvedcili celý svet, že se ohromne mýlí. A
tak se zdá, že prece jenom nalezneme znova radost
z hudby a ze všech daru, které nám dává.

C1/rsor:

KatI Kraus a nemecká kultura.
III.

Zabývati se otázkou, jak Karl Kraus pusobil na prítomnou
dobu, znamená, rozvinout opet problém její povahy. Bylo by
na snade ríci, že tato povaha byla velmi podstatne urcována
jejím obsahem, svetovou válkou. Práve tu vystupuje všal:
Kraus se svým tvrzením, že i tato válka byla pouze sympto
mem neceho, co bystrejší zrak již dávno pozoroval pod jejím
povrchním dením. Válka nespadla s nebe. Byl dán zcela. urcitý
stav spolecnosti lidské, za nehož válka byla pouze prirozeným
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vývojovým zjevem, dtlsledkem, jemuž se nedalo zabránit jinak

než radikálním obratem na ceste jednou nastoupené.· A byl
záe muž, jenž po tomto obratu volal. Byl zde Karl Kraus,
jenž po více než pltldruha desítiletí sledoval a pribíjel na pra
nýr vše to, co zvestovalo príchod veliké katastrofy. Cinil to
práve tam, kde nebezpecí bylo nejvetší, kde zmechanisovaný

život prosyeoval i vzniklou kulturu jakousi nehybnou ztrnu
lostí, kde veliké pravdy se vyslovovaly bezzávazne pro krásu
výrazu nebo i myšlenky, pro estetické potešení a dokonce i jen
ze setrvacnosti.

Mluve o tomto vztahu Krause k jeho okolí, nelze mi nevzpo
menouti obdivuhodného Sorena Kierkegaarda, dánského spiso
vatele u nás nedosti známého, myslitele, jejž Kraus sám pocítá
mezi duchy jemu sourodé. Ve své »Kritice prítomnosti«, jež
vyšla v let~ch padcsátých minulého veku, pres to však a pres
úzký vztah k tehdejší dobe je stále vysoce aktuelní, probírá
Kierkegaard pojem »praestace« (výkonu) a vytýká ji jako
hlavní význak své doby. Smysl jeho úvahy je ten, že každý
cin stává se v dobé, ktcra v podstate nemá pochopení pro sku·
tecný cin, pouhým výkonem, siláckým kouskem, jehož vlastní
meritum, obsah a význam je lhostejný. V dobe všeobecné ne
plodnosti, neuvedomelosti a pClklesléhosebevedomí hodnotí se

na každém cinu v prvé rade to, že; se vubee neco deje. Co se
deje, je otázka podradná. Zavládá všeobecný sklon k sensac

lxsti, chybící pohnutí vnitrní nahrazuje se vni:jším vzruchem,
jenž je ncpostradatelný. Splašený kuií, zatcení opilce na ul iei,
detektivní drama v kinematografu, dadaistieké pitomosti v lite
rature, vše to, neroztrídeno co do obsahu vnitrního, získává
hodnotu v ocích doby, jejíž neucelenost a prázden chce býti
prehlušena, zapomenuta a jaksi vyvrácena zdánlive rušn)'m ži
votem, pod jehož povrchem zeje propast zoufalé bezobsaž
nosti.

Stane-li se v takové dobe neco velikého, vystoupí-li ze
zátiší hlubokého života vnitrního, v ncmž J ll1ymi esteticky
hodnocené jevy se stávají zárodkem cinu, v nemž nebyl dosud
porušen prícir.ný vztah mezi svetovým názorem a zpúsobem ži
vota a v ncmž na vrchol dokonalosti privedené umení inter

pretace ztlstává nepoužito, veliký muž, ar básník ci myslitel,
na verejnost <lj pokusí-li se, z tohoto svého vnitrního sveta pu
sobit na svet vnejší, prenést svuj subjektivní zažitek do sveta

objektivního, pak nalezne mnoho lidí, kterí uznale pochvalují
jeho schopnosti, jeho fantasii a jiné talenty, kterí však záro
vcií myslí, že tímto uznáním ucinili zadost svým povinno
stem vuci tomuto soucasníku.

Ale je tu vec ješte zvláštnejší. Byli tu lidé, kterí celým svým

konáním dávali na jevo, že i oni chtejí se postavit do služeb
ncceho velikého, básníci a spisovatelé, lidé, jimž je dán do ru
kou kulturní osud národa ve vetší míre než komukoliv jinému.
Zanechme již charakteru doby a všeho co s tím souvisí a za··
mysleme se nad prostou skutecností, že po dlouhých dvacet
let nemecká literatura, nemectí literární historici a kulturní

pracovníci vtlbec oficielne nevzali Krausovo dílo na vedomí, že
jediné, cím se na ne reagovalo, byly pokoutní útoky v novi
nách a casopisech, že však vetšina jej vznešene a povýšene
ignorovala, jako svého casu všichni ti gottingenští, berlínští a

'ostatní universitní profesori ignorovali Schopenhauera. Po-
zdejší generace, k jejichž sluchu nedolehne hlas všelikých na

vzájem se panegyricky oslavujících novotvuretl dneška, užas
nou nad tichem, jež vládlo kolem muže, naleznuvšího v dobe
rozvratu duší i mozku slova úžasné; krásy a hloubky, vysloviv
šího bídu své doby, aniž se ona v jeho slovech poznala, aniž
kajícným doznáním odpovedela na dílo, jehož každá rádka je,
af prímo ci neprímo, její obžalobou, a jež v pozdních dobách
ješte bude podávat svedectví o tom, že i v dvacátém století byly
veci mezi nebem i zemí, o :Jichž se všem básnickÝm školám a
smerum této doby ani nezdálo.

Reld jsem ku konci posledního clánku, že pomcr prítomné
doby ke Krausovi je smešným a. opakuji to. Nebol v pod

state jde o nedorozumení, jež ve své banalite a nehoráznosti
je proste komické. Zástup pisálktl se rozciluje a s povykem
spHá muži, jímž se cítí osobne napadeni. Myslí, že Krausovy
útoky patrí skutecnc pouze tem, jimž dle jména jsou adreso
dny, myslí, že jde skutecne o takové malickosti jako je lite
rární problém H ans :Miillera, \Vildgansa, Ehrensteina, Kulky a
všech podobných. Kraus sám prohlásil, že jména používá jako
satirického elementu a vyjádril tím více, než se na první pohled
zdá. Jeho odstup od aktuelního dcní je tak veliký, že vše, co
náleží dnešku a je v nej vetkánd a s ním spojeno, jemu se jeví
odpoutane od aktuelního života, v jakési prirdzené isolO\'anosti
a abych tak rekl absolutnosti. Kdyby každý z Krausových od
purCI) nebyl typem a tím tedy zástup-:em -:elé doby, nezabýval
by se jím. Za toho stavu vecí je proste smcšné, chce-Ii kdo
proti Krausovým útokúm argumentovat. Kraus nicí své pro
tivníky konfrontací se sebou samým. A i v tom projevuje se
kulturní úpadek, že »kulturní svet«, sledující tento zdánlivý

zápas, jenž ve skutecnosti je potírání lžiume1cu umeleem je~
clinecným, považuje jcj za utkání rovnocenných odpurcl\ za

boj, v nemž vítezství by mohlo být i jen vterinu sporným.
Vec se má jinak. Kraus je vÍtczem, nežli pozdvihne zbran.
Všechua jeho výmluvnost, všechna jeho oslnivá argumentace
by :nu :Jepomohla, kdy!Jy za nej nebylo již bojovalo jeho dílo.
Nebo! boj s literáty sám o sobe je vec planá a prázdná. To
vedí i ti, kterí jím jsou niceni a tvrdí proto, že Kraus »do
vede jen nicit, nikcliv stavet«. Zijeme v dobc, kdy drzost není
artiklem vzácným, zdá se mi však, že tímto výrokem prece jen
je dosažen rekord. Kdyby Kraus nebyl vytvoril nic než sv):ch
;1ckolik svazktl »\Vorte in Versen«, jichž lyrická hodnota vy
váží celou moderní literaturu ncmeckou, byl by stále ješte
zanechal dílo, jehož klad by, v mládí prístupen všelikým adep
túm umení, usporil svctu dadaistické rozervance, kterí odcho
váni ,111es hnusnou stravou exkrementtl prázdných hlav, mluví,
amz cítili, poncvad;' seznali, že tak se to všeobecne delá. Krau
sova vina spocívá práve v tom, že nenapsal pouze své básnc,
že Musám byl nejen dvorným rytírem, nýbrž i ochráncem a

že se vždy vrhl tam, kde ji slyšel sténat pod rukama lyrického
násilníka, aby jej ztrestal. Odtud nenávist soucasník tI, kterí,
nestacivše jeho prísným básnickým požadavkC1m, z toho, že

pepíral jejich význam, vyzdvíhli práve jen negaci a s nestoud
nou drzostí, ignorujíce jeho dílo, prohlašovali jej za cloveka
destruktivního.

