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PtítomilosL
Politika

o stredni ceste.
1.

l(adikálové to dnes mají, pokud se statecnosti týká,
ci než za starých dob. Starý radikál žil ve skutec

ID nebezpecí; podle jeho cesty byla propast; s moc
stmi reakce nebylo co žertovat. Dnešní radikál je cel
ve bezpecen jako v lune Abrahamove; nikdo mu nic
udelá; spolecnost se k nemu tvárí jako shovívavý otec
ceká, až se vybourí; kdo chce, muže udeliti porád
u šnupku kterékoliv úctyhodné instituci. Kdysi útok
oti katolické církvi znamenal osobní risiko; dnes už
'vno toho risika není, ale žurnalista, který napíše clá
k proti církvi, se z ješitnosti stále ješte tvárí, jakoby

ojovalse strašnými mocnostmi a jakoby už cekali pri
raveniinkvisicní pochopové. Zajisté, v Italii nebo v Ru
u je ješte dnes treba osobní statecnosti, chce-li clovek

astávat své názory. Ale u nás radikalismus je zcela po
ojné zamestnání. Naše moderní radikální konání pozu
'vá z toho, že se napíše clánek do novin. Považuje-li

ekdo toto za obzvláštní projev statecnosti, má velmi
krovnou fantasii. Je docela falešné, prohlašují-li radi

Jovésebe za statecné a ty druhé za nestatecné. V na-
ID mírnouckém ovzduší, kde je každému dovoleno hlá
t jakýkoliv nesmysl, nemá radikalismus nic spolecné

o s odvahou. Je stejne odvážné nebo neodvážné na
sati clánek proti Švehlovi jako pro neho, proti katolické
irkvi nebo pro ni. Ba, jsou u nás lidé, kterí by mohli .

dosvedciti,že je treba vetší odvahy k tomu, vystavit se
tokum pokrokáru, prctestantu a Volné myšlenky, než

poštvat na sebe zbožné sluhy katolické církve. Pri radi
ismu nejde tedy v našich pomerech vubec o otázku

tatecnosti nebo zbabelosti, nýbrž o otázku správného
yšlení.
»Prítomnost« prišla u cásti radikálu a pokrokáru do

tpatné povesti jakožto casopis, který otevrene se pro
lásil pro zásadu strední cesty. Tito statecní muži ihned

usoudili,že »Prítomnost«. tak ciní ze zbabelosti, z poho
dlnosti,diletantismu a jiných špatných vlastností. V .Roz
machu«pan Durych, který ponekud trpí stihomamem a
následkem toho vztahoval na sebe· jednu naši poznám
u o radikálech, pri níž jsme si na nej vubec nevzpo

mneli (pa'l1Durych dokazuje· mohutnou autoritou p. dra
I1rubana, že se poznámka jiste týkala jeho), se rozlobil

prirovnal »Prítomnost« k fotelu. Dobre, když už se
p. Durych sám prihlásil, vzpomínáme, že i on je radiká

m. Kdežto normální radikálové žehrají, že není potre
na.pata katolické církve a místo, kde rostla tato insti
tuce, není posypáno solí a peprem, p. Durych a jeho

ustí a hubení mládenci z »Rozmachu« žehrají, že svet
e vymkl z moudrqsti papežovy. Oba tyto smery více
éne vytýkají fotelovou moudrost »Prítomnosti«, která
ni není pro to, aby papež vládl, ani pro to, aby byl

ctvrcen. Bylo by možno vážne uvažovati o tom, není-Ii,
všeobecne vzato, lépe sedeti na fotelu než na divokém

CISLO 15.

oslu, což, jak se zdá, je tragický prípad »Rozmachu«.
Ale to bychom se brali o cizí záležitosti, ne o své. Náš
fotel je tak bujný, že by p. Durycha shodil.

My ovšem se priznáváme k zásade strední cesty a vy
trváme pri ní, i když je pomlouvána. Lidem, kterí vy
znávají tento smer, se predhazuje, že nedovedou k nice
mu prilnout. Prehlíží se, že patrne prilnuli k idei strední
cesty. Jakoby bylo lze prilnout pouze k extrémum! Vy
týká se jim, že delají samé kompromisy. A zase se pre
hlíží, že nedelají žádných kompromisu s temi, kdož jsou
proti kompromisum, na pr. s p. drem Zd. Nejedlým nebo
s p. DurYchem. Za nic na svete bychom nechteli delati
kompromisy s p. Durychem. Prejeme mu docela uprímne
zkázu. Víra v strední cestu je jako každá jiná víra a má
své nenávisti. Predpokládá se, že strední cesta nemuže
být nic jiného než mechanické skládání a spojování vecí
z prava a z leva. Ale to je zrovna takové, jako predpo
klad, že clovek normální výšky nemohl vzniknouti jinak
než tím, že si v rozkošnickém diletantismu vybral neco
z velikosti a neco z malosti a pak to spojil. Nebo jako
domnenka, že dvounohost cloveka povstala kompromi
sem mezi jednonohostí a trojnohostí. Idea strední cesty
nevyrostla žádným skládáním, nýbrž docela tak organi
cky, jako organicky vyrostl normálne velký clovek.
»Prítomnost« nevznikla tak, že si jednoho dne nekolik
lidí umínilo kombfnovati myšlenky dra Zd. Nejedlého
s myšlenkami p. Durycha. Spíše tak, že si nekolik lidí
jednoho dne reklo, že už má dost pošetilostí obou. Stred
ní cesta je práve tak docela urcitá a samostatná cesta
jako cesta vpravo nebo vlevo. Ostatne jen ona zasluhuje
název cesty. »Rozmach« je pešinka pro podivíny.

Strední cesta je, podle našeho pevného názoru, idea
demokratická. Nezakládá se ani na onom »nežném po
11ldání lidmi«, jemuž vystavel svým dílem pomník Ana
tol France. Ale zakládá se na víre v normální vlastnosti
cloveka, na zálibe v organicnosti života, který nedelá
skoky a vytrvale odporuje tomu, aby byl vecpán do vy
myšleného schematu nejal}ého fanatika. Oddanost idei
strední cesty spocívá asi na témž pocitu, který vyjá
dril Goethe: »Vše násilné, náhlé (Sprunghaftes) je mi
z duše protivné, nebot to není prirozené.« Jeto podivné:
ve všech oborech lidské cinnosti se odsuzuje prílišnost.
Obycejne všude žádáme soulad. Jen v politice si prejí
nekterí lidé, aby tam nemelo nic jiného místo než príliš
nost. Nedávno jeden z mladých kritiku, trpící moder
ními radikálními predsudky, pokusil se popsati filosofii
strední cesty takto:

»Clovek ztratí nohu. Utešuje se, že má ješte druhou. To
je docela správné. Ale pocne se tváriti sám v sobe, jakoby
me! nohy dve. A diví se všem ostatním, kterí jdou oberr,a
nohama ku predu a nechtejí uznati, že on má vlastne také
dve nohy, ac má ve skutecnosti jednu. Nebo jinak: rád by
dokázal, že mít jednu nohu je v základe správnejší a lepší
než mít nohy dve. Stane se tak mín neštestí a clovek si dá
vetší pozOl.«

Nepochybne každý uzná, že to je výklad tak nepriro
zený a šroubovaný, jaký muže vyplÝvati jen z falešného
názoru. Není pražádného duvodu k domnence, že mo-
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sofie strední cestYIje pathologické mínení lidí, kterí ztra
tili jednu nohu. Je to filosofie normálních dvounožett,
opírajících se lidem, kterí »pocnou se tváriti sami v so
be«, jakoby meli noh pet nebo deset. Je to filosofie re
alistická, s docela prirozenou nechutí k literárním sto
nožkám. Dve nohy, nikoliv jedna noha je strední cesta!

Proti idei strední cesty se spojují podivíni všech srne:.
ru. Je to v podstate nervová internacionála. Nekterí lidé
jsou tak špatne uzpusobeni, že mohou pojmouti pouze
extrémní mínenÍ. Patrí-Ii clovek k tomuto druhu lidí
s pokaženými nervy, kterí neustále pr~jí si bíti palickou
nejakého neobycejného mínení na brány svého rozumu
a své citlivosti, pak se snáze stane z poslušného pod
daného papežova poslušný poddaný tretí internacionály
nebo otrok psychoanalysy než normální demokrat. Ti
lidé jsou docela bezmocni pred svetovým názorem, který
slibuje interesantnost. Vídenský Franz Blei, kterého
kdysi zastihl príval interesantního komunistického ná
zoru v dobe, kdy ješte nemel cas rozlouciti se s neméne
interesantním názorem katolického esteticismu, pomohl
si tak, že vyrazil ze sebe výkrik: »Af žije komunismus
a svatá církev!«

Pan Durych representuje ty živly, které útocí na ideu
strední cesty s hlediska jakéhosi bojovného katolictvÍ.
Musíme tedy se zabývati tím, co on a jeho spolecnost
nabízejí výmenou za tuto ideu. V podstate žádají, aby
chom byli poslušni papeže, a otiskují v »Rozmachu« plo
dy papežova ducha, aby vešly v širší známost. Katoli
cismus skupiny »Rozmachu« je po nejedné stránce zají
mavý. Zakladatelem tohoto náboženství je více Che
sterton než Kristus, a jeho vyznavaci ctou více Leona
Bloye než bibli. Nedal bych zlámanou grešli za hlubo
kost jejich víry. Z pochyb a úzkostí moderního casu utí
kají se k starému systému, který oprašují a s nímž si
hrají ne bez talentu. Jeden z Durychových mládencu
napsal, že »Prítomnost« peje ukolébavky. V pravde je
celý »Rozmach« pením dlouhé ukolébavky pro nepo
kojné deti. Chvályhodne se podrobiti moudrosti papež
ské a tak odsunouti všechny moderní otázky a zbaviti
svá bedra strašného bremene - co je to jiného než uko
lébavka v této dobe? Místo strední cesty navrhují nám
tedy cestu do Ríma. To je jiste pohodlný zpusob unik
nouti bolestem moderního rozhodovánÍ. Jaký mír a klid
pro hledající duše vychází z papežské buHy! Nemelo
by ovšem smyslu príti se s nimi o úcelnosti této cesty,
nebot oni, kterí toho tolik cetli o katolicismu, zajisté
i cetli, že víra musí býti pevná, a zajisté se odhodlali
pevne verit. Stací konstatovati, že navrhují tuto cestu.
Trochu záhadno je, jak tito chvályhodne se pokorivší
mohou jiným vytýkati pení ukolébavek a ignorovati onu
nad jiné dukladnou ukolébavku, jež vychází z jejich
hrdla. Není-li papežská neomylnost fotel, pak težko ríci,
co by jím bylo. Ponevadž však obludy, které rvou podél
této cesty, nezkamení, a lidstvo se už nevrátí do této
staré organisace, nabývá celé myšlení Durychovy sku
piny význacného rázu neužitecnosti, na nemž nic ne
muže zmeniti ta okolnost, že své neužitecné mínení vy
slovují energicky. Pan Durych sám je muž talentovaný,
což prokázal v poesii. Ale pokud se obcanských a poli
tických vecí týká, není cloveka, jemuž by byl schopen
dáti skutecnou radu. Jeho mínení má ráz oné vynikající
a talentované neužitecnosti, má svá mínení jaksi více
z estetické rozkoše míti mínení, a méne proto, aby svým
r )znmem pomohl neco prakticky rešiti: jeho »Rozmac!t«
je jako plátená bouda na jarmarce, v níž se produkuje
tento osamelý silák. Casto se produkuje s papírovým

závaztm. Je proti strední ceste, jako tolik lidí, kterí
milují silácké výrazy, protože jsou vnitrne slabí. Odbor
ne se tomu ríká »Oberkompensation des Minderwertig
keitsgefiihls«. Opravdová síla je daleko klidnejší než p.
Durych. Podle jeho stylu se zdá, jakoby si byl jednou
posadil omylem na hlavu klobouk Leona Bloye, jenž do
vede nadávati mohutne jako Jupiter, a jakoby tím tro
chu nacichl. Je-li hrubý, máte dojem rokokového mar
kýze, který se prestrojil za pastevce. Nervove je puzen
k násilným a nápadným mínením. Není síla, nýbrž sla
bost v tom, že nedovede mít obycejné mínenÍ. Jev tom
také kus literární ješitnosti, která se už napáchala mnoho
zla. Pojal jsem zpusoby myšlení p. Durycha v ošklivost,
když jsem od neho cetl vetu, že »miliony umucených
lidí v Rusku mu imponují více než obnovený vývoz ka
loší ze sovetského Ruska«, a když si pochvaloval, že
»bolševická revoluce obnovila rovnováhu mezi smrtí
nadprirozenou a prirozenou.« Co chcete delat s takovou
moudrostí? Pan Durych je jen dokladem, že cást inteli
gence provádí s myšlením pustý l'art pour l'artism. Ne
myslí proto, aby pomohla usporádati tento svet. liraje si
s nápadnými míneními. IdeovÝ svet »Rozmachu« ovšem
nemuže odlákati od zásady strední cesty. Zbývá zmíniti
se o radikálních protinožcích této skupiny.

B. Muller:

Jak ludáci delají politiku.
Zdá se, že katolický tisk všech zemí má jisté spo

lecné vlastnosti, »Cech«, »Slovák«, »Magyarság« 
to jest jedna linie a nic na tom nezáleží, že »Cech« je
ceský, »Slovák« slovenský a »Magyarság« madarský.
Všechny tyto casopis)' mají neco spolecného, jest v nich
cosi, co charakterisuj,e ideu katolickou - avšak se
strany hdovosti, která v tomto prípade znamená 
hrubost. Možno ríci, že tento tisk, jsa mluvcím jistého
svetového názoru, nese i jeho pecet, necht jest vydá
ván v zemi kterékoliv. I neliší se slovenský l'udový
tisk nicím od svých jinojazycných kolegu. Není v nem
nic specielne slovenského až na objekt, na který se sá
pe a kterým se obírá. A jesUi nás neprekvapí, když
shledáme, že útok nekterého katolického bojovného
listu v Cechách na vládu najde ohlas, zrejme radostný,
treba v bavorském katolickém tisku, nesmí nás prekva
piti ani ta skutecnost, že útoky »Slováka« na Cesko
slovensko, Cechy· a vládu najdou svoje nejvernejší pu
blikum v budapeštském tisku katolickém. Jest to spo
jitost nikoliv nádob, ale svetového názoru a ješte spíše
spolecné výchovy. Je to výchova katolických seminárll,
která dává knežím moc nad neuvedomelými massami.
Strany katolické znají psychologii svého lidu a hoví
jí. Tot první taj,emství úspechu.

*
L'udácká agitace jest namírena v první rade proti

Cechum, a všeho, co Cechy muže kompromitovati, a
všeho, co muže jim ublížiti hlavne zde na Slovensku,
využívá merou skutecne dostatecnou. Mužeme si proti
ceskou cinnost ludáklt rozdeliti na tri skupiny:

1. boj na poli kult}lrním,
2. boj' na poli politickém a
3. boji v živote - tedy agitace mezi slovenským

lidem.

