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Prítomnost-,

Politika

Pohnutý týden.
posledního týdne, který se. obzvlášte vyzna

neukazovaly politiku s chutné stránky.
Ut sám od sebe o politice a politisování ne

mýšlí a radeji odvrat od nich káže, do
mínení novou posilu a príklady, na které
ukazovat. Je-li politika ovládána debatou

nemuže to ovšem nikoho presvedcit, že po
ušlechtilé zamestnání. Také nepovzbuzuje,

žádné okno v národe není tak vysoko, aby
i rozbito kamenem, a že nicemu se nepri
á cena, aby to bylo za všeobecného souhla

o pred útoky brutality. Bojíme se, že pocet
kozáci v ostudách tužení nazývají e",tét.\",

vzrustati. Nemužeme ani ted souhlasit s od
politiky. Nazýváte-li politiku hanebností, ne

te, že tato politika, at už je jakákoliv, prece
utecnosti vládne. Je možno sice nestarat se
a svede to každý netecný clovek. Ale není

iknout podmínkám, které nám politika pri
kojíme-li se tím, že budeme politiku nazý

no tí, dopadne to tak, že hanebnost bude na
. Práve v dobách, kdy politika nejvíce se

hanebností, je treba každé síly, aby slušní na
hy nad neslušn)Tmi. Skutecne svobodný clo

ese pomyšlení, že záležitosti obce, k níž patrí,
vovány lidmi nehodnými. N erozmlou \Táme

Jeho hnev. Ale chceme, aby to byl hnev plodný.
e pouze moci se uverí. Nejde jen o to, aby

fí lidé. Jde také o to, aby dobrí lidé meli moc.
ebude, nedobrí si s mínením dobrých budou
• s hrackou.

*
í událostí týdne stal se rozhovor, který mel
t Masaryk s redaktorem »Prager Tagblattu«.

uto rozhovoru postavily se do jedné fronty
elní a kongruové koalice (sluší se pripome
mimo živnostníky) a potíraly jej tóny silnej

tencími, jak kdo byl práve pri hlase. »N á
sty« potíraly interview tónem tak silným, že
ek propadlo konfiskaci. Nejsme toho náhledu,

mínení presidentovu vubec nesmelo odpor 0-
po lední projev presidentuv byl takového rázu,
dala ocekivati sebeobrana postižených. J Silte
pre vedceni, že Masaryk sám si byl vedom, že

dal na procházku, ale do boje. Nikdo nesmí býti
ivní, aby my lil, že politická strana bez hlesu
nepríznivý projev o sobe, i když je to projev

tuv. Dovedeme dobre pochopiti, jednají-li po-
trany s presidentem jako rovný s rovným. Te

de o tyto principy, a onen muž, který se v úvod
Venkova« bušil do vyvatované svobodné hrudi

oval právo kritiky i vuci presidentovi, horlil
zbytecne. U nás je už, tuším, dostatecne doká

že ani president z všeobecného pravidla kritiky
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vyjmut není, a zejména národne demokratické noviny
mohou platiti za velký a nesmazatelný toho dukaz. Ale
jiné principy jsou v sázce. Jde o to, jak se kritisuje,
a hlavne, proc se kritisuje. Nestalo se prece, že presi
dent z CÍsta jasna neco rekl a za to sklidil odpoved.
Masarykuv projev není prícinou, ale následkem akce
proti nemu. Nezaspali jsme prece posledního ctvrt
roku. A odpoved, kterou Masaryk dostal na svuj in
terview, je jen cástí této akce, a nekteré kruhy si jej
vzaly za vítanou príležitost, aby akci privedly k vrcho
lu. Nejde o samostatnou událost, ale o cást boje, který
už dávno je v proudu. A v tomto boji veru nejde o to,
je-li dovoleno kritisovat Masaryka. Z ruzných duvo
du vlece se v naší politice - nekdy na povrchu, nekdy
pod povrchem - zápas o Masarykovo postavení v my
sli národa, a pravá otázka, vy svobodný muži z »Ven
kova«, zní spíše tak, smí-li se Masaryk bránit, cili zda
i pro neho neco z té svobody platí.

Jak bylo možno ocekávat, nalezli odpLlrci sousto
v tom, že Masaryk projevil své názory prostrednictvím
nemeckého listu, a pokusili se vykoristiti z toho faktu
'všechno, co se dá i nedá. Budiž nám dovolena po··
známka, že máme pochyby, byla-li presidentova volba
prostredníka takticky vhodná. Zajisté nemáme nic
proti tomu, jestliže president s Nemci otevrene roz
mlouvá o vecech tohoto státu, a strany, které s Nemci
práve nyní ne pouze rozmlouvají, nýbrž se do
mlouvají, nemají mnoho práva se nad tím po
zastavovat. Národní demokraté ovšem, i když s Nem
ci pul roku budou sedet u jednoho stolu, stále
se budou tvárit pred verejností jakoby nevedeli,
jak vypadá Nemec zblízka. »Prager Tagblatt« je list
k státu aspoll tak loyální jako »N árodní listy« a listem
iredenty jej muže nazývati pouze nekdo, kdo se do
neho nikdy ani nepodíval nebo kdo vLlbec nejradeji lže.
Tento nemecký list nevychází ani v Kocourkove ani
v Hulvátove, a snaží-li se nekterí, kterí mají domovské
právo v techto dvou obcích, nad nej se vyvyšovati, je
to proste smešné. Pravda ovšem zustane pravdou, at
už se sdeluje Nemci, Cechu nebo Cínanovi. Ale je
zbytecné dávati nepríteli dobrovolne do ruky zbrane
proti sobe. Masaryk zná své Pappenheimské a ví, že
kdyby rozhovor nebyl vyšel v nemeckém listu, meli by
toho o mnoho sloupcu méne co ríci. Nemá se tedy ani
na toto zapomínati. "Národní listy«, kdykoliv se nynx
zminují o presidentove projevu, nenazvou jej jinak než
>,Unterredung mit Masaryk«, v cemž patrne má spo
cívati nejaká satirická síla. »Prager Tagblatt« ovšem,
ponevadž je to list nemecký, nemohl onen interview
n~depsati jinak než nemecky. Vždyt prece také vždy,
kdykoliv mluví o dru Kramárovi, nenazývá. jej »pan
Kramár«, nýbrž »Herr Kramar«, a mluviti stále I)
>/Unterredung mit Masaryk« není o nic vtipnejší, než
kdyby nekdo stále jen o »Herr Kramar« mluvil, pro
tože to tak v »Prager Tagblatl1« stálo. Ostatne páni,
kterí práve patrí k einer tschechisch-deutschen Mehr·
heit, meli by si ukládati v této veci vetší reservu, pa
matujíce bud toho, že v »Prager Tagblattu« se už ne
kolikrát také titulek »Eine nationaldemokratische Zei-
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tung fur die tschechisch-deutsche Koalition« vyskytl,
nebo toho, že nekteri z nich, jako lidovci, prímo usne
sením výkonného výboru Nemce ke vstupu do vlády
vyzývali. Soudíme, že Masaryk svuj nacionalismus dí..,
km celého života a zejména v letech válecných více
než dostatecne dokázal, a že nejak zvlášte jej ocisto
vati z podezrení národní vlažnosti' není treba. Tyto
veci uvádíme spíše jen k charakteristice tech, kdož ne
mecký titulek v nemeckém casopise staví jako svedka
nad svedectví celého životního díla, které pred námi
všemi stojí jasne a naprosto nedvojsmyslne. Uvažujte,
mohou-Ii míti pravdu lidé, kterí nemají lepší argu
menty.

Ve »Venkove« vzal do ruky záležitost nejaký ma
zaný muž a tuze po farizejsku s ní nakládal. Projevil
nejdríve ohromnou star.ost o presidentovu autoritu a
uronil pak nekolik slz, jimiž nekterí lidé zacínávají,
chtejí-li provést neco špatného; nad presidentovou
autoritu, praví pateticky muž z »Venkova«, má národ
sotva co cennejšího; tato autorita, obává se však onen
muž dále, je podkopávána, jestliže se president expo
nuje v aktuelních bojích a obrací-li svou autoritu verej
ne proti nekteré politické strane, jako to ucinil tento
kráte proti národní demokracii. Kdyby agrární orgán
proste rekl, že president vubec nesmí verejne projevo
vati svého mínení o vnitrních záležitostech a dávati. za
pravdu té nebo oné strane, mohli bychom o tom vážne
uvažovat. Jestli~e však »Venkov« se dokládá starostmi
o presidentovu autoritu, pak už víme, že z neho mluví
faleš. Kdyby agrární orgán skutecne choval tak velkou
péci o presidentovu autoritu, byl by v poslední dobe
nalezl mnohou lepší príležitost, aby ji ochránil. Ví tak
dobre jako každý jiný o tažení, jehož cílem je podko
pati tuto autoritu. Proti tomuto tažení ani slovem ne
hlesl. Vyskocil na obranu presidentovy autority teprve
v tom okamžiku, když president sám obrany své auto
rity se ujal, k celému tomu tažení proti sobe nekolik
slov rekl a nekteré body sporu objasnil. Podle mínení
»V enkova« pak o presidentovu autoritu jest nejlépe po
staráno, jestliže kde kdo jak chce do neho rezati smí,
kdežto jemu se veškeré mluvení zakáže. To by byla
ovšem autorita tak dl'tkladná, že pod ní každý ml'tže
býti pohrben. Masaryk prirozene nemá chut skonciti
jako obet takového potmešilého uautoritování. Ne
smí-li býti, jak »V enkov« prohlašuje, v národe státo
tvorné strany, proti níž by se ~mel president vysloviti,
pak, ponevadž všude a vždy pravidlo n e c o z a n e c o
platí, nesmí býti naopak ani státotvorné strany, které
by bylo dovoleno organisovati útoky proti presidentu,
jenž prece je také státotvorný. Jestliže strany mohou
.:i presidentem jednat jako rovný s rovným, pak s nimi
prirozene i president jako rovný s rovnými jednat
muže a dokonce už a za všech okolností musí b:hi pre
sidentovi ponecháno právo, aby se volne vyslovilo fa
šismu. President je nejvyšším strážcem ústavy a má
prímo povinnost odsouditi hnutí protiústavní. »Ven
kov« by to však chtel zaríditi tak, aby president fa
šismu byl dotknutelný, kdežto fašismus presidentovi
!iedotknutelný._ Souhlasíme ovšem s tím, že president
má býti mlcelivejší než prostý obcan a že v normálních
pomerech radeji svého mínení nemá dávati najevo a
nemá do každé pl'ttky se mísit; má použíti neverejných
prostredkl't, jež jsou mu dány, aby uplatnil své pre
svedcení, a opírati se má o ochranu, kterou mu posky
tují vláda a státotvorné strany. Ale v tomto ohledu po
mery u nás už po nejakou dobu nejsou normální.

Úrednická vláda sttrle se bojí, aby jí státotvorné S

nechytily za límec, a presidenta nekryje, jak by
ti lidé pak, kterí politiku státotvorných stran v
sami ohýnek proti presidentovi podpalují. »V
ví velmi dobre, Ž(l presidentovo mlcení v každém
rádaném státe má své podmínky. Nedostává-Ii se
sidentu rádné obrany, na niž má právo, pak prir
mu nezbývá nic jiného než cesta do verejnosti.
sident nemá míti více práv než obycejnÝ obcan,
také ne méne. A k všeobecným lidským právum
moci lži proti sobe pronášené vyvraceti. Pokud se
sidentovy autority týká, »Venkov« a jeho strana
vinnosti státvorné strany neslušne a úmyslne zan
valy. Kdyby agrární strana, pametliva povinností,
má jako nejvetší strana, sama národne demokra

. a klerikální strl'tjce štvanic porádne za ucho vzala,
musil by Masaryk osobne své pre vyrovnávati.
mernictví je protivné; a licomernictvÍm je, jest1i"
kdo, kdo laskave podrývání presidentovy au
trpel, nyní, když toto podrývání je ohroženo, s
o presidentove autorite vyrukuje, která prý ne ú
ale obranou trpí.

Chceme-li správne pochopiti roli »Venkova«V

záležitosti, nesmíme prehlédnouti, že projev presi
tl'tv dotkl se také agrární strany na citlivém
Každá strana je lechtivá, hrozí-li jí blamáž. Ma
totiž rekl, že konecný výsledek Gajdovy aféry
trpkou lekCí pro jeho protektory. Agrární strana,
notisována predstavou, že Gajda je prý ochráncem
canského porádku, byla také mezi protektory. Už
patrne soudí, že v této záležitosti zajela dále než
Avšak bud jak bud, o tom je pevne presvedcena,
nejvetší strana v republice je povýšena nad vY
trpké lekce, i když tuto lekci udeluje skutecnost.
tedy naplnena práve vdecnými pocity k tomu, kdo
chod trpké lekce ješte verejne ohlašuje. »Náro
sty« prímo vyslovily podivení nad tím, že pre'
aféru Gajdovu nepokládá za skoncenu. Chápeme;
»N árodní listy« byly náramne spokojeny s nyn~
stavem, kdy verejnost znala jen výsledek, ale ne
vody. Ponevadž vojáci jsou špatní politikové, v
záležitost Ga jdovu, která jim byla prenechána,
že pred verejností zl'tstala v polotemnu. Lidu se
dostalo sdelení, že generál Gajda byl pensionován,
nereklo se mu, proc. Vojákum ovšem konec koncd
neprísluší se starat o politickou stránku záležitos
vláda, která by se mela starat, se také nestarala, pa
opet z toho duvodu, aby se vyhnula konfliktu se
nami vetšiny, kde sedeli samí Gajdovi protektori.
Se stále mohly rozširovat reci, že mu bylo ukrivd
že byl lstive odstranen temi, jichž plánum se stal II
hodlným, a vubec bylo možno ríkati co kdo chtel.
se národne demokratickým novinám znamenite h
a proto by aféru Gajdovu radeji pokládaly za skon
než za neskoncenu. Tuší, že úplné svetlo v této zá
tosti nebude jejich prítelem.

Specielní výkon v odpoved na presidentuv inte
podaly ovšem »N árodní listy«, a snad jest litovati
tento výkon se pricinením censora odehrál jen za
tou. Nekdy je skoro lépe ponechati špatnosti voln
aby se plne projevila a sama se zošklivila. Druhého
nemeškaly ovšem »N árodní listy« napsati, že byly
baveny pro »poznámky, které byly vetšinou rázu
kumentárního a neosobního«. A je práve škoda,že
rejnost nemuže seznati, co všechno tento orgán .
lJokládá za poznámky rázu dokumentárního a neo
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tyk s urcitými individui ustálilo se již pra
je lépe se jim vyhnouti. »N árodní listy« ,patrí
této kategorie, Je težko unést dojem, povstá
ho, jestliže takový nejaký Sís nebo Hlavácek

,Jenžse jmenuje T. G. Masaryk, ciní ony po
rázu dokumentárního a neosobního. Agrární

enkova« však nazve patrne toto pocínáni
ích listll« svobodou; jemu prý se protiví lidé
e, kterí Masaryka stále jen chválí; více u neho

obodný muž, který i proti Masarykovi svuj
dovede ríci. Touto apotheosou agrární muž
žurnalisty, kterí nyní organisují proti Masa

kampai1.Tím dosáhl »Venkov« patrne vrcholu
oleném a zneuctívajícím uZLvání slova s v 0
Jak dobre, jak dobre známe ty svobodné muže!
kdo má peníze a chce neco podniknout, muže
každém prstu tucet takových svobodných mu
u nezaslouží obdivu ani chvály, že na príklad
rykovi mohou se svobodne cili drze vyjadrovat.

prece žQldnéri jednoho pána meli naprostou
vuci druhému pánu, s kterým jejich pán vál

oboda ovšem se nedokazuje tím, že se píše proti
proti komu psáti jest nakázáno. Každý ve svém

í musí dobzovat svobodu jinak. Ti, kdož
apraženi do vozu páne Hlaváckova, útoky na

ta nebo Beneše svou svobodu nedokáží. Jejich
jest, zda by mohli o panu Hlaváckovi ríci

é slovo. Ti, kdož podelku jí v klerikální do
ti, nemohou svou svobodu zase nijak než v po

k své zamestnavatelce dokazovat, nebot rekne-li
tnavatelka: »Vynadej mu!« a služka poslechne,
to ješte není žádná svoboda. A agrárnímu muži

aryk, ale na pr. Hodža je Rhodus, na kterém
l1kázat, jak umí skákat. Žoldnér nemá svobodu
I že smí strílet a píchat; to je mu naopak na
o. Tak nás tedy, když už 'své zámysly chcete pro-
ušetrte asp011recí o svobode a neuvedte všechna .

lova u generace, která teprve dorustá a ucí se
, hned predem v posmech. Pokrytectví je vubec
otivncjší stránkou v techto aférách. Už na lhaní

"žko se dívat. Ale dvojnásob težko je asistovati;
'že lhári se práve za obhájce pravdy vydávají a
~ kricí, že pravda musí zvítezit. V podobné veci
pan senátor Dyk už jde na nervy. V zal si totiž

zvyku psáti clánky proti - delání skandálu. Ci-
o to clen národní demokracie a k tomu ješte v »N á
ích listech«, pak to ovšem pripadá tak, jako kdyby
kuráku náhle proti tabákovému dýmu manifest

1. Tak starému enfant terrible svatouškov
í. nesluší. Rovnež se musíme ohraditi proti zpusobu,
" »Lidové listy« užívají slova p r a v d e pod o b-
Napsaly, že presidentuv interview bude míti prav
ohne horší politické dusledky, než dnes kdo tuší.

pravde-podobne, nýbrž vám podobne, pánové z kle
, ní strany. Nesluší se, aby ten, kdo se chystá pro
ti nejakou špatnost, pouštel do sveta proroctví, že
pravdepodobne neco špatného stane, a aby se tvá
jakoby to z hvezd hádal. Prímému muži sluší jiná
: já, monsignore Šrámek, chci provésti to a to.

