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Politika
Dva vudcové.
protimasarykovské kampani minulých mesícu bylo
hopitelnéa každému samozrejmé stanovisko národdemokratické a klerikální. Tyto dve strany, lépe
Yenojejich orgány jsou v rukou lidí, kterým Masak je nemilý proto, že je to Masaryk, cili vubec.
bylby jimi popírán a napadán stejne, i kdyby zustal
profesorem Masarykem anebo kdyby se byl stal
dsedou Ceské akademie ved. Jsou to lidé, kterí neavidÍ Masarykovy myšlenky a protože není dobre
ožno, aby Masaryk-president se zbavil mozku Mayka-profesora, je temi zásadními odpurci napadán
pre ident republiky.
Tentokráte primíchala se však do spojeného útoku
árodnÍch demokratL1 a klerikálu strana, jež jak svoji
YetnostÍtak i charakterem vetšiny svých príslušníkú
ela po celá léta ceskoslovenské samostatnosti úkol
pacný. Je jisté, že teprve souhlas agrární strany udel z obvyklého, všeobecne známého fašisticko-klerikálÍho tažení proti Masarykovi vážnou vnitropolitickou
féru. Selský živel je již sv)'m založením konservaIvnÍ; rolník prikovaný ke hroude od jara do podzimku
enÍnaladen k sensacím tak jako obyvatelstvo mestské;
rotože vÍ, že na poli vyroste více, bylo-li více pracoáno,není ochoten prijmouti za pravdu pravdoucí kažé slovo,které nekdo utrousil; porádek panující v príode prenáší do svého soukromého života a žádá jej
I v živote verejném; obdivovatel vecné zákonné prícinosti prírody nenadchne se tak lehce pro neco, co
o vyšinuje ze zvyklostí; obdivuje autoritu prírody,
á vnitrní potrebu autority i ve svém obcanském žiote; tradice naucila ho ctíti vrchnost; ohromnost prírodydala mu poznati nicotnost cloveka a z toho vypl:)'vající- snad podvedomá - autokritika uznává spontánne existenci individualit silnejších, jemu nadrazených, vládnoucích. Bylo proto s podivem a ceskoslovenskou verejnost naplnilo zmatkem, že akce na zniení autority presidentovy, podnikané známými zbranemia známými individui, zúcastnila se i strana repuIikánská. Nejvetší strana v republice, nezbytná soucást každé vlády, strana bývalých i budoucích min iterských predsedLI, strana predsedy poslanecké snemovny, ústavního faktora a spolubudovatele autority
v demokracii, má bezesporne docela jiné postavení ve
státe, nežli sh:ana vedená programem osob a cítající
eco málo pres deset mandátu. Z vúdcího postavení
epublikánské strany nevyverají jen samá práva; straa agrární má také povinnosti, presne vymezené nejen
ájmem státu, ale též vynikající posicí strany, jejíž
úkolje v první rade výchovný. Prijímajíc jméno »republikánská« prijala samozrejme také všechny dusledky republikanismu, mezi než patrí i ochrana demokraické autority a výchova k ní. Muže být ruzné mínení
O Švehlových metodách v politice, o tom jak komanV
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doval petku a šestku a celý parlament; jedno však je
jisto: že za doby jeho politického vedení zachovávaly
agrární orgány zdrželivost ke všem soukromým akcím
politickým, dbajíce rozvážlivosti, jež sluší nejsilnejší
strane a selskému blahobytu; provedly-li neco, bylo to
víc z nešikovnosti a hlouposti než z presvedcení. Zrovna tak i v parlamentu odb)'valo se všecko hladce a
Švehla byl pravým mistrem režie, nezapomínaje ani
na efekt umení hodit v pravý cas na váhu sílu své
strany na zamezení malichernosti stran i jednotlivcú.
Je vedlejší, vysvetluje-li nekdo tuto skutecnost vnitrním Švehlovým sklonem k demokratické spolupráci,
a jiný opet jeho sklonem k nalézání bodL1 nejmenšího
odporu treba i za tu cenu, že oddaluje rešení dost naléhavých predloh, aby se vyhnul nárazllm strany proti
a vnitrním komplikacím ve strane. Jisto je, že parlament pracoval pomerne velice klidne a že shodl se na
zákonech, proti nimž zemedelská cla a kongrua jsou.
v podstate hrackou.
V tom okamžiku však, kdy Švehla odejel na jih, zavál v agrární strane jiný vzduch. Neco, co neodpovídalo tradicím této partaje. V podstate nežádal snad
dr. Hodža nic jiného než Švehla, ale v politice více než
c o chtíti platí j a k chtíJ./ A Hodža chtel tak, že v poslanecké snemovne lét<y až ke stropu trísky z rozbitých lavic a milosrdne mracno prachu zahalovalo udivené galerii pohled na zákonodárce, podobné vzbourivšÍm se opicím. Bylo to hnusné divadlo. Jiste, ale beda
tomu, z koho pohoršení vychází. Neomlouváme národní socialisty. Ale režie tak mizerná, predseda poslanecké snemovny na rozkaz vúdcu celní koalice tak
pasivní, že po ctyri hodiny prihlížel necinne obstrukcní
bouri, vyzývaje ji tak k vetšímu a šílenejšímu fortissimu - aby v osm hodin ráno dovolil ministerskému
predsedovi prednést vládní prohlášení, ke kterému byl
tento od vecera pripraven a ochoten - režie tak mizerná musí z každého dramaticky
vážného obrazu
udelat pustou scénu, chvilku k smíchu, chvilku k pláci,
z níž diváci i herci odcházejí domú zhnuseni, zbaveni
víry v parlamentarismus,
s rozbitým telem a mozkem
na rozskocení, s nejistotou o nejbližší budoucnost, desorientováni, s odporem k vúdcLlm i vedeným. Takové
bylo prvé samostatné vystoupení dra Hodži. V ceskoslovenském parlamentu jediným osvežením oka byli
Nemci, poslušni nehybného Spiny, disciplinovaní a
cílevedomí. Nebot jedine oni vedeli, co chtejí.
A pak prišla ta prázdninová kampan. Gajda, Hlav~cek, fašismus. To, co ve Ven k o v e bylo psáno jen
nadhozene, kde proti presidentovi útoceno bylo pres
Beneše a Cerného, to bylo vždycky dopovedeno v republikánských
denících slovenských.
S loven s k Ý
Den n í k a Hodžova S loven
s k á P o I t i k a otiskovaly po rade a presne všechno, co vyšlo zNá r o dn í c hLi
s t u, N á rod a a Lid o v ý c hLi
s t u.
Odpoved N á rod n í c hLi
s t u na Masarykuv interview v P r a g e l'
a g b I a t t u otištena skoro
celá. Karlíkuv L ech byl hlavním pražským korespondentem Hodžových orgánu. Byla-li v Cechách všecka
verejnost
desorientována
prisluhovacstvím
agrární
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strany fašistick)"'m útokúm na hlavu státu a zpfisobila-Ií
teprve tato skutecnost vážnou vnitrní krisi, musí býti
každému pochopitelno, jaký asi vliv musely míti útoky
proti Hradu a presidentovi na Slovensko, kde tato
práce byla až po onen cas ponechána tisku ludáckému.
Obhajuje poslance Hodžu napsal biskup Zoch do S loven s k é hoD
e n í k u, že hlavní úlohou Hodžovou
je rešení slovenského problému. Ten slovenský problém, jímž možno rozumeti jen politickou pacifikaci
Slovenska, rešil dr. Hodža útokem na autoritu jména
Masarykova na Slovensku; místo aby podškrtával to,
co spojuje obe polovice ceskoslovenského státu, rozbíjel
jedinou autoritu; podrezával vedome kmen, na nemž
mela vyrLlsti ceskoslovenská vzájemnost. Podle dúverivého biskupa Zocha ceká na dra Hodžu úkol pacifikace Slovenska a upravení jeho vnitrních pOmerLl. Biskup Zoch sám je predstavitelem názoru, že Slovensko
je v prvé rade problémem kulturním. Za kongruu na
pr. stavel se proto, že chtel pomoci státu ke vlivu na
církevní organisaci a omeziti tak protistátní a ireclentistickou agitaci autonomní církve. Co ucinil v tomto
ohleclu dr. Hodža? » V školskej otázke se nemozeme
hnút, ale františkáni dostali gymnasium a mnoho klerikftln)"'ch škol právo verejnosti,« napsal v S I o v e ns k é m Den í k u posl. Stefánek, muž pyšný dosud
na svoji pokrokovou hlasistickou minulost. To gymnasium dal slovenským kleriká1l'1m dr. Hodža za hlasování pro cla, zrovna tak jako dal všem klerikálum kongruu za ne. A prijde-li opravdu k likvidaci státní
správy na církevních velkostatcích Cernochov)"Th, bude
to zase jenom zásluhou elra Hodži. Je vLlbec s podivem.
jakou elasticitu vyvinuje tento pán v pomeru k ludákum. Volby na Slovensku delal proti nim. Šel proti
nim s elánem udatného bojovníka za pokrok slovenského národa. A když uvidel, že prohrál na celé cáre
a že místo vítezství by byl domu prinesl hnedle ztencení agrární državy, nemel nic jiného na práci, než
nadbíhat ludákum a tahat je do celní vetšiny. Šli, ale
dali si také dobre zaplatit. A nad to sedí u vetšinového
blahobytu a budou sedet i ve vláde. Našla se nová politická morálka: aby "es dostal k moci, bud iredentistou
a delej protistátní politiku. Politicky negramotné Slovensko je správne vychováváno, at žije systém Hodža.
Samozrejme, že hlavní nápor na Masaryka se del
pres Beneše. Beneš predstavován
slovenskému
lidu
jako upír, ssající krev demokracie; v klerikálních a
národnedemokratických
orgánech nemohlo být napsáno nic dost hloupého, aby to neotiskly Hodžovy
orgány na Slovensku. Po zvolení Beneše do Rady Spolecnosti N árodll pretiskly v úvodníku cel)"'pamf1et L id o v ý c hLi
s t LI. V císle ze 16. zárí napsala Hodžova S love 11s k á P o I i t i k a:
»Právc Benešovo krecovité držánie sa zahranicného kresla
ukazuje, že vedome a úmysl ne ncdba,1 zásady demokracie
a fumigoval ju ... Minister Bencš pokúšá se neuveritelnýl1l,
spósobollt svoju politickú príslušnosf
pred verejnos(ou
_
zamachlova( ... A preco všctky tieto zahanbujuce
skrývacky a výkrutky? Preto že považuje on a jeho grupa za
pctrebné ... za každú cenu uchovat a udržat mocnú a vplyvnú
državu z:thranicného ministerstva
nacTalej v moci socialistov,
o s o bit n ú v 1 á d u V'O V 1 á d C, a str o vab s o 1 u t i z m a
v dcmokratickom
štátc!«

Proloženo S I o ven s k o u p o I i t i k o u. Bylo hy
možno citovat ješte mnoho a mnoho poclobn)"Tchprí-

kladLI ze psaní slovenských agrárnických listu,
pozdeji v polemice s poslancem Dérerem nazvaly
jektivní kritikou ministra Beneše. A kdo zná po
na Slovensku, kdo ví, že bez v{Ue dra Hodži ve Sl
ven s k é m Den í k u a ve S loven s k é P 01
t i c e nespadne ani jedno písmenko ze sazecskéhob
nu, nemLlže než b),t pevne presvedcen, že celá a
proti presidentovi a ministru Benešovi byla drem H
žou inspirována, organisována a provádena. Troufa
si dr. Hodža jít proti presidentovi i na Slovensku,
jeho jméno je vesmes vyslovováno s úctou, šel pr
nemu s mnohem vetší odvahou v Cechách. f{eklij
již, jaký zmatek byl zanesen do ceské verejnosti Í1cas
agrirní strany na štvanicích proti presidentovi. Od
chvíle, co Sveh la vytáhl paty z Cech a co v agrár
strane dostali se k veslu Hodža a jeho nohsl
z agrárního velkokapitalismu, nebyl ve Ven k o v
otisknut ani jeden projev presidenta repuhliky, ac
hyly enunciace svrchovane aktuální a politicky cenn
dokumenty doby, v plném znení; v pokracováních
vsak tiskly staronové objevy páne Hodžovy o dem
kracii a poslár..í rolnické trídy. A když národnedem
kratický a klerikální tisk vyrukoval proti pre~idento
otevrene, spustily i orgány agrární.
Každý vižn~' politický clovek udivene ptal se proc
Ptal se sebe, ptal se sV)"'chznám)"'ch, celá ceská vere°
nost byla jediným otazníkem. Dnes je už možno zoo
povedet i tuto otázku. Úcelem celého toho tažení pr
presidentu JVhsarykovi hylo podlomit Masarykovu lá
sku a reputaci v národe, úcelem tažení proti miní tru
Henešovi znemožnit jeho kandidaturu na pre-identsk
kreslo v tom prípade, kdyby president Masaryk nechtel
už znova kandidovati. Prostrednictvím celne kongru
vé majority a s pomocí Nemcu mel b),t proti pr i
dentu Masarykovi zorganisován puc, jehož pocátkem
bylo zdiskreditovat Masarykllv význam a jehož kon
cem bylo postavit mu pri parlamentních volbách proti
kandidáta. Tím protikandidátem mel být Švehla. Bez
jeho vedomí ovšem. Až by byl Švehla prijel, byl b,Y
k nemu prišel pan poslanec dr. Hodža s touto asi reCI:
S tím Masarykem je to špatné. Bude to hrozná mezinárodní ostuda; vždyt ho nikdo nebude pri volbách
volit. Národní demokraté jsou proti, klerikálové jsou
proti, Nemci jsou proti a my sami to nevytrhncm. \le
nemúžeme prece nechat to dojít tak daleko, ahychom
nemeli presidenta. Jediná pomoc je, že to vezmete sám,
to presidentství. Beneš už to b)",t nemLlže, ten je par
terre, ale vás mají rádi jak socialisté, tak obcanské
strany ceské i nemecké. A Masaryk si beztoho preie
stát se zase novinárem. Musíme mu prece tu rado t
udelat.
A proc mel b)"t Švehla donucen za kandidáta pre
sidentství?
na to je odpovecl. Švehla prekáží Ilod·
žovi v aspiraci na vudcovství v agrární stranc. l\lít
v ruce nejvetší stranu republiky, stranu, která jak
sV)"'m programem tak svým volicstvem pripadá v úvahu pro každou vládní eventualitu, at pravou, ci levou
vládu, neznamená o nic méne, než mít v ruce v~'voj
republiky. Jedin)"T l"onkurent, clovek spející k demokracii si1acl už svým vlastním selským založením, Švehla, mel být odstranen do presidentských kOl11n<lt
na
11rade a ústavními zákony donucen k malol11oci.Jen
silným patrí svet. A prostredky? Všechno je dobré, co
prospívá. Madarská škola je dobrá škola. Ve starém
1\1 ac1'arsku ucili se tri politikové, kterí dnes hrají jakousi roli v nástupnických státech. V království SHS
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Prítomnost
"vic je vLldcem jihoslovanských fašistu, v Rupan Goga vede fašisty rumunské; u nás prapan IIodža. Myslíte, že ,bez fašistu?
n k o v, Ve c e r, S loven
s k Ý Den Í k, S I 0Dská Politika,
Selská
Stráž.
Jejich prá. pomer k fašismu za vlády dra Hodži je doklaA kde nestacilo ani to, tam financním tlakem bylo
beno na listy protifašistické k zastavení obrany
. fašismu. Nebot: mnoho prostredku svetí úcel.
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IX.
praktické slovanské politice je vyloucena jakákoapriornÍ konstrukce, která, byt divadelne úcinná,
bstojí v ostrém svetle fakt. )}Slovanské skutecnosti«
y válkou dokonale zmeneny. Predevším krome Luých SrbLljsou dnes všichni slovanští národové svoni - mají své samostatné státy. Z rady ožehavých
vansk~'chproblému zbyly jen dva: polsko-ruský
lharsko-srbský; ale nové evropské pomery, podmÍé vítezstvím pokrokových politick)'Ch a sociálních
ejí. tvorí predpoklady k jich snazšímu rešenÍ. Nati tomu nové nebo jen obmenené vnitrostátní pro• y. vzniklé novým politick)Tm usporádáním
Evro, nejsou nebezpecné a mohou býti vyrízeny rozumu vnitrní politikou. Pro nás je to zejména vnitrní
~dnocení se Slováky po stránce politické, administraí a kulturní a problém podkarpatský. Nová konpce slovanstvÍ, jej Í žnu t n o s t s t a v Í B e n e š
i m o vše c k u d i s k u s i, s tím vším musí prironc pocítati.
Naskytuje se tedy ovšem otázka, jak hy mela tavá koncepce slovanství vypadati. Beneš práve proto
dnikl tak rozsáhlou r e v i s i celé historie slovanskébo hnutí, aby vyšlo na jevo, co z jednotlivých vývojových fásÍ slovanské myšlenky je schopno dalšího vývoje a co tedy muže býti moderním slovanstvím prijíCi

áno.