Pri všech techto skupinách stretneme se: s nenávistí
proti všemu ceskému, s bezohlednou surovostí boje a
s naprostou povrchností, což platí hlavne pro skupinu
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u. L'udáci jsou si vedomi toho, že k lidu treba ho
'ti jazykem tvrdým a myslím, že - snad s výjim
komunistu - není politický boj veden tak nevá-

v a tak - prominte mi to tvrdé slovo - sproste,
zde na Slovensku se strany I'udáku. Nekolik prí

u dostací, abychom pochopili zbrane, s kterými
,zde bojuje.

ezmeme si nejdríve skupinu první: Orgán ['udové
ny })Slovák« mel v roce 1925 zvláštní hlídku, na
ou »Slovo mladých«. V císle 172. rozepisuje se

~er Ostrovský tímto zpusobem o ceské kulture:

»To, co sa žiada, pravý, jedine pevný dóvod, je, aby sa
zdóraznilo, že toto naše borenie sa (usilování) má za cieY
obranu zvláštnej, sa.mostatnej kultúry slovenskej, lepšie re
cené, obranu základ ov tejto kultúry, na ktorých so má vy
výjat pred dorážajúcim destruktivizmom zpoza Moravy. Lebo
vidíme a cítime ja~ne, že to, CO se nám núka a natíska s tak
veTkou bezocivostOu (bezohledností), ona vyššia »Kultúra«
(rozumej zde neustále kulturu ceskou) nie je v celku pre
nás nic inšie, než vefké nebezpecie zakrpatenia a zahlušenia
(zakrncní a znicení) ducha. U okolitých národov žiadne!
vzdelanectvo nie je tak deštruktívne naladené ako ceské.
Nikde tofko nejasnosti, neurcitost( a zmátenosti.« - »Co sa
týce umeleckého ivorenia, na pr. v spisbe, nemažeme po
vcdaf mnoho pochvalného. Vedecké publikovanie je mini
málne.« - »Táto (rozumej ceská) »kultúra«, tento spas ob
myslenia, táto všeobecná blazírovanosf, ptýtkost (melkost),
tento štýl, tieto spolocenské spósoby ... všetko to je nám
cudzle, odporné a smiešne.«

onecne autor po techto vstupních úvahách praví
otevreností, pochopitelnou jen v tábore I'udáku:

»A dalej, preco by sme mali prijat nieco menej cenného,
menej, ba vobec nevýhodného, ked tu máme vysokú úroven
PoTska alebo Ruska. (Lebo kultúru netvorí procento analfa
betov! Ba dedina ana1fabetická maže stat kultúrne vyššie
od dediny alfabetickej.) Ceskú kultúru s indignáciou a opo
vržením odmietame!«

Jestli snad tyto vety vyrobil mladistvý mozek, nema
cí zkušeností a jestli nemožno je bráti vážne, treba

uvedomiti, že poslední jeho veta: »Ceskú ku!túru
indignáciou a opovržením odmietame« není tak n'e
'nnou. Jestit ona do znacné míry kulturním kredem

h, kdož kupí se kol I'udové strany. Mohli bychom
'še uvedenou ukázku považovati za názor jedince a

usili bychom nijak se nad necím podobným poza
vovati, kdybychom nemeli denne množství dokladu
tom, že s takovýmto názorem na kulturu ceskou se
L'udové strane potkáváme neustále. Malé príklady:
lovák«ze dne II. dubna 1926 ve své »Kultúrnej kro
e« píše:

»Chalollpecký od11ltnený. Chaloupeckého kto by nepoznal?
Je on profesorem na bratislavskej univerzite a vydal dielc
»Staré Slovensko«, kde nám do bastardniarov medzi riad
kami vynadal. Vzbúrila 'Sa celá slovenská verejnost, ale
proti »vede« nic nevykonal cit úprimnej rozhorcenosti. Za
toto »Staré Slovensko« Chaloupecký dostal teraz od lit. a
um. Spolku Svatobor v Cechách 500 Kcs.«

Hned pod touto lokálkou stojí druhá, stejne charak
istická:

»teská hra v Seredi nad Váhom.. Tel. Jednota Sokol nevie

sa vprataf do kože 50 svojimi poceštujúcimi snahami. Aby
tieto dokázala" v Seredi nad Váhom predniesla za režie uci
tefa Polmana hru »Poslední muž« cesky. Ku tomuto cinu pri-
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spela ceským' sokolíkom i slovenská mládež, ktorú nemožno
za to pochválit Tak »poslovencujú« Sokolia hezké Slo
vensko.«

To jsou zase dve drobné ukázky a mohli bychom
jich sebrati celé množství - kolik bychom chteli. Po
litika je tu zavedena i do kultury a ze dne na den se
slovenskému lidu predkládá toto ctení. Od úvodníku
do sportu hlásá I'udový tisk na Slovensku nenávist
k Cechum. Je to soustavné otravování slovenských
duší i tam, kde skutecne pOlitika nemá co delati. Mohli
bychom však ríci, že to, co výše uvedeno, jest deláno
pro lid a že nájezdy tyto na ceskou kulturu jsou jen
nutnými, treba trapným, projevy politického boje. Není
tomu tak. Uvedu ješte dva príklady, které jsou pro
jevem mnohem závažnejším, ponevadž se vydávají za
skutecne vážné kulturní a literární úvahy. Jsou sou
casne dokladem povrchnosti, s jakou se v l'udové stra
ne pracuje i na poli kulturním a umeleckém. Jsou do
kladem toho, co skutecne je možné jen na Slovensku
a v tábore l'udáku.

Dalo by se cekati, že po prevrate uchopí se i bele
trie zajímavého motivu, daného událostmi poválec
nými, totiž pomeru Cechu a Slováku a - ješte kon
kretneji - pomeru tohoto prímo na Slovensku. Naše
predprevratová 'a predválecná literatura si toho vší
mala. Nemcová, Reyduk, Sv. Cech a jiní. Nemcová
dokonce ve své »Pohorské vesnici« šla tak daleko, že
Slováky nechává hovoriti slovensky a Cechy cesky.
Podobného cos stalo se i po prevrate. L. N. Zverina
pokusil se o rešení tohoto problemu ve svém románe
»Levoca« a (pseudonym) Kádi v povídce »Tadeáš
V ávra«. Ceši tu hovorí cesky, Slováci slovensky. Zde
nejlépe možno dokumentovati blízkost techto recí. To
ovšem narazilo u l'udáku na odpor, nebot dokázati, že
ceština a slovencina jsou si naprosto hlízky, že jest to
v podstate jedna rec, je v jejich ocích hrozné prohre
šeni. Proto »Slovák« v nekolika cláncích se nad tím
pozastavuje a konecne se ptá patheticky:

»Ich cechoslovencina v románoch, nesúsich sa k tomu

duchom cechoslováckým, bude pre budúce naše pokolenie
zaujímavým dokumentom doby. Že i tak sa dalo u nás

pisat a ani Matica, ani univerzita, ani, nik sa neohradil proti
tomu.«

Zrejmo, že vtip tohoto záveru leží v tom, že nekdo
se zde odvažuje napsat vec, která se »k tomu nese du
chem slovenským«. Je to zase politika, která už ne
šetrí niceho. Nejhroznejším provinením na poli kul
turním a umeleckém v ocích l'udáku muže býti jen to,
že nekdo se odváží hledati pomer duše ceské k duši
slovenské.

Uvedl jsem zde nekolik ukázek, jakým zpusobem
vedou I'udáci boj proti Cechum na poli kultury. Do
kladu podobných je mnoho a mnoho a dala by se o tom
psáti celá dlouhá pojednání. Vzpomenme sí jen na boj,
který byl pozdvižen proti Chaloupeckého »Starému
Slovensku«. U nás jsme zvyklí ve vedeckém zápase na
jinou morálku, než na Slovensku. Nezapomínejme, že
Chaloupecký poprvé vubec zpracoval vedecky dejiny
Slovenska v XL-XIII. století. Sasinkovy »Strucné
dejiny Uhorska« dnes už jsou zastaralé a Julius Botto
ve svých »Slovákoch« koncí svuj historický výklad zá
nikem ríše velkomoravské a pokracuje teprve rokem
1792, prave:

»Do 10. mája 1848 - do slovenského národného shro
máždenia v Liptovskom Sv. Mikuláši - ani v dejinách ná-
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N a všech stranách demagogie, na všech stranách
povrchnost. Je to neco podobného neustálému volání
po uznání pittsburgské dohody. A pri této príležitosti
budiž zde uvedena ukázka Jurigovy »kvetomluvy«.
J uriga rozepsal se krátce a strucne, za to však neoby
cejne plasticky v »Slováku« o tom, co si o té pitts
burghské dohode myslí:

»Od pt vej chvíle, kedy som Pittsburghskú dohodu pre
cítal, považoval som ju za právoplatnú smluvu medzi pred
stavite1'mi slovenského a ceského národa. Osnova dohody je
tak jasná a zretefná, že iba blbec alebo zlostník muže jej
odopierat vrávnu závažnos(. Blbozlostné vykrúcanie osnovy
dohody zostane dejepisným dókazom blbozlostnej nevernosti.
Len modzková paralýza a mravná perverzita mohla zplodil
takú mieru politickej drzosti, že fu dia a strany, ktorí šla
pajÍ! tento základ Cesko-slovenska, nárokujú si vlastnosl
štátotvornosti« atd.

Nebo zase »Slovanská národná jednota, týždenník
zdravej opozície a myšlienky postupného vybudovania
autonomie Slovenska«, praví s velkou chvástavosti:

»Ked sme našim bratom Cechom dopomohli vybudOval
samostatnost ceského národa, co by bez nás vubec nebolo
bývalo možné, žiadame od bratov Cechov vydatnú bratsku

pomoc pri vybudovaní autonomie Slovenska a žiadame, aby
sa každý Cech úprimne vzdal tej urážlivcj snahy, že Slováci
recove maj ú byt poceštení.«
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"Musíme sa premáhat, žeby sme nedali vofný výraz nášmu

spravodlivému hnevu a rozhorcenO!Sti nad podobným pocí
naním tohoto sem došlého ceského lekára, ktorý na úkor
našich slovenských lekárov sa tu roztahuje a zaujíma teplé
miestocko.«

Prejdeme však od techto perel k životu a k práci
ludáku mezi slovenským ludem. SenátGr K. recní
v Hardišti madarsky: »Strana ludová chrání rec ma
darskú, ale aj slovenskú. Ked nás budete volit, budú
zase madarskí úradníci a po madarsky budete všetko
mod podat u súdov i u úradov iných.« - L'udácký
poslanec Matik recní v Myslavi: »Tak ma pokutovali,
že som hovoril o svatých Cyri1lovi a Methodovi. Ale
keby som tak o Husovi hovoril, ešte by ma pochválili.«
»Aci ste videli, ahy bol medzi žandármi (cetníky) je
diný Slovák?« - L'udácký poslanec, sám knez, zle
bije do ceskoslovenských lidovcu. A aby lid pochopil,
jaký že jest rozdíl mezi knezem slovenským a ceským,
rozhovorí se o mravnosti: »Taký Cech má kuchárku
- ale ta mu nestací. On taký sopliak si myslí, že ešte
v nebu bude Pannu Mariu trtkat (neodvažuji se toto
slovo preložiti do ceštiny). To my sme iní. Ja mam
tiež kuchárku a ked mi tá nestací, vezmem si inú. Ale
aby som si myslel, že aj Panenku Máriu -« atd.

Samozrejme prípad nebyl zavinen lékarem - ale to A konecne poslední ukázku, která - myslím - nej-
nevadí: v nemocnici je lékar Cech a proto tento lékar lépe zobrazuje. nejen methodu ludáck<ého boje, ale
jednoduše mladíka »syna našeho (ludáckého) horli- i jeho cíle. Známý ludácký poslanec recní, samozrejme
vého prívrženca« zabil. proti cechum. Hovorí o tom, jak »priprchlíci zpoza

Boj proti Cechum vede se i poeticky. Je to tak zva- Moravy« jedí bílý slovenský chlebícek, jak »vyžírají«
ná »žarnovština«, kterou odsoudil prof. Pražák. Budiž Slovensko, jak ti »blborozumní cehúni, ancikrysti a
zde k tomu ješte to konstatováno, že proticeské verše husiti rúcajú svaté kríže a obrazy« - vykládá jedno
Andreja Žarnova tak se zalíbily katolickému buda- duše samé »rukolapné« pravdy. Tu se obrátí k jed.
peštskému »Magyarságu«, že si je preložil do madar- nomu ze svých posluchacu:
štiny. TentýŽ casopis nadšene referoval o schuzi »A ty Jano, ciže vieš nosit lampáš (lucernu, svÍ-
poslance Hlinky v Ružomberku, madarské casopisy tilnu)?«
psaly nadšené clánky k 60. výrocí jeho narozenin atd. »Viem,« odpoví Jano.
V politice jsou ludáci tak daleko, že »Slovák« z 14· V. »A ciže ty rozoznáš bielu farhu (barvu) od cer-
[921 napsal: venej?«

»Utvorenie ces!. republiky bolo v záujme ententu. Keby »Rozoznám.«
toto nebol býval životný záujem ententu, tak, co by sa »Vidíš Jano, ty by si už mohol byt vechtrom! Ale
Ces i boli na kúsky roztrhali, neboli by nic vykonali, ani pre nie! Slováka nedajú k dráhe, nezrobia z neho vechtra.

seba ani pre nás. Cechom sloboda tak nenazdajky prišla ako lí To sem zavolajú takého priprchlíka zpoza Moravy,aj Slovákom i druhým.« ~ aby tu zjedol náš bie1y slovenský chlieb.«
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roda slovenského niet príznakov nejakej ná:l'Odnej politickej
manifestácie, svedciacej o národnom povedomí Slovákov

ako národnej jednoty a politického celku.« (»Slováci 1.«,
str. 1!}-20.)

Zdá se, že tak veci jednoduché ani na Slovensku ne
byly, jak ukazuje nejen Chaloupecký, ale i madarský
historik Dr. P. Tóth-Szabó ve svém díle »A cseh
huszita mozgalmak«, vydaného roku 1917 madarskou
Akademií ved. Byli bychom tedy cekali, že rozvine se
o thesích Chaloupeckého vážná debata, která bude po
pudem k další historické, na Slov,ensku tak duležité
práci, ale místo toho nastalo pusté štvaní proti Ce
chum. Jest to povrchnost, se kterou se na Slovensku
dnes neustále stýkáme, a sice povrchnost ve vecech
velmi duležit)'ch. Tuto povrchnost potom šírí hlavne
strana l'udová, která nesnaží se využíti své moci a
vlivu na široké vrstvy lidové ve smeru rozumného
povznesení duševní úrovne mas. V tomto smeru, my
slím, postupuje v šlépejích jiných katolických politi
ckých stran.

V politické agitaci bojuje strana ludová ješte bez
ohledneji. Na poli kulturním prece jen nejsou dány
ty možnosti jako na poli politickém. Tu jde se proti
Cechóm s vervou skutecne jedinecnou. N u~e, necht
zase mluví príklady:

»Nadejná budúcnost národa ceského. Opavská porota po
jednávala na poslednom svojom zasadaní štyri prípady »pri
uzavrených dverách«. 16-rocný chlapec znásilnil 31-rocnÍ!
duševne zaostalú ženu a dvaja 16-rocní chlapci znásilnili
slúžku a 13-rocné dievca. Ako vidno, semeno, siaté pokro
kárskou laickou morálkou, krásne sa uj íma. Ale co bude
koniec?« (»Slovák« z 1. IV. 1926.)

Je skutecne záhadné, proc tato lokálka nese titul:
»N ádejná budúcnost národa ceského«. Nezasvecený po
zastavil by se nad touto logikou. My však víme, že
treba jednoduše hanobiti Cechy. Každý prostredek je
svatý. Nebo jiný príklad: Stalo se, že v nemocnici
zemrel hoch. L'udácký týdenník »Slovenská Pravda«
hned toho využil proti primárovi nemocnice - Ce
chovi:
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eru: zdá se, že celý ten surový a bezohledný boj
ti Cechum, který vede hlavne slovenská strana l'u
á, nesmeruje k jinému jako k tomu, aby »ten biely

venskýchlieb nezjedli Cehúni«. V dnešní nezamest
osti, v težkém 'existencním boji a pri pracovní ener

. Cechu jest otázka chlieba pravdepodobne jediným
alespon nejzávažnejším podnetem k boji proti Ce

Dm.Zdá se, že je tomu tak nejen mezi prostým li
, ale ve všech vrstvách a ve všech odvetvích cin-

sti na Slovensku. Slováci cítí svoji slabší konku
cní schopnost a proto svoji zlobu prenášejí na vše,
jen trochu zavání ceskostí. Tento základní moment
hopili l'udáci tak jako komunisté a - snad ne vždy
orne - budují na nem celou svou politickou tak
. nepremÝšlejíce o tom, co bude, až jednou pod-

inky, které daly vznik této methode, zmizí. A to jest
povrchnost, kterou treba l'udové strane - a casto

jiným slovenským stranám i spolecnostem - vy
Duti.Strana l'udová je príliš temperamentní a tem
ament v ní rozhoduje i o vecech, o kterých má roz

dovati zdravá a nepredpojatá rozvaha. Jest v ní prí
mnoho vzplanutí, jest v ní príliš mnoho vášnivosti
v každém smeru. V strane l'udové bije se do všeho.

do není l'udákem, není považován proste ani za Slo
a, a beda tomu, kdo se orientoval ceskoslovensky!
t v tom snad naivita, je v tom neukáznenost, je

tom nezkušenost - a nejvíce povrchnosti. Ale to vše
a politickou práci nestací. V l'udové strane se zapo
iná, že roste tu již nová g-enerace, které dnešní me
dy nedostací. Je to zásluhou Cechu, ze na Slovensku

s vzdelanost proniká do všech vrstev. A kdo ví,
a práve tuto cinnost Cechu l'udáci nenávidí?

*
L'udová strana slovenská vede tento tvrdý boj proti
hum už plných sedm roku. Dalo by se proto cekati,
odpor proti cechum na Slovensku bude živelný, že

eši, na Slovensku žijící, budou už zde na zemi pro
vati svuj ocistec. Není tomu tak. Jsou sice prípady,
y hnev, tímto zpusobem vyvolaný, se vymstí i kru-
ji. Nesmíme však hned odsuzovati ani generalisovati,
bot ne v každém prípade dopátráme se všech prícin
urí a nespokojeností. Mnohem závažnejší a mo
nejší jest ta skutecnost, že Ceši na Slovensku, necht

mestech anebo na zapadlých dedinkách, žijí a pracují,
e srostli nebo srustají se svým slovenským okolím,

dokonce se poslovencují. Ba nejsou rídké ani ta
ové prípady, že ceský clovek na zapadlé vesnicce po
alu prebírá do svých rukou i tu moc, kterou dosud
I madarský knez, notár a ucitel. Je zde na Sloven

mnoho cechu, kterí zde našli novou svoji domo
"nu a kterí nechteli by snad ani se do Cech vraceti.
akoby zde našli to, co tam ve vlasti jim chybelo. Sku

nost proste ukazuje, že pomer mezi Slováky a Cechy
praxi není tak hrozný, jakoby se zdálo, cteme-li l'u
'cké noviny. V techto nenávist a volání »prec s Cech
i« a tam - pokojné spolužití. Snad patrí k zvlášt-

tem slovenského kraje, že skutecnost neodpovídá
"'ání tech, kterí dosud nevymanili se z podrucí ideí
ntllosti. Uvažujeme-li o metode l'udáckého boje, který
ávistí stíhá vše ceské, neubráníme se dojmu, že se
jedná o pokracování v metode madarského režimu
Slovensku: rozdvojiti Slováky a Cechy za každou
u. K tomuto cíH hlavne smeruje kulturní boj proti

u ceskému, nebot ti, kterí boj tento vedou, jsou
• dobre vedomi, že nikoliv tak politické jako kulturní
ozdíly dovedou prohloubiti mezi bratrskf'mi kmeny
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propasti, kopané minulostí. Proto myslím, že mnohem
nebezpecnejší jest boj l'udáku proti ceské kulture než
proti cemu jinému. Z praxe víme, že rozpory politické
dají se pomerne snadno preklenouti. Kdyby bylo došlo
ke konkrétnímu jednání o vstup l'udové strany do vlá
dy, jiste i bojovná metoda l'udové strany by se byla
umírnila, stejne tak požadavky, které dnes jsou jen
agitacním materiálem, by se byly znacne smrskly.
Sotva však by nastala úleva na poli boje ku1turního.
V slovenské strane l'udové zustalo mnoho minulosti:
madarské i slovenské. Madarské gentryjství a sloven
ské zemanství. O tom však hovoriti nepatrí do této
úvahy. .