*
Jinou sensacní událostí týdne bylo prohlášení, které
konný výbor strany ceskoslovenských socialistu vy
l proti poslanci Stríbrnému. Povážíme-li, že ješte
jare byl p. StríbrnÝ vudcem strany a dnes už »C~
, 510vo«neotiskne mu ani prohlášení tak malomysl
ho rázu, jako bylo to, které potom otiskl v svém tý-
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deníku, že totiž by ho ani to neprekvapilo, kdyby byl
ze strany vyloucen, pak musíme ríci, že velcí páni
jezdí rychle. Tento prípad bude úplne vyrízen ostatne
teprve na sjezdu strany a nechceme se O nem predcas
nc vyjadrovat. Ale p. StríbrnÝ si ocividnc už sám po
nekolik týdntl byl vedom, že se mu houpá puda pod
nohama'. Proto, když noviny oznámily, že pan Kahá
nek, hlavní žurnalistická opora pana Stríbrného, pre
stoupil do strany agrární, pripadalo to každému, kdo
znal Stríbrného pomer ke Kahánkovi, tak, jako kdyby
nekdo, kdo se chystá preskocit príkop, napred zava
zadlo hodil.

Dr. Kramár se rozhodl.
Tu dobu, co v národne demokratické strane nabý

val p. Hlavácek stále více vrchu, cehož cile užil k tak
intimnímu spojení strany s fašismem, že už vl'tbec
není možno rozeznati, kde národne demokratické kon
cí a fašistické zacíná, .tu dobu trávil dr. Kramár v Ita
Iii. S velmi oprávnenou zvedavostí se cekalo, co vudce
strany po návratu rekne povesti, do které p. Hlavá
cek stranu privedl, a zda behání za cernými koši.lemi
schválí ci prohlásí-li je za blud a nedovolený pomer
a dá za pravdu skupine p. inženýra Dvorácka, kt(;ré
ve strane zatím nezbylo nic než slzy a lomení rukama.
Dyli optimisté, kterí doufali, že dr. Kramár energi
cky rozetne uzel, v nemž národne demokratické a fa
šistické je spleteno ..

Nejakou dobu po návratu se dr. Kramár choval
mlcelive. Až rozhovor Masarykuv s redaktorem »Pra
ger Tagbl?-ttu« pohnul ho k napsání clánku pod .titulem
»Moje odpoved, v nemž 11?-imQjiné také tu odpoved
dal, kterou od neho verejnost cekala, a promluvilo po
meru strany k hnutí, které v hlave i na košili barvou
temnoty se vyznamenává. Z clánku 'toho zret~lne vy-. . ,
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plývá, že dr. Kramár prijal p. Hlavácka za vlastního
a že si z Italie neprinesl mece, jimž by roztal uzel.
Snad italské ovzduší neobsahuje dostatecných proti
jedu proti fašismu, ci snad se dr. Kramár takto roz
hodl hlede »na všecko«, jak praví ve svém clánku, »co
jsem musil zakusiti od nových pánu situace«, a poklá
daje fašismus za dosti dobrý prostredek k tomu, aby
se novým pánLlm situace dostal na kobylku.

Nikdo ovšem neocekával, že dr. Kramár -svou stra
nu verejne prohlásí za fašistickou. To se prece ne
delá; nedelá to ani p. Hlavácek. To by, jak se ríká,
nebylo politicky mOl:dré, nebot je vždy lépe mít v JDa
štali dva kone než jednoho. a kdyby or fašismu proti
nadání prece j"'n schroml, mohou páni, ore demokra
cie nerozmyslne nezahubivše, zase se všichni na nej
vyškrábat a jeti dále. Dr. Kramár prirozene demo
kraty ze své strany nevylucuje. Snad jim bude na
vrhnuto, aby se ve strane zorganisovali ve zvláštní de
mokratický odbor, jako už je ve strane odbor delnický
a živnostenský. Dr. ,Kramár rozhoduje pouze, že faši
sti ze strany nepujdou a že uzel zustane a že si o tom
muže myslet kdo chce co chce, nebot, jak praví, »bez
chvály se obejdeme a hana se nás nedotýká«.

Než nechme dra Kramáre mluviti samotného: »Pan
president,« píše, »Už dovolí, ahych Se na veci díval
jinak, docela jinak než on.« Nejdríve lící poslání a
výkony své strany, pri kterémžto lícení dobre chápe
me, že ten, kdo sám se tolik chválí, bez cizí chvály,
jak výše receno, se obejde. Národní demokracie, dle
Kramárova lícení, se obetovala ve službách národa, po
nevadž má k nemu nenárocnou, obetavou lásku; ceská
buržoasie byla za války páterí vnitrního odboje; mi
nistr strany zabezpecil stát financne, což jedine umož
nuje experimenty, jako s Gajdou, bez otresu koruny;
s ochotou prinášela strana všechny obeti pro nový
stát a sociální mír; mela ohledy na· všecky, jen ne na
sebe. Slova obe t a obe t o vat i s e jsou nejcastejší
slova v tomto sugestivním lícenÍ. A nyní se' stalo, že
pan president vytýká této výtecné a obetavé strane
spojení s fašismem. Zcela neprávem ovšem. Nehot,
píše dr. Kramár:

»jestli nehledíc na všecko, ceho byla svedkem (rozumej ne
vdecnost a neuznávání zásluh), naše buržoasie stává se zase
nacionálne rozhodnej ší . .. pak já ríkám: zaplat pán buh!
i když se to jmenuje fašismem, treba bych sám fašistou
nebyl, a jako poctivý demokra.t nemohl souhlasiti a.ni s vý
strelky rasové nenávisti naš<.ho fašismu, am:is programovou
diktaturou na úkor opravdového konstituciOlI1alismu.Nemohu
míti náš fašismus za pathologický projev, jako náš pre
sident, trebaže by se mohl státi nebezpecný nejvíce naší
strane, ponevadž vím, že je u vetšiny fašistu hybnou silou
vrelá Uska k národu, uprímný nacionalism, touha, aby
stát náš byl cistým, opravdu, ne falešne demokratickým,
naším národním státem, a konecne trpká zkušenost z toho,
jak se jednalo s naší stranou, že u nás nepomáhá sebe
obetování ve prospech státu ... Když ve volbách nacionálne
cítící lidé videli, jak se pracuje proti strane, jejímž jediným
cílem bylo navždy upevniti stát národní, a když byla cesko
I5lovenská vetšina... po ošklivých tahanicích o vládu a
o presidium snemóven rozbita a parlament poskytoval obraz,
hospody, v níž se perou, pak fašism rostl a mohutnel a
musel mohutneti ... «

Lidé jsou rozlicní a marny jsou pokusy je srovnat.
To vidíme už na tomto prípade: kdežto mnoho lidí,
kterí se drží slušnosti a rozvahy, reklo nad fašismem:
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hanba!, panu dru Kramárovi dere se nad ní
r;ovzdech ulehcení: zaplat pán buh! Co se
boha týká, který sem byl pripleten, jiste bylo
hodlnejší, kdyby na fašisty prímo pán buh p
nevadž takto národní demokracii z toho zn
lohy povstávají. Ale fašismus ovšem není
pána boha, nýbrž velmi svetská a velmi stra
ležitost, a výklad o vzniku fašismu a jeho
k národní demokracii, který jsme zde ocitoval
kulhá.

Dr. Kramár praví, že naše buržoasie, t. j.
demokracie, »nehledíc na všecko, ceho byla
a co vidí, stává se zase nacionálne rozhodne'
fašistickou. Casto se stává, jako v tomto prí
mistr neprehlédne svého díla. Pravdou je,
hledíce na všecko, ceho byli svedkem a co
rodní demokraté stávají se fašisty. II1edÍce
všecko, nemohli nepozorovati postupný úpad~
a co videli, byla zejména volební katastrofa.
volbách rekli si národní demokraté - v
rejné debate - že když to nešlo tak, musí to j
a že od nich už ohledu nikdo žádat nemuže. F
je rozmyšlený a chtenÝ dusledek porážky nár
mokracie ve volbách. Už ve volebním zápas
strana používat tohoto nacionalismu ve svuj
nejší prospech. Tehdy práve fašismus se zav
a tehdy vidíme jej zcela ve službách národní
kracie, která první bojovné cety posílala na
národní strany práce. Bylo tenkráte policejnez
že fašistictí útocníci jsou za výkony na schuz
cen i v sekretariátu národní demokracie, že
vrelá láska k národu a touha po národním
kterou p. dr. Kramár prohlašuje za podstatu f
musila býti' v samých pocátcích zpropitn)'m
vána a k vyšší úcinnosti privedena. Kdo plati
si porucit, a proto fašismus jen pro národní
kraty prát se chodil. Dr. Kramár konstatuje
národní koalice a za Petky nikdo neslyšel o
Ovšem, a to také zapadá do tohoto obrazu.
nyní O fašismu práve proto, že národní demokr
rozkladu národní koalice osobu je si právo
divokosti, nevedouc co bude a toužíc zajistit
všechny prípady. Když národní demokracie
(za vlády Tusarovy) nebyla v koalici, objevily
telne první pocátky toho, co dnes vyrostlo V

smus. Zajisté není náhodou) že fašismus, n
hnutí a jak se všechny ty druhy onoho zvláštní
cionalismu ješte jmenují, objevují se pokaždé
koliv toho národní demokracie potrebuje, a že r
cionalismus je tak tuze odvislý od situace této
Všeho moc škodí: delá-li dr. Kramár z fašismu,
j(" velmi neurvalou soucástí stranické taktiky, do
ješte dar a obet, kterou národne cítící huržoas'
nuje nevdecnému a korumpovanému národu, te
práve škodí a ubírá reci dra Kramáre na váze.
bychom jemu meli verit, národní demokracie t
v národním zájmu z fašismu, ac práve jí by se
státi nebezpecný. My ovšem v tak dokonalou
tilost neveríme, a odmítáme videti obet tam, kd
kdo si proste zjednal príprež. Zdá se, že drn Kr
již bylo referováno o tom, že fašisti se zacínají
stavet na vlastní nohy. Ano, stává se nekdy, že
obž:vne .. Ale zatím toto ohrožení národní dem
svrchovane teší. Ovšem, je možno, že je to
bude mrzet, ale zatím tomu ve strane málokd(}
naopak vudci vidí v tom spásu strany. Už faši
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trapno. Ale snášeti nádavkem ješte výklad,
mem r;árodnÍ demokracie národu dokonce

"í, je dvakrát trapno. Hul, kterou chceme
ve mlátit, nemuže být vystavována k uctÍ
znak sebeobetavosti. Kdo s tím prichází,

. Intimní vztah fašismu k národní demokra
záležitostem dr. Kramár ostatne sám na

tech svého clánku otevrene pripouští: za je
avnÍch duvodu rozšírení fašismu udává
uVenost z toho, jak se jednalo s naší stra-

va na I'ramárove clánku je otevrenost, s níž
fašismus za hnutí buržoasie. ebudou-li

vVkladem míti národní demokraté potíže
delníkt"1.které horlive pro fašismus verbují,
nimi v nicem nebudou mít potíže až do sko-

ta, a oni delníci zaslo lŽí. aby pro život neso
ožitý rovnou do nebe prišli. N eméne za jímavo

nyní národní demokracie po bok fašisffi;l
rupci, pro ci~totu a proti sobeckému strani
tavÍ. ,\no, dála se u nás korupce a necistota,
anick~' byl povvšován n8.d zájem státní, ale
demokracie nemuže v té veci najednou vy
radv, v níž tak dlouho stála. Nic, co koalic.e
obóru udelala, nestalo se bf'z vedomí národní
cie, protože u nás už politickým klícem. kte

aný zákon prísneji byl dodržován než všech
ny psané, hylo stanoveno, že každá strana ve
sty musí míti. Není tedy horlivost, s jakou dr.
svou stranu nyní vede do skvelé isolace, ni

právnena, a rrohl by nro to i od sV):'ch druhu
koalice káravé slovo sklidit.
iako tak bvlo u nás už dosti fariseu, kterí o so
lašují. že faši~ty nejsou, ale dovedo1,1 prÝ toto

pochopit. Tito nadmíru ohjektivní lidé ve skui fašismus' vedou a podpalu jí. Kdyby jich ne
10by tu d1.leko méne k chápání. Pan enátor
pr.. bez kterého málokterý fašistický kraval se
není sice fašista, ale dovede toto hnutí pocho-

dyby byl tázán pan Sís, odpovedel by také, že,
šistou nejsa, nemtHe nicméne odepríti porozn

nekterým kl8.dným stránkám tohoto hnutí. Pan
k. jenž fašismus od perinky krmil a vychová

ké ovšem pro svou osohu není fašistou: sympa
pouze s tím, co je na fClšismu dohrého. A zajisté
í z tech, kterí s žofínsk~rch schodu odpllrce ruce
li a po kapsách boxery ukrvva jí, rekli by, že
fašisty nejsou, ale souhlasí pouze s jeho

\. V~'slovne za fašisty prohlašu je se jen nekolik
ích existencí. Záležitost vetšího rozsahu uci-

ašismu ne tito prímí fašisti sami, nýhrž oni po
é, kterí sami fašisty nejsouce, nemohou dobré

fašismu prezírClt. V celo této skupiny se nyní
e nostavil dr. KrClmár. Také on fašistou není,

O dobro uznává. Víme, co to znamená. Dr. Kra
dává souhlas k tomu, co se za jeho neJ)rítomnosti

ne stalo. Národní demokracie má zustati stra
fašismus podporující a podnecující. V konfliktu
demokratickými a fašistickými živly ve strane
se pridal k cernému praporu. On sám ovšem
košili neoblékne; uznal pouze, že co pan Hla

delal, dobre delal. a souhlasí, že strana má fa
užívat jako prostredku k svým cílum. Za tako

okolností málokoho zajímá, je-Ii dr. Kramár sám
ou ci není. Výsledek je stejný.
. Kramár tedy fašistou není a za fašismus Jen
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z a p I a t pán b II h ríká, »treba by«, jak praví, »ja
ke poctivý demokrat nemohl souhlasiti ani s v):'strelky
rasové nenávisti našeho fašismu, ani s programovou
diktaturou na úkor programového demokratického kon
stitucion? lismu«. To v POdstClte znamená: ackoliv ne
mohu souhlasiti s tím, cím náš f8šismus jest. prece jen
s ním souhlasím. Podivno každému musí b),t, že dr.
Kramár ani slovem se nezmínilo té novince, kterou
fašismus do naší politiky zanáší a jíž ji životu na peri
ferii velmi priblížil. Muž, jenž mnohokráte pro gentle
manskou notu v politice vystupoval. nevzpomnel si, že
by o rvackách a poulicních methodách aspon slovo mel
ríci. Takovou jsrre národní demokracii dosti již po
znali: delníci na ulicích jsou ií hrlIza hruzollcí, kdyko
liv vŠ,ak sama sebe slabší nadeji na ulici mela, vždy se
té príležitosti obema rubma chopila.

