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Drahý pane,
slovil jsem jednomu vynikajícímu Americanovi své
hybnosti o ideálech amerikanismu;
nevím, jak se
doneslo k Vašim uším, ale nyní mne žádáte, abych
é námitky opakoval Vašim americkým I ctenárum.
redstavte si, že to uciním, a že uciniv to se rozhodnu
do Ameriky, abych se podíval, je-li to, co si myslím,
utecná pravda. Mužete mi zarucit. že vkroce na ame'ckou pudu nebudu za trest rozctvrcen ctyrmi Fordmi? nebo že nebudu povešen na ctyriašedesátipatrové
'benici, vysoké dve ste tricet metru a postavené ze
leza a betonu za dvacet sedm a piH minuty? Padniž
povednost na Vás; a nyní zacínám.
Nebyl jsem ovšem v Americe; ale zato jsem s vel,iu pozorností cetl spoustu clánku o Americe, naných vesmes od Evropanu; nebot nikdo nemuže býti
freneticky nadšen Novým Svetem jako Evropan,
erý tam ztráviJ pár mesícu, aniž byJ prejet autem.
tarí Ameri:cané, které potkávám v Evrope, mluví
Americe obycejne s daleko vetším skepticismem než
to novopecení Yankeeové, pyšnejší na to, že už preli být greenhorny, než na to, že se narodili s lidskou
Ší. Zdá se mi, že americké ideály jsou daleko nebezcnejší pro nás Evropany než pro rozené Americany.
etáži se, jsou-li americké ideály dobré pro Ameriku,
ýbrž jsou-li dobré pro Evropu. Moje otázka je, má-li
Evropa amerikanisovat, jak si to mnozí lidé predstají. Jsou lidé, kterí si prejí, aby jednou Amerika civivala starou Evropu, tak jako kdysi Evropa civil ivala starou ríši Aztéku. Priznávám se. že mne tato
Vedstavadesí, jako desil staré Aztéky kulturní ideál
:vropskýchdobyvatelu, a že ve svém azteckém jazyce
rážím válecný výkrik proti tomuto ohrožení naší
ropské reservace.
Mel bych snad zacít kulturními ideály. ale dovolte,
ych zacal necím prostším, totiž cihlami a zednickou
rací. Stavel jsem si domek, malý, žlutý a bílý jako na
rdo varené vajícko; nemáte ponetí, jak je taková vec
Evrope složitá. Nežli byl domek hotov, prodelali jsme
ávku zedníku, tesaru, truhláru, parketárLl a pokrycu; stavba domku se odehrávala jako dvouletý so'ální boj. Pokud se vubec pracovalo, meli lidé dost
\1, aby si mezi položením dvou cihel trochu popovíIi; popili piva, odplivli si a podrbali se na zádech. Po
léta jsem se chodil dívat, jak vzniká muj domek.
to kus mé osobní historie; muj pomer k domku
, do nekonecné intimity. Behem tech dvou let jsem
nal spoustu podrobností o práci a živote zedníkú,
•láru, kantinských a jiných bradatých,' vážných i
týmujících mužu. To vše je zazdeno mezi cihlami
trámy mého domku; chápete, že po tolika nesnázích
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k nemu lnu s Jistým divokým patriotismem a že bych
jej nemenil za žádný jiný,
Nuže, vy v Americe byste takový domek postavili
snad za tri dny; prijeli byste na 'Svých Fordkách s hotovou železnou konstrukcí, utáhli byste nekolik šroubLt,
nasypali do toho nekolik pytlu cementu, vlezli do svých
Fordek a jeli stavet zase nekam jinam. Bylo by to daleko lacinejší a rychlejší; melo by to všechny technické
i ekonomické výhody; ale mám pocit, že bych byl ve
svém domku méne doma, kdyby vyrostl s takovou neprirozenou rychlostí. Pamatujete se, jak Homér popisuje AchilleLlv štít? Je na to treba celého jednoho zpevu
I1iády, aby slepý básník vylícil, jak byl ten štít udelán;
vy v Americe byste jej odlili a zmontovali v deseti
tisících kusech za den; pripouštím, že se tak da jí lacino
úspešne delat štíty, ale I1ias se tak delat nedá. Múj
malý domek, stejne jako Achilleuv štít, není totiž jenom
kus práce, nýbrž hlavne kus života. Kus težkého i veselého života.
V Evrope až dosud vznikají veci pomalu; možná, ze
americký krejcí ušije tri kabáty, zatím co náš krejcí
ušije jeden; stejne je možno, že americký krejcí vydelá
trikrá:t tolik co náš; ale táži se, ztráví-li také trikrát
vetší porci života, je-li trikrát tak silne zamilován jako
náš krejcovský tovaryš, píská-li si pri' práci trikrát tolik
písnicek a má-li trikrát tolik detí. Pokud vím, americká »efficiency« se týká zmnožení výkonu a nikoli
zmnožení života. Je právda, že clovek pracuj,e, aby žil;
ale, jak se zdá, žije i v té chvíli, když pracuje. Je možno ríci, že evropský clovek je velmi špatný pracovní
stroj; ale je to proto, že vubec není strojem. Je-li' zedníkem, není jím jen proto, aby kladl cihly, nýbrž aby
pri tom povídalo politice nebo. o vcerejším dnu, aby
pil pivo a slavil modré pondelí a vúbec široce po zednicku žil. Mám za to, že by velmi vynadal cloveku, který by mu chtel dokazovat, že nejvyšší úcel zedníka je
spech.
Spech, rychlost! To je nové evangelium, které se na
nás porád volá s druhé strany oceánu. Chcete-li být
bohati, zvyšte svou rychlost a výkonnost! Nechte zbytecnÝch recí a odpocinku a spechejte se svou prací! Clovek se nemerí nicím jiným než císlem, udavajícím jeho
výkon! - Nevím, žije-li skutecne Amerika pod bicem
tohoto hesla; ale je to heslo, které nám podávají amerikanisovaní Evropané jako program pokroku a rekonstrukce Evropy. Avšak je otázka, je-li spech a kvantita opravdu jediným merítkem aktivity. Jsou veci - a
zrovna tahle stará Evropa jimi podnes oplÝvá -, které
mužeme velmi težko merit jednotkami práce. Myšlenky
filosofa nezmeríme tím, kolik se jich nadelá za hodinu.
Umení nepocítá se casem, jehož je treba k udelání
sochy nebo básne. Naopak, bylo nutno mít velmi málo
naspech, aby clovek vubec zacal produkovat takovéto
veci. Evropa mela velmi málo. naspech, než udelala své
kathedrály nebo své filosofické systémy. Clovek, který
chce neco vymyslet, nepospíchá s hodinkami v ruce,
nýbrž podobá se cloveku, který zahálí a marí svuj cas .
Myslím, že váš William James se zdál svému okolí
tak trochu lenochem. Vsadil bych se, že váš Valt Whit<I,
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my, evropští domorodci, nazyvame americkými,man požíval za živa povesti povalece a darmošlapa,
dvanáctý z nich by se jmenoval DoIl<;lr. Avšak to už by
když se potloukal po Hobokenu se svou vlající hrívou.
Touláme-Ii se po staré Evrope, užasneme, jak málo
byla jiná kapitola, a místo, které jste mi slíbil, je vyspechali lidé, kterí tu všude nechali po sobe veliké stocerpáno; koncím tedy tím, cím by snad lidé prozíravejší a politictejší než já pocali.
py. Mužové, kterí delali revoluce, nemeli svuj cas odmeren. Nekteré nejvetší aktivity lidského ducha se vyVáš Karel Capek.
vinuly jenom za neslýchaného mrhání casem. Evropa
mrhala casem po mnoho tisíc let; v tom je její nevycerJ. Ed. Šrom (M oskva):
pa:telnost a plodnost. Slyšel jsem o jednom velkém ameManželstvi V sovetském Rusku.
rickém muži, který mel v Evrope mnoho co delat. Ve
vlaku diktoval svému sekretári dopisy; v aute vyrizoval
III.
své konference; pri obede konal své porady. My, priJak již bylo receno, sovetská revoluce otrásla, spíše
mitivní Evropané, pri obede obycejne jíme, tak jako
z jakési bravury než nutnosti a cílevedomí, dosavadpri hudbe obycejne posloucháme; obojím snad utrácíme
ními pilíri manželského života, které v Rusku rozhodne
svuj cas, ale veru neutrácíme svuj život. Mohlo by se
nebyly ani dríve tak neochvejné, jako jinde. Zákonem
mluvit o velkodušné lenosti, jež obdarila Evropu nektez roku 1918 zrušila závaznost církevního snatku a šla
rými z jejích nejvyšších hodnot. Je potreba jisté lenotak daleko, že stanovila místo neho nikoliv obIigatorIU
sti k plnému ocenení života .. Clovek, který tuze spechá,
snatek obcanský, nýbrž pouhou registraci prohlášení
dojde jiste k cíli ale jen za tu cenu, že se nepodíval na
dvou osob, že míní spolu žíti životem manželským.
tisíceré veci, které cestou minul.
Také od té doby mluví se v sovetském Rusku o pouhé
Druhé heslo, jež nová Amerika vyváží do ubohé
»registraci«- manželství, nikoliv o »uzavírání« manželEvropy, je veliké slovo Úspech. Zacni jako liftboy a
ství. Tuto registraci provádejí administrativní orgástan se ocelovým nebo bavlneným králem! Mysli každý • ny, zkrácene ZAGS zvané, jichž úrední název jest
den na to, abys to privedl dál! Úspech je cíl a smysl ži»Zápis aktu obcanského stavu«. Krome manželství revota! -Je opravdu povážlivé, jak toto heslo pocíná degistrují i narození, úmrtí a jiné zmeny stavu. Priromoralisovat Evropu. Tenhle starý díl sveta má totiž jizene, že ponecháno je na vuli snoubencu, aby formustou heroickou tradici; lidé tu žili a umírali pro víru
lovali svuj stav i pred hierarchy svého náboženského
nebo pro pravdu nebo pro jiné, ponekud irracionální
vyznání. Pro civilní úrady však smerodatný je pouze
veci, ale nikoliv pro úspech. Svetci a hrdinové nejsou
zápis v registracní knize. Postupem doby vyvinula se
lidé, kterí to chtejí »privést dál«; jsou nekteré ciny a vec tak, že približne asi tretina snatku jest pouze re·
úkoly, kterým je nutno predem obetovat úspech. Je jedgistrována, kdežto ostatní dve tretiny jsou uzavírány
nou z predností Evropy, že Shakespeare nemel úspech
církevne pred knezem a pak bud registrovány, po pría nestal se na príklad velikým
rejdarem;
nebo že
pade vubec neregistrovány.
Aby cinena byla propaBeethoven nemel úspech a nestal se nejvetším výrobcem
ganda civilní registra;ce snatku, byly postupem doby
špatných bavlnen)'ch látek. Balzac se marne pokoušel
zavedeny ruzné obradní formality, dosti podobné zástát se bohat)'m mužem;
na štestí pro svet nemel
padoevropským
zvyklostem pri uzavírání snatku ciúspech a nikdy nevyšel z dluhu. Ta pošetilá Evropa se vilních. Stejne tak zavedeny byly tak zvané rudé krti·
dovedla starat o tisíce jiných vecí než o úspechy; tyto
ny (oktabriny) pro novorozence a obcanská panychida
veci pak ztlstaly, zatím 'co všechny úspechy, co jich
pri pohrbech.
v dejinách bylo, vzal cert. Jak mnohO' vecí by zustalo
Rozumí se, že mimo snatky registrované zavádí se,
nevykonáno, kéIyby ti, kdo je vykonali, byli mysleli na
zejména pro komunisty, i prosté soužití bez jakýchkoli
úspech! Kdybychom soudili lidi podle jejich úspechu,
formalit. Ale rozšírení jeho není tak znacné, jak by
ukázalo by se, že devadesát lidí ze sta má v živote spíše
se myslilo. Proto byl prijat s velkým podivem v široké
smulu než úspech a že steží jeden z tisíce by se odvážil
verejnosti nedávný návrh nového zákona manželského,
ríci, že se opravdu setkal s úspechem. Evropská mov nemž výslovne se uvádí rovnost pred zákonem snatrálka, která ciní tuto zkušenost už od dob krále Kroku registrovaného a snatku faktického. O tomto novém
esa, ujištuje nás od pradávna o jiných hodnotách života
návrhu promluvíme podrO'bneji.
než je úspech; nemýlím-Ii se, mluví tu a tam o marJiž pred dvema' roky uložil Ústrední, Výkonný výnosti všech úspechu a nabádá nás, abychom hledali hodbor sovetu lidových komisaru, aby vypracoval nový
noty vyšší a trvalejší. Dobrá, doposud nás neprešla
návrh zákona o manželství, rodine a porucnictví, ježto
horlivost hledat je.
zákon z r. 1918 ukázal se v mnohých ohledech nedostatecným. Komisariát
spravedlnosti
spolu s jinými
Tretí heslo, které nás ohrožuje, je Kvantita. Lidé
ústredními institucemi vypracoval nový návrh, predloz Ameriky k nám prinášejí podivnou a fantastickou
žil jej! sovetu lidO'vých komisaru, ten jej doplnil a
víru, že jen tO' nejvetší je dosti veliké. Má-li se postaschválil a predložil k definitivnímu uzákoneni druhému
vit hotel, má to být ten Nejvetší Hotel na Svete. Má-Ii
. stát neco za podívanou, musí to být to nejvetší ve zasedání, Ústredního Výkonného Výboru RSFSR, které
bylo konáno v druhé polovici ríjna 1925 v Kremlu.
svém oboru. Stvoritel sveta, jak se zdá, nebyl dotcen
touto manií velikosti, nebot nestvoril tento svet jako
Predloha zákona byla rozdána všem clenum výnejvetší ze všech nebeských teles. Stvoritel Evropy ji
boru a vzbudila neobycejný zájem a rozruch. Když
17. ríjna lidový komisar spravedlnosti, Kurskij, uvedl
udelal malou a ješte ji rozdelil na malé díly, aby se
naše srdce netešilo z velikosti, nýbrž z rozmanitosti.
návrh na porad jednání, bylo témer všech ~oo clenu
Amerika nás korumpuje svou zálibou ve velikostech.
výboru prítomno a vývody zpravodaje byly sledovány
Evropa ztratí sebe samu, jakmile si osvojí fanatism
co nejpecliveji. Také debata, jež se po vládním odurozmeru. Její merou není kvantita, nýbrž dokonalost.
vodnení návrhu rozpredla, patrila k ,nejpodrobnejJe to krásná Venuše a nikoli Socha Svobody.
ším a nejzajímavejším z celého zasedání. Zúcastnilo se
Avšak dost; mohl bych uvést ješte tucet ideált:'1,které
jí 30 recníku a výsledek byl, že návrh vypracovaný
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isí právníku i palitiku, schválený kamisariáty spranosti i vnitra a schválený též savetem lidový.ch
isaru in carpare, byl sice vzat za základ, ale byla
hodnuta, aby byl ješte dukladne prabrán ve všech
vvích organisacích i spalecenských útvarech mesta
venkova a teprve príštímu zasedání výbaru predla žen
novému pasauzení a schválení.
Tento veliký zájem byl vskutku duvadný. Zákan,
ze strucnéha výtahu uvidíme, ciní tak radikální
oky ve smyslu priblížení jeha k radikálnímu kamu'stickému nazírání na styk dvau pohlaví, že mnazí
z predních savetských cinitelu se prec jen zamyslili
d možnými dusledky, které by pri nejednatné a cas ta
nekontrolované praxi s sebau n~sl, a razhadli se daruciti odklad i navé prepracavání.
Návrh zákana a manželství, radine a parucnictví má
33 clánku, usparádaných
do ctyr addílu a ta: manIství, pamer detí k radicum, parucnictví a apatrovictví, registrace abcanských aktu manželskéha a rainnéha práva.
Nejpodstatnejší zásady návrhu jsau tyta: Ac v cezákane není definice manželství, urcu je se jeha
istrace u speciálních argánu abcanské administraivy. Jak v zákane výslavne stají, zápis snatku pravádí
v )' hra dne z a ú cel e m ach ran y a s a bÍch a majetkavých
práv
manželu
i
e t í. Zpusab zápisu stanaví addíl ctvrtý. K tamuta
tanovení a zápise snatku je však pripajena dalažka,
i osaby, nacházející se ve faktickém manželském
tyku, mají kdykoliv práva registravati tenta styk jaka
nželství a sice se zpetnau platnastí ad daby faktiého spalužití. Panevadž v mnahých dalších clánCÍch
zapsané a faktické manželství ca da práv staví na
plne stejné niveau, plyne z tahota zákana, že spalužití
,"ouosob ruznéha pahlaví, i když nebyla ni jak farmu;)vánopred úradem, má úplnau právní platnast manIství, úredne da knih zanesenéha. Padatknauti sluší,
v celém zákane mluví se stále jen a z á p i s u manelství a nikaliv a uzavrení manželství.
Jako požadavané minimální stárí pri zápisu manželtví uvedena je v zákane pra ženu 16 let, pra muže
8 let. K registraci manželství je treba jednak tahata
tárí, jednak vzájemnéhof;puhl.asu.
Panevadž však
tické manželství je stejne platna jako registrované,
emá stanavení minimální hranice stárí významu pro
, kterí chtejí žíti v manželství faktickém. Dusledky
kovéha zákona v praxi lze si avšem lehce pred staiti. Na registraci se bude hledeti jako na zbytecnau,
dyž faktické soužití paskytuje táž práva. Registrace
nepripouští mezi asabami v prímé príbuzenské l1nii,
zi bratry a sestrami a mezi asabami, z nichž aspan
. dna již v manželství žije, neba z nichž jedna je slamyslná.
Pri zápise urcí si oba manželé, jaké prí jmení chtejí
íti. Pripouští se spolecné príjmení mužavo neb žeino, neba panechává si každý své, nedapouští se však
vojité príjmení, slažené jak z mužava, tak i z ženina.
ríjmení detí rovná se príjmení radicu, je-li tota jedotné. Jinak závisí na dohode radicu, takže není vyuceno, že deti jedné radiny mahou míti dvají príení. Nedahadnou-li se radice, stanaví príjmení pocenský úrad. Pri raztržení manželství detem zustává
íjmení, jež abdržely pri narazení. Je-li otec neznám,
íte nosí príjmení matky.
Oba manželé padržují i pa zápise manželství své
tátní abcanství, je však možno žádati za jednatné
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státní abcanství zjednadušeným
rízením. Manželství
nemá za následek, že by žena musila následavati muže
do jeha bydlište. Majetek, získaný behem manželství,
náleží abema manželum spolecne. Manželé mahau vstupovati v majetkavé smlauvy mezi sebau, avšak jestli
takavá smlauva znamená zmenšení práv kteréhakaliv
z manželu, je neplatnau. Význacným je ustanovení, že
chudý a k práci neschapný manžel má práva žádati,
aby byl ad druhéha manžela vydržaván. Tata právo
vztahuje se i na dabu nezamestnanosti jednaha z manželu a platí i tehdy, když manželství z jakýchkoliv duvadu prestala. Jak bylo již recena, všechna tato je
v plné platnasti i pro ty dvajice, které žijí manželsky
bez jakékaliv registrace úradem.
Manželství prestává jednak smrtí jednaho z manželu, neb prastým práním jednoha manžela, ci dahadaU! obau. Savetský zákanník nezná dvau rozdílných
pajmurazvadu
a rozluky, nýbrž zná praste »skancení
manželství«. Skoncení manželství m u že (avšak nemusí) býti registraváno v kniz'e zápisu a v tam prípade
zákan mluví o »razvadu«.
Pri registraci razvodu je treba prahlásiti, jaké prijmení bude bývalými manželi pauží váno a jak bude
nalažena s detmi. Jestli manželství se zrušuje pa žádasti (není treba ji nicím aduvadniti!) jednaha z manželu, aznámí se druhému manželavi pravedený rozvad
prastým výpisem z knihy razvadavých záznamu.
ení-li dohady ohledne v)'živy detí, razhadne saud, kterému se zákanem ukládá, aby vycházel pri tam ze
zájmu dítete. Soud urcuje též razmer podpory nuznému, práce neschopnému manželi.
Oddíl o pameru radicLl k detem stanaví predne, že
za atce a matku dítete jsau pavažaváni ti, kdaž jsau
zaneseni da knihy zápisu narození. Není-li zápisu, ma·
hau príslušné strany pred saudem dakazovati neba
papírati své rodicství.
Tehatná žena, která nežije v manželství registrovaném, má právo uciniti prahlášení, kda jest atcem.
Úrad oznámí ta datycnému, který je pak pavažován
za atce, jestli behem mesíce nepadá pratest prati oznacení matcinu. Podá-li pratest, má pak ješte rak lhutu
na saudní spar s matkou a nesprávnasti jejíha tvrzení.
Uzná-li saud otcavství, musí atec prispívati na vydržavání matky' behem tehatenství, paradu a šesti mesícu pa nem. Byla-li více mužu v inknminavané
dabe ve stycích s matkau, stanoví saud j'ednaho z nich
jaka otce dítete. Je-li aspan jeden z radicu obcanem
RSFSR, je i díte savetským abcanem. Zmena státní
príslušnosti radicu nemá vliv na príslušnost
detí.
Nej a k á d a had a rad i c u o h led n e n á b '0ženského
vyznání
detí
nemá
právní
p I a t n a s t i a d e t i a ž d a p I n a let o s tip ovaž a v á nyj
s o u z a bez
v y zná n í. R'Odice
jsau pavinni deti vydržavati a vychavávati, neba je
dáti na vychavání. N aprati tam u deti jsau ze zákana
pavinny vydržava1:i nuzné, k práci neschapné rodice.
] sau-li radice saudem zbaveni radicských práv, nemá ta vlivu na jejich pavinnast vydržovati deti. Oba
radice jsau k tamu pavinni rovným dílem. N avý zákan uznává též právD adapce, caž v drívejším zákane
z r. 1918 nebylo.
Parucnictví zavádí se nad nedospelými do 14 let
a nad temi, kdaž byli prahlášeni za slabomyslné neb
duševne charé. Opatravnictví
pak nad neplnaletými,
staršími 14 let a nad temi, kdaž jsau sice jednání
schapni, nemohaU' však na základe svého fysickéha
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stavu samostatne
hájiti svých práv.
Opatrovník
nad majetkem osob n'ezvestných. Nezrizuje se
zrizuje se však nad marnotratníky,
nebot .lak rekl
Kurskij, prící se to novému duchu doby a znamená
vlastne hájení trídy buržoasní. Veci porucnické a opatrovnické rídí predsednictvo výkonných výboru príslušných territoriálních
cástí.
Poslední 'Oddíl jedná o provádení manželství, rozvodu, narození, úmrtí, adopce. Zápisy provádejí se na
venkove ve vlastních výkonných výborech a selských
sovetech (narazení, úmrtí, adopce rovnež) ve mestech
v príslušných oddeleních administrativního úradu. Jsau
bezplatné a úrad vede je ve dvou exemplárích. Každý
zápis musí býti podepsán zájemci neb jejich svedky.
Narození registruje se do 14 dnu, úmrtí da :1 dnu.
Manželství registruje se v míste pobytu jednoho
z manželu. Je treba predložiti pri tom dukaz totožnosti, písemné prohlášení, že není prekážek mezi snoubenci a prohlášení, že je obema vzájemne znám jejich
zdravotní stav, hlavne pokud se týce pohlavnkh, tuberkulosních a duševních nemocí. V prohlášení je treba udati, v kolikáté manželství každý z manželu vstupuje, zda registravané neb neregistrované a kalik detí
mel. Úredník, provádející zápis, precte jim dva clánky