Zmcnené politické pomery v Evrope a neúspech neer}'ch starých koncepcí slovanstvÍ ukazují, že jsou
urcité formy tohoto hnutí, jejichž obnova je nemožná
nebo pri nejmenším nežádoucí.
Budou tedy z moderního slovanstvÍ vylouceny zejména slavjanofilstvÍ, panslavismus a panrusismus. To
"ypl)'Vájasne z toho, co bylo o techto teoriích receno
v predešl)'ch kapitolách. Romantický
pomer Ruska
k Evrope byl umelou konstrukcÍ, která definitivne padla. Beneš pripojuje k tomuto bodu nekolik duležitých

vet:

. 'eznamená to, že západní Evropa nemt"tžc mnoho cerpati
z kultury ruské a kultur slovanských vtlbec. Dlužno však dle
pravdy ríci, že Rusko a ostatní Slované hospodársky, politicky a kulturne, nejsou na takové výši vývoje, jakO' Evropa
západní - a vývojove v mnohém západní Evropu musejí napodobovat nebo se ji snažit dostihnouti. Pri tom je správné a
nutné, aby si zachovali to, co charakterisuje
jejich národní
individnality. Evropa naproti tomu musí se snažit Rusko a
Slovany pochopit, neh1edet na nc s despektem a cerpat i od
nich to, co ke zdokonalení evropského lidstva a kultUry muže
e to h o
z kultur slovanských prispet. P orné m iS o U duj
m noh o, p r ~ d e vší m v k tt I t U r e d uch o V é.«
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Stejne bude vylouceno ucení o ant1uopologickém
podkladu jednoty slovanské rasy, která neexistuje, a
konecne prvek náboženský, který v minpJosti býval
spíše delidlem než pojítkem, zejména pokud se týce
politiky ruské, a který vývojem moderního pomeru
státu k církvím ztratí znenáhla i poslední zbytek duležitosti. Taktéž idea carismu nebude ovšem v novém
slovanstvÍ hráti úlohy. Slovanská politika musí b)Tti
vázána na ideu demokracie .
Z celého novoslovanstvÍ zbývá krome nekterých konkrétních kulturních podnetu toliko otázka nemeckého
nebezpecí a trvalého boje slovansko-germánského.
Vzhledem k tomu, že nemectvÍ je politicky, hospodársky a kulturne silne expansivní a slovanstvÍ po všech
techto stránkách slabší, je to otázka, s níž nutno vážne pocítati. Na druhé strane však Beneš dL'1razne varuje pred osudnou chybou, )}politicky chtít chápat ideu
~ourucenstvÍ slovanského výlucne jen pod zorným
úhlem rozporu Germánu se Slovany, jak se stalo to
pokus výkladem o poslední válce jako válce Slovant't
s Germány«.
Za základ moderní koncepce slovanstvÍ bere Beneš
tri fakta:
I. Cit príbuznosti slovanských národt't.
2. Spolecné zájmy politické, hospodárské, kulturní,
jež sice vždycky existovaly, ale pred válkou byly v rozhodných chvílích vždy paralysovány zájmy protichudnými. Dnes situace je o to lepší, že vetšina ohnisek
techto protichLldn)'ch zájmu byla uhašena. Mezi tím, co
z nich zbývá, a spolecnými zájmy musí ovšem praktická politika presne rozlišovat a vzájemne vyvažovat.
Politicky musí se to jeviti v spolecném postupu a dohode všude tam, kde zájmy jsou totožné, ve vzájemné
benevolenci ve vecech neutrálních, v neutralite a v nemešovánÍ se nezúcastnených Slovanu ve všech otázkách
sporných mezi dvema národy slovanskými, v dobré
vuli, loyálnosti a otevrenosti v celé vzájemné politice
vubec. StcžÍ lze si predstaviti rozumejšÍ a s lov a nš t e j š Í zásady zahranicní slovanské politiky, než jsou
tyto. Jsou, jak receno, plodem nejen úvahy, ale i praxe:
meli jsme príležitost .pozorovati, jak skvele se osvedcily v otázce TešÍna a Javoriny, v politice Malé Dohody a v oné politice, jež získala slovansk)'m státum
vlivné posice ve Spolecnosti N árodll.
3. Slovanská politika musí býti oficielnÍ, t. j. musí ji
delati pouze stát a nikoli jen urcitá politická strana.
Tato samozrejmost není, žel, ješte všude samozrejmá.
Souvisí to úzce s predválecnými pomery, kdy v nesvobodném národe byla slovanská politika cosi jako
soukromý podnik jednotlivcuv, jenž mezinárodne byl
bez risika a hez odpovednosti (nebo obé bylo jen minimálnÍ). Jakmile se slovanská politika stane politikou
státní, musí se úzkostlive vystríhati všeho romantismu
a radikalismu.
Jakákoli hazardní slovanská politika
otrásla by mezinárodním postavením státu a vyvolala
by snadno neblahé komplikace, nebot politika státu je
vždy zájmove, smluvne i jinak propletena s politikou
~tátll sousedních; je príliš jedním z orgánll složitého
evropského organismu, než aby tento nejvýš citlivý celek nereagoval na každou jeho akci.
Proto píše plným právem Beneš:
Žádám v diskusi,~h a pracích, týkajících se tak zvané slovanské politiky postup, který respektuje mezinárodní postavení státu. Dnes je jiná situace, nežli když se pred válkou
nikdo v celém svete o Cechy a Slováky .nelltaral, a když t;ito
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dávali na jevo, že by chteli tvoriti federaci s velkým Ruskem, Dnes náš stát je tisíci pouty vázán k západní Evrope,
k Anglii, Francii, Italii, k svým sousedum, k Malé Dohode.
Každé formulování tak zvaného slovanského sourucenství
má ohlas v techto zemích, zejména v našem lSousedství, a
dotýká se politických a hospodárských zájmll všech techto
státtt, které prirozene na to silne reagují a hned to státu dávají cítit. To nevidí žurnalista, to necítí poslanec, to nezná
verejný pracovník - to však velmi silne pocítí ministr zahranicních vecí, který težce napravuje v zákulisí inspirovanými iní ormacemi, oficielními notami, závaznými rozhovory
to, co neprozretelnou agitací, fantasiemi, osobními extraturami a ruznými stranickými manifestacemi, chtejícími vytvorit okamžitý efekt pro nekterou stranu nebo osobu, bylo
státu provedeno ...
Žádáme oprávnene, aby v zahranicní
politice strany politické ukládaly si reservu. Žádali jsme, aby
v pomeru Ceskoslovenska k Francii ukládali si reservu naši
socialisté, když ve Francii byla vláda Poincaré-ova, potíraná
socialisty, jako j1sme žádali. aby naši katolíci si ukládali reservu, když prišla vláda Herriotova; žádáme od našich socialistu totéž vzhledem k vláde fašistické, jako to žádáme
vzhledem k Vatikánu a jako na druhé strane žádali jsme od
našich pravých ohled k v~áde Macdonaldove, k Vanderveldovi, Brantingovi nebo vláde sovetské.

To všecko mUže pak sloužiti za základ hospodárskoobchodní státní politiky, která teprve nemuže predkládati parlamentu nevýhodné smlouvy ve jménu slovanského bratrstvÍ.
Nejvetší duležitosti je ovšem spolupráce politická.
Tu pricházejí v úvahu zejména tyto momenty:
1. Nejedná se již o politiku mezi nesvobodnými slovanskými národy, nýbrž svobodn}'mi státy, což jednak
dodává slovanské politice docela nových možností, jednak ji velmi zjednodušuje a v jistém smyslu ulehcuje,
uvážíme-li, že pred válkou byla jakákoli praktická slovanská politika vlastne nemožná.
2. Politická spolupráce slovanská mllže spocívati jen
na demokratickém programu, protože jakýkoli jiný základ by ji vrhal zpet do pout nesprávných a škodliv)'ch
ideologií predválecných.
Už to, že slovanské státy
vznikly vítezstvím demokracie a pádem Ruska, Nemecka a Rakouska, tedy absolutistického monarchismu, je dukazem, že demokratická základna je pro ~10·
vanskou politiku proste podmínkou sine qua non.
3. Odtud již samo sebou plyne i demokratické pojetí
pomeru Slovanu k Nemcum, který nesmí míti už onoho ostnu, jak jej propagují neprozretelní a na staré
ideologii uztrnuvšÍ slovanští agitátori. V tom smeru je
duležitá instituce Spolecnosti Národu,
níž Slovanése
X.
musí ve vlastním svém zájmu bez výhrady hlásiti, neVšimneme si nyní, jak si Beneš konkrétne predstabot poskytuje slabým více, než silným.
..
vuje moderní slovanskou politiku.
4. Idea slovanské federace nebo dokonce panslavlsttVe vecech kulturních prijímá v celku výtežky konckého imperia je nežádoucí a nebezpecná, protože by
gresu z r. 1848 a 1867 jakož i to, co »j e š te r e a 1 i- ve sv}'ch dusledcích vedla k nové evropské katastrofe.
s t i ct e j i poc a 1 ohl
á s a t i n o vos lov a nTo však nevylucuje možnosti, vytvoriti v budoucnu
s tví.
Znamená to požadavek nejživejšÍ spolupráce
útvar po vzoru Malé Dohody nebo jakýsi svaz ~loslovanských národll ve vede, umení, technice a hospovanských národu na zásadách svetové Spolecnosti Nádárství. Tuto spolupráci musí ovšem uskutecií.ovati ci,· rodu.
nitelé nepolitictí, organisace, spolky, ústavy neutrální,
5. Duležitým úkolem bude vydobýti Slovanum v kulaby z jejich cinnosti již preden;. byla vyloucena jakákoii
turním svete rovnoprávné postavení s ostatními nátendence politická nebo dokonce stranická agitace. T.ot rody, aby se tito na ne nedívaly jako na rassu nižší.
látka k premýšlení nejen pro dra Kramáre, ale také na
To zejména musí býti cílem slovanské kulturní spolupr. pro prof. Nejedlého. Belleš tu má na mysli Masarypráce. To je také jediná zdravá a žádoucí expanse kovo staré heslo o nepolitické politice, která je vždy
expanse v duchu humanitních ideálll a v duchu svetonejúcinnejšÍ a nejplodnejšÍ. Na druhé strane je však
vého poslání Slovanstva.
také žádoucí, aby z této spolupráce byla vyloucena ja6. Pro moderní slovanskou politiku je ovšem zvlášf
kákoli mystika, jež svádela slovanské hnutí vždycky na
duležitá otázka Ruska. Rusko predevším nemuže v ní
scestí - k romantismu, fantasticnosti a konec kondl
hráti úlohu protektora, jak se o tom snilo pred válkou;
neseriosnosti.
nehlede k tomu, že by to bylo neslucitelné se suvereniNeméne duležitá je ovšem spolupráce hospodárská.
tou ostatních slovanských státu, jakékoli spoléhání na.
Na tomto poli by ovšem nejvíce se vymstila jakákoli
Rusko bylo by škodlivou a naivní illusÍ. Nynejší Rusko
mystika a romantická sentimentalita. Hospodárský boj
není ve svém celku ryze slovanské (dríve, pod carijich nezná. Staveti slovanskou hospodárskou politiku
stickým sjednocujícím náterem to nebylo tak patrné),
jen na citu bratrství a nevideti hospodárského egoismu
nýbrž se skládá z milionových ruznonárodních celku;
a materielního prospechu jako základny všeho obchoprotože pak lze urcite cekati, že Rusko již zustane
du, bylo by osudnou chybou stejne jako nereelnÍ jednáSpojenými státy ruskými, bude míti jeho národnostne
ní a napalovánÍ špatným zbožím, zabalovaným do leskpestré složení dalekosáhlý vliv na jeho politiku. Kolých a vkusných obalu ze slovanského idealismu a branecne nutno pocítati s tím, že Rusko znenáhla ztratí
trstvÍ.
zájem na západní Evrope a obrátí všecko své úsilí
»Proto,« uzaVÍrá Beneš, »si i zde rekneme velmi rozhodne
na Východ, do Asie; už z toho plyne, že jeho pomer
stejne ijako ve vecech kulturních: žádné muse, reelnost a
k ostatním slovanským státum bude zcela jiný, než
solidnost, systematické budování styku hospodárských, nednes nekterí slovanští agitátori hlásají. Dllsledek toho
spocívajících na žádném dovolávání se citu slovanského braje: nespoléhat se na Rusko, necekat od neho zázraku,
trství, nýbrž spocívajících výhradne na dobrých výsledcích
nýbrž spoléhat jen na sebe. Ve spojení s tím je náš poa materielním prospechu obou stran. Dukladné propracování
mer k bolševickému režimu. B e n e š s e v Ý s lov n e
programu spolupráce, budované na výpoctech, systematické
pro hla š u jez a z á s a dní h o o d p u r c e b o 1studování vzájemných možností technických podnikatelských,
šev i srnu. Bolševismus ovšem neznicil Ruska, nýbrž
prumyslových, zemedelských a jiných - a když to bude, pak
to, co bylo jeho prícinou a predchudcem v metode
dodatkem se mužeme dovolávati všeslovanského zájmu a
i ideji: carismus. Ba bolševismus má o Rusko nesporné
prospechu.
zásluhy. Boj proti bolševismu se však nesmí spojovat
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se slovanskou myšlenkou. Bolševismus má s ní prave
takmálo spoiecného jako carismus. Cílem praktické politikyjest, »hnáti pomery v Rusku k rychlé normalisaci,
vstupovat s ním do styku a pripravovati v dnešním
Rusku pLtdu ideám spolupráce slovanské«. A v souvi<lostis tím Beneš napsal:
Aspon by bylo taktické nedelat Už dnes odiosnÍ každou predstavu o slovanské politice VI tech trídách ruského lidu, jehož
psychologii dnešní režim formuje, tím, že by boj proti bolševictvÍ se vedl pod rouškou slovanství. Nepoškozuje to bol.
ševismu, dává to jen ránu idei slovanského sourucenstvÍ, právi: t:lk, jako když se ideje slovanstvÍ
užije k jakékoliv stranické agitaci a propagande. Jeto
totéž, jako když se pro
<lovanstvÍ pracovalo obdivováním
carismu. At si je tudíž
bždý svým zpusobem, jak to uzná za vhodné, proti bolševismu, ale slovanstvÍ nechme pri tom stranou!

Je samozrejmé, že této normalisaci není možno napomáhati jinak, než navazováním co nejcilejších stykú
ulezi státy západoslovanskými a Ruskem. Ti, kdož se
rroti temto stykltm brání ve jménu slovanství, prokazují slovanství nejhorší služby.
Benešova studie je velkorysá, spravedlivá, ale naprosto nesentimentální r e v i s e slovanství. Tento plánovitý revisionismus je také podkladem Benešovy koncepcepraktické slovanské politiky. Benešem, vyrústaiícím i realismu Masarykova, dostává se Masarykove
filosofii dejin praktické aplikace v zahranicní politice
tátu. Realismus ovšem také znamená, že Beneš staví
dusledne myšlenku slovanskou na podklad ciste rezumový a citu prisuzuje jen úlohu pomocnou - tedy
prav)' opak k romantismu predválecnému.
Co bych zvlášt zdltraznil: Beneš nezná v naší celkové zahranicní politice zvláštní úsek slovanské politiky, který by se mohl se zálibou favorisovati na úkor
na~ehopomeru k svetu neslovanskému. Velikost Benešovykoncepce záleží v tom, že ucinil konec jakékoli
ostentativne slovanské politice, hrající panslavistickými harvami, a že ji sloucil s veškerou zahranicní politikon našeho státu. Jinými slovy: dokázal, že nemttžeme delati slovanskou politiku vúci slovanským státtllTIa jinou vuci ostatním, n}rbrž že mltželY'e delati vúci
celémusvetu jen jedinou politiku a to je práve politika
10vanská.Je to politika, jejímž heslem je dem o k r aci e a 1i d s tví, politika, pracující k zajištení trvalého míru v Evrope, v jehož cerváncích rýsuje se silhueta SpojenÝch Státú Evropsk}rch. Pro t o také Bend staví svou politiku slovanskou do rámce Spolecnosti Národu.

Národní

hospodár

J. Kolárík:

o

mnohosti daní a jejich reforme.