Domlouvat dru Kramárovi bylo by ovšem zbytecno.
Jeho novou orientaci nutno prijmouti za hkt jako kaž
dý jiný. Proti tomu lze za e jen jiná fakta postwit.
Tato nová orientace dra Kramáre potrvá tak dlouho,
dokud tento pán staré situ::tce se bude domnívati, že
s »pány nové situace« se tímto zpusobem muže vvpo
rádat. Ukáže-li se, že nikoliv, vrátí se zase k hlásání
gent1emanstvi. -fp-

Jan J. Sedlácek:

Kritika reformace se slovanského
stanoviska.

»... prirozene verili, že prinášejí
svetu a zejména Slovanum' spáS!~,
když nesou jim své náboženství srdce
i citu, nepokažené ani západním kri
tickým ro,z1~mem, jak v;YlIinul se z re
formace ... «
__ ~ L-..

(z téhož clánku ncco dále): »... je
jich hluboká, ideální víra v neporuše
nost pravoslavného krestanství zá·
padní scholastikou i ref01'mací«.

Tuto podivuhodnou kritiku reformace neprinesl
»Cech« nebo »Lidové Listy«, je to kritika, kterou na
p~al clovek, považovaný za význacného Slovana.

Bylo by škoda, aby tato kritika reformace, kterou
jako by mimochodem napsal v úvodníku »Národních
Listu« (S. zárí) pan Dr. Kramár, zapadla tak docela
nepovšimnuta.

Nebežíf zde dnes t::tk o to, co verili nebo neverili
starí slavjCll1ofilové. beží o to, že Dr. Kramár na obra
nu slovanské politiky ješte dnes docela nepokryte
mluví o vysoké cene »n á b o žen s tví n e p o k a
žen é h o z á pad ním r o z u m e m, j a k s e v y
v i n u I z I' e for ma c e«, a omlouvá všecky even
tuelní chyby starých slavjanofillI tím, že jejich »víru
v ntporušenost pravoslavného krestanství západní re
formací« hodnotí epithetem »hluboká, ideální víra«.

Ba. když prý všecko uvážírre a vzpomeneme, v ja
kOL!b.tastrofu tento rozJ)or a rozdíl mezi duší ruskou
a duší Slovanu západních vedl, pak objeví se nám tato
ruská slavjanofilská filosofie prý nejen vetší a hlubší,
ale i doslovne - prorockou!

N epov;:Jžujeme-li dlouhé periodv. ktf'r~Tch Dr. Kra
DIár s oblibou u7ívá. za pouhé recnické fráze a zamy
slíme-li se n::td jejich ohsahem, nemužeme doiíti k ji
nému presvedcení, než že Dr. Kran"ár v hloubi srdce
plne souhlasí s názorem starých slavjanofi1LJ o zhoub
nosti toho rozumu, který se prý vyvinul z reformace,
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rova idea slovanská jest programove zcela nepoliti
prejímá plne Iierderuv ideál humanitní a sní o nestá
sbratrení národu pod kulturním vedením slovanský
To odpovídá úplne puvodnímu slavjanofilství ruské
na než mel Kollár vii\". Kollár totiž veril. že Slované
>,historicky urceni k tomu, aby prevzali od upada1J
Germánu a Románu kulturní vedení sveta«. Beneš
shode s Masarykem klade velký duraz na onu cást ~
lárova ucení, jež se týká humanity jakožto dejinn
poslání Slovanu (a tedy také Cechu). Budiž zde h
uvedeno k vuli vetší jasnosti, že Kramár, zhruba vza
vychází práve naopak spíše z druhé cásti Kolláro
ucení - z jeho pomeru k Rusku. KoHár v dds)e
svého snu o sbratrení slovanských národu a v ne
~lední rade i v dusledku své prináležitosti k malé
porobenému národu, vzhlížel k Rusku, slovanské ~
moci, s velkým respektem a s velkými nadejemi: v
že Rusko jednou vytvorí jednotnou ríši slovanskou.
obdivoval se soucasnému Rusku. Zaráží jiste, že od
vanec osvícenské filosofie, kotvící ve francouzské
voluci, a evangelický kazatel, snící o humanitních Id
lech, jež celou svou podstatou jsou demokratické,
vuje se samoderžaví, kde liberální universitní prolo
jsou propoušteni, kde studentstvu jsou zakazovány
trestem de.\Jortace na Sibir svobodomyslné vedecké
hy, kde politictí provinilci jsou ješte odsuzováni k
rozctvrcením a kde car prohlašuje se za prítele Me
nichovy vládní metody. Ale treba uvážiti, že Kollár
vynikal vždy náležitou kriticností (je známo. jak

konci svého života se rozplynul v mlžných konstruko
a snadno zamenoval skutecnost se svými fanta
Byl to práve jeho romantismus, jenž mu dovolil s
vodu a ohen. To musíme míti na mysli, chceme-Iip
piti, proc Beneš právem muže nazj'rvati tuto konc
slovanství i s jejími výhonky až do nejnovejší doby
cepcí r o m a n t i c k o u.

Kollár pronikl i do Ruska. A v tom, komu tam
dou padl (anebo spíše nutne musil padnouti?) do
jakož i další osud jeho myšlenek v Rusku - je h
tragiky svého druhu. Kollára totiž prijal v Rusku MI

Pogodin. Ten a jemu blízcí byli však vyložení konse
tivci a reakcionári, kterí nad to puvodní slavjano'
zhrubili, promenivše je v politický panslavismus,
vlastne v panrusismus. Idea humanity ustupuje u nich
pozadí. Jim ,iedná se siCe také o spojení SlovanÍl,
pouze pravoslavných. Jen ti meli býti vytrženi ze
»shni1ého západu« a zachráneni; ostatní Slovany
nás - klidne obetovali, aby v té západní hnilobeza
Tak Lamanskij prímo žádal, aby v prípade sjedn
Slovanu liberální Cechy byly obetovány Nemeckua
výš jen jižní Morava a Slovensko aby byly pripoj
k Rusku.

Osud Kol1árova slavismu v Rusku sám již je v'
p~íkazem pro nás, abychom své slovanské ideje p
revidovali zejména nyní, když státní naší samostat
je dána potreba aplikovati je na praktickou politikua
soukromého podniku nekolika literátu a vedcu po
ji na oficiální státní akt, z nehož se skládají velmi
sentimentální úcty nejen doma uvnitr hranic, ale
evropské a politické verejnosti.

Po techto vysvetlivkách mužeme už jen citovati
nešuv výsledný soud o Kollárove slavismu. Zní:

• I, •

»ForqlUlace jeho je základem moderní ideologie sl
Kollár je takto otcem západního slavismu koncepce
mantické; približuje se mu a politicky ho užívá ruská
cepce paslavismu a panrusismu, z puvodního slavjano

Ka1'el J. Beneš:

Beneš a problémy slovanské politiky.
IV.

Jako další historickou složku slovanské myšlenky zji
štuje Beneš tak zvaný Kol1áruv slavismus. Myšlenka
slovanské vzájeml1usti nepocíná se 'u nás Kol1árem,
nýbrž vyvlcholuje jím v celé své jedné veliké vývojové
fási. jejíž silné dozvuky prožíváme ješte dnes a již Beneš
výstižne nazj'rvá r o m a n t i c k o u.

Ideu Kollárovu vystihl Masaryk jedinou vetou: »Kollá-

Nebo'f praví výslovne, že dnes, t. j. po bolševickém
prevratu, objevuje se tato slavjanofilská filosofie, kt~rá
verila, že »náboženství srdce a citu jest kaženo rozu
mem~ vy'vinuvším se z refurl1lace«, ne.-li prímo reior
ImicÍ' samou, dnes objevuje prý se tato filosofie jako
filosofie - prorocká. Chceme-li to ríci .srozumitelneji
a kratceji, praví se tu: neverili jste starým slavjano
filuIÍ1/ že rozum, jak se vyvinul z reformace, muže zni
citi národ, a hle, bolševismus ukazuje, že tato filosofie
prórokovala ·dobre,. stalo se.

Až do nedávné doby zustávaly podobné projevy
o výz·l1éi.mureformace' vyhraženy listum klerikálním.
nebot starí panslavové, kterí ~e dívali na západní re
formaCi jako na zkázu a porušenost náboženství, už
dávno vymreli. Rovnež by se dnes nalezl težko pravo
slavný emis-rant, který by vážne chtel nebo mohl ob-
ha jovati pravo,slaví tím argumentem, že· je lepší proto,
že 'i1ení zkažené reformací. Ale ani sám Dr. Kramár
neodvažuje se verejne a prímo hájiti pravoslaví tímto
zpusobem, on jen bere tuto »hlubokou a ideální VIru
v kresfanstvi neporušené reformacÍ« v ochranu proti
realistum vubec a Dru Benešovi zvlášt a ríká, že tato
víra prorokovala dobre. Tedy že je pravá.

Pomer Dra Kramáre k reformaci je otázka, která
te~neji souvisí s jeho Slovanstvím než on sám myslí
a která by proto zasluhovala vyjasnení. Je to pomer,
ražený prozatím kulatým slovíckem »akledkálnÍ«.

Dr. Kramár není ale jen Slovan, jak rád zduraznuje.
on je nepopíratelne také Cech, je i Cech i Slovan. Je-li
napred Cech a teprve pak Slovan ci je-li nejdrív Slo
van a pak Cech, není zatím zcela jisto. Podle uvede
ných názoru na reformaci byl asi nejdrív Slovan a to
as~1íodne východní Slovan, ponevadž Cech, at již
v kterékoli strane, -' vyjímaje ovšem stranu ludovou,
- 'nemohl by nikdy vypustit z úst slova »náboženství
(krestanství) reformací porušeném«, leda že by v zá
petí sám od sebe tento názor uvedl na pravou míru.

Slovanství, které by chtelo ze svého programu vy
pustiti na príklad Husa do té míry, že by docela klid
ne mluvilo o »náboženství porušeném reformacÍ«, ne
mLtže pocítat s Cechy a Slováky, muže pocítat jen se
Slovany pravoslavnými a katolickými. U nás, v Ce
skoslovensku, bylo by to Slovanství, konstruované ;:>ro
potrebu »Cecha«, »Lidových listtl« a ostatních kleri
kálních novin.

Snad má' Dr. Kramár na mysli neco podobného,
snad se jei10m príliš vžil do staré pravoslavné ideolo
gie, lhe1:á pohlížela a pohlíží dosud ua západní refor
maci a západní rozum jako na nejvetší zlo lidstva.
V kaž.dém prípade však je to podivuhodné, obdivnje-li
ceský .politik tak nepokryte náboženství )>I1eporušené«
prý - rdormacÍ!

Kam smeruje tato poHika =: do Moskvy ci do
Ríma?

566



Prítomnost

více méne splývají, zejména u nás,
ou koncepci slovanství a slovanské myšlenky (ješte
nevidí se dost jasne tyto ruzné komponenty ideje

tví pres to, že jejich podstata vrkazuje znacné ruz-
0, o niž se pak vede boj celé pulstoletí· další až do

válkysvctové a na niž narážíme i dnes pri diskusi
problémechslovanských. Boj zacíná oposicí Palackého
Havlíckaproti Kollárovi a vede se dále až do, našich

Jet o v pod s t a t e z a c á t e k boj e r e a I i s t i c
Ilo slovans\tví se slovanstvím koncepce
III a n t ic k é.«

Dfboj O Beneše, pokud má vubec nejaké ideové
je zcásti vlastne nejnovejší fásí toho boje mezi

ckým a romantickým slovanstvím. '.

V.

ceste za pragmatickÝm vylícením tohoto sporu .po
Benešza svou první povinnost vyrovnati se s ru
slavjanofilstvím.Ciní tak ve studii, která patrí ne

k nejpronikavejším studiím, jež byly, napsány o
tématu.Zejména treba si všimnouti jeho bystrého

ehu o s pod n í, i d e o v é s poj i t o s t i mez i
sianismem bolševismu a puvodního
j a no f i Is tví.
odní nepoIitické slavjanofi1ství vrcholí v tak zva

ruském messianismu. Nove položilo starý problém
pa-Rusko, západ-východ, rozum-cit. Znamená

proti nepravoslavnému, liberalistickému a konsti-
Dalistickémua prý shnilému západu postavilo vý

pravoslavné, samoderžavné Rusko, jemuž prisou-
á10huzáchrance Evropy. Proti západním demokra
zdvihlo tedy jako ideál ruské samoderžaví, proti
nf kulture ruskou, proti západním náboženstvím,
Da racionalistickému protestantismu, jedine spasi
pravoslaví. V ocích slavjanofi1u ruský sociální rád
tní režim byly dokonalost sama. Aksakov docela
• nejenže Rusko nepotrebuje evropského parlamen
u. ale že by jím bylo dokonce vážne ohroženo,

~e v Rusku celý státní a spolecenský rád spocívá na
lásce a duvere, jež lid chová k caru, prenechávaje

ve jménu jich pokorne a s klidnou duší rízení svého
u a ríše. Vzpomeneme-li si, nejen jak ve skutec
ruské pomery vypadaly, ale i jak tento »dokonalý
e pod nárazem svetové války žalostne' zrítil, mu

e teprve odhadnouti tragický omyl slavjanofi1u v ce-
rozsahu. Ruská revoluce znamená po této stránce

krach slavjanofilství. Ale znamená také zduraz
urcitéideové souvislosti. A to je práve to, co Beneš
ehl.Slavjanofilové meli totiž smysl pro nekteré so
problémy ruské (žádali na príklad zrušení nevol-

í) a v tomto bodu se nejen stýkali se svými od
I. západníky, nýbrž i meli na ne velký vliv tím, že

dovedli získati pro nekteré své sociálne reformní
. Tak západníci prijímají slavjanofi1ský messianis
a mnozí z nich prenášejí jej do dlhledku na pole
ní.

»A krajní západníci socialistictí,« abych citoval BeIieše
doslovne,»revolucionári a marxisté, pokracují jen v této
messianistickétradici, když vidí v západní kapitalistické
Evrope úpadkoVý zíev, jenž je urc= k zániku, odmítají
ji a žádají, aby revolucní nové Rusko spasilo svet, uká
zavši mu cestu ke státu sociálne spravedlivému. K tra
gickéabsurdnosti byl tento ruský sociální messianism pri
vedendnešní praksí ruského bolševismu.«
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Pokud se .týce pomeru slavjanofi1ství a jeho messia
nismu ke Kollárovi, konstatuje Beneš, že Kollár je pres
svuj romantismus (ci lépe v hranicích svého romantismu)
r o z u m o vej š í a s lov a n s k y dem o k r a:t i c
tejší.

VI.

Pansla vismu a panrusismu Beneš venuje takrka celou
zvláštní studii.

