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volebního s0'udu dle žal0'by má býti dllVodem pro zba
vení mandátu - jinými slovy, žaloba stanoví zásadu,
že »úcel svetí prostredky«.

Výrok volebního soudu, zdá se, do tétO' zásad~í
otázky jasno neprinesl. Valební soud sice uznal, že
okolnost, že p. AI. Kaderka použil odmeny za úspeš
nou intervenci (prídel pivavaru od stát. pozemkového
úradu) proti 0'rganisaci, »stací, aby p0'hnutka byla
uznána za necestnou«. Avšak, k t e r é z obou »aby«
volební soud vlastne za ne ces t n é uznává, jmeno
vite zdali obe, každé samo o sobe (tedy i braní po
piatkú za intervenci i použití jich proti strane) ci jen
obe v tétO' souvislosti - z odllVodnení nálezu širší
verejnosti prístupného zrejme na jevo nevychází.

U p. AI. Kaderky voJ.ební soud patrne první »aby«
bezpecne zjistil, nebot druhé »aby«, dle výroku voleb
ního s0'udu rozhodne necestné, je logicky podmíneno
existencí prvého. P. Alois Kaderka však tvrdil, že
existovalo usnesení výkonného výboru, aby posianci'
strany vybírali paplatky za intervenci a dle navinár
ských zpráv valební soud tímto usnesením se zabýval
a svedkové existenci tohoto usnese~í potvrdili. Test tudíz
jen prirozeno, že ctenár podabných zpráv, byt i nebyl
blíže zasvecen do tajú stra'nické diplomacie, usuzuje,
že i ostatní poslanci lidové strany dle tohoto usnesení
výk0'nnéhO' výboru se cestne rídili a poplatky za in
tervence též skutecne vybírali a dále vybírají, odváde
jíce je ovšem ve prospech pokladny strany. A opet
jen prirozeno jest, že takov;' úsudek ctenár si utvorí
i o politických stranách ostatních.

A tu se vyn0'rují samy sebou rúzné otázky a po
chybnosti. Jen namátkou nekolik ,citátú. Druhý od
stavec § 22. našehO' základního zákona ústavního za
cíná t0'uto vetou: »N es mej í s e (clenové Národního
shromáždení) obraceti k verejným úra
d ú m k u po c1po r e o s o bn í c h z á j mlI s' t r :ln.«
Zdá se, že tato veta prostým O'bcanum by dávala jiný
smysl, než vidíme v praxi. Rekne se, že jednotliví ob
cané sami s'e dožadují intervence svých poslancu u ve
rejných úradu a že bez ní by casto ve svých zájmech
utrpeE, kdežto i'ntervence jim c1opomuže k rydLlejšímu
a snad i »správnejšímu« vyrízení jejich soukromé zá
ležitosti -- a že administrativa pracuje jinak velmi
zdlouhave a nespolehEve. Avšak, mají-li se jednotlivé
úkony verejné administrativy, bud. již jen co do ury
chlení vyrízení nebo docela i ve veci samé, ríditi dle
toho, zda a s jakým (menším ci vetším) vlivem
osobne zakrocí poshnec té neb oné palitické strany,
muže to vésti k náprave, je to pravý zpusob, aby ad
ministrativa pracovala rychleji a spolehJ:iveji, a pre
devším úplne nestran11e, pro obcany všechny? Nejsou
tu intervence casto prímO' valebními obchody, jimiž
strany si získávají stoupence a poslanci volice - a dle
výpovedi svedkú v prípade p. AI. Kaderky dokonce
i prostredky penežité na svoje strani,cké úcely orga
nisacní? A pri tom snad i na úkor obcanu jiných, bud
príslušníkú jiné politické strany nebO' vllbec lJ1eorgani
sovaných, kterí pak nemají vlastne vúbec na, kohO' se
obr:ítiti? Není tu jeden z hlavních korenu zla, jimiž
trpí naše verejné pomery zpllsobem cím dále tím po-
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v rízení o zbavení p. AI. Kaderky p0'sLaneckého

mandátu svedkové pred volebním soudem p0'tvrdili, že
existovalo usnesení výkonného v}'boru strany lidové,
aby od osob, které se budou ucházeti O' interve:1ce
poslancú se vybíraly príspevky na O'rganisacní fond
strany. To ov~em nebylo vlastním predmetem rízení.
Volebnímu soudu bylo 'na návrh strany lid0'vé rozho
dovati o tom, že AI. Kaderka pozb}'vá mandátu v pa
slanecké snemovne pr0'to, že prestal býti z duvodu
nízkých nebo necestných príslušníkem strany, l11ajejíž
kandidátní listinu byli zvolen.

Fakta nebyla celkem sporná. AI. Kaderka byl v roce
1920 zvolen poslancem na kandidátku cs. strany I,i
dové a v r. 1924 prestal býti príslušníkem této strany,
ohlásiv nejprve svoje vystoupení sám a byv pak též
formálne ze strany i vyloucen. Ve »sporu« pred vo
lebním soudem jednalo se tedy jen o »dúvody«, pro
než ze strany vystoupil' nebO' byl vyloucen. Dle struc
ných zpráv z novin - bližší odúvod:není rozhodnutí

olehnÍho soudu neb}'vá jinak širšímu obecenstvu prí
stupné - volební soud zjistil jako »okolnosti, jež
stací, aby pohnutky byly uZ~1ány za necestné«, toto
dvojí provinení:

J. 1\1. Kaderka, jsa príslLišníkem strany, pripravoval
systennticky odtržení jedné její podstatné složky ac
ujištoval, že chce jakO' poslanec zach0'vávat objektivní
a loy;'tlní sta'novisko kluhu a strany.

2. Využil' funkce clena správníhO' státního pozem
kového úraclu mu sverené, aby domáhal se penežitých
prostredkll, kter)'ch používal k tomu, aby odvedl
duležitou složku strany a ji os'am0'statnil.

Stává se, že prostý obcan, ctoucí noviny bez brejJí
tranick}'ch, o cteném též nekdy uvažuje. A tu dochází
nohcJy - snad i jen mezi rádky - k záverllm pre

kvapujícím. Tak se to mllže státi snad i zde.
*

Podklad »žaloby« cs. strany lidové - zákon ovšem
emluví o žalobe, nýhrž jen o »návrhu« strany na
bavení mandátu, o nemž rozhoduje soud n~lezem,
yšetriv oprávnenost návrhu z povinnosti úrední 
e druhého bodu dllvodú nálezu tvorilo obvinení, že
1. Kaderka použil príspevkú za svoji intervenci jako
en správního státního pozemkovéhO' úradu, jímž se

1 jakožto poslanec a príslušník cs. stramy lidové,
budování jím založené organisace »Otciny« mimo

ec lidové strany, dle »žaloby« tudíž zneužil techto
pevkú k rozvratu strany. Tedy nikoli to, že jako

lanec, clen státního pozemkového úradu a prísluš
cs. strany lidové poplatky za své intervence žádal

prijal, nýbrž jen že jich nepoužil pro organisaci
any a vynaložil je 'naopak proti ní. Teprve tento

b použití poplatkií prijatých ciní jednání AI. Ka-
ky jako pos'lance a príslušníka strany necestným.

I O I i první »aby«, nýbrž druhé »aby« z nálezu
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vážlivejším? Jest na míste, aby 'Organisace politických
stran žily svým vlastním životem na útraty verejnosti,
morální i hmotné? '

Nelze zajisté v lidavém státe representantum moci
zákanodárné upríti práva kritiky a do jisté míry
i osabní kontroly cinnosti verejné administrativy v pri
padech jednotlivých. Avšak prímé zasahová'!1í cinitelu
zákonadárných da jednotlivých úkonu administrativ
ních, osobní zakrocavání ve prospech soukramý;ch
zájmu politických straníku a vubec ve prospech kte
réhokoli ze súcastnených 'Obcanu - není tu jakési ne
zdravé zásadní presunutí vlastních úkolu 'Obou složek,
moci zákanodárné a moci výk'011llé? A má-li dokonce
stranická 'Organisace z úkanu takavých i hmat'!1e te
žiti, nejsa u tu v ázce i morální základy všeho našeho
verejnéha zrízení správního a politického?

Jest jiste príznacné pro zpusob nazírání vedaucích
ciniteJú na pamer palitick)'ch stran ke státu, že muže
se vyskytnauti z kruhli poslaneck)'ch ohhajaba nárakn
na nesnížený plat 60.0'0'0 Kc rocne poukazem na to, že
ctvrtinu tahoto platu paslanec musí 'Odvésti na . rga
nisacní fand strany. Je-li tato zarízení všabec'né
(zmínená obhajoba, jež prekvapujícím zpusobem do
znává, že platy paslanecké ve skutecnosti vLlbec jen
cástecne jsou adt"lvodneny vlastním jich urcením jako
»diet« poslaneckých, odnikud vyvrácena nebyla), není
na pováženou, že stát má takto z wrejných prastredklt
na úcely palitických stran pripIáceti (3'0'0 [paslaneCll
+ 15'0 [senátoru'l X 15.'0'0'0 Kc) cástku 6.7.')'0.'0'0'0 Kc
rocne? Tedy agitace stranická na státní útraty, a ta
v dobe, kdy tíž vedoucí cinitelé, kterí tyta diety ve
státním rozpoctu pažadují' a záravet1 schvalují, sou
casne prohlašují, že není penez na bežné výdaje, na
státní a verejné zamestnance a jiné verejné potreby ne
zbytné?

A dále citát z daby nejnovejší: Zákon a úplatkárství
ze dne 3. cervence 1924 prohlašuje za trestný precin
u verejného cinitele, jestliže za to, že nekomu bylo
udeleno nejaké povalení neb 'Oprávnení, v)'hoda neb
úleva, nebo uzavrena smlauva, prímo nebo nepríma
žádá nebo sobe nebo jiné osobe dá slíbiti nebo poskyt
nouti praspech. Ovšem verejným cinitelem dle tohoto
zakona jsou jen 'Orgány a zamestnanci státu, obce atd.
Nemíní se jimi patrne poslanci lidem zvolení. Ale ne
má platiti pri nej111enším.aspon stejná marálka i pro
cleny sboru zákonodárných, byt i pažívali imunity
jinak témer neomezené? Avšak máme u nás zákon
i pr,o poslance, zákon a inkampatibilite (neslucitelnosti).
Zákon tento má ovšem na zreteli jen zamezení 'Oboha
cování prímý;m zneužíváním poslaneckého mandátu,
na pr. sprostredkováním obchodního styku se státem
nebo státním ústavem (i státním úradem pozemko
vým?). Zákon tento prohlašuje však za neslucitelno
s clenstvím v N ár. shromáždení též vLtbec, »vykoná
vati mandát zpusobem 'Odporujícím § 22. 'Odst. 2 ústav
ní listiny« (t. j. intervencemi u verejn)'ch úradu),
»pravádí-li se zakrocení ve prospech tretí 'Os by
s úmyslem opatriti nekomu jinému neba sobe zvláštní
a neprimerené osabní výhody.«

Dle motivLt má zákon o inkampatibilite zameziti zne
užívá'!1í mandátu »z dLtvadli cti a vážnosti clenli J á
rodní ha shramáždení a všeobecné mravnosti«. Usta
novení tohoto zákona mají ovšem znení ponekud ne
urcité a príliš všeobecné. Také mluví zákon o inkom
patibilite jen o »zvláštních a neí)rimerených osobních
v)'hodách«. Avšak i když se jedná jen o pomerne

mírný poplatek za intervenci posl~nce u verejného
úradu, lze takavéto zarízení srovnati se »ctí a váž
nastí clenlt N ár. shromáždení a všeobecnou mravností«,
byt i poplatek žádali a prijímali nikoli 'Osobne pro sebe,
nýbrž jen pro úcely své strany (není to ostatne na
konec tatéž?).

A jdeme dále. I kdyby poslanci tak cinili bez po·
platkLt hmotných, nenlÍ stranická protekce poslanecká
ve verejných úradech '(zvlášte ve prospech straníkll'
volicli u vlastních známých príslušníkLl strany) sama
sebou jedem otravujícím morálne nejen administra
tivu, nýbrž i veškeren náš život verejný? Nepodkopá
vají se takto prímo základy duvery obcanstva ve ve·
škerá státní a verejná zarízení, prajevují-li se úcinky
stranické pratekce nejen pri rozhodování nejru2'nej
ších záležitostí soukromých, n)'brž i v poskytování
státních subvencí, prídeIli a pod. a dokonce i v pri·
jímání, povyšavání a snad i propouštení státních a ji·
ných verejn)'ch zamestnancLl?

V tom smeru, zdá se, ani od zákona a inkompatibilitc
okamžitého ozdravení našich verejn)'ch pomerll oceká
vati nelze. Jedná-Ii se vážne o zamezení nezdrav5'ch
úcinkli prímého osobního púsobení cinitelú zákonodár
ných na ýkon verejné administrativy, pak spíše hy
asi bylo na míste zákonné zduraznení povšechného
zákazu pro všechny verejné zamestnance bez rozdílu,
neprijímati zásadne vLtbec intervencí
clenll Nár. shromáždení v jakékoli
c i z í z á lež i t,o s t i s a u k r orné - a ovšem dbáti
též prísne nad zachováváním tohoto zákazu a tn
i v ústredních úradech nejvyšších. To by mohl býti
jediný spolehlivý prostredek, zabezpeciti jednak spra·
vedlivé a nestranné pusobení verejné administrativy
pra všechny obcany bez rozdílu smýšlení politického
a s druhé strany odkázati tím samým i bez zvlášt:lího
zákona specialního ci'nitele zákonodárné na ústavní
cestu kontroly moci výkonné, vecne i formálne jedine
prípustnou, parlamentních interpelací na vládu a mi
nistry jako nejvyšší predstavitele moci výkonné, Ná·
rodnímu shromáždení prímo zodpovedné. Odd e 1 i t i
rn o c z á k o n o d á r ·na u o d moc i v Ý k o n n é,

nejen v ústave, nýt)rž i ve skutecnosti - tak zní pro
blém a v tom smeru treba hledati rešení.

-l'o

Výrak "olebního soudu má platnost konecnou, at
již oduvadnení zní jakkaliv. V prípade p. AI. Kaderky
volební soud dle uverejnen)'ch dlivodli patrne nepri
hlížel vubec. k té 'Okolnosti, že dle tvrzení »žaloby'(
A. Kaderka, byv po svém vyloucení ze strany vyzván,
aby se mandátu vzdal, vyzvá'!1í tomuto nevyhovel, ac
kali »ve schuzi výkonného výboru strany v breznu
1920 bylo usneseno, že každý kdo je kandidován, bu
de-li zvolen, bere na sebe závazek, že na vyzvání vý
konného výboru strany se vzdá kdykali mandátu«.
Neuposlechnutí tohota vyzvámí nebylo a nemohla vubec
b)'ti duvodem pro vyloucení AI. Kaderky ze strany a
tudíž samo o sobe ani pro zbavení mandátu, nebot
i dle tvrzení žaloby se vyzvání stalo teprve až po tom,
když AI. Kaderka ze strany vystaupil a byl vyloucen,
tudíž až v dobe, kdy již prestal býti príslušníkem
strany. Okalnost tuto soud volební ve svém nálezu též
neuvádí jako dlivod, pro který AI. Kaderka »prestal
býti príslušníkem strany«. Dusledkem toho nevyslo
vuje se valební soud v tomto prípade též vLtbec o tom,
zdaJi by takové jednání tvorilo též duvad »nízký nebo
necestn)'« pra zbavení mandátu. Soud volební však
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Disciplina ve strane býti musí. Strana potrebuje
"udce, vudci potrebují straníky-volice. Avšak jest na
míste, aby volic hledal ve strane osobní soukromé v~-
hody a aby zvolený svým verejn}'m vlivem u verej
ných úradu mu k nim dokonce mel dopomáhati, snad
i na úkor obcanll ji,n)'ch? Nebylo by správnejší, aby
strany si udržavaly disciplinu a hradiJoy svoje 'potreby
samy uvnitr sv)'mi vlastními prostredky discipli.nárnÍmi
a hmobnými, aniž by se ze zájmu stran jako talwvých
cinil nejvyšší zájem státní, jejž nutno predevším, a
snad i proti duchu základních zásad ústavních, veške
rou mocí verejnou chrániti? Aspon potud, pokud zrí
zení volebních stran zákonem sam~'m není pevne
upraveno.

Mohou se konecne i u poslancu vyskytnouti duvody
)nízké nebo necestné«. Nemelo by však k ocištení
strany staciti vyloucení pos.lance nehodného z klubu
a ze strany a ponechati jej k budoucím volbám soudu
lidu, jenž jej, byt i z listiny vázané, prece jen jednou
platne zvoliL Vždyt osamelý by ve verejnosti ani
v N ár. shramáždenÍ mnoho škoditi nemohl. Jedine,
že strana by byla ve snemovne o tohoto clena slabší.
Ale vždyt tohoto iI1ehodného clena sama kan.dido
vala ...