Jeden dobrý muž, když si ráno v den po vydání nárhn zákona o prímých daních precetl pri káve strucný
ohsahdanové reformy, práskl rozlícen novinami a promluvilasi takto:
»Jednoduchost, tomu se ríká jednoduchost! Danová
reforma podle techto novin znamená zjednodušení danovésoustavy! A ona zatím je v tom dan duchodová,
dai'írentová, všeobecná dan výdelková a zvláštní dan
výdelkováa domovní dan a ješte nejaká, ani pamato-
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vat si to clovek nemltže a tomu se ríká zjednodušení
dat10vé soustavy!«
Ten dobrý muž se pak rozciloval ješte celý den a n~vím, zdali už ho jeho rozcilení vúbec prešlo. Nebylo
možno pri této jeho britké kritice nového reformního
díla financního nevzpomenouti
na pana Rabourdina,
odborového prednostu v jakémsi francouzském ministerstvu v roce 1825. Tohoto pana Rabourdina vykreslil Honoré de Balzac ve svém románe »Les Employés«,
dává mu do úst radu podivuhodných myšlének o reforme verejné správy a mezi nimi také o reforme soustavy
danové. Balzacuv pan Rabourdin byl premýšlivý clovek, který se chtel dostat na ministerské kreslo sv)/mi
zásluhami a proto všechen SVltj voln}r cas venoval premýšlení o zlepšení státního stroje tak, aby pracoval
dobre a hlavne aby pracoval lacino. Bolesti verejné
správy byly podle toho už pred stoletím docela podobného rázu, jako dnešní bolesti, i když se jim nerovnaly
svým rozsahem.
Vizme, co pan Rabourdin
povídá o otázce dat1ové:
Sloucil by tri berní úrady v jediný a základem zdanenÍ
by místo majetku ucinil veškerou spotrebu. Po jeho mínení byla spotreba jediným merítkem, podle nehož je
možno vybírat dane v dobách míru. Zdanení pozemklt
a púdy melo by se ponechat jen pro prípad války, nebot
tehdy jde o obranu té pltdy. Pan Rabourdin však nepredstavoval si zdanení spotreby tak, že by se vybírala
dat1 ze soli, z masa a pod. vecí, nýbrž vybírala hy se
jednoduchá dan z hlavy a z movitého majetku. Majetek
jednotlivcLtv ve Francii se velmi jasne zrací podle pana
Rabourdina ve výši rocního nájemného, v poctu služebného personálu, v poctu koní a v poctu prepychových
vOzlt, které si drží. A všechny tyto veci si múže stát
zjistit. Podle Rabourdinova plánu dat10vé bremeno spocívalo na bohatých a netísnilo chudé. Kdyby na hlavu
pripadal jeden nebo dva franky daní, pak by se zrušila
dan ze soli, chudáci by si oddechli a zemedelství by se
pomohlo. Stát by dostával práve tolik jako dríve a nikdo by nenaríkal, nebot každý poplatník je majetníkem
a múže oceniti výhody tak rozdelené dane, každý vidí,
že zemedelství vzkvétá a životní podmínky se lepší.
Tehdy pred stoletím byly takové zjednodušovací myšlénky stejne okouzlující, jako dnes. Tehdy VŠilk byly
daleko proveditelnejší,
nežli by byly dnes. Jiste, že
mnoha lidem napadlo pri procítání rozboru dat10vé reformy, nac vlastne je tolik daní a proc se nevybírá pouze dat1 jedna. Od ceho je statistika, než k tomu, aby se
zjistilo, kolik stát potrebuje penez, a kolik tedy pripadá
na jednoho ohyvatele.
Statistika to konecne zjistit
mMe, ale její výsledky jsou velmi zlé. Statistika totiž
zjistí. že republika má asi 14 milionu obyvatel, takže je
na první pohled patrno, že s nejakou daní ve výši jedné
ci dvou korun na hlavu, ba ani deseti, ani sta korun na
hlavu si nepomuže, ponevadž proste dnes už je tech
státních úkollt príliš mnoho. Je-li nekde treba školy,
je~li nekde treba dráhy, pri jde se vždycky na stát, dojde-li nekde k nejakému prepadení, naríká se, že stát
se nestará o bezpecnost svých obcanu, rozbíjí-li nekde
autobusy a težké povozy na silnici, nadává se, že za
Rakouska tohle nebylo - zkrátka je toho trochu mnoho, co všechno moderní stát má provádet. Nevzniklo to
snad jen v dusledcích války, smeroval k tomu vývoj už
pred válkou rozvojem technického pokroku a rozvojem
kulturních požadavku. Podle Kolbových výpoctú stouply od roku 1786 do roku 1880 státní výdaje všech
evropských zemí z 2,5 na 15 miliard franku, takže se
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zvýšily asi šesteronásobne. V sousedním Prusku ješte
v roce 1850 cinily rádné výdaje pouze 273 miliontl marek, ale v rozpoctu na rok 1908 už cinily 3,174 milionu
marek.
Máme sice 14 milionLl obyvatel, ale z tech 14 milionLl
obyvatel pripadá velmi znacná cást na deti, které prirozene dane platit nemohou, a další znacná cást pripadá
na lidi, kterí žijí, jak se ríká, z ruky do úst, a i kdyby
se po nich nejaká dan chtela, nebude možno ji z nich
dostat. Vyplývá z toho, že dane mLlže platit jen podstatne menší cást obyvatel tva, a je prirozené, že pak pripadá na jednoho z tech platících velmi mnoho. A chce-li
se na nekom velmi mnoho, pak je prirozené, že se musí
prihlížet k jeho skutecné schopnosti a že se mu musí
požadovaná dan vymerit spravedlive. Práve proto, že
jde o vymerení spravedlivé, je nutno se držet danové
soustavy pomerne spletilé, která sice na první pohled
pripomíná starou oblíbenou zásadu rakouskou })Warum denn einfach, wenp es auch kompliziert geht? «, ale
která pri tom je nekonecne spravedlivejšÍ, než by mohla
být soustava jednoduchá. Verejn)rch zarízení používá
sice každý obcan státu, jak jich potrebuje, nekdo více,
nekdo méne. Jsou obchodníci, kterí pokládají za svuj
životní úkol, dobehnout aspol1 jednou denne k ne jakému úradu. Bezpecnost majetku chce mít takrka každ)'.
Ale platí-li o uŽÍvání všech techto verejných zarízení
zásada, že jich každý užívá, jak potrebuje, pak o príspevku na tato verejná zarízení musí nezbytne platit
zásada, jak jí v)rstižne formuloval dr. Engliš ve svém
»N árodnÍm hospodárství«, že každý na ne prispívá, jak
muže. Ten, kdo má pouze plat za svou práci, at už jakéhokoliv druhu, muže prispívat do jisté míry podle
výše svého platu. Ten, kdo má statek, mLlže prispívat
zásadne trochu více, ponevadž má také v)rtežek z neceho jiného, než jen ze své práce. Stejne tak muže prispívat více, kdo má velikou továrnu, ponevadž než ije pouze ze své práce, nýbrž také z práce jiných. A proto vedle dane z príjmu, cili dane dlichodové, kterou platí jak
ten zamestnanec, tak ten statkár a ten tovární k, je ješte
dan pozemková, kterou už platí jen ten statkár, a dal1
v)'delková, kterou už platí jen ten továrník. Kdyby kaž-'
dý na NovÝ rok si došel k bernímu úradu a rekl, za rok
vydelávám tolik a tolik a kdyby ten berní úrad se mohl
duvodne spolehnout. že je to pravda, pak by ovšem
toho všeho nebylo treba. Ale dane nikdo neplatí rád a
proto je nutno si k nim pomáhat, jak to jde.
V tom práve je také jeden dlivod velikého poctu danÍ.
Financní správa nevidí poplatníklim do kapsy a proto
hledá prostredky, jak by asp011 do jisté míry si umožnila jistý prehled o tech poplatnických kapsách. A tu je
jasné, že na toho, kdo má nejaký pozemek nebo továrnu, je snáze možno se dostat, než na toho, kdo jen z nejakého z vnejších známek neurcitelného duvodu zastrcil
urcitou cástku penez do kapsy. U toho, kdo má pozemek, na nemž se hospodarí, lze z urcitých viditelných
známek odhadovat, kolik mu to asi nese, stejne tak je
to možno u toho, kdo má továrnu, a nejsnadnejší je to
u toho, kdo má cinžovní dtlm, nebot tam stací poslat
arch po všech nájemnících s dotazem, kolik platí nájemného. Proto se volí onen na první pohled spl~tilý
kombinovanÝ systém daní, proto se zavádí a trvá pri
dani pozemkové, pri dani výdelkové a pri dani domovní, ponevadž u techto tak zvaných daní výnosových je
pomerne snadno odhadem zjištovat výnos onech majetkových predmetLl. Jak jsme již rekli, je však snahou
každé rádné financní správy, aby byla spravedlivou a
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aby síly poplatnictva neprepínala. Poplatnictvo ve sv'
celku je jakousi slepicí, která snáší financní správe zla
tf>.vejce. Financní spr[tva však, jako rádná hospodyn
musí se mít velmi na pozoru, aby tu slepici nezabila
tím, že by zlatých vajec po ní chtela príliš mnoho. Proto nesmí se omezit financní správa jen na to, že prij
k majiteli továrny a rekne: ty máš takovou a takovou
továrnu, podle zkušeností mLlžeš y ní vyrobiti tolik a
tolik, a z tohoto pravdepodobného výnosu dáš mi tolik
a tolik. Financní správa musí dáti majiteli továrny
možnost, aby jí vysvetlil svuj celý dlichod po stránce
osobní, ponevadž továrna v jednom prípade múže být
velmi krásná a velmi veliká, ale byla postavena na
dluh a skoro cel)' její výnos zatím jde na splácení dluhu. V jiném prípade zase továrna nese z nejakých
zvláštních dLlVodu, na príklad pro urcitý vynález neznámý jiným výrobclim téhož.oboru výrobního, daleko
více, než jiná továrna podobná. Nebylo by proto spravedlivé, kdyby se v tomto prípade nežádalo na továrníkovi více daní. A k této jakési korekture zjišteného výnosu pouhým odhadem podle vnejších známek slouží
dal1 z príjmu, dnes zvaná daní duchodovou, ve které
poplatník má možnost, dáti financní správe nahlédnouti
do své skutecne osobní a zvláštní danové schopnostI.
Stejne tak je u majitele domu a u majitele pozemku.
Kombinace daní vÝnosových s daní duchodovou, která
je daní v pravém slova smyslu subjektivní, jeví se dnes
nejúcelnejší dal1ovou soustavou. Dcelná je proto, že
dává financní správe slušné zdroje príjmu a pri tom
jí umožnuje, aby byla k poplatníkum podle možnosti
spravedli\':ou.
l~ádná soustava tak zvaných prímých daní není
vlastne nicím jin)rm, než bedlive a do nejmenších podrobností promyšleným plánem, v nemž se uplatiíují
naznacená hlediska. V zákone o prímých daních je jakási klikatá cesta financní správy, která prochází mezi
úskalími egoismu jednotlivcu a mezi úskalími egoismu
státní pokladny. Je nutno dáti státu, což jeho jest, ale
musí se to státi se zretelem na hospodárskou sílu a hospodárskou budoucnost poplatníkLl. Kdyby se nekde
uplatnil príliš egoismus a sobectví poplatníkovo, musí
zákon dát financní správe možnost, aby poplatníka priskrípla, na druhé strane však musí zákon chránit také
poplatníka pred egoismem státní pokladny, kdyby na
nem chtela príliš mnoho. Uvážíme-li všechny tyto okolnosti, pochopíme snadno, proc Englišova daiíová reforma má 404 paragrafy a proc i s dlivodovou zprávou je
to kniha o 310 stranách.
Ale toto ješte není všecko. Není jen stát, který prichází k poplatníkum a chce od nich clenské príspevky,
kterým ríká dane. Jsou zde ješte ohce, okresy a zeme.
které také mají jisté úkoly, které také potrebují penez.
Chce-li nekde obcanstvo pít zdravou vodu, není do toho
konec koncu nic státu, ponevadž nelze dobre žádat, aby
na príklad obcané z B1atné se starali o to, aby obcané
v Užhorode dostali nový vodovod. K tomu jsou zde
obce a potrebuje-Ii užhorodské obcanstvo pitné vodi,
musí se jim o ni postarat užhorodská obec. Nekdy se
stává, že nekolik sousedních obcí má stejnou potrehu,
že na príklad nekolik sousedních obcí potrebuje zdravé
pitné vody, ani pak to není starostí státu, nýbrž okresu.
ve kterém tyto obce jsou sdruženy. A z drívejších casu
máme ješte radu vecí, o které se nestará stát, nýh'z 7eme. Dlivody jsou tu skoro výhradne historické. ale zatím nelze dobre s temito vecmi hýbat, ponevadž se lmdou rešit až postupne pri celé otázce reformy vtrejr.é
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výnosy a podobne, pri cemž do tohoto poctu ani nejsou
zahrnuty rLlZné vnitrní úrední instrukce této dane se
•
t~·kající.
Dall.ová reforma sjednocuje také predpisy
to, co delají nebo mají delat obcC', okresy a ze
platné v ceskÝch zemích a predpisy drívejšího práva
u také nutné a potrebné veci. je proto nutno
madarského, danová reforma snaží se vyhoveti potreit obcím,okresum a zemím, aby 'ii na to opatrily
bám
výroby i obchodu zmírnením danového bremene
. Obceopatrují si je nekdy zvláštními sv)'mi dáv··
Jsou na príklad obce, které se specialisovaly n;:-. a kdyby po této stránce neprinesla nic, než omezení
v)'še samosprávných prirážek, bylo by to samo už vejejich orgány chytají na silnici automobil\", pro··
likým pokrokem. Dal10vá reforma uplatl1uje také zrející ohcí rychleji, než je udáno na tabulce s llápitele sociální, zvyšuje tak zvané existencní minimum,
Auto j)nzor!«. Vetšinou v obcích je udána rychz nehož se dall. vLlbec neplatí, a podstatne snižuje sazby
sti kilomctrll za hodinu, tedy rycl>Íost jen o mák
dane duchodové, dosavadní dane z príjmu. Do dllsledku
než jakou se pohybu je peší clovek. Je prot() pr:·
se
snaží provésti a prohloubiti zásadu. že výnos z práce
é. že cil)' obecní strážník nachytá automobil:l d(,,,t,
má býti zásadne méne zdanen, než stejný výnos z kapili ovšem ol,ec na hlavní silnici. Ale všechny obce
ttdu - je to dílo vedecky propracované, které se snaží
Í na hlavní silnici a pak ani ty pokuty ve svém celpodle možnosti vyhovet všem stranám na nem zúcastneznamenají pro celkovou financní potrebu obce
neným, at už je to státní pokladna moderní demokramnoho. Je to jen vítaný doplnek, ale financní zátické republiky, neho prll111yslová a zemedelská výroba,
musí b)ti jinde.
neho obchod a úrednictvo ci delnictvo.
nejšÍ návrh dallové reformy setrvává zásadne na
Však si toto dílo, o kterém ve schuzi Ústredny ohvadním Zpll.obu subvencování obcí, okreslt a zemí
chodních a živnostensk)'ch komor, tedy kritika jiste neO'u nckter)'ch státních daní a pak na soustave pristranného. bylo prohlášeno, že ml1že tvoriti slibnÝ podové. V obcích vybírá se od poplatníkll, kterí mají
klad pro financní politiku ceskoslovenského státu, vyký prulllvslový podnik, v.~'dclková clai'1,tato dan se
žádalo mnoho práce a ztrávilo mnoho dní urcen)'ch jiÍrá pro sUtt, ale obec má právo si k ní prirazit urnak oddechu. Lesy u slezské Hrabyne a také lesy doiejí násobek, j3kožto prirážku pro své vlastní úce- bríšské by mohly led:.tcos vyprávet o úmorných disputatejnc jsou povoleny prirážky okresLUTIa zemím.
cích ministra Enp-liše s odborov)'m prednostou Valoto prirážkové hospodárství má ovšem jednu nebe z- níckem ~ leckter{poplatník
by se qsi pak podivil, jak
ou stránku. Obce a ostatní verejné svazky, jako
"ypadá dovolená ceskoslovenského ministra financí,
u okresy a zeme, pomohou si tím k urcitému financkterý má sVLlj úkol stále na mysli a venuje jeho prou príjmu pomerne velmi snadno. !I.. tu je obecne
vedení veškeré své síly. Paragraf za paragrafem bylo
'mo, že zvl(tšte obce této snadnosti velmi snadno znetreba probírat, uvazo.vat jeho clllsledky, zlepšovat, dovaly. Rozhodli se nekde obecní otcové, že si postaví
p1Jl.ovat, napravovat. A tak vzniklo veliké a ve své celresentacnÍ dllm, vypsaly se prirážky a vec byla vyríkové koncepci podivuhodne jednotné dílo, které - pria. Tak se stalo, že v nektcr)'ch obcích dosáhly prihlížíme-li k daným možnostem hospodárského stavu
ky v)'še 1000 procent i více, což znamená v obycejné
ceskoslovenské republiky má jen jednu velikou
Vi,že poplatníci platili pro obec desetkrát víc než pro
trhlinu, která jeho soustavu porušuje. A historie této
t. Ovšem - tak dlouho se chodí se džbánem pro
trhliny je kapitolou pro sebe a výtecným dokumentem
11. až se utrhne ucho. V daném prípade
se neutrhlo
težkého boje hospodárských hledisek s hledisky poliho, ale utrhli se poplatníci, zacali behat do ministertickými.
a financí a naríkat, že toto hospodárství není možné,
Touto trhlinou je pozemková dan. Dal10vá reforma
dane jim ztravují všechen výnos podniku a že jsou
vychází ze zásady, že jde tu o základní kámen budouhotni prenechat tyto podniky panu ministru financí,
cího financního hospodárství státn ího, v nemž nemají
y je spravoval sám, dovede-Ii to za takového hospq,- místa ruzná poválecná provisoria, jako jsou válecné pri'rství. Bylo jasno, že se musí neco stát a toto ncco se
rážky ke státním daním a podobne. Tato zásada je
je nynejším návrhem danové reformy.
v dal10vé reforme provedena dLlsledne u všech daní,
Výše samosprávných prirážek se zásadne omezuje
krome dane pozemkové. Cizí kritik, neznalý ceskoslo470 procent, v cemž jsou zahrnuty prirážky pro zevenských pomerl't, jiste se podiví, proc v této osnove,
., okresy i obce. Zároven se státním dohlédacím úras hlediska vedeckého tak jednotne a dokonale propracoum dává právo zkoumati položky v rozpoctech na pr.
vané, byla ponechána skutecná mezera tím, že u pozemÍ nejen po stránce zákonnosti, nýbrž také po stránce
kové dane ponechány v platnosti válecné prirážky.
velnostia vhodnosti s hlediska financní síly obce. Tím
Pro každého, kdo jen trochu sleduje vývoj politimá tedy v budoucnosti zabránit ruzným tem výckých pomeru u nás, tato mezera není tak velikou zátrelkllm obecního hospodárství, které se stanoviska
hadou. Je už verejn)rm tajemstvím, že dal10vá reforma
Iku nehylyovšem zdravé.
se konec koncl't zdržovala v poslední dobe jen proto,
Dailová reforma nemení" tedy nic podstatného na dože politictí zástupci zemedelcl't nechteli pristoupit na
vadních zásadách soustavy prímých daní. Ponechává
znásobení predválecné sazby pozemkové danc v tom pomerne veliké množství prím)'ch daní a ponechává
meru, jako se to stalo u daní jin)'ch. Pozemková dall.
se vypocítává dodnes ze základu trochu starodávného,
ké oustavu prirážkového hospodárství. Pres to vše
z tak zvaného ryzího katastrálního výnosu pozemku,
daiíová reforma velik)'m zjednodušením dosavadních
kterážto velicina vyhovovala snad v XIX. století, ale
mtrll a velik)'m pokrokem v hospodárské konsolidaci
skoslovenského státu. Zjednodušením
je proto, že nevyhovuje už dnes, kdy cenové a hospodárské pomery
jsou úplne jiné. Tím se stalo, že císelne dosti vysoká
ynÍ budou všechna ustanovení o prím)rch daních sedal10vá sazba, totiž 22"7 procent tohoto ryzího katarána v jednom jediném zákone, kdežto do nynejška
"Ia na príklad samotná domovní dan upravena 544
strálního výnosu, je dnes pomerne nepatrná. Proto bylo
platn)rmizákony, vládními a ministerskými narízeními,
nutno si pomáhati válecn)rmi prirážkami, které u lesní
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pudy cinily v poslední dobe 400 procent, u ostatní 200
procent k základní sazbe. Ale ani temito prirážkami ješte se nedostala pozemková dan do správného pomeru
k daním ostatním. A nyní patrne pro houževnatý odpor politických zástupcu zemedelství, byl ministr financí nucen ponechati v danové reforme dosavadní
úpravu pozemkové dane i s válecnými prirážkami, kterým se nyní dostalo názvu mimorádných prirážek, a
úpravu této dane v definitivní forme odsunouti na dobu
pozdejší. Ježto pak tato dosavadní výše pozemkové
dane by nevyhovovala zásade spravedlnosti, bylo nutno
udelat ješte jednu díru do soustavy a bylo nutno vynechati omezení výše samosprávných prirážek k dani pO-,
zemkové, ackoli u ostatních výnosových daní, jak jsme
již uvedli, se tyto prirážky omezují zásadne na 470 procent. U pozemkové dane bylo stanoveno, že samosprávné prirážky k ní mohou nadále ciniti onen prumer samosprávných prirážek k této dani, který se vybíral
v roce 1926 v jednotlivých zemích. Jinými slovy to znamená, že se tímto zpusobem u pozemkové dane budou
vybírat prirážky vyšší, než u jiných daní, což s hlediska spravedlnosti do. jisté míry vyhovuje, ponevadž
základ této dane je zase nižší, než u daní ostatnÍCh.
S hlediska ministra financí je pochopitelné, že vo1.il
tuto krkolomnou cestu, aby umožnil uskutecnení celého
díla. Ale mezera, která tím nastala po formální stránce
v dokonalé jinak soustave reformy prímých daní, nenj
príliš pekným svedectvím pro porozumení politických
cinitelu požadavkum doby.