První konkrétní program panslavistický podal r. 1869
ruský prírodopisec Nikolaj Jakovlevic Dan i I e v s k i j.
Podle neho Rusové a ostatní Slované jsou kulturne hi
storicky vyšším typem než ostatní evropští tlárodové,
jejichž éra je u konce a bude vystrídána érou slovanskou.
Náboženství typicky slovanské jest jediné pravoslaví.*)
Rusko je ochráncem slovanské kultury. Slovanství - tor
boj proti neblahému vlivu západoevropské kultury (pro
cež schvaluje i boj proti Polákum, ze Slovanu nejvíce
pozápadniceným). Slovanské národy staví pred dilemna:
bud Rusko, nebo Evropa, bud spása, nebo zkáza. Ve jmé
nu panslavismu volá veškeré Slovanstvo do boje proti
Evrope, jehož cílem jest ustavení Všeslovanského Svazu
pod vedením Ruska. (V tomto Svazu by byly: Rusko
(s rusínskou lialicí, Bukovinou a severními Uhrami,
s jižní Bessarabií až k delte dunajské a s Dobrudžou a
ovšem s Polskem jako cástí Ruska), Srbsko-Chorvatsko
Slovinsko (etnografické), Cesko-Moravsko-Slovensko,
Bulharsko (s RumeIií a cástí Macedonie), Recko (s cástí
Macedonie, Archipelem, Krétou, Rhodem a maloasijským
pobrežím), Carihrad (s prilehlou cástí Thracie a Malé
Asie, s poloostrovem Oallipolským a ostrovem Tene
dem), Uhersko etnografické i s cástí Sedmihrad), Ru
munsko (s cástí Bukoviny a Sedmihrad, ale bez jižní
Bessarabie a Dobrudži.

Po tom, co tu uvedeno, není treba zvlášte vysvetlo
vati, proc Beneš plným právem zduraznuje, že p a n
slavismus se tímto programem ocitá na
též e p I a t for m e s pan g e r m a n i s m e m.

»Danilevskij,« zní Benešovo prirovnání, »jako prírodo
pisec a botanik ve svých úvahách stále a stále se vrací
k analogiím v zákonitosti prírody, pripomínaje i v tom
materialism nemeckých teoretiku pangermanismu, obhaju
j icích pangermánskou válku darvinistickými principy boje
o život... Danilevskij rozvinuje ovšem ,své názory méne
vedecky a pomocí méne vyvi nutého teoretického aparátu;
je naivnejší, delá dojem proroka a apoštola a v celku je
vedecký diletant. Pangermáni jsou proti nemu vedectí,
vypocítaví cynikové, vidoucí ve vyvinuté nemecké vede,
technice a hospodárské organisaci nezadržitelné síly, jež
je v zájmu ostatního sveta opravnují jako národ nejvyspe
lejší svet ovládnouti. Vzpomene-Ii se však na plán Berlín
Bagdad a na roli Carihradu v celé jeho koncepci, na za
klínení v tento politický celek Cechoslováku, Jihoslovanu,
Madaru a Bulharu a na argumenty, jimiž plán je obhajo
ván, musíme prece jen obe doktriny politicky a mravne
postavit na totéž místo... Pangermáni jsou vedectí cy
nik,ové a vypocítaví nadutci, z nichž šovinistická domýš
livost udelala romantiky a fantasty, panslavisté jsou naivní
a vedectí diletanti, z nichž vytvorila politické fantasty
jejich uprímná víra v slovansko-ruský messianism.«

Po r. 1871 slovanské hnutí v této forme vlivem poli
tických událostí nápadne utuchá, aby zase procitlo pri
protitureckém povstání {I876) a za srbsko-turecké a

*) Není na škodu pripomenouti si tu Diirichovll akci na Rusi
za války, jeho sliby, že celý náš národ prestoupí k pravoslaví,
jakož i, že toto prestupování se vyskytovalo také v legiích.
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rusko-turecké války, jež nato následovaly. Zase stoupá
slovanské nadšení a príznivou náladu stupnuje vítezství
r. 1878, ale tyto iIluse v zápetí tím hloubeji se srítiIy
(berlínský kongres). K tomu evropské pomery se konso
lidují. Tím slovanské hnutí, jemuž se vždy nejlépe da
rilo v dobách válecných krisí nebo v periodách revoluc
ních, ci alespon nepokojných, ocitá se ílplne na melcine.
Ruské oficiální politice, jež svou pozornost obrátila cele
na dálný východ, se myšlenka slovanská v této dobe
prestává hoditi, procež ji proste škrtá z hlavního pro
gramu.")

Tento stav vrhl prirozene odlesk na všecky nesvo
bodné Slovany. U nás v dusledku této všeobecné evrop
ské situace a úpadku slovanského hnutí zacíná éra posÍ
tivní politiky a výslovného priznání se k Rakousku. (Be
neš: »Qposice mladoceská pres své hlucné rusofilství
situaci nemení, tím spíše, že se po porážce stFtrocechu
brzo dá na tutéž cestu jako oni.«) Je to však období vel- .
mi významné, protože znamená vnitrní krystalisaci. re
visi sil a zejména prechod od romantismu k realistické
politice. Po stránce národní a kulturní charakterisována
je nebývalým rozmachem všech Slovanu (krome Ruska,
kde panovaly naopak reakcní mrazy) ve· smeru ideálu
obrozensks'rch a osvícenských.

Dusledek toho je, že težište slovanského hnutí se pre
sunuje z Ruska stále více na západní Slovany, vyvíje
jící se rychle smerem k modernímu ideálu demokracie,
zatím co Rusko ustrnulo v uctívání svého trojjediného
idolu: pravoslaví-samoderžaví-nacionalismus. Realismus,
vítezící v politice západních Slovanu, vnikal prirozene
i do slovanského hnutí. které se stále zrejmeji zacíná šte
piti na starý romantický panslavismus s jeho všeslovan
skou agitací a na realistickou koncepci ve smyslu Palac
kého a Jiavlícka. V cele tohoto druhého. moderního, re
visionistického smeru stojí, jak známo, M a s ary k; na
nejž, jako prímý pokracovatel, navazuje B e n e š.

Výsledný soud Benešuv o panslavismu zní:

»Pro mne lIláleží politický panslavism minulosti stejne
tak jako vubec dnes je a musí býti mrtev panrusism; 1:<1

ostatní, co neprávem panslavismem bylo dosud nazýváno,
chci nazývati pravým jménem. Ostatne balkánští Slované
jsou dnes svobodni a sjednoceni a nebude se tu tudíž již
mluviti o panslavismu. Otázka Carihradu bude pro bu
doucnost právc jen otázkou Carihradu a žádným pansla
vismem. To vše dožilo se ... svetovou válkou, novou orga
nisací Evropy, osvobozením a sjednocením slovanských
nárcdu""*) a ruskou revolucí takové zmcny, že zaujetí správ
ného stanoviska i k temto otázkám nebude težkým. Pro
všecky tyto dtlVody jsem byl a jsem proti
pan s Ia v i s m u, pro tip o jmu i pro ti j e h o
o b s a h u. P o k Iá dám jej z a m r t v' a. U zná ním
t o h o t o h led i s k a u vše c h s lov a n s k Ý c h n á
rodu by se pravému slovanství budoucnosti
pro k á z a Iy jen vel i k é s Iuž b y.«

*) "Skutecné slovanské hnutí se z duvodu ríšské politiky za
hranicní oficielnímu Rusku po r. 1878 až do r. 1914 nehodilo; a
vzhledem k tomu, že skutecné slovanské hnutí muže a musí
býti svou podstatou jen demokratické, má-li vubec býti - ho
dilo se mu ješte méne z duvodu politiky vnitrní,« - vysti
huje Beneš situaci jednou vetou.

**) A je dobre si pripomenout, že svobodu a sjednocenost
dala Slovanum zrovna ta západní Evropa, proti níž a jejím ideám
vyhlašoval panslavismus nesmiritelný boj, - ba vlastne ten
nejzápadnejší západ, nebot program o sebeurcení národu POl

prvé jasne formnloval president Wilson. Rusko sctmo sice k této
reorganisaci Evropy také prispelo a krvavou hrivnou (zejména
"VOU revolucí), ale vlastní zásluha náleží západu.

Co jediné z celého pansl'avismu zustává, je tak
kulturní panslavismus. Ten »byl nebezpecím po
stávajícímu rádu politickému v Evrope«, soudí s
Beneš, »pokud slovanští národové nebyli sjedn
svobodni. Po svetové válce je to v podstate neco
je to kulturní styk svobodných státu slovanskýclíl
vidíme u Anglosasu, Románu (Francie, Belgie, ~
Skandinávcu atd. Ten nezmizí a nikdo nemá pr
proti nemu stavet, ani se ho nemusí obávat. Spadá
no s mezinárodní politikou jednoho státu slovansk
druhému.«

B. Miiller:

Národ ceskoslovenský_
1.

Tím, že národ ceský spojil se prevratem v roe
s národem slovenským v jeden stát, nenastalo ješ
jení v jeden n á rod. Dnes všeobecne kolportuj
myšlenka, že národ ceskoslovenský zde již jest:
se i o jazyku ceskoslovenském. Jedná-li se nám
sitivní zjištení pravdy, musíme výslovne ríci, že
ješte národa ceskoslovenského D

címž ovšem není ješte receno, že ani v budou
nebude. Presvedcení, že národové ceský a 510

jsou si aspon rodnými bratry, prevládalo na obo
nách již velmi dávno: casto však (Kol1ár) se r
tímto bratrstvím cosi jako soucástka idey všeslo
otázka slovenská ci pomer Cechu k Slovákum
specielne probírán nebyl. Teprve svetová válka
losti poválecné postavily nás pred otázku, na
pripraveni jsme nebyli. Ani dukaz prof. Chalou
o tom, že západní Slovensko bylo až do XI.
letí kra iem ceským a že toto západní Slovensko
neztratilo vedomí pospolitosti se zememi t. zv
rickými, nepostací, nebot západní Slovensko je
Slovensko celé. Tedy ani ta okolnost, že kd
Slovenska byla vlastne cástí ceské zeme. n
k tomu, abychom už dnes mohli bezpecne tvt'
existuje národ ceskoslovenský: neexistuje též
duvodu, jelikož doba približne 1000 let, po ktero
vensko bylo pripoutáno k ríši sv. Štepána, jest
statecne dlouhá, aby kmen, kdysi s námi toto"
svým zvláštním životem a vytvoril tak - pri
ším ve smyslu politickém a kulturním - národ
Musíme tedy podle pravdy konstatovati, že n
ceský a slovenský jsou dne s národy dva.

Národ není vecí od zacátku do konce stálou:
se neustále mení. Dnešní Ceši nejsou Cechy
letí, jakož ani tito nebyli Cechy století X. Stejne
váci: nejsou Cechy století XII., stejne však
ani Slováky století XV. To, co spojuje národ 5

lostí, jest hlavne rec, dejiny a kultura, na druhé
potom jakÝsi kolektivní egoismus: totiž nikdo U
popírati svoji príslušnost k národu silnému a
mu, za to najdeme mnoho clenu národu slabých
manených, zapírají cích svoji príslušnost a snaží
splynouti s národem silným. Germanisace a
sace v našem prípade jiste by se nedopracovaly
výsledkll, jak)rch se dopracovaly, kdyby národové
a slovenský byly národy silnými a vždy samosta
Jelikož však nebyly jimi, mela germanisace i
risace pole pusobnosti mnohem volnejší.

II.
Rekl jsem, že národ není vecí stálou, ale že

ustále mení. A dá se proto bezpecne predpokláda
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t v roce 1918 musil na nás míti nejaký vliv.

u ceské predválecné (ale i starší) politiky byla
atnost. Tento požadavek tvoril však nejen nápln
politického,ale i celého takmer života národního

urního. Proto na strunách ceské poesie hrá jen
tonina - opevující minulost a cekající spásu od

ucnosti. Jest to onen veliký sklon k historismu,
Masaryk ve své »Ceské otázce« tolik nám vy

, historismus v politice i v umení. Je však zají-
- jak konecne ukazuje F. Peroutka v »Jací

« - žeani Masaryk nemohl pres historismus lehce
ti: jeho »Ceská otázka« jest z nejvetší cásti hi
'j a ideál ceského národa odvozuje Masaryk zase

historie (humanismus z Ceského bratrství). Tento
r jest treba si ujasniti. Budme vdecni Masary

i, že nám vytkl náš sklon k historismu, a budme
ní Peroutkovi, že tento historismus vytkl Masa

ovi: ale to vše jest málo. Ptáme se, proc tento hi
, m tolik v nás lpí, proc nemužeme se ho zbaviti?
Hm.že odpoved na tuto otázku leží v tom: národ,
• cítí v sobe touhu po samostatném životu, chce
touhu uskutecniti: jelikož však za dan,)Tchpomeru
válecn)'ch) nemuže, nezbývá mu, než vraceti se

inulosti a jaksi prostrednictvím této minulosti vy
ti svojí energii prítomnou. Politické pomery až do
ratu nedaly nám možnost života konstruktivního,

oposice- to bylo málo. Oposice nedovede nikdy a
oho uspokojiti: oposicník pro oposici jest zjevem

i rídkým: oposice jest nezbytností, nutností, jest
ilným potlacením vule k aktivite, která jest kaž
u clovekuvlastnÍ. A proto. když národ náš nemohl
fruktivne pracovati v prítomnosti, pracoval kon-
ktivne v minulosti; výsledkem této práce byla na
tá vi'tle všeho národa po samostatnosti: cili ob

j posledních 500 let vlastne bylo jen sbíráním a
omadením sil k cinu osvobozovacímu, kterýž se též
e zdaril a to Jenom proto, ponevadž bylo zde sil
ti a sil tech bylo proto dosti, jelikož nebyly využity

konstruktivní práci pro ten stát, v nemž pro nás de
cto nehylo místa. Myslím, že v tom jest positivum
Yehohistorismu. Ovšem toto positivum zase má
oje stinné stránky, které možno shrnouti v názor,
nesmíme dne s na tomto historismu ustrnouti. Dnes
torismus jest pro nás balastem, jelikož, jak z vlast

I h na~ich dejin vysvítá, není v dnešním našem ná
de spojek s naší minulostí. Jsou spojky jen ideové,
i takové, jak to vyjádril S. Cech v básni »Žižka«:

T i-li ~ižka, j a k jej v s r d c í c h mám e.« Tedy
ikoliv~ižka (a Hus též) jakými byli, ale takými, ja
I i je národ videl až do prevratu i po nem. Kdyby
ejiny naše co do aktivní politiky byly dejem nepretr
tým, jiste bychom meli i v historismu a práve v nem
jen oporu, ale i cíl: jelikož však této skutecnosti

eni, potom není možno, abychom navazovali na
arla IV., Husa, Ceské Bratry a Palackého - my
u íme svoje postavení hledati v dnešní prítomnosti
cíl v zítrejší budoucnosti.
A tím jest soucasne receno, proc vlastne 28. ríjen

918 jest do jisté míry i vnitrní tragedií našeho ná
a: v tomto okamžiku splnila se naše sooletá tužba,

~nilose dílo ptlltisícileté minulosti. A jelikož k vy
nání tohoto díla bylo treba takmer všech našich sil,
stali jsme se 28. ríjnem do krise: ztratili' jsme totiž
eál i smysl své existence práve tím, že ideál stal se
utecno ti. Proto treba hledati nový. Ne v minulosti,
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ale v prítomnosti a hlavne v budoucnosti. Nebot beda
tomu národu, který patrí již minulosti.

III
Národ ceskoslovenský, jeho existence, leží v b u

ci o u c n o s t i. On bude (nebo muže býti) utvoren
naprostým, tedy v první rade biologickým spojením
kmene ceského s kmenem slovenským. Už dnes rodí
se, hlavne na Slovensku, tato první generace cesko
slovenská. Potomstvo, pocházející z rodicu ceských
i slovenských neznamená, jako tomu bylo pri krížení
se Slováku s Madary, ztrátu pro Slovensko, ani ztrátu
pro Cechy, naopak: jsouc spojením obou techto kme
nu, jest jakýmsi stredním živlem mezi Cechy a Slováky
- jest to živel skutecne ceskoslovenský. Národ sloven
ský není dnes nucen ze sebe vylucovati to, co až dosud
pri krížení se s národy neslovanskými ze sebe vyluco
vati musil, naopak prijímá tuto novou krev do sebe,
což zase znamená, že tu nastává vzájemná výmena:
ceský živel prijímá tu prvky slovanské, živel slovenský
potom prvky západní, upravené už slovansky práve ži
vlem ceským.