Ale nejde jen o literáty. Jak jsem již rekl úvodem, nutno

pojímat národní kulturu jako souhrn tvorivých i prejímacích
sil naroda. 1 zde ubzuje se soudobé nemectví se své nejsmut

nejší stránky. Krausovo dílo, o tom nemtlže být sporu, neptl
sobí na kulturní stav Ncmcu ani v Rakousku ani v ríši. Národ

je v zajetí Ganghofera, :Miillera, Bahra a v Nemecku, jak se

zdá, dejí se hre;zné vcci. Rádí tam Keyserling s indickými
kejkly, starý Gerhart Hauptmp.nn hraje si na Goetha a popi
suje svoji cestu po Halii nejinak než jakoby z ní pak chtel
predcítat li výmarského velkovévodského dvoru, je cítit i ješte
jaké5i vlivy theosof,\ Rudolfa Steinera a bratrí Mannové,
z nichž jednoho známe od té doby, kdy jeden z nejchytrejších
mu~;u republiky ceskoslovenské hostil jednoho z nejprohnanej

šíclj intelektuá1ú republiky nemecké, píší své kilometrové ro
mány, jež, žel bohu, i do ceštiny se prekládají.

Ncní resonancní desky pro Krausovo dílo. Prece však, i pri
zcela strízlivém posouzení situace, se zdá, že mladá generace

nalezne cestu k ncmu, ze i Kraus ptljde cestou každého genia,
jejíž první pocátky vedou vždy samotou a nepochopením. Pre:;
soustavné umlcování, pres to, že Kraus neoznamuje nikde své

knihy a casto ani ne své prednášky, je sledován dnes již veli
kým poctem stoupencu, z nichž mnozí prozatím mají mnc-
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Iccké ambice. 11[ aj í-Ii také schopnosti a vychová-li Krausova
škola z nich lepší básníky a spisovatele, je pro nemecký národ
otázkou stejee dfIležitou jako dnes nezodpoveditelnou.

Ale po stránce umelecké i to je lhostejno. Krausuv odkaz
národu nemeckému bude jednou zkušebním kamenem vší jeho
povahy. Prozatím propadl pri této zkoušce dokonale a témer

vše, cím odpovídal na výcitky, jež Kraus mu cinil, nebylo než
jich potvrzením. Až evropská verejnost blíže sezná Krausovo

dílo, což ovšem je znacne ztíženo jeho nepreložitelností pro

pHlišnou svérázno~t výrazu a spoustu slovních hrícek, nebude
mít proti soudobému Ncmecku více. zdrcujícího argumentu nad
skutecnost, že Krausllv hlas v ncm zaznel bez úcinku a že-.

strpelo, aby tento jedinecný duch byl napadán chátrou, jež
s ním nemela spolecného nic než rec a ani ne tu, nebot on pres
všechnu zlobu a nesmiritelný hnev mluvil jazykem lidským,
ona však odpovídala jakýmsi povykem, jímž se dorozumívali

mezi sebou a s národem, jenž na honu za civilisací dal ve psí
svoj i kulturu.

Doba a lidé

Jan KlepetM:

Studentské aféry.
Zdá se, že li nás se jaksi stalo zvykem cekati na

aféry. Protože dnes náhodou není ani dodávkové ani.
lihové ani benzinové aféry, musí se verejnost spoko
jiti malou aférkou studentskou, v níž obnos 2250 Kc
je jmenován s vytrvalostí a houževnatostí vzhledem
k v)'ši sumy skutecne dosud u nás nevíclanou.

_ Jméno Peci se objevilo i v denních listech a podle ná
'!ady studentské schLlZe soude nescházelo mnoho, aby
bylo pripevneno na volební standarty. Rozumejte: tato
aféra není obycejná studentská aféra, tyto peníze ne
j~ou obycejné studentské ,peníze, ale tato aféra je p 0
I i t i c k á aféra. Za Pecla se postavila p01itická stu
dentská frakce. Je to poprvé, co politika zasáhla tak
intensivne do r,ešení prípadu, v' ni,chž dríve rozhodo
valy jen veci zásadní. Aféra studenta, jenž si »VYPLlj
coval« z fondu jeho správe sverených, není první a
jiste ne poslední studentskou událostí tohoto druhu,
ale prehapuje z p u s o b, jímž se vec reší, nebot lze
z neho mnoho usouditi na dnešní pSYGhologii student
stva, jež v nových pomerech dostává novou orientaci.

Studentstvo ztrati'Jo prevratem vliv na verejný život,
nebot 28. ríjen, jenž znamenal vyvrcholení studentské
pospolitosti, vyšroubování myšlenky studentského cel
ku na nejvyšší míru, byl i pocátkem rozkladu a roz
padu oné intelektuální masy, jež mela pred tím jedno
tící myšlenku politickou (idea národní samostatnosti)
i stavovskou (idea studentstva jakožto stavu). Den
osvoboz'ení uskutecnil obojí. Studentstvo, jež pred tím
znamenalo v národe prvek radikální, setrvacností neslo
svuj radikalism dál s tou obmenou, že radikalism ná
rodní se zmcnil v radikalism sociální; methody, jež
mely kladné výS'ledky v boji protirakouském, mely se
státi tvorivými ve smyslu sociálním; co bylo zname
nité pro borení, melo se osvedciti i pro stavbu.

Tato setrvacnost v radikalismu mela i jiné stinné
stránky. Studentsk)' radikalism predprevratový byl
opravdový. Cítil se útlak a šlo se proti nemu. S pre
svedcením. S opravdovostí. S odvahou. Radikalism
poprevratový byl s.píše papírový. Hodne velkého ge
sta, které nniklo z opilo ti svobodou, hodne masko-

vání ústupu, jenž se všem, kdož logicky uvažovali,
zdál nevyhnuteln)·m. Že tento radikalism byl by má
lem zamaskoval i dve první poprevratové studentské
;tféry (aféra Špatného a aféra mensy v »Sanssouci«)
je víc než pochopitelno. Nestalo-li se to, pak to zptl
'~obily jen doznívající studentské individuality. Ko
steckovo predsednictví »Ústrední ho svaZLI ceskoslo
venského studentstva« (ÚSCS) znamená dovršení a
zároven konec éry studentských individualit, jejichž
posledním a cestn)'m zbytkem je organisátor a tVLlrce
nynejšího »Akademického domu«.

Po ére, kdy Svaz vedli jednotlivci, nastupuje éra,
kdy Svaz se rozpadá prílišným osamostatnením jed
notliv)Tch odborLl. V znilá samostatná a jen va'l'ným
shromáždením kontrolovatelná komise pro hospodár
ské podniky, zahranicní odbor se oddeluje, sociální od
bor dostává svou spávu. Predseda Svazu je osob
ností vedlejší, nebot na výborových schuzích musí bráti
na vedomí to, co predsedové odborLl sdelí, protože
kontrola prísluší jen valnému shromáždení. jež se
schází jednou rocne. V studentské centrální organi
s;:lci, jež ztratila osobnosti, je dána mimorádná. príle
žitost ke konání nesprávností, nebot ne k o n t r O I o
vat e I n o s t je sankcionována osamostatnením od
boru.,

Dnes více než kdy jindy je zrejmo. že ústrední stu
dentská organisCtce potrebova'la jednotící pro g r a m.
Když pred dobou více než dvou let malá skupina stu
dentská dokazovala nutnost programové stavovské
práce, skoncila vec tím, že valné shromáždení SvaZLI
zvolilo programovou komisi, címž cel)' projekt ozdra
vení Svazu byl pohrben. Dnes dospel Svaz tam, že
otázka jeho reorganisace je aktuální nutností.

Vývojem ústrední studentské organisace, který do
spel až do stadia dnešních afér, vyvíjel se také pomer
studentského gros ke Svazu. Nelze POlPríti, že nej
vetší zájem melo studentstvo na Svazu pred prevra
tem. Svaz studentstvu neco poskytova'1. Ne-Ii hmotne.
tedy ideove. Byl jednotící organisací, za níž student
st\~o -šlo z presvedcení. Nebyl sice tak znamenite orga
nisac'11e vybudován jako po prevratu. ale studentstvo
melo k nemu svuj vztah a vedelo o nem. Ukázalo se,
že organisacní aparát bez zájmu masy je bezcenný a
že absurdnosti, k nimž se došlo, dovedou zesmešnit
v ocích studentstva organisaci dobrou a úcelnou.
V Praze jsou dnes vlastne Svazy dva: Ústrední Svaz
a Pražské ústredí Ústredního Svazu. Obe tato orga
nisacní centra mají pro oblast Cech funkci naprosto
totožnou, ale existují tu dva výbory, dva predsedové a
vznikají ustavicné spory o kompetenci. V tomto for
mulkárstv;í darí se lidem cinu. Nekontmlovatelnost,
formulky - to vše je živnou pudou pro pozdejší aféry.

Studentstvo pred prevratem znamenalo živel prisne
mravní. Požívalo také vážnosti a úcty. Po ,prevratu
setrvacný radikalism pripravil studentstvo o vážnost a
aféry i o úctu.