Pod hospodárským tlakem.
Rozumí se politika pod hospodárským tlakem, al~
muže to býti i opacne. A zde jsme vpadli ihned nikoli
in medias res, nýbrž do povestného bludného kruhu.
V prvním šestiletí republiky byly v prevaze politické
prvky, které také vtiskly ráz našemu hospodárskému
životu; strany socialistické a sociální hesla tvorí nové
instituce hospodárské a právní. V druhém šestiletí, jež
odpovídá volebnímu údobí, nastává reakce, a politické
strany stejného nebo príbuzného hospodárského smýšlení a zásad se spojují jaksi živelne, aby uskutecnily
dusledky reakce. Tmelem jejich jsou otázky hospodárské, zatím co jejich politicko-národnostní
programy se
prímo odpuzují.
Flospodárské zásady a zákony at jsou v tom ci onom
politickém stínu, mení se jen težko a nepatrne. Lze je
stlaciti a zformovati aspon ponekud a na cas pri aplikaci na praktický život, jsou však tak životné a pružné,
že brzy svým vnitrním tlakem vyrovnávají výškové
rozdíly.
Dnes nás zajímá nejvíce otázka, proc nastala tak náhlá á zrejmá reakce proti prvnímu údobí republiky.
Povšechne to lze vystihnouti tím,
že hospodárské
principy režou politické programy podle svého »volného uvážení« a bez ohledu na politickou moc, pod kteron se casem octnou. Vetšina se pak už pro ne vždycky
najde.
Meli jsme a dosud máme velkou ochranárskou
celní politiku., Skoro vše se chránilo cly vyššími než
cínská zed, u nás práve tak jako ve všech státech
evropských. Meli jsme však jednu duležitou výjimku,
která nepotvrzovala pravidla:
bezcelnÝ dovoz obilí,
mouky a mlýnských výrobkll. Uznalo se, že pri systému vysokých ochranáíských
cel jest nutno chrániti

14·

ríjna

19

clem i zemedelskou výrobu. Duvody byly formální, t
tiž kompensace pri obchodne politických jednáních,
vecné, z nichž jeden znamenal neco i pro spotrebite
a delnictvo. Nekteré naše východní sousedy, kde je
prirozené odbytište našich prumyslových výrobku (tex
ti I, stroje, kožené zboží) a odkud dovážíme hlavu
obilí, mouku, maso a tuky, nelze primeti nicím jiný
k poskytnutí výhodnejších podmínek k vÝvozu naši
výrobku, lec práve úcinným zabezpecením (docasným
nebo pohružkou
dovozu jejich obilí k nám, T
prakticky lze uskutecniti jen clem na dovoz obilí
mouky, ze kterého se ovšem pri ujednání smlouvy sle
vuje, když sleví i druhá strana. Tím se obilí a mouka
nezdraží a naopak se delnictvu zajistí výroba a prumyslu odbytište. Ale reakcí na drívejší sociální politi
dospelo se k zavedení takových obilních a moucnýc
cel, že bude patrne nutna nová akce, aby se rovnováh
vyrovnala.
Ješte mnoho drobných vecí svedcí o špatném vlivu
politiky na rešení hospodárských otázek a o špatné politice pod hospodárským tlakem. Dlouho se ješte bude
mstít individualismus v bankách a socialismus v pozemkové reforme . .Te casto smešné, jak si politická moc
vynucuje úctu a ústup hospodárské spravedlnosti, jako
pri chystané práve berní reforme, v níž vypadla reforma a valorisace dane pozemkové. Vážnejší vecí jest již
vzdouvající se cenová hladina, nebot zde chyby ucinené
v politice i v hospodárském živote se krute mstí na ne·
vinných. Dnes lze ríci. že vzestup cenové hladiny jest
prímo dusledkem chyh, jež ucinily politické strany
v hospodárství, které merily svými úzkými stranickými
obzory. Roztocil-li by se však bludný kruh cenové hladiny se svým zvyšováním cen a mezd a svými sociálními zápasy. byla by to více než chyba, byl by to neodpllstitelný hrích na stabilisacní politice, která se stala
prece clánkem hospodárské
víry všech politick~rch
stran.
-chleth-
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Krása zvetšení.
Nedovedl bych nikdy vypavedeti, jak miluji ta americká zvet·
šení ve filmu. Cistá. Plátna náhle prostre tvár a drama mi du'
verne tyká a dme se ;s nepredvídanau
i'IIJ1:ensltau. Hypnóza.
Tragedie jest nyní anatomická. Nádherau pátéhO' aktu jest tento
kaut tváre, jejž rozdírá úsmev. Cekání na tatO' tkánové razuzlení, kam se sbíhá tisíc metru zápletky, mne uspakajuje více,
než ostatek. Svalavé prezvesti prebíhají pad pakažkau. Stíny se
premísfltjí, chvejí se, váhají. Cosi se rozhaduje. Vítr vzrušení
pDdtrhuje
ú,sta mrakem.
Zemetresné
záchvevy. Pletavé rýhy
hledají vrstvení tkaniva. Vlna je odnáší. Crescenda. Sval se
vzpíná. Ret je zachvácen tete1ením jako divadelní opana. Vše
je pahyb, nerovnaváha,
krise. Uv:ol'l1oení.Úst<li se rozvírají jako
štcrbina zralého pladn. Koutiková spajka drobí vlákno pa vláknu
varhany úsmevu.

*

Zvetšení jest duší kina, Smí býti krátké, protože fatogenie
jest hodnotau
vterinovéhO' rádu. Trvá-li
dlauha, nenacházím
v 'ncm sauvi'slé rozkoše. Obcas mne vzrušuje jako bodnutí.
Až dopasud jsem nevidel fatogenie, trvající celau minutu. Je
tedy treba pripustiti, že jest jiskrou a letmau výjimkau. To si
žádá prostríhání
tis'ÍCkráte peclivejšíhO', než u nejlepších dasa-

Pr/tomnost
filmu, i amerických. Sekané. Tvár, která se strojí
u, je krásneji krásná než smích. Prerušte.
Miluji ústa,
omluví, ale ješte mlcí, posunek, který váhá mezi pravou
, couvnutí pred skokem, nadskok pri zastavování.
Vánatažené pero, predhrávání,
ci lépe ladení piana pred
rou. Fotogenie se ca:suje v casu budoucím a ve zpusobu
vacíO!. Nepripouští stavu.

*
dy j,em ncchápal zvetšení nehybných. Zríkají se své podjiž jcst pohyb. Nohy svatého .T ana Krtitele jsou casovým
kcm jako raficky hodinek, 2J nichž jedna by ukazovala
a druhá ptll soucasne. Rodin ci nekdo jiný to vysvetloval:
zptsobil dojem pohybu. Božská iluse? Ne, patentovaný
tz, ac-Ii to nemá sloužiti k výrobe olovených vojácku.
á, že unouce oko od leva k pravu po Watteauove
»Nalo1«, oživujeme je. Motocykl na plakátech bere kopec pronictvím symbolu: cáry, šráfování, beli. Tudíž se at právem
Deprávem pokoušíme zastríti srust kloubu. Malír a sochar
távají život, ale tato holcice má krásné a skutecné nohy
, á prcd nosem umelci zakletému do nehybnosti. Socharství,
ené mramorem, malírství zabalené do plátna jsou odkána podskok, chtejí-Ii chytiti nevyhnutelný
pohyb. Urneliteratury. Neríkejte: prekážka a omezení delají umení,
kulhavce, jenž uctívá svoji berlu. Kino dokazuje váš omyl.
celé pohybem. bei závazku stability ci rovnováhy. Jsou odvood c'1,sU, jest uryohlením. Staví okolnost proti stavu,
proti rozmeru. Tato nová krása jest krivolaká jako burí záznam.

*

Klfc klenby kina, zvetšení, vyžaduje maximálne
této fotole pohybu. Je-Ii nehybné, hranicí s protismyslem.
Necht ne·
tvár rozvinuje své výrazy, ale necht hlava a objektiv se blíží
nelatují, otácejí v pravo a v levo. Tím se približujeme
správu podání.
Krajina muže býti stavem 'duše. Jest hlavne stavem. Spocitím. Také taková krajina, jakou nejcasteji
podává prírodní
m z malebné Bretane nebel z cesty po Japonsku, jest hrubou
bou. Avšak »tanec krajiny« jest fotogen,ický. V okne vagonu
ve svctJíku lodi získává život nové, kinematografické
životti. Cesta je cestou, a~e puda, která prchá pod brichem auta
ctyrech bušících srdcích, mne príjemne uchvacuje. Oberlandský
emmcringský tunel mne polykají a má hlava, presahujíc pruni obrys, tluce do jejich klenby. Morská nemoc jest roznc príjemná. Létadlo a já na jeho palube, padejme. Má
ena se prohýbají. V této oblasti se dosud netežilo. Toužím
dramatu na plošine kolotoce s drevenými koníky, nebo moeji, s aeroplány. Trh dole a kolem by se postupne zamlžoval.
rag.icno takto soustredené, by zdvojovalo svou fotogenii, pri.
jUlic k ní fotogenii závrati a otácení. Toužím po tanci, braném
ctyr hlavních smeru. Pak s použitím panoramického'
stroje
bo otá<'ecího kloubu sál takový, jak jej vidí tancící dvojice.
eligentní prostríhá ní obnoví život tance, dvojitý podle dia o tanecníka, objektivní a subjektivní,
smím-li tak ríci.
ácí-li oseba vstríc druhé, preji si jíti s ní, ne za, ani pred,
I po ,trane, nýbrž v ní, hlede jejíma ocima a vida, jak se
" ruka zdvihá z pod mne samého, jako by to byla moje
tni, a vložk')' neprttsvitného filmu necht pri tom napodobují
i mrkání našich vícek.

*

enl treba vylouciti krajinu, nýbrž uzpusobiti. Takto jsem
el »Letní
vzpomínky
ze
Štokholmu«.
Žádný
tokholm. Nýbrž plavci a plavkyne, jichž nepochybne nikdo neal o dovolení, aby je smel natociti. Skoky. Byli tam deti,
rci, muži a ženy. Starali se certa o aparát a bavili se blázve. A já! Lodka naplnená výletníky a vzruchem. Jinde lidé
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chytali ryby. Nevím již, na jakou zábavu dav cekal. Procházelo se mezi hloucky jen nesnadno. Terasy kaváren. Houpacky.
Závody na tráve a v rákosí. Všude lidé, život, kypení, skutecnost.
Je nutno vsunouti zvetšení, nebot jinak to znamená dobrovolne protežovati
žánr. Jako se prochazec shýbá, aby lépe videl
trav inu, hmyz nebo kamének, tak má objektiv vsunovati do pohledu na kraj inu zvetšení kvetu, plodu nebo zvírete:
živoucí
príroda. Nikdy necestuji
tak s1:lvnostne, jako oni operatéri.
Dívám se, cichám, hmatám.
Zvetšení, zvetšení, zvetšení. N aprosto ne doporucené vyhlídky, obzory Klubu Turistu, ale prírodní podrobnosti,
podrohnosti
domorodé a fotogenické.
výkladní skríne, kavirny, spratky hezky špinavé, slecnu v okénku,
obvyklé pohyby v plném rozsahu jejich skutecnosti, trh, prach
aut, ovzduší.
*
Krajinový
film je toho casu násobením nulou. rIledá se malebnost. Malebnost v kinu je nula, nic, prázdnota.
Jako vyprávení slepému o barvách. l'ilm je schopen pouze fotogenie.
Malebné a fotogenické se shodují jen náhodou. Všechna nicotr::ost filmtt toccných v okolí Promenade
des Anglais*) plyne
z tohoto zmatení. Západy slunce jsou podobným dltkazem.

*

Ocekávajíce
a možnosti se již rýsují - drama mikroskopické, vášnivou histofysiologii,
trídení citu lásky podle barvitosti Gramem,**)
k níž se dívky budou uchylovati místo ke
kartárce, máme ve zvetšení první analysu. Neví se to témer.
Ne že jí tu není, ale že j~ tu dokonce celý nový styl, podrobná pitcvní a krehká dramaturgie.
U protinožcu
divadla,
v nemž vše se hraje :S pedálem zvelicené, vyžaduje dusítka.
Uragan mumlání. Vnitrní presvedcení
vyzvedá masku. 'Nebeží
o tlumocení, záleží na vire v to, co je za ní. Do té míry, aby
se roztržitost
stala roztržitostí
druhého. Metteur en scene suge·
ruje, pak presvedcuje,
pak hypnotisuje.
Blána je pouze spojkou
tohoto zdroje nervové energie a sálu, jenž pohlcuje její vyzarování. Proto práve pohyby nervósní jsou na plátne nejvýraznejší. Je paradoxní, ci spíše výjimecné, že práve nervosita, jež
casto prehání reakce, je fotogenieká,
kdežto vuci gestum sebe~éne nuceným je plátno nelítostné. Chaplin stvoril hrdinu predráždeného.
Celá jeho hra záleží z reflexu unaveného, nervósního cloveka. Zvonek nebo klaxon ho vymrští s rukou na srdci.
Není to ani tak prekvapení, jako synopse jeho fotogenické neurasthenie. Když jsem poprvé videl Nazimovu žíti detskost o vysokém napjetí, chvejnou, uhodl jsem, že je Ruska; jeden z nejnervósnejších
národu na svete. A pohyby Liliany Gishové. která
beží jako vterinová rucinka chrcnon;tetru, drobné a krátké pohyby, rychlé, úsecné, takrka nedobrovolné.
Ruce Luisy Glaumové vywkávají bez ustání nápev neklidu. Mac Murray. Buster
Keaton. Atd., atd.

*

Zvetšení

je

drama

bezprostredne

podané.

»Miluji

dalekou

princeznu,« praví jeden pán. Zde je slovní prevod odstrane<11I.
Lásku vidím. Spouští napolo vícka, zdvíhá laterálne 'Oblouk
obocí, vpisuje se na napjaté celo, chveje se na ústech a na
okraji chrípí. Krásné osvetlení: je daleko daleká princezna. Není
již tech úst jako slepicí zadecek, jimiž by se nám podávala obet
lfigenie skrze recitaci. Jsme jiní. Nahradili jsme vejír ventilátorem, a vše, co z toho plyne. Žádáme si videti; máme náladu
experimentální,
touhu po poesii presnejší, potrebu neznámých
omylu.