Je sice pravda, že k u 1 t u r a se nededí, že netvorí
soucást t. zv. »dedicí hmoty« (Ružicka). Jisto však
jest, že možnosti pro prijetí kultury se dedí. Kultura
uchovává se z generace na generaci tradicí, kultura
však nemohla by ani tradicí býti uchovávána, kdyby
generace budoucí po generaci prít()mné a generacích
minulých nededila práve onu m o ž n o s t, kulturu pre
jímati. Tak zvaná zaostalost Slovenska spocívá, my
slím, práve v tom, že talentovaní jedinci, tedy tento
kultivovaný a kulturní element, 'Slovenští ponejvíce
opoušteli svoji materskou vlast i svuj národ a ~osili
svoii hrivnu, ze slovenské krve vydobytou, do tabora
madarského. Jen tím, myslím, lze si vysvetliti, proc
Slováci, kterí' práve v dobách madarského národního
obrození stáli, rekneme treba jen kulturne stejne vy
soko jako Madari, od' desetiletí k desetiletí kulturne
klesají. Že nebyl to vždy jen následek násilné mada
risace. jest Dochonitelno, povážíme-li, že vlastne nej
bezohlednejší madarisace na Slovensku zacíná až te
prve v roce H)07, totiž po vydání známých annonyiov
ských jazykových narízení. Ba naopak my vidíme, že
v dobách ceského obrození isou to práve Slováci
(Kollár, Šafarík). kterí stávají se hybnou silou roz
machu našeho národního vedomí. Vysvetlení jest tu
asi to, že produkce talentu na Slovensku neubývá, ale
že tyto talenty Slovensko opouštejí z duvodu ponej
více existencních. Tím kulturní možnosti, které Slo
vensko ze sebe vydalo, byly neustále odnášeny do Ma
darska, Címž materský národ soustavne byl ochudob-.
nován.

Naproti tomu, jak už jsme si povedeli, Slovensko
nevylucuje ze sebe živel ceský a stejne tak i živel ce
ský nevylucuje ze sebe živel slovenský: nastává tu
splývání s rovnomernou výmenou hodnot: dá se proto
bezpecne cekati, že nejen muže mezi obema temito
kmeny nastati spojení, ale že i nastane tu výmena
toho, co každému z obou schází, totiž že Slovensko
prijme od Cech 'vyspelou kulturnost, kdežto Cechy
zase slovanskost krve slovenské: nastane tu jakési vy
rovnání protiv a tam, kde dve protivy se srazí, dojde
obycejne ku kompromisu, který v daném prípade bude
obmema na prospech. Toto splývání soucasne však
i znací, že nastává tu premena dvou dosud rozdílných
kmenu, v kmen jednotný, ale nový tak dalece, že bude
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míti vlastnosti obou, avšak v mne menSl: bude tím
dána nová základna pro budoucí vývoj jednotného ná
roda ceskoslovenského, kterému dána do vínku ta pred
nost, že sám v sobe a jako národ spojuje západ s vý
chodem, kulturu s prirozeností.I

IV.
Jestliže až dosud hovorili jsme o možnosti vzniku

národa ceskoslovenského v plném slova toho významu,
bude nyní záhodno, abychom promluvili nekoliv slov
i o poslání tohoto národa, který práve nyní se tvorí,
cili abychom nalezli s mys 1 j e h o e x i s ten c e.
Možno ovšem naproti tomu ríci, že i existence národu
jest jen plodem náhody: nechci o tomto themate deba
tovati, jsa toho presvedcení, že každý národ, jakmile
ocitá se na jevišti historických událostí, vždy za neja
kým cílem - at vedomým ci tušeným - jde a že jeho
existence stává se jen tedy existencí historickou, ve
den-li jest práve nejakou ideou. Tak jako každá poli
ti'cká strana musí si nejaký cíl a smysl vytknouti, musí
tak uciniti i národ: bez poznání smyslu své existence
a bez vudcí idey pro budoucnost byl by život každého
a tedy i našeho národa jen neustálým tápáním se stra
ny na stranu: stali bychom se trtinou, na vetru"se klá
tící, budovou, na písku postavenou. Hledáme smysl
své existence všichni, nikoliv však všichni stejnou me
thodou krácíme a nikoliv všichni pravý smysl své exi
stence nalézáme.

Pro nás konecne je otázka ta otázkou z nekolika dLl
vodu obtížnejší.

Už ona skutecnost, že patríme do rady národu ví
tezných, staví nás pred problem težký. Idea státu ne
meckého i madarského jest dána výsledkem války:
napraviti prohru. Sice státy tyto nesporne jsou zmí
tány i mnohými jinými problemy, které se zdají casem
velmi nebezpecnými: skutecnost však jest ta, že práve
vule napraviti, co válkou bylo ztraceno, dodává temto
státl~m to, co my hledáme: ideu pro budoucnost, smysl
existence. Druhou temnou stránkou pro nás je ta okol
nost, že naše politika predvá'lecná nebyla politikou kon
struktivní pro národ samotný a nemohla býti kon
struktivní, ponevadž stát, v nemž jsme žili, nám niceho
nezarucoval. Naše doprevratová politika byla politi
kou oposice, s níž se nikdy a v žádném státe nevy
stací. Politika taková jest nám dnes nejvetší prekáž
kou: všimnemež si jen pomeru slovenských. Treti
problem jest práve problem ceskoslovenský: spojili
jsme se se Slováky a tím už musí smysl naší budoucí
politiky i naš'eho budoucího života býti jiným, než ja
k)'m by byl bez Slovenska. Problemu techto jest za
jisté ješte mnohem více. Nejduležitejším jest však ten,
že na minulost ani z roku 1914 nemužeme navázati,
jako na tuto minulost nemuže dnes žádný poválecný
stát evropský navazovati. Myslím, že i v soucasné di
skusi o nejen naší povaze, ale i o smyslu naší exi
stence bylo by velikým ulehcením, kdybychom dovedli
si jasne a presne ríci, že minulost celá i se svetovou
válkou jest pro nás už jen minulostí, že život náš za
ciná teprve prevratem 1918, a že odtud musíme vy
cházeti: že musíme pochopiti SVllj národ i stát tako
vým, jakým je dnes a nikoliv takovým, jakým byl
vcera: že nesmíme a ani nemužeme navazovati na
Karla IV., ani na svetovou válku, pon'evadž už obraz
republiky ceskoslovenské jest dnes naprosto jiným než
obraz zemí historických v mi'nulosti: a že také celá
dnešní Evropa jest Evropou jinou, než jakou byla

vcera: že všade nastaly prevraty zásadní a že t
prevraty ješte dnes jsou panenskou pudou, na níž tre
ba budovati svoji prítomnost i budoucnost. Dnes do
volávati se historie je problematické a to proto, pone
vadž historie naše není historií Slováku a historie Slo
váku není historií naší. A prece se nám musí jednati
o to, abychom našli základnu nejen pro dosavadní oba
kmeny slovenský a ceský, ale abychom nalezli tuto zá.
kladnu i pro budoucí národ ceskoslovenský. A touto
jedinou základnou jest 28. ríjen 1918. Zde musíme za
cíti se stavbou budoucnosti a zde zacínajíce, musíme
hledati i smysl své existence i svoje cíle. Vše ostatní
nedovede nám dáti ani dostatecné odpovedi, ani opory
pro budoucnost.

V.
Úkol, pred nejž nas stát jest postaven, je trojího

druhu: vnitrní, slovanský a svetový.
Vnitrní idea státu ceskoslovenského jest dána slo

žením státu ceského, totiž vzájemným pomerem živld
ceského a slovenského.

Prof. Chaloupecký ve svém spise »Staré Slovensko«
ukazuje, že Slovensko západní až snad do XII. ci XIII.
století vlastne bylo zemí ceskou, 1. j. bylo obýváno
kmenem, který sídlil v Cechách a na Morave. Kraje
tyto byly chráneny prirozenými hranicemi, totiž hor.
stvy a Dunajem a východní hranice tohoto státu potom
byla vyznacena hlubokými a snad jen rídce obydlenými
pralesy, které práve teprve ve století XII. zacaly se
stávati objektem kolonisace nemecké (odtud též stredo
slovenská nemecká mesta), v menším potom merítku
i madarské. Ale soucasne v této dobe spojuje se živel
západoslovenský se živlem východoslovenským a vzá
jemným prolínáním techto živlu slovanských vytvárí
se teprve behem dalších generací dnešní národ sloven
ský. Stejne tak tomu bylo i v Cechách, ovšem o ne
kolik století dríve. Národ ceský neprišel jako takový
do dnešní své vlasti, ale zde teprve splynutím rady
kmenu a casto snad velmi odlišných se utvoril. Národ
ceský ovšem ani pozdeji neztrácí vedomí príslušnosti
západního Slovenska k nemu a stejne tak - jak uka
zuje Chaloupecký v uvedeném díle - západní Sloven
sko vždy si vedomo bylo své príslušnosti k t. zv. ze
mím historickým. Jinak tomu ovšem bylo se Sloven
skem stredním a východním, které oné západoslovenské
tradice postrádají. A jestli máme historicky zjištenu
spojitost, ba snad jednotnost západního Slovenska se
zememi historickými a jestli konstatujeme, že toto zá
padní Slovensko jest slovenské a nikoliv ceské, potom
názorne vidíme, že slovenský živel dovede mnohem
lépe slovakisovati Cechy než živel ceský cechisovati
Slováky. Myslím, že prícina tohoto faktu, v nejž dnes
se obY'Cejn~ neverívá, leží práve v tom, že Slovensko
jest prirozenejší, tedy životnejší a proto má možnost
slovakisovati, pri cemž ovšem kulturne se cechisuje.
Vec tato není konecne nicím novým: ve smyslu biolo
gidw-eugenickém jiste Slováci vždy slovakisovali Ma
dary. Jelikož však kulturne (a ani národne, tedy re
cove) nedovedli jich zmoci, madarisovali se co národ
ve smyslu etnografickém, biologicky však slovakiso
váni byli Madari.

Zdá se, že dnes stojíme na pocátku onoho velikého
krížení dvou kmenu slovanských - ceského a sloven
ského. A Jelikož tyto oba kmeny mohou se s plným
zdarem zkrížiti, zdá se, že nastane i pro oba uvedené
kmeny období nového vzrustu a síly. Stejne tak, jako
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dou století splynutím kmenu, obývajících dneš
.• historické, povstal národ cesk)', tak i dnes
lm Cechu se Slováky nastane tvorba nového
- národa ceskoslovenskéhQ. Jak dríve již re
"chny prednosti pro zdárný výsledek tohoto

ou dány. A tím jest dána i vnitrní - abych
1po Palackém - idea státu ceskoslovenského:

vní krížení se obou, dnes ješte rozlicn)'ch kme
n jeden, totiž v jeden n o v Ý národ.

iii-li jsme se na tom presvedcení, že dnes za
epochu tvorení z dvou dosud rozlicných slo

h kmenll, ceského a slovenského, nového národa
ovenského, j'est naší povinností pristupovati
uto úkolu vážne a nedovoliti, aby, necht z du
jak)'chkoliv, nastalo nové· rozdvojení Cechu a
u. Kdyhy rozdvojetlí toto nastalo, možná, ž·e
temtonárodluTIneposkytly by již dejiny podruhé
é príležitosti: to znamená, že národovéceský a
ký. rozejdouce se, propadli by zkáze: Slováci

uli by co národ ethnografický, Ceši co národ
e slovansk)'. Jen v spojení jest dána bezpecná
á existence nikoliv obema temto národum vedle

ale v sobe: jako národu ceskoslovenskému.
vím ideálem národa 'ceskoslovenského jest ideál
a n s k )'. Ideál ten jest dán geografickým polo-
národa ceskoslovenského, jako nejzápadnejšího

lm'an.kého. Dnes velmi casto se hovorí o tom,
í rozdíltl mezi západem a mezi východem. Ne
této veci zde hovoriti, predpokládaje, že sama

ost \'álecná i poválecná cástecne nás o existenci
rozdíltl poucuje. Jisto jest, že národu ceskosto-

ému pripadá úkol zprostredkovati mezi západem
hodem.Úkol tento muže býti splnen jen národem
lovenským, nikoliv národem ceským ci sloven
Vždyt dobre víme, že Ceši jsou národem zá

vropským a že k západu vždy tíhli a tíhnou:
eticky hovorilo se velmi mnoho o rusofilství, ale

:Masarykukazuje - jen theoreticky. Prakticky
ovaliCeši vždy k západu a kulturne též jen ze zá
cerpati mohou. Citove ovšem z východu: odtud

láska k ruské literature. Slováci naproti tomu
u povahovek východu a kulturne se utápeli v ma

i.

~cnou ideQu jest idea svetová, Ii d s k á. Jaký
tu jest Ceskoslovensku dán, težko dnes ríci. Jisto
je t, že jako v minulosti i v budoucnosti bude
lovensko hráti význacnou roli a jiste ve smyslu
tví.

Život a instituce

Armáda nástrojem prevratu.
dyž se letos na jare zacalo v nekterých listech upa
ovat na reklamu, kterou si delají ceskoslovenští
é s jménem generála G a j d y, nebyla rec mini-
tva národní obrany rozhodne »ano, ano - ne
Rostoucí prízen pravice k fašismu popletla naše
ministerstvu národní obrany hlavu do té míry,

hopilo hned, jak je príbuznost s fašismem hlu
kompromitující nejen pro vojenskou a politickou
hlivost, nýbrž prímo pro duševní úroven nácel
hlavního štábu. Zapo'mnelo se, že co si muže do
politik rekneme rázu Jirího Stríbrného, nemllže

ovolit nepolitický hodnostár, podle nehož se po-
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suzuje zdravý duch armády. Zapomnelo se, že politik
takové poblouzení snadno zamluví, když se mu pre-'
stane hodit do krámu, kdežto generál, který je méne
hybný a u nehož se predpokládá více duslednosti,
v tom zustane. Jedine touto neznalostí 1politické
psychologie lze si vysvetliti, že naše vedení vojenských
vecí neprimelo Gajdu ihned, aby jakýchkoliv styku
s fašisty nechal, a že .neucinilo prohlášen'Í, které by me~
zi fašismem a armádou táhlo neprekrocitelnou hra~
111C1.

Vedení naší armády dovolilo naopak Gajdovi pe
stovati urcité politické styky, které rozhodne, nesou-,
hlasily s požadavkem vojenského služebního rádu, .že
voják nemá se aktivne súcastniti politického života.
Abychom nebyli podezríváni ze lpení na litere neja7
kého reglementu, neváháme dodati, že podle našeho
názoru musí vedoucí duchové armády a; jmenovite ná
celník hlavního štáblt míti jemné porozumení pro otáz
ky politické; je však úplne vylouceno, aby se tento ná·.
celník zas1íbi! telem i duší urcitéstrane nebo dokonce
anonymnímu politickému hnutí, ve kterém si nekteré
strany pestují oporu pro svou politiku. Bohužel vi
deli jsme príliš jasne za posledních událostí, že co
chybelo Gajdovi v prvním smeru, nahražoval velmi
horlive v druhém. Jinak by. se nebyl prátelil s pány
Hlaváckem a Zásterou, nebyl by se stavel tak v po
predí organisacní cinnosti Ne z á v i s Iý c h 1e g i o
n á r lI, hnutí nesporne politického, organisovaného PlI
vodne ze sekretariátu strany národne demokratické..

Tato nerozhodnost naší vojenské správy v otázce
pro arm á d u kardinální umožnila byt i jen efe
mérní život kombinaci, která se pronášela nejen po
hospodách, ale i ve vážných žurnálech, že v rukou
Gajdových mobla by se armáda stát nástroJem pre
vratu, jenž by uspokojil ty neb ony politické ambice.
Jedni ríkají, že StríbrnÝ získával Gajdu pro prevrat,
druzí si usmyslili, že Dr. Beneš se t:narne· domáhal
Gajdovy pomoci pro nejaký jiný prevrat. V obou prí
padech je tu vedle tajuplného aranžéra prevratu a
vedle Gajdy, k nejakému pT5iyratu' zrejme ochotného,
ješte kdosi tretí, totiž ta armá,da, která by vlastpe
mela pri prevratu nemalou roli. Nebylo by, radno
také jí si povšímnouti?