Je zajímavo, že poslední éra v)'voje studentstva,
charakterisovaná zpolitisováním studentstva, nepri
nesla zisk ani politick)-m stranám ani studentstvll.
\' politických stranách studentstvo dávno nepredsta
vuje živel ideový a zásadní. Spíše se rekrutují ze stu
dentstva dobrí 'Volební I<,ortešové. Organisace student
ské pak zanesením poLitiky do vecí stavovských jsou
vnitrne rozeštvány a na kladnou práci v nich není za
techto pomerLl ani pomyšlení.
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Kritický vztah k politice u studentstva vymizel. Ti,
I terí jsou v polihck~'ch stranách, jsou jejich predbo
jovníky a fanatiky, ti, kterí nejsou v 1)(}litick~'c11stra
nách, pokládají politiku za zlo a vyhýhají se jí. Tech
jednotlivcll, kterí si uchovali k1t-itický vztah k vecem
tohoto druhu, je nekolik. Jejich jména jsou známa
z casopisll a jejich vliv na studenstvo je nepatrn)',
nebot nikdo nepresvedcí dnes indiferetního studenta,
že politické strany musí hýt a že je dobre, mají-li i stu
denti svoustavovskou organisaci, nehot indiferentní
student stejne jako nemiluje politické strany, nemiluje
ani Svaz. Pamatuji se, jak v mém fakultním spolku
delegáti do Svazu byli pokládáni do nedávna bud za
neco ménecenného nebo za chudáky, které stihl horký
osud. Delegáti do Svazu byli na valn)Tch hromadách
voleni tak, že ti, kterí vydrželi do konce valné hro
mady, byli proste zaskoceni a donuceni prijmouti
funkci. A ponevadž takových vytrvalcu bylo obycejne
dvanáct a spolek volí delegátu ctyricet, sháneli se ti
ostatní po posluchárnách. Obcházeli clenové výboru
spolku a s medovým úsmevem se tázali: »Kolego, ne
chtel bys hýt naším delegátem ve Svazu?« - A teprve
po velkém lákání a na sliby zaplljcení prednášek nebo
preparátu podarilo se císlo delegátu zvetšiti o osm až
deset. Na valnou hromadu Svazu ovšem prišoJ.ioby
cejne dva nebo tri delegáti za spolek, kterí používajíce
kumulace hlasu, volili za ctyricet.

Ani svazovské podniky nepožívaly valné duvery a
fakultní spolky vesmes tiskly své prednášky a knihy
jinde než v Studentské tiskárne. Poukazovalo se na
vysoké ceny Studentské tiskárny a na její nespolehli
vost. A tak úceL studentských podnikll byl by se má
lem stal absurdním. Dnes Studentské knihkupectví,
které založili vlastne dva funkcionári Svazu na vlastní
pest, prosperuje a znamená pro studentstvo urcité vý
hody.

Pro psychologii studentského ,celku je zajímavá ona
nedl1Vera ke studentskému podnikání a k vlastním in
stitucím vubec. Vyplývá z onoho nedostatecného kon
taktu studentské masy s jejími vlldci, respektive s or
ganisacemi. Všestudentské schuze se konají málokdy
a to ješte u príležitosti zvlášte význacných událostí,
a pravidelný styk není z.prostredkován, ani casopisem,
nebot organisacní »Studentský vestník« je psán tou
formou, že jej stuqentstvo necte. Myš'lenkove prubojná
»Studentská revue« byla myšlena jako list, jenž by
vyplnil tuto mezeru. Dnes, kdy »Studentská revue« je
opet listem politickým, není nic spraveno. Potreba
studentského listu, jenž by obnovil kontakt masy s or
ganisacemi a byl forem pro diskuse, jež nelze vést na.
výborových schuzích, jeví se stále. Takový list jedine
muže míti vliv na psychologii studentské masy (bude-E
ovšem dobre veden.)

Studentské aféry jsou ovšem vždy zvelicovány. Zdá
se mi, že toto nafukování není zpllsobeno mravními
zájmy, jako spíše touhou po sensaci. Pro studentsk)T
celek je každá aféra novým Dotvrzením jeho zamíta
vého stanoviska k centrální organisaci. Indifer·entní
student má príležitost snadno zduvodniti svou negaJCi.
Jak mllže být clenem v)Tboru 'Organisace, kde se krade?
Jak m{'1žesympatisovati s touto organisací? Jak muže
podporovati její snahy a duverovati jejím podniklllTI?

V techto paradoksních názorech jsou vlastne zákla
dy netecnosti inteligence ve verejném živote. Chápu,
že je snadnejší zorganisovati miliony delníku než ne
kolik set lidí s vysokoškolským vzdeláním. Jejich my-

šlenkové pochody jsou založeny na paradoksních ná
zorech, které nabyli na studiích. Indifcrentní student
si nerekne: »Tam a tam s·e deje nespr:tvl1ost. Plljdu
tam a postarám se, ahy se nedela.«' e. ImWerentní
student si pomyslí: »Tam a tam se deje nesprávnost.
Co bych si pálil prsty.« Tím je s vecí vypor{ldá11.
A najde-li se jednotlivec, jenž se prece pokusí o to,
aby se nesprávnosti nedely, indiferentní student mu
tleská, odsuznje vinníky, ale soucasne projevuje ohavu,
zda onen »ocistný živeJ,« nemá postranních úmyslu.
Psychologie studentstva je zkomplikována neujasne
nými pojmy a nedomyšlenými závery. Je pri rozeno, že
organisacne se lépe pracuje s temi, kdo bud vubec ne
uvažují o vecech, jež by mohly rozrušiti blahý poklid
jejich myšlenkové sféry, anebo s temi, kterí domyslili
cllJsledky svých problému. Ale studentstvo je práve
na prechodu mezi c,bema možnostmi. A protože vet
šina inteligence nedomyslí otázky, jež byly problémy
jejich studentsk)Tch let, je organisování inteligence
práce znacne težší než organisování delnictva. Ti,
kdož se o org:misaci inteligence pokusili a kdož prošli
organisacní školou studentského Svazu, nikdy nepro
padnou optimismu, že inteligence hy se organisovala
stejne snadno jako delnictvo, kdyby se uskutecnily
urcité predpoklady. Je to víra, která jiste dovede pre
nášet hory, a1e která pres to nemllže se rea'1isovat.
Psychologie inteligence neliší se príliš od psychologie
studentstva. Na vysoké škole neprodelává posluchac
takový vývoj jako ;e rozdíl mezi primou a oktávou
strední školy. Prechod z vysoké školy do prakse dej.e
se pak vllbec plynule a beze zlomu. PsychoLogický vý··
voj neprodeláv.á již všelijaké ony perturbace, jimiž je
vyznacena éra strední školy. V psychologii vysokO'
školského studentstva je klíc k psychologii inteligence.

Studentské aféry mají mnoho prícin formálních, ale
vecný podklad, »jádro pudla« 'leží jinde. Studentské
aféry nevznikají náhodne a není ani náhodné, kde
vznikají. V nich je odražen vždycky celý stav stu
dentské O'rganisace a neprímo i pomery ve studentstvLl

- vubec. Podrobná analysa dnešního studentského života
by mohla zdúvodniti všechno to, cO' strucný clánek je
nom nadhodí.

Tadeusz Kowalski:

Co je dnešní Turecko?
Jsou-li spolecenské pomery Tmecka prosté, národnostní už

složitejší, predstavuje kulturní problém obraz velice chaotický
a nemá obdoby v celé Evrope. PLlsobí v nem tri úplne zvláštní
a z ruzných pomeru vzniklé kulturní tradice, kultura, kterou

by bylo možno nazvati prvou tureckou, kultura muslimanská
i kultura evropská.

Nejstarší je kultura prvoturecká. Predstavuje onen jistý druh
kultury prvotní, jakou vytvoril behem století turecký živel na
základe výhradne jemu vlastních znakLI rasových, a jenž, díky
neslýchanému konservatis1l1u, charakteristickému u tohoto živlu,

pretrval pres všechny otresy dejin, nezmenen ve svých základ
ních rysech, u lidu až po dnešek. Národní literatura, domácí
prumysl, zvlášte lkalcovský, obyceje a zvyky vesnického oby
vatelstva, zpusob hospodarení atd., náleží nesporne do oné nej
starší vrstvy kulturní.

Islam, šírící se následkem arabských výboj LI s neslýchanou

rychlostí zvlášte na výcho3, zahrnul ve svojI sféru i lid turecký,

jenž jen s malými výjimkami podlehl behem X. i XI. století

úplnému zislamování. Islam je náboženství, jež zasahuje hlu-
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boko ve všechny obory života vyznavacu. Následkem prijetí
islamu byla otevrena brána vlivum muslimanské kultury v její

arabsko-perské tvárnosti. Tím ZpLlsobem zacalo nové nábo
ženství razit dráhu nové !mlture, jež zacala zápasit s dávnými
tradicemi tureckými. V pomcru k ní se objevily dva zpltsoby

vztahu, což je i dnes ještc tak charakteristické pro Turky pri
každém setkání se s cizími vlivy. N evzdclaný lid, díky svému
konservatismu, zachoval se negativnc. Prijal sice novou víru,
ale ucinil tak po svélll" pripojiv k ní mnoho dávných pohan
ských povcr a zvykl'!, prirozenc ve tvárnosti zmcncné k nepo
znání. Úplnc jin;;k se zachovaly vyšší vrstvy, více osvícené.
Zacaly se norit celou duší do nové kultury a obracely se ne
prátelsky a s pohrdáním k vlastní kulture. Následkem šírení
obzoru, organisace státu i obohacováním forem života spolecen

ského vetšil se stále rozdíl mezi konservativním a mezi vyš
šími vrstvami, ženoucími se po nové kulture. Rozdíl ten se
behem století stále více prohluboval, až vedl k úplnému roz
kolu V ILmc spolecnosti. Inteligence ucinila ze své muslimanské
kultury skutecnou cínskou zed, kterou se ohradila proti lidu,
majíc pro jeho kulturu, tedy pro vlastní kulturu minulých sto
letí bezmezné pohrdání.

Ze slavné kdysi minulosti islamu zl~st:llo jen velice málo.