Agitace l'udové strany slovenské hlavne ve volbách
slaví svoje triumfy. Byly to na pr. poslední volby,
ze kterých strana l'udová nesporne vyšla posílena. To
prekvapilo. Nikoliv zde na Slovensku, ale v Cechách.
Snad neuš.kodí, rekneme-li si ješte, proc výsledky vo
leb byly takovými, jakými práve byly. Jest to zásluhou
demagogické agitace l'udáku, agitace, která nešetrila
niceho. Výtecná znalost psychologie slovenského lidu
této strane nejvíce pomáhala. L'udová strana má v po
predí muže, kterého obklopuje veliká sláva minulosti.
To jest obrovské plus. Slovenský clovek dobre se ješte
pamatuje na boj Hlinkuv proti Madarum a tím i na
boj vlastní. Volby za Madarska na Slovensku mnohdy
byly urputnejší než za Rakouska volby u nás. V techto
dobách slovenský clovek ukázal nejen svoji umínenost,
ale i silné vedomí národní. A to jsou doby. které ani
dnes se nezapomínají. Slovenský clovek ješte dnes jde
za svým vudcem z minulosti - za Hlinkou. N evy
spelé masy potom dají se nachytati na sliby a fráse.
Volby na Slovensku se rozhodují až v posledních
dnech volebních, kdy vítezí demagogie a kdy strani
cká agitace žene volice k urnám. Schází tu jediné:
drobná osvetová práce mezi lidem, ta práce, kterou
u nás v Cechách vykonala minulost. Té na Slovensku
není. Proto volby se rozhodují v posledních okamži
cích a která strana nejlépe se dovede priblížiti duši
lidu, která nejpusteji bourí - ta to vyhrává. Nemy
sleme, že výsledky posledních voleb jsou zásluhou l'u
dáku. ·Nikoliv. Poslední volby na Slovensku prohrály
ty strany, které si rekly: »My na Slovensku budeme
tak silní, kolik Cechtt budeme míti u železnic a na
poštách.« A tyto strany' nahnaly slovenské strane l'u
dové nejvíce volicu do nárucí.

losef TargowsH:

Mladá Cfna,
o smrti Juanšikajovy ciní se v Cíne pokusy o ozdravení sí

tuace, osvobození z chaosu a anarchie, která zavládla po úpadku
mandžurské dynastie. Rýsují se dva zásadní proudy: konserva
tivní a pokrokový. Konservativci touží po znicení protivníku,
sjednocení provincií pod svojí vládou a po obsazení t;:unu podle
svých chtttí. A treba mezi vl·ldci existují i tací, kterí pod vlivem
západníhO' liberalismu nemyslí na monarchii, ale na sjednocenou
republiku, prece chtejí totéž, t. j. centralisaci vlády. Druhý
proud nese heslo tak zvané Mladé Cíny, prohlášené universitními
kruhy a predevším studenty, kterí v obavách o celistvost i veli
kost Cíny hledají cestu podobnou oné, kterou prodelalo Japonsko.
O touhách mladocínských lze strucne ríci, že jejich nositelé za
svých studií v Evrope ci Americe poznali význam hmotné síly,
která porobila jejich vlast, a došli k presvedcení, že je'n prisvo
jením západní materialistické civi1isace mohlo by býti dosaženo
takové síly, aby jim bylo možnO' postaviti proti premoci. V této
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skupine je možno nalézti dosti ruzné kategorie myšlení, ale
nejsilnejší je radikální skupina jihu. A tak jedni, ocenujíce sílu
civilisace západu, ale soucasne vldíce, že je silou borivou,
která sice muže opravdu vysvoboditi Cínu, ale soucasne i zniciti
prirozenou morálnost Cínanovu, resignují na západní ideály a
uzavírají se ješte neprístupneji v rodnou kulturu a filosofii.
Jiná skupina, nechtej íc vuci útisku bílých zustati v necinnosti,
pripouští již povrchní navrstvení civilisace západu na rodnou
kulturu, a to vlastne jen v ohledu vojenském, aby bylo možno
zorganisovati úcinnou obranu pred útocníky. Konecne tretí __
a sice nejcetnejší - skupina mladých Cíúanu touží sáhnouti
do základu cínské spolecnosti, zmeniti dosavadní, o rodinu se
opírající státní organismus, zavesti technické vymoženosti ve
všech oborech, slovem jíti stopou Japonska a snad i dále než
Japonsko, nebot by se pokracovalo v duchu západních republik.

Všechny uvedené smery cínského myšlení pres svoje ruznosti
touží po jednotné fronte proti cizím vlivum. A práve nedávno
pravil Wellington Koo zástupcum amerického i evropského tisku
ve Washingtone: »Dejte nám mír a cas, abychom mohli sami
prekonati chvilkovou svou slabost a provésti sanaci svého
státu.« Rekl tato slova opravdu ve jménu všech smeru cínského
myšlení.

Na cínské smýšlení pusobila celá rada. událostí v meziná
rodní politice posledního desíti letí. Jednou z nejduležitejších
byla svetová válka. Vystoupení Japonska na strane dohody zpu
sobilo, že území Cíny stalo se dejištem boje. Vojenská pusob
nost Japonska ve svetové válce skoncila se vlastr.e jedinou ví
teznou výpravou proti Nemcum na území Cíny. Ponevadž však
evropské mocnosti, a da jisté míry pozdeji i Spojené státy, za
ujaty byly válkou v Evrope - mohlo Japonsko svobodne roz
šíriti svuj prvotní plán vzíti Nemcum jejich kolonie v Cíne,
a smerovati nyní k politickému i hospodárskému ovládnutí Cíny.
Pád Ruska hyl prospešný. tomuto plánu. Tajná úmluva pred tím
(1907) uzavrená., kterou obe velmoci rozdelily sféry svých zájmu
na dálném asij ském východe, ztratila svuj význam. Japonsko zís
kalo volnou ruku a mohlo pomýšfeti na zesílení své posice v Cíne.
Koristíc ze situace, položilo Japonsko r. 1915 požadavky, shmuté
v 21 bodu. Ale Cína vzmohla se na odmítnutí. A práve v tomto
období zacaly evropské mocnooti a zvlášte Spojené státy pu
sobiti na cínu, chtejíce ji prinutiti k vstupu do války na strane
dohody. Japonská diplomacie napiala úsilí, snažíc se zmariti
vystoupení Cíny v charakteru spojence v aréne svetové války,
v obave, že okolnost ta mohla by ztížiti posici Japonska na
mírové konferenci pri jednáních o japonské posici v Cíne. J a
panští politikové chápali totiž, že posice Cíny na mírové konfe
renci jako spojence, vtlci kterému byly by ostatní velmoci vá
zány vdecností, mohla by vésti k revisi politických i mocen
ských posic Japonska v Cíne. Po dlouhých jednáních sjednal9
Japonsko tajný spolek s Anglií a Francií, kterým mu byla za
rucena jeho posice v 5antungu za cenu svolení k vystoupení
Cíny ve válce.

CÍna tedy vyhlásila Nemecku válku. Západní velmoci mely
z toho u7.itek, ale Cíne se dostalo nejhoršího zklamání. Na mírové
konferenci stala se zrejmou tajná dohoda Japonska, Anglie i
Francie, nebot ve smlouvll byla pres protesty Cíny vepsána klau
sule, kterou všechna práva i privilegia Nemc.u v Sar.tungu pre
cházela na Japonsko. Rozhorcená Cínaodmítla podpis mírov~
smlouvy a snažila se o rozvinutí široké propagandy na pude
Svazu národu, k nemuž cítila živou náklonnost, chápajíc, že to
bude instituce, mající za cíl nestranné rešení mezinárodních
sporu. Ale i v tom se mela zklamati. Vešla sice volbou na ne
jaký cas do Rady Svazu národu (snad jako protiváha Japonska,
které melo stálé místo v\ Rade), ale nedockala se vyrešení svého
sporu s druhou žlutou velmocí. To se melo státi až na washing
tonské konferenci. Teprve zde bylo pod tlakem delegátu Spoje
11);chstáttl a Anglie docíleno dohody, kterou Japonsko vracelo

svoji korist. Cína docílila rovnež zrušení exteritariálních
cizích velmocí (pres odpor Japonska, které touto cestou dováž
beze cla do Cíny morfium), snížení cel, a prislíbila dodržo
zásadu otevrených dverí.

Po válce zacal se vytváreti príznive zvlášte pomer Cí
k Rusku. V téže míre, v jaké se imperialistické Rusko doh
valo s Japonskem o výboj i lup na Dálném východe, zacalo
ševické Rusko zrucne manipulovati s hesly svobody a stan
v Pekingu s programem obrany a osamostatnení Cíny od vii
velmocí. To bylo ješte více posílena novou smlouvou, týkajícl
ruských koncesí v Mandžurii. Východocínská dráha, jsoucí
lucným majetkem Ruska a dávající tak celou severní cást Ma
džurie pod vlivy ruské, má býti podle této smlouvy behem 20 I
vrácena Cíne, a v mezidobí má býti spravována paritní komi
Rusko tak získalo nesporne v Cíne veliký vliv a sympatie.J
nutno zdurazniti, že Rusko sleduje dvojí cíl: prekažení nadvlá
bílých velmocí v Asii a zavedení bolševismu v Cíne. Zátím
prvního cíle bylo již do jistého stupne dosaženo (dosavadníhn
v Cíne je namíreno predevším proti Anglii), není to nikter
maž na ríci o druhém cíli. Zdá se, že zavedení bolševismu v Cí
je velmi problematické, a ta z následujících dtlvodu: 1. Pozemko
majetek rolnické trídy, která cítá v Cíne 85% celkového
obyvatel, je tak rozdrobený, že za dané situace není žádná,zem
na I'ozdelení; dalších 10% obyvatelstva ciní remeslníci, kte"
mají vlastní dilny, a nejvy'še 4% tvorí delnická trída. 2. Sociá1
revoluce muže vybuchnouti jen na pude centralisticky zorganis
vaného a absolutistického státu, zatím' co Cína tvarí jakýsi fede
rativní svazek, má jen velice nedokonalý vládní aparát. 3. Cínan,
vážící si svobody, nemuže snésti nadvládu státu a opírá celou
svoji arganisaci života o zásady individuálního vlastnictví.
individuální výroby. J ntelektuální i kulturní stav Cínanu jll

stejnomerne vyvinut v celé spolecnosti, a trídní ruznosti takrka
neexistují; . nivelisacní proces, ponekud podobný bolševismu,
prodelala Cína již dávno. Státní náboženství KonfucioV'ovy
tvárí pevný mravní systém myšlení, mnohem dokonalejší ne!
bolševismus, caž musí dále zmenšiti bolševický vliv na hosp<)
dárském terénu, který má prece jen slabe vyvinutý prumysl.

Není však nejmenších pochybností, že bolševické Rusko zís
kává v Cíne poslední dobou veliký vliv práve vhodným pod
poroval1lm cínské nenávisti k CIZll1CUm, která pripisuje
všechna' neštestí i neú'spechy Cíny vlivum velmocí, proti nimž
hlásá Rusko v celé Cíne boj. Ale hledá-li Cína východisko :lil

situace, objevují se jí jen dve cesty: bud znicení dosavadnf
kanfucianské kultury, která staví stát na rodine a, prijetí nových
civilisacních forem, nebo zreformování dosavadní spolecnostise:
zachováním jejiha zásadního', tradici posveceného rázu a užitím
militaristické techniky západu.

Nesmí se však zapomínati, že tak jako Rusko v posledním
období podalo Cíne dukazy prátelství, stály i Spojené státy
od samého pocátku své intensivnejší politiky lIla Dálném vý.
chode (snad casto i ze souperství vuci Japonsku) na pude
obrany zájmu Cíny, t. j. predevším celistvosti, a byly jedi
ným státem, jenž se nesúcastnil trhání Cíny a nepodporoval
kolonisacní politiku jiných velmocí. Cinil-li americký kapita
lismus nekolikeré pokusy zesílení svého dozoru nad Cínou, ne
kryla vláda Spojených stáHl tyto plány žádným rozhodnejším
vystoupením. CinnO'St Spojených stá.tu opírala se o uprímnou
chut uciniti Cínu »štastnou« osobitým pojetím morálky i civi·
lisace. Misionárí ruzných spolecensko-kulturních organisací i ap<)
šlolové kapitalistickéhO' rádu svetavého (metodisté, Ymca atd.)
probíhali krížem krážem cínské území, provádejíce propagandu
a podpírajíce ji zakládáním humanitních i dobrocinných ústavu.
Snaha Spojených státu v Cíne šla: smerem povznesení hmotného
blahobytu i potreb obyvatetstva, což melo prinésti v dusledcích
obchodní prospech dadava-teltlm zvýšených patreb. Ackoliv takto
pojaté hospodárské tendence neruzní se tak mnaho od tendencí
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evropských velmocí a Japonska, prece je nutno priznati, že akce
Spojených státu nebyly nikdy brutálními nájezdy, vydíráním a
loupežemi. A v tom je nutno hledati vlídnejší star,lOvisko Cíny
vuci Americe.

Nejvetší hríchy'v pomeru k Cíne spáchalo Japonsko. Kolísalo
neustále mezi dvema smery politiky, z nichž jeden byla snaha
ZÍskati roli vudce barevného sveta, a druhý neustávající souper
stvÍ s bílými velmocemi, kterými se Japonsko na asijské pev
nine nechtelo dáti predstihnouti. Z tech dvou smeru, lwnecne
vzájemne se pronikajících, získal prevahu druhý. Japonsko, ja
koby zachyceno v kole prijaté materialistické civilisace, došlo
rychle k pocátku r·ozkladu své puvodruí rasové morálnosti novým
hospodárským ústro'jím, které mu diktovalo nutnost prevahy
výroby nad konsumenty, zákon aktivní obchodní bilance a ná
sledkem toho politiku územní rozpínavosti. Na této ceste bylo
Japonsko' s Cínou v posledním desíti1etí v neustálém konfliktu.
Politické pomery ohou techto žlutých státu podléhaly však tak
ca,stým zmenám, že pres rozdmychávání nenávisti Cíny vuci
Japonsku bílými velmocemi je možno pocítati se zmenou kursu.
NepopÍratelným faktem zase je, že spolecné rysy rasové, kul
turní, spolecnost politickýcýh zájmu, smerující k asijské dok
tríne Monroeove, dovolí Cíne mnohem snáze dohodnouti se
s Japonpkemnež s bílými velmocemi. Rozvoj událostí bude
záležeti jen na tom, j ak'ým zpusobem bude Japonsko využívati
svých privilegiI v Asii.

Japonský systém hospodárské rozvÍnavosti byl dosti blízký
systému Anglie a rovncž systému starého Ruska v severní Cíne.

Na základe získaných koncesí byla provádena exploatace su
rovin, aby byly na míste prepracovány levnejším cínským del
níkem v prumyslových závodech, organisovanych zahranicním

kapitálem. Japonsko v tom smeru predstihlo všechny konku"
renty. Exploatace j ižníha Mandžurska, bohatého horninami,
skvele tam organisovaný obchod rolnickými produkty, soustre
dení zásob vlny severní Cíny až po Mongolsko, takrka zmono
polisování obchodu hedvábím a konecne cástecné prevzetí pro
dukce bavlny na jihu a založení celé rady továren - to je
v hrubých rysech smer japonské politiky ·hospodárské v Cíne.

Musili jsme ponekud odbociti od lícení vnitrních prOUdtl v Cíne,
abychom podali charakteristiku mezinárodních vztahu, majících
vliv na rozvoj událostí. Zápas velmocí o cínská prírodní bohat
ství a využití nezvykle nízkých výrobních nákladu zpusobily
celou radu politických vztahu na šachovnici roztríšt;:;ného a ne"
plocného státu. Je pravda, že cínsk.ý chaos byl pro mnohé vel"
moci kalnou vodou, v které bylo možno loviti bájecné zisky,
a že zde pod maskou loyality k ústrední vláde bylo umožnováno
a dokonce i podporováno dodávání munice jednotlivým generá

lum, ne~o financováno jejich dobrodružství. V Cíne byl zave
den speciální celní systém a potom solní monopol. Tento celní
systém nebyl ani v nejmenším zaváden v zájmu Cíny, ale sme
roval k protežování cizineckého obchodu; mimo to mel
i s monopolem sloužiti k zajištení pujcek. Neodvisle od toho
dával velmocím ješte jeden užitek: mohly vypláceti celní du

chody prímo cínské vláde, a tak míti na ni vliv. Duchod ten
je snad jediným pravideln~m príjmem ústrední vlády, uvážíme
li, že stát je rozbit na dve republiky severu a jihu a na ruzné
samovlády generálu, kterí všechny dane dáva1i na reorganisaci
svých vojsk a utráceli v kaleidoskopicky se menící vnitrní válce.