zákona o manželství, v nichž jednak jsou vyjmenovány náležitosti, jednak prekážky manželství, upozorní je na trestní následky prípadných nesprávných údaju, precte jim zápis, oba manželé jej podepíší, úredník svým podpisem potvrdí, címž akt je skoncen. Manželství, uzavrené podle náboženského ritu pred tím,
než v dotycném míste bylo zapocato s obcanskou registrací snatku, považuje se za právoplatné.
Oznámení a skancení manželství možno podati písemne nebo ústne. Není-li po ruce dukazu o registraci
manželství, jež má býti provedeno, stací dáti prosté
prohlášení O registraci a vzíti na sebe zodpovednost
za správnost jeho.
. Manželství s cizinci a v cizine uzavrené, jakož i dokumenty a rozvodu v cizine provedeném, považují se
za právoplatné akty.
Tot asi souhrn nejpodstatnejších ustanovení návrhu
nového zákona. Hlavní vadou jeho, kr'Ome vecí zásadního rázu, je prílišná jeho rámcovit'Ost, ponechávající
velké pole k výkladum nejruznejšího rázu a tudíž prílišnou voln'Ost soudum, které ve velké cásti prípadu,
týkající se materiální stránky (alimenty, rozdelení majetku a pod.) budou definitivne rozhodovati. V zákone samém je nekolik poukazu na ta, že má se vycházeti
vždy ze zásady chrániti díte, nebo matku a ženu, jako
slabší stranu. Ale presných údaju a tom v návrhu
není. Proto také zejména venkavská a rolnická cást
clenu Ústredního Výboru poukazovala na dušledky,
jež casté rozvody a následující delení majetku mohou
míti na zemedelské hospodárství. Všeobecne bylo poukazováno na veliké uvolnení mravu, které zákon prináší a na to, že postavení na roven snatku zapsaného
i faktického povede jednak k 'Opomíjení registrace,
jednak k zvetšení poctu snatku církevních. V debate,
jíž zúcastnili. se nejen vynikající sovetští právníci,
jako Brandenburgskij,
Krylenko,
Jachontov, Krasikov, vystupující až na posledního vesmes pro prijetí
zákona, nýbrž i mnozí prastí rolníci a delníci, kterí
pricházeli vetšinou s námitkami, ukázalo se, že pomer obou pohlaví v sovetském státe úžasne se uvolnil
a že práve toto faktické uvalnení pobídla sovetské zákonodárce, aby šli dále po ceste úplného uvolnení man-
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želství a rodinného života. Hlas komisare vnitra Beloborodova, že pro stát za nynejších pomeru je výhodnejší trvalé manželství a pevná rodina, než uvolnení
techto svazku, zanikl v námitkách právníku a definitivne byl prebit slovy Larinovými: »Registrace je stejne prežitek starých buržoasních pomeru a nakonec jí
vubec nebude.«
Bude-Ii tento návrh zákona s nepatrnými zmenami
prijat, bude znamenati snížení manželství a priblížení
i usnadnení pohlavní nevázanosti. Fakticky se jím zavede mnohoženství a mnahomužství,
nebot vedomí
mravní povinnosti v sovetském Rusku znacne pokleslo
a pouhé materiální sankce za rozvod a paternitu nestací udržeti rozšírenou
touhu po stálé pohlavní
zmene.
Návrh tohoto zákona byl rozeslán po celém Rusku
d'O všech organisací, institucí, klubu, selských sovetu
a byla, resp. dosud je provádena o nem obsáhlá di·
skuse. Jeto prímo jakýsi nezávazný plebiscit. Velká
vetšina hlasu vyjadruje nespokojenost s návrhem; nesouhlas soustreduje se na body o minimálním stárí
manželu, o postavení na roven snatku registrovaného
s faktickým, o priznávání alimentu matce dítete a nezamestnanému, neb práce neschopnému
manželi a
o zodpovednosti selského hospodárství v celku za ali·
mentacní povinnosti jednotlivých jeho clenu. Odmítnutí došel fantastický
návrh A. Kollonta jové, aby
ze specielní dane každého muže byl utvoren celostátní
alimentacní, fond, z jehQž bežných prostredku byly by
alimenty neprovdaným matkám placeny.
Tato studie nebyla by úplnou, kdybychom nerekli
nekalik slovo prostituci v SSSR. Jako dosud nikde
a nic, tak také v sovetském Rusku proletárská revoluce
prostituci neznicila. Ponevadž však revolucé' znicila
do základu majetnou trídu, znicila s ní i tu cást prostituce, která práve této tríde sloužila, znicila tedy, abychom~ tak rekli, výkvet prostituce. To, co z ní zbylo,
bralo na sebe v ruzných fásích revoluce ruzné formy.
Jiná byla prastituce na pr. v prvých dnech revoluce,
kdy mnohá náhlá obohacení, pocházející casto z lupu
a krádeže, dodala prostituci nový kádr zákazníku. Jiná
byla v dobe všeobecného nedostatku, zákazu volného
obchodu, skromných a po prípade i žádných prídelu
potravin, kdy šlo casto a kousek chleba, jen aby byl
život pro dnešek zachránen. A opet jiné kvety zla
pyšného vzestupu buržoasie byly v dobe pocátku Nepu,
kdy ohromné inflacní a spekulacní výdelky tvorily
trídu bezcharakterních
a požívacných nepmanu, nových vyvolávacu a udržovatelu prostituce. A jiná je
konecne dnes, kdy možnost výdelku, trebas malého,
prec jen zde je a kdy kalné vrcholky nemansl<!éhotreštení z roku 1921-1922 byly ulámány. Již tímto výpoctem je ukázáno, že za 'Osm let existence sovetu
prošla sovetská ríše takrka všemi fásemi prostituce.
Za fási nejvetšího úpadku zajisté jest považovati
dabu obcanské války, nedostatku a hladu. Prostituce
byla sice sovetskou vládou stíhána, lec daleko ne tak,
jako jiná sociální zla. Nanejvýš, že ješte byli prísne
souzeni vydržovatelé tajných jejích útulku a návštevníci tam dopadení. Ale pres to doba hladu byla pravým
pareništem prostituce tajné a nejtajnejší. Lámala vyspelé ženy i dívky bývalých vyšších a vysokých kruhu,
lámala dívky z rodin meštanských a lámala i nedospelá
devcátka, která ani školy nedokoncila. Pak ale poJednou jakoby v této forme vymizela úplne. To bylo
v dobe, kdy hlad prestal, kdy tákrka stát nabíral dechu
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nové hospodárské palitice. Za téta palitiky se pak
náboženské, vidíme všude pastup zpetný, vidíme raznsformovala da tvaru analogických, jalm na západe,
vrat, presprílišné vybíjen'í: tvúrcí síly pahlavní a snívýjimkouexistence verejných damu, vyrostla a se- žení pahlaví na pauhý zjev fysialagický. Vezmeme-li
císlioe, musíme se mnohdy zhraziti, a náš údes neza''lila. Není ·'~glementúvána, fakticky je zapavezena,
ž·enau ani nekteré statistiky, ukazující tu i tam na
však i dnes pa vetšine tajnau, skrytau do mála vejných místností, jako na pr. cajaven, pivnic, baru,
zlepšení .
• jsou otevreny. Paulicní farma její udržela se ravLec pahlédneme-li na pasledních 'Osm let a pramy'ž, ale daleka ne v tom razsahu jako dríve a daleko
slíme si dúkladne všechny fáse revaluce, veškeru tu
tak rafinovane, jak a ve velkomestech
astatníha
ahrúmnau bídu, jíž revaluce vlekla nárady Ruska bez
eta. Je ubohá, chudá, primitivní, je však naplnena
slitavání, vzpameneme-li na abcanskau válku, hlad,
rubýma nejhrubším j'edem, je nebezpecím astrejším
epidemie, terar bílý, rudý a zdený, na všechny ty útraž jedovatá dýka.
py mravní, na O'bravské achuzení a vyšinutí z kaleje
Velmi mnoho na úbytek prastituce tvarú západomilianfi existencí - uvedamíme-li si to vš·echno a paropských pusobí volnejší sexuální živat v Rusku
hlédneme-li zpytave a casteji da tvárí tech, kterí jsau
obec,snadnejší prístup dú manželství i odchad z neho,
nadejí a budaucnastí Ruska, do slicných tvárí dndhlavní nihi1ismus a anarchismus mezi znacnou cástí
ních ruských dívek, jak treba vycházejí z university,
ládežei jej'í navé názory na pahlavní soužití, panedelnické fakulty neb tavárny, da údhadlaných oblicej'll
áhlu si razící cestu. Jest avšem velkau útázkau,
hachu, paulicních gaminu,ci studentú, delníku a mladalivskutku a kalik se pri tom pro spalecnost získává.
dých venkavanu, pazarujeme-li jejich sveží vzezrení,
ak jsme videli z ankety Gelmanavy, prastituce dasud
rúzhadnast,
adhadlanost a údvážnast,
veselý smích
aje význacnou rali jak pri atevrení bran pahlavi jásat jejich primitivních zábav - pak musíme ríci:
ího života, tak i pri ceste, jíi pahlavní živat pak
tenta nárad, tak mnúhú zkaušený, je zdravý, silný, moáCí. Všeobecné ochuzení nárada sice pusabí nepríhutný, ta je sirý, ale vydatný materiál, který nezaive na rozkvet její, nikaliv však kvantitativne, nýbrŽ' dusila nej,težší desítiletí jeha dejin a nezadusí ani staíše tím, že ulamuje její nejluxusnejší
výstrelky a letí výstredních pakusu. Pres velký chaas je tenta nádává místo nich surogát nižšíl jakasti. Kvantitativní
rad s,exuálne silný!
restrikci její púsabí výlucne vzrust pahlavní valnasti
pak tal<1éto, že nynejší rád prec Í'en nutí prevážnau
:vetšinuobyvatelstva težce vydelávati existencní minimum vlastní tuhau prací.
Abychom shrnuli: Prostituce v savetském Rusku
Jirí Beneš:
dnesnezná verejných domu, i když 'Obcas najde se nejaký brloh prastituce. Není reglementována,
je vetPolitické strany a jejich vudcové.
šinou tajná. V pasledních letech panenáhlu jí ubývá
V ceskaslavenské
republice veškerá moc vychází
a jakostne je daleka nižší, než v státech západních.
z lidu. Púlitické strany však davedly si zaríditi, aby
Hraj·e dosud význacnau rúli v sexuálním živate mlátata byla sverena jejich výkonným výbarúm. Palitické
deže,avšak menší než dríve. Práve pro svaji tajnast
strany nesparne dispanují mací lidu. Je-li strana velká
je nejnebezpecnejší nasitelkau pahlavní nákazy.
a státatvúrná, je její dispúsicní právú neabmezené. NeZáver bychom ucinili asi tento: Sexuální živat saní amezena ani právním rádem. Velké a státatvarné
vetskémládeže nachází se na cestách, jež nejsau dostrany pamací valebníha rádu a zákana a volebním
sud vedeny žádnými pevnými smernicemi. Lidé, kterí
soude
dasazují a sesazují zákonodárce, pamací s v Ý c h
vedou sovetskou verejnost, tvorí navý zpusab živa ta
zákanadárcu sestavují a sesazují vlády, jmenují a rea chtejí z Ruska udelati sacialistický stát, sami jsou
stringují úredníky, zadávají státní dúdávky a berau
v rozpacích, jaké cesty a jaké methady navrhnauti
z
nich pravise, rO'zhadují a cene vašeha 'Obeda stejne
v této veledl'tležité otázce. Vetšinau jsau pro naprostau
jakú
a vašem sociálním pajištení, padparují ci nicí vývolnosta Lenin, naríkající nad thearií »sklenice vady«,
rúbu a obchad, sanují banky, trestají nevinné a asvobaje mezi nimi takrka pravicákem. Lec pres ta mnazí
zují padvadníky, zkrátka delají vše, ca se jim zlíbí.
a mnozí vidí již nyní rozvrat radiny, této dasud záVideli jsme, že i ústavní zákany dadržu jí neba porukladníbunky širší spalecnasti, a nemahauce mu zabrášují padle svéha vkusu a nálady. Palitické strany vzaly
niti rychlým vybudaváním všech tech atributl't sacialisi veškerau mac, která pachází z lidu, a daly ji svým
stickéhorežimu v oblasti papulacní, t. ;. útulku pra
vúdcl'tm.
Prúvedly tak palitickou revO'luci. Lidu zl'tmatky, poradnic, detských damu, zahrádek, jeslí, škastala ústava a vudcum byla dána neúmez·ená vláda.
Ieka škol, snaží se vytvúriti aspan jakausi apravenau
Lidé túuží pa moci. Je prato velmi mnaho lidí, kterí
formu dosavadního manželství a radiny. Stát by sice
se snaží dasáhnauti vedaucíhO' místa ve velké a stát 0'pri tom prebíral úkaly spalecné výchavy aspan z té
tvarné strane, Je jich túlik, že vzniká veliká tlacenice,
tásti, na jakau stací jeha haspodárské síly, lec cást
prudký baj všech prati všem, takavý hramadný zápas
hlavní zustavil by navé radine savetské, zalažené at
ye valném stylu. Je-li nejaké nebezpecí pro palitické
již na registrovaném ci pauze faktickém saužití dvou
manželu.
vMce, pak spacívá v tam, že také všichni podvl'tdc!
jsau zachváceni vášní prevzíti vedení. Verejné mínení
Pohlížíme-li na savetskE: nárady, jak se kaleidoskopíckymíhají pred našima acima tu v Moskve, ci se- má pachybený názor na vúclce palitick~'ch stran. Púva~
žuje je za lenachy, žijící bez práce a strkaiící z dlauhé
\'erním Leningrade, nebO' na jihu ukrajinském a kavchvíle núS da vecí, da kterých jim nic nenÍ. Šefredaktor
kazsk!ém,a na výchade sibirském i stredaasi ;ském »Lidavých novin« Heinrich píše a nich dakance jakú
musíme ríci, že nejaké radikální zmeny v sexuálním
a »heroíeh, padeprených ze všech stran, aby se nerozživote proti drívejšku není. S hlediska ethiky dasavadního spolecenskéha rádu západníha, at abcanské ci ~ sypali vlastní nemahúucností«. Je tú názar razhadne
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falešný. Politictí vudcové jsou opravdu heroové, protože vecné zápasy o udržení posice, nepretržité boje
s intrikami a oposicními klikami, o jejichž svereposti
si nedovedete uciniti ani predstavy, jsou vskutku heroické. Jr sou také podepreni ze všech stran. Z leva je
drží aparát sekretárLl, z prava podpírá šik redaktorský, do predu je táhne klika prátel, dosazených do výkonného výboru a do parlamentu, ze zadu tlací duvernické sbory, ale tG vše není proto, aby se nerozsypali
vlastní nemohGucností, ale proste z toho duvodu, že
by jinak byli umackáni v tlacenici nebo že bez této
podpory by neunesli hrozny príživníku na ne zavešených a s nimi sL)Upajících. Být vudcem politické strany rozhodne není totéž, jako spáti na vavrínech a býti
podepren ze všech stran polštári. Je príliš mnoho neprátel, kterí touží ukradnouti tyto vavríny.
Velmi pošetilý je názGr, že také u nás se vLldcové
rodí. To snad bývávalo. Dnes však se vLldce delá.
Je sice v národe ceskoslovenském nekGlik vLldcu, kterí
se zrodili vudci, ale to bylo kdysi. Dnes jsou sice predsedy stran, ale vudcovskou moc má nekdo zcela jiný.
Pan senátor K I o f á c je takovým predsedou strany.
Založil stranu národne sociální a byl i jejím vudcem,
dokud válka a prevrat neudelaly z ní stranu velikou a
státotvornou.
Pak vedení prevzal pan Ji r í S t r íb I' n ý. Pan Stríbrný je skvelý typ vudce politické
strany. Kdyby nebyl osobou tak váženou, rekl bych,
že je prímo výstavním kouskem. Pana Klofáce mají
starí n á I' o dní
s o c i a 1 i sté velmi rádi, ces k os loven
š t í s o c i a 1 i s·té ho zavrhli. Vudcem byl
udelán pan Stríbrný. PrGbojoval se a protlacil, sedl si
do Petky a oprel se ze všech stran. Ve výkonném výboru drží ho noví (ceskoslovenští)
socialisté, zleva
podporuje pan Tucný a pražští sekretári, z prava je
zabezpecen pány Schwarzem a Kahánkem, jejichž oddanosti by se mohli uciti i redaktori N á I' o dní c h
Li s t U, do predu se tlací sám a ze zadu pomáhají duvernické sbory a venkovští sekretári. V Lldcovskou vášní prekonává i pana dra Kramáre. Je ochoten ke vše m
funkcím ve státe. Ceskoslovenští socialisté zle se horšili na pana Marmaggiho, a když pan Stríbrný si rekl,
že »beze mne to nepujde«, podeprel svého vudce pan
Spatný s takovou energií, že bledla sláva Husa, Žižky
i Havlícka pred slávou bratra Stríbrného. Vudcovská
touha pana Stríbrného potrebuje však nyní odstraniti
trecí plochy. Podpírající Atlantové pevneji vzeprou své
údy, narovnají bríme na svých bedrech a vudce bez
nebezpecí uzavre svatou alianci s' panem Srámkem. Pan
Srámek ví, co chce. Není malicherným, aby se hneval
pro pouhé gesto, a zná dosti své Pappenheimské, že se
nebojí ceskéhG socialisty na prostredním kresle v ministerské lavici rudolfínské.
Koalice se rozbila, politická situace spocívá v okolnosti, že nikdo s,e v ní nevyzná, a politické listy tápou
ve tmách. Fašisté zvedají hlavy a lid v nejistote mluví
o diktature. Diktatura je slovo, které vždy bude lahoditi sluchu vLldcu. Lahodí i panu Stríbrnému a lahodí
mu do té míry, že fašisté v Prostejove mohou si duverne sdelovati, že »Stríbrný jde s námi, až to praskne«. Pan Schwarz podporuje svého vudce propagací
volebního rádu, který by dal moc trem nebo ctyrem
stranám a ostatní odhodil jako zbytecnou prekážku
demokratické a parlamentní vlády, a pan Kahánek vypravuje udiveným socialistum, že pomerné zastoupení
nemá s programem co delati, že je to pouze otázka
taktiky. Jak vidíte, podpory trunu jsou bezpecné a vud-
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ce stoupá vys. Jen jeden kaz má ceskosocialistický
vudce. Je ješitný. Je to organická vada, která muže
míti i nemilé následky. Není dobré, rozlobí-Ii se vudce.
že nekdo docasne zabral jeho místo; je netaktické, je-Ii
zmítán hnevem, že tento docasný zástupce provede
neco lépe než vudce sám. A je prímo nešikovností,
dá-li vudce pruchod svému hnevu v dopise. Nešikov.
nost bývá nekdy nakažliva a prenesením na nižší orga·
nismy se jen zvelicuje. V tomto prípade byla koru.
nována uverejnením povestného dopisu. Vudce se uná·
hlil a je jen prirozeno, že jedna z opor prestrelila tak,
že zasáhla vlastního službodárce.
Jedno z našich prísloví praví, že co jednomu škodí,
druhému prospívá. Tak to je s onou ješitností. Nevím
veru, zda pan dr. Kramár by vedl národní demokracii,
kdyby nebyl ješitným. V národní demokracii je otázka
vudce otázkou nadmíru složitou. Pan Sís, místopredseda výkonného výboru a politický reditel N á I' o d·
n í ,chli s t Ú, mohl by býti nesporne pro svoji stranu
tím, cím je pan Stríbrný pro ceskoslovenské socialisty,
kdyby práve nebyly nekteré malé - jinak již zapome·
nuté - dúvody, proc jím není. Pan Sís by chtel, ale
- nejde to. Pan Sís je však výborným znalcem lidí.
A ví také, že vládnouti je možno i tomu, kdo není ve
vláde. Problém vudce rozrešil v národní demokracii
zpusobem skutecne podivuhodným.
Organisoval slávu
pana dra Kramáre. Vytvoril stranické mínení, že muž,
který neuznává dra Kramáre za slunce našeho politi·
ckého života, je odpadlík, neprátelská bunka, již treba
vyvrhnouti ze strany. Pan Sís je autorem myšlenek na
slavobrány, kytice, družicky; uverejní v N á rod n í ch
I i s tec h trebas dvacetkrát tutéž KramárGvu rec, dovede sebe i jiné rozplakati ve výkonném výboru zprávou o nevdecnosti národa, zkrátka je neocenitelnou
podporou slávy svého predsedy. Pan dr. Kramár je
ješitný muž. Verí pevne ve své zásluhy a tragicky snižuje hlas, když mluví o rakouské šibenici. Te již stár
a 'Odpocívá na vavrínech, ocekávaje vavríny další. Pan
Sís opatruje mu nové a streží staré. Jeho praktický
duch pochopil, prGc nekdy býval velkovezír vetším pá.
nem než sultán sám.
Strana sociálne demokratická nemá štestí pri hledání vúdce. Po panu Nemci a panu Soukupovi, kterí
již politicky sestárli a nemohou véstÍ' stranu tak živou,
pokusilo se nekolik politiku o ovládnutí strany, ale
s malým a krátkým jen úspechem. Nejdéle dovedl bojovat pan Bechyne. Ale snad jeho choroba bére mu
energii proti Ostrave a Plzni, které - jsouce príliš
vzdáleny od Prahy - energicky hájí demokracii ve
strane. Predsedou je pan Hamp!. To však je odborár,
který
neobycejne
dobre vede
své kovodelníky:
také se uplatnuje v Odborovém sdružení ceskosloven·
ském, ale politický smer strane nikdy nedá. Vudcovská
otázka je v sociální demokracii ve stadiu vyckávání.
Tri nebo ctyri muži procházejí se zdánlive bez zájmu
po sekretariátech
a redakcích, vykonáva jíce sverené
úkoly a ocekávajíce, zda nekterý z nich vyrazí, aby
ostatní stáhli ho pod šosy zpet. Sociální demokracie
mela vždy sklony nivelisacní. Shodou okolností panuje
niveIisace i mezi jejími vudci. Pojem vLldce je u ní
prozatím pojmem kolektivním.
Kolektivne vládne i politbyró ve strane komunisti·
cké. Snad jen proto, že komunisté nejsou stranou
státotvornou a že v dusledku toho otázka vúdce je vý·
znamu více ideálního, nemajíc bezprostredních úcinku
praktického využití moci. Ale i zde se ukazují snahy
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. tátorské. Prozatím vede diktaturu plurální polityró. Je jen otázkou casu, kdy veškerá moc ve strane
soustredí v osobe, jež bude schopna vládnouti i dik'torum.
Bezpecnépostavení vudce má pan Š rám e k ve strae lidové. Takový milý pán to je, mírný, shovívavý
chybámjiných, ani se valne nehnevá, provedou-Ii mu
ývalí kolegov~ nejaký nesmysl. Všechno má napred
tu oposici, kterou mu tu a
jednáno a prl~raveno.
m provádí orgán hierarchie, má jiste vypocítánu.
spon je až podivuhodné, že oposice»Cecha« je nejsilejší práve v dobe, kdy ji pan Šrámek nejvíce potreuje. Vudce lidové strany nepracuje pro sebe. Proto asi
ovede cekat a zajít si, je-Ii' prímá cesta príliš príkrá.
ovede se ríditi zkušenostmi, které dokazují. že práce
apná není príliš spolehliva. Má v krvi starou monignorskou diploma,cii, která se osvedcila i ceskoslovenským klerikálum. Po prevratu se báli hlavu ze dverí
vystrcit, a dnes mají tretí nejsilnejší stranu v republice.
Pan Šrámek ani ve své strane nemá príliš nebezpecné
onkurenty. Kdož se snad - treba jen z daleka O konkurenci pokusili, poznali brzy, že je dobre s vlky
výti a že toto dobré pravidlo platí i tehdy, je-li vlk
y rouše beráncím. Ostatne, vždyf to byl pan Šrámek,
který prvý vyjádril podklad koalicního systému: dohodli jsme se, že se dohodneme. To platí nejen pro
koalici, ale v prvé rade pro pana Šrámka ve strane
lidové.