Úcast armády na nejakém prevratu nebo puci proti
existující moci predpokládá v prvé rade velmi silne
politisující velitelský sbor, orientovaný alespon pre
vážnou vetšinou pro urcitý politický smer. Generál
který by chtel provádeti puc, musil by míti za sebou
alespon urcité pluky, nekteré posádky, jmenovite po
sádku hlavního mesta. Rozhlédneme-li se s tohoto hle
diska po našem velitelském sboru, vidírpe predevším
pomerne malou chut k politisování. Vetšina dllstoj
nictva i rotmistn"t má plno starostí existencních a za
jímá se o politiku jen potud, pokud je toho treba k po
znání stanoviska jednotlivých stran k požitkovým bo
lestem vojenského gážisty. Vetšina jiclÍ považuje také
prílišný zájem o politiku za prekážku ve službe a bojí
se konfliktu s predpisy. Obojí to platí jmenovite o du
stojnících nelegionárský~h. I když má pres to .každý
dustojník a rotmistr ve Vnitropolitických rozporech
urcité, více méne hluboko zduvodnené stanovisko, pak
nelze rozhodne mluviti o orientaci jednotné. Je zná
mo, že dustojníci kloní se vetšinoú ke stranám me
štanským, rotmistri k socialistum. Již z toho duvod-u
bylo by težko uvésti urcitý pluk nebo snad dokonce
celou' posádku do akce prícící se predpisum a sledující
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ten neb onen 'politický cíl. Je neco jiného vystoupit.i
proti »vnitrnímu nepríteli«, jenž je vládou za takového
oznacen - anebo proti vláde, která je vojákovi v pred
pise ustanovena jako autorita. V takovém prípade by
se každý dustojník nebo rotmistr jiste napred poradil
se svým politickým rozhledem a presvedcením.

Ale ani v dustojnictvu samém není to s politickou
orientací tak jednoduché. Za živel politicky nejhyb
nejší nutno ovšem považovati legionáre. Jejich a~i
tretina ve sboru aktivních dustojníku a méne než tre
tina ve sboru rotmistn\ celkem asi 5000. Pres to, že
mezi aktivne sloužícími legionári vyvinuta byla nejen
agitace, ale namnoze prímo nátlak. aby vstupovali do
Nezávislé jednoty legionárské, kterou organisoval
Gajda se svými pomocníky ve hlavním štábu, nepre
sahuje pocet clenu této Nezávislé iednoty cifru 3000,
mezi nimiž je ješte mnoho legionáru záložníku, stoií
cích mimo voienskou službu. Z toho je patrno, jak
i mezi aktivními dusto;níky-legionár.i zust~lo mnoho
prívržencu Obce leg-ionárské, roztroušen:)'ch po plu
cích. které by bylo težko získati pro puc vuhec a tím
méne pro puc smerem na prrtvo. Príslušníci Obce jsou
natolik uvedomelí o Ga ;dove nechuti k jeiich organi
saci a o jeho kontrérních cílech, že by byl; asi sotva
poslechli. rozk::lzu daného ieho jménem, pokud by se
k tomu nevideli nuceni znením a duchem predpisu.

Tím ovšem není receno, že hy Gajda nehyl mel do
sti silnou posici mezi dllstojníky a rotmistry. Nehyl
sice prítelem orp'anisování a spolkarení voienskÝch
gážistu, jmenovite kde mu sám nemohl státi v cele,
ale neonomenul nikdy zdllraznov<Jti st~vovské sebeve
domí dustoinické a vymáhati všude, kde mel vliv, vy
soké mrwní i hmotné cenení ndce voienskÝch gá
žistu. Teho rozhoduiící vliv na Stríbrného i~ko mini
stra národní ohrany hyl v armáde dost~tecne znám.
O Gajdovi ;e t~ké známo, j;Jk houževn<Jte dovpol fe
drov<Jti svoit prívržence a ;;Jk bez skruplllí hledel zne
možniti lidi, kterí mu nebyli pohodlni. Proto není di
vu, že mel a pres svuj osud ješte má dosti vá~nivých
stollpencu mezi dustoinictvem. Bude také potrehí ne
malé ener!!ie vojenské správy. ahy zamezila zneklidno
vání a nolitické rozpštv~vání dli<:toinickPho shoru se
strany tech jeho príslušníku. kterí hY chteli Gajdu ná
sledov::Jti i na dalších jeho hludnÝch cf'stách politi
ckých. S toho stanoviska by hvlo veru lépe. kdvlw vi
na G;Jidova bylrt pOSOllzena rr'prÍtky voienské di<:rinli
nv. jPž i<:ou srozllmitf'lnrt bždémll. krlo si zvykl vi
deti dirf'ktivu svého jpdnánÍ ve voienskÝch nrf'dpisech.
Zrt danpho St~V11,kdy ie posouzf'ní této viny none
cháno více méne politickému bystrozr;Jkll k;Jžrlého no
zorovatf'le. mohly by sympatie s Ga;dou uvésti nejed
noho dustojníka do rozporu s intencemi vojenské
spd.vy.

Tyto svmnatie voipnslách gážistll neisou vš~k jak
jsme uk:íz~li, nikter::lk toho rozs::lhu, ::Jhy mohly ;Jr
m:ír111llriniti n:ístro;em nei;Jké ::Jkce prevratové. Tím
bláhovejšÍ ukáŽÍ se podohné kombinace. vezmeme-li
v pocet také mužstvo. Naše armáda ani žác1ná její ur
citá cást nesestává z negrammných zemedelcu jako
v Polsku nebo v Recku, aby mohla býti pouhým roz
kazem dustojníku vedena doma do boje proti budo
vám státních úradu, na ztecení pražského hradu nebo
telefonní centrály, pokud jsou tyto objekty v rukou le
gální vlády. Je to armáda sestávaiící valnou vetšinou
z bývalých a budoucích politických straníku, z prí
slušníku organisací mládeže té neb oné politické stra-

ny, zkrátka z lidí politicky gramotných. Tito m
lidé dík své výchove z domova a dík svému denní
listu, který si prectou ve vojenské cítárne, vcdí,
se na svete a v republice deje. Pres všechnu discip'
a pres všecku srdecnost, se kterou prijímají pouc
snad i politické, od sv"ch dustojníku a rotmistril,
vedou si tito mladí muži zachovati od techto veli
urcitý odstup lidí, kterí už o takových vecech n
slyšeli, kterí si rádi utvorí sVllj vlastní úsudek a Id
se nedají jen tak pro neco zagitovat. Nedali by se ta

hnát slepe a s ostrými patronami na tu neb onu vlá
budovu. V letních mesících jsou dále plukv dopln~
znacným procentem záložníku, u nichž platí zmín
duvody merou ješte vyšší.

V naší armáde nemáme pluku nemecJách, ma
ských nebo rusínskÝch, nemáme také pluki'1trestn'
jejichž zvláštn ích c1isposic dalo by se snad v takov
prípade zneužít. Nemci a Ceši, Slováci a RusÍni, .
teligence a negramotní. VŠf'cko to ie pécí okresních
pln ovacích velitelství peclive rozdeleno jako korení
všech regimentll a t::Jk nelze ani jedinému pluku
cítat neiakou zvláštní schopnost pro podohné vnit
politické dobrodružstvÍ. O spolehlivosti naší arm'
v obrane zeme nedovolili bychom si pochvhovati
v nejmenším, ale pro vnitronolitické dohrodružství
nerálské bylo by opravdu težko s ní pocítati. C. M.

Literatura a umenf

K. H. Hilar:

Vvod k sezone.

Naši nejmladší zdráhají se nazírati na divadloj
na ústav morálnÍ. Po príkladu Meiercholdove a T
rovove chtejí zachrániti moderní divadlo tím, že
berou žertem. V prenesení slohu »commedia del a
do vyjadrovacího projevu soudobého divadla spat~
jeho osvohození, jakoby mrtvé veci bylo možno
nový smysl tím, že se jí veškeren smysl vezme..
pochyby o tom, že zapomenuté vyjadrovací zpu
»commedia del arte« rozmnožují vyiadrovací prostr
ky moderního divadelnictvÍ komického. které morali
psychologický a spolecenský do' jisté míry zúžil
ochudil. Nicméne toto žertovné a posmešné pojetí '
vadla nemuže býti vyrešením problému. Divadlo n
odpoutáno od zákonu tíže tím, že jest s ním žertován
Jest vlastností mladosti žertovati s vesmírem. Na
vadle není žertem žertovati každodene. Jakmile ml

dež je povolána k tomu provozovati divadlo kaž<1oden
ne,. zajdou jí žerty a bude uvažovati o morálních
kladech svého métier, což znamená, že zvážní a tlzra'

A tak nic naplat, byt sebe více odpoutáno. hyt

více' v kterékoliv epoše svého vývoje a v kterékoh
fázi svého osudu rozpoutáno, divadlo nutne musí p~
mýšleti o svém mravním poslání. At sebe revolucne'
nihilisticteji naladeno, divadlo musí konec konclt sa
na sebe nazírati jako na instituci mravnÍ.

*
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re tomu ríkal »tvoriti zrcadlo prírode«.
pri tom zrejme toliko na prírodu, nýbrž na
ou spolecnost a její typy.

oriti zrcadlo« je príliš málo. Je to ponekud'
01 doLy sociálne necitlivé, kdy svet byl roz-
i šlechtu a ty, kdož jí prisluhovali. Shakes
et skutecnému svetu jen prisluhoval, chteje
zobrazovati. Molieruv divadelní svet zobra

lé prírody pouze spolecnost své doby. Zobra
karikaturou. Vychovával ji. Hle cestu. Hle

*
ní divadlo, divadlo té doby, v níž všechny
ké trídy mají prisluhovati všem; a v níž jed-

ou a soucasne prisluhu jí druhým: v této dobe
hoditi divadlo jedine tím zpusobem, že bude
íce, než proste »zrcadliti«. Bude svet, spolec

d ké povahy spolutvoriti.
*

mí divadlo rozšírí své poslání a zdurazní svou
" jestliže obrátí svou reformacní pozornost

spíše na morální své poslání, než na žertov-
ánku svého remesla, akcentujíc jeho biome
ost.

*

dlo prohloubí své mravní poslání a obnoví se
in tituce mravní, prestoupí-li od reprodukce
árení života, od analysy k syntese. A svrchova

tesou dramatického umení bude, jestliže mo
divadlo bude nejenom »zrcadliti« svet, spolec
polecenský rád a kulturní cit, nýbrž je i spolu-

retí.
*

dobe umelecké blouznivosti snili jsme o tom,
Teti na divadle nový vesmír. Když jsme narazili
rysy vecí, poucivše se o jejich neprostupnosti,
jeme jako dostatecný cíl a úcel divadla spoluvy
í nové spolecnosti, nového svetového rádu, no-

spolecenského ethosu, kdyžte vše pevné a zásadní
dobé spolecnosti se hroutí.

*
Hm, že divadlo bude míti dostatecný duvod své
ce již v tom, že bude krystalisacním bodem

spolecenské organisace, nového spolecenského
, nového spolecenského citu.

*

'vadlo nemá ovšem prímých prostredku nové spo-
ké reformy. Jest jen pruvodním zjevem sociál
vývoje, a sociální vývoj, když byl prošel ruzný

rázemi, ocitá se dnes ve stadiu, kdy prestává býti
Iním problémem a stává se problémem predevším
cenským. Tvorba spolecnosti a jejího kulturního
jest dnes úkolem divadla, jako v dobe Molierove
úkolem divadla spolecenská analysa.

. *
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Po tom, když lid'3tvo právem revoluce ustavilo se
již v sociální trídy a dohodlo se sociálním výbojem
o pomeru sociálních tríd a formách své sociální exi
stence, t. j. o zpusobech vzájemného vedle sebe existo

vání: soci~lní revoluce, meníc se v revoluci spolecen
skou, narazila po problému, jak vedle sebe existovati,
na nový, dnes žhavý problém, jak se k sobe chovati.
jak vzájemne k sobe cítiti. Cili na problém spolecenské
loyality. •

Když divadlo v revolucní psychose tvorilo si sloh.
vytvorilo si jej v expresionismu, kterým vyjadrovalo
vytrženost revolucních myslí, sociálne se harangují
cích; z jejich exprese a mentality tvorilo válecné di
vadlo svoji mentalitu, zvanou expresionistickou. Dnes,
nastává také divadlu doba výrazového odzbrojení, du-
ševní demobilisace. Doba dramatického prímerí, doba
scénického civilismu, doba intelektuálního obcanstvÍ.

*
Nemyslím civilnost divadla a jeho umení jako ob-

novu scénického idylismu, 'psychické netecnosti a ob
novu dramatického genru, který vedl v naší dra
matické literature od dob Tylových až k dobám Jirá
skovým a jest vlastní podstatou našeho dramatického
cítení a vyjadrování.

Civilismem míním umelecký výraz onoho duševního
uklidnení, které možno psychologicky položiti do pro
tikladu proti vyšinutému cítení válecnému nebo revo
lucnímu.

Míním, že divadlo, které v dobách válecných expre
sionismem prispívalo ke krystalování vzrušené menta
lity válecné a revolucní, obnovou civilismu má sme
rovati k scénickému vytvorení živé, tvorivé a vnÍ-mavé
citlivosti obcanské, citlivosti míru, porádku a spole
censké slušnosti. Civilita není meštanstvím.

*
Jsem presvedcen, že divadlo, ktere za Shakespeara

»zrcadlilo prírodu«, za Moliera královskou spolecnost,
v dobe poválecné a porevolucní krise má spolupraco
vati na vykrystalisování uklidnené citlivosti spolecen
ské, probouzejíc cit vzájemné trídní slušnosti, lidského
respektu, obcanského mravu, spolecenské loyálnosti ne
jen mezi stranami a vládami, mezi vudci a volicstvem ,
ale i mezi spolecenskými trídami, mezi hmotnými roz
díly a svetovými názory, diferencemi individualit a od
stíny zájmu, uvádejíc citlivost, která v dobrých epo
chách kulturních a štastnejších epochách spolecenské
ho vyhranení slula citlivostí dobrého mravu, obcanské
slušnosti, lidského taktu, dobou obcanské ctnosti.

*
Divadlu jest prejíti od slohu pathosu, velkých tríd-

ních nenávistí, válecných a revolucních hesel ke slohu
života nervove vyváženého, života trvajícího, v nemž
místo rozkladné spolecenské a sociální analysy zaujala
zásada spolecenské rovnováhy, zásada trídní a spole
censké objektivnosti, zásada cítení obcanského, které
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obnovu je sebeúctu tríd a loyalitu rozdílnÝch stano
visek.

*

V dnešní dobe, kdy je rozerván všechen spolecenský"
cit, kdY/,Strany se utáp~jí ve vzájemných surovostech,
kdy spolecenský život jest rozhlodán, kdy svet - zdá
se -:- nemá jiné starosti než vzájemné pokálení, kdy
vzájemné ohledy spolecenské minuly a na miste jich
vystoupila hysterie, nešetrící žádné autority, žádné zá-
sluhy, kdy okolí zalyká se vzájemnou surovostí, trí
snící vztahy nejposvátnejší:' tu má ceské divadlo opet
skvostnou príležitost morální inspirace, inspirace
obcanské loyálnosti. Touto 10y~lností se nemyslí je
nom loyálnost k autorite, ale vzájemná sebeúcta tríd,
vzájemný ohled k mravní myšlence, staletími vytríbe
va spolecenské~o citu, válkou a revolucí korumpova
né, obnova spolecenského citu, válkou a revolucí ko
rumpovaného, citu jako souhrnu vlastností cloveka
v' pomeru cloveka k lidem, obci, shromáždení, tríde,
verejnosti a státu. V téót dobe divadlu naskytá se
opet vzácná príležitost k obnove citu, politického citu
politeje, jejž známe, v dejinách civilisace pod pojmem
civilismu, citu obcana ,k obcanu, citu k obci.

*

. Obnovení civilní mentality a její formulování zdá
se býti jedním z nejvdecnejších a nejnaléhavejších úko
lu rTIoderního divadla, ponekud dnes desoriel).tovaného
ohledne svého poslání. Dílo Shawovo, cyklicky provo
zované, provozování her, obírajících se typickými pro-

'. -blémy soudobého civilismu (Drinkwatter Abraham
Lincoln),d problémem republikánského presidentství,
problémem diktátorství (Romainsuv »Dictateur«) a

: vubec provozování klasických dramat lidských ná

metu slohem a tónem 119bcanské privátnosti, stejne
jako z nové tvorby privátní tragoedie obcanské (Sez
ment, Geraldy; Chesterton, OjN eill): tot program ce
skéhodivadla na pocátku sezony, tot nová perspektiva
dramatického výrazu, loucícího st s expresionismem
jako s bývalou vecí, jež slou:žila vcerejší situaci sveta
a dušÍ.

