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»Slovanstvo je teprve ideál, ku kterému smerujeme, ted,
nemožné je v praktickém živote již n!yní opírati se na ten
ideál, asi tak jako ten, kdo v!ydelává a šetri a bohatým býti
chce, již napred se svým budoucím bohatstvím chlubiti
nebude.«

To bylo napsáno proti Kollárovi. Ponevadž dnes
skoro doslova totéž (až na to, že to ono »budoucí bo
hatství« je dnes ješte méne jisto než tehdy) muže býti
napsáno proti Kramárovi, zdá se, že jsme v rozumu
proti roku 1850 mnoho nepokrocili. Delati nyní slo
vanskou politiku znamená opírati se o neco, co není,
co jednou snéj,d bude nebo nebude. V soukromém ži
vote nemužeme si sednouti na židli, kterou truhlár
možná za rok udelá. V politice nám však nekterí lidé
radí k necemu podobnému pod záminkou idealismu.
Byla by to snad ušlechtilé a idealistické, ale nebylo by
to svedomité. Rusko je dnes nutno vylouciti ze všech
slovanských úvah, i sebe vzdálenejších. Bolševici jsou
od slovanské politiky asi tak daleko jako severní pól
cd rovníku. A ignorovati dnešní vládu v Rusku se
odvažují už jen »N árodní listy«. Pokud se Poláku tý
ká, není mezi nimi a námi ješte ani stopy po slovan
ských vztazích nebo slovanské srdecnosti. Bulharsko,
chceme-li býti uprímni, není nám nyní mnohem blíže
než Portugalsko. Ze všeho zbývá jen vojenský spolek,
který jsme uzavreli s Jugoslavií, který je však více než
na slovanství založen na politických zájmech. Máme
t:)TŽ spolek i s neslovanským Rumunskem. Z tohoto
roztríšteného, sobe cizího materiálu žádný mistr ne
vykreše jiskru slovanské politiky. Není záslužno do
porucovati nám, abychom se spoléhali na neco, na co
se už po zbežné úvaze nemužeme spoléhati. Fakta slo
vanské vzájemnosti jsou tato: nekolik srbsko-bulhar
ských válek, neduverivý, rozmrzelý pomer mezi námi
a Poláky, který by byl v dobe tešínského plebiscitu
málem skoncil nejakou válcickou, a bolševická vláda
v Rusku, která má proti svodum slovanské politiky uši
tak dobre opatreny jako Odysseus proti zpevu Sirén.
Kdo nám za takových okolností radí spoléhat na slo
vanskou vzájemnost, zavádí nás na scestí. Pozoruje
me ostatne, že strana dra Kramáre nevydrží delat ani
ten skromný zbytek slovanské politiky, který nám
prakticky zbývá. Nebot hájit dnes za všech okolností
Mussoliniho, neprítele jižních Slovanu, není zrovna
nejslovanštejší politika. Staví-li se národní demokracie
pri každé príležitosti s takovou vehemencí za italského
diktátora, nikterak se nestarajíc, co tomu reknou v Be
lehrade, svedcí to o tom, že ani v této strane nehraje
hlavní roli slovanskost, nýbrž nejaké jiné veci. Tak
tedy vidíme, že ani ta strana, jež má slovanskost v pro
gramu, neprovádí ji dusledne ani na tom posledním
úseku, kde ji ješte vLlbec mužeme prakticky provádet.

kocího, jenž stínem kartáce myje stín vozu«. Slovan
skou politiku mužeme dnes vyhlašovati jen tehdy, od
hodláme-li se nepocítati se skutecnostmi a uchýlíme-li
se do nejakého vybájeného sveta. V dobách Havlícko
vých byla slovanská politika veru živejší predstava než
dnes. A prece Havlícek napsal: .

PtítomnosL
Politika

Nudné a prece duležité.
Spor dra. Kramáre s drem. Benešem o slovanskou
litiku je trvalou podívanou, která se každého roku
"íná znova. I ikdo nemusí míti strach, že by prišel
zde k tomuto zápasu. Politické a literární zápasy

emají v sobe tolik poctivosti, kolik jí je v každém
rtovním boji. V boxu - na príklad - kdo prohraje,

utecne leží, a tak je jasne videt, kdo vyhrál, a nedá
to zastírat. Ale v politických, filosofických, literár-