Pekingská vláda považující se za ústrední vládu a uznávaná
za takovou velmocemi, je vlastne fiktivní vládou, která se spíše
zabývá zahranicní politikou neŽ skutecnou vládou uvnitr státu.
Je predmetem stále se opakujících útoHI preruzných generálu.
V tech zavilých a spletených konfliktech staly se parlament
i centráln.í vláda pouhými fikcemi. Nejvetší prekážka politické
obrody Cíny je úplný nedostatek financních prostredku a stálý

bankrot státu. Ackoliv je dávno uznána zásada, že sanaci bylo

by dlužno zacíti rozpuštením mezi sebou válcících vojenských
jednotek, prece nedostatek financí brání ve výplate dlužných
žoldu, a naopak tvorí podnet k vzájemnému prepadání provincií
a rabování jich. Ustavicné tyto boje prispívají predevším k tomu,
ze anarchie stává se všeobecným zjevem.

Za takových vnitrních pomeru pracují mladocínské agitace
a studentské skupiny, které vzaly' na sebe bríme obnovy. Pone
vadž lid je od dávných dob zvyklý vláde moudrých, je pochopi
telna prestyž ucených lidí v nejširších masách. Inteligence má
tak možnost morálních vlivu. Užív:áme-li termínu »IDorálních«,

ciníme ta,k proto, že pronikruutí celé zeme agitací je nemožnou
vecí, jak pro r·ozlohu, tak pro nedostatek komunikacních pro
stredku. Úsilovná - a je nutno' priznati -" i nezištná práce mla
dých Cínanu docHuje - ac zvolna - jistých zmen v duši Iidm
Agitace smeruje k probuzení národního vedomí, k odstranení
v sobe uzavrené mo-rální strnulosti pohyblivou myšlenkovou

prací, jaká je v civiJisad západu. Prác~ studenttl smeruje k pro
buzení verejného mínení 'a potom k probuzení národní jednoty.
Základní touhou cínských studentu je tedy probuzení naciona
lismu, jehož pojetí prinesli ze západu. Má to býti první základ
k dobytí hmotné civilisace, která - jak ocekávají mladí apo

štolové -- zpu.so-bí samocinnou obrodu' hospodárského života
a za použití techniky dovede Cínu k h()spodárské neodvislosti.

Ve stavu, v kterém Cína jest, je to- nepochybne nejlogictejší
smer sanacc. Vyvstává však duležitá otázka, co se stane s cín
skou spolecnoBtí, když jí tyto mladé proudy vezmou její osobité
pojetí morálnosti, její zásady spolecenské organisace, slovem
všechno, co konfucianismem stalO' se základnou ctyr ti~íciletí
existence l1<troda a vydrželo dO~3Udvšechny zkoušky? Dá se
tento veliký otres, který byl vyvolán porušením tradicních fo
rem života, 'Ovládnouti novými formami? Jakou to morálku a
jaké zásady spolecenskéhO' spolužití prinesou L:íne její reformá
tari, když nejvyšší ideály evropské kultury jsou zakryty kourem
zapomnení, blátem cynismu a brutality? Zdá se, že vše toto
nedovede Cínanovi navrátit toho štestí, které dosud nacházel

ve svojí rodné kulture.

život a instituce

J. Ed. Šrom (M osl?va):
Manželství v sovetském Rusku.

II.
Abychom se vyhnuli domnení, že zbytecne snášíme

pouze temné barvy pri lícení sexuálního života sovet
ské mládeže, vezmeme si na 'pomoc známou verejnou
sovetskou pracovnici v oboru ·otázek sociálnkh, komu
nistku S. Smidovicovou. Ta venovala vdmi mnoho
casu i péce, aby pronikla do intimních síer pohlavního
života dnešní sovetské mládeže, aby pomáhala tam, kde
je možno, poucovala, napravovala a prospívala tisícum
mladých lidí, ponechaných casto bez nejmenší pomoci
v nejvážnejších otázkách života. Její intensivní prak
tická cinnost v internátech, nemocnickh, porodnicích,
detských domech, školách a klubech dala jí možnosti
nasbírati zkušeností více než komu jinému. Ne sice ve
forme vedecké ankety, avšak ve forme sytého obrazu
lící nám tyto zkušenosti nejedno její verejné vystou
pení v tisku a nel<,olik vystoupení v prednáškách, de
batách a rozpravách, jež byly konány Ioni po Moskve
i jiných mestech a místech Ruska a které našly sVllj
doplnek v lonské a letošní diskussi -o novém zákone
manželském.

N a jedné z takových verejných disputací a také v ti-



sku nakreslila Smidovicová približne tento obraz ·dneš
ního stavu pohlavního života mezi sovetskón mládeží:

Nepríznivá situace v oblasti pohlavního života širo
kých vrstev naší proletárské mládeže stala se témer
všeobecnou. Mládež, jak se zdá, domnívá se, že nej
primitivnejší rešení 'Otázek pohlavní lásky je rešením
opravdu komunistickým. Soucasne všechno, co prechází
hranice primitivního merítka, - jest kvalifikováno
jako »šosáctvÍ«. Stojíme zde tedy pred ciste buržoa s
ním nazíráním na pohlavní otázku.

Zde stLIjž kratické schéma, jak tato »ideQlogie«
v oblasti pohlavní otázky - ac není naprosto skutec
n)'m odrazem hlubokých hospodárských prícin' - je
vtelena v život v 'Ovganisaci komsomolu:

1. »Každý clen komunistického svazu mládeže del
nické fakulty a podobní, ješte zelení, bezvousí' hoši,
mohou a mají ukájeti své sexuální pudy.« To považo
váno je z buhví jakých dúvodu za zásadu. Pahlavní
zdrželivost kvalifikována jest jako šosáctví. .

2. »Každá dívka ze svazu komunistické mládeže neb
delnické fakulty, každá studentka, na níž padla pfi tom
volba toho, neb jiného hocha-samce (odkud u nás na se
V'elU vznikla taková africká vášen, nemohu souditi).
má mu vyjíti vstríc, jinak byla by »meštaCkou« ne
hodnou býti clenkyní svazu, posluchackou delnick~ fa
kulty. proletárskou studentkou.«

3. Na konec ovšem prijdeme k záveru a k tretí cásti
této »trilogie«. Nutnou osobností rozuzlení je pak lé
kar, provádející potrat, t. j. mrzacení fysického orga
nismu mladé matky, jež soucasne prináší hluboký
mravní otres. Mladistvý African, prekypující vášní,
ve vetšine prípadú v tomto záverecném akkorde nemá
úcasti, nebot »mourenín vykonal svou povinnost«.
Velmi casto má již další predmet své útechy a rozk>oše,

ien ~rídka k~y bS'vá sám "opušte? »šosáckou« ženou,
ktera pochop1la, co vlastne 'Od nt bylo požadováno a
uražena ve svých instinktech ženy a matky dává radeji
prednost cemukoliv iiilému. než samote ve dvou. Bledá,
strádající tvár dívky, jež se pripravuje k úkolum
matky, s dojemne hlubokým výrazem ocí tehotné ženy!
V prijímací komisi, dávající povolení k potratu, mu
žeme v techto ocích procísti nejednu žalostnou povídku
o lásce mladíka-komunisty.

»Povolujeme potrat,« povídá saudruh, který rídí
príiem žádostí za potraty, »když porod ohrožuje život
matkv nebo má-li delnice již príliš velkou rodinu. Vy
nepatríte ani k prvému ani k druhému druhu.«

Pak následuje dlouhá, trapná scéna premlouvání a
~okazování, že je nutna uciniti pro daný prípad »vý-
]lmku«. ,',

»Ale za dva. tri mesíce bude nutno opet pro vás de
lati výjimku. Jestli pujdeme touto cestou, nelmdeme
moci ukojiti požadavky plne odúvodnené.«

»Za dva mesíce? Co si myslíte? Já nikdy nepri nu
stím, aby se to opakovalo. Chci pracov'tti. Musím do
konciti studia vysoké školy. Vždyt jserh tomu venovala
již tolik námahy a casu.«

»Ale vždyt váš muž ... «
. »Muž? Nemám muže. Bvlo to pouze cIwilkové

uchvácení. On má nyní druhou ... «
Ale jsou prípdv, Ú v)"sledkem l~t1T'élásky Mvá ne

'''n pocetí. nýbrž i zrození cloveb. hudoucího >;Ríjnác
hl«. (Díte r.íjnové revoluce.) Co se stává na vesnici,
treba i v prostr'edí komun istickém, o tom netreba mItI
yiti. nebot prezírání mladé matky jejím okolím, otcem,
matkou, sestrami, bratry, casto ji privádí na lavici ob-
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žalovanýdl. Vezmeme mesto, kde predsudky nehrají
takové role a kde jsou instituce k Ochrane matek a ko
jencu.

Takový prípad namátkou: V dome kojencLl je díte,
jako náprstek, které se tam však dostalo zvláštním
zpúsobem. Narodilo se pasluchacce delnické fakulty,
clenkyni svazu komunistické mládeže, která je donosila
úplne nepozorovane pro celé okolí, porodila v porod
nic i a pak prohlásila, že díte, které porodila, není její
a že ona vLIbec žádné díte nemela. VecnÝ dukaz i sved
kové ovšem zde byli, ale matka o díteti nechtela ani
slyšeti. Její prítelkyne odnesly je tedy do domu ko
jencú a s velkou námahou premluvily »vysoce organi
sovanou« matku, aby aspon prQ zacátek je kojila. Jestli
dLIsledne souditi, máme zde prípad, kdy studentka od
základu se zbavila meštáck)'-ch predsudkú pod vlivem
propagandy svých soudruhu. Tajemný, neznámý otec
dítete v celé historii se neobjevuje, - byl nanejvýš
»deus ex machina«.

'Dum, v nemž nachází se tento »ríjnácek«, narozený
nejen bez otce, nýbrž i bez matky, je preplnen odlože
nými detmi a sirotami bez rodicLI. Prítelkyne mladé
matky, která poprela, že by její díte se z ní bylo na
rodilo, musily dlauho premlouvati- a prositi, aby díte
do domu kojenC1~1vubec bylo prijato.

Ochrana kojencL1má totiž nepatrné prostredky a ne
rr,uže vychovávati steti, mající otce a matky. Nemllže
umístiti ani úplné siroty. Pro prechodnou dobu dneška
nereší ona naprosto otázku o dusledcích privádení detí
na svet. Všemožné pr()sby a listiny, ab'y byla ucinena
pro díte, a vlastne pro rodice, výjimka - nevedou k re
šení situace. Je težko vyhoveti výjimkám. A tu, když
nic nepomáhá postiženým, zacne obycejne hlava praco
vati jaksi zvlášt originelne. Tak nedávno do jednoho
domu pro ochranu kojencu vrítili se dva státní poslu
chaci delnické fakulty s kategorickým požadavkem. aby
bylo prijato na vychování jejich kolektivní' díte. Redi·
telka ústavu, která ješte docela nezapomnela základy
fysiologie, nechtela tomu rozumeti. Nato studenti:
»Ale ovšem, my oba jsme otci tohoto dítet~, nebot jsme
oba soucasne byli v pohlavních stycích s jeho matkou.«
»K-olektivní« díte pocaté ne jedním, nýbrž dvema otci.
to znelo tak pekne ... po 'komunisticku, prípad bvl
tak zvláštní a nápor ne jednoho,' nýbrž doc'ela dvou
otcu, tak sllný, že díte bylo prijato s povzdechem: »co
.delat? «

Ovšem telata o dvou hlavách pricházejí zrídka na
svet a ne každá myšlenka pomuže ze situace. Veškerá
tíha výživy i v~Tchovy dítete, starosti o ne z 95 procent
spocívají ~a matce, kterou otec dítete opustiL Ale i
když otec chce prispívati na díte, není tím již všechno
odbyto. Matka-stúdentka musí se rozlouciti se studiem.
chce-li díte vychovati. Musí zustati pozadu v živote a
sotva kdy zameškané dohoní. Proto musí hýti žene do
voleno, aby mela pohlavní styk, jen když tomu sama
chce, aby rodila z vlastní vt'le a ne pod tlakem fráse
o »šosáctví«, škode zdrželivosti a podobných nesmy
slech, kterými mužská mládež zakrývá, sama toho casto
nechápajk, sVQjí pohlavní nenasytnost, jez vyrustá
pyšnými kvety na PLIde plné nezodpovednosti za du,
sledky, z pohlavního styku plynoucí.

Všechny reci o tom, že zdrželivost znamená »Šo
sáctví«, že mladík má takrka již od patnácti let ukájeti
svuj pohlavní pud, aby snad nebylo zle jeho drahocen
nému zdraví a nezpusobena nenapravitelná škoda jeho
pracovní zpúsobilosti - všechno to je nezodpovedné
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žvanení. Stejne tak i reci a jednání znacné cásti naší ''41 uráží otázka, kde pracuje jejich žena. Posmívají se
mládeže,jako na pr.: »Jaká pak moje žena, já jen do_r. otázkou: Která žena? Jsou zodpovední funkcionári,
casnes ní se st~-kal. Ožením se s tou, která mne bude kterí v každém míste své cinnosti mají ženu. Když je
odpovídatijako clovek, prítelkyne, soudružka, , .« »Ale jim to vytýkáno, ríkají: »Ty tomu nerozumíš. S jed
jaképrávo máte, soudruhu, tak se chovati k této žene! nou ženou mne pojí duševní stránka, - s druhou te
Vždyt je to studentka delnické fakulty, clenka svazu lesná, s tretí obojí.« Muž mé prítelkyne, cinný komu
komunistické mládeže stejne jako vy!« ... »Tak tedy nista, cinil mne návrhy, abych s ním strávila noc, a
mámjíti podle vás snad k prostitutce?« - jako duvod' uvádel, že jeho žena je práve nemocna.

Tato slova jsou vzata ze života, ani jedno není vy- Když jsem odeprela, spílal mi a prestal mne zdravití.«
myšleno. Takové jednání, to je to pravé »šosáctví«, Velmi mnoho úcastníku debaty popíralo ovšem
odpozorované od buržoasního zpusobu jednání, dejme správnost obrazu Smidovicové. Studenti i delníci vel
tomu u Francouzu, kterí nemají více než 1-2 deti~ mi jí zazlívali, že všímá si pouze nedostatku mužské
kterí opatrují svým synum zdravé služky, aby se ne- mládeže a dívky kreslí jako bezbranné obeti mužských
nakazili Llprostitutek a pod. Práve »šosáctvim« je in- útoku. Mladý Ukrajinec prohlásil, že »proc dávati
dividualistické rešení otázek, spojených s privádením všechnu vinu hochum, když prece v bourlivém, vášni
detí na svet, živelní a takrka mystický pomer k pohlav- vém styku pohlavním prijímá úcast také dívka. Ani
ní pudovosti, která prý se nedá nicím regulovati. Ma- dívky nechtejí býti zakovány v retezy cudnosti a samy
terství v sovets\<;éspolecnosti je funk'ce verejná. Mrza- si vyhledávSljí ukoj~ní.« Jiní jí vytýkají, že z jednotli
cení organismu matky predcasnými porody,' potraty vých prípadu usuzuje na celou generaci, opet jiní rí
atd. je verejne škodlivá vec. Lehkomyslný pomer k po- kají, že komsomolci jsou ke svým družkám kolegiální
hlavní otázce, snaha postaviti otázku tak, jakoby šlo a neopustí ženu s dítetem jen tak lehkomyslne, jak
pouze o ukojení pudu, to je práve »šosáctví«,' které Smidovicová ukazuje. Komsomolec, podepsaný Ryžij,
je naší komunistické mládeže nedustojno.« - - - - prohlásil, že jako praktik rozhodl se seznámiti se prak
- - - - - - - - - - - - ticky s názorem dívek na pohlavní styk: »Prišel js'em

Ohlas tohoto clánku byl ohromný. Diskllsse, jež Smi- k jedné, rekl jsem jí, že jako komsomolci jsme oba bez
dovicová lzahajovala IV moskevsk~7ch prednáškovýcli. predsudku, že dlouho s ní žíti nechci atd., ale byl jsem
sálech, byly porádány na théma O »lásce«, výslovne ošklive odmítnut. Nejen dve tretiny, nýbrž všechny
urádené v uvozovkách. Tešily se neuveritelné úcasti komsomolky mne odmítly. Ony ovšem neisou zdrželi
sovetské mládeže studující a pra'CUjící'. Ve všech ško- vé, jak by se zdálo, ale je zapotrebí aspon pul mesíce
lách, klubech, internátech konány byly dozvuky techto se o ne ucházeti - a samy chtejí býti klamány.« Velmi
debat, mladá verejnost byla zvírena živeji než sebe vážne a kolektivne reagoval na projev párek komso
"etšími událostmi politickými. Na arenu vystoupili so- mo1cu, P. Kuznecov a J. Sergejeva: »Naši komso
retští sociální a zdravotní predáci jako Jaroslavskij molku nepostrašíte slovem »šosáctvÍ«. Nelze ji srovná
(t. zv. strážce stranické ethiky v komunistické strane), vat i s bývalou institutkou-loutkou. Ona považuje za
Šok, Krylenko, Semaško. Ohlas techto diskussí a tím barbarství odmítnouti díte, které donosila a porodila.
i skutecný stav dnešní nám nejlépe mohou znázorniti Komsomolka vyrostla v bouri života, ví lépe než kdo
myšlenky, behem diskussí pronesené. jiný, jakou cenu mají »bezvousí mladíci« a posílá je ke

Tak studentka A. Gudilina praví: »Hned ráno ty, všem c1'áblum. Krome techto mladíku jsou i takoví,
které clánek Smidovicov,é precetly, sdelovaly jeho ob- kterí jí plne odpovídají, kterí nejsou »mladíci bezvou
sah ostatním. Clánek cetl se behem prednášek, v pre- sí«, nýbrž pravidelne se holící. K pohlavnímu styku
stávkách, jednotlive, v hlouCcích. Všichni zdt'hazno- nepristupují individualisticky, nehledají jen ukojení své
vali výstižnost obrazu, ženy byly prímo dojaty.« Mladá živocišné vášne, nevyhrožují predmetu svého zbožno-

. studentka reagovala tímto dopisem: »Ve vývodech vání šosáctvím ... Tato skupina reší otázku pohlavní
Smidovicové je mnoho pravdy. Zakusila jsem potrat a manželskou cestou svobodné volby, svobodného svaz
po styku s komsomolcem a nyní již dve léta cítím jeho ku volných lidí, kterí spolecne nesou zodpovednost
težké dt"lsledkytelesné i duševní. A již po potrate mne pred lidskou spolecností za deti, jež sez tohoto svazku
jeden komsomolec prímo prohlásil: Nechceš-li miti se zrodí.« Autori viní dále velkou cást svéhO' okoolí, že na
mnou styk, pak nejsi naše, nemtHeš býti komsomolkou. tehotnou komsomolku hledí výjimecnýma ocima: »Te
Ponevadž jsem nyní jen cekatelkou clenství, zacala hotná studentka bije jaksi víc do ocí než tehotná del
jsem se báti ruzných intrik. Je treba reorganisovati a nice neb venkovanka. Bezvousí mladíci se jí posmívají.
prevychovati komsomolskou organisaci, nebot jinak Jiná skupina mládeže vmýšlí se do jejího postavení a
dívky-clelnice i venkovsk-é budou z ní utíkati.« pozorne sleduje jednání jak tehotné, tak i jeiího druha.