Ideologie islamu, podobná kreStanství tím, že považuje lidský
život za krátkou prípravu k dokonalé existenci v zásvetí, musí
ustupovati krok za krokem reálnejším a praktictejším proudum,
pricházejícím z Evropy. Islam byl krajne neprátelský VL1Civšem
zmenám, znacícím vývoj a pokrok, zvlášte v rámci hmotné
civilisace. Proto mezi Tureckem, tkvícím po veky ve stredo
veku, a Evropou, jdoucí vpred stále stejne kvapným tempem,
povstává ohromná rltznost, jež musila konecne vésti k jistým
vyrovnávacím procesltm,

Jako ozvcna evropských hesel nacionalistických XIX. stol.
probouzí se národní uvcdomení nejprve u národu ujarmených

Turky - na Balkáne - kterí jeden po' druhém se odtrhují
od TUrecka a využívají jeho situace k získání neodvislosti.
a konecnc i v samém Turecku. Silným projevem uvedomení
se stává pohyb mladoturecký. Jako pred stoletím i prijímaly
vzdelané vrstvy bez predsudku a s neomezenou úctou kulturu
persko-arabskou, tak se nyní vrhla vedoucí inteligence v náruc
evropské kultury. Lid jako dríve zllstal úplne stranou, trvaj e
beze zmeny pri své prvotní turecké kulture.

I
Reakcní vláda Abdul Hamida II. (1876-1909), která se obá-

vala, že zároven s povznesením vzdelání zacínají ve spolec
nost vnikati ze západu proudy demokratické, pricinila se

o urychlení procesu eVI'cpeisace Turecka d o zdllraznení opo
sicnosti reformního hnutí. Celé spousty mládeže, a to nej
schopnejší, uchránily se pred pronásledováním útekem na zá
pad, hlavne do Francie a Švýcarska, kde využitkovaly nuceného
pobytu pro dukladné seznámení se s evropskými pomcry, stát
ními institucemi a kulturou. Paríž a Ženeva se staly ohnisky
mladotureckého hnutí, jež bylo v TUrecku zakázáno a co nej
úsilovncji hubeno. Ten fakt rozhodl, že kultura nalezla do
Turecka vstup ve forme francouzské a nikoliv anglické nebo
nemecké, a že znalost francouzského jazyka, živená tam ješte
Ciríve školami fra.ncouzskými, ucinila nebývalé pokroky. Tur
kum neprátelská politika anglická na mori Stredozemním i na

východe ztcžovala sblížení s kulturou anglosaskou a zase pod·
pírání nenávideného Abdul Hamida Nemci odvrátilo sympatie
tureckých pokrokovcu, dokud ovšem uzavrení rusko-francouzské

dohody nevehnalo Mladoturky v náruc pangermanismu.

Když se v zahranicí pripravovala nová forma duševního ži

vota Turecka, zurily v TUrecku tlupy Abdul Hamidavy c'

snažily se znicit všechny zárodky neodvisléhO' myšleni a tužeb

po pokroku a dokonce i po hospodárském povznesení zeme.

Lid byl umele udržován v temnote. a fatalistické lhostejnosti

ke všemu. Absolutismus musil konecne pres všechna úsilí ustou

liti stále silncjším touhám po svobode, které ovládly už i voj

sko. Po Plekrvavé revoluci došlo v r. 1908 k vyhlášení konsti
tuce. Zeme ožila, patrioté vyvinuli horecnou cinnost v p(fvzne
'Tllí "svcty i blahobytu po vzoru západních státLI. Vlivum evrO;J
ským byla otevrena vrata dokorán. Do Turecka se vrátili pú
Etictí emigranti, privážející nadšení pro západní formy státníhl)
života, pro Evropské snahy ve vcdách, technice i v hospodárské
podnikavosti. Nadšení bylo casto jednostranné a spojovalo se
casto s doktrinárstvím a opovrhováním celým dosavadním sta

vcm muslimanské ktlltury.
S10upcnci poevropštcní TUrecka neprišli ihned k názoru, jak

'l na jakých základech lze reorganisovati obrozenou vhost a
jaké živly musí tvoriti oporu silné vlády. Na místo dávné, ne
postacující už ideologie náboženské, hlásající jednotu musli·
manského sveta, "t"lci níž se rozplývaly v nivec hranice státu,
hyJo potrebí dáti jakési nové heslo, jež by mohlo strhnouti
všechny a s,táti se základnou nového státu. T:lkovým hesltm
se mcl státi mladoturecký osmanismus. Všichni 'Obcané st:'ttu,
bez rozdílu uznání a národnosti osmanské, se mcli cítit Osmany,
obyvately konstitucní monarchie osmanské, a mcli praccvati ve
shode i jednote pa pokroku a obrození hospodárském. Z,{)vno
pri!vnení všech národností se melo státi tmelem spojujícím
rLlznorodé elementy v jediný státní organismus. K pocitu této
naprosté rovnosti a spravedlnosti se pripojila tichá nadeje, že
osmanismus umožní co nejrychlejší asimilaci živlu netureckých.
Nejednotnost zeme, stále silnejší národní uvcdomení jednotli

v~'ch jeho národností, a ješte více ruznost vyznání ukázaly, že
osmanismus je neuskutecnitelnou utopií.

Vyvstalo tedy prechodné a pomíjející heslo státního pan
islamismu, hlásající nutnost oprení se jedine o muslimanské

živly v 1<oajích, jež bylo lze jen velmi težko asimilovati, a po
trebu získání živilI krestanských. Ale ani toto heslo nebylo
lze udržeti vuci stále silncj i vystupuj ícímu antagonismu ná
rodno tí, jakož i vLlci pokrokové doktrinc, která prikazoval'"
považovat vyznání za vše privátní.

Zatím však politické události - jako válka s Italií (1911
až 1912) a ztráta Tripolisu, poslední provincie africké, balkán
ská válka, koncící mírem carihradským (1913), jenž omezil
Turecko p'0 hranice východní Thracie a konecne zreknutí se
TUrecka arabských provincií smlouvou lausannskou -- ulehcily
vznik státní koncepce ciste nacionalistické. Turecko bylo okrá

jeno takrka do hrani(: etnografických a cizí živly podlehly znac
nému oslabení. Všechno to už dovolilo mysliti docela reálne
na utvorení státu národního, jehož sílu a vnitr"ní pevnost mcl
tvoriti uvedomelý lid turecký. Název »Tiirk«, u/.ívaný za sulta
nátu ve významu znacne pohrdlivém - asi jako »neotesaný
chlap«, skoro zbojník, prišel k plné cti, zatím co se výraz
Osman j:lAvažuje dnešními nacionalisty tak;'ka za potupu, nebot
pripomíná urážlivý pomer poddaných k sultánumi kterí se
osmelili vnutit národu jméno své dyp.astie.

Smer vládnoucí soucasne v Turecku spojuje nerozlucnc ná
rodní radikalismus s hospodárským radikalismem. »Turecko
Turecku«, turecký národ je jediným svrchovaným pánem nad
sebou«, »nejvyšší formou vlády je vláda lidu« - to jsou dnes
nejzvucnejší hesla v Turecku.

V touze po pokud možno nejvetším národním uvcdomcní

lidu a ocištení turecké podstaty od cizího nánosu potírají nacio
nalisté dosavadní muslimanský smer kulturní, jemuž nejvyšší
vrstvy národa holdovaly už pres šest století. Míjejíce, pokud

je to možné, dogmatickou stránku náboženství, zápasí s kul
tl1rou islamt!, a to ve jménu dvou hesel: odstr:lnení prekážek,
které klade islam ve svém konservatismu šírení západní kul

tury, a potírání netureckých elementu, z jakých se prevážne
skládá kultura islamu.

•
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Už ),J1ac!oturci za epochy osmanismu, stavíce v celo svého
programu zrefonnování Turecka v duchu evropském, upadli
v konflikt s ryze illuslimanskou cástí spolecnosti. Cím hez

0hlednejší byl zpLtsob za vadení reforem, tím silnejším se stával
odpor. Cást inteligence, která ~e dnes dostala k vláde, roz

hodla se provésti evropeisaci Turecka v case co nejkratším.
Proces ten se deje opravdu velice rychle, ale hlavne proto, že
vláda dovede zlomiti skutecne každ)' odpor. Predevším se pro
vádí "negativní cást práce, spocívající v rozbíjení budovy
islamu težkými ranami radikálních zákonu, které ruší posvecené
instituce a vytlacují náboženství ze všech smcn"l života verej
ného. Na takto pripraveném základe vštepuje vláda názory,

instituce i zvyky evropské. Je však predcasné prorokovati žeií
této práce.

Ale prece je už dnes možno povedet, že západní kulturu
má jen zlomek inteligence, a že tato kultura žije v tesném

spolecenství, treba pouze v rovnováze, se zdedenými rysy raso

vými a názory z detství. Ohromná vetšina inteligence prejím;í,
západní civilisaci jen vnejškove. Jsou to lidé plní vnitrního
neklidu, v jejichž duších zápasí ohlušené tradice prvoturecké
i muslimanské s kvapne mobilisovanými a v zápas proti nim
vyslanými elementy evropské kultury. Než dojde k organickému

spojení onech trí tak rLlznorodých živlu, je težko pomysliti na
ustálení vnitrní rovnováhy. Takoví Turci na rozcestí, poci
{ující v sobe neklid i nedostatek rovnováhy, jsou ve verejném
živote nej bourlivejším živlem, nejvíce schopným zápasu.