ích a jiných putkách toho druhu není výsledek tak
Yividný:zde nikdo neupadne a o slova není nikdy
ouze; a tak ten, kdo už je dávno poražen, muže stále
šte bojovat slovy a vzbuzovat dojem, že pevne stojí
a nohou. Jen tato politováníhodná okolnost, která ne- .
eré spory ciní nekonecnými, umožnila dru. Kramá

ovi, že letos obnovil radou clánkLl v »N árodních li
tech« (které nyní vyšly také knižne) slovanský zápas
roti dru. Benešovi. Po pravde budiž receno, že je to
evalne navštívený zápas. Publikum ho hrube nedbá.
irší verejnosti pripadá, že je to boj o odbornické
untíky. Velká vetšina se uprimne nudí. Lid se nikdy
ekupí chtive kolem, jestliže se nekdo zacne probírat
starých knihách a listinách. A boj o slovanskou po

itiku vypadá z velké cásti jako spor o to, co ríkal
tolypin, co si myslil Sazonov a jaké úmysly mel ten
i onen dávno mrtvý car. a takovou podívanou se
opravdového zájmu sebehne jen nekolik profesoru.
le slovanská politika prec.e není jen suchou histori-

kou otázkou. To bychom videli hned, jakmile bychom
st: pokusili ji provádet. Máme za sebbu osm let zahra
icní politiky. Kdyby v jejím cele stál dr. Kramár, byl

by se pokusil ji vésti podstatne jinak, než jak to ucinil
dr. Beneš. A to proto, že prvý verí ve slovanskou poli-
iku a druhý neverí. Dr. Beneš se sice chová velmi

zdvorile k slovanské otázce a varuje se slovem ji ura
zit. Ale cítíme, že za tím není více než zdvorilost

starému úctyhodnému stínu. V praktické politice se
nedal nikdy zlákat ani k jedinému kroku predstavou
o slovanské vzájemnosti. Pravý smysl sporu o slovan
kou politiku· je otázka, co si smíme a co si nesmíme

dovolit. Rekneme predem, že ten, kdo verí ve slovan
kou politiku, se domnívá, že si mužeme mnoho do

volit; ten, kdo v ni neverí, je presvedcen, že si muže
e dovolit málo. Slovanská politika vede k furiant

ství; neduvera k ní vede k politickému realismu.
Budiž dovolen krátký nekrolog o Kramárove slo

vanské politice. Tvrdošíjnost, s níž na ní lpí, byla by
sotva pochopitelna, kdybychom nevedeli, jak težko po
litik p'ipustí, že nemel pravdu, a jak težce se vubec
Yovek ucí se starými návyky. Události válecných a
pová1eLných, let nenechaly ze slovanské politiky kámen

kar 'eni. Každý, kdo má jen prumerne bystré oci,
usí \ ,det, že v dnešním svete nehraje slovanská po

'tika ?ražádnou úlohu. Tvárí-li se nekdo pres to,
oby provádel slovanskou politiku, pak je to »stín
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. .A nyní o vlastním významu sporu o slovanskou po
lttl.ku. Nejde o to, co ríkali Stolypin a Sazonov. Je to
b~J o methody celé naší zahranicní politiky, a v mno
hem smyslu dotýká se i naší politiky vnitrní. Behem
osmi let videli jsme nekolikráte, že dr. Kramár bourli
ve si vedl proti dru Benešovi. Pokaždé se pri tom oprel
zády o slovanskou politiku. (Musím ovšem vyjmouti
t~šífolský prípad. Ale tenkráte i pro toho, kdo jinak
vsehcos umí, bylo zhola nemožno z jednech úst a v téže
dobe volat po slovanské politice a po válce s Polskem.)
Uvidíme, že slovanská politika je suchá otázka, z kter~
by však mohla téci krev.