MeZI mládeží vytvorily se ovšem dva tábory, pri Predsednictvo školy i bunky chová se k tehotné ihnerl
cemž na strane Smidovicov-é v mnohých školách, k]u- prísneji než k jiným. Vyšší instance školské ciní v.\7tky
bech i organisacích byla menšina. Príslušnice jedné ta- a zastávajlí stanovisko, »bud se uciti, nebo roditi«.
kové menšiny píše: »Hledí na nás jako na zpátecnické Kdežto matka-delnice je zákonem chránena v tehoten
;osáky, kterí se ješte nezbavili názoru meštáckých. ství, behem porodu i po nem, studentka této ochrany
Vetšina je presvedcena, že ne pouze zdrželivost, nýbrž neDožívá, i když joena delnické fakulte. Jen proto se
i materství je šosáctvím. Jsem mladou matkou a musím stává. že studenti obléhají materské domy a jesle a ruší
takrka zurive hájiti názor, že materství ie duležitá tak drímající jejich strážce.«
funkce verejná.« Mnohé komsomolky prohlašují, že ta- »Je nepochybno, že v úsudcích této dvojice je velmi
kový názor na pohlavní styk panuje neien 11 komso- mnoho správpého a jasne ukazujícího na nedostatky,
moku, nýbrž i u starších clenu strany. Delnice J. Ve- dnes takrka každodenní. Velmi volný názor vyjádrila
lickovánapomíná Smidoovicovou, ž'e neukázala na špat- studentka-delnice M. Mincevá: »Velmi mnoho pozo
ný príklad zralých mužu, kterí si vedou ht"lre než m]a- ruji, vidím a slyším. Mladí mužové a díykv. zeiména
dí.. \. Rubcová to lící takto: » aše soudruhy prímo studenti, ríkají: Ano, jsme zkaženi, vedeme si jako do-
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bytek, ale veškerá vina spoolva na hospodárských po
merech. O nás je špatne postaráno, nemáme prostred
ktt, casto ani na chléb. Mládí žádá své, chceme se ba
viti. A máme pri tom jen j.ednu zábavu - pohlavní
styk. Ten je bezplatný a na dosah ruky.«

Nekterí prímo již beznadejne mávnuli rukou nad
dnešním stavem a ríkají: »Anarchie v pohlavních ve
cech šírí se stále a nejen u nás, nýbrž všude. Nekde je
prícinou požívacnost a zkaženost, jinde pouze živejší
pohlavní temperament a vetší priblížení se k prírode.
I1lustrací k pohlavní anarchii muže sloužiti vlna po
tratl\ která plní všechny instituce zdravotní. Mluviti
za takových okolností o zdrželivosti je zbytecná ztráta
slov. Potreby cloveka, at již prirozené ci naockované,
nelze zlomiti žádnou agitací. Je treba vzdáti se na
vždy samé myšlenky násilného prelomu a místo toho
nalézti ZpLlsobukojení potreb, pokud možno s minimál
ní škodou pro jednotlivce i spolecnost.« Nechybí však
také hlasy, které v otázce pohlavní anarchie žádají za
krocení soudl1'Í a navrhují tresty pro mladíky-svudce.
Také propaganda »pohlavní gramotnosti« považuje se
za vhodnou, mnozí navrhují náhradu v telesných cvi
cích, gymnastice, sportu, mnozí jsou pro neomezené
povolování potratu, 'jiní zase pro omezení, ba zasta
vení. Jiní doporucují, aby byly vyvoleny nejlepší pre
\"entivní prostredky pocetí a ty pak doporucovány.
Zkrátka akce SmidoviCoOvé rozevírá pred námi prímo
more názoru, dohadL1, smernic, rad, casto prakticky
rešících malinkou cástici otázky, casto pouze fantasti
ckých výplodLl nezralých reformátoru. A tellto myšlen
kový chaos, k nemuž zde pricházíme, ponoríme-Ii se
v sám život denní a všední, je téhož rázu. jaký na nás
dýchal z vývodu ankety Gelmanovy. Všeobecne se
vidí. že staré se skácelo, že je treba neceho nového. Ale
nové se nenalézá a proto žije se dále ze zbytkú staré
morálky, jíž bylo však vzato všechno to, co v ní zna
menalo zdrželivost, brzdu.

Speciálním zjevem je pohlavní život vesnickJé mlá
deže sovetské. Všechno je zde primitivní, jako bylo
pred desítkami let. Pomer k dívce, s níŽ! s'e hoch (mMe
to býti i ženatý muž) »toulá«. je velmi prostý. »Vždyt
ona pouze k tomu existu}e, aby se s ní »toulalo«, ríká
si každý takový vesnický mladík. Styk ten je plný hrll
.bosti, j1ež odráží se jak v zvycích, tak i ve vyjádre
ních, rekli bychom, vesnické poesie sexuální. Je jí
v Rusku velmi mnoho, koreny její tkví nikoliv v dneš
ku, nýbrž ješte v Rusku patriarchálním.

Na tehotnou dívku dívají se na sovetské vesnici
i nyní stejne posmívave, ba nenávistne, jako pred re
volucí. Ta zde mnoho nezmenila. Jedine v cem je po
zorovati vliv nového rádu, je castejší používání ume
lého potratu, který však práve zde mel by se spíše
nazvati potratem neumelÝm, šarlatánsk)'m, záškodným.
nebot provádí jej vetšinou nedovedné a nesvedomité
ženy. Rcení »tu máš petku, jdi k bábe pro potrat«,
stalo se na vesnici velmi bežným. A kdežto, jak jsme
videli z clánku Smidovicové, je treba ve mestech spe
ciálního svolení administrativních zdravotních orgánu
k provedení potratu ve státní:ch ústavech, deje se vše
na vesnici bez registrace, bez povolení a bez lékare.
Není tedy divu, že zdravotní stav ženské mládeže ves
nické se neobycejne zhoršuj.e a že v nekterých místech
Ruska, dle svedectví samé Smidovicové, jsou nálezy
detských mrtvolek v lese obvyklým zjevem. Mladé ženy
a dívky mívaj'í na vesnici za sebou 4-5 potratu za je-

din)' rok. Není divu, že pocet 24-2Sletých staren ra
pidne vzrustá.

Není též zvláštností, že vesnictí mladíci, jak už to
i jinde bývá, se mezi sebou o devce rvou. Ba bývají
Loje i mezi celými vesnicemi. Ruzné zvyky ruzných ná
rodu v pomeru k dívkám (unášení dívek, výkup, ba
prodej,) nebyly dosud vykoreneny, ac sovetská vláda
je zakázala a trestá je. Nové formy manželství, o kte
rých diskutuje mestská mládež a které prec jen ve me
ste se najdou, byt i rídce, na vesnici dosud neprišly.
Vesnice vzala si z mesta nanejvýš jen to nové a volnejší,
co se jí hodí a co zmenšuje vedomí zodpovednosti ze
jména mládeže mužské. Tak tedy vliv mesta na vesnici
je v tomto smeru více záporný než kladný. Kdežto me
sto snaží se vymaniti se z bourlivácklého a absolutne
negativního pomeru k rodine, jak se utvárel v hlavách
revolucních cinitelu po dobu revolucního chaosu a sna
ží se vytvoriti cosi jako sovetská rodina, vesnice krácí
spíše smerem opacným. Od svých patriarchálních a
primitivních forem v manželství i pohlavním živote
vubec prechází ponenáhlu k nezdravému uvolnení, na
mnohýdlJ místech k plnému rozvratu. Dukazem toho
muže sloužiti rubrika »soudní sín« v libovolném sovet
ském denníku.

tJ'. K. Chesterton:

Individualista v dolech.
Prekládáme z Chestertonova týden"

níku "C, K. 's \iV-eekly" tento clánek,
který obsahuje spravedlivou kritiku
falešného pojetí individualismu. Chce·
me-li zachrániti individua1ísm" nesmí·
me v jeho jméne hájiti pochybné veci,
které nejsou individua1bmem. Soukf(}
mé vlastnictví dolu, o než se práve
v Anglii vede debata, patrí mezi la
kové veci.

Kdosi mne obvinil, že prestávám hájit individualismus a
pripouštím nekterá sociální zaríZiení pro doly. Pokud se mne
osobne týká, nemá pravdu ,: vždy zaradoval jsem doly mezi
železnice a veci, které se mají socialisovat zákonem.

Jest zcela dobre- možno ríci: »Proc byste socialisovali cerný
les pod zemí, nesocialisujete-1i zelený les nad zemí?« Ale jest
stejne lehko dci: "Máte tri hostince, které souteží v prodeji
lihovin. Proc nemáte tri poštovní úrady, které by soutežily
v prodeji známek?« Všech duvodu, kterých užíváme pro sou"
kromé vlastnictví, bylo by pochopItelne možno užíti i pro sou
kromé poštovnictvÍ. Ba lze jich užíti mnohem lépe pro to,
aby pošty byly v soukromém vlastnictví, aby uhlí bylo pred
metem soukromého majetku. Známka muže býti skutecne
známkou, výrazem osobn06ti, a následkem toho i majetkem,
Jedna známka se muže jako hvczda lišiti od druhé nádherou:
muže míti bohatší cervei'í. nebo jemnejší zelei'í.. Portret krále
JiHho by mohl být nakreslen dtlkladneji a sympaticteji na
známkách pana Browna než na známkách pana J onese, Celek
muže býti v jistém smyslu stejne dobre obrazem umelce jako
obrazem vladare. Ale níkdo nepredpokládá, že hrubý povrch
uhlí vyteženého z dolu vezme na sebe prirozenou podobu tváre
lorda Derbyho,*) nebo že tyto temné skalní úlomky budou ná
podobiti profi! vévody notrhumberlandského.*)

Chceme narýsovati cáru mezi tím, co má býti v soukromém
majetku, a tím, co v nem býti nemá. V takovém prípade není
ahsolutního dukazu; jest tu pouhý instinkt, který jest dosti
starý, že má již 'svou tradici. Lidé vždy cítili, že jsou ~vláštní,
výjimecné zplJsoby vlastnictví, které nemají býti soukromým

*) Majitelé dolu v Anglii.
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vlastnictvím. Mnozí lidé to cítili v prípade cenných nerostu,
ležících pod zemí. A prece ti, kterí to cítili, nebyli prepjatci

ani krutými revolucionári; ale spíše nositeli, tradice a dokonce
autority. Karel První ztratil hlavu na více než jeden zpusob;
ale byl sotva bolševikem;. a byl by jiste zesocialisoval doly.

Uhlí jest jednou z tech neobycejných a výjimecných vecí,
které nemohou býti soukromým vlastnictvím, aniž by byly

privilegiem a monopolem. Zeleznice j;sou jiným prípadem; ne
bo! odporuje pravému pochopení soukromého vlastnictví míti

v majetku železnice. Ale ani doly nejsou jasným a postacujícím
príkladem normálnosti soukromého vlastnictví. Neríkám, že
nemá býti jiných forem soukromého vlastnictví, vyjma ty,
které jsou zároven tak jasné a malebné jako tri korce a jedna
kráva. Ale pravím, pokoušíte-li se probuditi lid k základnímu,
ale více nebo méne zapomenutému citu, jako je cit pro s.oukro
mé vlastnictví, musíte to del~ti s jistou dávkoll jasnosti a ma
lebnosti. Uhlí není ve skutecnosti pokládáno za soukromé vlast
nictví, ba ani ne soukromými vlastníky. Pokoušíme-li se vzbu
diti cit, nesmíme se tím báti nebezpecí, že budeme nazváni
sentimentálními. Nic by mi nepripravilo vetší radost z básni
ckého hlediska, než predstava majitele dolu opravdu sídlícího
v dole. Nebylo by nic malebnejšího nad predstavu vévody
northumberlandského, procházej ícího se vecne v takovém za
padlém zkamenelém lese. Mohli bychom vrele sympatisovati
s takovými lidmi, kdyby meli opravdu takový vztah k dolu
jako sedlák k louce; kdybychom si je dovedli predstavit, jak
míri dumyslnými luky na dumyslncjší ptáky a honí ptero
daktyly a trilobity tcmito šerými háji, jako Robin Hood
v srdci pralesa. V tom prípade bychom je pokládali za ponekud
zastaralý druh vlastníku; ale pochopili bychom základní smysl
vlastnictví. A mužeme zcela dobre jíti ješte dále a pripustiti,
že by to vysiVetlilo a omluvilo mnoho z cinu a recí majitelu
dolu, kdybychom se mohii domnívati, že byli dlouho pohrbeni
pod povrchem zemským a nikdy nespatrili denní svetlo. Kdo

muže ríci, že s nimi neJSoucílíme, když uprímnc toužíme videti
je v tom podzemním svetle? Bohužel práve zde nalézáme tak
málo duvodu k sympatii. Málokterí z nás dokonce spojují pred
stavu majitele dolu s predstavou dolu, jako spojujeme pred
stavu statkáre s predstavou pfldy, i když je statkár tím, cemu
ríkáme velkostatkár. V majetku dolu jest neco, co jest svou
podstatou neprímé a sko'fO nelidské a jiste opak individuálního.
Byli statkári a velkostatkári všeho druhu, kterí padali na ko
lena a líbali svou otcovskou pudu. Ale je neco skoro trapného
v myšlence, že by vévoda northumberlandský objímal velké
balvany uhlí a odnášel si snad umounené stopy lásky príliš
dobre odmenené. Byli statkári i v chudých a opuštených mí
stech, kterí byli opravdu místními vlastenci a milovali svou

vlast a rodáky. Ale dojde-li se na dno cerné uhelné jámy,
jest i ten nejpríjemnejší majitel neprítomným majitelem.
A protože tento druh vlastnictví nemuže obsahovati a vzbuzo
vati ty city a to stotožnení majitele s majetkem, které jediné
muže zušlechtiti :vlastnictví, jsem proti tomuto druhu vlast
nictví. Jsem proti tomu, aby boj o zásady soukromého majetku
byl bojován na tomo poli. Není zpi'lsobu, jak vyložiti prednosti
soukromého vlastnictví na tomto zvláštním soukromém mono

polu. Není zpusobu, jakým by se mohla z toho uciniti víra,
která by 'se mohla> postaviti proti víre komunistit

Doba a lidé

M. Pujmanová-H ennerová:

Vídenský vzduch.

Videla jsem Víden pred válko~ t~ko, mla.dá ~olka,
Už napred ozbrojená odporem k C1san panOV1, laJtnan~
tum, operete, wiener Gemutlichkeit a naschvál se ml
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tam nic nelíbilo. Clovek je skoupý, když je charak
terní, a nejvíc tím potrestá sebe, je jako na trojí uzá
ver nic do neho nejde. Také bylo suché zárí s vetrem
a prachem, slepé 'l'éto, kdy celé mesto vypa~,á jako
predmestí a parky jako lázne, kt.eré se zav1ra)1.