I

Pana Š v e h I u nesmíme považovati za vudce strany agrární. Tím býval. Nyní je vudcem vetšiny v parlamente. Republikánskou stranu vede pan profesor
Hod ž a. Pan Hodža je muž neobycejne energický a
tak rekl bych selsky tvrdý, že vynucuje respekt. Jen
on mohl utlouci Práška zpusobem tak brutálním, a státní zamestnanci, živnostníci a jiní, prímo ci neprímo
na státní moci závislí lidé na Slovensku, mohou potvrditi, že s politickými odpurci mnoho okolku nenadelá. Dovede dobre využíti moci, kterou mu poskytuje milion hlasu, ve volbách dosažených. Panu Šveblovi delá dost a dost nesnází neústupností a nenasytností požadavku, jež vyvolává, ale je težko mu v tom
zabrániti. Myslím, že svoji posici dosáhl a drží zvlášte
proto, že je typem lidí, které vede. Je sedlák, trebas
by byl vysokoškolským profesorem, a ví proto, co sedlákum dát, aby si je naklonil. Vedle toho má znacnou
výhoduve velikosti moci, kterou representu je: neprítele
muže znicit nebo koupit. Jeho moc na oba prostredky
dostací.
Politictí vudcové nemeli v poslední dobe verejné mínení na své strane. To primelo také po volbách pana
Svehlu k tomu, aby oligarchii vudcu organisoval ponekud opatrneji. Ale systém Petky se vudcum zalíbil
a vudcové mohou vše.
verejné mínení napravovati.
Pan Stríbrný vydal již dríve rozkaz, aby se o bývalé
petce psalo jen dobré, a pan Sís, veda, jak panu dru
Kramári se stýská, prikázal N á rod ním
Ii s t u m
Ikání nad zánikem Petky a projevy touhy po jejím
ávratu. Lze ocekávati, že v brzku prijdou i vudcové
statní a že brzy dockáme se jejího vzkríšení za slav)stních fanfár opor a AtIantu z tisku a táboru. Poická moc je jako opium. Kdo jí jednou okusil, ne~že bez ní býti. Ale i politická moc - práve tak jako
aium - nicí toho, kdo ji zneužívá. Moc vudcu stran
nejvyšší mocí ve státe. Je zneužívána ve všech smerech. To urychlí její konec. Bylo by trudné, kdybychom
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nemohli veriti, že lid jednou prece pochopí, že v republice ceskoslovenské veškerá moc nejen z lidbl vychází, ale také lidu náleží.
Ferd. Peroutka:

o

stredni ceste.
II.