Ovšem prostý obcan není asi povolán zákony ústav
ní vykládati a snad ani po svém rozumu císti. Kdo
cteš, rozumej tak, jak zákonodárci sami svou vlastní
vuli živým slovem a príkladem - v zájmu discipliny
klubu a udržení a rozkvetu strany - za nejvyšší zá
kon prohlašují.

To je kapitola tajemná - a nezdá se, že by i roz
hodnutí volebního soudu prostým obcanltm ji ucinilo
srozumitelnejší a pochopitelnejší.

jsme se domnívali, že v lidovém státe máme úplnou
rovnost obcanskou, .máme vedle cti proste obcanské
ješte zvláštní cest nebo snad spíše »necest« posla
neckou, objevující se jako duvod zbavení mandátu po
slaneckého. Uvnitr strany bývají nesrovnalosti, ruz
nost mínení, krídlo pravé, levé, pokud však jednotliVÍ
poslanci zltstanou na venek ve strane, hlasujke pro
usnesení klubú snad i proti svému presvedcení, trebas
jen proto, aby se udrželi na sedadle poslaneckém 
vyhovují požadavkum »mravnosti politické«, není
u nich pohnutek necestných a duvodú k zakrocen~
soudu volebního.

A pri tom, podivno, prostému obcanu se opet mLtže
zdáti, že tato )politická mra'Vnost« a zvláštní cest po
slanecká jako vejce vejci podobá se prímému porušení
jiné vety téhož § 22. ústavy, již citovaného, jež zní
doslava: )Clenové N áradního shromáždení vykonávají
svuj mandát 'oso b n e a nesmejí od ni ko h o prijí
mati prÍkazu.« Poslanci, lidem jednou platne zvolení,
dle ústavy nevykonávají mandát za stranu, nýbrž svým
vlastním právem ryze osobním a nejsou povinni a do
konce ani nesmejí od nikoho, tedy ani od výkonného
vS-boru strany, »z jejíž kandidátní listiny by.li zvoleni",
prijímati jakýchkoli príkazu (aby se mandátu vzdali a
pod.). Slib, jímž by se poslanci v tom smeru predem
vázali, by se zákonu ústavnímu prímo prícil. V sou
kromém živote dle obcanského zákona, pocházejícího
z dob monarchie, slib zákonu se prícící je nezávazn~'
a nicatný. V pomerech verejnoprávn'J.ch ve státe lido
vém naopak zavazuje mravností a ctí politickou - a
volební soud na základe svého zákana mu dopomáhá
i k ústavní platnosti. *

v ]lnem prípade se touto otázkou již zabýval, v pn
pade dra V rbenského k n.Í prisvedCil. Ostatne musel
by se kdykoli otázkou touto znova zabývati, jestliže
by strana volila postup ten, že by výkonný' výbor sám,
na pr. uznav, že poslanec dusl,edne parušuje disciplinu
a nedá se k. poslušnosti pohnouti, poslance, pokud by
byl formálne ješte príslušníkem strany, napred vyzval,
aby se mandátu vzdal, a když by poslanec vyzvání
tomu nevyhovel, pak teprve strana by jej vyloucila
a pak ucinila návrh, aby též z toho duvodu byl man
dátu zbav,en. Duvod ten by mohl býti vubec jediný,
nebot dle usnesení výkonného výbaru poslanec »kdy
koli« (snad tedy i bez viditelných a projevených prí
cin) na vyzvání výkonného výboru dle ucineného slibu
je povinen ma'ndátu se vzdáti.

Avšak i když strana tento postup nevolila, prostému
obcanu jest zrejmo, že strana domáhá se výroku vo
lebního soudu o ztráte poslaneckého mandátu ve sku
tecnosti a v pravde prato, že poslanec se vzeprel proti
oficielnÍmu vedení strany a odeprel poslušnost klubu.
Vždyt duvody, jež volební soud uznal za dostatecne
necestné k zbavení ma:ndátu, ve strane byly známy
dávno již pred tím, strana však návrh na jich uplat
není pred volebním oudem ucinila teprve, když již
poslanec sám ze strany vystoupil a byv vyzván, aby
mandát složil, dobrovolne tak neucinil.

A tu prostému obcanu, stranictvím dostatecne neza
tíženému, mLlže se zdáti vubec ponekucl nepochopi
telno, kterak v takovém prípade lze spatrovati clúvod
nízký n e b o necestný. Mimochodem recena, mohly by
konecne prostému obcanu vzejíti pochybnosti vubec
o logické a ústavní oprávnenosti ustanovení zákona
o volebním soude, dle nehož týž mLlže poslance zbaviti
mandátu. At již dúvody pro zbavení mandátu jsou
jakékoli - zákon z r. 1920 žádal puvodne duvody
»nÍzké a necestné«, dle novely z r. 1924 stací dúvodv
»nízké n e b o necestné« t. j. nyní stací »necestnost~<
1 bez »nízkosti«, címž byl úlwl volebního soudu, aspon
formálne, znacne usnadnen - zákon o valebním soude
jest jen provádecím zákonem, upravujícím podrob
nosti k ustanovení § 19. ústavní listiny, dle nehož vo
lební soud rozhoduje o p Ia t n o s t i vol e b. Opráv
není v tomto provádecím zákone volebnímu soudu
priznané. zbaviti dodatecne mandátu poslance, jehož
lid dle v~Toku téhož valebního soudu jednou platne
zyolil, - jak receno. at již z prícin jakýchkoli 
jest jiste v, lidovém státe opráv<nenÍ tal~ dalekosáhlé,
že by pri nejmenším aspon v zásade melo b},ti stano
veno ústavním zákonem samým.

j\ však volební soud ve skutecnosti po právu zbavuje
poslance mandátu na základe svého zákona. Jenom
že pro volební stranu, jež dovolává se výroku valeb
nÍho soudu, vlastní prícinou nebývají ))duvady nízké
nebo necestné«, z nichž poslanec prestal b},ti prísluš
níkem strany. Zkušenost ukazuje, že dLlvody tyto se
zpravidla teprve dodatecne konstruují a že pro stranu
okolnost, že poslanec vubec prestal hs-ti príslušníkem
strany, jest dltvodem sama o sobe. Teprve nepodro
henÍ se poslance usnesení vetšiny klubu jest vlastní
prícina, proc strana )žaluje« na zhavenÍ ma'l1dátu.
Uvnitr strany mltže míti osobní mínení sebe odchyl
nejší, pokud z vnitr'níha presvedcení nevyvodí dúslecl
ky a ve strane setrvá, poclrobuje se na venek vetšine
- není vincn »pohnutkami« necestnými. Tvorí se tu
jaksi zvláštní nov}-pojem cti poslanecké. U dustojníkLl
b~'\':lb ,'yžadO\'ána uzná"á!na zvláštní cest. DneS', kdy
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Motiv pro Chestertona.
Chestertonova knížka »Kamarád Ctvrtek« ,lící po

divné pomery v podivné spolecno ti. Je to spolecno;;t
anarchistt"" kde jeden anarchista povzbuzuje druhéhp
k velké revolucnosti a posléze, když se sejdou, jeden za
druh)'m ukazuje legitimaci anglické státní policie.
Ukáže se tak, že celá ta spolecnost anarchistu byla
vlastn.e spolecností policistt"" z nichž jeden druhého.
neveda, že je to špicl, chtel vyprovokovati k revoluc
nosti. Takový je motiv, který vtipne zpracoval Che
sterton. Kdybychom nevedeli, že Chesterton nenavštívil
dosud náš stát a že teprve nový spolecenský klub PEN
chystá se jej teprve u nás uvítati, domn.ívali bychom
se, že Chesterton motiv k své knížce prinesl si z pozo
rování komunistické strany ceskoslovenské. ByLo by
dobre, aby »Rudé Právo« v techto dnech otisklo neko
lik kapitol z této knížky ve svém feuilletonu, nebot
jedná o vecech, o nichž se nejvíc v komunistické strane
mluví, o špiclovství, o špiclech. To je hlavní prícina,
proc v komunistické strane je dusno, ponevadž jeden
neverí druhému, jeden podezrívá druhého z neuprím
nosti, podvodll a zrádcovství. Tento stav není vsak
prí cin o u dusna v komun.istické strane. Je dusled
kem pomeru, které se musely vyvinouti tak, že dnes
v komunistické strane je ovzduší pro poctivého delníka
nedýchatelné.

Bylo by možno rozebírati otázku, do jaké míry jest
nutno, ahy orgán,y, jimž záleží na udržení porádku,
mely lidi, kterí by jim referovali o tom, c.o se deje ve
stranách, které jdou proti státní myšlence. Zde to jest
n:ethoda Ulc1ná a správná. Mnozí lidé to v zásade od
mítnou, ale reknou, že je to nutné zlo, pokud je tady
stranlél, která chce rozvrátiti stát. Nejméne však práva
mají moralisovati komunisté, kterí svoji vnitrní orga
nisaci, která je ukryta ocím prostého delníka, staví prá
ve jedine na základe špiclovství, vyzvedacství atd. A
v tom je prícina, proc delnictvo staví se dnes proti po
merum v komunistické strane. Jeho základnímu citu
odporují tyto methody tajného politikarení, tvorení
klik, které nejsou nikomu zodpovedny, které nezodpo
vedne rozhodují ,o penežních prostredcích at již jsou t.o
peníze delnické nebo peníze, které prešly hranice to
hoto státu. Práve proto, že komunistická strana uch)'
lila se k takovýmto methodám, kterých nikdy nebylo
\' živote delonick}',chstran, ztratilo mravní bas i a stab
se pak pucjou, na níž mohlo se pohybovati mnoho tech,
kterí s lehk)'m srdcem prozrazovali duverné usnesenIÍ
nejtajnejších konventiklll v komunistické strane, Ko
nmnisté zrekli ,se základních pravidel poctivosti Iél
mravnosti v politickém boji a nemohou se proto diviti,
jestliže do jejich rad dostalo se mnoho, jimž poctivo t
a mravnost není základním príkazem.

Delnické peníze. V delnickém hnutí predválecném
platily deln,ické peníze za cosi posvátného, cosi ne
dotknutelného, co odpocívalo bezpecne v sekretariátech
a organisacích. Byly poctive spravovány, každý krej
car se vyúctoval v organisacích a spravovati delnické
peníze, at již v malých organisacích nebo velkých cen
tI'ech, bylo jedno z nejvetších vyznamenání, které se
mohlo jednotlivcum dostati. Provinen,í se trestala opo
vržením. Proto delnické hnutí bylo citlivé 00 to, jak
se s delnickými penezi zacházÍ. A odtud ta vzmáhající
se averse komunistického delnidva proti dnešním pred
stavitel LImkomunisti,cké strany, kterí berou peníze, ni
kdo neví odkud, rozdávají je jednotlivcum bez schvá
lení delnictva; pri ctení dokumentll z poslední doby se

tocí pnmo hlava nad tím, jak lehce se rozhazovaly
v komunistické strane deseti tisíce a statisíce, které od
vedlo delnictvo nebo které byly svereny k urcit)'m úko
lum. Mladíkové dostávali platy, o nichž se sestaralému
delníkovi an.i nezdá, jenom se mu ty deseti tisíce mihají
pred ocima. Každé zlo se mstí. A i v dnešním rozvratu
komunistické strany se jen vrací to, co nasila komttni
stická strana. Svým krajním mac.hiavelismem, které
nebálo se špidovství, korumpován,í, zneužívání penez
vytvorilo práve živnou pl!du pro dobrodruhy, jimž ne
záleží na tom, prozrazují-li tajemství ze strany, kterú
jim dala celné funkce. A tak jeden se dívá na druhého
a v duši si klade otázku, zda nemluví 'Se špiclem. Jeden
podezrívá druhého ze špiclovství. A tak ;t to obraz,
ke kterému smeruje Chestertonova knížka. Hora svého
casu napsal knížku »Socialistické nadeje«, v níž zkari
koval sociálne demokratické lidi, kterí celou svojí vá
hou staveli se proti rozvratu v delnickém hnutí. Hora
se tak postavil k tem, kterí razili cestu »nové sociali
stické nadeji«. Od té dohy uplynula delší doba. Je dosti
materiálu, aby Hora vylícil dneš'ní atmosféru v komu
nistické strane. Má úlohu pomerne snažší. Má vzor
v Chestertonove knížce o špiclech. 1(. T.

H. Bozkowski:

Vše je nám dovoleno.
II.

Cekism - tot zcela vérázná justicní soustava. Po
cínaje vyšetrováním a konce rozsudkem i jeho prove
dením - vše je tu originální. Tak na pr. vyšetrovaCL
methody Ce-ky jsou predevším založeny na ryzím
a p I' i o I' i s m u. Zat)'ká se každ)', kdo apriorne mLlže
býti nebezpecným pro Sovcty. Ce-ka nemiluje vyšetro
vání, proste zatceného všelijak)'mi Zpllsoby donucuje
k doznání. Proto týrání a mucení - nejrafinovanejší
a zároven kruté - jsou obvyklými v ce-kistské práci.
Ano - tu vše je dovo'leno - jak hned uvidíme z ne
kolika typi,ckých dokladlI.

V moskevské proslulé Ce-ce hlavním vyšetrujíciln
soudcem byl jakS'si Vul'. Jeho pracovna - c. SS 
byla postrachem všech vezií.ll a vyšetrovaných. Ac mel
na starosti výhradne sprosté zlociny- zejména t. zv.
banditism, mezi jeho klienty bylo mnoho nezlocincLt,
nebot podle bolševické ideologie banditou je každ)'
aktivní odpllrce, potírající nynejší ruský režim. Spe
cialitou Vulovou jsou »uprímná doznání«. :Methoc1ou
t. zv. »h I' a n a k y t a r e«.

Prípad polského príslušníka J. Otremského, jemuž
vytýkal se revolverový útok na Basmannyj Sovdep,
plasticky znázon'í.uje vy v etro\'ací techniku Vulo\'u,
Otremski, vrátiv e z jeho pracovny po »v}'slechu«,
takto lícil svuj príbeh:

»Vul privítal mne velmi líbezne,« praví!, kapesní
kem utíraje zakrvácený oblicej. »Vybídl mne, abych se
posadil; vyndal zlatou tabaterku a informoval se, zda
jsem již pil ranní kávu. Necekaje na odpoved zazvo,
nil, rekl .cosi zrízenci, jenž se objevil, a za nekolik mi
nut pred námi stál podnos se dvema sklenicemi kávy,
cukrem, bílým chlebem a máslem.

»Pros,ím - rekl' Vul -' pri káve pohovoríme O' veci.«(
V tom okamžiku zaznel telefonní zvonek. Bylo mi

popráno slyšetitakov)' rozhovor V uluv:
»Jan Otremski je práve u mne ... Jsem jist, že ne

lJllde nutno ho zastreliti. Hned uprímne vše dozná a
bude cilS'!11naším agentem.« \' tomto okamžiku ješte
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j~em videla a také muže v ponožkách. Oba leželi obli
cejem dolu ... Strílejí ze zadu ... Nechtela jsem se
svlékati, necht vezmou sami, co chtejí.*) »Svlékni se!«
Je to jakási hypn'Usa. Ruce jaksi mechanicky se zve
dají, jako automat se r'Uzepínáš... Snala jsem ko
žich. Zacala jsem rozepínati sukni ... A s'lyším hlas
jakoby odkudsi z dálky anebo skrze vatu: »N a ko
lena!« Strcili mne na mrtvol)'. Ležely nakupeny.
A najednou opet kdosi slaboucko, jako odkudsi z ve
liké dálky volá: »Vstan rychle!« A kdosi trhl mne za
ruku. Prede mnou stál Romanovský (známý vyše
trující soudce) a usmíval se. Znáte jeho oblicej -
hnusný, vychytralý, šk'Udolibý úsmev.

»CO pak, Jekaterino Petrovno (vždy tak tituluje).
polekala jste se trochu? Nepatrné vzpružení nervu?
Ale to nic nedelá. Nyní budete povolnejší, že ano?«

Casto tyto fiktivní popravy jsou provozovány ješte
rafinovanejším zpus'Ubem. Takový byl známý prípad
Konína Piotrovského. jemuž pritež'Uval jeho aristo
kratický puvod a jenž byl narcen z organisace proti
bolševického spiknutí. Jdto vše zapíral a k nicemu se
nechtel (a také nemohl) doznati, byl nekolikráte fik
tivne popraven. totiž »na slepo« zastrelen. Když však
i to elhalo, cekisté sáhli ješte k hnusnejšímu. Rekli
mu, že nedozná-li vše a nevyzradí-Ii své spoluvinníky,
pak bude popravena jeho žena a dceruška. Za šera vy
\'edli ho ven, aby videl. iak ve vzdálenosti. kam ne
mohl pro šero dobre videti. pri\'ádejí nejakou ženu
s dítetem a jak je popravují: zaslechl rány z pušek.
Pozdeji vyšlo na jevo, že tyto obe postavy byly pouze
na·líceny ...