O každém míste na svete má clovek legracne ustá

1ené predstavy, udelané z reminiscencí, a yasoci~~í,
správné a infantil~í dohyr0t;J-a~y. Tak V 1den :y ~o.:ar
s kocím v bezvadnem drzelll, Jede. Že tam kazdy clo
vek z Prahy iná strejcka, teticku, sestrenici a ti bydlí
za zaskleno u pavlací. Že fešná Vídenacka dekuje svá
bujná nadra a príslušný obrázek na novinovém papíru
k tomu. Servus Brezina a Donauwellen. Stephansdom
jako vystavený z Kotvovy stavebnice a kolo v Pratru.
Liechtensteinská galerie, která ješte jakziva nebyla o~e
vrena, a za každým rohem jeden psychoanalyt1k.
Psychoanalytiku tolik, jako zubních lékaru

Ne, Víden je z nejlíbeznejších mest. Nechat ji ply
nout do sebe. VolnÝ, toužebný vzduch plave prosto
rami velikého mesta, kde je dost casu jako v lázních,
vzduch z lesnatých a mírných hor, a ted jako by s in
halací more, protože j.e jaro. Velkomesto vás uchopí,
zapne a vnutí vám své tempo. Ve .Yídni ~ení tempo;
Ve Vídni je melodie. Tady se za lllC1m nestvou. Nen1
vibrace spechu, která, prekrocí-li urcitou míru, narko
tisuje do bezúkojnosti, není ono napietí vzadu v hla:
ve co delá Paríž nebo Berlín a ° cem se ví teprv, kdyz
to' ustane. Víden nekoneentruje nervy, ale uvolní ner
vy a napne znova, naladí správne, aby zvucely.
V opravdovém velkomeste s evropskou frekvencí nervy
jsou jako elektrické dráty, a ve Vídni jS?U jako stm
ny. Muže-li se ríci o Berlíne, že tam vsechno klape,
o Vídni lze ríci, že tu všechno zvucí. Opak Vídne je
motor a na Víden nebe jíti energetickými merítky, a
v žád~ém meste by se tak božsky nezahálelo, jako ve
Vídni kde j'e tolik bílého a zeleného místa na pro
cházký a vyjíž'dky a tak vypolstro:',ané ~avárny a ~de
ríkají Kussdiehand a kde ma.11 vsude napsano
Achtung, Stufe a kde mluví spojovanou nemcinou bez
kloubu, která zní jako línejší franština a kde vám uka
zují, radí, vykládají, pecují' s roztomilostí bez skepse
a kde je nejvychovanejší, nejlaskavejší ženský p~rsonál
a všechno drženo v chuti dokonalé kávy s vallllkovou
šlehackou. Buhví, že jsou tu auta a kina a svetelné re
klamy. Ale, jak bych to rekla, jso~ tu p.r<;to, že :,šude
na svete a Vídni leží víc rukavlcka slta na m1ru a
Kunstle:haus s koncerty a výstavami, než auto, kino a
syetelná reklama. Tohle nejsou statistická data, ale
vnitrní sklon mesta.

Nic kosmopolitního a nic amerikanisujícího, nic, co
ž·ene a dere se. A nic nemeckého. Nic tuhého a grell.
Eleganoe vnitrní Vídne je elegance lázní, kde se pijí
vody což má delší tradici než lázne, kde se koupe,
a síd~lního mesta, neco výlucného a obstaveného, dnes
trochu odstaveného. Jako že zcela jemní lidé se 'Oblé

kají podle módy, ale ne dernier cri:. Žeyk~cáry J~šte
nevymizely a jezdí po asfaltu. Mop verlll horale ~
španelská etiketa a stríknuto Madarskem a slovanske

testo k spotrebo;rání, z bele)š~, mo~l~y a ~~deláno sme
t~l11OU.Ti kráslll, trochu d1VC1hOS1, lden tak zname
nite držíl hul a rukavice, mají ve svém anglickém mest
ském oblecenÍ' neco, jako že jdou do loveckých zámecku
a ty rozkošné dívky oS necím n<;o~y~ejne kulti~oyaným
v linii od brady dolu, kolem zapest! a v kotn:c1ch" to
nejsou lidé vyjádreného pigmentu, ale. z moc Jemneho
testa, výtecne zkloubení, bez tvrdost! a pachu rasy,
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bez výbojnosti a bez dekadence a krátce bez onoho po
sledního punce 'rasy, ale s velikou ošetreností chovu.
Také, všimnete si, každé mesto má svou plet. Víden
ská plet nejde ani do sportovní pleti, ani do lícidla,
ani do soustredené bledosti, ale je hebká s tendencí
slabe ružovet jako naparovaná eterick)'mi oleji z pry
skyric. Delá tohle také vídenský vzduch? Kra jina ko
iem Vídne je dost tupá horská krajina, ale vzduch,
který sem posílá, je opojný svou prírodností ve velikém
meste, zrovna jako zahrada ve stredu mesta a stromy,
trávníky a záhony mezi architekturami, je to vzduch
pro lásku a pri tom bez vonavek, vzduch tady nest'Ojí
v nádrži mesta, ale porád krouží a vymenuje se a pa
matuje ozvenu jódlování a ach'Ocuje ji v tichounkou
kol'Oraturu pro vnitrní m~sto. Jak si tu upravují lí
mecky, mašlicky a krajecky, jak aranžují kvetinové da
ry,' pripravují sladkoé pecivo a balí bonhony, v tom je
lokální kultura rukou a patra, která by se dala dovo
zovat z klášteru a z dlouhých hors1<:)'ch veceru a když
dvur tomu krásnému prostornému mestu s bezelstnými
lidmi dadával tvrdast, lesk, predsudek a pazadí, mahla
to být neco docela pra sebe nóbl, 'Odpustte mi ta hnus
né slavo, tady se nedá ríci jiné.

Za to Mariahilferstrasse je ohramne sprostá ulice
a ta je na ní fajn. Mariahiferstrasse je, že fešná Ví
ddíacka dekuje svá bujná nadra a Mariahiferstrasse
je bývalé odkyslicené vlasy a Mariahiferstrasse zní
vesele, pestre, triviálne jak'O Frohliche Ostern a jsau tu
kupy barevných jarních klobouku až da strapu výkla
du jaka velikonocní vejce, a jsau tu košíky s mašlemi
s couhajícími lahvemi špatných astr)'ch likéru, ligéru,
musí se ríci, když je ta z Mariahilferstrasse, protože
ta je sprostá, jakú když se rekne fodél místo kreslo
a je to ulice pravozu všech radostí a žalu a beží témer
až do lesu.

Víden, Víden je mesto rozpomínek, jako byste rov
nali babiccin prádelník. Najdete tu kusy casu a míst,
tak známých 'Odjinud, úbtisknutých jinam. Pražské
Príkopy s asi peti zjevy na nich a nemecká ctvrt nad
mestským parkem; kus Mariánských Lázní; moje mi
lované Kolište v Erne je Ring v kapesním vydání; a
tady ten blok domu, zní to blbe, ale prísahám, že je
to tak, najednou mne vyvúlává pahyb dedecka z ot
covy strany, pohyb rukou plný reservy a ohledu k dru
hému dohromady; otcovi predci byli úredníci u šlechty;
jde to jako odraZy z centra; clovek je divnÝ vybavo
vací aparát. Tamhle ta žlutá rakouská poštovní
schránka, to jsau první ružová psanícka.

Edvard Maška:

Spiritismus U nás.
1.

Lidský duch má do sebe neco neohraniceného, vec
ného. Není konecné mety v duchovním vývoji cloveka.
A prece takúrka na každém kroku setkáváme se s lid
mi prumerne i nadprumerne inteligentními, kterí své
ho ducha tak úzce ohranicili, že jest jim to nyní brzdou
v dalším vývoji. Kterak vysvetliti, že mnohý clovek se
tak slibne duchovne vypracovává a vyvíjí a pojednou
zakopne, klopýtne a již nepovstane? Drívejší široký
obrazec jeho duchovního rozhledu scvrkne se pojednúu
na docela malounkou kresbicku a - je konec.

Tím vysvetluji si také vniknutí spiritismu do vrstev
inteligentních. Mluvím ze zkušenasti, nebot nekolik
Jl1)'ch prátel klopýtlo rovnež o vycnívající patník spi-
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ritismu a já mel pak príležitost pozorovati další beh
jejich života hodne zblízka.

Co je spiritismus? Sami spiritisté nedovedou na tuto
otázku odpovedet, nebo alespon nejsau ve svých odpo
vedích jednotnÍ. Jedni tvrdí, že spiritismus je veda,
ci ruzí zase, že je ta nábaženstvÍ. Co tedy?

Mnozí spiritisté i nespiritisté smešují z nevedamosti
spiritismus s okkultismem., Pro ukrá;:en~. dlouhé c~víl~.
ze zvedavosti anebo pro zabavu zabyvaJ1 se mnOZ1SPI
ritisté hádáním z ruky, hvezdopravectvím, telepatií.
jasnovidectvím, lécením magnetismem a mnaha jinými
ješte vecmi, o j~jichž pr.ozkúun;ání ? .vysve~;t:ti U~~Ulí
opravdoví vedCl, a ktere pro zabavu JSou pnlts va~ne.
l)a nekdy i nebezpecné a k tomu, aby pro vážný žIvot
byly upotrebeny, jsou prece jen príliš zábavné. Okkul
Iismus se svou širokou oblastí neprobádaných možností
a nemožností je obor sám pro sebe, a rovnež spiritis
mus je vecí samou pro sebe. Dle mého názoru je spiri
tismus církví, anebo lépe receno, církevní sektou. Proc
církev? Ponevadž má vše, cím muže se honositi každá
porádná církev. Má svá dogmata i svuj rituál, má své
obrady: krest, b'Ohoslužbu, pohrbívání, má své duchov;
ní písne i svá kázání a konecne - last not 1east - ma
i své zázraky. Spiritisté jen neradi to pripouštejí:
mnohem lépe zamlouvá se jim název »veda«. Znám ne
kolik žen, které jakú matky a hospodyne jsou temi neÍ
výtecnejšími ženami, lec jinak po stránce svého vzde
lání jsou hodne pozadu. Jedna je dokonce úplne negra
motná. Tyto dobré osoby klopýt1y o spiritismus a nyní
- »pracují vedecky«. Pátrám, jaká je ta jejich »vedec
ká práce« a seznávám, že to znamená dvakrát do týdne
se sejít, udelat seanci, zavolat si nekterou dušicku, po
bavit se s ní, vyptat se jí na ruzné diskretnosti a v..prí
pade, že projevená dušicka má roupy, poukázat J1do
patricných mezí.

A náboženství? Pripouštím, že je dosti spiritistu,
kterí žijí nábožensky, lec je tam i dosti podvodníku a
darebáku. Ostatne, nábožensky žijí lidé i v jiných sek
tách krestanských i nekrestanských. Mnoho lidí prožilo
ve s~iritismu s.vuj mravní prerod, své obrácení. Vlivem
spiritismu stalo se mnoho 'Opilcu abstinenty, mnoho
hrubiánu lidmi jemnými a mnoho zhýraletl rádnými
cleny lidské spolecnosti. Lec tytéž úspechy vykazují
i jiné církve a sekty. Není to tedy žádná príznacná
vlastnost.

II.

Casto jsem se divil, proc spiritisté vystupují tak ~toc.
ne proti katolické církvi, s níž prece mají tolik spolec
ného.

Spiritisté mají své záhrobní lékare, kterí se v sean
cích projevují a lécí. N uže, to jest jen 'Obmena pro lé
civúu moc ruzných katolických svatých, svetic a pa
tronu, od nichž si prosbou ci modlitbou možno rovnež
vyprositi navrácení ztraceného zdraví. Zjevování du
chu a zjevování svatých je ravnež stejné ráže. Posmrt
ná blaženost spravedlivýcl) a utrpení hríšníku je hodne
poclobna nauce o nebi a 'O pekle. A pak ty zázraky~
Mluví se o nich neustále, ale když po nich pátráme a
prímo se tážeme, tu jich nikdo nevidel. V Ceskosloven
sku se mluví o zázracích ve Španelsku a Rumunsku,
a v LondÝne a Pa.ríŽi uvádejí se prípady z Ceskoslo
venska.

Mezi tak zvané spiritistické zázraky možno pocítati
i prípady strašidelných domu, ac tyto nemají se spiri.
tismem vlastne nic spolecného. Jsou však jimi žive pu
blikovány, glússúvány a pretrásány. S nimi pojí se úzce
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ne znamenají seance tolik, co pro jiné krestany boho
služby.

Príslušníky druhé skupiny nazval jsem s,portmeny a
jsem si plne vedom podstaty i dusledku tohoto ozna
cení. Pro tyto znamená spiritismus ukrácení dlouhé
chvíle, romantické zahánení nudy, príjemné rozrušení
nervu. Vždyt po dobrém obede O nekolika chodech, po
sklenicce výborného vína a sladké sieste je tak prí
jemno sednout 'si okolo stolecku, spustit záclony a za
naprostého, tak nezvyklého a podivného ticha, v nemž
takorka možno zaslechnouti tep srdce jednotlivých
úcastníku, a které nás tak blažive rozrušuje, pobavit
indiskretními otázkami a podivit se »presným po
vedím, jež si co do dvojsmyslnosti mner y nezadají
s onemi veštkyne delfsk<é. Tento pohodlný sport pe
stuje se hlavne v tak zv. lepších trídách. Pensisté (ti
s dobrou pensí), vdovy po soukromých i státních úred
nících, bezdetné- manželky spekulantu, rentieri a tuti
quanti soukromníci jsou hlavními pestiteli této mo
derní zábavy. Je nezajímá uhelná krise, ani nezamest
nanost, ani ožehavé otázky sociální. Co na tom, že do
brovolná dobrocinnost upadá a že celé legiony stráda
jících težce zápasí o skývu chleba. Vždyt u nich v se
ancích mluví se též o lásce!

Tretí skupinu tvorí koristníci, lidé, kterí využivše
lidské touhy po nadprirozeném, založili si na ní svou
životní existenci. Prostí lidé. ríkají tomu lehký život,
nekterí též kšeft. S myšlenkou dá se zrovna tak
dobre kšeftovat jako s korením. Ješte lépe se dá
kšeftovat s myšlenkou, zavání-li tato tak trochu necím
nadprirozeným, tajuplným, zázracným.

Pohledneme jen na literární trh. Co je tu tak zvané
okkultní literatury! Prohlížel jsem seznam okkultních
knih, které vydaL jediný nakladatel, a užasnul jsem,
o cem všemožném možno psát pod pláštíkem okkul
tismu a s heslem »spiritismus«. Znám celou radu osob,
které s,e živí porádáním »duchovních« prednášek, ma
lováním medijních kres.eb, jasnovidectvím, medijností,
hádáním osudu a to: z rukou, hvezd a pomocí leboznal
ství. V nejnovejší dobe dokonce i fakirismem. Vím, že
mnohé z techto oboru mají se spiritismem pramálo
spolecného, lec musím podotknouti, že spiritisté sami
privlastnují si tyto obory.

III.
Velmi mnoho se mluví o spiritistických zjevech. Sto

lecek klepá, odpovídá na otázky. Sestrójena zvláštní
abeceda, pomocí níž možno získávat odpovedi na
otázky. Objevily se citlivé osoby - media, skrz než
projevují se duchové zemrelých a pomocí jejichž or
gánu sdelují vzkazy a svá prání prítomným. Casto je
poukazováno na to, že media mluví v transu cizími
jazyky, kteréž v bdelém stavu neovládají. Tento zají
mavý fakt není však pouze vynálezem spiritistu, nebot
byl znám již dríve a projevuje se i u jiných spolecností.
V Nemecku je dosti rozšíreno hnutí zvané »Zungen
bewegung«. Zapustilo i u nás své koreny pod názvem
»Letnicní hnutí«, nedarí se mu však v naší pude.
Nuže, i v tomto hnutí stávají se prípady, že uprostred
modliteb povstane pojednou nekterá osoba, která jsouc
»naplnena duchem svatým« promluví budto krásnou
rec, které by v normálním stavu nebyla schopna, anebo
zacne mluvit neznámou recí. Ve shromáždení najde se
vždy nekdo, kdo rekne, že to bylo cínsky anebo indicky.
a ostatní tomu proste verí.

Znám jedno spiritistické medium, které v jistém

jméno zesnulého Camille Flammariona, který pres to,
že se písemne ohradil proti tomu, aby byl pokládán za
spiritistu, je jím nadále prohlašován. Bylt on totiž
beratelem autentických zpráv O strašidelných domech

a strašidelných úkazech vubec. To ovšem ješte niceho
neznamená a samotný fakt, že onech prípadu bylo tolik
a tolik desítek sebráno a publikováno, nemá pro lidstvo
nižádného svetoborného významu. Podobné prípady
lIJQžnosbírat ze záliby zrovna tak, jako když sbíráme
pošt. známky, staré mince, starožitnosti a jiné kurio
ity. -

Je ovšem pravdou, že ve spiritismu jsou veci od ka
tolicismuse ostre kontrastující, lec nejsou to speciality
výhradne spiritistické. Tak na pr. nauka o reinkarnaci,
1. j. znovuvtelování, je vlastnictvím hinduismu, resp.
buddhismu. Též Indiáni, jichž kultura je jednou z nej
starších, verí, že Manitou, jenž jest Absolutní Láska,
nezavrhne svých nehodných dítek, byt jim i nedal býti
úcastným blaženosti Vecných Lovišt, nýbrž pošle je
ješte jednou na zem a takto jim umožní, by v príštím
živote odcinili to, co v: minulém zpusobili zlého.

To, co bychom mohli pokládati za výhradne spiri
tistické, jest jejich snaha vysvetliti všechny metafysické
úkazy zasahováním záhrobních bytostí, 1. j. duchu ze
mrelých osob. Vetšina spiritistu jde tak daleko. že nejen
rnetafysické, nýbrž i fysické, všední úkazy vysvetluje
pusobností záhrobních bytostí. Ve skríni neb v jiném
kusu nábytku to praskne: tot projev ducha. Hodiny se
zastaví: opet totéž vysvetlení. Mrtví mohou se dokonceimstít! (Dobrotivé nebe, což není dosti na mstivosti
živých!) I já verím se Shakespearem, že mezi nebem
a zemí je mnoho vecí, o nichž' se nám nezdá v naší
filosofii, verím v nevysvetlenédosud projevy ruzných
sil, lec nechtel bych je tak pohodlne a lacino vysvetlo
vat. -

Veda vysvetluje urcité jevy, resp. poznatky hypothe
sami. spiritismus naproti tomu vytvoril z jediné hypo
thesi základní dogma, jakés universální kopyto, na než
pak všechny ostatní domnenky a výklady naráží.