Jak je zrejmo z dosavadních vývodu, tri kulturní orientace,
o nichž byla rec - prvoturecká, muslimanská i evropská, ne
vystupují v ryzí cistote, ale pronikají se a mísí. Za nej
typictejš(ho predstavitele první mohl by být považován tu
recký sedlák z jakési zapadlé vsi, vzdálené radu dní od nej

bližší stanice nebo od prístavu. Predstavitelem druhé mohl by
být ucenec dávnéhQ typu, jakých bylo možno videti až do

nedávna mnoho ve školách theologických, dnes už pozavíraných;
tretí pak by mohl representovati ten ci onen za hraniccmi vzdc
laný žurnalista, dustojník ci lékar.

Inteligence hlubšího, ciste muslimanského vzdelání je už ne
mnoho. A ješte snad méne je tech, kterí po skoncení evrop
ských škol zustati verni islamu. Za to jsou pocetné zástupy
lidí s nižším vzdcláním nábožensko-teologickým, uprímne ve
rících, ale melkých hlav s nepatrným horizontem a se sklonem
k fanatismu. Ti, držíce se forma1isticky kanonického práva,
jež je jim jediným ukazovatelem života na tomto svete, po
tíraji v cuchu reformátorská narízení vlády, a ten i onen se

odvažuje projeviti s kazatelny své osobní presvedcení, z cehož
prirozene následuj e trest, casto velice prísný. Abychom ne

mluvili bez faktu, vzpomenu procesu hodži Ibrahim Edhem
z Angory a ješte známejšího procesu hodži Ibrahim Askeri

ze Selefke. První z nich, clovck velice mladý, napsal brožuru
»Morálnost a závoj v islamu«, v níž vystupoval proti refonná
torským proudilm, zastávaje se podržení závoje ženami (I. zv.
caršaf, jehož užívají ženy pri vycházení na ulici), a jsa proti
pripoušteni jich k studiu lékarství a zubní techniky. Byl ob
vinen i z kázání v duchu »zrádné reakce«. Epilog; revolucní
tribunál ho odsoudil vzhledem k jeho mladému veku jako

polehcující okolnosti na rok do vezení. Daleko prísnejší výrok
padl v procesu hodži Askesi ze Selefky nad morem Stredo

zemním. Z nejasných zpráv tisku je možno ríci, že vyvolal
svým protirepublikánským kázáním místní vzpouru, kdy se lid
postavil na odpor policii. Po krátkém procesu byl odsouzen

tribunálem v Angore k trestu smrti. Vec nabyla ješte tragic
tcjšího obratu tím, že rozsudek musil být potvrzen kasacním
tribunálem Velikým národním shromáždením, t. j. parla
mentem.

H odžové mají prese všechno stále ješte veliký vliv na lid,

který jim slepe ven. Proto i vláda provádí co nejostrejší kon
trolu nad touto kategorií duchovních - islam vlastne 'nezná

pravého duchovenství - jež by mohlo být prekážkou na dráze
k radikálním reformám.

Znacná cást vnitrních procesu soucasného Turecka je vy
svetlitelná bojem dvou kulturních orientací - evropské a musli.
manské - o duši lidu. Posledním dusledkem tohoto zápasu

bude pravdepodobnc jakýsi kompromis, jemuž dnes prekáží
obecné vydráždení myslí. Aby se mohl kompromis státi skut
kem, je ovšem potrebí, aby radikálne-pokrokové vrstvy prošly
érou bourlivého m1:ídi s jeho neodlucnou chorobou, doktri
nárstvím, a aby pochopily, že prervání stykLl s minulostí muže
vésti k úplné desorientaci národa. Na druhé strane musí kon
servativci ochlad::Jouti tolik, aby pri rozvážném pohledu uvideli,

že i pokrokovci jsou všemi hlubšími vrstvami duše pripoutáni
k východu, a že tedy není reci o revoluci proti tradici.

Zápas ten dnes nijak neustává, treba je inteligence za daných
pomcru úplne zbavena vlivu na vládu.

Radikální sféry se snaží každým zpusobem priblížiti se k lidu,
apy jej zíSKaly trvale pro sebe a posílily tak svoji vládu.
Materiální pomoc, udelovaná vládou sedlákum., je k tomu nej
vhodnejší cestou. Mimo> to se provádí široce roz.vetvená propa
ganda radikálne nacionalistická vojskem i školou.

Príznacným znamením obratu k lidu jsou smcry v soucasné
turecké vede, jež ve svých badáních hiistoricko-kulturních za

jímá se nejradeji nejdávnejším obdobím pred islamem nebo
l~,nním muslimanským. Z bohaté literatury muslimanského
období zajímají ucence predevším výtvory s výraznými prí
znaky lidovými, jako príkladne ranní poesie mystická v nábo

ženském písemnictví. Neobycejnému zájmu se též teší studia

prvotních spolecenských verení, historie tureckého národa pred
islamem atd. V tom neustálém, rekl bych úporném trvání pri

tematech spojených s kulturou a historií Turku, ješte ne
dotknutých kulturou islamu, je cosi více než teoretický zájem
i chut ke splnení urcitého metodologickéhéa postulátu. Zrejme
je v tom celém vedeckém smeru žhavé cítcní národnostní.
sloucené s touhou po prejití mostu spojujícího období det
ského islamu s dávným pohanstvím, s cistými kulturními hod
notami tureckýmí.

Teoretická badání jazyková, etnografick;í i historická, jakoz
i praktický styk s tuneckým lidem, hlavne ze záboru ruského,
otevrela pred ocima tureckých nacionalistu fakt velmi blízké
príbuznosti, jež spojují všechen turecký lid v jazykovém
ohledu, kulturní tradice i znaku národního charakteru. Fakt
ten okamžite zužitkován s politickým cílem a vytvorena z neho
teoretická základna všeturkismu nebo panturanismu. Smer ten

slavil triumfy hlavne v dobe napjatých styku rusko-tureckých
rred i za války svctové. Turecko se melo státi gravitacním
stredem pro lid tureckého puvodu, ujarmený Ruskem na Kav
kaze ci nad Volhou, v Turkestane ci v Sibiri. Dnes vše

turanské hnutí ponckud osláblo, ponevadž je Turecko príliš
zamestnáno konsolidací vnitrních Qomeri'l, než aby mohlo mys
liti na zahranicní propagandu ve vctším stupni, ale jinak exi,tuje
rlále jako ;iroce myšlená základna celé soucasné politiky nacio
nalistické.

Konecne ješte o soucasném pomcru Turku k Ev.ropanum.

Pri hlubším názoru se objeví, že vztah pokrokové inteligence,

zvlášte hlubších jednotek, k evropské kulture není pri nej

menším tak prostý, jak by se zdálo. Pres všechnu hor1ivo-t,

s jakou se snaží vstrebati v sebe západní kulturu a vnutit ji

v reformátorském zápalu celé spolecnosti, neváhal bych po

tvrditi, že v pomeru k ní zní urcitá zlá nota. Vycítil jsem
casto v privátní rozmluve, zvlášte s lidmi bez sklonu k doktri

nárství a s hlubším cítením, že v té horlivosti není niceho ra-
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dostného. Jeto druh utrpení, s jakým se dob[j; vlastenec pod

dává tvrdé, skutecné nutnosti, diktované rozumem pro zá
chranu vlasti: - Musí-Ii už být, abychom se zevropeisovali.
I~echt je tak co nejrychleji a nejúplneji. - Jedním z nejnápad
nejších znakll národního charakteru tureckého je fatalismus.
Z tohoto základního duvodu se poddávaj í Turci nevyhnutelné
nutnosti, vzdávajíce se drahých jim tradicí uhýbajíce pred vyš;í
VlIlí, jež jim velí potírati evropskou konkurenci její vlastní
zbraní. V tom tkví klíc k pochopení zjevného paradoxu, že totéž

Turecko, které se hrne do Evropy,. soucasne tutéž Evropu od
sebe odhrnuje. Týž žurnalista, který ve cláncích svého deníku,
který zle kritisuje barbarské zrízení turecké, dávaje národu za

príklad Evropu, vyHcenou v nejkrásnejších barvách, neváhá
ríci Evropanu, ke kterému má diiveru, taková slova: - Meli

jsme možnost -oceniti cenu vaší kultury podle toho, jak se
zachovala vaše okupacní vojska v dobe našeho poníženÍ. Tak
podlých a nelidských skutku jakých se dopoušteli vaši lidé,
11ebyl by schopen žádný barbarský Turek.

Takových zrcjme pozorných protiv, kterých si príchozí
z Evropy nedovede ihned vysvetliti nalézáme ve stycích
s Turky vícc, zvlášte nejsou-li ony styky ponze formální, a
touha po seznání psychologie prikazuje zabociti v hovoru na
,"zrušující témata. Objeví se tedy casto, že pokrokový inteligent,
osvobozcný, jak sám praví, z pout náboženství, je dráždivý
až k omrzcní v otázce islaJl1u, a chová se chvílemi jako nábo

ženský fanatik, potíraje príkre názory ncmuslimana. Evropsky
oblecený bej, mluvící zbežne francouz,ky, jcnž se ve styku se
St ara turkem považuje za Evropana každým coulem, ncmaj ící
niceho spolecneho sc svým orient.ílne cítícím rodákem, cítí se
ve spolecnosti takového Evropana jaksi nesvuj, prikrcený a bez
sebevedomí, a proto rozcilený, dráždivý a podezrívavý.