*

Zvetšení je zesilovac. Již
j ádrená tvárí desetinásobnou,

rozmerem.
J e'stliže nežnost, vynení pravdepodobne
desetkráte

*) v Nizze.
*~) jod~vá sloucenina užívaná v bakteriologii
v hIstologu k barvení tkání.

k barvení

bacilu,

l:Jrítomnost
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vzrušivejší, je to proto, že deset a tisíc zde mají význam obdobný, klamný, a kdybychom
mohli tvrditi, že úcin je dvojr:~lsohrliÝ, melo by to již zázracné dusledky. Tož ar je jeho
císelná hodnota jakákoli, 1.0'1.0 zvctšení pusobí na vzrueh a spíše
jej pretvái-í než zesill1j~ - a mne znepokojuje.
Serie rostoucí
a ubývajÍcí, odvážené by mely vzácný úcin, rovnež výj imecnlý
a úspcšný. Zvetšení pretvárí drama dojmem blízkosti. Bolest je
na d06ah ruky. Natáhnu-li
paži, dotýkftm se te, nitro. Pocítám
rasy této strasti. Mohl bych ochutnati její slzy. Nikdy se tvár
takto nesklonila k lllCjí. Z nejvctší
blízkosti naléhá a já ji
stihúm, celo u cela. Ba není ani pravda, že je mezi námi vzduch.
Jim ji. Je ve mnc jako· svátost. Maximální vnikání vidcného.
Zvctšenídmezuje
<llusmedlUje pozorl1j(}st. Vládne mnou. Nemám ani moci ani možnosti býti roztržit. Imperativ praesentis
slovesa chápati. Jako petrolej v kraj ine, kteron inženÝr nazdarbuh r,avrtává, skrývá se tn fotogenie a celá nová rétorika. N emám moci mysliti n" cokoli jiného mimo tento telefon. Jeto
netvor, va a osobnost. Moc a dosah jeho šeptání. Kolem tohoto
sloupu krouží osudy a vstupují do ncho a vycházejí jako z aku'stického holubníku. V tomto dráte mLlže prouditi iluse mé vi'J1e,
smích, který miluji, nebo císlo, nebo ocekávání, nebo ticho. Je
to citlivý mezník, pevný uzel, spojka, tajemný pretvárec, z TIChož muže vyprýštiti
všechno dobro a všechno zlo. Má výraz
myšlenky.

*

Nevykracujeme
z duhovky,
lze upnouti pozornost.

kolem

Je cerno.

Nic, nac by bylo

*

Umení kyklopické.
Umení jednosmyslové.
Všechen život a
všechna poeornost je v oku. Oko vidí jen plátno. A na plátne
je jen tvár jako veliké slunce. Hayakawa namíril jako revolver
svou rozžhavenou masku. Obaleny cernem, serazeny v: bunkách
sedadel, zamereny k zdroji vzduchu svou želatinovou vrstvou,
všechny citlivosti
se sbíhají
k mmu jako
v nálevce.
Vše
ostatní je zahrazeno, vylouceno, obstaveno. Sama obvyklá hudba
jest jen príspevkem
otupení všeho, co nem zrakové. Zbavuje
nás uší jako pastilky Valda zbavují patra. Kinový orchestr by
se m?.1 vzdáti nároku na ÚCiil. N echt poskytuje rytmus, a to
nejradeji
jednotvárný.
Nelze souca;sne naslouchati
a zírati.
J kdyby se svárily, zrak
vyvinutý,
specialisovanejší
která pritahuje pozornost,

vždy nabude vrchu jako smysl lépe
a obecnejší
(prumerne).
Hudba,
a ~Lapodobení zvu.ku proste vyrušuje.
••

Ac zra1(, jak všeobecne známo, jest nejvyvinutejším
smyslem,
ackoli také je faktem, že naše inteligence a naše zvyky jsou:
zrakové, nebylo nicméne nikdy podání tak stejnorodého,
tak
výlucnc optického, j.ako je kino. Vstkutku,
kino vytvárí rád
vedomí pro sebe, vedomí jednosmyslového.
A jakmile jsme si
jednou navykli na tento n_ový a krajne príjemný stav:, stává se
svého druhu potrebou, tabákem, kávou. Bud mám SVOl! dávku,
r:ebo nemám své dávky. Hlad po hypnose daleko prudší, než
návyk cetby, protože tatd mnohem méne uzpi'lsobuje funkci
nervového systému.

*

Kinové pocity jsou tedy výjimecne pronikavé. Vybavuje
je
obzvlášte zvetšenÍ. Všichni jsme nab<lJženi, nebo se stáváme
nabaženými - abych nerekl, že hejsky. Stále více kricí umení
na své válecné stezce. Již jarmarecník,
chce-li udržeti svuj príjcm, musí od trhu k trhu zdokonalovati
své závrati, urychlovati sv'é kolotoce: umelec udivovati a vznecov<Uti. Návyk silných
dojmu, které je kino podstatne schopno nám poskytovati,
otupuje dojmy divadeld,
rádu nyní ostatne nuznejšího, než kdy.
Divadlo, pozor!

*

Jestliže kino: pocity zvetšuje, zvetšuje je v každém
Potešení je tu více potešením, ale chyba více chybou.

smyslu.

Fi losofie
Ferd. Peroutka:

Cím je nám Chesterton.
II.
B a ude 1 a i r o v o jméno strašívalo
pocestnou
Francii. Romantika LI neho prechází v dekadenci. Pokud se týká názoru na svet, pessimista jako Flauhert.
Co si pocne pessimist:l s životem? Videli jsme, Le Flallhert bral život jako látku pro umení: je sice trapno to
žít, ale prece je možno ten nesmysl zaklít do krásn)'ch
slova harmonických vet; je to hloupé, ale trpytí se to,
Baudelaire, jako Flaubert
presvedcen o ohyzdnosti
~veta, jako Flaubert hledá také ulehcení a zapomenutí
v umení. Je mu težko snášeti život bezprostredne. Krása mu delá })svet méne ohyzdným, cas méne trapným«,
})Nespokojený se všemi a nespokojený sám se sehou
rád bych se vykoupil a stal trochu hrdejším v tichu a
s2.mote nocní ... Ty, Pane a Bože ml'1j, doprej mi té
milosti, abych vytvoril nckolik krásných veršl1.« »Opojení umením dovede spíše než každé jiné zastríti hrúzy
propasti.« Pro naše thema je dúležito, že za tímto uctí·
váním umení je pessimismus. Ale jen nekteré povahy
se dovedou utešoyati tlmto zp{'tsobe111.Pro jiné. padá-Ii
vévoda, padá také plášt. Nejslavnejším príkladem
povahy, která se nemohla spokojiti ilusí umení, je Tol·
stoj. Ve své ))Zpovedi« vypráví, jak se rozešel s umením:
»Ze styku se spisovateli odnesl jsem si chorobnou hrdost
a bláznovské presvedccní,
že jsem povolán uciti lidi, oám
neveda cemu. Podle theorie j;sem ucil podvedome...
Nyní
mi bylo patrno, že rozdílu od blázince nebylo žádr.~ho...
To, co mne dríve odvracelo od kruté pravdy, láska k rodine a spisování, není mi již sladkým ... O umení pozn~1
jsem, že je okrasou a lákadlem života .. Ale život pozbyl pn
mr.e lákavosti, jak mohu tedy lákati jiné? Dokud jsem veril,
že život má smysl (trebas jsem ho neumcl vyjádl-iti), dotud
mnc zpusobovaly radost všelijaké záblesky života v umení,
v tomto zrcadle života...
Tehdy tato hra [svetla - komického, tragického, dojímavého,
krásného', hrozného v živote - mne obveselovala. Avšak když jsem vedel, že život
jest nesmyslný- a hrozný,
hra y zrcadle nemohla mne jií.
baviti. Zrcadlo stala se mi nepotrebr,rým, smešným, mu·
kou. " Nebylo mi již možno radovati se z toho, že v zrcadle vidím, že postavení mé jest zoufalé a hloupé.«

Myslím, že to je dúslednejší rešení, pokud se t)'ká
ducha. Dekadenti však mají z pessimismu v:)'chodisko
ne cestou ducha, nýbrž jinou: v zábave nervl!. Zapomenou na chvíli, dovedou-li vydráždit a rozjarit své nervy - i kdyby to melo být pocitem hrl'1zy. Proto nckterí dekadenti se starali o obludné zjevy stredoveku,
hráli si s cernou mší a s cernou magií; jiní hledali v)'chodisko v sexuelním opojení. Nesnášejí život, leda
jako prehnaný obraz, život jako sbírku sensací a abnormálností. Jsou to jen rltzné formy duševního alkoholismu. Základ toho všeho je již v Baudelairovi. Pocíná vzývati zlo. Mé srdce, praví, si žádá propasti;
mezi všemi ženami zdá se mu nejvíce zasluhovati úcty
lady Macbeth, protože mela sílu k zlocinu; je Ihostejno, jde-li Krása z pekla nebo z ráje, jen když odhalí
neco nového a neznámého; cokoliv at nás potká na
konci naší cesty, jen budiž to neco nebývalého. V této
souvislosti je treba vzpomenouti jedné z nejspornej-

PF/tom
cástí Chestertonovy nauky, která teprve v tomto
edstvÍ se dostane do pravého osvetlení. Je to jeho
'ba ve vccech všedních a obycejných. Nekterí lidé,
'í se rádi vypínají a kterí aspoií. na papíre, kde to
nestojí, podávají o sobe zajímavý obraz, ji prohla~íza znak meštáctví a tupé spokojenosti. V pravde
znakembohatstvÍ. Za Baudelairovou touhou po výcnémjsou nervy znacne otupelé, které mohou býti
ruženy jen sensací. Je znakem cástecné vyhaslosti
nikoliv známkou duše bohaté, jestliže naše nervy,
o velký buben, rozezvucí se jen pod dukladnou ra,Chestertonova filosofie obycejnosti spocívá na po'ní, že zdravé, sveží nervy reagují již na drobné veci
okolí a nemusí podnikati dlouhé výpravy,
aby se
hnuly. Je zdravejší a lépe svedcí o svežesti smyslu
et všude oh r o m n é ma 1i c k o s t i než cítit, že
et je poset m a i c kým i oh r o m n o s t m i. Je trevelkémíry psychologické netalentovanosti k tomu,
se spatrovala vnitrní chudoha v radosti nad sveobycejným a vecmi, které jsou nazývány malými.
ormální citlivost spokojí se, máme-li za domácí zvíre
: citlivost otupelá si žádá, aby domácím zvíretem
1 pardal nebo slon. Jeden z parížských dekadentu,
r~',mimochodem receno, se potom obesil pred neve'ncem, chodil po boulevardech s rakem na Šnl1.re.
ero, jenž potreboval horícího Ríma, aby se inspiroI, nemuže b)'ti príkladem citlivé básnické duše. Vy'ví se o Baudelairovi, že kdysi podesil nic netušícího
'šfáka v kavárne otázkou: »Pane. jíte také rád moy mal)'ch detí«? V dobách našeho mládí pricházeli
"te básníci nad tímto žertem do vytržení. Dnes nám
to herodesovská poesie a nahánení hrl1ZY pripadají
tinské a zastaralé jako krinolina. Démoni nejdou na
byt. V dobe Baudelairove, kdy lidé byli unaveni saj sebou, byla po nich poptávka. »Nedovedu si predvit«, psal Baudelaire, »krásný typ, v nemž by neve10 zlo. Nejdokonalejší typ mužské krásy jest satan.«
mcní prý krácí po mrtvých a tropí si z nich žerty, a
jeho klenotll je nejkrásnejší hruza.
Jak vypadal tento silák a odvážlivec, pokud se pro'ncl fantasií, v pomeru ke skutecnému životu? Nelze
tajiti, že vypadal jako dokonalý slaboch. »V mé du«, napsal si do deníku, »není žádné base pro presvedí.« »Proc bych nutil své telo ke zmene místa, když
, duše cestuje tak lehce? A nac provádeti zámery,
yž zámer sám je dostatecným požitkem?« Ješte jsem
epoznalrozkoš, která pochází z uskutecneného plánu.~<
jeho deníku nalézáme jednoho dne vctu: »Prísahám
, že príšte budu bráti tato pravidla za stálá pravidla
O svuj život ... « Prísaha,
která se opakuje ve všech
enících slabých povah. A uminuje si: »Pracovati od
i hodin ráno, strízlive, až do poledne. Pracovati
lepe,bez cíle, jako blázen.« Práce bez cíle - to muže
, i jen opium. Kdo je príliš povýšen, než aby chtel
racovati rozumne, koncí tím, že si preje pracovati
o blázen. Prirozené se mu ošklivilo: »Žena je prizená,1. j. ohavná. Tedy je stále vulgární, t. j.: opak
;1\'ho. .. Dandy musí neustále se snažit být vzne~'m.Musí žít a spát pred zrcadlem.« Tyto duše, kte,redstírají, že snesou peklo, nesnesou ve skutecnosti
íivot, ve kterém se potácejí se svou »nezhojitelnou
~encí«,a hledají pred ním ochranu ve snu, v opo, krátce touží, jak zní nadpis jedné Baudelairovy
'-nc v prose, »kamkoliv mimo svet«. V tikotu hodin
T »Jsem život nesnesitelnÝ, nesmiriteln)' život.«
echcete-libýti trýznenými otroky Casu, opíjejte se;
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opíjejte se bez ustání! Vínem, poesií nebo ctností, cím
chcete!« Co nedal život, dá hašiš:
»'1'0, co obycejne
jmcnujeme
životem, tlO ani ve svém
nejšeastnejším
rozpetí nemá nic spolecného s tímto životem
snu, jcjž 11yní znám a jejž chutnám minutu za minutou ... «

Postavme Chestertona proti tomuto klinickému svetu: nemá-li cenu už jako hygiena?
Dekadence se pak dále vyvíjela smerem, který jí
otevrel Baudelaire. Poesie zbavovala se životního obsahu a hrála si se zvukem slov a rythmem. H u y srn a n s vylícil krajní prípad muže, který se zavrel ve
svém byte jako v hrobe a baví se studiem stredoveké
perversity, komhinováním chutí ruzných likéru na jazyku (sestrojil si dokonce cosi jako likérový klavír),
a dlouho premítá, které ponožky vzíti ke kterému obleku. Nervy se stávají mechanickým nástrojem, na který
se vedome pLlsobí podle urcitých systému. Bar r e s
podal takov),to recept: »Je treba pocítit vše, co možno,
tím, že vše, co možno, analysujeme ...
Chci vnímati
všechny záchvevy vesmíru, baviti se všemi svými nervy ... Moje zmechanisovaná duše bude vždy pohotove
poskytnouti mi nejvzácnejší
pocity...
Prchneme,
vstupme do umelého.« Jiní dekadenti šli si kleknout
pred katolický oltár; ale meli k nemu pomer jen jako
straka: vábily je lesklé veci na nem. Nevedouce, co pocíti s životem, vymýšleli si zpusoby, jak mu utéci. Nekterí z toho zmatku na dlouho zhloupli. To, zdá se mi,
je zejména prípad P r z y bys z e w s k é h o. Z jeho
knih se ozÝvá nejprázdnejší rachot. Jedna z jeho postav
došla až k této filosofii:
»Chci boriti, nikoliv abych stavel, nýbrž jen abych boril.
Protože nicení je mým dogmatem, mou verou, mým zbožnením ... Jest na tom cooi pravdivého, že jsme všichni syny
Satanovými. " Chci býti mocným, ale nechci míti žádné
moci. Kdyby byl Napoleon zboril svet, jenom aby boril,
kdyby byl zvrátil porádek vecí, 'aniž by jej znovu upravoval,
pak by byl pro mne bohem.«

To, jak patrno, jest už úplné blekotánÍ. Taková literatura nemá pro cloveka mnohem vetší cenu než cerné
neštovice.
Dekadence se také prepravila pres kanál La Manche
a uhostila se i v Chestertonove vlasti. Chesterton ve
svém mládí nemohl se s ní nepotkati. Byla to ponekud
jiná dekadence než kontinentální:
manikýrovaná, vymydlená, tvárila se jako dedic starého Recka a vencila
se ružemi, predstírala býti renezancÍ. Chtela postaviti
ideál Krásy doprostred sveta. Nad ní se týcí dokonalý
úces Oskara Wilda.
G e o r g e M o o r e, kterého Chesterton s oblibou
pronásleduje a proti nemuž napsal jedny z nejkrásnejších stránek z »I-Ieretiku«, je z takových dekadentu.
Vylícil se dokonale ve »Zpovedi mladého muže«:
»život jest neprítel,« praví, »meli bychom prchat pred životem ... Svet se vyjasnoval
a zllstal jasným, dokud byla
ve mne vášen; ale když zemrela, !Svet se zatemnil ... Perversní mne zajímá nade vše, témer vše perversní mne fascinuje. . . Vzkrikl
jsem a v e všemu: ro!Zkoši, krutosti
a
otroctví ... a byl bych chtel držeti v Colosseu své palce dolu,
aby sto gladiatoru zemrelo a, ocistilo mne svou krví od mé
krestanské duše ... Celé mesíce jsem se živil šílenou a morbidní literaturol1.«
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Ne však Moore, nýbrž O s k a r W i I d e byl králem
této dekadence. Kdyby se nám podarilo zbaviti to ponižu jícího prízvuku, mohli bychom ríci, že mel na svet
názor asi jako mely antické ~etéry. Byl by rád udelal
z mužu takové služky krásy jako ony byly. Anglie byla
pomalá a mrzutá zeme pro neho: chtel žíti v Anglii
volne jako clovek renezancní, a je známo, že Anglie ho
za to poslala do žaláre v Readingu. Tam, pohlížeje na
minulost, napsalo svém živote ve verejné zpovedi:
"Cím byl mi paradox v ríši myšlení, tím stala se mi perverse v ríši vášne ... život jiných neznamenal mne pranic.
Ukájel jsem svou žádost, kdy se mne líbilo, a postupoval
jsem bezohledne ... Nechal jsem se úplne ovládnouti rozkoší . .. Nechal jsem se vlákati do suroivého, nedokonalého
sveta vášní, v nemž vkus není vybíravý a žádost nezná
hranic.«