Mezi spiritisty je pozorovatelna tak mohutná ruzno
rodost v názorech, že kdyby se nám nejakým zpuso
bempodarilo zbaviti je jich základního dogmatu, totiž
víry v zasahování záhrobních bytostí do vezdejšího ži
vota, tu bychom dostali radu myšlenkove vyhranených
duší, které by se nechaly zaradit do ruzných skupin.
Byly by tu skupiny tolstojovcu, abstinentu, vegetari
ánu, krajních antimilitaristu, buddhistu, rozhodných
krestanu, hellenistu, relativistu a konsequentních po
hanu. Jak patrno, je to smes velmi pestrá. Jelikož však
r.aše »kdyby« zustává pouhým »kdyby«, musíme bráti
spiritisty i s jejich stežejním clánkem víry.

Jako takové rozdelil bych spiritisty ve tri skupiny:
1. idealisté, 2. sportsmeni a 3. koristníci.
Do prvé skupiny patrí znacná cást spiritistu, to bu

diž k jejich cti receno. Jsou to predevším podkrkonoš
vtí chudí tkalci a pak delnické i strední vrstvy z Kar
vínska. Pro ne je' spiritismus náplní jejich jednotvár
n 'ho, na nedostatky všeho druhu bohatého života. Mi
me· to theorie o znovuvtelení pllsobí v nich duševní
khc - vyrovnanost, nereptají na svuj neutešený údel,
jsO!ce pouceni, že ta tak musí být, to že j-e jejich karma,
kterou si poklesky v minuLém živote vytvorili. Útechou
jest jim vír.fcl,ž'e v príštím živote se opet vše zmení a
proto žijí mravne, nebot nechtejí si zatížit svou karmu
dagjmi skutky zla. Ta jsou spiritisté n;!boženští. Pro



238 Plltomnost 22. dubna 1926.

shromáždení mluvilo »prý« ctyrmi cizími jazyky. Po
žádal jsem vedoucího onoho kroužku, aby medium po
zval ješte jednou a soucasne pozval nekolik inteligentu,
kterí nejakou cizí rec ovládají. Medium se dostavilo,
proneslo sice krásnou rec se zamhourenýma ocima, ale
do cizí,ch)azyku se nedalo. PrÝ to vždycky nejde, vždy
to nen! dano ....

K dalším jevttm radí se medijní kresby. Prostý clo
vek zasedne k papíru a s tužkou v ruce ceká, až upadne
do transu. Pak zacne kreslit. Nejdríve cáry a krivky,
pak kolecka, pak jednoduché vzorce, zkrátka postupuje
tak, jako deti pri kreslení ve škole. Jeho nekolikame
sícní úsilí je konecne korunováno jakýms takýms, obra
zem, vyzna-c~ premírou filigránských cárecek,
stíntt a odstínu co vysl:ectkem. Je to podivuhodné a svou
pitoreskností a nezvyklou preplneností snad i zar;tže
jící, ale jen pro toho, kdo se nad vecí nepozastaví, aby
ji alespon trochu promyslil. Vždyt j,e 1:0 pouhá píle,
vytrvalost a soustredenost do sebe, co tu slaví triumfy.
Vše ostatní je pri nejmenším sebeklam.

To, co tu spiritisté vyhlašují jako svuj jev, deje se
na mnohých místech uvedomele a organisovane v da
leko vetším merítku, uplattlujíc se soucasne co výkvet
národního resp. krajového svérázu. Pripomínám jenom
radejovské malerecky, které již co deti vytvárejí úhled
né slovácké ornamenty, aby pozdeji -zdokonalivše s,e
- malovaly na porculánu, na skle, na dreve i látkách
prekrásné národní vzorce, jejichž predlohy mají vryté
hluboko ve své duši, vedecteji receno, ve svém podve
domí. Samotná lidská duše, ona nezbádaná hloubka lid
ského podvedomí, je tím nejbohatším zdrojem inspi
race a tvurcího podnetu.

Další jevy jsou levitace, telekines,e a materialisace.
Levitace - samovolné zvedání se težkých pr,edmettt je
úkaz, projevující »prý« se v seancích, jimž jsou prí
tomna »silná« media.Ac znám hezkou radu spiritistu a
sám jsem byl prítomen nckolika seancím, prece jen ani
mojí známí ani já nespatrili jsme jakýkoli levitacní jev.
To neznamená, že bych podobných úkaztt nepripou
štel, nikoli, chtel jsem jen poukázati na to, co se s po
dobnými vecmi nadelá hluku a co je na tom pravdy.
Známé polské medium, nejaký Gužík, míval' prý ve
svých seancích hojne levitací. Více než ony levitace za
jímá mne však pri této veci ta okolnost, že Gužík bý
val pri svých seancíchopilý, jak zákon káže. A po
seanci vybíral príspevky, aby mohl dále pít. Inu, když
opilí a hysterictí lidé mají být príkladem lidem zdra
vým, pak nám dejte pokoj!

Stejne je tomu i s dalšími jevy, telekinesí a mate
rialisací. Telekinese je oznacení pro prínos predmettt
ze záhrobí. Z niceho nic objeví se pojednou na stole
zasedajících ruže ci jiná kvetina, vetévka stromu neh
jiná vec. Že taková vec se prihází pouze pri naprosté
tme, ten jediný fakt mi stací, abych byl neverícím To
mášem. Jsou lidé, kterí z lásky k Bohu jsou schopni
podvodu, to je receno bez ironie, lec proto ješte ne
musím jim venovat duveru. Lásku, která je v seancích
hlásána, predstavuji si realisovánu takto: místo porá
dání dalších seancí mel by každý presvedcený s,piri
tista, jemuž bylo dáno býti prítomnu jednomu z mnoha
zázraktl Všehomíra, jít do sveta a konat dílo boží.
Vycesat znecistenou hlavu jednoho ubohého dítete slu
šelo by mnohé žene daleko lépe, než neplodné zvídání
na dušickách zemrelých. Svet žá,dá si cinu, bláhový
ten, kdo ceká na zázraky.

Materialisace cili zhmotnení duchu, anebo pouze

jednotlivých jejich údtt je vrcholný Jev spiritismu.
Stává »prý« se nekdy, ž'e zasedající spatrí jednotlivé
údy anebo celou záhrobní bytost. Nekdy ucítí úcast
níci i její dotek. Nehlede ku sporné verohodnosti techto
úkazu (nespolehlivost lidských smyslu, rozrušení, moz
nost sugesce a autosugesce, sebeklam, po prípade
i obratný trik podvodníka), musím se podivovat tomuto
materialistickému úsilí spiritistu: z hm o tni t d u
c h o v n o. Zatím co materialistická veda, proti níž se
ve spiritismu tolik bojuj'e, dociluje toho, že v jejich
poctivých rukou mení se hmota v pouhé uzelce energie,
tedy v duchovní podstatu, baví se spiritisté hrubým
zhmotnováním toho, co nám práve svou bezhmotností
má zustati posvátným. Veda· svými objevy O delitel
nosti atomu a v radiologii rozbila podstatu hmoty
úplne. Z toho vyplývá, že veda zvítezí vždy nad dog
maty. Zvítezila nad dogmaty stredoveku, vítezí i nad
moderními. Neríkám, že je neomylná, ale je poctivá.
Má odvahu priznati se i ku svým omylum.

Pred objevením bezdrátov,é telegrafie a telefonie ni·
kdo netušil, že kolem nás vírí nescíslné vibrace. Nyní
o nich víme a poutáme je, lépe receno organisujeme
je. Lec ve vesmíru nevibrují pouze zvuky, nýbrž i my
šlenky, naše lidské myšlenky. Vždyt ony jsou nadány
obrovskou energií; ony jsou principy, základy-príci
nami témer všeho, co na svete vidíme. Na pocátku
bylo slovo - vyjádrená myšlenka. A tak jako se žádn)'
zvuk ve vesmíru neztrácí, tak neztrácejí se ani lidské
myšlenky. Kde jsou? Tam, kde se nacházejí zvukové
a svetelné vibrace.

V lidském tele nachází se vysílací stanice techto
myšlenek, nuže v nem musí být i stanice prijímací.
A také v nem je. Jenže nejsme ješte tak daleko, aby
chom se mohli, kdykoli si toho prejeme, na tu neb onu
vlnu zladit a odpovídající jí myšlenky prijímat. Obcas
se to sice nekomu podarí, lec zpravidla tenkráte, když
na to nemyslí, prijde to bezdecne, mimovolne. Nekdy
podarí se to i mediu ve spiritistické seanci a 0110 pak
promluví skvelou rec, kterou zachytilo svou prijímací
stanicí z v,esmíru. Ideálem by ovšem bylo, abychom
se mohli zladit kdykoli a na libovolnou délku vln.

Techto nekolik myšlenek nadhodil jsem jenom proto,
abych proti hypothese spiritistu postavil hypothesu ji
nou. Neríkám, že by byla tou nejsprávnejší, ale je
stejne dobrá, stejne opodstatnená a stejne prijatelná
jako každá jiná. Není treba vysvetlovati všechny po
divuhodné úkazy pusobením duchú mrtvých.

Veda, zabývající se výzkumem lidské duše, má ješte
široké pole k badání a objevování nových možností
duševních. Obzvlášte o lidském podvedomí víme toho
pramálo. Proto bych také pripouštel, že mezi spiritisty
v seancích mttže mnohem casteji prijít k zladení a že
prípady zachycení myšlenkových vln jsou cetnejší. To
bych vysvetloval tím, že v seancích se pestu je koncen
trace, kt,erá zde hraje dttležitou roli. Též jednotvárné
zpevy o množství slokách mají zde svou pusobivost.
Asi takovou jako jednotvárné ukolébavky na uspání
dítete. Je zde však urcitá nevýhoda a soucasne i ne
bezpecí, nebot ony dlouhé písne nenapomáhají pouze
koncentraci, ale soucasne uspávají i soudnost, kritické
vedomí, a úcastníci upadají do jakéhos druhu auto
hypnosy. Soucasne tvorí se duševní retez, takže každá
myšlenka probíhá soucasne všemi hlavami. Tím možno
vysvetliti tu okolnost, že úcastníci jedné seance podlé
hají stejným dojmt"tm, zážitkt"tm a pocitum. Z techže
duvodu nedarí se asi vedecké pokusy s medii, jelikož



Prítomnost

eum schází zpravidla O'na pruprava, pomací níž by
'ieh meclia i ani mahli upadnouti dO' O'naho stavu,
'ž jsem z nedastatku jinéhO' pajmenavání nazval auta

osau.

Lec i spiritisté berau ku pamaci nauku a elektro
h a abjevy v radialagii za úcelem padepreni svých
orií. Zde nemahu než apakavati svau myšlenku

universálním kapytu. Vše se na ne musí narazit; i ab
tivní abjev pactivéha uoence.
A práve tatO' ustrnulast na jednam bade zpúsabuje,
spiritism zavádí lid castO' k naivní pavercivasti.

enta spatruje pak ve všem nadprirazené vlivy. *)
MinuléhO'raku navštívil nekterá vetší mesta naší
sti nemecký eskamatér a illusianista Kassner. Celá

da spiritistCl verila pevne, že Kassner, byl nadán
láštní duchavní mací. Abych atrásl jejich lehkaver
stí, apatril jsem si z Nemecka ceník kauzelných
rátii a tím teprve jsem je pr,esvedcil a pravé pad-
te veci. Ta však nevadila, aby pa nejakém case ne
erili zase v jiný padvad. Zdá se, že jejich vudcum
áleží na tam, aby je techtO' bludu a paver zbava

li.
Byljsem jednau prítamen seanci, pri níž jisté dabré
dium prednášela v transu básen na aslavu presi
ntavých narazenin. Býval bych plakal nad ubahastí
jen farmální, ale hlavne absahavau. Když jsem vy
dril svuj názar, byla mi recena, že tamu nerazumím,

anO' medium mluví v symbalech. O, ty symbaly!
více muže v symbalu znamenati živat i svetla pa
ání, úmrtí i záchranu, dle ta ho, jak se ta zravna
dí.

V jedné seanci zacla medium S.vL'lj prajev slavy:
Já jsem Kristus, syn Baha živéhO'; na kalena!« Co'

anO' medium chtela dacíliti? Chtela u svých prí
ivcu staupnaut ve vážnasti. Pravím »u príznivcu«
v tam práve vezí hácek všech falešných prajevu pad
dn)'ch medií. A že falešná media jsau, ta kanecne
'pouštejí i samatní spiritisté. Nekterému mediu
etšinau jsau ta ženy), padarí se nekO'lik »zladení«,
salvuje nekalik pekných prajevCl a rázem je zahrnuta
zornastí, abdivem a úctau celéhO' kraužku. (Dastaví
i hmatné dary.) Prajevy byly spantanní a prata

arilé. Nyní však nastaupí chtené úsilí a další pra
y. Medium není si vedama nutnasti bezdecné kan

ntrace a umení adevzdanéha acekávání; pacne chtít,
máhá se, aby upadla dO' transu, a když ta na žádný
usab nejde, pacne simulO'vat. Z drívejších seancí je
u známa abvyklé znení prajevLl a jelikaž je zpravidla
st scetlé, aby znala abvyklé termíny a fráze, adríká
lé kázánícka s patra a prajev je hatav.
Znám nekalik medií, která se živí deláním prajevu.
zde nemuže býti reci a pravasti, je samazrejmým.
u ješte jiní padvO'dníci, kterí pacítají s lehkaver
tí spiritistL'1rídíce se as,vedceným hesle~: Mundus

It decipi, erga decipiatur! Magnetiseri, laictí lékari,
odavaci magnetisavané vady a lektvarLl a celá rada
't~ j}ných príživníku. Nescházejí ani pradavacirazku.

bectví, ziskuchtivast a tauha po lehkém živabytí,
ri nerazlucní prátelé claveka, kterí spalecne s ním

•. i dO' spiritismu. A ani prímé zprávy ze záhrabí,
i I ravaucná kázání duší zemrdých nejsau s ta jich
ek ,fiat. V malých kraužcích spiritistu setkáme se
i' ješte s uprímnými a apravdavými dušemi, tau-

.., Ký div, že Anker Larsen reklo spiritistech, že jsou lidmi,
'1 noze od stolu prikládají více inteligence nežli Bohu.
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zlclml pa lepším živate, kdežtO' u velkých spalku na
cházíme již všechny nectnasti, dapravázející. každé
sdružavání: sauperství, ctižádast, nevraživast, kanku
rencní zášt a sabecká snaha pa uplatnení svých ná
zaru. U vetších sdružení spiritistických je mažna pa
zoravat, že i zde schází duch sjednacující, nebat tatO'
se tríští v menší spalecky, aby pazdeji ješte v menší
se razdrabila.

Z tahatO' paznatku ciním záver, že spiritismus sám
a sabe nemMe ucinit claveka lepším. Ta, cO' ha lepším'
ciní, jest jehO' apravdavast, jehó pravá zbažnast, jehO'
charakter a kultura srdce.

Literatura a umení

Jan Klepetár:

Vlasta Burian a podstata komiky.
Myslím, že jsau již jednau prO' vždy ty tam ony

casy, kdy kO'mika a humar byly veci jaksi ménecenné
aprati vážné tvári tragédu. Nedastatek kamiky a hu
maru prinesl teprve acenení techtO' dvO'u tak význac
ných slO'žek lidství, O' pachapení obajíha bude teprve
usilavati daba príští. Dnes již nepristupujeme k zjevu
jakO' je Vlasta Burian s tím gestem, s jakým se naií
dívala (respektive nedívala) divadelní kritika v dO'be,
kdy paradií italské apery nastupaval paut kabaretiéra.
Jíti dO'Burianava divadla patrí již dnes jaksi ke vkusu
daby. Burian se tedy prabajaval i spalecensky (muže
me-li užíti tO'hata termínu), a prataže se ukázal i na
první soéne, vedí již dnes a Burianavi i abanenti N ú
radníhO' divadla.

Burian je snad jediný náš kamik, který vyniká bez
prastrednastí. U Rašilava zprastredková vá kamiku
jehO' herecký prajev, u Ference vykanstruavaná gra
tesknost, u Buriana je kamika prajevem bytO'sti, témer
živatní funkcí jakO' jídlo nebO' spánek. Tedy predevším
celek. Mistr v,e vzbuzavání O'naha padvedomí, v nemž
se rodí fysialagicka-duševní pachad, kterému jsme dali
jména »smích«. Mistr v davové sugesci. Analysavati
ta jakkaliv, vždy je výsledek týž: první, cO' u Buriana
pusabí, je anO' padvedamí, cO' nelze urcite definavat a
cím O'n suverénne vládne.

Za druhé: jehO' zabarvení hlasu a jeho slava. 51a\'0
bych zdúraznil nejvíc: Burian je mistr slavní kamiky.
}>azO'rujete-li nekteré kamiky-herce, zdá se vám, že
jakmile reknau paintu, budau musit rO'zhadne daríci
ješte výzvu k abecenstvu, aby se smála. ReknO'u-li »ty
kluku!« budau musit ríci ješte »cha, cha, cha.« Burian
rekne »ty kluku!« a vy se smejete již pri tam »ty«.
Ta delá zabarvení hlasu a prízvuk. Slava se však
u neha nevyskytují jakO' necO' sama statnéhO'. Ona se
radí, kambinují, splétají, Burian hledá filolagické ú
klady slav a buduje as.aciace na základe zvukavé prí
buznasti, asanancí. TytO' detaily mu nedá žádný text,
ta jsau deti chvíle. Praslulé v tam smyslu byly Bu
rianavy mO'nalagy. (Paslední, pakud vím, ve hre »Nt
viditelný Vlasta Burian«.)