Pomer mezi urcitou cástí pokrokáru a »Prítomností« dá se charakterisovati jakožto neduvera, a o skupine »Prítomnosti« se povídá jako o velmi nespolehlivém bodu pokrokové fronty.
Ovšem se ,nám vytýká
i s této strany, že hlásáme ideu strední cesty. Kdybych
mel pokud možno pres.ne ,formulovati, co nás asi delí,
rekl bych: my jsme presvedceni, že i clovek, který se
prohlašuje za pokrokového, muže být osel, ba nekdy
velmi dukladný osel; oni naproti tomu verí v jakési pokrokové odpustky a jsou presvedceni, že clovek, prihlásí-li se do pokrokového tábora, jednou pro vždy od sebe oslovství odpudí. To jsou ovšem jen odstíny názoru.
Pokud se týká základního stanoviska, budiž receno velmi
jasne a bez odstínu, že se uprímne hlásíme mezi pokrokové lidi. Delí-Ii se spolecnost na živel pokrokový a
Eepokrokový, pak chceme býti jednou vlnou pokrokového živlu. Nebof pokrokovost znamená proste snahu
zmeniti svet k lepšímu. Tady nemuže žádný slušn)'
a nezaslepený clovek vedome státi mimo. Kdo by popíral, že je na svete mnoho vecí, které musí býti zmeneny k lepšímu? A tech mnoho vecí nedostatecných i nerádných - to jest dostatecný duvod k pokrokové cinnosti. Mezi námi a onou cástí pokrokáru jest ovšem
vetší ci menší rozdíl v methode: my se držíme staré
zásady myslit predevším správne. Ponevadž podle našeho názoru pokrok není nic libovolne vymyšleného,
nýbrž logický a nutný vývoj pomeru, veríme, že stací
mysliti správne, abychom myslili pokrokove, a že reakcionári a ruzní vdovci po vcerejšku myslí nesprávne.
Naši pokrokárští odpurci naopak drží se nové zásady:
mysliti predevším pokrokove. Nevedí casto ješte, co si
budou mysliti o té nebo oné veci, ale jsou predem odhodláni mysliti si O ní neco velmi, velmi pokrokového.
Je v tom jakoby stín obavy, že správné a pokrokové
myšlení nescházejí se vždy, a jakoby stín podezrení, že
tyto dva principy se mohou nekdy minouti. Rozdíl
mezi námi a jimi je tedy ten, že my snažíme se mládeži
vpravit zejména zásadu: myslete správne, - kdežto
oni vtloukají do mladých hlav' predevším zásadu: myslete pokrokove. Mezi tím, co zde nabízíme, my a oni,
každý musí voliti podle svého vkusu. Je tu tedy rozdíl
ve východisku myšlení a poznávání v methode. Nepopírám, že z rozdílu methody mohou se objeviti i roz,díly ve výsledcích. My jsme vydali heslo: máme-Ii
o necem rozhodovati, neptejme se, co je pokrokové, ale
ptejme se radeji, co je pravdivé. Bylo za jímavo stopovat trochu osudy toho hesla. V té cásti pokrokárské
verejnosti, o níž mluvím, vzbudilo nelibost. »Kritika«,
oficielní týdeník tajuplné a droboucké strany pokrokové, obracela tuto zásadu se strany na stranu jako falešný peníz a zrejme byla podráždena, jakoby bylo
možno poškoditi pokrokovost zásadou správného myšlení. Bylo patmo, že by ráda udelala nejaké vtipy na
tuto zásadu. Pak nastrojila aspon velmi kyselý a podezrívavý oblicej. My ovšem si prejeme docela presne
vedeti, co muže míti pokrokový casopis proti zásade
správného myšlení. Mllže snad ze správného myšlení
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vzejíti pokrokovému hnutí nejaká škoda? Jeto trojský
kUl}, vtažený potmešilými lstivci do pokrokových hradeb? Tímto zpLlsobem my ovšem pokrokovosti naprosto nerozumíme. Má-li míti pro nás pQkrokovost nejakou cenu, musí se shodovati se správným myšlením.
Tomu tak vždy bylo. Nechut pokrokáru k zásade správného myšlení je docela nejmodernejší nervosa. Kopernikuv objev, že zeme se tocí kolem slunce, se pokládá
za velmi pokrokové poznání. Duvodne lze pochybovat,
že Kopernik došel k tomuto objevu, umíniv si myslit
pokrokove. Zcela jisL'- došel k nemu, snaže se vždy
mysliti správne.
Posledne jsme mluvili o katolických radikálech. M uži, kterí pokrokové myšlení povyšují nad správné, jsou
jiným táborem odpurcu strední cesty. Nemluvme zde
o komunistech. To je prípad sám pro sebe hotový a
definitivní a je už zbytecno se s nimi prít, jako by bylo
zbytecno príti se se zkamenelinami. Chceme rozpráveti
s lidmi, kterí jsou odpLlrci komunistu, techto slavn)'ch
neprátelu stredni doby, a prece sami jsou také nepráteli strední doby. Projevy nechuti tohoto rázu vycházejí obcas z »Kritiky«, z legionárského »Prerodu«, ze
sociálne demokratické »Nové svobody«, z »N árodního
osvobození«. Podle našeho názoru je ve všech techto
hlasech nejaké nedorozumení nebo zkažený demokratický žaludek. Zkoumáme-li praktické plány techto odpurcu strední doby, shledáváme, že oni sami ve všem
konkrétním zase jen s·trední dobu navrhují. Jde-li do
tuhého, vždycky se dovolávají t. zv.' demokratického
stredu. Ale lidé, kterí by skutecne opovrhovali strední
cestou, nemohou se dovolávati nejakého stredu, byt demokratického. Stred vždy jde strední cestou. Nedávno
byl v »Prerodu« pozorován jakýsi mladý muž, který metal intelektuelní kozelce a velmi opovržlive se vyslovoval o strední ceste. Cekali jsme trpelive, jaké krajní
a úžasné plány pred námi rozvine. Ale když se dostal
až k positivní partii sV)Tchúvah, shledali jsme s údivem, že rozkládá pred námi staré ideje a plány, které
jsou už dávno majetkem demokratického stredu, že tedy
i on všude tam, kde musí mluviti konkrétne, jde obema nohama po strední ceste. Obviniv radu lidí ze zbabelosti, pocal sám navrhovati energicky takové vec,i,
jako je na pr. zvýšení 'Odbytu, což už ovšem dávno je
touhou každého hokynáre a úredne schválenou ideou,
vštípenou do hlavy každého úredníka ministerstva ob~
chodu. To tedy není žádný heroismus. Abychom byh
docela spravedliví: mladý muž prece se zanáší jakousi
ideou která vybocuje ze strední cesty. Je toho názoru,
že ce~koslovenský stát mel by získati nejakou kolonii
na Sibiri. Nehledíme-li však k tomuto trochu podivínskému bodu programu,
jehož podrobné zpracování
p.utno prenechati spisovatelum ceskoslovenských utopií, až nejací budou, navrhuje samé stredocestné .yeci.
Jak tedy rozumeti tomu, že sám se - v theorll proti strední ceste vyslovuje? Tomu dlužno rozume~l
tak, že statecný theoretik - jak rada známek ukaZUje
- si ponekud prihnul ze spisu Friedricha Nietzscheho
a má z toho zamlženou hlavu. Zvláštností tohoto druhu
našich radikálu je, že se tvárí, jakoby opovrhovali
strední cestou, ac sami po ní jdou. To je následek
theoretické nervosy. U nás v Cechách, kdo mel kdy
nejaký praktický program, vždy mel program st~ední
cesty. Jde tedy jen o jakýsi štítivý ostych, nazvat! vec
pravým jménem. A je to do velké míry jen špatný
ZV) k. Program
ceskoslovenské demokracie je progral?
strední cesty. To vidíte všude, kde se tato demokraCIe
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o neco prakticky pokusila. Co se jen píše na papír, na
tom mnoho nezáleží. Na papíre jsme už ovšem meli
tc::ké program dekadence, nadcloveka, nebránení zlu
a jiné takové podivnLlstky.
Naši intelektuálové mají mnoho špatných zvyku.
Snad nejšpatnejší z nich j.e ten, že vždy jsou radeji
proti necemu než pro neco. Cítí se obycejne úplne do,
ma j.en tam, kde je nejaká nespokojenost. Trochu se
stydí za positivní úlohy. Pravou rozkoší je jim kritisovati a vríti, a ne nadarmo nazývají svoje casopisy
»Kritika« a »Var«. Ctete-li plody jejich ducha, zdá se
vám, že se stále procházíte po okraji propasti a že
svet je tak naklonen, že se mLlže každou ch~íli pre.vrhnout. Je to dedictví negativní výchovy z mmulostJ.
My jsme si své ideály heroismu udelali pod panstvím
cizího státu, který jsme nechteli uprímne podpírat, a
cást našich intelektuálu lpí na techto negativních ideálech i ve vlastntm státe, který prece musíme podpírat.
Nelitujeme ani slova, které kdy »Prítomnost« napsala
proti tomuto knourání. Je v nem mnoho romantismu,
ovšem velmi šedivého, romantismu v tom negativním
smyslu, že nedovede prilnout k žádné skutecnosti, ani
k této ani k jiné. Tito muži, ne zcela úctyhodní po
rozumové stránce, jsou proti strední ceste z toho universálního duvodu, že jejich duch vLlbec lomcuje vším,
co skutecne existuje. Je to papírové myšlení a obycejne vede k osamocenosti. Pozorujeme na pr., že »Kritice« nikdo není dosti pokrokový, jen ona sama; sociální demokraté nejsou dosti pokrokoví, ceskoslovenští
socialisté ne, legionári také ne, jen deset nebo patnáct
lidí, kterí píší do »Kritiky«, tvorí pokrokové slt~~ee,
které zárí nad naším zatmelým obzorem. Docela upnmne: »Kritika« a celá ta její pokroková strana je spolek
naivních lidí, kterí pilne vypracovávají politické školní úlohy. Pokud se týká p. profesora Bláhy, vlldee
této skupiny, je všeobecne uznáván vysoce cestný a. zároven hluboce naivní rys jeho bytosti. Jsou to vetšmou
lidé, kterí se stali radikály z vrozené pedanticnosti.
Suchost jejich ducha je oddeluje od všech živých proudu. Vždycky budou mít vztýcený ukazovák a mentorovat svet. Je to v podstate profesorské hnutí, docela
takové, jaká byla všechna profesorská
hnutí. Toto
hnutí predstírá, že se zakládá na osobní mravní dokonalosti svých clenLl. Proto na zacátku každé debaty
žádají od vás, abyste pripustili,
že oni jsou vyšší
mravní typ než vy, což dokládají zejména tím, že pi)~
jen caj, v nemž plave kolecko citronu, že vystOUPllt
z církve a že neprijali penez, jež jim nikdo nenabízel.
Každého dne se tito dokonale mravní muži modlí: dekuji ti, duchu vesmírný, že nejsem tak chabého charakteru jako Jaroslav Stránský; rovnež ti dekuji, že's
mne udelal jiného než je Jaroslav Kallab, který, bloude v temnotách své duše, kritisoval nedávno slovo p ok r o k; a zejména ti dekuji, že's mne udelal j~snou
hvezdou, která zárí nad kalužinou, zvanou Ferdmand
Peroutka a že my všichni dohromady jsme vyšší morální typ' než národní strana. práce. V historii ?yl~ u~
j·ednou podobná
sekta: jmenovala
se fanse]ove.
V rtochy techto odpurcu strední cesty nejsou nebezpecné, nebot jejich naivní založení nikdy jim nedá dospeti k politickému vlivu: hodí se práve k tomu, cím
jsou, k sekte, dosti blízké vegetariánLlm.
Jediným praktickým programem naší politiky je a
byla strední cesta. Nekterí tomu ríkají práce o utvorení demokratického stredu, což je totéž. Máme-li tento
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cíl pred ocima, nedopustme, aby nepokojní a nejistí
duchové vychovávali k nenávisti ke slovu s tre d.
Sneste klidne, budou-li vám vytýkati bázlivost. Není
zde koho se báti. Také Havlíckovi vytýkali reakcionárství a bázlivost. Naše cesta, jako za jehO' dob, vede
mezi dvema krajnostmi, a ješte dnes možno si vzíti
poucení z toho, co Havlícek napsal r. 184q:
»Až posud byly dve svobode konstitucní velmi nebezpecné
strany, a sice strana reakcionárská
a strana prepiatcu, proti
kterým jsme vždy zároven bojovali ... Pravá liberální strana
jak skrze reakci tak ,,' rze prepiatost mnoho seslábla, z ceho
pov:stalo všechno neštestí ... Liberální strana považuje i prepiatce i reakcionáre za užitecné a všímá si jejich hlasu, nedadouc se od nich ale vésti: prepiacové jsou užitecný kvas
pokroku, reakcionári jsou užitecná brzda, aby se príliš daleko nezabehlo, neštestí by ale bylo jen tenkrát, kdyby byl
samý kvas nebo samá uzda. V prvním pádu testo vytece,
v druhém není možno s místa se hnouti.«

Za to by Havlícek ani od dnešních radikálLI nesklidilmnoho peknéhO': je to, jak známo, liberalismus, opatrnictví, ramenárství, diletantismus, desagregace pudiL neschopnost k necemu prilnout, ani ryba. ani rak
a jiné takové veci. Zajisté, dnes jsou pomery jiné než
za dob Havlíckových a co bylo strední cestou tehdy,
nebylo by strední cestou už dnes. Havlícek ješte socialisty za slušné lidi nepokládal; my dnes je máme
za velmi slušné lidi a mnohé z myšlenek socialistických
pokládáme za ideovou výzbroj strední cesty. Ale jde
o tu základní vLili Havlíckovu, setrvati ve stredu mezi
obemakrajnostmi. Krajnosti jsou dnes jiné než tehdy,
ale problém stredu je stejne živý. Je-li Havlícek
opravdu ceským typem, pak je idea strední cesty obzvlášte ceskou ideou. Vzpomenme, jak prímo bytostne
nelibese dotýkal Havlícka polský a ruský radikalismus
a jak proti nim stavel realistickou ideu strední cesty,
s níž se za žádných akolností
nerozloucil.
Ano,
strední cesta je idea realistická. My známe ty moderní
radikály, kterí jsou uzpusobeni pojmouti pouze krajní
mínení a které jejich nátura pudí dnes ke komunismu,
zítra k fašismu. Moderní radikál je nestálý jako dubnové pocasí. My proti této abnormální pohyblivosti
nestavíme ztrnulost jakO' ideál. Je nutno dahodnouti
se o tom, co je to strední 'cesta. Myslím, že na pr. ani
socialisacedolu a velkých hutí by nevybocavala z pojmu
strední cesty. Nebot i strední cesta je prece jen cesta,
t. j. vede nekam a neznamená stát na jednom míste.
Kdo chce stát, kde stojí, nemLlže si cinit nárok na titul
prívržence strední cesty. Nesocialisavat doly - to není
žádná strední cesta, to není vl'tbec žádná cesta, to je
,tání a prešlapování na jednom míste. Socialisace dolu
hy ješte byla docela slušná strední cesta. Totéž platí
i o odluce státu od církví. Ta také ješte není žádný
heroický extrém.
Kdykoliv jsme mluvili o strední ceste, meli jsme
na mysli tu zdravou a britkou havlíckovskou strední
cestu, která veru'" nebyla dokladem
ustrašenosti,
i když sršela hnevem k radikálním »kafírním politiki'tm«,jakých i dnes máme víc než dost. Jde a to,
abychom se dohodli o smeru výchovy, abychom si
rekli, chceme-li mladé lidi opravdu vychovávati k extrémum, chceme-li v jejich duši vzbuditi neukojitelný
zmatek. Rekli jsme, že mnoho z tech, kterí z nervové
nechuti polemisují proti zásade strední cesty, v praksi
vždy se k ní vrací, protože jen ona mLlže býti v našich
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pomerech skutecným živým programem. Ale doba je
taková, že si musíme dávat pozor i na slova, jež dáváme vecem.

Doba
Edmond

a lidé

Konrád:

8ýt dosp~lý.
N a venkove letního vecera, cestou k nádraží, kudy
jako chlapec provázívals otce, vedle jeho stínu klada
svuj stínecek, všimneš si pa létech, žes už doopravdy
:i docela dospelý. Je to veliký objev. Pamatuješ dobre,
žes kdysi ne úplne veril kvestorovi na universite, když
ti pri prvním zápise rekl »pane«. Ale predevším paraatuješ, jak v tobe byla neporušená ticha souvislost
se vším, s cím jsi si jako díte hrál, promenuje se v myslivce, konduktéra, Old Shatterhanda,
d Artagnana.
Se vším, cos prožíval, príliš záhy veda, že je to zdání,
mezi detmi oznacované puncem »jen' tak jako«. Stálá
souvislost s celou detskou filosofií »des Als ob«, která
pramenila z vedomí malomoci a závislosti. Z vedomí,
že ti není dovolena samostatná zodpovednost, ale žes
ve všem lenník tech velikých. Pri vší vážnosti tvého
podnikání za vším se tmela chladná jistota, že to nepodnikáš zcela na svou pest, ochromující zkušenost, že
to prece jenom není doopravdy. Ovšem, za to byl clovek v bezpecí, žil v ochrane, ale tím méne dály se veci
do opravdy. Clovek tu nebyl k vltli nim, ale ony k vuli
nemu: vedel, že jsou všude na neho nastraženy k jeho
výchove, že jeho výkony nejsou k tomu, aby se jimi
neco udelalo, nejsou, dospele receno, produktivní a živototvorné, ale samoúcelné, pro jeho vlastní zdokonalení, »k jeho dobru«. Toto dobro pokorovalo predevším
a prede všemi, promenovalo život v nezasloužené a
znemravnující dobrodiní. Nic se nejevilo tvým pr.ávem,
vše bylo z milosti, neodpovednosti a nesvobody. Zkrátka, život nebyl seriosní, byl »jen tak jako«, s psychologií »ješte ne« a »až jednou«. Nebyl to vubec život,
byl to stálý odklad. Ani s tím doktorátem se ješte mnaho nespravilo, také ten rostl ješte ve sklenníku, cítils,
jak tvá výkonnost jest vlastne jen formální, za ní stále
ješte nevezela dospelost, život sám. Potom, když už to byl on, nejprvé se to skoro nepoznalo než po ranách: z cista jasna dostávals odevšad pres hlavu, jen se ti trepala. Byla to vrava, v níž
clovek docela na sebe zapomínal. Než bys rekl švec,
prevalilo se to pres tebe, jenjen žes pochopil, c.o nejnutnejšího, a ssebou cpal se vpred. Ode chvíle ke chvíli
se menil rozhled, veci i lidé, charakter sveta se komplikoval, a omyly se strídaly s bludy. Bylo to stálé prohouzení, každého dne se cloveku znova zdálo, že vcera
ješte spal. Nekde uprostred té tlacenice zvolna poprvé
zatušil, že ješte nic neví, nic neumí a nic není.
*
*