Bolševici však byli schopni donutiti ženu, ovšem
aristokratického puvodu, aby asistovala pri popravc
muže. jak se to stalo na pr. v Odese v prípade baro
nesy 1'., jež mela býti popravena, stála již ve »fronte
smrti« spolu s jinými odsouzenci, mezi kter)'mi se na
lézal také její chot. »Zastrelen byl její muž a nekolik
lidí s ním. Jí bylo narízen'U. aby stála, dívala se a ce
kala, u.ž prijde na ni rada. Když všichni byli popra
'/eni, bylo jí oznámeno udelení milosti. Praví se, že
sešedively jí vlas)'.« Desn)' je prípad (z r. 1920) lékare
Sestakova, obeti kub:wské ce-ky v Jekaterinodaru.
V automobilu byl vyvezen za mesto k rece, zde donu
tili ho, aby vykopal si hr'Ub. P'Utom ude'lán)' byly
veškeré prípravy k poprave, a konecne vystrelí do neho
slepými náboji ...

Je samozrejmo. že v takovém ovzduší násilí, kruté
bezohlednosti, fysického a psychického t)Trání nemuže
býti ani reci 00 justicní objektivite, o zárukách spra
vedlnosti, o nejaké oprávnenosti naprosté vetšin y
bolševických rozsucL1.;:Llvuhec, zejména však hromad
n~'ch poprav.

*) Obycejne totiž cekisté ponechávají pro sebe šaty a prádlll
popravených. H. B.

Krutost ce-ky zejména težce doléhá na ženy.
VeškerÝ ženský služební personál v ce-kách okresních,
zejména venkovských, se vybírá ohycejne ze rad uvez
nel1)'ch anebo vyšetrovan)'ch žen. zvlášte inteligent
ních a buržoasního puvodu. Tyto jsou zpravidla urco
vány k nejtežším nejnepríjemnejším fysichm pracím
(zejména cistení klosetLl atd.), pokud nejsou d'Ust
hezké, aby se zalíbily predstaveným anebo odmítají-li
jejich donjuanské útoky.
. Casto 'Ustatní ženy nutí kolegyni, vyvolenou nejakým

Llolševid<Jm predákem, aby mu byla po vuli, nebot

jsem nepochopil, že cel)' tento rozhovor byl zúmyslnc
pro mhe nalícen, ale zmocnila se mne úzkost.

»Jsou zvedavi, zda jste ješte na živu ... ,« usmívaje
se prohlásil Vul' a popošinul ke mne talír s chlebem.
.\Temohljsem ovšem ani jísti ani píti, nebot jsem cítil
lécku a byl jsem velice rozrušen.

»Doznejte vše, Otremski.« pokracoval Vul', »zapo
meneme vaši minulost... Dostanete u nás službu.«

Pocal mne premlouvati a behem 15-20 minut ne
únavne precházel od lákav~-ch slibu k vyhružkám.
Tvrdošíjne jsem popíral svou úcast v 'Ustrelování
Basmanného Sovdepu a odmítal jsem pri jmouti službu
v Le-ce. Spatriv mou neoblomnost, dopálil se, vysko
cil. chytl pušku, jež stála v koute, a pocal mne bíti
pažbou. Po nekolika ranách do hlavy a prsou zavr~l
voral jsem a padl na podlahu. Za nekolik minut jsem
procitl. zvedl jsem se a doprovozen ranami pestí a
sprostými nadávkami Vulovými, jedva vyšel jsem
z jeho pracovny ... «

.\c Otrernski byl ci.zí príslušník. ac o svém prípadL
informoval polsk}' Cervený kríž, jenž energicky inter
\enoval v jeho záležitosti. ac neme'l' nic spolecnéh')
s predhazovan}'m mu zlocinem, byl 14. kvetna 1920
popraven na základe rozhodnutí Vulova. Dlužno po
dotknouti. že Vul' byl za svoji horlivou cinnost vy
znamenán rádem »Rudého Praporu«. é1C bylo o nem
všeobecnc Zn;l111o.že své obeti zversky týrá. Ve ve
zeIlskéhant}Tce ríkalo se tomu: »Vul' zahrál na ky
taru ... «

Zajíma"o je dále, že t}·ž Vul' rád bral do sv~'ch
služebskutecné bandity, kterí pak byli zamestn;Íni jako
kati.

Ce-ka obnovila stredoveké tortury. V tom ohledu
hyla docela jistá specialisace mezi ruznými filiálkami
l-e-ky.Charkovská byla známa deláním »rukavicek«
z lidské klik PLlsobila zde známá komunistka Voro
nezská, jež vyšetronné obeti svléka'la do naha a po
sazovala do sudu uvnitr pobitého ostr)'mi hreby. Sud
rak se uzavíral a byl válen delší dobu. Nekdy tam
vypalovali na cele vyšetrovaných peticípou hvezdu.
Kneží hyli dekorováni vencem z ostnatého drátu.

Je prímo neuveritelná vynalézavost cekistLl v tomto
smeru.. \by výslech urychlili, byl vyšetrovan)! posazen
dn hedny se zapáchajícími mrtvolami nebo zakopáván
až po krk clo zeme. V orlovské gubernii sedláci, kterí
odepírali platiti uložené dane, byli v zime poléváni stu-
d~noll vodou, až se z nich delaly lidské rampouchy.
Jmde (voronežská gubernie) je koupali v h'lubok)'ch
tllclnách. V maloarchangelském okrese jednoho se-

dláka, kter}' nezapravil dan, posadili na rozžhavenou
plotnu. Vubec tep I o t n á týrání jsou dosti oblí
bena: \' Kerenske obet zahánejí do nesnesitelne vyto-
pel1~chlázní, odkudž pak ji nahou ženou ven na sníh.

l\Iusím zde zmíniti se ješte zejména o nekolika des
ných zpl'! obech inkvisicního umení, zejména oblíbe
O)' h mezi rutinovan)'mi cekisty. Je to predne použí
ání »fiktivní popravy«, Je-Ii nekterá 'Ubet

zvlášte neob'lomná, tu vyšetrující cekista nechá ji fik
tivnc popraviti jed110u a nekJy i vícekráte.

Paní Kolbasiná uvádí jeden typický prípad takov~
ikti"ní popravy provedené na žene, které se výtýkalo,

úplatkem zachránila nejakého bílého dustojníka.
ela h~·ti popravena zastrelením. Ale dríve musila

rodelati fiktivní popravu, kterou sama vylícila takto:
iveclli ji clo sklepa, kde »neko1ik mrtvol leželo ve
dním prádle. Kolik, nepamatuji. Jednu ženu dobre
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jinak všechny musely by težce odnésti jeho nelibost.
Jí nezbývá, než se obetovati v zájmu všech.

V ubec celý pobyt žen v ce-ce je hotovým peklem.
Musejí na pr. koupati se za prítomnosti cekistu. Rov
než konati své prirozené potreby. Jsou doterne pozo
rovány žalárníky skrze »jidáška« v <cele. Zkrátka,
jejich ženství každou minutu je bezohledne uráženo
sprostotou vezenského personálu, zejména ovšem na
venkove. Beda té, jež se zalíhila nekterému z komi
Sarll. Znásilnování - zvlášte pred popravou - není
necím mimorádným. Nic tak ostre nekarakterisuje
tyto pomery jako poznámka jednoho vezenského do
zorce ješte z dob carských, který nyní je zamestnán
u bolševiku v Sarato-ve. Pravil na adresu svých ceki
stických pomocníku: »Vždyt vím, že nelze vám sve
rovati ženy pred popravou.«

Hrozný je prípad ucitelky Dombrowské, také obeti
povestné kubanské ce-ky. V jejím byte byl nalezen
kufr s vecmi jednoho dustojníka, jejího príbuzného,
který zanechal jej u ní kdysi dríve. Dombrowská
z toho »zlocinu« uprímne se doznala. Ale nepomohlo
to. Cekisté narkli ji z toho, že zatajila nejaké zlato,
jež obdržela od svého príbuzného generála. Ježto
nemohla toho doznati a prozraditi úkryt domnele zata
jeného zlata, byla podrobena týrání. Predne ovšem
byla znásilnena nekolika' cekisty po rade a podle jejich
služební hodnosti. Konecne vyzradila nejakou adresu,
kde prý cekisté po delším hledání objevili její zlatý
náramek a nekolik prstenlI. Ješte téhož dne byla po-
pravena. . .

Jedna anarchistka sdeluje o vologokské ce-ce: »Do
zorkY'l1ena odchodu upozornila nás, abychom se mely
na pozoru: v noci muže prijíti s jistými úmysly do
zorce anebo i správce. Takový prý zde zvyk. Témer
všechny ženy, jež dostanou se sem postrkem, jsou
zneužity. Ježto témer všichni zrízenci jsou nemocni,
šírí nákazu mezi ženami. Toto varování nebylo zby
tecné ... « Docela i v moskevských Butyrkách byl prí
pad znásilnení uveznené ženy. Hlídka potom vysvetlo
vala to tak, 'že prý dotycná žena dobrovolne se oddala
za lh kg chleba, tedy z hladu.

Melgunov, z jehož monografie »Rudý teror« cer
pám hlavne tyto faktické údaje, uvádí dále nekolik
zejména kriklavých prípadlI zneužití žen. Stací, aby
se zalíbila nekterému z cekistický-ch predáku a osud
její bude zpeceten. Je-li na svobode, jiste se ocitne
v ce-ce.

Správci kubanské ce-ky Sarajevovi neušla žádná
krásná žena v okolí. Obvyklý postup byl tento: rozkázal
beze všeho zatknouti její mužské príbuzenstvo, ze
jména muže, bratra ci otce. Pak nechal je odsouditi
k smrti. Psychologický v)'pocet, že tato žena urcite
se dostaví, aby vyjednávala a prosila, nikdy arci ne
selhal. Tu Sarajev beze všeho cinil svoji nabídku:
bud býti mu po vuli anebo poprava.

Nekdy ten postup bývá mnohem bezohlednejší.
Zalíbí se vdaná žena. Cekista hledí úredne rekvirovati
cást jejího bytu a zároven vede kampan proti jejímu
muži. Je-li tento bývalým dlIstojníkem, pak pod neja
kou záminkou je odstranen a žena zlIstává na milost ci
nemilost svého »spolubydlícího«.

Jsou prípady, kdy ženy prijímají podobné nabídky
cekistu jenom proto, aby zachránily své deti pred hla
dovou smrtí anebo aby mely pokoj pred prohlídkami
a policejními šikámmi vlIbec.

Kyjevská ošetrovatelka Medvedevá uvádí tento

(Melgunovem zaznamenaný) fakt: »Cekisti meli
spoustu žen. V jejich vztahu k žene vubec byl brán
zretel pouze k hnusnosti,. Bylo z toho prímo úzko.
Sorin mel rád orgie. Vstupují dve žadatelky s dopisy.
Na podiu v sále v tom okamžiku a za jejich prítom
nosti zvedá se opona a tam tri z,cela nahé ženy hrají
na piano. V jejich prítomnosti Sorin prijímá žada
telky, které mne to vypravovaly ... «

Je prímo príšerný obraz - vypravují svedkové 
pozorovati toto koketování neštastných žen.. jež doma
prožívají záchvaty hruzy a zoufalství. ale v ce-ce
pred pány osudu jejich bližních musí líbezne se usmi
vati, píti, tanciti anebo docela svÝm telem platiti za
záchranu života tech, které mají rády.

-x·

C e-k a ve své mstitelské zaujatosti nešetrí ani detí.
Melgunov, autor opravdu strašné knihy »Rudý te

ror«, jež by mela býti preložena do všech evropsk)"ch
recí, aby kulturní svet zvedel konecne skutecnou prav
du o zverské bolševické justici, píše mezi jiným:

»Odstrelovali i deti i rodice. N aléúme prokázaná
i taková fakt a : deti byly odstrelovány za prítomnosti
svých rodicu a mdice za prítomnosti detí. Zejména
zurilo v tomto ohledu »zvláštnÍ oddelení«, rízené polo
šíleným Kedrovem. Tento posílal z »front« do Butyrek
celé skupiny nezletil)"ch »špionu«, starých 8 až I4
roku, a na míste popravoval: tyto nezletilé špiony
gymnasisty.«

Popravy detí a nedospelých JSou zaznamenány
v Archangelsku, kde rudý teror zejména bezohledne
rádil. V Theodosii bylo v dobe likvidace W ramgelovy
protibolševické akce popraveno nekolik žáku a žacek
místních gymnasií ve stárí 15 až 16 roklI. V Orle
oolševici aranžovali docela celý kontrarevolucní pro
ces, s 27 gymnasisty, z nichž pet - témer deti - byli
zastreleni. Na Kavkaze'v Stavropolské gubernii podle
svedectví prof. Hessena gymnasistky byly znásilno
vány ve škole. V Ukrajine v Elisabetgrade byla popra
yena celá rodina sestávající ze staré ženy a ctyr
devcat. Byl to »trest« za staršího syna-dllstojníka.

Htozný prípad z této kategorie cituje známý rusk~'
publicista M a s lov. autor pozoruhodného spisu:
»R u s k o poc t y r ech let ech r e vol' u c e«.
Podle jeho sdelení v kvetnu 1920 byla v Moskve zat
cena skupina detí-kapsáru, star)"ch II až 1.1 roklI.
Ce-ka rozhodla se využíti techto detí k zjištení dospe
lých kapsárlI. S pocátku zkusili vylákati to po do
brém: sEby a misky; ale když to nešlo, sáhlo se k oh
vyklým vyšetrujídm pomlIckám, totiž k týrání, ze
jména bití. Toto týrání trvalo dva týdny. Deti, aby
unikly bití, pocaly udávati nevinné a neznámé. Po
trech týdnech byly prevezeny do butyrského vezení.
Hubeny, zbity, v roztrha'l1ých šatech, s utkvelým vy
dešením v oblicejích, podobaly se uštvaným zvírát
kum. Trásly' se, casto plakaly a hrozne kricely ve
spánku. Po 2-3týdenním sezení v Butyrkách opet
byly vzaty do ce-ky. Mnozí vezenští starousedlíci vy
pravovali mne, že po celou dobu jejich veznení, za -celý
svuj život, ba i za carské katorgy neslyšeli takových
zoufalých výkriku jako kriky techto detí, jež pocho
pily, že opet je vezou do podzemí. a nezakoušeli ta
kového palcivého vzteku jako pod dojmem tohoto bez
ohledného zacházení s detmi-zlodeji. Vezení plakalo,
když k šílenství rozrušených a rvoucích detí odvádeli
je chodbami a potom žalárním nádvorím.
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J. B. S. Haldane:

Chemie a mír.
VI.

Bylo v plynových bombách opravdu neco tak hrozného?
Predevším meli mnozí, jinak velmi dobre poucení lidé velmi

mylr.é náwry o otravnosti plynu. Plyny jsou otravné v labo
ratori nebo v továrne, jestliže zabíjejí, nevarujíce zápachem
nebel dráždením. Ale plyny tohoto druhu, jako na pr. kyslicník
uh e ln a t ý nebo a I' sen o vod í k musí se vyskytovati, mají-li
zabíjeti, v takovém zhuštení, jakého nelze ve volné prírode
dosíci. Zákernost arsenovodíku pobourila chemiky tolik, že se
udržuje tradice o muži, který byl zabit jedinou jeho bublinou.
Ke kyslicníku uhelnatému se lidé bojí i jen pricichnouti, takže
,e tvrdívá, že je bez zápachu. Krome techto' omylu byly zde
také omyly, arithmetické. Ve výpoctu, ucineném k tomu, aby
;;l' ukázalo, jak snadno by Londýn mohl být otráven, zbloudih
desetii1ná tecka o jedno místo. Poni::vadž se výpocet týkal ob
jemll plynu, vyšlo deset kubických metrll místo jednoho. Tak

,e zdálo, že deset létadel rmUe zpllsobiti škouu, na niž by jich
Lylo potrebí deseti tisíc.

AVŠJk vetšina prorok II zkázy, jež mela prij íti z plynových
l,omb, nepocítala vLlbee. Pocítejme zhruba sami! V nocích od
II. do 14. brezna 1918, práve pred velkou ofensivou z 21.
brezna, svrhli Ncmci 150.00 bomb s horcicovým plynem na
vesnice a údolí v pánvi c:llnbralské, na území merící 2.+ miJ2,
tedy tolik jako stl'ed Londýna. T~ zpúsobilo ztrátu 4500 lidí,
z nichž 50 zemi'elll, protože snali respirátory príliš brzy. Ono
území nebylo vyklizeno. Ve str-edu Londýna by snad byly
bývaly ztráty desetkrát tak veliké, kdyby obyvatelstvo bylo
melo masky.