Za tretí: kamika pahybu. Burian je vecný neklid.
Ten strach, ~terý vyvine v takavém »Slameném

klabO'uku« nebO' v Pirandel1O've hre »Clovek, zvíre a
ctnast«. Oci tekají, nahy a ruce jakO' by byly adepjaty
a každý úd bežel pa svém; v jehO' tele je úplná panika,
sauradnast pahybu je vypnuta, sO'udržnast telesné ma-
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sy povolila, težište se kymácí - positivista by tu mel
typický príklad psychologického paralelismu.

U Buriana žádný pohyb není karikaturou. V tom je
typický Burian a v tom je zásadní rozdíl mezi ním a
Ferencem. Burianovo gesto je naivní. Jeho tvar je tak
prekvapive ohromný, že každé jiné pochopení než to,
které mu predurcil Burian, vylucuje. Ferenc gestem
karikuje. Je intelektuálnejší než Burian a proto daleko
méne bezprostrední. Touto karikaturou mení 'se u Fe
rence gesto v krec, u Buriana má gesto živý, pri rozen)'
ráz. Ferenc, když se smeje na jevišti, musí gestem a
prepjetím hlasu dodávati smíchu intensity. Burian se
smeje tak prirozene, že strhne obecenstvo. Jeho me

toda vfr-a~e metoda realistického herce. (V dobrém slova smySltr.)"-pi'oto mu nejlépe svedcí role
v realistických komediích a proto se stali jeho spolu
pracovníky-autory Longen a Kisch. Burianovy neza
pomenutelné v)'kony jsou práve v techto hrach. Vzpo
mente na jeho topiCe ve hre »Z Prahy do Bratislavy
za '36 dní«! Myslím, ž'e tento Mikulícek je z nejlep
ších hereckých V)'kOnll, jež spatrilo ceské jevište.

A pak: maska! Burian je mistr masky. Teho fan
tasi·e mu napovídá tolik, že dotvorení je vždy doko
nalý výtvor. Ví, co ZPllsobuje komiku fysiognomie,
vytuší komiku formy, dovede barevne komponovat a
z odstínll vytváreti jednotu výrazu - dovede maskou
podeprít onu komickou sílu, která z neho vyzaruje.

Temito prostredky Burian dociluje toho, cemu se
ríká komika lidství. Jeho postavy nevybíhají mimo
rámec skutecnosti a nechodí trhati kvety do metafy
sických zahrad. Jeho lidé jsou ševci, drobni podvod
níckové, topici, vysloužilí vojáci, a i ten jeho arcivé
voda Bedrich je takový domácký, usedlý a skoro rozto
milý pán: Dobrota Burianových ocí se prenese clOkaždé
jeho postavy. (Vubec: komikové jsou lidé dobrí.)

Mohlo by se zdát, že BlIJ :1.n je mi jen klad a že
nevidím jeho úskalí. Jeho nebezpecí je stereotypnost,
a k té Burian nedojde, bude-Ii stále dosti piln)·. Do
stavují se u neho casto chvíle, kdy zustává na jediném
bode. Musil prekonat své trampovství, aby se stal her
cem, musí prekonávat opojení úspechy, aby hercem
zustal.

Burian je typem divadelního komika. Je z tech, kterí
jsou ješte nadejí divadla, nebot dovedou udržeti zá
jem. V dobe težké stagnac·e divadelní tvorby a diva
delního projevu vltbec jsou lidé rázu Burianova jed
ním z duvodu mluvících pro udržení divadla. Jestliže
na jedné strane divadlo extatické, divadlo vzrušení má
prinésti obrodu dnešního stavu, nelze nevideti, že
v Burianovi je extatická podstata, arci nevidená ocima
tragikovýma, ale pohledem optimistovým. BUl'ian je
nadeje. Verí v neho ti, kterí prestali doufat v život
nost toho divadla, které se nyní ve svete predvádí.

Divadlo intelektnalisující zaniká. Ve velikonocním
císle »Vossische Zeitung« nemectí divadelníci dávali
odpovecf na zajímavou otázku po budoucnosti dramatu.
Je zajímavo, že všichni se shodli v tom, že divadlo mu
sí býti zmeneno a že drama tím nabude také nového po
slání. Jikdo však nerekl, j a k má býti provedena tato
reforma a v cem má sPQcívati. Dva krajní úsudky
byl Spengleruv a Klabunduv. Spengleruv vestil úpln)'
zánik divadlu (což muže ,existovati divadlo, speje-li
celá západní kultura k zániku?), a Klabunduv odkládá
reformu divadla až do doby reformy spolecnosti. N i
kdo nerekl dost jasne, proc se dnes obecenstvo od di
vadla odvrací a proc, pokud jde do divadla, dává pred-

nost komice pred verši básníku. Myslím, že je to jed
nak odraz celkové psychologie dobové, jednak dusle
dek komiky vubec. Ekspresionismus byl ze všeho, co
prešla divadlem, nejméne lidský, protože byl nejschema
tictejší. Lidé, kterí chtejí domýšlet situace a príhody,
lidé, kterým nestací náznak a nadhození, byli nespo
kojeni s vážne strucnou výrazovou metodou, jež se
jim vnucovala. Není zde místa odvažovati, co bylo na
ekspresionismu hodnotného a kladného, ale je jisto,
že v nem bylo málo populárního, málo toho, co chyt
ne masy. Kaiser, chtel-Ii mít úspech, musil napsat
»Kolportáž« a snažiti se v »Maq?;arinu«, který prece
v nejmenším neprozrazoval básníka »Meštanu z Ca
lais«.

Dnešek práve chce spatriti opet I i d s t 'l í s jeho
prednostmi a chybami a tem chybám se chce dnešek
zase tiprímne a srdecne smát. Komické lidství - a to
je komický princip Burianuv - je dnes chteno a je he
slem dneška. »Ukažte nám naše chyby,« volalo již obe
censtvo Aristofanovo a. dovedlo se s vášní o své chyby
prít.

Komický výraz byl dosud výrazem hereckého cha
rakteru. Mošna byl typický charakterní komik. U Bu
riana (a snad prijdou ješte jiní) roste komika z opo'
jení životní radosti. To je onen extatický prvek v jeho
komickém výrazu, to je to, v cem je vlastne Burianova
novost a rr.odernost. Jestliže se obrozuje ranec voln)'m
rytmem a zjednadušeným pohybem, jestliže se provádí
obroda jevište divadelní konstrukcí, je Burian~va ko
mika znovu zrozením oné komiky, která by se dala
oznaciti jako Aristofanovská. Podstatou divadelní ko
miky prestala v jednom smeru být vypracovanost he
reckého projevu a stává se jí bezuzdná ves e los t,

ono primitivní a jednoduché, co je prapodstatou ko
micna. Komikou je, když síla hercova výrazu vzbudí
smích pri vecech všedních zduraznujíc tak obludnost
každodennosti a pronikajíc mimovolne k jádru dnešní
metafysiky spíš než filosof, jemuž se nerczumí.

Nové knihy.
J. L. Fiseher: o prctudáeh a filos~feeh. ú1vahy filosofické.

Obsah: O optimismu a pessimismu. O pravdách. O náboženstvÍ.
Angelus Silesius. Kant. Schopenhauer. Bergson. B. Croce a
ceská estetika. Vyšlo j;lko 8. svazek ciJe knihovny okresního
sboru osvetového ve Kdýni. Za Kc 10.-.

Zdel:ef;i pribyslav: Uprostred fivota. Básnc. Vcnováno Jakubu

Dcmlovi. Nákladem Aloise Srdce. Stran 44.
F. )(, Salda: Ta,žení proti smrti, cili Pán, který nemohl se

stárnout. Komedie o trech aktech. Hra je na repertoiru l\á
rodního divadla. V úprave V. H. Brunnera. N úk\. Dr. Storcha
M"ariena, Praha-Žižkov 1307. Za Kc 20'-

Giovanni Papini: Slova a hev Povídky. NovÝ preklad z díla
slavného autora »Života Kristova«. Papini praví 'sám o techto
novelách, ~e jsou to »príbehy zpola humoristické, zpola smutné.,
které pokládá z<, »Jleprímé pameti« svého vývoje. Z italštiny"
prel. J. Skalický. N ákl. Dr. Štorcha-M ariena, Praha--Žižkov
1307· Za Kc 24'-.

Sven Hedin: Zaváté stop'JI. Cesty po Oriente Bengta cesto
vatele a jiných cestovatelu v 17. století. K vyohraicnÍ použito
velkého poctu ]-ytin, leptll a drevorytll zc 17. století. Lícení
starodávných cest v Prední Asii, po nichž Hedin cestoval 300

let po Bengtovi a Okensheinovi, jenž je nazýván "Bengtem
Cestovatelem« a jehož jméno je dosud jmenováno v Persii.
Prel. O. J. Hradecký. N ákJ. Dr. 01. Storcha- Mariena, Praha-,
Žižkov 1307. Stran 320, za Kc 75.-.



osepíše o našich kniJtách
Hanuš Jelínek: Zpevy sladké Fmneie. Nákl. Fr. Borového
Praze. (Kc. 150.-.) Tyto rozkošné veci budily již tehdy po
rnost, když tu a tam casopisecky vycházely, nyní v úhledne
ravené knize jsou vskutku požitkem pro nejvetší básnické

bužníky.Francol:zi nestarali se tolik o svou národní písen jako
y, ponevadž žili a žijí umelecky stále tradicne i ve svých
ánlive nejvýstredncjších básnických predstavitelích. Hanuš

clínek dobre na to poukazuje, uvádeje zejména Guil1auma
pollinaireaa G. Fagusa. Jim není tradicní vývoj a postup prí-
nou. Naše opicácká napodobivost opustila tradici a je bez
dná. Roste koreny do vzduchu. Ovšem, takové )tvorení« je
azší.H. Jelínek obírá se tu jen lidovou epikou, baladou a ro
ancí.Vidíme v ní cetné lyrické prvky, zejména charakteristic-

ou palilogii a zvukomalbu, i v naší národní písní se objevující.
yniká znacnou dramaticností a dejovostí, rozvádenou písnove

Nakladatelstvi FR. BOROVÝ, PRAHA

Uvšech knihkupcu

MOTORU musíte ~ozumet,
necbcete·li p~odelat mnoho
penez. Vydali jsme p~akti.
ckou knížku od p~of.d~aFo~·
mánka: PHLIVH p~o moto~o·
vá vozidla. P~o každého ma·
jitele moto~u nepo5t~ádatel.
náprí~ueka za Ke 30',., v n~kl.
Fr. Bo~ový a u knihkupcu.

i tam, kde deje se nemnoho. Písne pocházejí z Xv. až XVIII.
století, a o každé pripoj il prekladatel literárne-historické vy
svetlivky. Stála by tato národní písen francouzská za srovnání
s naší, došlo by se, k zajímavým výsledkum i pokud se týká
ducha ruzných plemen a krajinných odlišností. Formálne je
prekladJelínkuv písen sama, nebyl snadný, zato tím radostnejší
pro ctenáre a cennejší pro literaturu. -pa.- ve Zvonu c. 26.

Karel Kálal: Paleekého 'mladá léta. (Nakladatel Fr. Borový
V Praze, 1925. Stran 315, cena Kc 48.-.)

Zasloužilý prukopník ceskoslovenské kulturní a národní jed
dOtyvenoval jako vzorný pedagog již radu svých spisu mládeži
dorustající. Tato jeho poslední kniha jest urcena predevším na
šemu studentstvu, aby mu náwrne ukázala duševní vzrust Otce
Dárodajako charakteru zárivé mravní výše a krájsy. Kálal se
proto omezil na prvých tricet let života Palackého (1798-1827),
konce jeho slhtkem a zahájením nové kariéry. Je proto pri-

rozené, že v 21 kapitolách, psaných jasným a poutavým slohem,
najdeme daleko více zajímavých, intimních podrobností, než
v príslušné cásti nejvetšího dosavadního životopisu »Velkého
Cecha«, který vyšel rovnež s il1ustracemi k stému výrocí naro
zenin Palackého z péra V. Reznícka. Tyto podrobnosti, cástecne
zpracované polo-beletristicky, cástecne doslovne citované, jsou
vhodne cerpány z vydatných pramenu: Palackého autobio
grafie, »Každodenícka« a korespondence.

Ctenáre této revue bude zajímati, ceho se tu dovídáme o Pa
lackého slovanství a o jeho stycích se Slovany v oné prípravné
dobe jeho života. Za svých studií v Bratislave napsal r. 1810
básen: »Slavena«, kterou venoval svému profesoru J. Palko
vicovi. (Vydal j i s ostatními verši Palackého J. J akubec, rovnež
r. 1898.) V ní lká nad krutým osudem Slávie, ale doufá též
v její budoucí nesmrtelnost, vida, jak její dítky snášejí hojné
obeti na její oltár. Po nekolikeré cetbe francouzského spisu
o Košciuszkovi zapsal si r. 1819 jeho obsah a nadšenými ve
tami zachytil, k cemu »jej ten velebný hrdina, ušlechtilý genius
a oslavený duch« polský inspiroval: »Košciuszko, po svatých šlé-

• pejích tvých kráceti budu! Ac mi zbráneno nositi mec pro dobro
národa a vlasti, ale nezbráneno horliti pro slávu a samo
statnost naši . . . Když kormoutiti mne bude los milované vlasti
mé, anaž sestra. byla vlasti tvé, i tešiti se budu smutkem tvým
a pokusím se následovati tebe ... « Tehdy si Palacký umínil
každorocne )svetívati« den neštastné bitvy, v níž Košciuszko
naposled za vlast krvácel, a den jeho úmrtí. V této souvislosti
pojal Palacký i plán velikého eposu, pocínajícího vtrhnutím
Napoleonovým do Moskvy a koncícím jeho odstoupením a usne
sením knížat, že dají svým národum svobodu. K jeho zpraco
vání se však již nedostal, ale pozdejší cesta Palackého do Ruska
má patrne zde své první pohnutky - fantasie se vtelila v de
monstracní cin.

Ve 13. kapitole »Jak se ucil recem :L jak vyvíjel vedecky(' se
dovídáme, že P. se stal již v r. 1815 ucitelem nemciny u dvou
studujících z Nového Sadu (Lukice a Naka), od nichž se za.s~
ucil srbštine. R. 1816 cvicil se v ní u spisovatele Vidakovice
a s prítelem Benediktim-Blahoslavem studovali staroslovenštinu
a ruštinu. Polštinu ovládal méne, poznal také »dialekt vanda
lický« (t. j. uhersko-slovinský) a dalmatský. Kollárovu poža
áavku na slovanské inteligenty ucinil mladý Palacký zadost.

Kálalova kniha prišla práve vhod k letošnímu roku, kdy se
chystáme vzpomínati 50. výrocí smrti Palackého. Zaujme rázem
každého a vyniká též krásnou úpravou, na jakou jsme ovšem
již zvykli u vydání Borového: je vwrne tištena na krásném
papíre" v grafické výzdobe A. Chlebecka a ozdobena 16 celo
strannými prílohami, repJ:'odukovanými to podobiznami, pohledy
na památné budovy atp. Tato okolnost zvýšila i krámskou
cenu Kálalovy knihy, a to je snad jediná její vada: že se málo
dostane do rukou tech mladých Cechoslováku, kterým je veno
vána a kterí takovéto povznášející cetby práve nyní tolik po.
trebují. A. F. Slovanský Prehled c. 2, 1926.
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Romány:
A(les, Goba prostácek • 24'
Benešová, Clovek, 2 sv, 45'
lIennerová, Pod krídly. 27'
Kiscb, Pasák holek. ,20'
J.ukavský, Komedianti, 8'
Olbracbt, Podivné prá-

telství herce Jesenia 30'
- Zalár nejtemnejší . 15'
Pbilippe .•Bubu z Mont-

parnassu " .' 4'-
Przybyszewski, Sil n Ý

clovek , . 6'-
Ropšin, Kun vraný . ,10'

To, ceho nebylo , ,10'-

Saudek, Diplomati , . 36'
Sologub, Sladší než jeli 15'
Tilschová, Vykoupení,

2 ~dí:y, : . • . . '~7'- Dedlco,'e • . .. 33'
Voln)"j, Povídka o (lnech

mého žhota, • • . 8'-

Knihy povídek:
Bais, Pi'"ípad císla 128 18'
Durych, Tri 1ronícky. 80
France An., Baltazar , 12';JO
Jahoda, Bílá Terinka . 30'
- étyri léta, . , • . 12--

John, Tátovy povídacky 15'
- Vecery na slamníku 25'
Kolman-Casius, Povídky

pro Faiéky " . 16'-
Mixa, Námluvy . . . ,27'
- Na pj·clomu. ..20'
Nové ruské povídky . 9'
Polácek, Povíllky plOna

Kockodana . , , . 14'
Sclleinpflug, Perly v octe 2'
Sovová, Podncbesí . . 14'
Trýb, Opuštenou stezkou 24'
VášoTá,Holcickyajejich

svct .. . . . . . 18'
Wcincr, Netecn)' divák 80-

Causerie Z cest:
Guth, Babí léto .•. 6·-

Verše:
Broj, podivné jitro • 24'
Francouzská poesie nové

doby . • o • • • • 20'-
Gellner, Nové verše. . 4'
Hánek, Ohne pod snehem 6'
Heine, Nemecko . . . 8'
HuchovlÍ, Písnc lásky 5'
Krupieka, Zlatá kolva 19'
Kríž, Evangelium, . ,21°
Laichter, Berlín . , . 6'-

Na sklade u každého rádného knihkupce a v nakladatel~tví FR. BOROVÝ, Praha II., Jindrišská 13.