Umení pojímal dusledne jako odvrat od života, který
shledával málo zajímavým. Vše, co je krásného v živote, je daleko krásnejší v umení. V prírode· byl na
rozpacích, a z cerstvého povetrí ho bolela hlava:
"Pozoruji-li krajinu, vidím hned také všechny její chyby ... Príroda je jen hudlarina v pomeru k zarízení bytu .
Co se mne týká, jsem radeji v domech než v prírode
«
"Žádný skutecne vzdelaný moderní clovek nemluví na pr.
o kráse západu slunce. Západy slunce jsou docela z módy.
Patrí casu, kdy ješte Turner udával tón...
Vybídla mne
kdysi žena, jíž nebylo možnO' odepríti, abych se šel podíva.t
na vecerní oblohu. šel jsem. A co to bylo? Nic víc než ménecenný Turneruv obraz, Turner ze své špatné doby.«
"Trávíme své dny - každý z nás - hledajíce tajemství
života. Nuže, tajemství života jest v umení.«

N a anglickou skupinu estétu, jejíž hlavQu byl Wilde,
uderil Chesterton 'S mnohým posmechem. Není jeho
zvykem vytýkati bohatství. Také této skupine nevytýká, že chce shromaždovat bohatství dojmu. Vytýká
jen, že je to bohatství velmi jednotvárné. Nekárá ji pro
vášen. Ale ukazuje, že je to suchá a chudá vášen, a že
každý obycejný clovek a skromný krestan má širší a
složitejší duši než tito rafinovaní rozkošníci. Nenamítá, že duch moderních ctitelu renesance je pln nebezpecných tajemství. N amí tá, že je zmechanisován a bez
tajemství. To je psychologicky správné: rozkoš nejvíce
otrese dušemi, které považují rozkoš za zakázánu,
Udelal-li 'si nekdo z rozkoše program, dlí v jejím nárucí konec koncu lhostejne a navykle. Jsou lidé, kterí
chodí do domu neresti jako do kanceláre.
Odrazem materialismu na poli literárním bylnaturalísm .• Tento smer osvobodil lidstvo od krestanského
pekla za hrobem - a dal mu za to peklo už na zemi,
peklo dedicnosti, hrbolku na mozku, potrešteného pohlavního pudu a perverse. Hledaje vášnive pravdu,
domníval se ji nalézati zejména v ohyzdnosti; zcela
ohyzdné zdálo se mu pravdivejším než jen poloohyzdné. Na ženu pohlížel jako ženský lékar, kterému stouplo
jeh.o zamestnání do hlavy. Predvádel na scénu lidi, kterí meli pudy silné a nestoudné jako gorila. Bylo receno
velmi inteligentne o naturalismu, že obléká do moderních šatu lidi s duší predhistorického cloveka. N aturalisté nedovedli se podívat na cloveka s humorem, což
bylo nejvetší slávou nekterých realistu. Jejich obrazy
ze života jsou zcela bezútešné. Nekolik vedeckých hypothes materialistického
rázu vzali za tak prokázaná
fakta jako je kamení na silnici. U delali z cl0veka ubohého otroka nervu a hmoty. Láska k bytí, kterou Goe-
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the charakterisoval jako »die liebliche Gewohnheit des
Lebens und Wirkens«, ustoupila u nich hruze z hytí.
Mají pessimistický pathos jako nekterí starozákonní
proroci. Jest velmi chvályhodna jejich péce, ahy
spisovatel vyjadroval zejména skutecnost; ale skutecnost není jen vnitrnosti, prožrané alkoholem, a nos,
mizící pod útokem syfilidy. N aturalismus zacal sensacemi a koncil nudou. Naložil na umení tolik vedeckých
nároku, že nekteré naturalistické
romány nelze císti
S' živejším estetickým
zaujetím než nejakou monografii z oboru pathologické psychologie. Zola hlásal, že
román se bude cím dále tím více podobati vedecké monografii: »Skoncí se tím, že se bude podávati prostá
studie bez dramatického deje a rozuzlení, analysa jednoho roku existence, historie jedné vášne, poznámky,
ucinené o živote, logicky roztrídené!« A Hermann
Eahr takto stanovil povinnosti naturalistického spisovatele: »N aturalismus jeví se nám jako videná a slyšená pravda, skutecnost, kde každá fráse, každé slovo
muže býti doloženo, každý posunek dokumentován,
jako obšírný, pedantický protokol, jenž nedaruje ani jedinou slabiku.« Pravoverne naturalistický román je
cosi sto jatého: ponevadž clovek nemá svobodnou vmi
a ponevadž jeho osud cele spocívá v jeho konstituci, nemuže se státi nic nového ani nepredvídaného; všechno,
co se stane, lze odvoditi z nervú, které jsou predem
známy. To je zcela neumelecký základ, jak vytkl naturalismu. Paul Ernst: nebot je-li clovek presne a ne·
zmepitelne už predem dán, pak jeho boj se svetem nemuže vzbuzovat v umelci pohnutí, nýbrž múže drážditi
pouze zvedavost jeho rozumu; umení pak klesá na výklad a illustraci vedeckých domnenek;
naturalistovi
stací videt a slyšet, nemusí prožívat hledání a chvení
básníku dob minulých. Naturalismu, zaujatému analysou, se ztratila lidská duše; na její místo byl postaven
jakýsi nervový mechanismus. To je pro literární umení
takové neštestí, jako kdyby se malírúm ztratily barvy.
Jeden prípad naturalisty za všechny: Z o I a. Mel
ideály, které hlásal s pathosem ponekud plechovým.
Ale z jeho díla nejvíce pusobila jeho cern a obrazy rozvratu, které skládal s takovou pécí. Mel jakousi utopickou predstavu dobra; ale jeho predstava zla byla daleko jasnejší. Jeho osoby tropí gigantické zlo. Nana na
pr. »viklala Paríží a zhudovala jmení, v jehož základech byly mrtvoly. Jako ty antické obludy, jejichž obávané panství bylo pokryto kostmi, šlapala po lebkách;
neštestí ji obklopovalo.« Jaký mltže býti u Zoly osud
lidský? N emllže býti v nem nic jiného než následky
I. dedicnosti prímé, 2. neprímé, 3. zvratné, 4. dedicnosti pod vlivem dojmu. Pred tímto naturalismem lidé
utíkali stejne jako pred materialismem. V Zolove románu praví Klotilda dru Pascalovi:
"Zajisté hezky nám veda vymetla, zeme je holá, nebe
prázdné ... Nemohu prece žíti bez jistoty a štestí ... Na jakých pevných základech mám staveti svuj dum, když jste
mi starý svet zborili a nikterak nespecháte postaviti nový?..
Ponevadž blížící se veda se neosvedcila, vrhneme se radeji
nazad, ano, do víry dávné, která po celá staletí postacilaku
štestí sveta ... Ty, mistre, jsi umínený, nechceš-Ii pripustit,
že zde dole je cosi neznámého, co nikdy nepronikneš.«

Sledujeme-li reakci, která se zdvihla proti naturalismu, shledáváme, že lidstvo namnoze soudilo spíše
jako Klotilda než jako dr. Pasca1.
Od ruské literatury vždy válo do evropského prostoru pessimismem a smutkem.
T o I s t o j je jeden
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ších a nejvlivnejších zjevu 19. století - ve
rednostech i ve svých chybách. Jeho umení je
z nejvetších oslav prostého a prirozeného žile pessimista se konecne v Tolstém vzbouril
oslaveživota, a tvrdoši jný ruský hrabe proklel
, umení. Je známa kladná cást pozdejšího ucení
o - celkem to není více než budhismus. Smíse s životem, kdyby z života byl odstranen
, který jej delá životem. Bohatství života naTolstém zarytého neprítele. Je možno si vážiti
, j.tn pod tou podmínkou, že bude prostý a nejako mužík, že se nebude casto mýti ani casto
,pr;ldlo. Tolstoj velmi velebil jednoho muže,
se doslechl, že si sám vynáší nocník. Vše, co
e bylo rozmanité a složité, ho dráždilo: »hloupé
ové zúhony«, hyacinty na stole, vzdelání (»mé
p.~esvedc~níj~, že cím Je clo,vek .ucenejší, tím je
JSl«),ul1lverslty (»co vam da unIversita? Opust«), gramofon (»jak protivný je ten gramofon a ta
roura«), umení (»lid vubec nepotrebuje
tech
ých duší« a ostatních umeleckých výtvaru Gogo, ~(~,ockování (»jest marno snažiti se, abychom
!III smrt - stejne clovek umre«), ceští Sokolové,
odmítl odpovedeti na pozdrav, národní hnutí
'ti zastati se Slováku proti madarským utiskova, národú není treba), stát, strážníci, tyranové i ne-o
t k tyranllm, ženská nadra, láska erotická (»láska
kleskem,láska ke všem pohlcuje cit lásky výlucné,
enevovéa Tjutcevové ponoukají k lásce výlucné«),
ace (»celá ta civilisace at jde ke všem certum!«).
ideál prostoty nemohl vzniknouti jinde než v dubudhi ticky založeném. Jeho moudrost jest v podneprátelská životn - není proc si jí príliš vážiti.
ideál nemuže býti ukojen nicím na svete - vede
rti. My však potrebujeme ideálll, které by nám poly žíti. Na tuto nihilistickou povahu idealismu
ého nkazuje velmi jasne jedna stránka z Bulgako·
deníku, kde, myslím, teprve celé moudrosti TolO se dostává náležitého osvetlení.
Tolstého' mout jest tak hlnhoká, že se muže uspokojiti pouze
í. Tolstoj rekl: »Hlavní jest pamatovati, že život
touhou po ideálu, ale ztelesniti ho nelze.« S touto
Ylenkonchodil Bulgakov nekolik dní, stále o ní preJel,a pak zase TI;l to zavedl rec s Tolstým:
»CÍm vlee pracuje clovek o zdokonalení, tím prirozenejún se mu zdá konec ve smrti, a naproti tomu, cím méne
zríká žádosti"svého tela, tím vÍCe upadá v jejich otroctví,
tfm hrozncjšÍ, strašnejší je mu smrt telesná. - Nestacil
jsem ani dopovedeti svou myšlenku, když Lev Nikolajevic
. rekl její konec: ideál se uskutecnuje smrtí. - Jsem rád,
Je js,~m se nemýlil. Lev Nikolajevic praví, že sebezapíráni
osvobozuje duchovní jádro v cloveku,
že casteji
cítíme
touhu po smrti než :strach pred ni, že smrt je dostižením
ideálu sebezapíráni.«

okud se nás týká, byli bychom velmi neradi, kdyby
byl Bnlgakov nemýlil, a spokojíme se radeji menší
nalostí a ideály skromnejšími, mají-li tu výhodu,
evedouna hrbitov.
olstéhonáboženství je daleko toho býti vírou štastGorký, který mel príležitost pozorovati Tolstého
'zka, rekl: »Jeho pomer k bohu je velmi neurcitý,
y mi pripomíná pomer dvou medvedu v jednom
hu.« Tolstého náboženství bylo jako skok z okna,
• v pokoji horí. Snad nejvíce z evropských mysli-
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telu své doby - aspon z tech, kterí to prežili - zkouše! pessimismem. Sám vylícil duševní stav, v kterém
se octl kolem svého padesátého roku:
»Fuda, na níž j~em stál, se proborila; nemám, cím bych
žil. Život muj se zasta,vil. Nebylo takových prání, jichž ukoj ení bych pokládal za ro>zumné. Já, zdravý, štastný clovek
byl jsem vlecen k tomu zbaviti se života. Všemi silami utíkal jsem od života ... Myšlenka na sebevraždu mi napadla
prirozene, a byla tak svudna.
že musil jsem užívati lsti,
abych ji neuvedl ve skutek. A hle, tehdy já, štaJStný clovek,
skrýval jsem pred sebou provázek, abych se nepovesil na
tráme, a prestal jsem choditi na_ hon, abych nebyl sveden
príliš lehkým zpusobem zbavení se života ... Bylo to v dobe
když jsem mel, co se pokládá za vrchol štestí ... mel jsem
dobrou ženu, krásné deti, veliké jmení, byl jsem slavný,
duševne a teleSlle silný: a zd:ttný...
Zdálo se mi, že nekdo
mne stvoril sobe pro obveseleni...
Zemru-li, budou jen
cervi a smrad,
díla má budou za menuta tak nac
se namáhati? Žíti muže clovek jen pokuc'
opojen; ale
jakmile vystrízlivíš, nemttžeš nevideti, že všechno jerttO\1p..~
klam. .. Vi'e je marnost. Š[asten, kdo se nenarodil;
smrt
je lepší než život, nutno zbaviti se ho.«

Choditi s takovým svetem v hlave, je býti v postavení onoho spartského hocha, který mel pod šatem lišku, žeroucí mu vnitrnosti.
ení možno býti dlouho živ
s takovým pessimismem. Je nutno bud se zabíti nebo
nalézti nejaké východisko.
Tolstého náboženství je
ochrana pred tímto pessimismem. Ale nese samo znaky
pessimismu. Jako budhism, tak i Tolstého náboženství
snaží se život pokud možno omezit, oslabit. Chesterton
upozornil na rozdíl mezi krestanskými a orientálními
svetci: Krestanští
svedci mají oci široce, extaticky
otevreny; ale Budha je vždy predstavován s ocima zavrenýma; nedívá se do sveta.
Tolstého náboženství
má oci privreny; vnímá život ·jen jako tichý vegetativní
proud, co je nad touto vegetativností, je podezrelé jeho
duchu. Více než víra je na tomto náboženství patrný
skepticism. Vyznacuje se více tím, v co neverí, než
tím, v co verí. Gorký shledává, že je v nem jakési »odpírání všem tvrzením«, vyrostlé na pude nekonecného
zoufalství; »kdesi se v nem tajil caadajevský skepticism«. Tolstého náboženství nemuže si dovolovati mnoho radosti, ponevadž nemá mnoho kladné víry; proto
hledá náboženskost hlavne v odríkání. Je v nem jaksi
mlcky obsažena zásada: nedelej mnoho, nehýbej se
mnoho a nesnaž se príliš, aby se hlukem neprobudil
tvu j rozum, který ti poví, že je život nesmysl; nestav
príliš casto cenu života na vážky. Kdybychom chteli
ríci, které náboženství je Chestertonovi nejméne sympatické, mohli bychom ukázati na toto.
To je tak zvaný kladný zjev ruské literatury. V tomto kladném zjevu je rozhodný zápor ke všemu, cím
byla evropská kultura. Z D o s t o jev s k é h o pusobila na evropskou literaturu více jeho klinika chorých
duší, jeho rozvrácenci, chtivci, náruživci, ubožáci, masochisti, nihilisté, než kladná a méne zretelná cást jeho
díla. Kladného typu cloveka, kterého sliboval podati
v Aljošovi Karamazovi, nedokreslil. Od ostatní ruské
literatury ucilo se evropské písemnictví hlavne virtuosnímu pessimismu: obrazy odumírajících povah, vulí a
rodin, melancholie necinnosti, naplít na všecko, vše je
dým. Dejme príklad, co chtel vylíciti ruský autor ve
svém románu. S a t y k o v-Š c e d r i n lící rodinu venkovských šlechticu:

I
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»Náhle jakaby vši padly na rodiriu: tu jakoby nouze, tu
zas neresti, a pocínají ji užírati na všech stranách ... Vyskytnau se celé kolekce nedomreIých Iidicek, lajdákll, ožralu,
drobných zh)'ralcu, pitomých zahalecníku
a vubec nezdárnikll. A cím dále, tím planejším a povrchncjším
se stává
nové pokolení, až naposledy objeví se na jevišti nedokrevní
scípáci, nedochudcata,
která pri prvním nátisku života neobstojí a hynou ... Behem nekolika generací táhly se historií rodiny
tri zrej mé rysy:
zahálcivost,
nezpusobilost
k jakékoliv práci a pijáctví. Prvé dva vedly k tlachalství,
pdslední jevil se jaksi nutným záverem všeobecné životnl
motanice.«

Tedy jakýsi zolovský ohraz, ale ješte dusnejší, nebot
ruští spisovatelé byli ode vždy d\herníky nervll a smysh'L Pessimismus tím nebezpecnejší, cím vyšší a nakažlivejší bylo umení ruské literatury. Je znám Oblom ov,
který nedovedl odnésti ani dopis na poštu, je známa
kouzelná melancholie Tu r gen e 'lOV a. Turgenev ješte veril aspon v mládí a lásku. C ech o v, který prišel
po nem. rozLil i tyto dve poslední illuse, a zdá se, že je
veLlome zparodoval se zretelem na Turgeneva, Cechov
je virtuos smutku, dojímavý skeptik. Nikdo jiný snad
nedovede bÝti tak krásne smutný. Neveril už docela
v nic. Ponevadž však mel srdce nežné, byl pokládán za
milého cloveka. Arcybašev vypráví jako nejvetší chvá~
lu pro Cechova, že kdysi v cítárne nalezl lístek. na který' si jakýsi delník napsal: »VypLljcit si A. P. Cechova,
milého cloveka.« V jistém smyslu není opravdu kouzelnejší literatury. Jeho názor na lidi je velmi podoben
názoru Anatola France: jsou slabí a milí. Ale tento
milý clovek zkarikoval po rade všechny lidské ideály,
11kázal dLlkladne, že delat neco a nedelat nic je jedno.
V hrozné povídce »Na šestce« ukazuje. že není velkého
rozdílu mezi blázny a lidmi zdravého rozumu, leda ten,
že blázni se chovají tišeji, neobtežují a nevyplljcují si
peníze. Cechov je konec Massické ruské literatury. Po
nem prišli vetšinou už jen literáti a spekulanti s tragicností, Arcybašev, Andrejev, Kuprin si už jen literárne hráli s obrazy rozvratu a šílenství; k cemu jejich
mistri ješte pristupovali s chvením a bolestí, to oni už
pohodlne a hez ostychu rozšlapávali feuilletonistickým
zpllsobem. Jako byl Dumas továrna na dobrodružnou
literaturu, oni meli továrnu na literaturu pessimisti<:kou.