Nápadným paradox:em je i to, že s takovou dráždivostí se
Evropan nesctká ve stycích se Staroturky. Pravdivé priblížení
je pri nich možné jen orientalistum, kterí dovedou vniknout

ve svet jejich myšlení a cítení. Komu sc však toto podarí, toho
ceká milé prekvapení. Ale, starý, sivobradý hodža, oblecený
v široké šaravary, v širokém chalátu a mohutném turbanu,
typický hodža, jak ho kreslí humoristické listy turecké a po
smívají se mu jako zaostalému fanatikovi, v jehož mysli ne
vyvstal ani stín, pochybností o islamu; a jehož celý život

uplynul v peclivém osti'íhání predpisuv zákona, objevuje se pri
bližším poznání ncobycejne tolera:ltní v pomeru ke krestanovi.

Pozve ho do svého domu, posadí na zemi pri spolecné míse
s corbou, pilavem a beraním »kcbabem« a pobídne pa. asiatsky,
bez evropských frází, ale uprímr;c, srdecne., jako clovek clo

yeka. S takovým je možno pohovorit uprímne i o otázkách
nábožcnských, i o kulturc, i o politice, a vždy máš pred sebou

clovcka jednolitého, presvedceného o hodnote toho, v co verí,
a nepocitujícího proto žádné prinucenÍ.

Všechny nápadné paradox:y a protivy vysvetlí se okamžite

tomu, kdo se dovede vcítit v citový svet, z nehož se ony rodí.

Turecko bylo tolik osudem pritlaceno, Evropa projevila vllci
nemu tolik perfidie a podlosti, týrajíc je svými nejmazanej
šími politiky, a ješte nedávno byla hrdost Turecka bolestnc

zranena okupcí, že se v du;ích Turkll musilo nashromáždit tolik

horkosti a nedllvery, tolik otravuj ící styky s Evropany. Cím je

silnej~í národní uvedomení, tím silncji vystupují takové po
city, a je vbstne lehcí spolu žití se Staroturky, jejichž mysl je
vÍCe zaujata otázkami náboženskými než nacionálními, než

s nacionalisty. Ale cas, jenž hojí všechny rány, ciní své a ne

nadejc, že styk Turecka s Evropou nabude rovnováhy, jakož

i to, že zmizí kulturní protivy uvnitr zeme, jež podávají obraz
úsilovného vi·cnÍ.

Poznámky

Volební provolání Národní strany práce.
Volico'l.lé!

Národní straiw práce žádá vás o pet tninut pozor
nosti.

Nikdo neflllt.~e twilmolLti politice. Politika rozhoduje

o velké cásti vašeho života. Urcuje vaše mzdy. Ro:zho

dttje o cene vašeho majet/w. O tom) kolik budete platit

za SV~f,j byt. Dává vám nebo be're svobodu. Ciní váš

obed d1'ažHm nebo lacinejším. Rozhoduje o výchove

'l'ašich detí. U1'Cuje výši daní) jež platíte. Spatná po/i

tika porušnje spravedlnost. Bere vám svobodu svedomí.

Nadrž~tje špatným a utlacuje dob1'é. Sahá do vaší kalJ

sy a utrácí vaše peníze. Ciní va.~i existenci nejiston.

Muže vás hnáti do války a na stnrt. Muž) který praví)

že se nestará o politi/~u) je jako muž, /?terý je unášen

rekou a praví) ,~e se nestará o re/w. Uvedomte si cen1l

hlasovacího lístku) který vám byl 'Z'loten do ruky!

V demokracii jím l1Uf,Žete zlepšiti nebo zhoršiti cást

svého osudu. Rozmyslete dobre) co s ním udeláte!

Národní strana práce vám navrhuje, abyste svým

hlasovacím lístke·m schválili tento program:

Pro stát.

Je treba zajistttt cistotu verejného /:;ivota. Koalice

se chová k této otázce lhostejne. Ministerský predseda

odbyl verejné pobourení prohlášením, že /wwpce je

:::jev mezinárodní. Místopredseda senátn nazval koalici

systémem vzájemného napalování. Cetli jsme) kteral~

koalicní poslanec verejne vytýkal koalicnímu ministru)

.Je práve proto) že byl 1/elwli!?rát koal-icn ím ministrem,

navyk'l si lehk01nyslnémn hospodarení se státním i jJe

nezi. Pet 1'IavzájC1'n smluvených politick.ých st1'Ult nes'mí

býti nadále svrchovaným pánem nad penezi a statk)l,

Ideré poskytu,je státu ditvera lidn. Je treba kontroly.

Kdo chce vydelávat) at se venuje obchodu) ne politice.

Niltdo nemá odcházeti::: politi/?y s vetším majetkem.

lle.~ s jakým do ní vstoupil. Neríkejme, že k01'ltpce je

zjevem svetovým) ale uciiíme ('.~e, co 1ntHeme) aby ne

u)'la zjevem ceským.

Tlakem verejného mínení) pobonrellého plýtváním

státními penezi a rtizný17li aférami, byla koalice donu

cena usnésti se na zrízení úspon!é komise a na zákone

o in kompatibilite. Tyto zá/wnj' :::nemožnily by sj'stéf7l

Impcení, jímE se koalicní strany odllleiíují za jJráci pro

stát. J{ oa'lice si pomohla tak, že oba zákony ucinila

ne1Íci·nnými. Ospornnu komisi proste prestala svolázlat.

Zákon o in kompatibilite pal? zrnšila prosté tím, že ani

ne.'Jvolila výbor) který jej mel provádet. Národní stra

na práce hodlá 7.1zHísit oba tyto prospešné zá/wny.

Osvobozený ces/wslovenský národ nemuže ve vlast

ním státe provádeti politi/w jinou než státotvornou.

N evytýkánze tedy koalicním straná1n) ,že slouží státu)
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nýbrž vytý!láme jim, že mu slouží málo} špatne} a že

po,~adují} aby za ttdo slttžbu byly zaplaceny z verej

1Iýcl~,Prostredl?u. Státní zájem je dnes tdlaifován sle

jlým a vášnivým stranictvím. Ríká se} že košile je bliž

ší než Imbát. Chceme} aby v tom prípade si všichni

l/vedomovali} že stát je košilí a strana teprve kabátem.

Pro parlament.
Cesl?Z~!ovellský parlamentarismus je v hlubol?ém

úpadku. V ocích verejnosti ltel'1i jd ctí býti poslallcem.

Je treba vrátiti tomuto úradu MW vážnost a d'u'stoj

uost} jíž byl I?dysi P'yovázen. Pomer poslance !?e stra

uc} jal? byl zaveden Iwalicními stranami} l~!?ázal se

škodlivým. Koalicní strany nechtejí míti svobodné a

odpovedné poslance. Snížily je na sltthy strany. Voleb

l1'ím soudem je drží v trpné poslušnosti. P1~ipravoval'Y

:JáIw n} podle nehož poslanec} zvolený duverou Lidn,

1n1t/5e býti zbaven maJldátu pouhým usneseni'm výl?oll

ného výboY1t. Lze ocekávati} že se po volbách vnití

k tomuto plánu} budou-li míti dosti nwci} aby jej pro

sadily. Jediná národní strana práce nežádá od svých

kand'idáttt} aby podpisovali 1'eversy. Snížením posla

nec!?é odpovednosti byla snížena i poslanecká úroveú.

V parlamente se množí lidé} kterí nedovedatt nic ji

tiého než agitovat pro stranu a vystríhat svou rec z ne

kolika novin. Hroz'í nebezpecí} že za ta!?ových pomerzt,

se budou o mandáty hlásiti jen lidé drtthého a tretího

1~ádu. Není vetší š!?ody pro stát a národ než nevzde

laný parlament.

Vážnosti parlamentní práce š!?odilo} že nejduležitejsí

veci byly projednávány za zavrenými dvermi mezi peti

hdmi} nacež snemovna byla vyzvána} aby !? zákonu

prikývla. Parlament odcizil se lidu tím} že v dobe}

kdy úrednictvu a delnictvu byly snižovány mzdy pod

2ámin!?ou l?lesající drahoty} poslanci sami sobe zvýšili

diety. Senát nepro!?ázal behem celého zá!?onodárného

údobí práva na existenci. Byl pouhým ssacím papírem

na osnovy} podávané z poslanecké snemovny. Po celých

pet let nemt'iže se v'ykázati jed'iným cinem. S~trvá--li

~, této necinnosti} budii!: tato drtthá instituce zrušena a

ušetrené pellíze venovány sociálním úkolum. Poslanec!?é

imunity bylo zneužíváno !? ochrane poslancu v prípa

dech} které nemely nic spolecného s vy!?onáváním

poslanecl?é funkce. Imunita má zabezpeciti poslanci

7/01né vylwnáván'í mandátu. Nesmí ho však chrániti

od trestu za ciny ~á:::u soukromého. J e t1~eba presne

rozlišovati mezi poslallcem a polwutnÍ1n advol.átcm.

Existuje ústavní zákoll} podle nehož poslanec nes'mí
tlltervellovati ve vecech osobních. Tento zákon se 1leza

chovává. Ná1'odní strana práce podá 'návrh} aby i;;u:'.;dý

takový poslanec b.vl zbaven mandátu.

Pro ústavu.

Ústava je I? t0111tt} aby se zachovávala. Koaltcní stra

ny v 11/llohých prípadech bud ústavy proste nedbají

nebo ji ruší usnášením nových príležitostných zákonu.

Je treba POsttzovati zákony podle jejich vzniklt. Ty

zákony} které omezují demohatická práva ú-sta7Jou za

ntcená odhlasovala !?oalice ve chvíli} kdy verejnost

zvedel~ o dlouho zamlcova1'lých Iwrupcních afércú'h.