Doba a lidé

Jaroslav Kolman-Cassius:

Militarismus invalidy.
Clánek tento je jakousi predmluvou

li autorove komedii »Jak nás pm'Jlla
menala«, která bude provozo,,!:ánav této
seZJóneni! Národním divadle.

Cím dále tím více lze tušiti obecný názor, že inva
lidé jsou presvedcením antimilitaristé, zejména po
válce. Snad jim verejnost priznává cím ,dále tím vetší
dt"lvody k' I 6bavám, aby se príliš casto', neopakovalo,
co se jim ·prihodílo.' :Dríve tomu tak nebývalo a inva
lidé, sedící ve stínu lípy a-vypravující své podivuhodné

príbehy, nevzbuzovali podezrení, že chovají k v
antipatie. Mluvili s láskou a obdivem o sV)'chp
stavených a generálech a ukazovali své jizvy'a dre
nohy s pýchou -8@el'atelu\ vzácnyéli' kuriosit. N
byli veselí k1,lmpáfti a poveden'Í šibalové, kterí se
mohli nasytit svých vzpomínek. Hráli na ko1ovr'
svuj pochod Radeckého a stáli v pozoru na sv)'ch
vených nohách, když šel mimo nejaký clovek v
forme. Byli rádi, když se jkh nekdo zeptal na to,
že to bylo tenkrát za tou hrbitovní zdí, a poklepal
na rameno. Milovali malé chlapce, kterí se teší, až
dou vojáky, a houpali na kolenOU devcátka, trou
signál jízdy k útoku, protože v nich videli príští
statécných kavaleristu. Nikomu nenapadlo, že by
tou starou vojenskou cepicí mohlo býti neco ji
než vojenský duch, který jen odpocívá mezi d
bitvami.

Ale dnes, ~dy ,nejedna jistota prestala být jist
pozbyl také válecný invalida neomezené duvery a
jevily se pochybnosti o jeho smýšlenÍ. Lze se
dosti právem obávati toho, že válka mela na
zhoubný vliv jako na tolik jiných povolání. Videli'
ohromný vzrust egoismu., u lidí, kterí meli z války
obchodní zisk, jak pak, aby' také porušila cloyeka,
jí sloužil témer zadarmo a casto s velikými ztrá
V álka dovedla zoškli'viti mnohým jejich poctivé
lání,nebylo by jí jiste za težko udelat z vojáka ant
litaristu, nebo - rekneme to slušneji - pacifistu.

Toto ošklivé podezrení vzniklo jen proto, že i
lidé, jakmile se jimi stanou, jsou odstrceni s cesty
vyrízená vec. V patriarchálních dobách meli více
ležitosti uplatnit své smýšlení v sousedských be
a mezi zvedavou mládeží. Ale potom noviny zrn
se jejich dobrovolné propagandy. vojenského pat'
srnu. Dnes nemohou válecní poškozenci ríci svetu
nového o tom, jaké slavné boje svedla 'jejich ar
to všecko lidé ctou dnes v novinách a minister
války má na to zvláštní tiskové odbory. IdylickéY

kdy se ve stínu lípy mohli holedbat tím, jak napr
nepríteli, jsou ty tam. Tiskové válecné stany pr
dejí svuj úkol více než dokonale dennímu buletinf
za války. Po válce pak predstihují se odborní voj
spisovatelé, aby obraz príští války se všemi t

,ckými vymoženostmi ukázali i laikum v nejprízIU
ším osvetlenÍ.

I Je velmi p6chybno:, že by vzpomínky a názory i
, lidy ze slavnych let 1914-1918, jimž se bylo spok

se špinavou zákopovou válkou, mohly dnes im
vati dlouho ctenárLlm, cítajícím témer denne ve s
novinách odborné referáty o úloze horcicného pl
a leteckých bomb se žlutým a modrým krížem, ..
se budou vyrábeti invalidé v príští plynové
z promenujícího obecenstva na Václavském námY
na Národní tríde. Invalidé ze svetové války n
co ríci nového a proto mlcí. To snad zavdalo pf
k domnence (kdo mlcí, ten souhlasí), že hy jim
snad více po chuti' protiválecné úvahy nekte
evropsl<:ých revuí, které inspirovala jakási chvi
omrzelost. Tato válecná omrzelost však stále v
více opadává díky zkušený1V vojenským spisova
a novému nezkušenému pokolení, které jde, svežía
spleenu zákopové války, vstríc vetší a jak se zdá
nejší a úcinnejší válée plynové.

Tak se také stalo, že nekterí známí, jichž úsu
velmi vážím, když byli precetli úryvky z rukopisu
medie J a k nás p o z n a me n a I a, upozornili
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to, ž~ zavání antimilitarismem. Vedel jsem hned,
hude-limoje komedie necím zavánet že v tom bude

'ti prsty její hrdina, který je bezr~kým invalidou.
to velicenemilá vec, že vojáci ze svetové války tro
u zavánejí a že tento starý pach nepríjemne pusOQí
,s~ežím vanu nových vojenských myšlenek. Muj
ahda Jan Valta skutecne zavání ješte trochu strel

, prachem, který mu urazil ruce nikoli doma na
omenáde, ale daleko ve špinavé zákopové válce. Alé
to jen starý militarismus, kterým zavání. Je to
ecný výmenkár, zavánející konopím, které mladý
&podáruž nepestuje. Tento invalida je však spole-
'vým militaristou jako každý jiný a zavání-Ii tro
u, zavání jako všecky veci, které se prežily, ale ne-
rely. Je pravdepodobno, že také invalidé z príští

ynovéválky, pokud z ní vyváznou, na mestských pro
enádách nejakým nedopatrením neprítele, budou za-

ánet onem nekolika málo lidem, kterí ji prežijí, pro
že meli štest-i, že byli odvedeni do fronty" a kterí
dou jište se zájmem císti pojednání o príští válce,

Y bude delati invalidy v lune materském. Ale ne
dme utopisty jako pacifisté. Chceme ríci nekolik

trízlivých slov o militarismu válecných poškozendL
Jedna vec vyznacuje tento militarismus na odpo

, ku, a to jistá trpnost, která zejména bije do ocí,
rovnáme-li ji s elánem vojenských spisovatelu, za
jat)'ch výhodami a pokroky války budoucnosti. Kon-
pce príští války u invalidu nemá velkých rysu, chybí

"m smysl pro celek. Vojenský spisovatel vidí pred se
u celkový úcinek a cíl: milionové mesto, pokropené

orcicným plynem, které sebou cuká v posledním ta
uní, nebo sektor 50 km dlouhý a 30 km široký, zpra

vaný leteckým oddílem, takže se v nem nehne ani
yš. V~lecný poškozenec nemá tak cistou fantasii.
pinavé podrobnosti války, které zustaly ležet v záko

pech vyrytých v jeho pameti, drží ho pri zemi. Kdyby
álecný poškozenec vyšel ze své lethargie a stal se
ojenským spisovatelem, zajímal by se o podradnejší ve

ci ve svém spise nebo clánku V á I k a bud o u c n o
sti. Jiste by znacne zanedbával její technickou
tránku, která v nynejší dobe tak pokrocila, a zabýval
y se spíše otázkami, abychom tak rekli sociálními
ebo dokonce sociologickými.' Sklon k sociálnímu

myšlení je vubec jakási schopnost vžívati se do úlohy
protivníka. Nespokojil by se s triumfem vojenské ve
dy, která s oblak vyhubí Londýn jako hnízdo vos,
ale byl by jat zvedavostí, co by vojenská veda delala,
tkdybynebyla v oblacích, ale dole.

Vojenské spisovatele zajímá predevším vítezství a
jsou vždy nahore v oblacích, na jeho strane. V álecn)"'

škozenec pocítá však se svou porážkou, nebot na
vykl si dívati se na válku se stanoviska nejmenších
jednotek, které obycejne jsou katastrofálne poráženy,

tím co celek postupuje nezadržitelne k slavnému ví
tezstvÍ. I kdybychom mu vysvetlili, že príští plynová
válka bude znacne zjednodušena a že letecká eskadra,
která si jednou popreje k veceri Londýn s horcicí na
jet .. m malém výletu pres Canal La Manche, nebude
mÍ.] ani s polovice tak veliké risiko, jakému je každý
h)<' iný pešák vystaven, jak vyleze na fronte z vago

nu. "šemu válecnému poškozenci budou vezet stále
V hl "e ti, kterí jsou dole a které osud urcil k tomu,
.bYlyli snedeni s horcicí. Má jakousi predtuchu, že

kdfby se dockal úžasného pokroku, o nemž sní vo
• ští spisovatelé, byl by spíše jedním z tech dole
V Londýne, naloženém v horcici, než mezi víteznými
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výletníky v oblacích. Tento príznacný nedostatek opti
mismu je vubec s to, aby mu pro vždy znemožnil ja
koukoli úcast ve vojenské literature, která potrebu je
cistých, nezkalených obzort"1. Jeho militaristický zájem
bude vždy trochu ochromen obavami pred velikými
akcemi, a bude sympatisovati spíše.s takovými pokro
ky a vynálezy ve válecnictví, které budou zabezpeco
vati armáde co nejméne ztrát, byt by mel mít z toho
t)'Ž prospech i neprítel. Proti vojenskému spisovateli,
který je radikální operatér, je válecn)' poškozenec cosi
jako homeopat. Nemuže se smírit s myšlenkou, že by
lidstvo bylo jednou pacientem, na nemž válka provedla
operaci, která se zdarila, ale jíž podlehl. Kdyby mu
dovolili v míru mluvit do válecné vedy, psal by patrne
knihy a clánky o nejkrvavejších, ale nejmírnejších me
thodách zabíjení. Snad by se snažil propagovati tak
tiku starých hoplitt"1 a klasických bojovníku s oštepy
a meci, kterí se po staru trískali za athenskými humny,
zatím co Akropol snila pod mírným a modrým neberp.
v úplném bezpecí za drevenými hradbami v Pireu.
ovívána jen svežími morskými vánky.

Válka bez hradeb a zápasu pripadá válecnému po
škozenci jako remeslníku remeslo, které muže provo
zovati každý. Je militaristou, který si trochu zakládal
na svém povolání a proto se spokojil s pomerne .ma
lým výdelkem a znacnými ztrátami. Ale válka, která
zabíjí nebo ochromuje celá mesta, aniž jí stojí bitev~i
linie za jednu plynovou bombu se žlutým krížem, zne
pokojuje jeho maloživnostnické cítení. Podnik plyno
vé války nezdá se mu dost reelnÍ. Desí se myšlenky,
která sleduje jen svuj cíl a neohlíží se pranic na tra
dici. Zdá se mu, že tato velkovýroba prekrocila vllbec
hranice poctivého vojenského remesla. Stavovský cit
je v nem ješte príliš silný, než aby sebe úspešnejší de
lání válecných poškozencú z promenujícího civilníhr,J
obecenstva nevyvolávalo li neho jakousi konkurencní
žárlivost. Nedovede také podrídit velikým koncepcím
pokroku svoje ponekud starosvetské morální názory,
které mu dovolovaly zabíjeti jen ve fronte a které- po
važovaly už smrt kuchare od polní kuchyne setniny za
politování hodnou neštastnou náhodu. Podléhá stále
staré predstave, že vojín nastavuje hrud nepríteli vla
sti. Myšlenku, že by mu nekdo za jeho zády celou
vlast vykouril horcicným plynem, považuje div ne za
hríšnou, pri nejmenším za trestuhodné obcházení své
kompetence. V plynových bojích svetové války roz
šíril se jeho malomeštácký obzor až k nejzazší mezi.
Byla to však stále fronta, v níž pracoval, muž proti
muži. Nasadila se maska a nastavila se hrud proti cer
nému dusivému nepríteli, ale tam vzadu na promená
dách v rodných mestech bylo pomerne ješte dosti bez
pecno. Byla to válka, v níž voják bojoval ješte na
hradbách, které nepropustily jiné neprátele krome
lichvy a hladu.

Vojenská chemie odborn)'ch spisovatelu je príliš ve
decká pro jeho praktického ducha, který miluje presne
stanovená práva, zákony, príslušnosti a koncese. Zci
vilnením války také mizí zbran jako nástroj a unifor
ma jako pracovní odev, poslední podstatné známky
cechu. Pro válku, která zabíjí neprítele ve vycházko
vém obleku nebo v domácím županu, je potrebí nové,
svobodnejší mentality. Válecný paséista 'nemúže se
prenésti pres tradici, že ve válce se mají zabíjet jen
vojáci a že zabíjení civilistlí je trestuhodné ve všech
prípadech.

Invalida, který si dosti zakládá na svých zkušeno-
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stech, uznava jen nekolik osvedcených zpusobu, jak
lze co možná nejvíce neprátel uciniti neškodnými. Jsou
vždy doprovázeny vetším nebo menším hlukem a roz
manitými detonacemi, slavnou hudbou bojište, jež vlé
vá do srdcí vojínu primerené nadšení, s nímž je sluš
no pro vlast umríti. Necht se otevrou hroby a peklo,
jako pri posledním soudu, necht je plác a skrípení
zubu, ale necht hrmí pozouny andelu, až se nebesa
i zeme otrásají. Voják starého režimu nebyl tajnust
kár. Nové methody s horcicí, kterou se uciní neprítel
neškodným na prochazce nebo v posteli, nezamlouvají
se mu práve pro nedostatek vojenské okázalo,sti a vý
lucnosti. Obává se, že by mu týmž právem mohli po
rucit, aby sypal nepríteli otrušík do polévky. Chybí mu
zkrátka zcela vyšší cíl moderní vojenské techniky,
která jako veda nemuže se ríditi podle morálky, vždy
cky trochu zaostalé co se týce posledních vecí clove
ka, ale podle pokrocilého materiálu. Kdyby bylo na
válecném poškozenci odpovídat na otázky vojenských
odborných spisovatelu, odpovedel by na otázku
Mat e r i á lne b o Mor á Ik a? , kterou nadepsal
generál von Taysen svoje dílo, velmi zpátecnicky. Vá
lecný poškozenec trpí ješte príliš predsudky z dob
hrdinského zabíjení, které diskreditovaly remeslo tra
vicu, ackoli již tenkráte vedlo rychleji k cíli. Milita
rismus válecného poškozence nemá smyslu pro ele
gantní rešení. Invalida lpí na své praksi a težko do
hání theorii, která se nepoutá na nástroje a remesla,
jež odvrhuje, aby se k nim nikdy nevrátila, jakmile
našla dokonalejší industrialisaci. Zustal zkrachova
ným príslušníkem válecného cechu, zatím co z jeho
remesla stává se industrie hospodárského v:fznamu.
Ztrácí zájem pro válku, která se zbavuje neprítele po
dobnou methodou jako vinar svých mšic, užívajíc jen
místo modré skalice horcicného plynu. Trvá však na
svém militarismu, který prísahal, že bude bojovati na
zemi, pod zemí, ve vode a ve vzduchu, domnívaje se,
že to bude vždy bojište a že mu bude co ciniti se zbra
nemi a neprítelem, který je také vojákem. Byl disgu
stován nejen vojenskou vedou, která zatáhla do hry
civilní konkurenci, ale také ruznými drobnými šiká
nami pri zdravotních a sociálních prehlídkách, které
ho presvedcily o tom, že vojenské remeslo již ve sve
tové válce dohrálo svou úlohu.