*

Old Shatterhand a d Artagnan se ted jmenovali trebas N adclovek a Marx. Ale byli to stále ješte oni. Umístilo se to v témže závitu mozkovém, veliké myšlenky
si lehaly do detských postýlek. Jak bezvýznamnou se
ukázala spousta vecí, jež ti byly vštípeny! Skoro jako
na vojne: bylo ti dovoleno kourit, ale tvé nejlidštejší
city dostávaly kasárníka. Pravdy se borily a jistoty ?dplouvaly, mnoho slov pozbylo smyslu. Jednoho dne ne-
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zbylo než vší silou dát se d'0 své prevýchovy; pak-Ii
clovek nechtel utonGut. Težko ríci ostatne, co je protivnejší: výchova ci sebevýchova. Clovek se rozdvGjí
a najde v sobe samém nového, ješte nesnesitelnejšího
lenního pána. Ale na nikoho clov,ek tak dobre nemá
vliv jak'0 na sebe sama, a najdou se i noví ucitelé, jejichž mravní autorita není nemile zatížena výkonnou
mocí, a jejichž prevaha se uznává už proto, že jsi si je
zvolil sám. Veci, jež se nyní dály »k tvému dobru«,
už nepokorovaly. Kouzelná doba, kdy zacla splývat
nutnGst s vlastním práníT"b -.
Vystrídá se pri tom halda svetových názoru. Musí
se jich mnoho vystrídat, než clovek vubec nejaký má.
Jsi ve stavu stálé reorganisace, a život je v jednom
kuse rozházený jako stavenište. Jsi živ z konfliktu a
nebyl bys zdráv bez nejaké ideové bolesti, nebyl bys
celý bez nejakého rGzporu, nebyl bys SVllj. kdybys k nekomu nepatril. To je vek krvavé charakternosti a vetrných mlýnu, krGuceného slGhu a metafysiky, sebevražedné duslednosti a smrtelných pochyb, kdy se clovek
nemuže dopít vážnosti života.
Všelijaké hríšky, pravda, se zahnizdují nevykorenitelne. Jsou veci, které ani sebevýchova nezmuže, prGtože uz výchova je zatvrdila v odporu. Ale když se
jich clovek dost dlouh'0 bál, ukáže se posléze, že na
nich prece jen tolik nezáleží, a že se s nimi dá žít. (Nebot pudGvý cíl sebevýchGvy jest, naucit se žít.) Už te
ani nebolí, ani ti krev studu neženou do skráni: viny,
jež vinami prestaly být, zlo, jež zmalichernelo, prítež,
jež odpadá. Jaké ulehcení, 'Odpustit si neco s dobrým
svedomím!
Stane s,e pak jednoho dne necG obrovského: dostals
moc. Opravdivou moc nad nekým (ne jako v lásce nad
ženou), držíš v ruce cloveka. Skutecného živého cloveka i s kuží a chlupy. Kdosi te zacal poslGuchat, stal
jsi se nekomu ucitelem, jak jsi si jej sám volil, a to se
bere velmi vážne, tím vážneji, cím zrejmeji vysvítá, že
se to musí umet. že. se musí rozumet SGbe i jemu i vecem.
. I i
Tehdy jsi se teprve dostatecne poucil, co to znamená, mí ti takt. Nevíš pak už, kdy jedno prestalG, a zacalo druhé.
Ale potkal s: jednoho dne 'cosi nesmyslne smešného, nepochopitelne absurdního. Nepoznals to, a ono to reklo:
já jsem Old Shatterhand. Zavrtels hlavou, bylo to naprGsto cizí, nedovzpomínal jsi s'e. Co je to, Old Shatterhand?
*
*

*

Nesporne až príliš je vecl, jež nestojÍ' za zlámanou
grešli: X. je hlupák, Y. darebák, tihle -i sté jsou kýcari
a tam ti šarlatáni. StátGtvorným chybí rozhled a GpOsici hloubka. V té a té instituci 'Obchodují moci, ta a ta
skupina korumpuje verejné mínení, profesGr Syrovátka
je kefas ducha, a spisovatel Samouk fi:xluje s ideovostí.
Petr te zradil, prGtožes nepozdravil u vrbicek, a Pavel
te nenávidí, ponevadž jsi za neho tahal kaštany z ohne.
Chybí nám kultura, tradice, charakter, odvaha, temperament, vubec: ta zatracená ceská malGst -!
Ale clovek by neveril, kolik toho ve zdraví prežije;
nehlede k tomu, co je velikých a krásných vecí i lidí,
kterí zachovávají ve svete souvislost nadeje. Kdykoliv
treba, clovek v sobe nahmátne sebe: svou podstatnost a
svou odolnGst. Ví, že už neco vydrží. DokGnce, ve vší
kromnosti, že neco platí: sebe menší, ale urcitGu hod-
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notu, ne tak presnou a tvrdou, jako peníz, ale prec
ohranicenou a živou jako plod na strome, jakG ruka,
která pracuje.
Clovek našel své místo a své meze. (Ale ty se bohdá
ješte trGchu rozšírí.)
Potom, cosi nového a prastarého nenáhle se nastrádal'U, co je i tíhou, aby dalo rovnováhu, i popudem,
jenž dává vztlak; cosi vždy prítomného, prekrásne vecného, CGje tvým nejspolehlivejším a težkG delitelným
vlastnictvím: denne znovu pred vecmi i lidmi prožíváš
rozkoš zkušenosti. Mužeš se docela vážne obracet
k sobe 'Oradu a ciníš to, i když se 'O ni obracíš k jiným.
Ale snad jednou i tato rozkoš bude se zdát detinská.
Ukázalo se také, že máš cosi jako svetový názor.
Nikdo nerGzhodne, je-li tD názor nejsprávnejší: ale
dává ti nejvetší a nejsouvislejší množství predstav, a to
tvých nejplnejších. Je to pro tebe ten nejplodnejší svetový názor, a zdá se nyní, že se s tebou narodil. Žes ho
nenabyl, ale žes jej' v SGbe odjakživa nosil, tak jako
vuj osud.
A vychází na jevo, že máš i takGvou nejakou vec,
jež se zve charakter. Tvoji prátelé to možná s ochotou
POprDU, ale to je, zvlášte v Cechách, spíše bežné úsloví
o bližním, které se nebere zcela dGslova, národní zvyk
zneužívati slov »bezcharakterní« a »bezcharakternost«:
oblíbený druh mravníhG kokainismu. Stací foukat do
polévky, když jiný nefouká, a už jsi bezcharakterní
chlap. Vím '0 rade bezcharakternkh
chlapu s charakterem (moje prátele nevyjímaje). Anebo nevím, co je to
charakter: leda by se tím mínil ideální pudorys mravní
krásy, jakou požadujeme - od tech druhých.
A posléze máš ješte neco, svuj statek nejdražší, jenž
te nikdy neopustí. Znáš krutou nestálost všech vecí,
je jistota, že nic není jisto, vyzkoušels neúprosný zákon
opotrebování, jímž stojí a padá vše, i ty sám a predevším ty. Máš neúnavnou 'Obraznost pro strízlivý všední
den, již každý zná, jen díte ne, a která te budí ze sna máš starosti.
Starati se, starost, staroba - ano, jsi dospelý. Ješte
daleko není všechno definitivní. Ale už je to tedy dávnG docela doopravdy. Rozkoše i nerozkoše zmenily
svou tvár. Jinaká je tvá nesvoboda, jinaká závislost.
Jiná je tvá, láska i tvuj hnev, tvé veselí i tvá ješitnost.
Ostatne, to je proste vývoj. Ale vedet tedy už skutecne,
co t'U tedy ten VývGj vlastne jest! Vedet to zeza všeho
rozumu, bezprostredne
vlastní zhnetenou kuží! Ted
teprve to slovo nabývá smyslu. S potešením se clovek
jiných, príliš zvucných, definitivne zríká, dlouho mu
svým pathetickým stínem obluzovala zrak. Jaké kouzlo,
hledeti bez príkrasy!
Není to ovšem zadarmo. Nevyhladitelne te poznamenala nejedna hGdina. Nekde neoo nikdy neprebolí.
Komu ve vrave utali prst, tomu už nenaroste. Komu
vyrvali kus srdce, je vyrván. Možná zápasils na smrt
s Bohem, se ženou, s dílem, stonals do krve nesmrtelnými 'Otázkami a smrtelným hríchem. Vášne cisté i necisté spalGvaly ti mozek. (A ješte spalují, j,ešte stuneš,
jdte zápasíš.) Ve tvé duši se klGpýtá 'Onepohrbené viny
a pohrbené nadeje, 'O nedosažené sny a znehodnocená
splnení. Blesk sjel nekolikráte po tvém temeni, tvé nitro
nekGlikráte vyhorelo a nekolikráte zmrzlo. Už te nikdy
mládí nezasype ružemi, a co je znetvoreno, je znetvoreno.
'
Ale potkat dávné druhy a vycíst z jejich tváre, že to
také prodelali. Videt rozlušteno, CD ti kdysi ukládaly
hádat jejich rysy. Nekterému se nezmenily, neprožil
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ie, existuje, trvá, ale jen tak jako Prašná brána: chodí
se okolo. Za to jiný už te predhonil, a priznáš mu
S úctou, že je ten silnejší. Ano, tvorí se stupnice hodnot. Už se približne rozezná, kolik kdo obnášíme. V tom je veliký puvab.
ázky, s životem uzavrené pred dvaceti léty, se samoinne vyplácejí. Tríbí se to kolen tebe, je prehled a je
adostiucinení.
A potom, cas: máš už nac vzpomínat, a veci mely
kdy se osvedcit. Je znamenité, drží-li neco deset, patnáct let. Nový druh lásky patinuje místa, predmety
profily. Rozkoš trvání podnecuje k duvere. Jsou city,
jež se zúrocily, a strašne pekne se tiskne ruka, kterou
tiskneš dlouho. Jsou bolesti, bez nichž se už neobejdeš,
a které nevymeníš než za toho, kdo ti je zpusobil. Jako
tichý šik jde množstvím krok vrstevníku, a uvedomíš
si náhle nemé, bezdecné sourucenství generace. N ezárí už novostí. Už neoslií.uje. Ale je tu, a tys tu s ní.
Prijde chvíle, že život spocine na vašich bedrech, a vy
jej ponesete. A prece jen ješte jsi mlád. Jsi nepružnejší, než jsi
byl, však pevnejší.
Jsi méne zdráv, ale jsi otužilý. Pocítáš a odhadneš
i: hm, tak asi v polovici. V dobré polovici života. To
hlavní je teprv pred tebou. Je na case oprít se do toho,
ted nebo nikdy. A opreš se. Možná, konec koncLl, že s tou dospelostí je to 'Optický
klam. Život je príliš krátký, snad nedospejeme nikdy.
A možná za tricet let se soucitne usmeješ tomu, C'ÚS
dnes napsal. Možná, pokrcíš rameny sám nad sebou:
d'Artagnan, Old Shatterhand.
Ale to nevadí. Uprímne receno, takhle pred usínáním, vycerpán po mnohodenní drine, ovadlý únavou,
oschlý starostí, otráven dny nerovnÝlJli a hrbolatými
jako nouzové dláždení - nejs.i to ty, jenž s nimi hovorí? Nejsi to ty, kdo se smíreným úsmevem je vítá
u svého lože? Vstali z tvé chlapecké postýlky a tu jsou,
sláva jim. Už je nezapreš, jak Petr Pána. Už není treba
stydet se za ne. Nebot tito dva strašliví bojovníci jsou
mír tvých nocí. Jsou souvislost tvého »já« a sladké
bezpecí tvého prvního domova. Good evening, Mr.
Shatterhand, bonsoir, d Artagnan, budte vítáni, milí,
starí druzi, sednete a vypravujte. -

i

Literatura

a umení

Fotografie jako nové umení.
Vedle zpravodajské fotografie, která svou existenci
zakládá jen na vynálezu Daguerrove, za celou dobu
trvání fotografie byl ucinen jediný vynález, jehož dosah znamená v nekolika smerech prevrat v názorech
praxi: totiž vynález roentgenofotografie.
Pokusy, užíti fotografie jako nového, optického umení, jako cisté svetelné tvorby, jsou pokusy teprve nejnovejšího data. V dobe', kdy malírství octlo se po kuhismu v krisi, jsme pojednou svedky vzniku nového
optického ci, chcete-li, výtvarného umení.
Jako základním živlem socharství je hm o t a, jako
základním živlem architektury je pro st or a principem malírství bar v a, je základem tohoto nového
umení s vet 10. Malírství dá se definovati jako tvorba barevná. Pres to však zproneverilo se nejednou tomuto svému podstatnému charakteru a velmi casto us i-

i
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lovalo zmocniti se hmoty a prostoru a zrovna tak
chtelo se zmocniti i svetla. Temnosvit, Leonardo de
Vinci a zejména Rembrandt a posléze impressionismus
a vzápetí neoimpressionismus.
Ale 'byla-li barva sebe
svetlejší, ovládala-li sebe rafinovaneji jas a šero, byla
prece príliš hmotná a težká, než aby mohla zastupovati svetelná zárení a jeho 'Úslií.ující jas, i 'Sáhli malíri
nejednou k materiálum pro svetelnost mnohem vhodnejším: madony gotických malírU! a ruské ikony byly
inkrustovány broušenými kam~ny, v nichž se lámalo
svetlo, byly obkládány lešteným materiálem a v tom
všem, a ve všech techto a podobných pokusech je
možno videti už zárodky dnešní tvorby svetelné.
Uskutecnení tohoto nového umení svetla, ve vetším
rozsahu a také zralejší dokonalosti, umožnila práve až
fotografie. V zpomeií.te, jak praví Havlícek v jednom
svém epigramu:
Lecos malíri
jenom svetlo
Ted se na ne
a samo se do

vyvedli,
nedovedli.
svetlo rozhnevalo
malírství dalo.