Tehdy se Iwalice vzchopila a odhlasovala ne takoz-'é zá

kony} !?teré by zamezily a trestaly Iwrupcní aféry,
nýbrž talwvé} l?te1'é obcant'im zne1'nožiíují o mcl', mluvit

a je odhalovat. Sem patrí nový tislwvý :::.ako:ta :::ákon

o úredním tajemství. Zvláštní duraz bndiž kladen na

t:y ústavní zákony} na nichž se usneslo revolucní Ná

rodní shromáždení} aby pro budoucnost zajistilo cisto

tu verejnéhO' života. Vláda} která nezachovává ústavy,

má býti obžalována. Zákony ncsm,í býti porušovány

od samotných zákonadáro'i.

Pro verejnou správu.
Verejná místa patrí l'idem odborlle v.zdelaným a mají

(;vti chrán ena od hladtt polit ic/?ýc h karie'yistlt. Budiž

z~be:::pecena nezávislost úracltt pred nátlakem politi

ckých stran) které touží po moci. Zálwnn o teroru bu

diž tdfit.o i prati mÍ11Ístn'im, kterí 11utí zamestnance so

ve podrízené} aby vstoupili do jejich stran, Je šlwdolt

státu} jestliže ze stranických duvod1~ jsou na minister

ském Mesle udržováni lidé} jichž neschopnost pro

úl~ad jim sverený je abecne známa. Ve verejné správe

budiž provedeno pranikavé zjednadušení.

Pro sociálni pokrok.
Národní strana práce patrí v politickém živote k to

111tt bloku} který touží po sociál11í spmvedlnosti a so

ciálním po/?roku. Ideje socialistic!?é bude t~prímne

podporovati tam} kde mahou prispeti k zvýšení úrovne
celku. Vedena jsattc myšlenkou hospodárské demokra

cie} ttznává národn,í strana práce práva zamestnanctt

na padíl na zisku a úcast na správe v podnicích,

'u nichž prac-njí. Divoká hospodárská svoboda} která

casto :::namená jen zkázu pro slabé, budiž omezena za

jištením práva na práci s plný111 opatrením v nemoci
a; stárí.

Pro úrednietvo.

Nebylo dosud strany, která by mela dobrý vztah

I? zamestnanecké atázce. Všechny videly v zamestnanci

Jen obtíž pro verejné finance a mimo to i cloveka}

který tím} i!:emnoho ví} je pro ne trvalým nebezpecím.

Všechny se P1'OtO s/lG.žily o jeho avládnutí. Jen proto

1/ebylo rozrešella hmotné .r:aji.~teIlÍ verejných zamest

nancu} aby mohli býti dr,~eni ve stavu bá::me a povol

nosti. Místo slwtecného zaji.~tenÍ byla jÍ1n dána pouhá

ústní smen lm} které se nyní paužívá k vydírání jejich

hlasu. Jen proto nebyl schválen .zákon o hromadných

pracovních smlottvárh a zákon o slu!:ební smlo~tve, jen

proto nebyla dána samostatnast jejich sociálllíllllt poji

štení a 111noho jiného.
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Pro cirkev a školu.

Dopisy

Generace, která prichází.
1.

Pane redaktore!

Nesouhlasím s nckterými názory pánc Kafkovými. Jest treba
pridržeti se veci a ríci a to strucne, že bude lépe! K tomuto
optimismu dává oprávnení jeden fakt: že student-straník byl

II.

V ážený pane redaktore,

nechci tvrdit, že nanejvýš pessimistické názory pana A.

Kafky o »generaci, k":"2rá prichází«, nejsou oduvodnené a
správné; rekl bych jen, že pan pisatel, tvore Svltj soud, neco
prehlédl.

Za prvé: Než ocejchujeme studentský politický život jako

"prázdný, ubohý a nijaký«, což má snad býti jeho charakte
1 istickým rysem, jímž se odlišuje od politického žIvota ostat
ních skupin obcanstva, mcli bychom býti presvedceni, že práve
ten ostatní politický život je nanejvýš obsažný, mohutný a
vllbec k cemu; obávám se, že tohoto presvedcení pri nejlepší
vll1i dnes nabýti nemllžeme. Není to ovšem omluva, snad jen
pdehcující okolnost. Je sice hezké ríkati, že studentstvo má
hýti vzorem a v cele, ale vždycky ta nejde. To je možné tam,
kc1e stací cítit, méne Už tam, kde treba vcdct a umet; ultra
posse nemo tenetur. A student je konecnc prece clovek, který
se obycejne teprve ucí - nejeti svou vedu.

Za druhé: Opravdu dnes snad mála mladých je nakloneno
hlasite vykrikovat své nadšení pro Masaryka nebo nosit na
T;l.menou l1achara - ale ta není, myslím, zápornou položkou
v souctu jej ich hodnot. Vždyt mladí také vytloukali Masary
kovi okna; od jednoho k druhému je neobycejnc blízko. Nejde
o to, delat bujaré a hlaholné, zkrátka »nadšené« vcci; dlI1eži
(cjší je snad trebas docela potichu zkoumat, studovat, prít se

\Táš Ph.C. 1. B.

výjimkou - a tím je uz receno, že nesouhlasil s dosavadními

stranami - ba znamená to jejich odsouzenÍ. A tak práve
ta apatie je dltkazem, že - jestliže nekdo vyhoví stu
dentu takl aby mohl uznat, že v této strane je jehol místa 
že celá ta apatie rázem se zmení v pravý Op1.k. Postací, po
darí-Ii se vzbudit zájem, probudit to mládí v jeho príznac
ných rysech: v idealismu, v nadšení, v sympatii pro neco no

vého a svého. :Nesmí se o mladé generaci soudit tak pessi
misticky, nebot válka a osvobození byly takovými duševními

prevraty, jež je treba, abych tak rekl, zažívat, uvedomovat
si novou situaci - preorientovat se. ProtO' ta apatie zdánlivá.

Opravdu zdánlivá, protože student se o politiku zajímá, nemel
však možnosti pllsobi aktivne - nebot - už receno - ve

velké vetšine nesouhlasil se starými. A proto také není treba
brát príliš vážne v úvahu ty studenty, kterí jsou organisováni.
Ti at si zustanou u své alma mater - pokud nebudou tak

uprímní a nereknou si s temi ostatními - opakuji velkou vet
šinou - ted je naše chvíle! Nemuže se generalisovat, že by
všude v stud. spo·lcích otvíral dvere politický klíc, nemuže se
nevcrit, že se podarí odstranit ty, kterí »jsou pevne odhodláni
držet se politických method" - ty kšeftare. Obroda prijde 
ale nelze takovau vec udelat rázem. Myslím, že ;-Járodní st.rana
práce sama sebou bude podporovat novou generaci, nebot je

jí sama, nebot ona chee novou politiku proti starému politi
karení, nové stranictvL Vždyt každý vidí už na schllzích clen

ských, že nová strana je stranou mladých -- od vudci'! až po
clenstvo. Proto o tom druhém táboru možno smýšlet optimi-
ticky - to pohrdání jest jen povrchní a chvilkové. Ale ne

mohu souhlasit v tam s panem Kafkou, že by studenti byli
"príliš casto zklamáni" - vždyt student si všímá politiky neco
mála let - a ta by musil zacít od deseti - aby se príliš casto
zklamal. - Ovšem že nejen »s nad", ale urcite se zakrocí
»pilnou uvedomovací prací, prednáškami, debatními vecírky"
- ale pak ten, kdo chce taktO' zakrocit anebo pomáhat - ten

musí jinak koncit, nebot ten, kdo po necem volá a pak rekne
»nevidím lepšíhO' zakoncení než bohužel" - ten asi také patrí

mezi ty »s pohrdavou necinností nebo s ironickým smíchem«
- ten, kdo chce, ten koncí takto: verím v generaci, která bo
hudík prichází!

•Pro hospodárstvi.
Národní strana práce si uvedomuje, že tr-valého zv ý

šení úrovne lidu nelze dosáhnouti pouze rozdíle ním

hromady statku) l?teré dosud vyrábíme. Je treba orga

1!isace výroby za úcelem vyšší výkonnosti. Národní

strana práce hodlá postupovati v nejužší spolupráci

s odbornými a odborovými organisacemi za tímto cí

lem. Jen vedec1?é veden í práce muže vJlvésti lidstvo

z hmotné krise, v ní.:::v poválecné dobe ztrácí d IIstOj

nost. Systém obchodních smluv, l?teré usnadiíuji cestu

našem~t odbytu, budiž dobudován.
*

Volicové! Jen volbon Národní stran JI práce :::aJI-

stíte si splne'ní tohoto programu!

Výkonný výbor Národn/ strany práce.

Pro zahranicni politiku.
Nejvetším neštestfm, které nn'l.::ie postihnouti návod,

jest válka. Prvním úkolem zahranicní politiky je za

bezpeciti mír. Národní strana práce bude oddane pod

P01'0'vati takovou zahranicní politiht, která slouží to
1111ttOcíli.

Národní strana práce zlidí v plném hospodárském a

sociálním zabezpecení úrednictva a zrízenectva pro
spech státní a hospodárský. Z toho duvodu dává tolik

predních míst na,lwndidátních listillách odborárum za

mestnaneckým. Z téhož dl't,vodn bude vždy predem
jednat o zamestnane~kých otázkách s politicky nezá

vislými odborovými organisacemi. I .?Jde je treba více

demokracie, 11ež bJ,lo dosud.

Pouze úplllá odhtka státu od cí1'lwí m1He ro:::reši/ i
círl?Cvne-polit-ické otázky, s 1/ imi.::i zápolí stát obzvlášte

obtí.::ine v dob~ poslední. ž'ádná círhev nesmí býti pri

zJilegována na úkor církví j-iných. Zahranicní vedení

církve nemá práva zasahovati do našich domácích po
meru.