Poslední tohoto cechu, kterí psali kdysi krví dejiny
sveta, mají co delati, aby dosáhli nejaké té slevy
u obecních podnikl!. Už i mestská tramvay delá jim
drahoty se sníženým jízdným a tak vidíme casto sta
rého válecníka s drevenými nohami a pokrytého slá
vou, který se odvážil jeti na cerno, jak chvatne sbírá
své berlicky pred neúprosným mužem predpisLl míru
a s nasazením života nastupuje zase nesporádaný ústup
jakoby se to už samo sebou rozumelo, že obec a svet
nadále nehodlá poskytovati tem, které válka ucinila
neškodnými a dokonce i neužitecnými, zvláštní kon
cese, jež by porušovaly jízdní rád. Dvojí loket, kterÝ
by pocítal s vojenskými zásluhami, ohrozil by v prí
stí válce prístupné širšímu obecenstvu, nejen dopravu
na elektrických drahách, ale veškeré hospodárské pod~
nikání. '

Udelali jsme jednoho takového representanta vymí
rajícího militarismu aspon hrdinou komedie, když mu
nebylo práno zustati hrdinou válecného dramatu. Je
t(, komedie posledního vojáka z fronty. .

P-o zná m k y

Dodatecný dukaz. Když se zacalo mluvit o tom,
generál Gajda do armády vnáší politiku a k fašistické
hnutí stojí v blízkosti, která je neslucitelná s jeho úrade
bylo to od tech, kterí z Gajdy prospech si slibovali,ve
popíráno. Širší verejnost, které, jak prirozeno, mn
podrobnosti byly skryty, nedovedla si o tom utvoritú

dek dosti jasný. Myslíme, že Gajda podal dodatecný
kaz sám a že otázka už nemuže být spornou. Vše,

o nem od chvíle jeho pensionování slyšíme, je svedcctvf
že se ve fašistickém prostredí pohybuje jako ryba
vode. Navštívil od té doby už nekolik mest v republi
konal porady s fašisty, v jejich pruvodu chodilod Iládr

a k nádraží, pred kavárnami, v nichž sedel, nechalf

stickou muziku koncertovat a vubec všude si pocír
tak, že žádným fašistou predstižen býti nemohl.Jen t

kdo už dávno neverejným fašistou byl a s touto spol
ností styky mel, muže se tak rychle verejným faši~
státi a tak dobre vedeti, kde co v této domácnostisto

Nové knihy.
MUDr. I SaHdek: J( osmetika, cili nauka 'o pestení tel

krásy. Vydal nakladatel A. Píša v Brnc. Cena r C 15.-. Zná
odborník skýtá v této malé, ale obsažné kuížce prehled lék

ského oboru, který v posledních létech doznal ocenení. S
obrací se v prvé rade na ctenáre-laiky, zejména na dámy, j
tu naleznou kritické poucení o tom, pokud lze na spolehliv

vedecky overeném základe odstraniti vady telesné, zcjm
na kuži.

T. G. Masaryk: Jak pracovat r V tomto spisku, jenž je oti
skem starých prednášek, autor vykládá své protiromantick
hE'slo »drobné práce«. Snad nikde jinde, mimo »Sociální otázku

nevyložil tak jasne a prEsvedcive svuj názor na práci a ZI'U

práce, jako v této své do-sud neznámé knížce. Obsah: 1. Pro
duševní a hmotná. 2. Vznik a rozvoj pracovitosti. J Roman
tism a práce drobná. 4. Romar;tism a mucednictví. 5. význa
práce ethický a metafysický. 6. Theorie a praxe. Motivy prác
7. Jaký je charakter vedecké práce. 8. Co je vzdelání •
obecné. 9. Jak císt? 10. O knihách. II. O zápiscích. 12. O c
továnÍ. 13. Mesto a venkov. 14. Samota. 15. O vzdeláváni na
VYlSOkých školách. 16. Slovo o zkouškách. 17. O popularisaCL

vedy. 18. Popularisace umenÍ. 19. O sebevzdelání. 20. Vzdel'
. sociální a politické. 2L O kompromisu. Nákladem »Cínu.

Za Kc 7.50.

Dr. EmanHel Rádl: Moderní veda. Její podstata, methody &

výsledky. Kniha je rozdelena na tri cásti. V první cásti jedná
o vede jako sociálním zjevu a o jejím pomeru k jiným oborum
kulturního života, zvlášte náboženství, umení a mravnosti;
jádrem druhé cásti je výklad o logickém aparátu vedním a noe
tickém problému; v tretí cásti, v prehledu nejduležitcjších
theorií o prírode, dotýká se Rádi všech základních problémd
filosofie. Vyšlo jako 2. svazek naší Knihovny Ceské mysli
za 39 Kc. Nákladem »Cinu«.

Pavel leníc'ek: Panevropat Obsah: Ideové zdllvodnení. Hos
podárská možnost Panevropy a sebeurcovací právo. Panevropa,
synthesa národního nároku a hospodárské možnosti. Nákladem
Panevropské uníe v CSR. Za Kc 5.-.
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arel Toman: Stoletý kalendár.
ané. XX. Kniha »Zlatokvetu«. V úprave A. Chle

becka vydal Fr. Borový. Za Kc 48.-)
a Sládka nevydala ceština ze sebe takové hudby:

platany a kašny se mnou jdou,
chrámy sm~slné i modré nebe,

enuté nad zvlnenou zahradou
ého kraje. Ve snách vidím tebe,
ojné mesto, s tebou žiji znova

leptám tobe milenecká slova.
UDI vody slyším, zpívá vodovod,
leka plyne zasnene a tiše.
. kolébavce v kámen jatých v<*l
18 umírala stará rímská ríše.

Však tvoje zvony slavným hymnem bijí,
IUC neslibují: zvoní, jsou a žijí.« (Aix-en-Provence.)

~umejí lesy i vody
a svetlo nad nimi zpívá.
Jedinou vterinu ješte,
ty písni živá! (Léto.)

Domove, nikdy nemluvíš
tak jako ve dnech, kdy jsme sami.
Tvuj hlas, to smutek je a tíž,
at pod sluncem, at pod hvezdal]lÍ.
Mé srdce láskou choré je
i vzteklou nenávistí stune,
však tebe Vždyckypokreje
jen kvety, jež jsou trpyt a vune. (~tedrý den.)

K studeným hvezdám daleko je z chladu
zcizené jizby, šerem
zni plác.
Na hlavu zklamanou, díš, chabé ruce kladu,
proc mucíme se mstivým podvecerem
my dva? (Zátiší.)

verše krehké jako sklo a pevné jako ocel. Jejich
á t. zv. náladovosti, úplatných barevných polostfnu.

impressionismu. Je-li užitecno mluviti ješte o kázni
, tedy v této lyrice jest její príklad.

se sotva podarí historickým mládencum zaradit do
šuplfku.Cest un homme. Chcete, aby básník mel velké
vedomí? Tedy zde je máte a hledejte si ozvuky

, Morease, Verlaina, Nerudy, Sládka, lidových písní,
je tu v tak di6kretním pretavení, že se staly celým

Chcete, aby byl básník raffinovaný, težký a složitý?
veru, Toman takový je. V jeho verších to chvílemi,
vdechl život, »chut hlubin a temnot«, kdy hodlá se

'se všemi vagabundy sveta«, píti s nimi a vejíti do
I nebeského, prapodivne svetélkuje. Žádná z vášní,

opilosti, výsmechu, hnusu a smutku bez konce ho není
.Je na konci všech ct1St bud domov, nemocnice, vezení
hrob?« Nebo ty, missionárko, pricházíš do hruzy pred
hlásat lásku? »Beruško, drž se jiných niv. I slunce je
když nekdy zapadne v ten všivý kout. Všeho je škoda,
acilu msty v kanálech.« Jste však nekterí, kterí byste rádi
o prostnosti tohoto kalendáre, jehož rec je cirá., gesta

a težká jako na starých drevorytech a lidových obráz
Máte pravdu; není lidovejších veršu než ony zázracne
zbásnené na avignonském moste. »Na avignonském moste

, o avignonském moste se zpívá, však písnicka je krátká,
ek je krátký, jen voda vecne šumí. Na avignonském
stálpapež ... « (Všimnete si, jak Tomar.ovy verše, opsány

prosou, zustávají verši. Bez interpunkcních her. Cae
metrem, rytmus derou se zevnitr silne a neklamne.) Bývá
považováno za rys modernosti, aby byl básník odvážný.

dadaismus není už dos,ti dadaistický. Nuže, cteme zde
takové odvahy, že se vedle ní rozplývá v nivec svato
tanec evropské moderny. Jt;l to nekolik v této prostnosti

• smelých, v detskosti rafinovaných veršu na pozdrav
• Masarykovi: »Vítezi, který vj íždíš do pražských bran,
· ti Václav a Mistr Jan. Cervenobílý prapor jsi svetem
menobílý prapor Ti vlaje dnes. A miliony srdcí bijí Ti

a muži, ženy, deti prišli Ti rít: Náš otce, který vjíždíš
ažských bran, žehnej Ti svatý Václava Mistr Jan.« Ta,to
a, pri níž je cítit slanost potlacovaných slz, je z toho

e lidského vývoje, o nemž mluví Zarathustra: z velblouda
se lev a ze lva díte. V tomtOl díteti však cítíte lví zoubky
bavlte si velbloudí hrbet, na nemž bylo naloženo mnoho

Rozumí se, že podstatou všeho je;st schopnost rozechveti a
rozezníti se:. Ale u Tomana pristupuje ojedinelá schopnost za
držeti výraz tak dlouho, až jeho silou praskne tomanovská
nechut ke spisovatelství. Toman není literát, píše málo a jen
když musí, Rozmerem malé dílo pozustává ze samých pod
statných básní. Není mnoho rádek, které by bylo dovoleno vy
pustit, aby se neco neztratilo z Tomana, z poesie, ze sveta.
Deset jeho rádek obsahuje román; premíru dení, jež uplynulo,
než sáhl k tužce; mnoho poznání: ne filosofického, abstrakt
ního, metafysického, jako na pr. u Breziny, ale osudového, kdy
šlo o celého cloveka, o lásku, hore, vztek, odboj, neúkojnost a
nostalgii. Daleká cesta jeho byla., mnoho proputoval a ješte
dnes nesedí ve kresle klasicismu, ac jeho dílo už je klasické,
stále je nástrojem, kterým bijí vetry. Ale nadevším vedle skepse
a bolestí svítí chvílemi záre, tklivost a neco z nebeského krá
lovství. Ne techniku »nadosobnosti«, nýbrž v Jakubove zápase
urvaný kus bo·Žíhopožehnání. Toman se dnes neskrývá jasnými
díky za své uzdravení, nestydí se v slzách vzpomínati mrtvých
a vdecne políbit kameny tragického mesta· smi rozbíti cíši
vína v pan~chide za zemrelého prítele, zatancit podivne opojnou
!mprOVlsaC1,a prece není to gesto, je to žen života, který byl
otevren románu a radosti. Hvezdv, Buh, Betlém, pathetické
vzývání jižní zeme i domova. spojení Panny Marie se sestrou
Venuší mají dnes sílu samozrejmých symbolu. Déšt milosti
jak se ríká, zrosil jeho plody. '

Josef Kodícek, Tribuna, 4. 7. 1926.

Nový Toman.
Karel Toman, jemuž nedávno vyšlo u F. Borového nové

souborné vydání jeho »Básní«, vydal v tomtéž nakladatelství
v úprave A. Chlebecka knihu veršu »Stoletý kalendár«. Vedle
zamyšleny'ch intimních veršu, jež jsou staveny jako krátká
vnitl'ní dramata lásky a osudu, je ve ",Stoletém kalendári«
ra.da básní, ve kterých zpívají pevné, až monumentální rytmy
chv~lu jihu, jeho nebe, dejin i jeho chudých a detí. A palt jiné,
v lllchž tulácký sen o domovu mísí se se vzpurnými motivy
sociálními, jež vyvrcholují mohutnou visí smrti Leninovy:

Na soud boží
odešel Mikuláš Lenin
v purpurném plášti z lidské krve,
se svatozárí naivních cervánku kol hlavy,
provázen modlitbami prostých srdcí
i slinou nenávisti.
Jdete, svedci.
Žalobci, jdete, promluvte. Buh ceká.
Krev prolil? VraždiJ? Ano. Ale vdechl víru
a vdechl život milionum milionu
netecných, tupých
a "Tátil lidem radost poslouchati.
Zemi boží
dal tem, krev jejichž nejhojneji pi1aJ
od casu pyramid a: faraonu.
Slyšíte písen cenu? To je vdecnost Ruska,
mluvící skromne po mužických humnech
a je ti hymnus nad potreným hladem ..

Jiste že mužeme mno'Jo diskutovati o myšlenkovém poietí
Leni~a u Tomana, jenž vidí v nem predevším velikého cloveka,
}Xi Jehož smrti »zem se zapotácela jako lodicka, když veslar
vyskocí z ní na breh« a který »do vecnosti bude svítit sloupem
ohnivým všem chudým sveta i pokorným i mstivým«. Lenin ne
jen že je zbožnován ruskými sedláky, jimž bolševismus dal pudu,
ale i svetovou trídou delnickou, jíž ukázal svým organisacním
geniem cesty k svetovému osvobození práce. Nejen v Leninovi,
ale i v jiných sociálnkh básních »Stoletého kalendáre« objevuje
se nám Toman jako Tomantický utopista, milující chudé pro
jejich chudobu (»chudoba svatá už v kolébce zná vlastní du
stojnost«), pro jejich touhu (»hle prapory a hudby a vojska,
vojska, vojska nadejí«, anebo »na slunce vyj dem, když na
stromech je kvet. My chudá pakáž, chcem odjakživa Zl1JOVU
delit svet. Náš sen je vecný ... «), ale v jeho prihlášení se
k »chudé pakáži«i je skepse, málo víry (~a tvrdé nebe nad hla
vami a tvrdší zemi pod nohami, tak vecne budem chodit«),
protože »zrak bloudí, hledá vudce.

Není jich, jsou jen poradatelé.«
Ale »vlcata rostou, chtejí jíst, spí blažene a v jitrní cas

se líne protáhnou a brousí drápy a cení lacné zuby«. Nespokojí
se patr;ne touto prípravou.

»Leninem« a jinými vcrši sociálními ukázal však také Toman
znovu dnešním nejmladším lyrikum, že poesie není jen vec
pro sebe, smyslová hrícka bez intelektu, nýbrž i orgán života
spolecenského, dramatisace životního boje a názoru a slovo,
forma že nabývá pravé krásy a funkcnosti teprve tam, kde se
snoubí a pojí s velkými silami života. Tomanuv plný, strídmý
pri tom, ale svrchovane predstavivý verš to dokazuje.

J. H., Rudé Právo, 13. 6. 1926.



Studenti)
mnozí z Vás jsou tak štastni, že mohou do svého mesícního rozpoctu za
radit stálé položky na nejruznejší vydání.

Nezapomneli jste na stálou cástku
na nákup knih?

Stací i malá ale pravidelná cástka, abyste si koup'ili mnohé knihy,
které si dávno prejete míti. Položte již ve studentských letech základy ke
své knihovne a schránejte v ní jen nejhodnotnejší díla,

Naše nakladatelství vydalo Vámi milované autory.
v

NeumannJ Gellner)SrámekJ Toman,
Hora a jiní

zažíhali radostné ohne ve Vašich srdcích. Verte, ješte mnohokrát se k nim
vrátíte v trudných i príjemných chvílích, které Vám život pripravuje.

V edici "Pantheonu", která nám dala vzorná a levná vydání
Hálka a Šolce, vyjde též celé dílo Anatola France a W. Shake
speara v bezvadných prekladech.

Z velkých prosatéru ceských je u nás zastoupen K. M. Capel:'
Ohod svým souborným dílem. V edici "Žatve" setkáte se s cennými jmény
puvodních romanopiscu.

Oelé toto bohatství muže postupne prejíti do Vašich rukO'tt.
Upozornujeme pp. rodice, že mohou Vám knihy našeho skladu opatriti
na mírné mesícní splátky. Vyžádejte si knihu jako dar ke každé
príležitosti. Na Vaše vyzvání pošleme Vašim pp. rodicum nabídku. Avšak
z vlastních úspor mužete mnoho knih získati. Napište nám, které knih y

chcete míti a jakou cástku se zavazujete mesícne presne každého prvního
složiti. Uciníme Vám prijatelný návrh. Ohceme studentum za
každých podmínek umožniti získání dobré a trvalé cetby.

Nakladatelství Fr. Borový,
Praha II., Jindrišská 13.