Základem této svetelné tvorby je tedy fot'Úgrafie, ale
ani ne tak ona bežná amatérská fotografie a zpravodajské kodakování sveta, jako spíše vlastní -elementární
fotografie, totiž cit I i vos t v u c i s vet I uch em i c k y p r e par o van é p I o c h y skla, kovu, papíru, celuloidu atd. Toto je sám základ fotografie.
kdežto perspektivistická temná komora je tu už vecí
druhotnou.
(Té se používá k reproduktivne zpravo~
dajskému zachycení skutecností a i tech, které unikají
oku a dají se uciniti viditelnými jen fotoaparátem.)
A tento základ' fotografie jest také základem nového
básnictví svetla.
Man Rayovy fotografie jsou onou cistou a svetelnou
tvorbou, fotografií bez aparátu, fotografií, v níž' svetlo
stalo se novým výtvarným prvkem, takovým jakým
je v malírství barva, jakým je hudbe ton. Básne, jež
rodí se ze svetla - fo t o gen i c k é u men í. To,
co cástecne naznacila již fotografie
astronomická a
roentgenová, která dala cloveku uzríti veci podivuhodné krásy dosud nespatrené, je tu použito k uskutecnení hodnot básnických. Malírství pred kubismem
reprodukovalo s menší ci vetší svobodou skutecnost.
Od Picassa jalo se básniti barvou a tvarem. Pred Man
Rayem byla fotografie svou praxí vlastne jen reprodukcí. Od Man Raye tvorí již uvedomele svetelné
básne.
Prá!ce se svetlem, které jsme spoutali a které jsme
donutili, aby se stalo naším štetcem, naším tvárným
prostredkem, zdá se býti úchvatnejší. Dokonce nekterí
po Man Rayovi prohlašují malírství za prekonanou historii, když otevrené oci mohou býti zahrnuty bohatstvím nových optických zázraku. Malírství není fotografií, totiž není napodobením skutecnosti. Ale Man
Rayova fotografie není také pouhopouhou fotografií,
chápeme-li ji jako reprodukci a kopii jevu. Ale je
pouh'Úpouhou fotografií, mužeme-li ji charakterisovati
jako s vet e I n Ý z á p i s.
Ty Man Rayovy fotografie,
kdy mezi svetelný
zdroj a citlivý papír jsou kladeny predmety, které více
nebo méne tlumí svetlo, zapisují tak rozmanité svetelné kvality a kvantity na citlivý papír, fotografie,
která se obejde bez objektivu a bez kamery, která. dosahuje takových škál cerné a bílé, jaké neobdržela ani
Rembrandtova
grafika, jsou prvním krokem do no-
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vých oblastí. Fotografie Man Rayovy vyhlížejí nekdy
jako fantasmagorie.
Nezapomenme, že Man Ray je
American, že je syn zeme zázraku a vynálezu ze zeme,
která zplodila nejen Walta Whitmana, ale i Edgara
Alana Poe. Jsou-li fotografie amerických ilustrovék...
ných magazinu v duchu Whitmanove,
jsou Man
Rayovy fotografie v duchu Poeove.
Man Rayova iniciativa pusobí dvojím smerem: jednak
v užší oblasti fotografie, kde ukazuje možnosti fotografie zbavené povinností reprodukcních k tomu cíli,
aby se stala samostatným 'Iýtvorem a jako všechno
umení organisovala
skutecnost v skutecnost novou,
vyššího, umelého a duchového rádu. Toho dosahuje se
nejrozmanitejšími
methodami. Ovšem za správné je
považovati toliko methody c i sté p r á c e. Methody,
honící se za malírskými a ve filmu za divadelními
efekty, jí nejsou. Za to rozmanitá transparentní prekopírování, nebo pretisky, nebo. také obratné fotomontáže organisují skutecnost v jakousi novou skutecnost, at už jako básen, nebo jako humor. Fotografický humor, to by byla kapitola sama pro sebe, a kapitola ciste nová.
Ale Man Ray svou prací má vliv ješte v jednom
smeru: na malírství. Mluví-li se dnes mnohdy o zániku malífství a priznává-li se budoucnost fotografii
a filmu (je treba znám výrok Leninuv, jenž jako jediné vážné umení jmenuje kino), je tedy treba napred
objasniti, co se temito vecmi rozumí.
Všechna výrobní práce clovekova prubehem dlouhých století a zejména s prevratným urychlením ve
století XIX. dospela nových forem a nových výsledku
proste proto, že se chopila noVých method. Mezi údobím rukodílné práce, civilisací umení a remesla a mezi
dnešní strojovou dobou je rozdíl, dnes už nepreklenutelný.
umelec predstrojové doby byl pouhým remeslníkem a nekdy pouhým nástrojem. At sloužil církvi
nebo cemukoliv jinému, málo kdy sloužil jen umení.
Dnes chceme, aby ve svém oboru byl svrchovaným
tvurcem, a dnes opravdu M attisse ci Picasso jsou více
poslušni zákonu barev než treba zákonníku francouzského. A jestliže dnešní dopravní inženýr, dnešní továrník na auta, vagony, lokomotivy, pracuje docela
jinak než stredovecí kolári, vyrábející dostavníky a
zdobící je slohovou dekorací, musíme priznati, že vlastne v oboru celého umení nejsme svedky takového pokroku. Výtvarné umení zustává trvale na remeslné
basi. Architektura, pojímaná jako výtvarné, dekorativní
umení, vyzkoušela všechny možné zevní formy a prece
mezi zpusobem, jak dnešní zedník klade cihlu k cihle,
a jak primitivní clovek lepil svou chýši, není rozdílu.
A primitivní divoch kreslil na stenu jeskyne týmž zpusobem, jakým pan Picasso kreslí na plátna své figury,
7. nich'ž my, prumerní
diváci, jsme sotva 1O:o/d videli
v originále a z devadesáti procent je známe z mechanické reprodukce. Staré methody v moderní dobe nevyhovují proste proto, že nestací poptávce. Každý má
právo slušne a dustojne bydliti. Byt by odpor umelcu
architektu proti industrialisovanému
stavebnictví byl
sebe vetší, doba jej vyžaduje a bytová krise a povznesení tlrovne bydlení se bez nej nevyreší. Také má
každý právo na umelecká díla. Originály Picassa ci
Mattisse jsou však nedostupne drahé a my se nechceme ~pokojiti náhražkou jejichepigona
desá~ého rádu.
A není vlastne fotomechanická reprodukce olejového
obrazu, a to i ta nejdokonalejší takovou absurdností,
jakou je korintský sloup, odlitý do železa, jakou jsou
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železné gotické mosty, reprodukce kamenných chrlicu
v oceli, jako je absurdní k až d á napodobenina? Je
treba, aby i umení chopilo se stroju ne jako reprodukcního, ale jako pro d u k cní h o prostredku. Na
príklad automobil je automobilem, mechanickým prostredkem, jenž není napodobeninou, ale útvarem samostatným.
Man Ray, býval)' malír, jenž opustil paletu a štetec,
aby se chopil fotografie a jenž to ucinil ne proto, aby
fotograficky r,eprodukoval, nýbrž aby ji vytvoril na
svých listech,' je príkladem tem z moderních malíru,
kterí hledají nové prostredky a nové materiály, dnešku
lépe odpovídající. Ruský konstruktivista
Tatlin definuje výtvarné umení jako práci s materiálem a v materiálu. V)-tvarná kultura podle neho odpovídá kulture materiálu a dokonalosti jeho obrábení. Nuže, pak
zajisté není materiál renaisancních malíru na výši doby. Barevné svetlo elektrick)'ch žárovek ci reflektoru
je svítivejší než pigmentová barva. Moderní oko, okouzlené treba jen leskem automobilové karoserie, snadno
shledá nános barev na plátne hrubým a neobratným.
Drevené koule, které vyrábeli soustružníci, byly jiste
hotov)'ll1i bramboroidy proti koulím ocelov)'ch ložisek,
jež jsou vtelenou precisností; a bez precisnosti se pracovat už dneska proste vLlbec nedá. Man Rayova práce
je precisní.
Man Rayovy fotografické listy nejsou urceny k tomu, aby byly rozvešeny po zdech pokoju. Patrí do alba
a do knihovny. Jsou seriovým výrobkem jako kniha
v knihovne a boty v šatníku. Jsou to fotografie; ale
ne ofotografování neceho. Dva trojúhelníky, tužka a
vajícko byly položeny mezi svetelný zdroj a citlivý
papír. Nebo ocelová spirála a kostka cukru .. KI~c a
plynov}' horák. Ale na nich nezáleží. Ty vec! neJsou
í1icím. Jsou tu jen fotogramy s prekrásnými škálami
cerné a bílé, nevšední rozkoš oka.
Rozkoš oka. Nezapomíná precasto malírství, že mu
nemá jíti o nic jiného., nežli o rozkoš zraku? Ze jeho
úkolem je sytit žízen našich ocí? A že by se melo ptáti,
které barvy a které tvary hoví nejvíce našemu zraku,
;enž není t)'Ž jako stredovekého clov,eka? Pak by malírství pochopilo, že to bude použití nových, opravdu
moderních method pracovních, které umožní vytvorení
Jel, jež se prudce zmocní smyslLl a citovosti moderního
cloveka.
O. M.
André Maurois:

o

soucasném anglickém románu.
Uverejnujeme
z »Les Nauvelles littéraires«
tento. clánek francauzského
autora, který je mezi dnešními Francauzi nejpresvedcenejším
anglafilem a
svým krásným
»Mlcením plukavníka
Brambla«
dDkázal své hlubaké i puvabné pachapení britského. ducha.

V tDmta clánku budu mluviti jen o. peti nebo. šesti spisovatelích; a tech" kterí se mi zdáli býti »predstaviteli«.
Vybral jsem
dasti nové: není to. povera. a já neverím v pakrak umení.
Narýsujeme

si zprvu hlavní abrysy.

a) Tato. anglická generace se pred nedávnem odpautala .od
viktDrianismu.
Ve své svabade nalézá rozkaše, které si jen
s jistým úsilím dovedeme predstaviti. Stendhal by: ta lépe pochopil, pratože an trpel jako. tato. generace patlacováním
myšlení.
Tntelektuelní Anglie oddychuje j~D mladý kUII, kterého. pustili
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prerie. Smí se volne mluviti o náboženství, lásce, politice;
kakují se všechny prekážky; nekteré se rozbijí; to je jen
• jemné.Aldous Huxley ve své první (a krásné) kapitole knihy
Antic Hay« projevuje zrejme živou radost nad 'tím, že muže
• dati cetbu bible s teorií o základeGh sexu,
V otázkách tela poskytl freudism anglosaskému duchu
v Americe jako v Anglii) masku, které potreboval, aby se
:vážil.Pod záminkou vedy premohl Anglican staleté »potlavání sexu«. Smelo se ríci pod jménem »p6hlaví«, co bylo zazáno pripomínati pod jménem »Iáska«. Joyce osvobodil slov. Proust se prekládal. Od té doby jest svoboda myšlení a výv Anglii vetší než ve Francii.
b) Tito emancipovaoí zustávají naprosto Anglicany. Jane Har. sonová praví ve svých krásných »Pametech studentových«:
JAž do chvne, kdy jsem poznala tetu Glegg, neznala jsem
IRmu sebe. Já jsem teta Glegg; ríkám to s úctou. Nosím
pred svetem masku zdvorilosti a svetové kultury; mám pokrokovémyšlenky, snažím se udržeti styk s každým modermm hnutím, ale na dne všeho toho je teta Glegg, prísne a nerozumnekonservativní, plná predsudku, hluboce vrostlá do své
rodné pudy.« Toto roztomilé vyznání by mohlo býti vyznáním
celémladé Anglie. Jsou všichni. tetou Glegg. Ve své nové svobode si zachovávají své staré predsudky a obdivují ne bez
príjemné hruzy svou zcela sveží odvahu.
c) Tato beznáboženská generace prijímá od vedcu svou filotofickou nauku. Berirand Russel je jejím myslitelem, myslitelemznamenitým a temným. Ucí ji vedeckému pessimismu, který
tvori dokonalé pozadí románové literature. Osudovost je vždy
poetická,at již se jedná o staroveký osud, který rozhoduje zlociny Oedipovy, nebo o nedostatecnou sekreci vnitrních žláz
která zavinuje chyby ministerského predsedy. Obraz, který po~
dává tato nauka o lidském stavu. tot zmatená skupina ubohých
~u, kterí se domnívají, že jednají svobodne, že milují, nenáVidí,vym);šlejí a usuzují, ale kterí ve skutecnosti jsou pouhými
hríckaminejakých fysických a chemických, zoufale jednoduchých
zákonu.Veda sama jest klamná. Lidstvo namahave vystoupilo
ua tuto príkrou horu, aby objevilo na jejím vrcholku telefon
bez drátu. Vedecká filosofie jest tragickou filosofií. (Nalezla
v divadlevelmi pekný výraz v »Krabech« od Beatrice Mayorové.)
d) Toto tragické chápání života vede k jemnému soucítcní
s lidmi; predevším proto, že se nelze ubrániti lítosti nad temi
ubohými tvory, vždy obetmi nevylécitelných ilusí, vžy poutanými marnými úkoly, které je nevedou k nicemu než ke smrti'
za druhé proto, že vedecký fatalismus, znemožnuj ící všech~
úsudek,ukládá 'Spisovateli - romanopisci podivuhodnou nestrannost ke svým osobám. To jest u Francouzu prípad Prousta.
V Anglii prípad Forstera. Když nám Forster ukazuje v »Ceste
do Indie« Mohamedány, Hindy, Angl 0- Indy, nechce nás tím
presvedciti,že jedni mají pravdu a druzí ne, že jedni jsou dobrí
a druzí špatní; ne, jsou takoví, a to je vše. Forster je popisuje,
jakoby popisoval brouky nebo ještcrky; lituje jich uprímne,
že jsou lidmi a že svými nevyhnutelnými ciny vyvolávají bolestné následky, které ani nechtejí ani nepredvídají. I Bertrand
Russr! ukoncuje svého »Ikara« takto: »V celku jest veda bezmocná,nejdt'Hežitejší jest dobrota srdce.« Tak podivnou oklikou
vyvolávávedecký materialismus a jeho mravní porážka u nejlepších spisovatelu jakýsi citový mysticismus.

*
itový mysticismus, význacná síla zájmu, se mi zdá býti
ní vlastností spisovatelll jako je Forster, Virginia WooI, Maurice Baring, a pripojil bych Arnolda Bennetta, ackoli
na ží k predchozí generaci, protože pokládám »Riceyman steps«
za jednu z »nejmladších« knih soucasné anglické literatury. Temito význacnými díly Iie dnešní anglický román zprfbuznuje s ro-
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mánem ruským, s Tolstým, Dostojevským a hlavne Cechovem,
snad nejvetším ze všech, který pomalu zaujímá své místo v Anglii stejne jako ve Francii. Z toho by se dalo usouditi, že anglictí
spisovatelé jsou pouhými žák-y. Vidím rozdíl mezi nimi a Rusy
alespon ve dvou hlavních rysech.
a) U Rusu se zájem jeví smutným soucitem. U Anglicanu
jest tento soucit provázen vždy jistým smyslem pro komicnost.
Pohližeji s vážným pohnutím na utrpení lidí, ale dovedou se
od neho odpoutati, jako by se na ne dívali z velké dálky, z jiné
planety. Pak vypadají lidské útrapy tak malické, že duležitost,
Her ou jim prikládáme, se stává nutne smešnou. Tento názor,
tot humor. »Jsem humorista,« praví Pirandello, »protože vidím
zároven smešnou i tragickou stránku vecí«. Anglický spisovatel
trpí za své hrdiny, ale zachovává si zároverl dosti svobodného
ducha, aby pochopil, že toto utrpení jest nepatrným zjevem.
U neho jako u Prousta, jako u Flauberta udelalo »absolutno
vlastního já« bankrot. Nekterí mezi nimi se snaží dodati lidským príbehum jejich skutecné duležitosti tím, že je promítají
do nadprirozeného sveta. To delal Swift. To delá David Garnett.
Námet »Dámy v lišku« by byl nesnesitelne smutný, kdyby nebyl
prenesen do nemožného. Humor jest-opravdu
jedinÝ.--slusný
zpusob, jak býti smutný.
b) Od okamžiku, kdy zacali psáti velcí Rusové, probehl evropskou literaturou nový proud stejne duležitý a silný, jako byl
na príklad romantismus. Zdá se, jakoby spešnost moderního
života, smes obrazu v našem duchu, které ve skutecnosti jsou
od sebe vzdáleny, smes vyvolaná rychlostí dopravy, telefonem,
kinematografem, mezinárodní informovaností, zpllsobila, že mozek cloveka v r. 1926 nefunguje již tak jako mozek z r. 1913.
Cas i prostor jsou z porádku. Celá zeme jest prítomna v jednom
z našich pohybu: Amerika est svcdkem života v Paríži, Francie
života v Chicagu; nad našimi hlavami hovorí Eiffelova vež
s Londýnem. Ve Francii vyjádrili dva výborní spisovatelé první
tuto všudyprítomnost moderního života; jest to Jean Giraudcux
a Paul Morand. V Anglii jim dokonale odpovídá Virginia
\Voolfová.
U velkých Rusu jest jednota casu a jednota místa zachována
v nitru každé sceny. Scena se odehrává na urcitém místc, jest
hrána urcitými herci, v urcitém okamžiku. U Virginie Woolfové
se zdá, jakoby schopnost pohledu byla: stále pohyblivá, zároven
na délku osy casu a osy vzdálenosti. Aniž bychom si dobre
uvedomovali, jak tomu jest, cítíme, že celý vesmír a dokonce
všechny obrazy minulosti jsou obsaženy v tom tak krátkém
okamžiku. -A ta myšlenka není stísnující. Naopak vzbuzuje
ve ctenárí veselý zájem o vše, co jej obklopuje. Vše se stává
živým a zajímavým. Cítíme pevne, že život jiných bytostí jest
spojen s naším, milujeme je lépe, toužíme vedeti VÍce o tom,
co si myslí, co si predstavují. Nabýváme duvery. Nemohli
bychom dobre ríci proc, nebot Virginia Woolfová nic nevysvetluje, nepripisuje životu žádný smysl, ale probouzí lásku k životu
pro život samotný, jako melancholickou komedii, v níž na bledém a bílém pozadí vrhá slunce tancící skvrny.

*
Ucinme zaver. Predevším neprítomnost »mravních« smeru,
pojímáni fysického sveta, který Jest vedecký a bezútešný. Zadruhé: spisovatel, pohnut tragikou tohoto pojetí, jest náchylný
k velké soustrasti s lidmi, k velkému zájmu o svou dobu. Konecne, tento zájem jest smísen (protože jest anglický) s jemným
pobavením: mystik zustává humoristou. Tak asi pripadá dnes
cizímu prátelskému pozorovateli stavba intelektuelní Anglie. Co
se týce ceny del, vzbuzuje v nem hluboký obdiv. Mladí anglictí
spisovatelé dneška: mohou pracovati s duverou; mohou dáti své
vlasti jedno z velkých literárních období.

Plltomnost

254

Poznámky
Jakou cellU mají koalicní sliby. Pod tímto titulem zrTÚ-nili
jsme se v predposledním
císle, navazujíce
na jednu ep.sodu
z Macharových
pametí, o presidentove
prání stran nástupce
v jeho úrade, a o zpráve plzenské »Nové doby«, která vysvetlovala, že koalicní politikové sice nejdríve slíbili vyhoveti Masarykovu prání, potom však se sešli a usnesli se na necem jiném.
Uvádeli jsme pana senátora Habrmana ve spojitost s touto zprávou a vyjádrili
jsme názor, že tu patrne jde o akt malicherné
zlomyslnosti, aby bylo dáno dru Benešovi na srozumenou,
že
jeho kandidatura
na Mad presidentský
nebyla nikdy brána
vážne. Jak se nyní docítáme v »Právu Iidu« a. »Nové svobode«,
napsal pan senátor Habrman dopis redakci »Prítomnosti«,
v níž
jí sdeluje, že žádné takové zprávy do »Nové doby« nenapsal a
že není zvyklý jednati takovým zpusobem, jaký mu »Prítomnost« podkládá. Nedostali jsme sice ani nikde necetli žádného
takového dopisu od p. Habrma.na, chceme se však držeti toho,
co z neho cituje .»Právo lidu«; praví-Ii p. senátor Habrman, že
onu zprávu do »Nové doby« nepsal, jsme nuceni mu veriti a
prosíme ho uprímne za oopuštení,
jestliže jsme mu ublížili.
našeho politického
života
Omlouváme se nD, že pozoroyáním
veru clovek se nedostane k tomu, aby našim politikum
podkládal úmysly jen dobré a veril, že chodí po cestách jen rovných.
ZáleŽÍ-Ii p. senátorovi Habrmanovi
tak durazne na tom, aby byl
vyjmut z této skepse, týkající se mravu našeho politického života, velmi se z toho radujeme a ochotne mu dáváme zadostiucinení. To se ovšem týká jen autorství
oné zprávy v »Nové
dobe«, nikoliv však podstaty
celé záležitosti,
totiž toho, že
koalicní politikové dali presidentu
M,asarykovi slib, který porušili. To je hlavní vec, a prirozene nekteré lidi pálí. «Právo
lidu«, jež si na nás velmi otevrdo
ústa, pokud šlo jen o autora
poznámky v »N ové dobe«, sklaplo je hned zase a nereklo ani slova
o tom porušení slibu. »Nová svoboda« pak, sociálne demokratický
týdeník, delá pouze jakési více méne mystické a neurcité poznámky, jimiž snaží se vzbuditi
dojem, že se tu nesprávne
mluví o koalicní prorade a že se to koalice netýká. Tak kdo to
tedy byl, jenž slib porušil? Chce se I'nad od nás, abychom verili,
že Masaryk vznesl svou žádost na vudce nemeckých stran? Na
koho jiného by se byl mohl s tou záležitostí obrátiti než na
vudce koalicních stran? A kdo jiný se pak usnesl kandidovati
na presidentství ne Beneše, nýbrž Svehlu, než opet vudcové koalicních stran.? Odlehcovací pokusy »Nové svobody« nemohou míti
úspechu, dokud tento týdeník nedokáže, že lidé, kterí Masarykovi slib dali, se také vážne pokoušeli jej splniti. Ale neco
takového ani »Nová svoboda« netvrdí a mluví jen o tom, že tenkrát ješte nebyla Petka a potom že byly jiné pomery, do cehož
nám nic není. Fakt, že koalicní sliby, jak se na tomto prípadu
ukázalo, mají cenu nepatrnou, zustává neotresen, af už onu poznámku do »Nové dobYt( psal kdokoliv. - Pokud pak se týká
úsudktl, jež »Nová svoboda« pronáší o našem boji proti koalici,
nedojímají
nás príliš. »Nová svoboda« je také list koalicní, a
jako takový by si mela' uvedomit, že se nehodí k tomu, aby bojovníkum proti nemravtlm koalice dávala známky. Každý prirozene hájí svou kuži, a »Nová svoboda« ovšem hájí kuži koalicní, v níž také vezí. Obžalovaný nebývá spolehlivým soudcem
nad žalobcem.