Dr. Kramár se dlouho nemohl smíriti s korektní
a mírovou politikou, kterou Beneš hned po prevratu
zahájil proti Nemecku. Jaká pak prý je to politika pro
Cechy a pro Slovany a pro spojence Francie! Dnes
ovšem jsme rádi, že vuci Nemecku máme onen po
mer, který se nehodí pro Slovany a pro prátele Fran
cie, a Kramárova nevole naprosto ztratila pudu pod
nohama, když se už i Francie dohodla s Nemecke~.
Dnes bychom ríznou protinemeckou orientací byli ja
kousi svetovou kuriositou, na kterou by se i z Paríže
jezdili zvedave dívat. Meli bychom povest statecných
bláznu. Kdyby dr. Kramár nebyl mel své predstavy
o slovanské politice, nebyl by mohl raditi k neprátel
ství sedmimilionového národa proti náro.du šedesáti
milionovému. Ale zde práve vidíme, jak nebezpecná
je iluse slovanské politiky a jak z této suché otázky
by mohla téci krev: dr. Kramár chtel nás vésti na tyto
cesty z presvedcení, že za námi stojí nebo v nejkratší
dobe bude státi Rusko, a že si tedy mužeme dovoliti
luxus takového heroického neprátelství. Zde by nás
byla tedy iluse slovanské politiky vehnala do neprízni
vého a napiatého pomeru s nejmocnejším sousedem.
Fakt je, že o Rusko se zatím nemllžeme více opírati
než o Eskymáky_ Té opory, již nám Rusko poskytuje
dnes a bude poskytovati v nejbližších desítiletích, se
nemll.žeme zríci zadarmo, aniž bychom neco ztratili.
Pres to se nám ríkalo, že nemusíme dbáti dobrého po
meru s Nemeckem, ponevadž máme mohutného strýcka
v Rusku. Kdybychom byli poslechli techto rad, sedeli
bychom nyní na holé zemi a úzkostlive vzhlíŽeli k se
verním hranicím. Dr. Beneš dobre cinil, nechtel-li,
teše se ilusí slovanské vzájemnosti, zkaliti náš pomer
ani k jednomu z našich sousedu. Jeho zásluhou zusta
ne, ž~ od ruské revoluce pocítal s Ruskem pouze jako
s cinitelem svrchovane nejistým. Události mu daly za
pravdu od a až do z. Za to dr. Kramár horlive sázel do
ruské loterie. At šlo o to nebo o ono, pocítal s tím, že nás
Rusko bude chránit. Je nyní už zrejmo, že malý ná
rod, který nemuže pocítati s ruskou oporou, musí de
lati daleko skromnejší politiku, než kdyby s ní mohl
pocítati. Ale nemusíme se stydeti za skromnost v po
litice: tato skromná politika se jinak nazývá politikou
mírovou, a od r. 1918 nebylo už Evrope niceho tak ve
lice treba jako práve jí. Vidíme na tomto prípade,
že slovanská politika byla pojímána jako záminka k vý
bojné politice. Slovanská politika mela hráti roli kazi
míra. Nad zánikem této slovanské politiky nemusíme
uronit ani jednu slzu.

Toto Kramárovo pojetí slovanské politiky vrhalo
stíny i na náš pomer k ceskoslovenským Nemcum. Dr.
Beneš vytkl kdysi v parlamente dru Kramárovi prímo,
že jeho predstava slovanské politiky vede k snahám,
abychom utlacovali nemeckou menšinu, a rekl, ze po
mer k našim Nemettm je soucástí slovanské politiky

v tom smyslu, že bychom nemohli pocítat na nicí po
moc (ani na slovanskou), kdybychom se proti nemecké
minorite chteli držet násilné taktiky.

Dr. Kramár už patrne zustane zatvrzelým ilusioni
stou, a u neho se nedá mnoho delat. Ale musíme pe
covati o to, aby politika celého národa se neoddala ilu
síin. Na prípadu našeho pomeru k Nemecku si mu
žeme vypocítat na prstech, kam by nás byla vedla fata
morgana slovanské vzájemnosti. Vidíme v nové Evro
pe lepší záruky pro sebe než v slovanské politice, která
by konec koncu vyvolala jen boj. Chceme býti pocti
v~-m clentm nové Evropy, a slovanskou politiku v sta
rém smyslu 0dložífT1e do musea k jiným plánum, které
se snad mohly splnit, ale nesplnily. -fp-

j irí Beneš:

Demokratický diktátor.
. Po lonských volbách do Národního shromáždení ujal
se bývalý ministerský predseda Š v e hla úkolu sesta
viti vládu. Bylo to tak samozrejmé, že nikdo se ani ne
staralo takové malé nedopatrení, že pana Švehlu k to
muto úkolu nikdo nezmocnil. Švehla vedel, že on bude
opet ministerským predsedou, a vedel to tak urcite, že
ho ani nenapadlo cekati, až bude o návrh ministerské
listiny požádán. A když kterýsi novinár na nedopatrení
upozornil, vysmál se mu parlament, vysmály se mu
strany, tisk, politikové. Skutecnost, že Švehla sestaví
kabinet, byla tak samozrejmá, že i malá zmínka o ne
zbytnosti formy otrásala jejich bránicí. Na jare letošní
ho roku pan ministerský predseda pochopil, že rozpory
stran nemuže odstraniti, onemocnel a podal demisi. Všech
patnáct ostatních ministru ani na okamžik nepochybo
valo, že je to rozkaz i k jejich odchodu. V celém parla
mente nenalezl se jediný politik, který by jen minutu
uvažoval, kdo by mohl nastoupiti místo Švehly. Švehla
prestal býti ministerským predsedou a všem - parla
mentu, politikum, stranám, novinárum, celé verejnosti 
bylo jasno, že je to konec vlády parlamentní a že bude
jmenována vláda úrednická. Behem léta vytvorila se
v parlamente ceskonemecká vetšina. Pak se Švehla vrá
til a zcela samozrejme bez nejmenších námitek z které
koliv strany zacal sestavovati opet politický kabinet.
Nikdo ho ovšem nezmocnil. Ale on se také nikoho neptal.
Vždyt proste nebylo jiné možnosti. Nešlo vubec o to, zda
president republiky ho jednáním o vládu poverí ci ni
koliv. Rozhodující byla pouze jediná otázka: zda on 
Švehla - to považuje za vhodné.

Je nesporno, že osobní schopnosti ministerského pred
sedy Švehly hrají zde rozhodující úlohu. A\Jšak nejvý
znamnejší jeho schopností není, že umí vládnouti. To by
v dobe, kdy veškerá moc vychází z politických stran,
samo o sobe nemohlo staciti. Jeho schopností, která ho
opravnuje k nynejšímu postavení, je v prvé rade a snad
výhradne schopnost býti vudcem nenahraditelné strany.
Trvalá funkce premierská a všechny politické výhody,
které z ní plynou, patrí politické strane, bez níž žádná
vláda není možna. Švehla ji vykonává jen proto, že je
nejlepším clenem této strany. Kdyby byl na príklad poli
tickým živnostníkem, byl by snad dnes ministrem želez
nic, ale rozhodne ne ministerským predsedou.·Všechny
jeho schopnosti by na to nestacily, protože proste tato
funkce politickÝm živnostníkum nepatrí. Je vlastnictvím
nenahraditelné strany.

Republikánská strana je nejvetší politickou stranou
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v republice.Má vudce, kterí vedí, co chtejí, a kterí zna.ií
cesty k svým cílum. Proto delala a delá politiku, která ji
staví do politického stredu mezi socialistickou levici a
katolickou,národnedemokratickou a živnostenskou pra
vici. Je možna - a byla také uskutecnena - vláda levi
ce, ale jen za rozhodující soucinnosti strany zemedelské.
Je možna - a práve nyní je u vesla - vláda pravice,
ale jen za vedení agrárníku. Republikánská strana zustá
vá vždy nezbytnou vládní soucástí již proto, že o koa
licí levého a pravého krídla bez zemedelcu se až dosud
nikdonepokusil a asi hned tak brzy nepokusí. Je jen sa
mozrejmo- a vyplývá to již ze systému stranictví u nás
obvyklého, - že republikánská strana této své posice
používá tak vydatne, že se stala rozhodujícím cinitelem
ve všech politických záležitostech státu. Republikánská
strana je stranou diktující a její vudce je skutecným dik
tátorem. A nebylo treba suspendovati jediný paragraf
ústavy. Stacila k tomu úplne malost nebo neschopnost
stran ostatních.

Své nenahraditelnosti využila ovšem agrární strana
v prvé rade pro hospodárské a politické zájmy své trídy.
Prevzala do své moci a správy veškeré zemedelské zá
ležitosti. Ministerstvo zemedelství stalo se jejím výhrad
ným majetkem a jeho vlivu i penez je používáno výhrad
ne pro organisované republikány, na jeho subvence mají
nárok pouze ti, kdo dostanou potvrzení obvodového se
kretariátu republikánské strany, a jeho dotace jsou ude
lov,lny jenom republikánským, t. j. agrárnickým insti
tucím. Z jeho penez staví se zemedelská musea, která
mimo místnosti pro sbírky mají také agrární hospodu a
sál pro schuze, místnosti pro sekretariát republikánské
strany, pro redakce jejích casopisu atd. Jeho rozhodnu
tím obsazují se vedoucí místa na státních statcích a
ovšem jenom takovými žadateli, kterí se o zemedelskou
stranu zasloužili, nebo kterí dají záruku, že se o ni za
slouží v novém svém pusobišti. Ani umelá hnojište nezri
zují se na státní náklad nikomu, kdo není aspon župním
duverníkem strany. Dríví ze státních lesu zaplatilo již
tolik pohledávek této strany, že lid na Podkarpatské
Rusi ji zná jedine pod jménem» kulíkpvá partyja«. Její
vliv v Pozemkovém ílrade nejlépe charakterisuje aféra
slovenských cukrovaru. Získal si již znamenité povesti.