Musíme však tento hypotetický útok ze vzduchu srovnávati
nikoli s útokem, který ee skutecne stal, nýbrž s bombarde
mentem 150.000 silne výbušných granátu nebo jim ekvivalent
ních bomb. Po nem by asi nebyl nezustal ze stredního Lon
dýna kámen na kameni a zabitých. by se bylo pocítalo nikoli
do ;;et, nýbrž do desetí tisícll. Takový útok by byl vyžadoval
opetovných nocních návštev alespon 1000 létadel. Zdá se, že
ponekud podcenujeme možnosti bombardování mesta silne vý
bušnými a zápalnými bombami. Kdyby podniklo bombardování
Londýna alespon dvacetkrát tolik létadel jako pri nejvetším
útoku, který se skutecne stal, pokryla se bombardovaná plocha
rJzvrácenýrni ulicemi a horícími domy; pri cemž by vetšina
domll a znacná cást jejich obyvatelu vzaly za své. Pri jednom
nebo dvou vzdušn)'ch útocích na jiná mesta nebyli Nemci, jak
se zdá, daleko od toho, aby zdolali pusobnost hasicských sboru
a zpusobili nesmírné požáry.

Prícina, proc se výbu~né látky lépe osvedcují proti mestum

než plyny, je asi v tomto: Domy podléhají výbušným látkám
mnohem snáze než zákopy, a zrítí-li se, pusobí mezi svými
obyvateli veliké spousty, nehlede k tomu, že mohou shoreti.
Jinak zase obsahuji více útulku, které poskytují proti plynum
témer absolutní bezpecnosti. Uzavrená místnost v prvním nebo
v druhém poschodí by byla témer naprosto bezpecna pred
plynem, kdyby v ní nehorel ohen, který táhne otrávený vzduch
zvencí dovnitr. Krome toho by mohlo obcanské obyvatelstvo
rychle vykliditi území príliš zamorené horcicovým plynem,
<dežtovojáci musí setrvati na svých místech i s nebezpecím života.

Plynové bomby by jiste ani zdaleka nemely takovou úcinnost
rroti mestu jako silne výbušné látky, predpokládajíc, že by jeho
obyvatelstvo bylo opatreno maskami, ba snad i tehdy, kdyby
bylo zcela nechráneno. Není ovšem pochyby, že by plynový
nebo uýmový útok ze vzduchu zpusobil nesmírnou paniku. Za
vedení každé nové chemické zbrane pllsobilo veliké zdešení,

dokonce i vojensky nevýznamný, trebaže krutý chrlic plamenu.
To se vysvetluje nevedomostí.

Když prišly francouzské koloniální oddíly poprvé do plyno
vého oblaku, byly mnohem více podešeny než Kanadané, a zdá
se, že jejich ztráty byly mnohem vetší, ackoli utekly, kdežto
Kanadané zustali. Kanadané ucinili nekolik pokusu zlepšiti
masky, a vskutku také témer každá vlhká látka snižuje hustotu

chlóru, který jí prochází, na polovinu, ba i více. Nejlep~í
respirátor proti chlóru (zda také proti horcicovému plynu, to
nevím) zhotoví se tak, že se z láhve vyrazí dno, láhev se naplní
sypkou prstí, vezme se hrdlem do úst a vzduch se vdechuje
lahví. První bombardementy horcicovým plynem ve Francii
zpusobily mnoho pobourení, protože nikdo v živote nevidel ta
kové puchýre, jaké tento plyn zpusoboval. Ale po 'duverném
seznámení prišlo pohrdání horcicovým plynem, ba i záliba
v nem, neboi nemecké aeroplány shazovaly letáky, poucující
o tom, kterak se každý voják, znavený válkou, muže »ulít« bez
nebezpecí smrti nebo odhalení, uvede-li kllži nebo odev ve styk
s pudou, nasycenou horcicovým pl:l'nem. Velmi mnoho zranení
vzniklo touto jednoduchou :l moderní metodou. Jenom že m)
jsme meli ve vzduchu prevahu a nemectí vojáci bylo válkou
znavenejší a také duverivejší, takže nem cké ztráty tohoto
druhu byly pravdepodobne ješte vetší. Ale rekneme našemu

civilnímu obyvatelstvu napred a nikoli až potom, ,že se na ne
bude útociti plyny pusobícími puchýre, které jsou mnohem

méne nebezpecné než neštovice. Za v{dky se predpovídalo, že
ti, kdo prežijí podráždení plic plyny, dostanou sou chotiny a že
lidi popálené horcicovým plynem stihne rakovina. To. se ne
stalo, ale takovéto povídacky vznikají snadno.

VII.
Máme-li se tedy v príští válce vyvarovati prehmatu na vy

~0kých místech a nesmyslné paniky v mas!Ích, bude treba, aby
si každý osvojil neco e1ementá'rních vedeckých poznatku, aby
se politikové a vojáci nepyšnili svou neznalostí techto vecí;
aby se prostí mužové a ženy nestydeli nebo nebáli vedeti neco

o funkcích svého vlastního tela. Setrváme-li pri víre, že mll
žeme býti spaseni patriotismem nebo takovými vojenskými prí
pravami, které postacovaly ve válkách. drívejších, padneme za
obet každému národu, který bude názorll realistictejších.

Nevíme, jakého typu vedení bude v budoucnosti potrebí; ale
mužeme si být jisti, že nejakého potr-ebí bude. Musíme se
vzdáti své nechuti k vedeckému myšlení a k vedecké metode.

*

Proti vede se namítá, že je odpovedna za takové hruzy, jako
byly hruzy poslední války. Ríká se nám: »Vy vedectí lidé

nikdy nepomýšlíte na možné použití svých objevu. Nedbáte,
zdali se jich bude užívat k zabíjení nebo k lécení. Váš zpusob
myšlení, výtecný, jde-li o molekuly nebo o atomy, ciní vás
necitelnými k rozdílum mezi dobrem a zlem. A tak vyna
lézáte prostredky všeobecného znicení a prodáváte je lidem
nesprilvedlivým a krvelacn)'m!« .

Ale je snadno dokázati, že pustošivý a htozný ráz moder

ního vedení války plyne nikoli ze zbraní, kterých se užívá,
nýbrž predevším z jiných aplikací vedy, jež tvorí materielní
základ naší civi1isace.

Predstavme si svetovou válku, vedenou se všemi našimi do

pravními prostredky a za všech opatrení preventivne medi
cinských, ale pri tom zbranemi, jež by nebyly bývaly kompli
kovanejší než mece, kopí, a k tomu neco luku. Armády
s menší výzbrojí by bylo bývalo lze mobilisovati dokonce rych
leji jakož i postaviti do pole více mužstva. Nemci by se asi byli

snažili, jako ucinili v. roce 1914 svésti Sl' hla c h t oh n e
Mor gen, bitvu na obrácených frontách, jako byl~ bitva
u Canen. Boj by býval asi práve tak krutý jako u Canen a
armády by byly bojovaly v sražených Tadách hlubokých deset
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Eebo dvacet mužu na fronte sto padesát kilometru dlouhé.

Ovšem bylo by tomu bývalo brzy konec, o tom není po
chyby, ale ztráty by byly bývaly pravdepodobne stejne veliké.

Nemci i Francouzové by byli bezpochyby bojovali až do ztráty
polovice svých armád, a protože by boje ctyr let byly bývaly
stesnány do stejného poctu týdnu, nebylo by bývalo možno
ošetriti ví~e než zlomek ranených. Hlavní rozdíl je v tom,
že by Rusové byli zvítezili váhou svého poctu a Francouzové
podlehli. V drívejších válkách byly jatky omezeny tím, že ne
bylo možno vyživovati velké armády a že se ve vojsku ob
jevovaly epidemické nemoci. Také postup armád byl pomalý.

Tak bylo potrebí triadvaceti let, od roku 1792 do roku 1815,
aby byla zlomena odolnost francouzského národa. Krome toho

byla svetová válka první válka od druhé války punské ve tre
tím století pr. Kr., kdy proti sobe stály dva veliké civilisované

národy, každý úplne prihotoven k válce a každý bojující vší
mocí. Tato okolnost vysvetluje její kI:utost. Moderní transport
a hygiena umožnily její rozsah; zbrane, jichž se užívalo, ji
toliko pomáhaly prodloužiti. •

Výtky, cinené vedeckým zbraním, jako plynum z poslední
války a novým bojovným prostredkum, jichž by se mohlo po
užívati ve válce príští, jsou výtky cinené necemu neznámému.
Bojuje-Ii se kopími nebo dely, mužeme si vypocítati nebo si
alespon myslíme, že si mllžeme vypocítati svoje vyhlídky. Ale
s plynem, paprsky nebo mikroby se má vec docela jinak. Je
dovatý plyn mel vetší morální efekt práve proto, že byl nový
a nepochopitelný. Pokud se budeme báti nového a neznámého,
bude stále velmi velké pokušení užívati proti nám zbraní no
vých a neznámých. K uže, hruza pred vecmi novými a nezná
m)'mi je zcela oprávnená a rozumná, pokud veríme, že vlád
cem tohoto sveta je bytost zlovolná. Nemá však oprávnení,
veríme-Ii, že svet je výrazem moci príznivé našim touhám,
ani jsme-Ii atheisté a vcríme-li, že je neutrální a lhostejná
k lidským ideálum.

Co jsem rekl o plynu horcicovém, toho lze užíti, mutatis
mutandis, o vetšine ostatních aplikací vcdy v lidském živote.
Všech muže býti, myslím, zneužívám), ale žádná z nich není

naveskrz špatná. A u mnohých, jako na príklad u horcicového
plynu se po prvních nepríliš rozumných námitkách proti nim
ukáže, že jsou celkem dobré. Mám-li právo bojovati se svým
neprítelem mecem, mám stejné právo bojovati s ním horcic
ným plynem. Není-li právem ono, není jím ani tot(;'. Nechci
ovšem, a bychom porušili nebo se chystali porušiti dohodu
washingtonskou, ale myslím, že bychom se jí mcli odríci co
nejdríve.

Taková jsou fakta o chemick~m vedení války. Nebude se
jim veriti, protože víra v ne by urážela city vetšiny lidí. Ne
budou šírena, protože se z nich nedaj í vytloukati kapitály.
(Chemické továrny vyrábejí vysoce výbušné látky i horcicový
plyn, a traskaviny mnohem snáze.)

Názory, které jsem zde pronesl, nejsou názory žádného vudce
strany ani vydavatele žurnálu, a musí proto zustati názory po

divínovy. Alé dokud se proti nim neuvedou mocnejší duvody,
než že jsou neobycejné a nepríjemné, zbývá možnost, že jsou
správné.

Život a instituce

Ferd. Peroutka:

Krise manželství?
IV.

My jsme - v porovnání s nekolika generacemi pred
námi -.:-. rozhodne hitictejší, patrne i nárocnejší a
možná že i rozmazlenejší. Z toho všeho vyplývá, že je

v nás i vke anarchie. Máme, v porovnal1l s našimi

dedy, prímo orlí oko, vyhledáváme-li <:hy~yv manžel:
ství. Zcitliveli jsme a dovedeme dukladne knucet, kdyz
nás nekde neco tlací. Nehlede ani k tomu, jak sepsuje
manželství muž, který stojí práve pr,ed konkrétním
cílem pomilovati se s vdanou dámou: my všichni jsme
kritictejší k této instituci. Ale až dosud manželství
trvalo, i když jeho vady byly zrejmy. Bylo to ponekud
jako s životem: i život trvá, ac jeho vady jsou nám
známy. Ackoliv manželství je v krisi vlastne po celol1
dobu své existenee, prece potrvalo až na naše ca~y a
preži je i nás: lze to vysvetliti jen tím., že na Jeho
strane jsou nekteré hluboké životní síly.

Nekterí lidé praví vítezoslavne, že pokud z vlastní
zkušenosti znají manželství v:e svém okolí, žádné
z ni,ch není zcela v porádku a každé z nich má své ob
tíže. To jest námitka veImi pravdivá, ale dá se jí
celiti jednoduchým ZpLlsobem: pokud znám jednotlivé
lidi ve svém okolí, žádn}" z nich není zcela v porádku
a ve shode s~lm se s,ebou: každ}" se ponekud sám Ise
sebou rve. každý sám sobe pripravuje obtíže a neprí
iemnosti. nikdo, byt žil na pustém ostrove. nebude
žíti v úplné harmonii. Úplná harmonie, myslím, jest
dar smrti a nicotv. Ackoliv tedv iedinci neisou také

v porádku, prece se nikde nejeví chut zrušiti jedince;
Budme spravedliví a pricteme neco z vad manželstvl
na úcet nedokonalosti životních jeVLt YLlbec; nedosa
hu jeme-li jinde absolutna. nežádejme jé ani zde

Najdou se lidé. kterí reknou. že pramenem všech ne
snází v tomto oboru jest to, že lidé berou pohlavní
pomer príliš vážne. Tito lidé mají nepochybne pravdu.
Stejne' je pramenem dalších krutých nesnází, že lidé
berou otázku jídla príliš vážne. Vubec je možno ríci, že
v živote nadelá nejvíce nesnází ta okolnost. že jej
lidé pojímají príliš vážne. Kdyby jej pojímal~i legracne.
kdyby byli schopni dívati se na ~ebe s tou vyjasnenou
shovívavostí, s níž shlížejí 'k pSÍ>kúm,batolícím se po
kober'ci, bylo by jiste méne kolifliktú a mohli bychom
ríci, že tekáme životem ve veselých hejnech jako ptáci.
Aloe jsme všichni výronem vúle k životu, a je vlast
ností této vule, že se na sebe dívá velmi vážne. Každ)'
z nás bude házeti rukama i nohama, octne-li se v ne
bezpecí. Každému z nás stoupá srdce do hrdla, ztrácí-Ii
neco sobe drahého. Tiste bychom se uchránili všech ka
tegorií žalu, kdybychom se mohl!i odnauciti hr{;ti ne
které veci »príliš vážne«. To by však bylo totéž jako
uríznouti si hlavu, abv nás nesvedil nos. Dejte pozor.
abyste s »prílišnou vúžností« nevylili i život. DantOYf)
peklo má n~kolik kruM: v jedn{)m z nich trpí lidé
horkem. v jiném zimou. Schází tam kruh, v nemž by
lidé trpeli tím, že nic neberou príliš vážne. Myslím, že
na dne duše každého cloveka je skryt c1ojem, že by se
schopností brát nekteré veci príliš vúžne ztratil i život
vubec. Dokud bereme život vážne. žijeme celOtl duší a
\'šemi svými mohutnostmi. nebot jen v[lžný zájem nás
muže nasytiti: kdybychom prestali brát život vážne.
zamestnávali bychom pouze nekteré rLlžovoucké 'Jupín
ky své duš,e. Stane-li se jednou a zacne-li se vLlle k ži
votu na sebe dívati ironicky, pak to bude tak hrozná
v,bc, jako kdyby kameny, hozené do vzduchu, prestaly
padat ·k zemi. Nastane nejaké porušení rovnováhy eXI
stence. Schopenhauer, kter~' napsaT ctyri silné knihy.
aby provedl dLtkaz, že je lépe nebýt než b}',t, preje si
ovšem príchod nejakého takového okamžiku a podo
týká: co se pak stane, nedovedeme rici. Test v podstate '
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života brá:ti nekteré veci príliš yážne. Veci kolem nás
nejsou kulisy a my nemLlžem setrít šminku a odlepit
falešn}! knír jako herci.

Nechtel bych odnaucovati lidi vážnosti v pohlavních
vecech. A 'kdyby už ne s jiného stanoVliska, tedy aspon
se stanoviska rozkoše, 'COžbude patrne nejsrozumitel
nejší duvod mnohým lidem tohoto veku. Sensace lásky
jsou vetší, predstavujeme-li si, že krácíme vstríc chví
lím pln}'ID hlubokosti a dLlležitosti, než kdybychom si
predstavovaE, že vcházíme do kratoucké periody psiny.
~Iám tajné ympatie k lidem. kterí se ješte dovedou
zabíti pro neštastnou lásku. Vzpomínám na onu po
stavu dívky z T,urgeneva románu, o níž praví autor,
že se nerdela, n}'brž zbledla, jestl'iže se zamilovala.
Odnauciti se vážnosti ve vecech pohlaví - tot príma
cesta k ochuzení. Jsou jistí rozpínaví erotikové, kterí
považu jí za neprozretelnost. bere-li kdo lásku vilžne.
.\ le tito erotikové, jichž podoba by se dobre hodi,la na
titulní list »Dekameronu«, jsou ve skutecnosti nejhorší
neprátelé erotikv. Tsou z toho druhu lidí, o nichž na
psat Sinclair, že »mezi temi lidmi bylo sice mnoho
pohlaví, ale málo lásky«. Zabi jeme lásku, vezmeme-Ii
jí vážnost. Rekl jsem již, že manželství jakožto socio
logický jev nezakládá se pouze na lásce. Ale pres to je
iedním z hlavních pramenLl jeho vzniku uciniti lásku
nesmírne dLlležitou a závaznou.