Dopisy
Ceskožidovské hnuti a sionismus.
Mil); pane redaktore,
dlo -ho jsem váhal, mám-Ii Vás obtežovati
svým dopisem, ale
ÚŽ;1S, který vyvolala sta! Dra Edvarda
Lederera »Židovská otázl{a

29.

dubna

1926.

v našem státe« v 9. císle »Prítomnosti«
u cetných Vašich ctenáru, kterí ctí Vaši revui pro poctive prímé stanovisko pri rešení
ožehavých našich verejných otázek, nutí mne, abych tak prece
ucinil.
Pan pisatel vychází z predpokladu, že je ceská verejnost špatne
informována.
Ocekávali bychom tedy správnou informaci. Informuje nás však jen potud, pokud to vyhovuje tendenci clánku;
Vidíte, jak špatní jste vlastenci, kdo chválíte v sionismu hrdost
a v hnutí asimilantském
vidíte nedostatek
ka.rakteru, vždy!
»stanovisko
orthodoxi'1 je vám prospešnejší
než sionistické.«
Myslím však, že d.osud .nikdo tak pádne nedokázal opaku, jako
pan pisatel - práve touto svou statí -.
Co jest sionismus?
Mohutné, nejen politické, nýbrž pre d e vší m mravní a kulturní obrodné hnutí židovské. Žádá, aby se žid prestal skrývat
za cizí masky a poctive stál pri svém národu u vedomí zodpovednosti za jeho pokrok a cest jeho celku - Odmítá romantické
projevy sentimeatální
soustrasti nad »tklivým osudem Ahasvera«
jako nedllstojné,
nebo( vidí v národu dosti sil tvurcích, aby
vlastní silou budil místo útrpnosti úctu a obdiv sveta hodnot,
Proto ptIsobí k mravní obrode Židovstva, vzornou výchovou mládeže tvorí nový typ žida; provádí prevrstvení
v povolání produktivním. I u nás zrizují se z podnetu sionistického židovské
školy remeslnické, vzorné dílny, pokusné farmy a úverovou akcí
se šírí remesla, zakládají se telocvicné spolky židovské (makabim), jichž pusobení na mravní a fysickou obrodu židovskou
jest u nás s dostatek známo, sionisté pestují i skauting a sport
(primát republiky v plavectví). Rada velkolepých úspechu t v u rcí práce sionistické
v znovu budované
Palestýne
i diaspore
získala sympatie sionismu v celém kulturním svete i v národe
ceském, kterému je blízký obrodou s obrozením vlastním.
Cást ortodoxu (pan pisatel nesprávne tvrdí, že všichni) jcst
odpurcem siorusmu. Jak ve své knize »Kapitoly o židovství a
Židovstvu« sám autor dokazuje, proto, že je sionismus pokrokový,
cení si náboženství,
ale považuje je za soukromou záležitost,
kdežto o r t o d o x i e j e kle r i k á I n í v nejvlastnejším
slova
smyslu. - Demokracie, propagovaná sionismem v náboženských
obcích, ohrožuje pevné hmotné posice ortodoxních rabínu, vládnoucích dosud neobmezene a bez kontroly prostredky nejcernejšího stredoveku. V tom tkví hlavní rozpor obou smeru, jevící
se i v O'tázkách palestýnských.'
Ortodoxie
n.esiionistická sní
o Palestýne obývané židy, modlícím'i se za príspevky ostatních na
svaté pude. Sionismus o Palestýne tvurcí p r á c e, mravní a kulturní obrody a sociální spravedlnosti. Není tudíž divu, že s hlediska m r a v ní h o ceský národ jako demokratický
sympatisuje
se sionismem a nemá chuti - sám se vyporádav s Rímem <Jby podporoval ješte cernejší kliku klerikálu židovských.
Pan pisatel však zduraznuje
kriterium
pro s p e š n o s t i a
konstruuje
prospešnost
ortodoxního
stanoviska
jeho spojením
s hnutím asimilantským.
Nebot odpurci sionismu jsou také
asimilanti. Nikoliv asimilovaní. A asimilaci podléhá každý národ
a asimilovaní jsou plnoprávní clenové n o v é h o celku. Tak i asimilovaný Cech židovského
puvodu jest plnoprávným
Cechem
a nikdo v demokratickém
národe mu plného cešství nebude
upírati. Asimilovaný posuzuje také sionismus jen se stanoviska
ces k é h o. Richard vVeíner, tuším, kdy-si správne napsal: Kdybych byl Židem, byl bych sionistou. Jinak ovšem soudí asimilant.
To jest Žid, který chce zustati príslušníkem židovstva - nazývá
je opatrne skupinou sui generis, aby ušel, jsa jako Cech stoupencem volnomyšlen.kárství,
výtce klerikaris'mu,
p1'otože je organisován politicky na podklade ciste náboženském - ale c h c e
s e stá ti plnoprávným
clenem národního
spolecenství jiného,
vyhražuje
si ovšem volbu tohoto spolecenství podle toho, kdc
práve bydlí (resp. s kým práve obchoduje).
Asimilantství
jeví se organisovane.
Ceskožidovství
omezuje
,vou cinnost po výtce na boj proti sionismu a národnímu uve-
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ení židovskému. Uznává oprávnenost ceských židu, nemecch žirlu, madarských židu, jen nikoliv židovských židu.. Stránský nazval je správne »chteným umíráním«, ale marne
nem žádal »Krásy y. umírání«.
OIitickyhájí sionismtts zásadu poctivé, otevrené politiky pod
tni íirmou, jež zvyšuje pocit wdpovednosti, zamezuje ponemravné cachry a bezsmerným a&imila.ntstvím pusobenou
k t u a ci židu, dosud náš verejný život tak poškozující.
Stá t má zájem na tom, aby nebylo zbytecných trenic meZi
a ne-Židy, které by ohrožovaly jeho rozvoj.
pomer mezi Cechy a sionisty jest dosud vzorný - pres kalení
se strany asimilantské. vlastní zastoupení sionistu v ob- viz nadšené projevy Baxovy a j. - vede, zvlášte v obcích
lšených, k dorozumení a sblíženÍ. Jest i pádným dukazem
os i t i v n í spolupráce národne-židovsk' menšiny v našem
Vejnémživote, a jejího kladného stanoviska k našemu státu.
imi!antství rozpory umele udržovalo. Hájilo svou existenci
draznujíc antisemitismus prostredí, ztežujícího a tak jejich
v·jetí. - Precitlivelostí pro veci židovské a tím fluktuací lik politických stran již nekterí t. zv. ceští židé vystrídali! nárocností na své stoprocentní cešství budili jen tím vetší
tisemitismus.- Udržovalo spolecenství C1Sob,které by jinak,
organisace, byly snad již dávno podlehly prirozené asiaci.
O tom, zda se Žid cítí nárcdne Židem, nebo Cechem, Nemcem
ho Madarem, si musí rozhodnout sám. Toho oddekretovat ne. Ale rec jeho musí být - ano, ano, - ne, ne -.
10 bez r e t n o s t«, kterou Dr. Lederer tak vychvaluje u ortoXU, jest chytráctví. Vypoveditelná smlouva o národní príslušti za jisté koncesse, kterou má na mysli, je contra bonos
res. - V historických zemích prý, tvrdí Dr. Lederer, asimilace nejvíce pokrocila, nebot jest v nich procentne nejméne
, odních Židu. Dobrá. V Praze bylo v roce 19IO napocteno
14.145 izraelit!l ceské obcovací reci, v r. 1921, kdy izra.e1ská
bec na úcet zvlášte ceského venkova neobycejne zmohutnela,
vihlásilyse 14.953 osoby izraelské k ceské národnosti, tedy
o 808 osob více, ac soucasne nemeckých židu o 37"7% ubylo.
K tomuto íaktu poznámky zaj isté netreba. N á rod n o st ne
tedy ceskožidovství pro ceský národ mnoho neucinilo, ba, jak
'sem výše uvedl, prirozený postup dokonce zpomalilo. - A jazykove? Svou tendencí prenárodnovací budilo obavu, že ceským
jazykem utrpí židovská podstata. Sionismus zduraznující židovství,popírající výhradní vliv jazyka na národnost a hlásající
asimilacijazykovou jako vec t a k t u a nestrannosti k rozšírení
ceštiny mezi Židovstvem, prospel mnohem více.
Ve školním roce 1923í24 bylo 22.520 žák!! národne-židovských (sionistických) na školách národních. Z tech navštevovalo
76'2% školy s vyucovací recí slovanskou a jen 23'8% bez vyucovací reci slovan,ské. Asimilantských detí bylo 7.908, z tech
navštevovalo školy s vyucovací recí slovanskou 48'2%, bez slovanské vyuc. reci 51"8%.
Na Slovensku, kam volá p. Dr. Lederer ceskou verejnost na
pomoc asimilantství a ortodoxií proti >>národním Židum«, bylo
na ludových školách 7.677 žáku národne židovských, z toho
73'7% s vyucovací recí slovanskou, a jen 26'3% bez ní, naopak
3948detí asimilantských a z tech 58'9% n<liškole s vyuc. recí
slovanskou a 41'1 % bez slovanské vyucovací reci.
.'ak je tomu v Praze, kde má ceskožidovství takové zásluhy
za l':H!esátiletousvou cinnost? Ve své knize, výše citované, doznáv. na základe statistiky sám p. Dr'. Lederer, že ohromná
cást ceských židt'l, hlásících se k ceské národnosti, posílá své
deti do nemeckých škol. Hic Rhodus, hic salta!
Je~te nekolik slovo podezrení, že je sionismlls »pláštík nemectví«. Pri scítání lidu o volbách videli jsme na rozích plakáty Svazu ceskožidovského: Nevolte židovsky, neprihlašujte
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se k národnosti židovské. N e d e g rad u j t e se na obcany
d r u h é hor á d u. (Pan pisatel v tom vidí práci menšinovou,
já verejnou výzvu k chytráctví a urážku ceské demokracie).
Na Morave rozhawvány ceskožidovské nemecké letáky »Tschechen gegen Zionismus« podobného obsahu, na Slovensku letáky:
Wir sind Slovaken!
Je výsledek takovéto jakCQ as~mil~ce? Pri:zná se chytrák
k menšine židovské nebo radeji hned k stoprocentnímu cešství?
Není náhodou, že se prn oslave padesátin \ct'jskož~dovskéhO'
hnutí sešli titíž lidé - pokud se nestali sionisty (na pr. oba synové
zakladatele hnutí a dríve duševní vudci). Není náhodou, že
všichni tri židovští studenti, kterí jsme byli za realistického
zájezdu jihoceského zvlášte milými hosty p. Dra. Lederera jsme sionisty (dva již v Palestýne, jeden' jako profesor hebrejské
reálky). Jako není náhodou, že Vojta Rakous ve svých feui11etonech naríká, že se cítí cizím v tech ceskožidovských schuzích
- ,samí noví lidé, poprevratoví nadvlastenci, kterí ani správne
cesky neznaj í.
Na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde židé žijí v massách,
mají hebrejské školy«, myslí p. Dr. Lederer, že se asimilace>
slovenská podarí snadno a rychle u ortodoxu, jejichž >'materština je jiddiš, svatý jazyk hebrejš.tina, obchodní.-Elada v • a«,
a kterí >>nikolivz vlastenectví, ale z oportunity« jsou ochotni
pripojit se k nckteré vládní strane? Asimilace je možná trvalým
násilím i nevedomým splynutím, ale jest vyloucena plná asimilace
- ze strachu, zvlášte pri tak príkrých rozdílech zevnejšku. Jest
taková asimilace trvalou? Podle scítáni je u nás' 50'97% israelitt!
národne židovských. Židovsky jich snad volilo 72%. V Cechách
52%, ac podle scítání jich bylo pouze 13'99%.
Pravda, na Podkarpatské Rusi se agrárníci spojili s rabíny.
Ale byla z toho jen ostuda. Klatby, zaríkání, cachry. Jinak nic.
82'1% volilo židovsky. Vrchní rabíni na Slovensku smluvili
soucasne za jiné kšefty úmluvy s národními demokraty a podali pak ve svém kraji svou kandidátku {) ~ hod. pozdeji, aby
byla neplatná. Tím dodrželi obe smlouvy. Za celý postup se
dnes v ceské spolecnosti kde kdo z duše sty d í, pan pisatel
v nem vidí slibný zacátek. Onem rabínum se verejne dokazuje,
jak vyúctovali peníze dobrocinným úcelum, aniž by mohli žalovat, a ty má ceská verejnost podporovat?
Proto má' vzít llai sebe výtku, že chce podpo'fOvat odnárodnení
menšiny loyální, která nemajíc vlastního státu, má zcela jiné
stanovisko k Republice než menšiny ostatní. Proto má vytvorit
praejudic, že menšina má splynout se svým prostredím, když je
národne uvedomehi? (Co tomu reknou, ceské menšiny?) Proto
IT)áse pokusit 180.535 poctivých obcan!! znásilnit v jejich ústavou
zaruceném nejsvetéjším právu? Proc vlastne? Pan Dr. Lederer
to rekl ve své sta ti, tak bohaté na protimluvy:
»Sionisté chtejí mít své zástupce v parlamenté. Budou musit
jít blld s vládou nebo s oposicí. Tf) je pro jejich volice povážlivá vec. Vedomi techto obtíží jsou prozíraví ortodoxové
proti tomu. Z toho je vidno, že sionismus není charakterní
a asimilace že nemá nedostatek charakteru. Ortodoxové primkli
by se rádi z prozíravosti k nekteré z v I á dní c h stran, která
by vzala židovské (náboženské?) požadavky za své. Proto je
vám stanovisko ortodoxu prospešnejšÍ.«
Veríte tomu i Vy, pane redaktore?
Váš uprímný
Dr. Franta Friedmann .