Iimotné zájmy celé své trídy zajistila si zemedelská
strana pozdeji. V prvých letech po válce nebylo by tak
tické hmotne podporovati selský stav, který válkou tolik
·;ydelal. Výhodnejší bylo sesíliti napred jeho politický
význam. Pozdeji celá socialistická obstrukce nebyla již
sto vynutiti jedinou zmenu v celním tarifu na plodiny.

Nyní, kdy hospodárské a stranické zájmy sedláku jsou
definitivne zajišteny, prikrocuje strana dra Švehly k dal
ší expansi politické. Pan Švehla ve svých hovornejších
chvílích rád mluví o nutnosti jednotné politické linie
mestského živlu a dává mu za príklad živel venkovský.
To však neznamená, že by mu chtel i v praksi k takové
jednotné linii pomoci. Naopak, jeho snahy nedají se ani
v nejmenším rušiti takovými theoretickými úvahami. A
jeho snahou je mimo jiné i dosáhnouti j e dno t n é p o I i
ticK~ linie všech výrobních vrstev, priro
zene ez ohledu na to, zda prumyslových ci zemedel
skýcL a ovšem pod hegemonií výrobcu zemedelských.
Nedat, mu ani mnoho práce a získal pro svuj plán Ško
dovy závody v Plzrii a dosáhl tak rozhodujícího vlivu
v ko\"oprumyslu. Škodovka má na Švehlových plánech
zájemciste obchodní, protože ministerstvo národní obra
ny je trvale ve vlastnictví republikánské strany. Pres
kodovYzávody pak vede cesta do Svazu prumyslníku,

který sice již uznává, že trináct hlasu národní demokra
cie ho dnes stojí více, než muže od nich ocekávati, ale
jeho rozhodný krok je treba urychliti. Proto Škodovka
rozširuje své pusobení i na jeho sekci továren na vý
bušné látky, kterou jiste v krátké dobe ovládne. Jinými
prostredky zase získává agrární strana prumysl hospo
dárský (cukrovary, lihovary, pivovary) a koupí T r i
h u n y chce se uplatniti v dalších odvetvích. Práce se
jí darí, protože má politickou moc a prumysl má strach.

Již nyní je Švehla se svojí stranou vlastne diktátorem
Ceskoslovenské republiky. Je trvalým ministerským
predsedou. Prijímá strany do vlády nebo je vylucuje.
Vyvolává parlamentní krise nebo je utiŠuje. Pomáhá stra
nám nebo vyvolává u nich vnitrní nesnáze. Není demo
kratického politického prostredku, který by mohl zne
možniti uskutecnení jeho vule. Získá-li ješte celou vý
robu prumyslovou - a získá ji - pak ovládne i kapitál
bankovní.

Je možno míti námitky proti Švehlovým politickým
methodám. Nesporno však je, že své diktátorské moci
nedosáhl prostredky ostatních diktátoru. Je diktátorem,
protože mu to umožnila demokracie. Obrana proti nemu
a jeho politice nemuže býti proto hledána v prostredcích,
jimiž se brání lid proti tyrannii násilné. Proti takové
demokratické diktature je možno použíti jedine demo
kratických method. Švehla je diktátorem, protože jeho
stranu nelze zatím nahraditi a protože zemedelský živel
je lépe organisován než živel mestský. Mestský živel
má vetší sklony k politickÝm štvanicím, než klidný uváž
livý sedlák. Proto je také hure organisován a proto je
vydáván sedlákove nadvláde. Ale tato otázka by si vy
žádala príliš dlouhé kapitoly.