Slyšel jsem, kt'erak jeden z lidí. kterí by rádi vnesli
co nejvíce osvíceného svobodárství do pohlavních vzta
hlI, rozumoval tímto zplIsobem: »Má-li clovek rád svou
ženu, chce-I'i jí vyhoveti ve všem. co iest jí príjemno,
chce-li jí opravdu snésti modré s nebe, proc v·lastne
jí nedovolí, aby se vyspala s nek~'m jinf'm, když se jí
toho opravdu chce a když by jí tím zpusobil skutec
nou radost?« Zde, myslím. prestá\'á všechna diskusse,
asi jako kdyby se nás nekdo ptal, proc nechceme jísti
to. co už mel nekdo iin}r v ústech. Zde probouzejí se
nejaké základní instinkty a praví proste: nechc.i!
V tomto prípade jsou jen dve možnosti: bud onen
svobodár nemiluje svou ženu a chová si; ji proto, aby
tnU udržovala porádek v puncochách nebo vychová
\'ala deti, nebo s n'í ži;e proto. ž~ ;e soc.iolog-icky vzde
lán a že na základe delších úvah se presvedcil. Žf> ro
clina je spolecenskou nutností. Tu je rozluštení celkem
lehké: ml'1žemu býti opravdu více méne jedno. s k~'m
spí. iako ;e nám vubec Ihosteino, s k}'m spí ženy. jež
nemilujeme. Pak je celá otázka prostou vecí osobní
cistoty. Od tohoto druhu manželství mi zde do
,"olte zatím utéci. Nebo je možný druh}r prípad:
onen osvícen)' filosof posud miluje svou ženu, ale
pak má f\onekud podlomeny své instinkty, mLlže-!i.
se oddávat takovému rozjímání. To jsou otázky, na
které každý zdrav}' clovek odpovídá instinktem, niko
li\" rozumem. Nevím, jak si tento tazatel predstavuje
I;"ku. Ulska má v sobe vždy príliš egoismu, než ahy
ch,\'olo\'ala tento druh ušlechtilosti. Každá normální
povaha by radeji zpusobila milované žene každou ža
]f}stnež každou rado~t v tom smyslu, že by jí dovolila
~e \"\"spats nek}-m cizím, Láska je sobecká, a milovati
ženu a zároven jí dovolit, aby se šla s nekÝm vyspat
- to jsou dva city, které se sotva setkají casteji než
den a noc. Myslím, že nejspíše ješte mohou se vysky
tovati ucec1níc,inové nauky mezi zl'atou mládeží, která
\"Yr\lst{,v barech, pokládajíe je za hlavní kolbište ži-
, ta. Doufám však, že lidi na nichž záleží, to
nikterak nepudí, státi se Janem Krtitelem této
vznikající víry, je-.Ii toto vznikající víra. Takové
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otázky nepoburují a111 tak náš rozum jako spíše
naše instinkty. Nemyslete, že je v tom neco ménecen
ného: rozum múže zablouditi, ale naše instinkty se
trvávají vždy na dráze života. Myslím, že Í' na otázku,
proc vlastne se nemáme dáti vyklestiti, dovedeme
lépe odpovedeti instinktem než rozumem. 'Man
želství je zákonne uprav,ená oslava onoho stavu, kdy
»spona na nadrech donny Anny ti více slibuje, než
dát ti muže svet«. Tsou však ovšem lidé. jimž míti
mnoho žen nezpusobuje v duši více zmatku, než jeti
mnohokráte na výlet; to i ono je jim zábavou. Sku
tecná erotika je težká, a clovek nemúže v živote unésti
mnoho skutecných lásek, ac jiste unese mnoho po-
žitkLl. ,

Nekt,erí lidé by byli zcela ochotni zr,ušiti manželství,
avšak rádi by podrželi rodinu, a premýšlejí, jak to
zaríditi" abychom mohli míti roc1'inu bez manž.eJství,
což jest stejne težkS' problém jako míti jablko bez
stromu. Myslím, že se nikdo neodváží nám raditi,
abychom zruš:ili ži"ot v rodinách. až na nekolik theo
retiku s pokaženSrmi nervy, kterí jsou dráždeni· už
tím, že neco existuje. Kolotání bez formy nemuže
6polecnost uspokojiti ani nasytiti ani udržeti. Vetší
útvary mohou se skládati jen z menších útvarll. O tom,
cím jest l,idstvu rodina, napsar nekolik jasn}'ch a mou
drých rádek Ramsay Mac Donald, když uvažovalo V}'
znamu rodiny pro socialistický stát:

»Zkušenost ukázala,« praví, »žc rodina jest nejlepším
místem cviku pro individuum, že je'it zahradou duše. Ne
dokonalá. jako všechna lidská díla, znetvorena, plna jizev,
zhrubena a sesurovcna kapitalismem jako všecka lidská za~
rízení, byla rodina ncvyrovnatelnou jako ošetrovací ústav,
jako morální di~ciplina' a sociální vliv. Zde vládnou nej
lepší okolnosti, aby díte bylo seznámeno s odkazem jeho
r:lSY co ~e týcé sociální zkušenosti a spolecenského chování,
aby svetu byla odevzdána mravní a sociální bytost, jejíž
cítcní a rozum vyznívá v týž tón.«

V nutnosti rodiny je velká záruka pro trvání man
želství. Snad i jistá záruka pro morální cistotu m::.tn
zelství. Nebot sotva muže býti rodina cistá, je-li man
želství špinavé, a kdyby mel clovek svou ženu tak ne
skonale rád, že by jí dovolil vyspati se s. každým, s kým
se jí chce, byla by to hanebná príprava pro rodinu, tuto
»zahradu duše«.

Chtel bych se zmíniti ješte o jednom psychologickém
c!tlvodu manželství. Jest to stará pravda, která již
pred veky byla intuitivne uhodnuta a vyjádrena rce
ním, že není cloveku dobre býti samotnému. Ibsen na
psal ve svých mladých letech básen, v níž lící osame-·
lého a tvrdého cloveka 'na horách, který s,e dívá do
údolí, v nemž leží jeho rodná ves. Dívá se doW a
vidí, že se vdává jeho milenka, která mu slibovala ver
nost. Clovek na horách, praví Ibsen, zastíní si rukou
oci, aby »lepší mel perspektivu«. Potom vidí, kterak
vzplanula jeho rodná chata a v ní uhorela jeho stará
matka. Clovek na horách ope~ se dívá a zastíní si ru
kou oci, aby mel lepší perspektivu. Taková tvrdost je
-velmi nenormální podoba lidská. Než se skloní na naše
oci poslední velká temnota, chceme všichni míti teplo
na svete a prejeme si, aby život mel pro nás mekké
dlane. Pozorová'ni v pomeru k vesmíru, slízáme se stále
ješte u ohne, jako za jeskynních dob. Snad všichni,
když jsme byli mládi, predstavovali, jsme si, že se bu
cleme potulovati, od ženy k žene, a že jim budeme psáti
do památníku jako onen hrdina Bourgetova románu:
memoria hospitis unius diei praetereuntis. Chteli...jsme
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jim býti hostem, který v jednom dni prejde. Pozdeji,
když je clovek starší, pocne hledati vlast a prátele a
chce k necemu pri,lnout. Pocne hledati i klín jed116
ženy, aby tam sklonil hlavu a necítil tolik, že príroda
je krutá a život chladný a nedbající nás. Jsme všichni
malí hrdinové a boužíme po dl1vemosti a teple. Stavíme
si domecky, do nichž zalézáme pred mrazem vesmíru.
Manželství je jedním z takových domkl't. Život pozu
stává v tom. že k necemu prilneme, a clovek musí míti
pomer v.1astenectví k necemu, nemá-li státi hrozive
osamotnen. I stáváme se patriotick)"'mi VL1cijedné žene
a domácímu krbu. Všichni potrebujeme »SVL1jmalý
svet«. Síla manželství je v tom, že lidstvo zkušeností
prišlo na to, že naprostá svoboda není to nejlepší, co
se cloveku mL1žeprihodit. Naprostá svoboda znamená
po nekteré stránce i naprostou chudobu. Sladkost ži
vota je v tom, prilneme-li k necemu a pridáme-li se
k nekteré strane .. V tom jest dl'tvod. že muži. ac na
prstech dovedou vypocítati všechny nevýhody ma:1žel
ství. stále ješte pridávají ~c 11a stranu jedné ženy a
mávají prap,rem svého domova. Zdá se, že si mL1žeme
opatriti siln~' ži\'ot jen za tu cenu. opatríme-li si ne
jaké omezení. které dá našemu životu tvar. Není nej
lepší zpusob tekati životem jako zrnko prachu v prL1
vanu. Udrželo-li se manželství tak dlouho, ukazuje to,
že tato instituce odpovídá nejaké hluboké lidské po
trebe a moudrosti, že omezení skýtá výhody a teplo ži
vota. Lidé bez hranic jsou opuštení, a proto r)"rsujeme
kolem sebe hranice manželství a domova.

Jsme všichni malí hrdinové, a manželství mimo jiné
veci znamená také to, že se k sobe tulíme jako zvírata
v zime, abychom se zahráli. Jedna historka z Lenauova
života vypráví, že v mládí našel knihu, v níž stálo:
»Každý se musí ohnouti.« Lenau pripsal na stranu:
»Já se neohnu.« Po letech vzal zase do rukou onu kni
hu, našel tu vetu i poznámku, kterou pripsal. Vzal do
ruky tužku a napsal znovu: »Prece jsem se ohnul,
slyšíte, prece jsem se ohnul.« Manželství, zdá se, je
formou pokory. A casto to bývá pokora, jež nám otvírá
cestu k bohatství života. Chceme-li míti teplo, vytopíme
spíše mal)' pokoj. než sloupovou sín.

Doba a lidé

P. R. Radosavljevic:

Duch cínské kultury a civi1isace.
1.

Predevším je nutno míti na mysli, že Cína i Cínané jsou
r,cjstarším národem s nepretržitou historií na celé zemekouli.
Historikové casto datují svoji civilisaci od polomythické pe
riody, která zacíná asi 46 století pred Kristem.

Cínská rasa je ovšem dnes ješte puvodem neznámá, nebot
málo, vlastne niceho nevíme o cínské archeologii, a naše ideje
pocházejí z povrchne studované cínské literatury nebo z nedo
statecných zpráv. Ale v dobe, kdy zacíná historie, mela Cína
již vysoký stupe!l civilisace. Když byla Evropa v barbarském
stadiu. upevnil Chuang-Ti (2667 pr. Kr.) na scverním brehu
Žluté reky cínské císarství a dal mu vysoký stupen civilisace.
Kompas, ražené kovové peníze, míry, reforma polního hospo
dárství, kalendár jsou doklady výše této kultury. Není sporu,
že tato civilisace je nejstálejší. Cínské instituce mají vek a
pevnost, kterou marne hledáme na západe.

,

II.
Civilisace cínská je jednotná a neodvislá i svým charakterem.

1'\'ení vypujcená: samorostlá, domácí, originální.
Cína byla isolována až do poc. 16. století. Se severní strany

hranicí s mongolskými pouštemi; se západní strany jsou
strmé Himalaje. S jihu a východu oddelovaly j! od ostatního

sveta oceány. Chráneni temito prirozenými hranicemi, byli
cínané skutecne schopni rozvinouti vlastní civilisaci i kulturu.
Historikové shodují se v názoru, že tato civilisace rozvila se
spontanne a bez ciZÍ pomoci.

III.
Cínská civilisace je konservativní. Je potrebí si uvcdomiti.

že konservatismus cínského národa není tvrdohlavý a zkažený.

ale krepký a pokrokový. Cínané jsou rádi, že mohou podržeti
ono, co tak težce a pracne získali. Ale nechtejí, jak se u nás
myslí, zustati zaostalými a zkamenelými.

Konser .••.atismus, jak<J všechny ostatní vlastnosti, pripisuje
se celé rade nhných pl'ícin. Ohranicené a úzké pole cínského
vzdelání. napro.;tá originalita jazyka, kor.fusni dialekty, prísný
»systém zkousek«, který ubíjí tvurcího genia a pohlcuje jakou
koliv intelektuální iniciativu, zbožnování starých úspechu; vše
obecná spokojenost Cíny zamerená dv minulosti - tyto i jiné
okolnosti vytvorily cínský konservatismus.

\~ dlouhé, tisícileté historii Cíny není vidct, ncbo jen nepa
trne, co by mohlo vzbudit nejaké vážné pochyby v 'duši Cí
llanovc o obecné prevaze cínské ci~ilisace nad ostatním svc
tem" a proto nebylo ,mi duvodu pro jakoukoliv vetší zmenu.
cína utvorila veliké umcnÍ. krásnou poesii, bohatou literaturu,
pokrokovou filosofii, výtecnou kuchyni, užitecné vyn{l!ezy a
hlavne: nekonecné rady úplnc š(astných generací.

Byla prirozene i chudoba, ale nikoliv hromadná chudoba.
Bylo i dosti nespokojenosti, ale to nebyla obvyklá davová ne
spokojenost. Byly i dynastické zmeny a periodické revoluce,
ale nebylo nenadálých úderll, aby byl zrevolucionisován každo
denní rád života. Cínský systém, ac casem povolovat a po
pouštel, tvoril po veky dllkaz stálosti.

V nejnovejší dobe proDikli západní kulturni národové na

hodne do. Cíny pomocí v:'tlecných lodí a misionáru, což pro
budilo, ohromilo i zdesilo cínský národ, který zacíná opoušteti
»Mrtvou ruku minulosti« a namáhá se dohonit západ, což je
tak strašné i zase tak potrebné.

A skutecne, Cína nastupuje tuto novou éru. Mení se tak
rychle, že jeden americk); misionár, když byl tázán na stav
Cíny, odpovedel: »L esmÍte se však opríti o má tvrzení, nebot;
jsem Cínu opustil již pred tremi mcsíci. a proto vše, .co bych
vám mohl o Cínc i jejím národu ríci. je snad již zastaralou
vecí.«

IV.

Charakteristickým znakem cínské civilisace je její demo
kratický základ. Priznává se všeobecne, že cínská sociální

struktura je nejdemokratictejší na svete, nebOf spocívá na
principech pravdy i jednoty, konkrétnosti i vecnosti.

Príkladne již od nejprvnejších dob je zvykem Cínanu, že
zdedená zemc delí se pozustalým syn lIm nebo príbuzným.
V cínské historii nebylo nikdy trídy zemedelské šlechty, která
by své pozemky pronajímala, jak se to deje ve vetšine dru
hých zemí. V Cíne byla zeme vždy rozdelena mezi malo
zemedelce, kterí ji svobodne drželi a intensivne obdelávali. Pri
demokratické strukture státu bylo možno i nej menšímu obca
novi dosáhnouti nejvyššího postavení i poct, nebot j mcní nc
bylo rozhodujícím.

Tuto skutecnost potvrzuj í i následující fakta: Z prvních peti
pl:edsedu cínské republiky pocházejí ctyri z velmi skromných
rodin; prošli trnitou cestou života, která zanechala v jejich
duších stopy nevyhladitelné.
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Pres to, že (';ína byla pres 4000 roku monarchií, prece
v praksi mela pravou demokratickou formu vládní. Jeden z neJ

starších. zákonu vlády - krále Si - praví, ze »národ má
právo svrhnouti s trunu vladare, trpícího bud bezbožnostl,
nebo necinného«.

Druhou zárivou stránkou, ilustrující demokratický duch

cínské rasy, je cínská prakse toho, co je m0žno nazvati ideou
Platonovy republiky. Po veky (pomocí »systému zkoušek«) byli
cínští vládci i státníci vybíráni výborným a prísným procesem.
Cípskému národu následkem toho vládly nejlepší hlavy a nej
v<ctší duše.

V.

(';ínská civilisace je ješte více než civilisace indická orga
nisována pro mír. Jak praví cínské prísloví: »Dob:·é železo se

nejlépe hodí na hrebíky, ale dobrí lidé nehodí se za vojáky.«
Pro svoji mírumilovnou povahu, jež je vrozena cínské rase,

cínští otcové až do nejnovejší doby nevychovávali úmyslnc
své syny pro vojsko. Byli radeji, stali-Ii se jejich synové uce
nými lidmi. TJ Cíiíanll, stejne jako u Jndll, vládnoucí kastoLl
nebyli válecníci, ale intelektuálové. U Cínanll ~e hodnost a úcta

nededí zrozením nebo nenabývá zbohatnutím, ale výchovou.
Proto cínský národ nad ostatní druhé národy cení si ucenosti
a dobré výchovy. V Karthagu, :Rímu, staré Germanii a ostat
ních západních státech se dustojník i voják cenili více nežli
'lychQvatel, ucitel. ,- Cíne se zase voják podrizuje ucenci. Kar
thago, Rím i všichni ostatní národové, oprevší se o mec. za-
hynuli mecem. Ale Cína, která nikdy nezbožllOvala válecnického
ducha a jejíž velicí lidé padali v náruc ucenosti i moudrosti,
neprestává existovat a stále se vyvíj í. Cínané nejen že pod
porují mírovou výchovu, ale potírají i militarismus. Cínan ne

návidí nadutou, hrubou sílu a ctí rozum. Nezbožiluje sílu, ale
ctí spravedlnost.