Ovšem ani skandinávská literatura nebyla toho druhu. aby vyjasnila obzory. Je celkem zbytecno se šírit
o G a r bor g o v i; na nem se všechny duchovní nemoci doby mohou ukazovat jako na príklade. Ale i I bsen, jenž zacal jako tvrdý bojovník za pra~du, koncil
klinickými studiemi. V »Brandu«, »Gyntovi«, »Nore«,
»)Spolku mlad)'ch«, »Nepríteli lidu« byl Ibsen nelítostným kritikem, puritánsky rozhodným kazatelem, který
si vydobyl evropskou slávu tím, že pravdu postavil nad
štestí. Byl útocný jako nejdivocejší severský temperament Kierkegaard, jenž napsal v »Okamžiku« svá slavná slova:
»Znám príliš dobre nemoc doby, onu bezcharakternost,
ono »vše do jisté míry«. Razhodný
cin bojí se každéha
dotyku s tím »do jisté míry«. Tomu rozumím, a jak bych
tomu nerozumcl já, jenž jsem znám všem, znám i detem
na ulici pod jménem: budto - anebo. Bud t o - a ne b o
je klícem k nebi. A naopak, co bylo, jest a bude neštcstím
lidstva? Ona certovské n bo bídácké nebo zbabele chytrácké
do jisté míry.«

n OS t
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První Ibsenova tvorba byla zcela nesena takovýmto
duchem. Nejpopulárnejší príklad postavy, jež zná jen
bud t o - a n e b o, je Nora. Byla v tech dílech statec·
nost suchá a prísná, ovzduší mrazivé, a autor jakoby
byl znal z cloveka jen ducha, ne nervy. Pozdeji však,
když Ibsen se zacal zajímati o nervovou oblast clo·
veka, zkarikoval sám své hledace pravdy. Jakoby byl
došel k presvedcení, že lidstvo nesnese pravdy: kdo je
pravdivý, je nelítostný, a lidstvu více lahodí soucit než
pravda. Jeho hledaci pravdy se pak stávají už jen ner·
vovým prípadem. To je cesta od »N ory« k »Divoké
kachne«. Touha po velikosti se mení v »Solnesovi«
v jakousi hysterii. Obzor Ibsenllv se smráká ve smyslu
evropského pessimismu, Ibsen pocíná virtuosne hrát na
divákových nervech. Jako jsme videli, že moudrost
Tolstého byla tak velká, že se nemohla spokojiti nicím
leda smrtí, tak vidíme v Ibsenove »Rosmersholmu« morálku, která je tak velká, že muže spocinouti ne v živote, ale jen v hrobe. Stará filosofie casto prestrelila
svými ideály hranice bytí; smysl nové Chestertonovy
filosofie je bof proti takové nelidské moudrosti a nelidskému dobru. V »Rosmersholmu« vládne morálka
tak prísná, že donutí Rosmera a Rebekku, aby skocili
s mlýnské lávky. Zdá se jim, že nemohou b)',ti bez viny.
r.euciní-li to. Ledová mravnost má jednu vadu, nad
kterou tu vzdychá rektor KroU: »Duch vzpoury ve·
dral se až do školy ... Ale nejsmutnejší na tom jest,
že ti, kdož se srotili proti me, jsou vesmes hoši nadaní,
jenom slabší a mrzáci se toho nesúcastnili.« Rosmerova
žena Agata skocila s mlýnské lávky, ponevadž se jí
zdálo, že nesmí, jsouc neplodna, státi v ceste svému
muži. Rosmer a Rebekka cítí na sobe vinu této sebevraždy. Jejich morálka je netýkavkovitá, nervosní, dekadentní, dovede se šílene vzrušit jediným symbolickým slovem: dovlece je až na mlýnskou lávku. Oba
patrí již nervové klinice. Heroismus je k nerozeznání
od hysterie. Pud sebezáchovy úplne pohasl v tech lidech. Stali se otroky morálních symbolu. Rosmer je
presvedcen, že pro neho, chce-li zllstati mravným, není
j1l1é cesty než - s lávky dolLl. Rebekka mu praví:
»Rosmerovský životní názor zušlechtuje. Ale - ale ale - zabíjí štestí ... Jednoho cloveka každým Z])\Isobem již zušlechtil. Mne na cel)" život.« Vadou tohoto »zušlechtení na celý život« je rozhodne, že toho
života pred sebevraždou už mnoho nezbývá. O dvorci
Rosmerove se tu praví: »N a zdejším dvorci od nepametn)'ch dob malé deti nekricívaly ... To je v rode.
Dorostou-li, nesmejí se nikdy.« Jaký rozdíl mezi dvorem tohoto truchlivého vykupitele a vesel)"mi dvorci
Chestertonovými! Mladý, blbnoucí Alving volá v »Príšerách«: »Matko, dej mi slunce. Slunce ... « Ale nikdy
již v Ibsenove díle slunce nezasvitlo.
Str i n d her g, jenž ovládl evropskou scénu po
Ibsenovi, je také pochmurná povaha, ale v jiném smyslu. Je-li Ibsenova pochmurnost pochmurností sevcrského pastora. pripomíná Strindberg parížskou dekadenci. Jeho vyložene chorobná povaha (paranoidní)
mohla se plne vyžíti v dohe, která nemela stylu a neznala jistot. Jeho ohdivující životopisec napsalo jeho
dramatech, že »se zdá, jakoby tato dramata hy!o stvorilo prazlo«; »jsou nekonecne odpudivá a prece pres
svou ohyzdnost fascinující.« Strindberg se skoro na
nic nedovedl podívat normálne: »Jsou neznámí lidé.
kterí sálají takovým neprátelstvím, že jdu na clruhý
chodník, abych se jim nepriblíŽil.« »Toužím po lidech,
ale v samote jsem soc stal t<lk citliv)'m. jakoby moje

Prítomnost
byla hez kuže.« Ve styku s jinými lidmi videl
i1nenÍ« své vlast.nÍ osobnosti.
Zejména nedovede
. dy podívat normálne na ženu. Videl v ní hned
, hned svetici.

*

*

*

dyhychom z evropské literatury
a filosofie 19. stochteli složiti celek, vyšlo by nám asi: nic není
vda, vše je dovoleno. Videli jsme mnoho nelásky
'votu, moudrosti, jež vedla do hrobu, a dobra, jež
o také tam. Byly nám predvádeny
ohrazy nervochoroh, neslušné procento
románov)rch
hrdinll
cilo smrtí, šílenstvím nebo zblbnutÍm.
Pokud
se
imismu hká, sedela celá tato doba na sudu pra. Literatura byla ovládána hlavne smutn)"mi lidmi.
at prich{lzí Nietzschem,
který postavil
pravidlo:
icht mehr c1ie tragischen
N aturen voran! « V boji
imis111us pessimismem,
který byl zahájen
Nietzem, hraje Chesterton velkou roli.

Doba

a lidé

Klcpetár:

Bohéma v soumraku.
Typ bohéma, onen typ, jenž mcl tolik vnejškových
znapro ul11cIce,mohl vzrusti jen v dobe úpadku charakru. Pfejemnelý romantismus citových sensací ustoupil
edání životního cíle v bezútešném
dolee far niente, a
yby byla bohému nestvorila literatura, byla by se tato
rta, tak odpovídající základním
rysum románského
arakteru sama zrodila. Bylo treba nových snu a noch predstav, vlající kravaty
pripomínaly
volnost
voluce, pod širokÝmi strechami klobouku bylo ukryto
'emství idejí a z otrhaných
kalhot
meli meštáci
tušiti nebezpecenstvÍ. Byl to sociologický
prípad, zá"itost pasivního boje proti spolecnosti. Bohéma se z pakého centra rozstríkla po svete a mnoho lidí si liboo ve zpusobu života, jenž se dnes, kdy parížskou bomu tvorí americká jeunesse dorée, staia paradoksnc
eselým. Není vetší neuprímnosti
než hra na bídu. Ve
klcpcní kostela St. Julien le Pauvre, kde se ve stredoeku seházívaIi parížští žebráci a kde Dante hledal svuj
tulek, vidíte dnes zdravé, silné postavy Americanu, a
odu, ve které se koupá valy krysy, nahradily nejbarevejší eoetaile. Ne že by se bohéma zciviIisovala, protože
hému práve nelze zciviIisovat, ale verte, že bolléma
sveta zmizela. I nejdivocejší básník »Šátecku z mlh",
ristan Tzam, je clovek civilisovaný
a pocítající clokonIepe než prumerný Francouz, Pbilippe Soupault objepje talenty v Café du Dóme cestou obycejného sezn::to '{[nía Ilja Erenburg dovede si dát ocenit sv~ $chopsti IitefÚrní a obchodní. A jako mizí bohéma ve PranI, mcní se i tv6.rnost pomeru u nás, nebot klub P. E. N.
. instituce rozhodne rozdílná od krásného, arc1 neorga. ovaného klubu, jejž kdysi soustredovalo
jméno K. S.
eUlllanna. Od zoufalství pred vraty nevestincu a od ky-
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mácivých pohybu, jimiž se vyznacuje otrava alkoholem,
dostali jsme se k vyžehlené náprsence se smokingem a
ke couvertu za petatricet
ceskoslovenských
korun. Bohéma, která se odstehovala
do krásných síní Obecního
domu - tot prece konec bohémy. A budme hned uprímní
a mluvme si hned pravdu: nad tímto koncem nepláceme.
Sudme vždy veci podle jejich pravé tvárnosti: bohéma
mela v sobe 90% snobismu. Všechen ten snobismus prišel nyní k slovu, kdy paríští bohémové utrácejí tisíci
franky, jež získali za dobré dolary svých rodicu, kdy
devcata Montparnassu
neprodávají již svuj bol za sklenku likéru, ale za šumivé víno dobré znacky, kdy slovo
»liberté", jež bubnovalo do uší, vzrušujíc k revoluci, se
stalo standartou,
dekorací bez obsahu, šminkem bez tváre. Bohéma s.e _stala clekorací pro Paríž stejne jako apacství; stejne jako apaci doznívají v rom:ínech Carcových,
bohéma usíná s vyhladovelou
tván osob, jimž se stal
Murger biblí a které umrou se slovy
udolfovÝmi na
rtech.
Bohéma, celá jak byla, znamenala vlastne d!ollboletou
pout inteligence do Canosy. Dlouhodobé dobrovolné
ríkání si primitivních potreb, dlouhodobé dobrovolné snižování vlastní práce, dlouhodobé pritakávání
zásade, že
papír, na nemž je natišteno slovo »akcie", má vetší cenu
llež papír, na ncmž byly napsány nejkrásnejší verše tiomérovy.
Umení se po urcitou dobu vylucovalo
samo
z prostredí, které mu právem prísluší co rámec. Bohémové byli lidé uražení a ponížení, v dusledku toho nespokojení a popudliví. Alkohol je útocištem slabých. Sensibilita umelcu se k nemu utekla. Charakter byl výsadou
silných; dekadence
stvorila cloveka, jenž nedodržoval'
slov, jenž pohrdal spolecností, jenž se vysmíval etice a
jenž nenávidel
ostatní ~umelce ,jen proto, že byli také
umelci. Bohéma provedla a dovršila úpadek umeleckého
charakteru: Umelec ve spolecnosti stával se osobou smešnou pro nemožné vystupovánÍ.
A kdyby (byl pred nekolika léty ješte nekdo prohlásil, že si i básník muže obléci
salonní úbor, byl by býval prohlášen za arcikacíre.
Je velkým pokrokem,
který provedla soucasnost,
že
zasadila umelce do celkové funkce spolecenské.
Umení
uznáno za rovnocenné s jinou prací a umelcí povýšeni na
»delníky rukou božích". Umelci uznali, že se mohou inspirovati i jinými príležitostmi
než prostitucí
a že dokonce tento systém je možno vubec opomenouti, aniž by
'umení utrpelo nenahraditelnou
škodu. Umelecké zásady,
jež se vyvíjely od dekadence, urychlily i vývoj spolecenského postavení
umelcova a uspíšily konec té exkiusivnosti, jejíž jméno »bohéma« tak úzce související s francouzskÝm výrazem pro cikána, ztratilo všechen ten pel
kvetoucích
luk, jímž byly zasypány
šaty básníkovy.
To znamená: jsme na prahu období, kdy bude hodnooena duchovní práce. Jsme u oné etapy spolecenského
vývoje umelcova, kdy básník bude moci nositi cistý límec a odívati se do šatu nikoliv vekovitých.
Jsme tak
daleko, že neztrácíme
ilusi o básníkovi, vidíme-li ho jíst,
jsouce presvedceni,
že i básník má zažívací ústrojí, což
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doba bohémy nechtela uznati. Máme nadeji, že konecne
bude umelec ocenen.
Není se treba obávati toho, co namítali nakladatelé
proti slušným autorskÝm honorárum: že prý umení zmešfáctí. Musíme se smíriti s faktem, že jsou lidé bohatí a
že jsou lidé chudí a priznati, že inteligence cloveka není
funkcí jeho majetkovJ'rch pomeru. Bernard Shaw je dnes
muž, jejž bychom u nás nazvali bohatÝm, a prece nemužeme ríci, Že by hra »Zpet k Metusalému«, kterou napsal
v dobe slušných životních podmínek,
byla horší než
"Vdovcovy domy«, které psal co chudounký debutant.
Nikdo nebude tvrditi, že »Stvoritelé« bratrí Capku musí
býti špatnbu hmu proto, že za honoráre ze svých her
bratrí Capkové mohou slušne žíti. Pres to, že vývoj lidstva budeme vždy spatrovati v tom, bude-li ubÝvati chudých, nebudeme nikdy tvrditi,) že pouze chudí mohou
býti apoštoly. Bohémství v tomto smyslu bylo vlastné
snobismem chudoby. Bohémové pres svoje vnejší bosáctví byli vetšími mešfáky než pan Maurice de Rotschild, jenž ve svém volebním okresu agituje prostredky
tak užitecnými jako jsou stríkacky a nové uniformy pro
hasicské sbory. Bohémové nemeli penez. Když je meli,
nelíšili se nicím od obchodníka spodním prádlem, jenž
prijel uzavríti obchod do velkomesta. Pili stejne jako on,
jedli stejne jako on, hýrili stejne jako on, jenže on všech·
no toto delal proto, aby »užíval«, oni proto, aby »demonstrovali za svobodu ducha«. Neverím, že se dá pri
lahvi šampanského a ve stavu podnapilém uciniti cokoliv
pro svobodu ducha, s výjimkou toho, co je následkem
~odnapilosti. Stejne neverím, že široký klobouk, vlající
kravata a roztrhané boty cloveka povznesou do sfér
esenciální poesie. Ba neverím ani, že básníci musí milovati »bledé holky«, jak zpíval Solc, a že jediný typ umelcovy milenky je neco a la Mimi Pinsonová. K. S. Neumann objevil nám poesii telegrafních drátu, Vítezslav Nezval poesii coctailu, Jaroslav Seifert poesii spacích vagonu. Všichni tfi ukázali v nové forme, že velká vec, o niž
v umení beží, je velmi prostá. Že poesie je všude, kde
je opravdový básník a že poesie baru muže býti cistší
než poesie májové noci, pristupuje-li k ní tvurce s rukama nežnýma á se srdcem ochotným reagovati. Nejvetší
umclectí revolucionári za nejšprýmovnejší maskou tajili
nejvážncjší úmysl. Maska se brzy prozradí. Celé bohémství byla jediná spolecná maska, jež zanechala úhor
místo obdelaných rolí.
Talent je predpoklad jakékoliv umelecké cinnosti. Stejný predpoklad, jako je pro obchodníka smíšeným zbožím
krám. Mimo talent musí míti umelec ješte mnoho vecí,
z nichž disciplina umelecká i životní jsou z nejduležitejšího. Umení není dobrodružství, ale systematické usilování o dílo. Bohémové pro samé hledání inspirace nemohli ani pristoupiti k práci.
Nynejší parížská bohéma jsou lidé požívacnejší než
turisté, jež jezdí profitovati z kursu franku, nebof tito
turisté jsou požívacní príležitostne, montparnassští bohémové jsou poživacní soustavne. Život umelcuv není

vec výjimecná a proto prosta všech zákonu. Lidé, kterl
obcují s bohy, mají býti obrazem jejich cností. Básníci,
kterí se denne po probdelých nocích probouzejí v poledne, jsou nechutni pro svou spolecenskou neužitecnost.
Jsou v takovém úpadku, že nedovedou býti ani velkoryse nemravní. Jejich boj proti mešfáctví mel ten násle·
dek, že prejali všechno to, co uvádeli jako typické znaky
mešfáckého úpadku. Ci je rozdíl mezi hýrícím mešfákem
a bohémem? Je rozdíl mezi touto reklamací »práva na život« a »hledáním inspirace« básníka? Není divu, že bohéma vlila do duší tvurcích hluboký smutek. Byl z nihilismu, z obrazu bídy, z toho »nicevó«, jež je vyznením
.radosti u sklenek s coctaily a víny.
Básníkova radost ze sveta má býti radostí ze životních-kladu. Uznáme i dnes dokonalou formální vyspelost
l3eaudelairovu, ale jeho inspirace nebude naší. Drahokamy vsazené do korun minulých staletí nelze vytrhávati
pro ozdobu dneška. Nebudme eklektiky, ale tvurci!
Celá bohéma byla eklektická. Prežila válku, aby doznela v prívalu vysokých hodnot dolaru a libry a aby
se tímto zaprodá ním morskÝm mocnostem dokonale
zkompromitovala.
U nás bohémové parížského strihu
byli lidé prenesení. Príbeh Gellneruv zustává prec Jen
príbehem mesta nad Seinou. Naše národní povaha necht
si hledá výraz sobe nejbližší. To nebude nikdy prostredí
R.otondy. A proti všem obdivovatelum Paríže tvrdím, íe
nám bohémy v tamním slova smyslu není zapotrebí. Na·
še umelecké prostredí má své spolecenské zákony. Mužeme se príti, zda dobré ci špatné. Ale nikdy nebudeme
ochotni vymeniti je za horší.