Šhola je zál?lad státu. Proto budiž o vzdelállí ucítel

s/va postaráno pecliueji llež dosud. Pri Vý:::IW111U,jah.ý

má šlwla pro národ, je pochopitelno, že 1,tcitelstvo

v ,~ádnhn sl1/eru nesmí býti staveno za jillé státní úred

1lictvo. Je nutno i ve hmotných po.~itcích zachovati

úplnou rovnost ucitelstva se státním úrednictv'em stej
ného vzdelání.
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Váš K. C.

k takovým velkým lidem a od nich

nosit na ramenou telo, ale v mozku

o tom tríštení.

o program Národní strany práce.
Pane redaktore!

Vím, že nesouhlasíte casto s dopisy, jež uverejnujete oj

svých ctenárel, ale prece je dáváte do tisku; to je od Vás jen
správné a úctyhodné. Ale tato Vaše benevolence nemá jíti tak
daleko, aby poslední strana Vašeho ct. casopisu šírila o téže
veci zklamání dríve, než mohla zrodit duveru strana prvá. Kon
krétne receno: myslím Yáš clánek: »Je ješte neco tretího« a
dopis p. B. H. »Úrednictvo a volby«. Vy píšete, p. redaktore,
že »jediná možnost politiky pro N. S. P. j~ - poctivost(<.
Nejste spokojen, že »má-li býti vyrízena nejaká státní nezbyt

nost, je nutno vysypati neco ze státního mešce do té ci oné
družstevní pokladny nebo nasytiti otevrenou hubu nejakého
melioracního fondu.« To jste rekl a napsal na prvé stránce,
a možná, že touž rukou, co jste dával dopis p. B. H. do tisku,
dopis tak netaktický a netaktní. Proc jste neu(al hned
v zárodku, abych mluvil Vašimi slovy, »ruku nataženou po
bakšiši«? Což jaký pak je rozdíl mezi tím, daj í-li si jedni platit
ZG svou »státotvornou« práci melioracními, druzí družstevními,
tretí Iihovými fondy, atd., atd. A tím, co žádá, ba i slibuje už

ve své slavné horecné matematice, hodné clánkll C. S., P. L.,
N. L. a N. D., jež jsou mu »drzé, hloupé, smešné«, sobe i ji
ným ,za hlasy p. B. H.? Nejde zde o slova, vím, že státní
zamestnanci m u s í dostat, což jejich jest, plJncvadž to jest

spravedlivé, ale jde o princip, o neco vyššího. Tedy p. B. H.,
ne z touhy po poctivosti, ne z potreby a snahy po ocistc našeho
politického života, ale pro »bakšiš«, trebas spravedlivý (ostatnt:
v mluve »státotvorné« všechny bakšiše byly spravedlivé a vy
soce ve »prospech« státu) vyvolil si naše ono nové a drahé
tertium. Což myslí, že dostane bakšiš od stran zadarmo? Do
stane, za po cti vos t; - a ta je nám dražší, i Vám, myslím,
p. redaktore. Jsme všichni pro spravedlivou úpravu plat1'1 stát
nich úredníkll, atd., atd., ale »N árodní stranu práce« chceme
mít a volit pro její úkol po cti vos t i a o c i sty v cesko
slovenském politickém živote.

J. M.

Nové knihy.
John Dos Passos: Ulice noci. (»Streets of night(<.) Román.

J'rc1ožil František Dommer. Obálka Václava Maška. 21. svazek

lománové knihovny »Proud«. Núkladem »Cinu« v Praze. Stran
234 za Kc 25.50, váz. Kc 37.50.

M. Ciges Aparicio: Pout. (»La Romeria«.) Román. Preložil
Jirí N oska. Obálka Václava l\faška. 22. svazek románové
knihovny »Proud«. Nákladem »Cinu« v Praze. Stran 254 za
Kc 25.50, váz. Kc 37.50.

Tido J. Gašpaj': B11vi - BlI'vi. Novely. Druh); sviiLok Edicii
mladých sloven~k~;ch autorov, ktorÍ1 vedie .lán Smrek, nákla
dem Leopolda Mazáca v Prahl'. Obálku nakreslil M. Galanda.
Stran 164 za Kc 16.--.

Walter ScotL' Hrabe Robert:; Parí:;e. Román z kres(anského

Carihradu. PreložilO. Potmešil. Nákladem »l1bc1isku«, I'raha
IL, Karlovo námestí C. 15. Stran 208.

Fmnt. Zavrel: Vykupitel. Veselohra o trech dcjstvích a dvou
promenách. 60. svazek her »Ceského divadla«. Porádá Bedrich
Šaloun. Nákladem »Zory« v Praze-Karlíne. Stran 69 za
Kc 9'-.

ViMor D'yk: 1VIl,j prítel Ceholla. Yzpomínky všelijakého clo
veka. Nákladem Šolce a Šimácka v Praze, Stran 160 za
Kc 8'-.

A. }fifzi Bjelevac: René Logotetides. Román. Autorioov:rný
preklad Frant. Dicka. Nákladem »Obel islctl'<, Praha II., Kar
lovo námestí C. 15. Stran 208.

JUe. I.mnil Krejcí.Vú;

a souhlasit, hledat cestu
k sobe a celku. Nikoliv

a srdci myšlenku.

Za tretí a zejména: H.ozaelení studentstva (jež ostatne z ela

dobre možno rozšíriti na celek obcanstva vllbec) na cást, vy
znacuj ící se klikarským politikarením, a cást druhou, pohrdavc
se nezajímající o veci verejné, nezdá se mi býti úplné. I zde
»je ješte neco tretího«. I zde je ješté tretí skupina,
jež není cinna po vzoru první ani necinna tak jako druhá; sku
pin., .terou není snad príliš videt, nebo( nevstupuje na tribunu,
dokud necítí, že je pripravena náležite k tomu, co chce ríci.
Studenti, kterí - ku podivu! - studuj í; a kterí dokonce
studují i politiku. Jednotlivci, kterí se neuzavírají pred sku
tecností proto snad, aby se nepošpinili, ale kterí práve pro tuto
skutecnost považují za prospcšno, ztráviti svých ctyricet dní,
a nocí na poušti, dríve než se dají na cestu. Proste lidé, ve

domí si svých povinností a úkolu, ale také odpovednosti, a dle
toho se pripravující. Ta t o jest »generace, která pricházÍ«:
generace, nad níž zoufá (plným právem) kol. Kafka, ta už je
tu. Abychom si zasloužili název generace, potrebujeme prece
odlišovat se od predchlldcll trochu více, než pouh);m krestním

listem. Myslím, že tato, generace, která prichází, brzy se uplatní
i na venek; dnes už se aspoil staví pro ni hned dve tribuny,
doufejme, že dost spolehlivé.

31. ríjna 1925.

\íážený pane redaktore!

Když \"znikla Národní Strana Práce, ozvaly se hlasy, že jde
o tríštení stran, o tríštení politického ži\'ota. Že to koalicní
strany tvrdily, bylo pochopitelné, ale i vážní lidé ukazovali na

to, že se tvorením nových stran znesnadl1uje parlarrientní prá
ce. Ukazovali na kolébku demokracie, na Anglii, kde odedávna
byly vždy jen dve strany; tendenci k systému dvou stran vi
díme pak tam dodnes, nebOT mnozí politikové považují stranu
liberální nyní za zbytecnou, když tak vzrostla Labour Party.

Myslím, že se zde jedná o nedorozumení. StTuktura parla
mentu u nás a v Anglii je podstatne rozdílná. Kdežto v Anglii
je politická strana sdružení držitell1 mandátú - a to sdružení

více méne volné -, prevládá v nových kontinentálních parla
mentech proti individualistickému prvku prvek více kolektivi
stický. Pozorujeme to v Nemecku a zejména ti nás, kde je
(skrytá) tendence, aby se strany staly právnickými osobami a

poslanci jejich funkcionári. Je to jiste núsledek pcmcrného
zastoupení a vázanosti kandidátních listin, kterc'žto principy
jsou prúve u !Tás a v Nemecku nejvíce uplatneny. Tím prflve
se náš parlament tak liší od anglického. Spojovací clánek tvorí

zeme, kde volic má právo škrtání. .
Anglický poslanec má tedy mnohem více volnosti. Není

príliš vzácným zjevem, že hlasuje proti poslanci neb ministru
své strany a prece není zbaven mandátu pro ciny »z dllvodu
nízkých a necestných«, ba není ani vykucen ze své strany.
Strany se sklúdají tedy oz: poslancll, kterí mají približne stejný
svetový n:ízor nebo se dívají do jisté míry stejne na urcitou
vcc. Nejsou nuceni k takové uniforme jako 11 nás, mohou svá
mínení volne llplatilovati nejen ve své strane, ale i v parla
mentu a nemusejí tedy pro odchylné núzory zakládat noveu
stranu. U nás se má vec ovšem docela jinak. Duvod pro velký
pocet politických stran je naše parlamentní praxe, nikoli nc
jaká typická neb tragická slovanská rozháranost.

Ostatne dívejme se na Francouze: také oni mají mnoho po
Etick);ch st rilll, které se casto liší jen nepa,trnými nuancemi,

a prece nil~oho nenapadne je vinit z nedostatku smyslu pro
stát a nebude chtít je vychovávat k vlastenecfví a k lásce
k stútll nedemokratickými zákony.