Cínan málo volá po porádku. Ale ví, jak lze dobre a tiše
vládnouti. Proto Cínané dovedli žít po celá století v míru a
blaženosti. Je ovšem nutno i priznati, že Cínané též vedli
války, což byly však spíše náhody.

Pravdou je, že Cínané dnes stojí ve vnitrním konfliktu,
v zápase mezi sebou, ale to je jen povrchní a prechodný zjev.

Soucasný neklidný stav v Cíne je následkem kvapného vývoje,
ale nikoliv sociální revol ucí, jak by rádi dokazovali bolševici.

Cíiíané nežijí v neustálém ocekávání nebo príprave války.
Zatím, co v naší Evrope je militarismus žalostným faktem,
Cína »verí v právo tak pevne, že proste pohrdá samotnou myš
lenkou o možnosti udržení jeho násilím«, jak rekl výtecný
znatel Cíny, Rohert Hardt.

VI.
Cínská civilisace spocívá více na morálních než na fysických

silách. Následkem toho sociální pád Cíny nemuže být nikdy tak
nebezpecný a úplný jako na západe. Cínská spolecnost predsta
vuje vysoký morální rád, ethický systém. Maj íce takovéto
krásné pozadí, nemají Cínané potreby udržovati tak veliký
pocet policistu a cetníku. I v Cíne mají zákony, ale tyto zá
kony byly praktikovány dríve, než byly formulovány a formálne
prijímány.

V Cíne mohou žít tisíce lidí bez jakéhokoliv zákona, nebot
Cínané se vctšinou rídí obyceji, morálními predpisy a vrozeným
smyslem pro pravdu ve všech vztazích.

Život je Cíiíanum »životem srdce«. Jsou naprostým opaken:
z<\padu: nejdríve se obracejí ke spolecnosti, a teprve potom

'k jedinci: Proto ani jediný clovek není isolován, leda vlastní
vinou. Hladem muže vymrít eelá skupina lidí, která však nedá

za žádných okolností umlíti hladem jednotlivci. A skutecne,
v l'íne se princip sounáležitosti aplikuje ve všech prípadech.
A práve tato stálá továrna cínské sociální struktury. je - zdá
se mi - hlavním sloupem cínské kultury, který by západní vý
bojnost nemela niciti, nebo i je to nejsilnejší svazek, kter.ým

byla ctvrtina lidstva udržována v nerozdílném celku po cel:'l
tisíciletí.

J sem presvedcen, že nositelé západní kultury velmi brzy uvidl,
že jsou na kluzké ceste, podarí-Ii se jim v Cíne znicit tuto
nádhernou hodnotu, hodnotu tak potrebnou i nám všem, kterí
jsme mimo oblast velikého cínského státu.

VII.
Cíiíané stanou se stavebnim materiálem :;vetové civilisace, ne

UDi jsou konstruktivním faktorem. Již od pocátku lidského ži
vota byla Cína velikým základem kultury sveta. Ve filosofii
dala svého Lao-Tsea, Konfucia a Vang-An-Sia, kterí stojí tam,
kde Sokrates, Plato i Bacon Verulamský na západe. V archi
tekture konstruovali Cínané první nejdelší a nejumelejší vodo
','ody, veliký pruplav, cínskou zed - pres strašné zimy a
zase slunecní úpaly - s pevností vecnou. \T prumyslu vyna
lezli výrobu hedvábí. Ve financírh zavedli první penežní sy,·

stém. "e vede strelný prach, tisk, papír, porculán, kompas a
jiné veci.

Ale to není v;e, Cll11 se Cínané mohou pochlubiti. Je co~i
hlubšího, co ciní cínský národ ustavicne velikým a pokrokovým.
Civilisace není možno meriti kvantitou. ale i kvalitou. V cem

ledy spocívá pravý v)'znam cínské civilisace? Na tuto otázku
lze odpovedeti, že jediná Cína ze všcch národu mela vždy a za
k:tždých okolností všechno obyvatelstvo sjednocené pod jednoLl
vládou _ ':07. je vlastne manifestováno celou cínskou historií.

Je možno ríci, že Cína je jednotná geograficky, rasove, poli
ticky, literárne i nábožensky, se spolecnou historií a s jed
notnou kulturou ve všech cástech veliké cínské ríše.

VIII.
Cínská civilisace má neobycejnou moc harmonicnosti a nade

vše uvádí v souzvuk p.rotikladné živly lidské, na pr. materia
lismus se spiritualismem. Západ zdá se mi, predstavuje neustálý

zápas techto rozdílných zájmu, které ve svém osamení se stá
vají stále více nesmíritelnými. Proto je západ v chaosu. Naopak
cínané dovedli dokonale smírit tyto dva kontrasty. A. je to
skutecne mnohem více 'než smírení, nebot Cíiíané tvrdí, že je
to vítezství ducha nad hmotou.

Cínan je schopen rychle a lehce se prizpusobovati novým

pomerum. Neodmítá tvrdohlave nových idejí, ale prijímá je
zvolna a opatrnf,. prizpltsobuje a vykoristuje je pro výstavbu
vlastní své civilisace. Proto konsolidace cínské civilisace mure

nabýti konecne prítažlivé síly vuci celé lidské civilisaci.

Je ovšem nutno priznati, že stejná idea byla i v duchu
Rímanu a ležela. na srdci Alexandru Velikému; N apoleonu Bona
partovi. Ale, na neštestí, pojítkem svetového státu, který za
mýšleli, mel být militarismus, ale základním pojítkem univer

sální jednoty, jak nám ji sugerují cínští filosofové, je Magna
charta universálního sbratrení.

Dríve ješte, než kterýkoliv historik nebo filosof západu, rekl
Konfucius:

- "Mezi ctyrmi mori jsou všichni lidé bratri.«

IX.
Psychologii Cínana bylo by možno svésti na techto nekolik

bodt\.

1. CírIan se honosí svou rasou, ale ctí vše, co je dobré
u cizince.

2. Cínan projevuje velice krásnou historickou zpusobilost
hledet v budoucnost s nezakrytýma ocima.

3. ] ednoduchost a prostot::t v zjevu Cínana je dobrou sugescí
i pro mnohé západní Don Quijoty, kterí jsou velmi složité
svojí neuprímnoll zchytralostí. _

4. Cínan projevuje vždy dualitu osobnosti, což mu nedovolí,

aby ustrnul, zmechanisoval a automatisoval se, nebot indivi-
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dualita je vždy odvislá od dvou vecí: od telesnosti 'i duševnosti,
od hmoty i duše.

5· Cí1Jan se vyznamenává resignací a fatalismem, což je
v težkých chvílích života dobrý protijed.

6. Cínané kladou velkou váhu na príbuzenské vztahy a jsou
velice loyální, což je udržuje v jednote, af jsou kdekoliv.

7· Ac se Cínan oddává svým citum jako každý clovek, je
prece vetším mistrem v kontrole sebe sama než j sami moudrí
Anglosasové.

8. Cínan nikdy nepreslává být nárocným, ti'eba by byl i nej

P:'cstším nádeníkem. Kdo mel v Americe príležitost pozorovat
cínské mužské pradleny, kuchare a sluhy každého druhu, musí
se jim diviti. At se mluví cokoliv ve prospechu nebo škodu
Cíiíana, je proste celá jeho bytost hádankou, je cosi podobnéh"
ruskému »idiotu«, jak jej mistrovsky podal Dostojevský.

Cínan je pravou mosaikou bizarních cástí, zpl"lsobilý k nI:',

ohranicenému prizpusobování se bez ztráty své individuality.
treba by žil jakkoliv daleko od své vlasti. Ac je velikým nacio
nalistou, jeho prizpusobivost ciní ho prevážne internacionálním.
Jeho rllznotvará priroz~nost prizpl!sobuje ho každému zjevu a

on pristupuje ke každému novému dojmu se zvídavostí opravdu
dctskou.

Ac jsou primitivní instinkty v oblasti krevních vztahll u Cf

Jlana snad nejvyvinutejší na svete, prece je jeho láska k rase

rovnež silná a trvalá. Obycejný cínský delník (americký »kuli«),
ac je praktickým ignorantem, pokud se týce knižního vzdelání,
má prece svuj plný díl na oné pravé moudrosti, C()Ž je konecne
v proze života i težké práci nejdiHežitejší. ::':ínský delník je
vždy veselý a blažený i pres bolesti, které ho stihají v cizím
svete. Je spokojený a miluje svoji rasu, svuj národ i kulturu.
Obycejný Cíiían miluje velice své divadlo. vývoj cínského di
vadla je velmi zajímavý, stejne jako jejich herci. Talen'ti cín

ského divadla musí být mnohostranní, nebot vctší cást hry se
zpívá a tancí. Mimika se studuje s velikou trpelivostí a doved
ností; je dokonalejší než u našich nejlepších západních hercli.

X.

Dríve než skoncím, je nutno ríci ješte nckolik slovo cínském

pt·oblému. \' posledních dvou desítiletích pocházely americké
i evropské informace o CÍne v podstate ze trí pramenu: 1. z ob
chodních statistických zpráv. 2. z misionárských zpráv, 3. z ces
tovatelských zpráv.

Obchodníci kreslili Cínu jako nové Eldorádo. zemi plnou prí
rodních bohatství, ale s obyvatelstvem úplne nezpusobilým
k rozvoj i. Mision~lri prišli k záveru, že Cína je preplnena
r.eznabohy, jejichž predci od stvorení sveta odsouzeni jsou do
pekla. Vše živé je nutno co :1ejdríve pokrtít a obrátit na vín!
kresfanskou. Cestovatelé považují Cínu za jakési obrovské

museum, které je potrebí navštíviti a studovati nekolik mesícu,
v.by bylo možno napsati tlustou knihu a dostat za ni královský
honorár.

J sem více než presvedcen, že lidé východu ubezpecili se
zcela za svetové války, že prirozenost lidská je všude stejn;t,
nebOt vzdelaní a cestní lidé na západe zacínají reagovat n,l
tuto sitU<lci skoro stejným zpusobem, j<lko inteligence východu
tu cinili již pred staletími za stej ných okolností. Po konstato

vání absurdnosti války zahloubali se do studia jej ích prícin a
l!prímne se snaží prijít na koren toho zla. To je dlouhý a
složitý duševní proces, který prináší s sebou utrpení, vznikajíd
z poznání strašné skutecnosti. Zejména, když se vezme v úvahu,
že je rešení problému nemožné bez zmeny životní filosofie.

Z této desperátní situace vyrostly nekteré nejšlechetncjší duše
v západní historii. Mezi nimi je B. Russel (naroz. 1872 _
profesor v Londýne), který. jako i ostatní Anglosasové z tvropy
i Ameriky. navštívil moderní Cínu, aby na míste studoval sku
tecný sta \' zeme i národa.

Evropou zmítá jakési zlo. Yždyf i v bolševismu rádí jakýsi
hrozný dábel. »A práve v této chvíli rozhodl jsem se hledati

v Cíne svoji novou nadeji" - tak koncí Russel první kapitolu
~vé nejnovejší práce: »Otázka cínská«.

Chci tento clánek zakoncit krátkou kritikou Rnsselovy pr:l.er;.

XI.
Russel doufá, že pomocí politických i hospodárských pro

slredku bude umožnen vznik nové civi!isace, kultury, spojující
vedeckou methodu Evropy a Ameriky s cínskou filosofií života.
Russe! pevne "(orí, že (ína je schopna dostihnouti tohoto cíle
ve 20 letech.

Hlavní chybou podle jeho názoru je slabý rozvoj cínské'
vc~dy. Ale nepreje si jen takové vedy, která Jlro~tc vyvíj í »a
sense of power« (smysl pro moc), ale ona, ktel'á je mu »unde·
sfanding of nature" (chápání prírody). Podle Russella vcda j~
hodnotnou jen proto, že již sama sebou je úcelná.

Ale Russel nespokojuje se pouhým theoretisováním. Dává
i praktický program. Nacionální neodvislost urcují tri pod
mínky: I. vytvorení rádné vlády. 2. prllll1yslový rozvoj pot!
cínskou kontrolou, 3. šírení osvety.

Pro první bod je hlavním predpokladem »patriotický duch«.
Patriotismus, jenž je zlem na západe, je Russellovi u Cínanú
hodnotou. Uábla je nutno potríti jeho vlastní methodou. Ale
predevším je nutno národ sjednotiti v disciplinovanou spole:'
nost. Spolecnost musí nabýti d,"tvery verejného mínení potírá
ním každé korupce a politického' prospechárství. ~ejl1lenší pre
stupek musí b);t prísne potrestán. Spolecnost musí být úzkost
livým hlídacem verl:'jnýcn práv pred všemi štréb.y, spekulanty
a špiony cizích sil ... Dokud nebude organisacne docíleno osví
ceného patriotismu, není možná náprava.

Prijmou Cínané rady svého západního prítele'

XII.
Russel zdllraznujc, že vývoj prumyslu musí státi pod cínskou

kontrolou, nebOf každé cizí zasahování znací ztrátu cínské ne
odvislosti: »Nesouhlasím s tvrzením konsol;cia amerických ban
kérl!, že' by americká plljcka neznacila zároven kontrolu naft
vnitrními vecmi tíny. Snad treba na to nemyslí, ale jsem pre

svcdcen. že by tato kontrola byla zavedena. Jediným výcho-

diskem byla by vnitrní ptticka.« I
V oblasti osvetove školské politiky odporu(;uje Russel:
- »Cína musí dáti školám svého ducha. Co ;kolství nejvíce

~.kodí. je vláda ciziny. Cíiíané, vychovaní v misionárských
školách nebo ve školách stojících pod dozorem ciziny, tc~ží po
odnárodnení a oddání se západní civili~ari. To je ciní nezpu
sobilými prevzíti užitecnou úlohu v národním živote a nicí
základy jej ich morálky.«

O novém intelektuálním vedení mluví Russel takto:

_ »Cíl, Zd ktcrým (ína krácí, je dlilržit:í- nejen pro celou
f~ínu, ale i pro celý vct. Z ducha cínského obrození je již
dnes zrejmo. že se vyvíjí nuvá civilisace, lepší než všechny.
které dosud svet poznal. Souc;lsný stav Cíny neznací klid. Zdá
se mi, 'že duševní koncclltrace Cíny je možná jen po velikých

f.ápasech, které upeVl1l demokratického ducha republiky.«

A ješte ncco, co je velmi poucné pro naše komunisty a socia

listy. Je dokázáno, a dosud jen velmi málo známo, že zásady,
které hlásá soucasný soc.ialismus, byly v Cíne hlásány skoro

pred tisíci roky a úplne opušteny. Dynastie Sang (C)60-11Zi)
praktikovala v jp-dné cásti Cíny socialistický systém, který by
byl dnes Evropou považován za cosi úžasne p:>krokového. Stát
provádcl dozor nad obchodem, prumyslem a zemedelstvím, aby
byla pracující trída zajištcna. Vláda zrídila tribunál, který
reguloval plat za práci :l cenu zJ',oží. Dane byly založeny na

platební schopnosti. Bylo zavedeno pcnslJl1l pojištení pro príp~d
stári a vedlc toho existovaly i podpory v nezamestnanosti.
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Všem, kterí chteli obdelávati zemi, dávána byla bezplatne se
mena, a každá rodina, která mela více než dva syny, musila
jednoho poskytnout státu jako vojáka. Ale tento komunisticko

socialistický systém byl úplne opušten jako bezúspešný po
de~ítiletém experimentování.

A tak lze ríci: nic nového na svete. Všecko h)to již Cínané
provádeli a prožívali národ nesmírného rozhledu, pilný,
pokrokov)í a ideální.

(Pozn. prekladatelova: Soucasné události Cíny potvrzují jen
Russellovu diagnosu cínské duše a kultury. Veliký revolucní
pohyb nesmeruje zde k provedení komunistických probuzení
Cíny.

Jest to nacionalismus, který je vzpruhou tohoto dení.
Když pred nedávnem mluvil cínský revolucní vudce Sun

Yat-Sen na obrovském meetingu v Tokiu za nadšených projevll.
japonských, rekl:

_. Smerujeme nejen k nacionálnímu obrození Cíny, ale
smerujejme k nacionálnímu probuzení všech Asiattl. Potom
nebude možno, aby 1.200,000.000 Asiatu úpelo v otroctví 400
milionu bílé rasy.

- My smerujeme ješte dále: k tomu, aby civilisace bílé
rasy stala se pouhou cástí civilisace rasy žluté.

Pak ovšem nabývá problém východu zcela jiné tvárnosti.