Nové knihy.
Karl Liebknecht:
Listy z pole a z káznice. Preložili L. a J.
Fatkovi. Dopisy nemeckého socialistického vudce, které podobne
jako listy jeho družky ve smrti, Rosy Luxemburgové, nabyly
jisté proslulosti. Liebknecht byl již pred válkou pro antimi1i·
tarismus odsouzen na pevnost. Za války bojoval proti vetšine
sociální dcmokracie, která se postavila za Hindenburga. Stal se
hlavou Spartakovcu, opet byl uveznen, a po prevratu, v lednu
r. 1919, y revolucních zmatcích, byl i s Rosou Luxemburgovou
zavražden nekolika dustojníky. - Dopisy vydala »Družstevní
práce« v Praze. Stran 220 za Kc 14.-.
Rudolf Vrba: NebezjJCc'í druhé války svetové. (Úvahy o bezpccí csl. republiky.) Za Kc 25.-. Str. 136. V komisi Fr. Rivnáce.
R. Hromada, O. Petr: Esperantslw-ceský
slovník. Nákl. Nov6ho lidu v Eme. Za Kc 6.-.
Chceme, aby vše bylo lepší. Z ankety »Ruchu« 1926. P~áce
odmcne.r.é cenami. Usporádal a úvodem opatril Jan Janca. 7. císlo
Knižnice »Ruchu« v Eme. Za Kc 4.-.
Jaromír Necas: Spojené státy evropské. Obsah: Stará myšlenka, novi lidé. Vzor Ameriky príkladem pro prívržence Spo·
jcných státu evropských. Panevropa Coudenhovova. Socialistické
stanovisko ke Spojeným státum Evropy a. ke Spolecnosti národu. Postavení csl. republiky v poválecné Evrope. Stran 220
za Kc 27.,-. N ákl. »Cinu«.
J. T. Samat: Býk Sangar. Román. Preložil Vlad. Kucera. Príbch velikého býka-zápasníka. Nákl. AI. Srdce v Praze. S obál·
kou J. Rambouska. Za Kc 18.-.

delných utopií morovsk)'ch, bellamyovských [leb morrisovskýcli,
které se zrodily ze sociální nadeje do budoucnosti a, promítají
tuto nadeji útešným obrazem skutecnosti ocištené, jsou Tesn()4
hlídkovy - stejne jako Swiftovy - utopie vÝrazem sociální nepatetické hruzy z dneška, jehož pokriveniny se zjevují
v perspektive tricátého veku jako podivné polodetinské,
polobarbarské pitvory, propracované zvlášte poškleone a pri
RudoU Tesnohlídek: Vrba zelená.
tom zábavne ve vztahu mužu a žen, v pomeru práce a'
. :IX. Nákl. Fr. Borového v Praze 1926. S kresbami
sportu, v oblasti náboženství, novinárství a soudnictví i s vezar. Krále. Stran 354. Cena 40.- Kc, váz. 52.- Kc.
nictvím. Zde se spisovatel projevuje satirikem, lIekdy inspirovaným drobnými pošetilostmi dobovými, jindy však nadaným
docela snadno vypocísti a odlišiti všecky prvky, z I!Uchž mocnou silou všelidské typisace; kdyby se byl pri tom méne
Tesnohlídek skládá své románové celky. Genrová, kresba
sveril improvisacní náhode, mohl stvoriti kárnou a vÝsmešnou
h figurek a situací z brnenského mesta i obvodu stojí
fantasii infernálního zasvecooí swiftovského. Má od velkého Ira,
v popredí a stále dosvedcuje, kterak úzkostlive verné,
jemuž je jinak nepodoben svÝm stále propukajícím lyrismem,
a ostré pozorování každodenní skutecnosti slouží za
jeden základní rys: pesimistické presvedcení o tom, že se clovek
o prekreslující a stilisacní snaze odvážného karikav podstate nemení, že není ani pokroku ani vývoje a že pouze
, Ale mezi temito postavickami na! pohled banálními,
zevní formy lidského života podléhají pretvárejícímu caj>u. Na
prostc prevzatými z denní kroniky novin nebo z jejich
pohled není mezi uchvátaným, prumyslOvÝm, rafinovaným Brnem
rubriky, vybírá si spisovatel pravidelne nekterou, aby ~a r. 1924 a mezi novobarbarskou, pastýrsky primitivní selankou na
, do jaké míry je analytickým dušeznalcem: odhaluje
jeho troskách »ve vohrade pod Kopeckem« z r. 2924, v níž se
znacne :subtilním soumrak jejího nitra pod nárazem
mluví dnešní hantýrkou zlodejskou a plotnáckou, pranic spoo neb manželského zmatku; obnažuje ji, ana se, zbalecného, ale analysujeme-li bedliveji základnejší vztahy mezi
epolecenskéhopríslušenství a mravních konvencí, rozpolidmi, jejich pracity a prapudy, je ta týž clovek toužící, chybuDa. své pokorené a zrazené lidství;
zpovídá j i z celé jej í jící, trpící. V tomto smyslu se podaril R. Tesnohlídkovi zvlášte
%Úcelné
a plané existence. A pak se stávají jeho domnele
dvojí erotický románek, do nehož se malír J arýn a docent Miné a jaré knihy naráz melancholickými pohledy do duší
kulášek dostanou v ženovládné obci r. 2924, kde ženám pripadly
d, Z nichž proudí mrazivá mlha a ciší bezútešný nihi1ismus. mužské, mužum ženské funkce v lásce, manželství a domácnosti:
to jejich jediný paradox. Uprolstred stránek, jejichž
Silenka »novinárský kluk« i Jízdenka-Krepelice skrývají pod
rská zevrubnost a drobnokresebná dtlkladnQst ve zpodobovýbojným povrchem svobodných a vládnoucích žen totéž srdce,
banality všedního dne casto až odpuzuje, zasvítí najednou
toužící po neze, ochrane, teple, jaké mely a zatajovaly jejich
ým jasem mesícním pasáž kouzelne lyrická o krajine
predchudkyne pred tisíciletím.
o úsmcvu prírody prede dnem, o záludne vábivém mlcení
Práve tu ukázal R. Tesnohlídek celou zvláštnost svého humoru,
_ to si básník, tuto veznen)' povoláním neb vlastním rozrozmarného i melancholického, satirického i lyrického, vtipného
, poprává náhlou volnost, aby vyjádril svou touhu, svuj
i pesimistického, který pak proudí, prímo jsa formulován v zátvé smyslne citové okouzlení. Nedosti na tom. Tento náverecné kapitole románu, kde se hrdinum, náhle procitnuvším do
realista. jemuž se každá nicutka soucasného života a jeho
skutecnosti a prítomnosti, težce zasteskne po hre klamu po zázdá dosti hodnou prozkoumání a zachycení, tento impresioludnostech snu, po parodiích utopie, slovem po oné vrbe zelené,
, spisovatel,trávící zdánlive vÝhradne ze smyslOvÝchdojmu,
jež, s názvukem na ha,n,týrku zlodeju zahaluje svými splývajíobcas silnou potrebu fantasticnosti až romantické, která
cími vetvemi cloveka jakoby svatebním šatem iluse. Pro tento
°dluje a unáší do svetu, obmenujících k nepoznání všecku
humor dlužno prominouti lipisovateli mnohé: že román jenom
a stavejících ji na hlavu. Jeho fantasie má pri tom svou
rozprádal, ale nestavel, že do neho skládal episody a postavy,
ou Iog-iku,která presvedcuje, svou visionárskou dusledkteré mu prinesla pouhá náhoda a nikoliv vnitrní nutnost a že
primrazující ctenáre, svuj zákon nutnosti, jímž je rozvoj
jednu episodu (u Tausiku »U stápek«) rozvlekl nade všecku
urcován a vázán.
míru, že protiváhu ke svému osobitému lyrismu hledal v banaek zosllovaný z techto živlt''t prekvapuje, ano mate do té
lite sem tam až zarážející, že vetšinu postav - ovšem s vÝ, že se tážeme, nemystifikuje-li nás autor, pozvolna však
jimkou Jarýna, Mikuláška a Silenky - lSotva naznacil. Ale pres
áme zvláštní jeho sugesci. Nebo( Tesnohlídkovou výsadou
to prese vše ucinil nábeh k genru u lIlás nad sul vzácnejšímu or docela ojedinelý v naší soudobé próse: plyne jednak
k opravdovému humoristickému románu.
tálého sdružování onech ruznorodých prvku, jednak ze
A. N., Lidové Noviny, 28, IX. 1926.
ého spojování rozmarného genru a zádumcivého lyrismu a
cIoprovázenneumdlévající sympatií ke všemu, do ceho se oko
Dorova Italie.
telovo intensivne zadívá. I když v Tesnoh1ídkove básJosef Hor a : ltalie. Verše. Sbírka Zlatokvetu, nákl. Fr.
ém svete všecko nestojí bezpecne na svém míste, jako by tu
rovnováha porušena s jakousi okázalou schválností, je to
Borového v Praze, 1925, str. 60. Cena 27.- Kc.
docela osobitý svet, stvorený poetou, který jde svou
Horovy verše patrí k nejlepším, jak se dnes objevují, i když
cestou.
jsou C<liStona hony vzdáleny vší pachtivé modernosti a i když
eIco vetší merou než Liška Bystrouška a než Kolonie
úzkoprsá tendencnost je nekdy pretvO'rí v pamflet. Všecky bás'
jslk uskuteC1'íujenovÝ fantastický román Tesnohlídkuv "Vrba
nické sbírky v poslední dobe byly zatežkány nevhodným tenc jeho rázovitou koncepci sveta -a umení, kde humorem
dencním balastem, básnicky vždy neztráveným. Také poslední
leskují slzy a posmechem melancholie a kde si básník pro
kniha nese ješte toho stopy, ale celkove je v ní básník štastnejší.
osvobozující potešení buduje visionárskou ríši protismyslTakOvÝch pamfletických básní není mnoho, je to v nové sbírce
možností. Toto videní letní noci, které na krídlech snu
jen jediná venovaná Mussolinimu, ostatní však ve své tendencjení a utopie unáší nekolik bodrých a namnoze typických
r.osti jedinecne osobité a básnicky zhodnoceny. Na pr. taková
ft 7. roku 1<)24o tisíc let napred a dává jim v prekvapení,
básen "Uvidím boha sveta« je skutecnou básnickou hymnou na
rozkoši i v hruze prožívati detinství nové civilisace, narozené
smysl práce. Básník severský, smutný, plný chmur a žalu, jede
troskách jejich vlastní pochybné kultury, zaradí si znalec
k jižnímu mori, aby u neho strásl svuj severský žal. Jestliže se
tury dosti snadno do vývojového príslušenství. Vede k nemu
nejednou vyzvání, jak tyto bolesti v nem utichují a v nitru se
do Cyranovy fantasticky roz'mamé pouti na mesíc a od
zamykají, prece jenom jindy poznáváme, že se nedovede plne
e satirických cest Gulliverových pres Cechovy shovívave huoddati kouzelné moci more za ruzných pocasí a zmen, že jej plne
výlety páne Brouckovy, jímž se u nás takto po prvé
nedovede spoutati živá krása skutecnosti, slyším najednou, jak
vá samostatného potomstva, pouceného patrne novodobými
je pri vší té kráse pln nepokoje a neklidu metafysického. Je
'emi o psychologii snu. Myslím, že nic není pro »Vrbu
myšlenkami casto doma na severu. Kudy pak jde Italií, zachy'
« vÍCepríznacno než práve její kolísání mezi visí utocuje prchavé dojmy a podává je v lehké básni, v prchavé impro'kou a opravdovým románem I5nu. Podivuhodné príhody
visaci, impresionisticky, crtavé, a nekdy až cítíte, že básen ne·
ve]arýna, docenta Mikuláška kocího Františka, bankére Rabyla básníkem d::>tvorena a také ne dožita. A trebas je takrka
a strážníka c. 134 v trináctém století i v rodine žida Tausika
ve všech jakýsi rytmický šum a ruch, prece jen netryská ze
eskyn na Blanensku odehrávají se docela podle zákonu svovšech
rytmická štáva dozrálého plodu. Italií nešel všude básník,
o postupu snového, do jehož pásma propadají se hrdinové
e v noci ze bdení, ponekud zastreného alkoholem, a z neho'ž ale i politický mysHtel, jež lze nekdy težko odlouciti.
Jednu vec však chci ješte vytknout: básník tak šetrný k janzem vymotávají s úsvitem nového dne; snovou logikou by
zyku by nemusil psáti tak zahnízdený a ohavný nevkus jako je
patrne vysvetlil a cástecne omluvil také hlavní skladebný
»za nej«. Nemluvil bych o tom, ale opakuje se to už z drívejších
ostatek knihy, násilné pripojení tausikovského komple~u na
sbírek. Jinak kniha Horova, již vydalo nakladatelství v úprave
atavistického Brna z roku 1924.
nanejvýš vkusné s obrázkem Oto Nejedlého, je kniha opravdu
e to, co skládá nejorig~nálnejší výpln jejich snovÝch pobásnická, která je uprostred dnešní básnické produkce událost!
a co se rozrustá ve vlastní obsah knihy, totiž spolecenské
radostnou a milovníku poezie požitkem.
~ nového lidstva budoucnosti, není již vÝsledkem snové
J. V. 5., Dustojnické Listy, 29. VIII. 1926.
ti, nýbrž utopistické kombinace. Na rozdíl od pravi-

epíše o našich knihách
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KNIHY PRíTOMNOSTI
Jako druh~ý svazek

práve vyšla

významná kniha

DR. KARLA
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ENGLISE
I'

OTAZKYA NAZORV
obsahující

výber 100 nejduležitejších
z Lidových Novin
z

Doplnte
své národohospodárské
vzdelání

pred

clánku

m I li V Y a li t o r o v Y li vád í m e :

... Vydávám-li
soubor sta svých clánku z "Lidových
Novin" z doby války a od prevratu (napsal jsem jich od
prevratu
celkem pres pul tretího sta, avšak obmezený
rozsah nuti k výberu), jsem si vedom, že uverejnuji predea financní historie naJi, jak
vším kus hospodárské
se mne jevila jako soucasnému pozotovateli. Nescházi takovi
sbirce pestrosti,
zato jí schází soustavnost.
Proto jSlm
se skupil clánky v menší oddíly dle vecných hledísk. Urmitl
oddílrl jsou clánky otišteny v casovém poradí. Vyšlo-li
o témže predmetu po sobe více clánku, jsou zde spojeny
a opatreny datem posledního. Mezi clánky jsou tiž dve
reci. U každého clánku je datum, ponevadž jest tohoto
treba k plnému porozumení.
staré arguPonevadž se historie opakuje, jsou nekde
menty dobré. Nekdy je dobre, po uplynulém roce podívati
se do starého kalendáre, zda se pocasí prizpusobilo jeho
veštbe.
V Praze v dubnu 1926.

i

Dr. E"glil.
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OBSA.H rozdelen je v tyto oddíly a kapitoly:

I. Národní hospodárství
mimo
1. Hospodárská
samostatnost.
2. OstatnÍ.

penežnictví.

II. Peníze, mena, úver.
1. Penežnictví,
úvernictví, státní úver.
2. Mena a menová politika. (Mimo deflaci.)
3. O deflaci zvlášt.

I ODDÍL

ODDÍL

OODlL

III. Sociální politika.
1. Úredníci, ucitelé.
2. Živnostníci.
3. Delnictvo.
4. Bytová a stavební
IV. Verejné finance.
1. Dane a dávky.
2. OstatnÍ.

krise.

V. Ruzné clánky.

Nepostrádatelný doplnek Englišova "Národního hospodárství"
Za Kc 40·- u všech knihkupcu a v

nakladatelství FR. BO ROVÝ,

Praha,

Jindrišská 13.