Zánik remesla.
Pane redaktore!
V 14. císle Prí t ~ m n o s t i napsal p. dr. Prenosil mimo J tne
v clánku >,0 ohroženém stavu«, že následkem ul}iformování
potreb mnohá remesla úplne zanikají (barvírství, hrncírství),
anebo se omezují jen na správky a prodej zboží továrního
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(hodinárství),
anebo jsou konecne, zejména v mestech, na vymreni (krejcovství,
obuvnictví). Dr. P. sdílí tu teoretický názor
Marxuv o pohlcení remesel velkovýrobou.
Od Marxovy predpovedi uplynulo pul století. Remeslných oboru jest dnes více než
dríve. Za zaniklé vznikly nové obory (fasádníci, parketári, elektrotechnici,
instalatéri,
jemnostrojníci
a jiné). Strojní výrobe
ustoupiti musely remeslné obory, které nevyžadovaly individueJního pojetí (evockári, deštnikári, kartácníci, hrebenári a j.) Nekteré z techto zaniklých remesel se tu a tam roztroušene
vyskytují.
Velice se dr. P. mýlí, považuje-li krejcovství
a. obuvnictví za
remesla vymírající. Rtlznost lidského tela tvorí hráz, pres kterou
se hromadná
výroba nikdy nedo.stane.
Tovární prumysl vidí
v lidském tele 'soumerný objekt. Proti tomu tvrdí anato.mové, že
dokonale soumerné telo se jen zrídka: vyskytuje. Je tedy zrejmo,
že nepravidelnostem,
vyskytujícím
se v lidském vzrustu, vyhoveti muže jedine individuelne pracující remeslník a nikdy hromadná výroba.
Hospodársky arci velkokapitál s vyspelou stroj ni výrobou ubíjí
všechna remesla. Správne zmiiiuje se dr. P. o ka~astrofálním stavu
nekterých našich remesel, zejména obuvnictví.
Stroji a delbou
práce dosithla-zde
hromadná
v)Í.roba význacné úhlednosti výrobku. Mimo to pricházejí tu v uvahu pouze koncetiny, a tu
jakž takž tovární normál ve vetšine prípadu vystacuje.
Zjevnejší abnormality
zustanou remeslníkum
zachovány.
Je dosti
konsumentu,
kterí mohou nosit jen zvlášt zhotovenou
obuv.
I z duvodu vetší trvanlivosti mnozí vyhledávají obuvníka. Proto
vzdor množství skladu hotové obuvi tovární všude najdeme
dobre zamestnané mistry, kterí zhotovují obuv podle míry. Cím
školenejší budou tito odborníci, tím více se jich udrží.
Remeslo krejcovské
postavil dr. P. na první místo vymírajících remesel. I tu by statistika
dokázala neco jiného. Jsem
presvedcen, že mnohý sám snad si kupuje boty ve sklade, ale
jiste si dává oblek šít a nekupuje konfekci. Odev je soucástí
individuality cloveka a dejiny jeho mají význam v kulture lidstva. Ková doba ledacos znivelisovala,
ale ruznosti osobního
vkusu v odívání se nezmenily;
patrne proto, že osobní vkus je
odleskem lidské povahy. Proto remeslná dovednost v krej covském oboru daleko nevystacuje. Je treba zvláštního dumyslu, aby
bylo vyhoveno stále se menícím požadavkum,
na odev kladeným. Hromadná výroba neprichází tu ani v úvahu. A tak krejcovské remeslo je z této strany pred zánikem chráneno. Stejne
nenahradí
sebe vyspelejší
strojní
výroba
skupinu
remesel,
obrábejících
drevo a kov. Príkladne zámecnictví má své jméno
od zámku a obrovský klíc nad vchodem ukazuje jeho stanovište.
Oba tyto príznacné predmety dávno zámecník nevyrábí. Továrna
mu dodá vše až do šroubku a prece je nezbytne potrebným.
Každý významný vynález vyvolal vedle strojní práce nový
druh rucních rE~meslných pracovníku
(pára, elektrický pohon a
svetlo; telegmf, telefon, radio atd.). Konecne první model každého
nove vynalezeného
stroje provedl vynálezce pomocí remeslníka.
Není pochybnosti,
že zprumyslnení
výroby deje se na úkor
remeslné výroby. Aby remeslo nepodlehlo, musí se strojní výrobe prizpusobiti.. Parížští
krejcí rozmlátili
první šicí stroje,
obávajíce se jejich konkurence. Dnes je šicí stroj nejvydatnejším
pomocníkem krejcího
remeslnika.
Všeobecným
zelektrisováním
umožnen je remeslníkum
i 'strojní pohon. Tovární podnik liší
se od dnešní dílny remeslné vedle rozsahu
jenom zpusobem
výroby; tu hromadná, tam individuelní.
V národním hospodárství
mají remesla i prumysl vyhranené
pole pusobnosti. Každou hospodárskou
krisi prodelává
remeslo
stejne jako prllmysl. Tíseií doléhá však citelneji na remeslné
živnosti, predne protože je to stav financne nepomerne slabší
a pak, když prumysl nemá odbytu, vrhá se na drobný prodej.
Kde se to dá delat, shání zakázky; príkladne u konfekce vyrábí
dle míry a 1. d., ciste po živnostensku. Když však prumysl pre-
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krocuje meze své pusobnosti na úkor remesla, pak lze pochopiti
prosbu onoho obuvníka, který žádal v Prí tom n o s t i, aby
remesla nebyla popravována
na ráz, jak tomu chce zájem vý.
roby, nýbrž tak, aby to vyho.velo zájmu sociálnímu. Dr. P. primlouvá se ve svém clánku za lehcí a bezbolestnou smrt pro prevážnou vetšinu remesel, doporucuje
nás sociální péci atd.
Zaj isté, postavení remesla není ružové, ale není beznadejné.
Naše stavovské sdružování a zvýšené stavovské uvedomení nás
zachrání. Moc kapitalismu
musíme paralysovati
semknutím se
pro spolec11lý nákup surovin. Na. jedné strane zarizuje stát ústavy
pro zvelebování živnosti, na druhé strane neposkytuje dostatecné
ochrany, když se jedná o naše bytí a my se zákonu dovoláváme.
Velkou chybou jest, že se podle statistiky nereguluje príliv do
remesel.
L. \\'eigner
napsal v clánku o budoucnosti
remesla: Remeslo
v budoucnosti
nejen nutnou ale i požehnanou
bylo a bude
formou celkového života hospodárského,
z nehož se musí vyvíjeti do budoucna zárodek nového stavu, kvalifikovaného to stavu
stredního i pro výrobu tovární ku posile a záchrane nároó
i státu.

i

Mor.

Ostrava.

Iulius

Landes,

mistr krejcovský.
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Franz H ellers: Bas - Basina __ B1!l1l. Román. Prel. O. J.
Hradecký.
Obálka K. Teigeho. 31. svazek Románové knihovny
"Aventina«. Nákl. Dr. štorcha-Mariena,
Praha-Zižkov
1307. Za
Kc 22'50.
K lepší111!t Ži7/0tU. Cítanka o nejvetším
bohatství.
Sestavil
Fr. Kucera. Kniha má býti praktickou
príruckou pracovníkum
sociální péce, vydavateltlm a hlavne ucitelum. V knize je mnoho
námetu k vyucování praktické morálce. Výber clánkll od Masaryka, Jiráska,
Bezruce, Machara,
Sovy, \Volkera,
Nerudy,
Krásnohorské,
Breziny, Thákura, Baara, Demla atd. Z obsahu:
Básne, clánky beletristické,
péce o matky a deti, o mládež.
o ochranc chorých, péce o. zdraví, o nezamestnané,
prázdninová
péce, výchova
atd: Vydáno
Ceskou
okresní pécí b mládež
v Ústí nad Labem. Stran 210.
W. I. Yeats: Príbehy ryšavého Hanrahand. Nový preklad nejslavnejšího
irského autora. Skvelé lícení irského lidu. Preložil
1307.
J. Skalický.
Nákl. Dr. Štorcha-Mariena,
Praha-Žižkov
V úprave J os. Capka.
Karel Capek: R. U. R. (Rossums Universal Robots.) Známé
Capkovo kolektivní drama, které založilo autorovu svetovou povest, vychází tu již v sedmém vydání nákl. Dr. O. štorchaMariena,
Praha-Žižkov
1307, jako 16. sv. Lidové knihovny
"Aventina«. Za Kc 10.-.
Adolf H offmeister:
Obratník knzoroha. Román. Autor, príslušník mládé generace, známý až dosud svými znamenitými
karikaturami
a vtipnými epigramy, vstupuje tu poprvé na pole
1307. Za
prósy. Nákl. Dr. Štorcha-Mariena,
Praha-2ižkov
o

Kc 18'-.
I an Dušek: Sociologie. Úvod do myšlení biosociologického.
Obsah:
Co je sociologie?
Biosociologie.
Noeticko-fil05Qfické základy biosociologie.
Clovek je bunecným státem. život
v bunecném státe. Stát je skutecným
živoucím organismem.
Základní zákony biosociologické.
Sociální embryologie. Co drží
státy pohromade. Clovek je otrokem svého prostredí. Nížina
kletbou Slovanstva.
Jak vznikl ceský národ. Problém ceskonemecký. Proc se Evropa nábožensky rozpoltila. Clovek se pohybuje ve smeru nejmenšího
odporu. Jak se zrodil Nový vek.
Sociální pathologie. Sociální therapie. Nákladem autorovým.
Camille Lemonnier:
Moloch. Román. X. svazek spisu C.
1307.
Lemonniera,
jež vydává štorch-Marien,
Praha-Zižkov
Za Kc 30'-.

Cosepíše o našich

knihách

Aulal Stašek: Vzpomínky.
Pamctí, knihovny literárních vzpomínek sv. I. Pécí III. trídy Ceské akademie vcd a umení, nákl.
Fr. Borového v Praze 1925. Stran 570 za Kc 60'--.
Antal Stašek, dnes dvaaosmdesátiletý
starešina ceských spisovatelu, stál vždycky ponekud stranolJ. v ceském verejném živote,
a( literárním at politickém,
a osamocené toto postavení muže
hranatého a vyhraneného
mu zarucovalo
samostatnost
úsudku
o vecech i osobnostech našeho domova. Syn starodávného
a jadrneho rodu selského, hloubavého nábožensky a uvedomelého politicky, nosil s sebou trvale kus ceského venkova, kam se brzy
vrátil a kde záhy porozumel
i naléhavosti
delnické otázky;
v Praze nikdy nezdomácne1. Vekem i názory stál mezi dvema
generacemi,
nimiž všaktak úplne
nesplYiul,
mu jak
Neruda,
predák s Májovcu,
Svatopluk
Cech, trebaže
nejcelnejší
Rucho-vec, byli práteli a rádci. Pocházel z radikální rodiny, prožil plne
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VleLA VA SOLCE
Text

upravil

a poznámkami

opatril

Dr. Bedrich Vencovský.
S podobiznou autora, v barevné obálce, s dvoubarevným titulem, v úprave A. CHLEBECKA
vytiskla na biblovém papíre Prumyslová tiskárna.

*

Objemný svazek o 400 str. prodává se do
30. cervna t. r. za subskripcní cenu Kc 24'v nakladatelství

FR. BOROVÝ, PRAHA
a u všech knihkupcu.

revolucní náladu polskou i dusledný odpor protihabsburský,
neduveroval ani katolickému knežstvu ani' historické šlechte, cítil
s delnictvem a v dusledcích toho stáí 'ostre proti nemeckému
kapitálu, a prece se neprirnkl k mladocechum,
nýbrž sedel
v zemském sneme mezi starocechy,
až politika
Masarykova
t kázala mu smer, jehož se pridržoval,
i když politickou cinno t
.pustil. A také básnicky chodil Antal Stašek po svých cestách:
I .~ho nedovedlo pohnouti, aby odložil svuj problémový romant mus a své subjektivistické
byronství,
i když tyto smery
t. vno zastaraly, ale naopak sám, bez pomoci domácí literatury,
duho pred dobou pocal do svých knih vkládati bohaté a podI lné poznatky z ceské sociální skutecnosti, z našeho zápasu
o chléb, pudu a rec a naplnil své romány tolikerými dokumenty,
že se z nich bude historik ješte dlouho poucovati, až estetický
p0Suzovatd je trvale odloží.
.
Staškovy rozsáhlé »Vpomínky<<" psané nesoustavne a nahodile
a sestavené do knihy z clánku. ruzného .data, ruzné intonace a
o n'ezáruzné ccny, svedcí rovnež O pozorovateli samostatném,
vislém soudci našeho národního vývoje v Praze i na venkove,

NENflRIKEJTE, že jsou
knihy drahé, 519 stran
má román Fedora 8010guba 8LHDŠi NEŽ JED
a stojí Kc 15'- v nakladatelství Fr. Borový a
u všech knihkupcu.
o kritickém a mnohdy skeptickém hodnotiteli názoru, které se
zmenily tradicí v dogmata. V tom tkví jejich význam historickomravní, jímž se nemohou pochlubiti všecky ostatní pameti jeho
vrstevníku, poctem již znacne hojné. Antal Stašek ovšem také
není bez osobních predsudku a neskrývaných
antipatií; ,slívá se
na nekteré postavy ponekud romanticky a na jiné jenom zbežne;
velmi zhusta ladí své výrazné a životné podobizny na jediný tón.
Práli bychom si, aby v díle, které Ceská akademie urcila pro
vedecké studium, redakcní poznámky strucne a taktne upozor,i'lovaly na spisovatelovy odchylky od historické pravdy, i když
jsou to odchylky vetšinou mimovolné. Ale to jsou celkem p0družné a ojedinelé zjevy, které mizí pred ocitou a úctyhodnou
snahou o spravedlnost
a objektivitu,
pred laskavou moudrostí
kmetskou,
chápající cloveka i v jeho omylech a sebeklamech,
pred jímavou úctou ke všemu idealismu, prosycujícímu
ciny a
tužby proslulých i bezejmenných
hrdinu našeho obrození politického a literárního.
Pro tyto znaky zasloužily »Vzpomínky«
Staškovy
opravdu,
že práve
jimi byla zahájena
dustojná
knihovna memoirová, jakoby programem
celému souboru, kam
by nikdy nemely vniknouti dokumenty ješitného sebezbožnová.ní,
potouchlého klepaTství, malodušné titernQsti!
Zvláštní
osobité, ano prímo' románové
kouzlo Staškových
»Vzpomínek«
záleží v tom, že spisovatel kreslí své podobizny
na sytém pozadí dobovém, líce jak kolektivne
hnutí, nálady a
smery, jež se pak individuálne projevily v politice nebo v literature, významné postavy jsou tím vynaty ze své jedinecnosti a
nabývají platnosti typické. Tak zachytil radou karakteristických
crt radik<ilne proti rakouské
smýšlení
venkovanu
podkrkonošských .(a to i za války r. 1866), táborovou náladu ceského severovýchodu, sociálne delnické pomery v Pojizerí:
teprve tím se
dostáVá náležitého vysvetlení ceskému politickému zápasu v letech šedesátých až osmdesátých.
Tak vzkrísil jako jeden z poslednich pametníku hrbitovtlí náladu na sklonku bachovské reakce ve školském meste Jicíne, stejne jako v ponemcilé Praze,
kde Cechové ani v literature neprojevovali
valného života, rovnou merou na universite
i v politice: tímto kontrastem
plne
vyniká význam literární revoluce Májovcu a národne politického
rozmachu básnické školy Ruchu. I dvoje vzpomínky
ze života
mezi Slovany, kde A. Stašek si rozšíril rozhled a zostril soudno~t, mají podobnou hodnotu:
ne práve príznivý obraz ceské
úrednické kolonie v Halici a velice karakteristické
lícení carského oficiálního
Ruska a jeho pomeru ke všemu ceskému,;
jsou to významné
dokumenty
k dejinám
slovanské
vzájemnosti u nás.
Všecky karakteristiky
cclných osobností
nejsou prokresleny
stejne peclive, již proto ne, že s mnohými se pisatel stýkal jenom
krátce a ne vždy v rozhodné dobe jejich života, nebo že pri povrchních stycích neodhalily svou pravou podobu: co Stašek vypráví o Sabinovi, Štulcovi, Krásnohorské,
Eimovi ano i o Nerudovi, Riegrovi a Masarykovi,
tot jenom podružné príspevky
k jejich portrétum,
podružné, nikoliv však nevýrazné, ovšem
vždy potrebující
konfrontace,
jak tomu práve bývá u vzpomínek. Jindy však Staškovo podobiznárské
umení prímo prekvapuj e svou ostrou urcitostí,
psychologickým
proniknutím,
&myslem pro rysy podstatné;
Amerling, Barák, Jablonský, hro
Kounic, Sv. Cech, O. Mokrý a zvlášte filolog L. Geitler i filosof
J. Dastich zdají se mne býti skvele vystiženi. Se zcela zvláštním
zalíbením vedl Antal Stašek své péro podobiznárské, když z mlh
zapomenutí a dýmu elegie krísil hlavy mladých svých krajanu
a prátel, básníku nedošedších cíle; mezi nimi V.' ŠoJe má svou
zarucenou,
ale trpkou slávu, kdežto Josef Matoušek a Cenek
Chlumský budou žíti jenom zásluhou knihy Staškovy, ktt:Já
j takto osvedcila svou lidskou ušlechtilost
a zároven své lyrické
pc.svccení.
A/'ne Novák v Lidových Novinách 18. 4. 26.
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150 stran, s kresbou na obálce
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Od téhož autora v II. vydáni
vyšlo:
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304 strany s obrázkem autorovým
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V nakladatelstvi FR. BOROVÝ
a u knihkupcu.
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NEZAPOMENTE NA DOBROU CETBU!
Romány:
Ades, Goha prostácek • 24'Bene~ová, Clovek, 2 sv. 45'Hennerová, Pod krídly. 21'Kisch, Pa8ák holek, . 20'Lukanký, Komedianti.
Olbracht, Podivné prá.
tel8tví herce Jesenia 30'- Žalár nejtemnejaí • 11).Pbilippe, Bubu z Mont4'parna8su .....
Przybyszewski, Sil n Ý
clovek , . . . . , 6'Rop~in, Kun vraný.
10'- To, ceho nebylo . ,10'-

8'-

Saud8k, Diplomati , , 86'Sologub, Sladllí než jed 15'Tilschová, Vykoupení,
42'2 díly ,
,.."
- Dedicové . . ..
33'Volnyj, Povídka o dnech
mého života. , , .

John, Tátovy povídacky 15'- Vecery na slamníku 25'Kolman-Casius, Povídky
pro Faiéky . . . . 16'Mixa, Námluvy , , , . 21'- Na prelomu.
, .. 20'Nové ruské povídky , 9'Polácek, Povídky pana
Kockodana . . . , 14'Knihy povídek:
Scheinpftug, Perly v octe 2'Balls, Prípad císla 128 18'- Sovová, Podnebesí , , 14'Dorych, Tri 1.ronícky. S"- Trýb, OpuAtenoustezkou 24'France An" Baltazar .12'50 Vá~oTá.Holcicky a jejich
svet ,. . . , , ,18'Jahoda, Bílá Terinka . 30'- Ctyri léta, , . • , 12"- Weiner, Neteený divák

8'-

S'-

Causerie Z cest:
Guth, Babí léto

6'-

.,.

Verše:
Broj, podivné jitro • 24'Francouzská poesie nové
doby , , " . , . , 20'Gellner, Nové vede, . 4'Hánek, Ohne pod snehem 6'Heine, Nemecko . ' , 8'Huchová, Písne lásky
5'Kropieka, Zlatá kotTa 19'Kríž, Evangelium .•.
21'Laichter, Berlín '.' ,

6'-

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