~ej~etší poptávka je po obrazech tech, kterí mají již
Jm~no, tedy kupuje se obraz ne pro obraz, pro radost a
z lasky k obrazu, ale kupuje se autor, byt i námet
obrazu se kupujícímu casto ani nelíbi'I'. A potom ti,
kter~ t~ké kupují, ale ne!llají tolik, aby smeli se ptáti
po )menu au~ora, kupUJí proste originály, treba od
BOZlda~a Vocáska, jen když je to originál. Bylo prece
kulturmm heslem: »V žádné inteligentní rodine ne
má chybeti originál.« Krise malírství je tedy vedle fi
nancních pomeru podmínena obecenstvem. Je nespor
né, že veliká .cást našeho umení není pro široké vrstvy,
ale pro velmJ obmezený kruh interes'Ovaných a zasve
cených. Ta vetší cást žije tím, cemu obvykle se ume
ní neríká. Biograf je tu hlavním požitkem a ten za
tím nekdy umením je, jindy není.

Do techto zmatkt't chrlí malírské školy spousty vy
uCenetl malírského remesla, umelecky více i méne zdat
ných. Je zajímavý a starý fakt, že obycejne žáci ve
škole nejfavorisovai1ejší v živote zanikají nebo alespoií.
nevynikají, a naopak žáci prLJmerní a podprttmerní ve
šl:ol~; uplat~LJjí se poz.;Ieji zcela dobre, namnoze i vy- .
mkaJl. Take Je fakt, ze avantgardisty nových smeru
stávají se vetšinou žáci na škole vysmívaní. Pro exi
stenci malírských škol je tento fakt povážliv)·.

Pro pomery trhu obrazového je také príznacné i to,
že umelci !TIalujíd privátne velmi moderne, pro ob
chod malUjí zcela bez rozpaktt to, cemu ríkají mezi
sebou k)7ce.

Do nervosní vravy dneška zní jako hlas spásy i za
tracení slova van Doesburgova a van Eesterenova:
»M a I í r s tví S' e par o van é o dar c hit e k t o
n i c k é k o n str u k c e, t e d y tabtdový obraz, ne
má sm:yslu.« Tedy místo obrazu bylo by na príšte jen
v museích, v obrazárnách. Pri našich pomerech není
ovšem ani pomyšlení, že by umelci mohli býti živi
prodejem obrazu pro galerie. Ostatne kdyby široké
vrstvy rozhodovaly o koupi moderních obrazu pro
galerie z verejných prostredkli, pak by v nich viselo
velmi málo Picas'S'li etc., nebot lid je ne'jkonservativ
nejší ve výtvarném cítení. Nová melodie,' moderní ta
nec vžijí se tisíckrát rychleji než moderní obraz, nová
skulptura.

,\ prece malírství nevymizí, nevypadá na smrt, a ma
lovati se bude. Není ovšem pochyby, že doba a její V)'
voj prizptJsobí toto malír tví sobe, když opak je ne
možný. Nové malírství nebude reprodukcním techni
kám utíkat, ale spojí se s nimi k spolecnému \·ítezství.
Až dosud byly to grafické techniky, drevoryt, lept a
litografie, které docházely povšimnutí a užití v malír
ství. Ovšem to jsou staré zptlsoby a bylo jich použí
váno jen proto, že každá reprodukce byla otiskem orí
ginální desky, pLtvodního tahu ruky umelcovy. Melo
to plivab, i nebezpecí. Dokud drevo ryt byl normální re
produkcní technikou, maloval um~lec obraz a dokonal)'
l<lUtinér-remeslník ryl tento obraz do dreva. Moderní
malír mliže b),ti velmí nedokonalým drevorytcem, a to,
co ve'lmi primitivne dovede vyrýti do dreva, dovedl by
mnohem lépe nakresliti. Bohudík máme dokonalé foto
chemické zplisoby reprodukcní: proc e jich hroziti a
proc se jim vyh)'bati? Nac pachtiti se po originálu,
jestliže úplne dokonalá reprodukce nabízí se za babku?
V bytech není místa pro originály, ale snadno a poho
dlne vejde se tam kniha, svazek dobrých reprodukcí,
kter)7 nahradí origi,nály a poskytne rozkoš milovníku
malírství, kter)' na rozkoš koupe originá.lu a ,na ce
stoyání po galeriích nemf1 prostredktl. Heslo »prole-'

v r
UmenlLiteratura a

Zdenek Lou,da:

Rozpaky malírství.·
Malí rství ze všech umení snad nejvíce pocituje zme

nu hospodársk)r.ch pomertl: obchod obrazy je tak trochu
tlak?merem. ~o válce a ve vá:lce presunuvší se kapitál
projevoval se J koupí obradJ, stejne jako ted' celkový
neuostatek penez projevuje e nekupováním. Obrazy
hromadí se v atelierech nebo ve skladištích obchod
lIíktl. Prodej obraz ti v dohách, kdy obrazy se ku[}o
valy, patril k nejleDším obchodttm. Kupovalo se
vždycky lacino, mnohdy za babku, a neprodávalo se
~li!{dypod cenou, naopak vzrtlst jména malíre a nekdy
1 Jeho smrt znamenaly zv)'šenou poptávku, která ceny
šrouhovala do výší, jimž nejvíc t)y se poclivoval ne
božtík maEr.

Dnešní krise trhu malírského je snad proste pre
chodnou dobou; klesající poptávka neznamená sama
o sobe ješte vše, ale je komplikována zvýšenou výro
bou. Nikdy snad nemalovalo se tolik jako práve v dneš
ní dobe. a podomní ohchod obrazy. hlavne na venku,
je toho dokladem. A krise je nejen v obchodu s obra
zy, ale i ve vÝrobe. Všechno již bylo snad malováno
a všechno bylo již také dobre rnamalováno. Naštestí
nové smery, z Francie se hlásící, pomáhají z bezrad
no ti. Opouští se to kreslení. které ztrati'lo vé opráv
není již vynálezem daguerotypu a malírství již na
pred uh)rhá té ráne, kterou mu chystá barevná foto-
grafie. ,

Ale tím krise se jen stupií.uje. Ten, kdo kupuje
obraz, musí být clovekem predevším bydlícím. Ten
kdo nebydlí, nekupuje originály i když mu zb)rvají ne
jaké peníze. Také nekupují obrazu všichni, kdož je
mají nejvíce rádi, protože nekdy nemají ani na rám
obrazu.

Bylo by zajímavé zvedetÍJ císlice z trhu obrazového:
kolik prodá se tech moderních, kolik nemoderních a
kolik star)'ch (po prípade »starých« 1) obraztJ. Jiste však
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társké umenl« lze lépe nahraditi požadavkem d'Obrých
a levných reprodukcí.

Chutná-li nám docela dabre houska od toho pekare.
který jich pece tisíce, a chodíme-li s oblibou k tomu
uzenári, jehož zboží chválí kde kdo, nebude naše ra
dost z umeleckého díla menší, budeme-li vedeti, že
z téže repradukce, která teší nás, raduje se soucasne i ti
síc jiných lidí. V divadle nám nevadí, že na premiere
je natrískáno, že 'koncert poslouchá s námi neko'lik set
púrll jin~'ch uší, ale v malírství platila za speciální po
choutku míti originál pokud možno nereprodukovan\',
neznámý: Za nekolik let nebude možno "'ochopit, že
hylo možné neco tak antisociálního a nedemokratické
ho: poríditi na pr. 5'0'0 'Otisku a pak zniciti desky.
Otiskne-li se deska 5.aaakrát, muže tisk státi na pi:.
10 Kc a to je v)Thoda, nebot za 1'0'0 Kc máme tech oti
skú již deset v ruce.

~\ tak malírství speje k nové fasi a bude to k jeho
užitku. Reprodukce je cestou k zlidavení malhy a ori
ginály budau žít v desetitisících reprodukcí. Origin;tl
sám stane se tím, cím je rukapis básne po otištení, jak
praví Teige v 7. císle Stavby. Olej, štetec a plútno sta
nau se pozvolna historickým materiálem \' pravém
smyslu slova.

H. G.. Wetls.
rUká se, že v nejvetší nemilosti kritiku jsou nyní realisti

cké I'Omány uclenvné skladby, v nichž detaily jsou podrízeny
celku, romány lícící jasnou formou živé lidi, byt i ve fanta
stickem prostredí. Dnešní kritika sympatisuje více s »noVO\1
manýrou«, která j<!st vlastne starou manýrou nemeckých ro
mantiku z pocátku XIX. století. Tehdy poprvé se objevily
spisy bez jakékoliv spojitosti mezi konstrukcí, myšlenkou a

recí. Román tohoto druhu, který tehdy vyvolal veliký rozruch,
z I:ehož však 'se do dneška nezachoval ani jeho název, charak
terisov?1 kterýsi slavný soucasník temito slovy: »~Tejprve po·
zorujeme pouze jaksi kriklave pestré hadríky trepající se ve
vzduchu. CiJeme-Ii dále, zdá se nám, že jsme se ocitli na benát
ském karnevalu. Myšlenky, slova i vtipy jsou shluknuty v ne
porádku, jako maškary Ve' vrcholné chvíli slavliOstního rejc,
které jsou sjednocené všeobecným treštcním. Jen toto dodáv;\
jakéhosi souladu necekaným slovním hrícbim, skákajícím jak<?
šašci, hrbatým jako harlekýn, vtipum i slovihn lásky, unika
jícím jako Kolombiny. Ozve-li se nckdy v tomto hlucném.
strakatém, neporádném davu slovo moudrosti, zastydí se samo
v zápetí za svoji seriosnost a snaží se presvcdciti každého.
že jest stejne nesmyslné, jako všechna ostatní. Y tu chvíli
pustí se do kola šaškovství i moudrost, tancí a skácou. Všichni

pokrikt.jí. ozývají se jiskrivé vtipy, jedovaté posmcšky, naivní
poznámky, ncžná slova lásky, a vše splývá \' jeden ryk.«

Také nyní se ohje\'lljí romány, pripomínající benátsk!: kar

neval; lec všimneme-li si jich jen trochu pozor liC, vidíme, !.l'
podivné ty kostymy jsou vzaty z pujcovny masek a že se pod
maskami skrývají obchodní prírucí, lokajové. farmaceuti, mladí
kaderníci, a ostatní stejne zajímavy' lid. )Jeuslyšíme hlubo
kých poznámek ani jiskrivých vtipu, ale jen slova, slova. Chtejí
l1á~ presvedciti, že slova sama o sobc, i když v nich není my
šlenky, maj í ohromnou umeleckou cenu. Takm'í »teoretikové«
slova vyskytli se nyní i v .\ngli; máme zde však té/. tri spi
sovatele, bojující Zl' všech sil. s presvcdcením. že slovo ex!

stuje pro slovo samo. Jsou to: Chesterton, Bernard Sha", a
'VeJ1s. Všichni tri jsou muži cinu: jsou bojovniky, kterí ne.
ocenují ~lovo pro jeho vybranost, ani pro jeho lesk a »vltni«.
ale proto, že múže být promeneno v rucní bombu, která i když
nezabíjí, raní velmi bolestne. Chesterton bojuje ve jménu mi-

5. brezna 1925.

nulosti. Nenávidí prítomnost a chtel by ji vrhnouti zpet do
stredoveku. Bernard Shaw i Vlells, hotovi stretnouti se pri

prvé príležitosti, bojují oba ve jménu budoucnosti. Oba chteli
by, obrazne receno, vzíti prítomnost za límec a hoditi ji ne]
rnéne do 200-300 let daleké budoucnosti.

,Vellsova tvorivost jest asi v takovém stavu, jako vytopená
mašina. Jeho predstavivost neprestává pracovati ani pri jeho
soukromých rozmluvách. Jeden Wellsuv známý popisuje roz·
hovor s ním takto: »zdá se vám, že slyšíte hluk pracujících
ozubených kol. ,Vel1sovy oci llásledkem nikdy neutuchající

tvurcí cinnosti, jsou stále pohotovým fotografickým apa
rátem. Neujde jim jiste nic: váš úces ani váš zvyk pomrká
vat i levým okem, vzor tapet v pokoji, kde rozmlouváte, ani

doterný bzukot cmeláka, marne hledajícího otevrené okno, ani
vune tuberos odkudsi sem zavanuvší. To vše jiste bude vylí
ceno v nekterém Wel1sove románu.«

-,
\\'el1s jest predevším realistou. Realistické jeho romany. jako

»~1ister Britling«, »Tono Bungay«, "Nový l\fachiavel1i« aj.,
jsou ponejvíce galerií portrettl živých soucasníku, Nckdy to
nebývá kladným rysem jeho knih: soucasníci bývají casto zka
rikováni. - a to velmi jedovi!tc. - jako na pr. manželka
Sidneye \\'ebba.

Oblíbeným materiálem vVeJ1sových románf, nejsou pouze
jeho prátelé ci neprátelé, nýbrž i jeho vlastní ')sobnost. Ne)
lepší autobiografii podal ,\Tel1s v románech "Kipps«, »Tono
llungay« a »Mr. Brit1ing«. Prvý z tcchto románLl jest obzvl;\
šte duležitý. Docítáme se v nem o pocátcích Wellsových, když
byl jak,) ch1.:tpec pomocníkem v obchode strižním zbožím.
Všichni, kdož ~e dobre vyznají v anglických literárních kru
zích, vedí, že \Vel1s jako spisovatel se nezastavuje pred nicím,
ani pre'd intimnostmi, je-li mu treba pro román' materiál\]
z "puvodního pramene«.

Je treba podotknouti, že Vlells - spisovatel jest mnohem

puvabnejší a zajímavcjší, ncžli Wells - clovek. Konecnc, to
se netýká pouz~ jeho ... Jak jest známo, jest \VeJ1sovi tcsno
ve svete skutecnosti. Již od pocátku své literární cinnosti cinil
Wells casté a úspešné pokusy »vyskociti« z našcho sveta na
svct fantasticky', to jest preletcti do budoucnosti. Aby tam do
skocil, vymýšlí si vždy nejakou zajímavou hypotesu, a stalo se
již nekolikrát, že se tato splnila.

Zmínený budoucí svct, do kterého se \\'eJ1s snaží \'žíti, je't
svet socialistický. \Vel1sllv socialism jest zvláštní, nikterak n1ar
xistický. "e svých teoretických úvahách \Vells zahrnuje Marxc
i marxisty posmešky. \\'ellStlV socialism, to( svet rozumu, vedy
a spravedlnosti. Jeto svet, kde nredevším n~ebude války. Tento
nový rád uskutecní se podle neho po válce tak velké, že pre
svedcí lidstvo o nesmyslnosti vzájemného ubíjení. Tehdy splyne
veškero clovccenstvo v ohromnou federaci. Takovou ohromnou

válku predpovídal \Vel1s v r. 1908 (román "Válka ve vzduchu«).
N--:t pocátku svetové války zdálo se \Vellsovi, že to jest ne
šfastný zacátek š(astného konce. Tuto myšlenku rozvedl v bro

žure, jež v r. 1914 vyvolala ve verejnosti hluboký dojem.
»Válka, která ubije válku !« Bohužel, preclpovecT Wellsova, ne
hlede k detailtlm, se nesplnila.

\\'ells vyznamenává ~e též znacnl)u odvahou. Ke všemu, C0

má punc uznání, pristupuje s žádostivostí analysy. V tomto
plípade ukazuje se \Vel1s jako prírodozpytec. Když totiž vy
stoupil z obchodu. v ncmž byl zamestnán jako prírucí, ukontl
studia na fakuitc prírodních ved londýn~ké university. Pro
\Ve1Jsc, jak vidno, není na tomto svete zavreny;ch dverí s ná
pisem: ,,1\ezamestnaným vstup zakázán.« Spisovatel obycejnc
tyto dvére vypácí, aby si prohlédl zapovezené komnaty. Lec
\\'ells nekdy vytáhne s dvanácticoulovým delem proti - ne
zavreným dverím, vedoucím do komory, o níž každý VI, ze
niceho neskr~'vá. Tak na pr. nyní ozbrojil se \\'ells až po uši
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do boje proti obrovským medvcdím granátnickým cepicím, které
nebyly po válce zrušeny, jak toho on žádal.

Wells napsal nekolik teoretických knih, v nichž se snažil až

do detailu vykresliti presný obraz budoucí spolecnosti. Ne
dávno vydal knih\!, která mela ohromný úspcch, obzvlášte
v Americe, v níž podal všeobecný prehled všeho minulého
lidstva. Kniha zacíná, po vzoru starodávných 1ctopi~u, stvorením
sveta a koncí velikou válkou. Jako hist01'ik projevil mnoho
vzletu, a to mnohem více, ncž vedomostí; pres to však je
jeho »Nácrt historie« velmi zajímavý. Jest v nem mnoho roz
sáhlých zevšeobecnení i mnoho »pácení dverí« s nápisem: »Vstup
zakázán ,;( Vetšina techto »devrí« byla však vypácena dávn"
pred \1\' ellsem.

Konec koncu nelze upríti, že \Yel1s jest velký talent, který
ovšem v žádném prípade není náchylný k podcenování sebe
sama. Práve naopak: následkem precenování svých sil chta
by vVel1s staveti stále jen »Cheopsovy pyramidy«, t. j. vždy
neco kolosálního, otrásaj ícíhu, neco takového, co by bylo vy
zvou všem vekúm a národ lIm. Ponevadž však W'ells píše tri,
ctyri knihy rocne, zustávají »Cheopsovy pyramidy« opušteny po
položení první vr~tvy kamenll. Nejcastcji se stává, že VJ'ells
postaví k sobe tri hlllky a tvrdí každému, že to jest skutecná
Cheopsova pyramida. Po dvou týdnech již niceho neví o této
pyramide, a staví již opet novou. Do kategorie takových Che
opsových pyramid patrí }}objevení Boha« a nové. na tomto ob
jevu založené náboženství, které \\'ells hlásá ve své knize }}God

the lnvisible King« z roku 1917. Tehdy byl \Vells na nejlep"!
ceste státi se novým Mohamedem. Za tri týdny však zapomnel
jak na Boha jím objeveného, tak i na svoje náboženství.

\Vells se pokládá nejen za pozoruhodného teoretika, nýbrž
i za praktika. Toto presvedcení vedlo jej k tomu, že se nc
kolikrát pokoušel dostati se do parlamentu, lec vždycky bez
úopešne. Mezi precetnými vVellsovými spisy jest mnoho tako

vých, které budou zapomenuty. Nekteré jsou zapomenuty již
dnes; ale není málo tech \\1 ellsov);ch SPISII, jimž jest zabezp~
cen zájem verejnosti ješte na mnoho let.

Lo n d Ý n.

Cl'org{'s DlIha11lel:

Veda v belletrii.

Diol1{,O,

del vedecké problémy, které tehdy byly práve v móde. Výsledek
toho byla románová literatura vedecky popularisacního rázu.
Užil jsem výrazu parvenuové vcdy, vysvetlím to ješte jednou.
Lidé, kterí se vyznají odbornicky dokonale v nekterém tech
nickém oboru vedním, skoro nikdy o nem mnoho nemluví. a

když, tedy jen formou narážek. Avšak je v tom stále sku
tecná veda a proniká za každým slovem. Tvol'i jako by pevnou
spodní stavbu všech jejich recí. Lidé naopak, kterí si v tom
kterém vedeckém oboru zjednali pouze jakés takés informace,
honosí se touto cerstve ZÍskanou vedou hrozne neskromne a

nemilosrdne. Vidí ji všude, Mluví o ní bez prestánÍ. Podívejte
se dnes jen na freudovce. Všude plno Freuda. Neco obdobného
bylo v dobe naturalismu. Tenkráte si razily do sveta cestu

vedecké myšlenkové proudy týkající se dedicnosti a vlivu pro
stredí. Spisovatelé si je osvojovali s velkou horlivostí a casto
také, s velkou dávkou nešikovnosti. Holedbali se naivne svou

r.arychlo sehnanou uceností. Kdyby šlo u nich o vedu a ne
o tuto plytkou dokumentárnost, nebyli by nikdy tak plýtvali
podrobnostmi. Zola je velký spisovatel, ale nejvetší cást jeho
psychologie je ve svém principu pochybena. Je to psychologie
vyrábená podle receptu. Jakmile svou methodu upravil vedecky.
pozbyla tato psychologie vší své prllkaznosti.

Psychologie jak romantiku, tak naturalistll - kladu je
zúmyslne vedle sebe - je vratká a libovolná. Velké dílo Zolovo
je nakaženo nesnesitelným idealismem a zatvrzelým optimismem.

Vychází z absurdní predstavy o lidské dokonalosti a to vede
k hrozné nesnášenlivosti. Dalo by se skoro ríci, že romanopisci

až do vcerejšího dne se obírali zoologií. Jen uvažte, prosím,
ten celkový titul Rougon-Macquartu: lJÍ'írodní a sociální his
torie rodiny z druhého císarství. Napodobuj íce pracovníky
laboratori, od nichž pochytili abecedu jej ich vcdy, pozorovali
r.aturalisté vedecky své bližní s ledovým klidem ucencll. 1J y,
spisovatelé dnešní doby, jsme se rozhodne smírili s relativností
j{,vu a pojali do programu lásku k námetu svého díla; z a
b Ý vám e s e p o u z e psy c hol o g i í. V tom nám hodne
pomohli ruští spisovatelé,

.1ndrée Bellesort:

Balzacuv vliv na dnešní romanopisce.
~\Inoho spisovate1l1 pochopilo, že úcelem vedy je poznal1l

sveta a cloveka, na nemž ve svete nejvíce záleží. Nuže, umení
jde za t)'mž cílem. Umení i vcda jdou k témuž cíli ruzn~'mi
cestami a jinými zpusoby.

:\1noho spisovatelu se domnívalo, že vedecké studium, i když
se ho podjali pozde a casto jen zcela povrchne, postací, aby
jim otevrelo nové dráhy a osvežilo jej ich porozumení svctu.

Takové užitkové slucováni obého je však velmi na pováženou.
,\[noho lidí i mezi literáty domnívalo se, že na~li ve frendismu
jakýsi tajemný klíc, který jim otevre brány geniálnosti. To je

jiste velký omyl. Freud byl ve sv)'ch objevech mnoha vynika
jícími spisovateli predstižen. Freud to ostatne zásadne uznává,
hlavne pokud jde o t. zv. nehotové ciny. Cituje casto Shakes
peara a právem. Mnoho spisovatelll došlo samostatne a sou
casne s Freudem k týmž objevl\m jako tento ucenec. To se

mi líbí a je to zcela v porádku. Je-li nejaká pravda ve vzduchu,
hledí se jí každý dobrat svými prostredky. Ale domnívá-Ii se
ncjaký básník, že cetba F reudových spisú mu náhle otevre

lidské nitro, musím se tomu smát. Vždy byli i budou par
\,LI1uo"é, chcete-li válecní zbohatlíci i v oboru ved. Chceme-Ii

porozumct této žertovné pravdc, vzpomenme jen naturalisml1.
Doba naturalismu je doba, kdy verejný informacní tisk .zacal

vysvetlovat širšímu obecenstvu výsledky badání ucencu, kterí
tenkráte byli ctenárské obci úplne neznámi. Spisovatelé, kterí
šli s duchem této doby. došli k tomu, že vplétali do svých

\ šichni dnešní romanopiSCi JSou více ci méne zavázáni Bal
zacovi. Zdá se mi, že j ho vliv skoro na veškerou románovou

tvorbu, at už je urcitý nebo zastrený, je znát od r. 1850. Velmi
silne podléhal jeho vlivu Paul Bourget, který rovnež jako jeho

vzor vytvoril urcitou "spolecnost«, a jehQž dílo, nehlede k jeho
jiným prednostem, zllstane svrchovane zajímavým historickým
dokumentem spolecenských a mravních pomeru od r. 1870 až
do našich dnu. Velmi znacne se jeví tento vliv u Estauniera,
jehož pokládám za autora nejvyslovencji balzacovského rázu,
kterého dnes vllbec máme. :\Iezi romanopisci, kterí si získali
zvucného jména teprve po válce, se mi zdá, že velmi blízko
k Balzacovi má Proust, nebot u ncho shledávám, cím se vždy
Balzac honosi!: svet lidí, "v nemž chladn); výpocet a analysa
propujcují ohromný význam dejum zdánlive nejlhostejnejším«,
J:'roustovo dílo tkví už svým zárodkem v »Lidské komedii«,
ale myslím, že prehnal tento systém do krajnosti, která u,
ctenáre unavuje. Umení je vždy vccí výberu: li Prousta j~
málo umení. Pres to však prece v muži. který dovedl napsat
prvních sto stránek "Sodomy a Gomorrhy«, na nichž nám

tak dovedl priblížit a ukázat v jeho tragicnosti potmešilé blí
ž(;ní se smrti, je kus velmi znamenitého romanopisce. S ne
kterými výhradami receno nelze císt R a b ev e I a od Luciena

1<ábre a nevzpomínat pri tom Balzaca. Je to nejmohutnejší
pokus, jaký se vubec stal po »Césaru Birotteauovi« a "Domc

Xucingenove«, vzbudit náš zájem o veci obcbodní. oživit jé'
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a naplnit je žhavým varem krve a vášní.*) Ale v jedné veCl
a~pon bych si prál, aby se Balzacuv vliv ,na dnešní romanopisce
uplatnil více, než se deje. Balzac se naprosto nebál dotknout se
a po prípade i dukladne projednat nejodvážnejší, nejchoulosti
vejší situace a námety: Lesk a bída kurtisán, Zlato
o k á d í v k a. ,v á š e n: n a p o u š t i, M a s s i n i I a Don i
jsou dukazem; a prece v celém jeho díle nenajde se jediného
obrazu, z nehož by byla možno soudit, že autor tu chtel vy
lícit smyslnost nebo opojení smyslll bud z osobní záliby, nebo
pro radost ctenárovu. Naši dnešní romanopisci však jakoby
schválne pásli po príležitostech ukázat se zbytecne -- rekl bych
skoro naivne _ odvážnými v takovém lícení. Ztrácí se tak
umení nápovedi: tím hure! ... Nestavím se nijak na stano
visko úzkoprsé morálky. Nepožaduji po umení, aby mne
umrawlovalo: to dopadne skoro vždy uboze, a není to také
jeho posláním. Ale není také jeho posláním predkládat nám
do omrzení necudná lícení a obrazy, které pusobí konec konetl
f~dne a kazí nejkrásnejší romány. Živá, bystrá skizza je casto
lepší, než dúkladný, presný popis. Naši romanopisci jsou príliš
podrobní. Tato prepiatá dllkladnost, poslední to odkaz natura
lismu, uráží ctenáre jako nedostatek slušnosti, nedostatek dll
stojnosti. Na štestí lze pozorovat u nekterych mladších romano
pisci't velmi patrnou reakci proti tomuto smeru.

Poznámky

o ohavnosti úrednic1{é vlády. Zpozarovali jsme,
že »Ceské Slava( zase jednau praneslo vetu O'»veliký,ch

šl;?dách, 'k~e~'é JZripsavila ~,áradl~ ~ státu \lred;1ická
vtada«. Pry Je tech skad uz dO'st! Jednau pro....vzdy a
'nesmí se vrátiti. TatO' veta veru už byla dosti dlO'uho
pranášena nekontralavane a bez dakladli. Je tO' mažnO'
jen tím, že ministri bývalé úrednické ylády zachavá vají
layáln,í mlcení O' dabe své cinnasti. Úredníci vL'Dec b\-
vají daleka zdrželivejšÍ než palitikavé z povalání. V~
rejnost avšem nesmí prijímati takavé vety bez kritiky.
»Ceské Slava« se ješte nikdy nepakusila vy.svetliti,
v cem pazllstávaly any škady, které natropila úrednick:'t
vláda, a tak ta veta nepastrádá jistéhO' oparu mystikv.
V zájmu jasnasti necht »Ceské S,lava« ,a tech škadá~h
jednau verejne pramluví. »Ceské Slavo« nesmí se dO'
mnívati, že nemáme nic jinéhO' na práci, než veriti jehO'

vetickám, které mahau býti také jen pauhau svévalí.
Je l1,utna pravésti úcty úrednid:é vlády verejne. Ve
ríme beze všehO', že za jejíhO' režimu byly zejména ne
které stranické družstevn'l transakce panekud amezo·
vány a že se stranám nežilo tak pahadlne jakO' nyní.
Ale pravedeme-li spravedlive bilanci, shledáme nepa
chybne, že cinnast úrednické vlády byla prO' stát pra
spešnejší zejména v ahledu financním a administrativ
ním než CJinnast 1. zv. parlamentárnkh vlád. Je ne-
slušna házeti blátem pa ,lidech, kterí spravedlive a
cestne zas,távali úkal jim sverený a kterí nyní nemO'hau
se dosti dabre brániti. Nechce-li »Ceské Slava« pad
niknauti verejné vyúctO'vá:ní, které mu navrhujeme,
necht radeji; mlcí a nepranáší vety, které slauží jen
tamu úcelu, který leckterý palitický vudce vyjádril ve
vete: »Dakud já budu živ, dotud nepujdeme z vlády.«
Chceme pravdu a dO'ostatníhO' nám nic není.

Individualismus a komunismus. Anketa spiiSavatelLt
v »Prítamnosti« na thema »Prac nejsem kamunistou«
oživila v »Rudém Právu« jakéhasi p. Jar. Tábara, je-

*) Ceský preklad "Rabevela« vydá naklaldatelství "Cin«.

muž redakcí acividne byla sverena úlaha dakázat, že
»my máme pravdu a ani jsau blbí«. _NedávnO' udelal p.
Tábar puntík asi za dvacátým clánkem, nesaucÍm se
v tamta smeru. Pan Tábar se diví predstave ceských
spisavatelu, že »kamunisté jsau prati' individualismtJ({,
že »neuznávajÍ indivicluality«, že »js'ou presvedceni, že
individualism je na vymrenÍ«. Vysvetluje si: tO'»simul,o
valným strachem literárních dawnLl buržaasníha abe
censtva, kterí zároven representují celau hlaubku de
kadence buržoasie, nepladné, parasitnÍ, tyjící.« Jindy si
pramluvíme a tam, že, dá-li se krl.emluviti a literárních
downech, kterí poskakují pred svým abecenstvem, jest
ta v prvé rade u kamunistických literátLl. Z paslední
daby bylo mažnO' získati dva znamenité daklady: bá
sen p. K. S. Nellmanna, v níž zve Zulukafra s nažem
v zubech, aby prišel udelat parádek do shnilé Evropy,
a referát pí. Majerové O' srážce kamunistú s pO'licií
na Václavském námestí, v nemž byli policisti vylíceni
v padabe zvrhlých sadistu takavým zpúsabem, že se
z taha vrchalnÍha literárníhO' dawnství každému nep')
krivenému ctenári delala fysicky špatne. Ale dnes jen
o tam individualismu, a s,ice paznámku velmi prostau
a jednaduchau. Pan Tábar cituje EngelsLlV výrak, že
»egaistictí lidé ze samého egaismu musí být kamuni
sty«. Nepapíráme, že b)'vají takavé prípady. Nepo
chybne by O' tam mahla necO' ríci i poEtické addelení
výkanného výbaru kamunistické strany, které práve
by.la nucena zbavit funkcí soudruhy Vercíka a Seidle
ra, kterí ze saméhO' egaismu se stali k,amunisty. Ne
chápeme však dastid:abre, jak p. Tábar mLde se sna
žiti zastírati, že kamunistické thearie všude staví 1<:0'

lektivism pr'0ti individualistl).u. TentO' razpar si ne
vymyslili meštáctí spisavatelé, nýbrž kamunisté, a je
jen potešit~lné, jestliže se nyní od taha snaží utéci.
N ahuceli se ná1Tltaha a kO'lektivismu veru už dosti do
uší. Ale mLlžeme prakázati p. Tábar'0vi dobro a pra
zraditi mu, proc zejména se t. zv. meštáckým spisava
telum zdá, že komunismus, jde prati individualismu.
Jest to hned ta první vec, kterou na kamunismu uvi
díte: thearie a diktature. Jak jsme již zaostalí, predsta
vujeme si, že tatO''diktatura velmi r,'tzne smeruje prati
individualismu. Chápeme, že je možnQ, aby nekdO' ze
saméhO' egaismu se stal komunistau; pachybujeme
však, že nekdO' z individualismu radostne dá se zavrít
na nekalik let da vezení Mimarádné komlse nebO' bude
sauhlasiti s tím, Že nesmí býti tištena a vydáváno nic
mimo tiskaviny komunistické strany. Pochapujeme, že
by desetitisíce lidí, odpravených Cekau, a tisíce anech.
kterí jsau zavreni v žalárích tJ LedO'véhO' mare, mahli
býti citaváni na daklad taha, že komunismus žije na
dobré noze s individualismem. Uz'náváme 'Ovšem, že ko
munistická diktatura, která padle úsudku strízlivých
kamunistu má trvati pa celau jednu generaci, velmi
haví individualismu tech, kdož tuto diktaturu pravá
dejí. Na individualismus všech astatních jest ta však
hrazné kladivo. Není theori,e a praxe, která by se hrazi
veji stavela prati jakémukaliv druhu individualismu1
než tatO' diktatura. MimO'rádná kamise, uveznení sa
cialistú adchylných smeru, zákaz všehO' nekomuni
stickéhO' tisku - ta avšem težkO' lze uznati, za prízni
vé padmínky prO' individualismus. Rusu, kterí pred
tímto druhem kamunistickéha individualismu prchli do
ciziny, jsou asi tak dva miliany. Až nám p. Tábar vy
svetlí, jak pavažavati tyto zjevy za prajev prízne k in
dividualismu, budeme s ním debatavati a nekter)'ch
subtilnejšÍch otázkách individualismu.