Milan Hodža.
O minulosti Ph. dra Milana rIodži, nosícího od pre

vratu titul profesora university, víme v ceských zemích
pomerne velmi málo. Jeto k naší škode, nebot tento
48letý politik slovenský nevšedního významu predsta
voval již ve svých mladých letech osobitý typ Slováka
- inteligenta, usilujícího o uplatnení v tehdejších spleti
tých uherských pomerech. rIodžovo jméno je sice v po
litických a kulturních dejinách slovenských znacne mlad
šího data než jméno Šrobárovo nebo rIlinkovo, nicméne
vyniklo dne s stejne, ba v posledních letech zastínilo
dukladne jméno Šrobárovo. Cím si vysvetliti tento náhlý
vzrust Milana rIodži, nejaktivnejšího politického cinitele
slovenského v Praze?

Je nesporno, že osobní povaha rIodžova, jeho vlast
nosti a zpusob života jsou podstatne odlišny od života
jiných slovenských inteligentu. Ostatne - nejen psy
cholog, ale i antropolog na první pohled vidí na nem
znaky, jež nejsou jiným Slovákum vlastní. Skutecnost,
že jméno rI o d ž a zapadá svým puvodem hodne na Hho
východ od jeho slovenské kolébky, je snad posílením du
kazu vedcu, že ony vlastnosti rasy, jež se mísením
v nekterých generacích ztrácí, v nekteré pozdejší opet
oživují. Rozhodne nenajde Milan rIodža jako clovek a
jako politik protejšku na Slovensku;' v tomto smeru
musí upríti oci opet na jihovýchod, za hranice své mladé
otciny. Tvrdostí povahy líší se od vetšiny Slováku,
jejichž mekkost je vynikajícím rysem ve všech povaho
pisných a národopisných studiích o Slovácích.

Již jako student a žurnalista tíhnul k jinému životu než
jeho vrstevníci - mladí slovenští inteligenti. Nikdo ze
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Slováku nemel tech cilých vztahu k aristokracii, jaké
mel mladý Iiodža. Nechceme však dnešnímu dru Milanu
Jiodžovi nijak ubližovati. I když víme, že jako slovenský
poslanec na peštském snemu vycházel velmi dobre s arci
vévodou Prantiškem Perdinandem, nemíníme prisuzo
vati temto vztahum úcel nevlastenecký. Milan Iiodža je
proste z jiného testa, nechtel žíti ve vzdoru vuci aristo
kracii, nechtel si tlouci lebku o hradby její moci jako
jiní Slováci, nýbrž dával prednost aktivismu a jednání
se šlechtou, ptedstavující tehdy témer veskerou politi
ckou moc v Uhrách. Tato moc jevila se mu jako nevy
hnutelné zlo, jemuž musí se i Slováci prizpúsobiti, ne
chtejí-li se ve své oposicnosti úplne vybíti. Tyto liod
žovy politické sklony byly madarskou aristokracií po
chopeny a vynesly mu její prízen. Mladý a výbojný po
litik nepostrehl tehdy správne vývoj celkových pomeru
v Uhrách a v monarchii, precenoval sílu režimu na obou
stranách Dunaje a v touze predstihnouti ostatní sloven
ské cinitele politickou prozíravostí a ve snaze prokázati
Slovákum více služeb, než jeho starší politictí druzi, vy
tvoril si smelou politickou koncepci, již mu ovšem válka
zcela pohr bila. Avšak jsme toho názoru, že tlodža ani
touto koncepcí své slovenské roduvernosti nezradil, ne
bot nelze upríti, že se silnou ctižádostí byla tu spojena
touha prospeti krajanum. Ustavicná snaha uplatnovati
v politickém živote jinou taktiku, než jakou uplatnovali
ostatní pracovníci slovenští a než jaká vyplývala z ná
lady Slováku, zpusobila ovšem, že liodžova politická
cinnost nebyla ani na Slovensku vždy sledována s plnou
duverou. Mnoho chyb bylo zapomenuto, jenom proto, že
se staly v liodžove politickém mládí a že znacné schop
nosti, inteligence a dosud nikÝm ze Slováku nepredsti
žená houževnatost Milana liodži byla prijata Slováky
jako záruka, že tento muž prokáže v budoucnu vlasti
hodne dobra.

Teprve v Praze uplatnil Iiodža své vynikající vlast
nosti povahové v plné míre. Poznenáhlu a opatrne blížil
se svému cíli v prvních letech po prevratu. Zatím co jiní
mluvili o sobe, o své práci pro vítezství nad monarchií,
pro prevrat - Iiodža o sobe vubec nemluvil a nevy
provokoval nikoho k predcasné kritice své politické prá
ce v Uhrách. Rostl nikoliv bez prekážek, avšak dovedl
si vždy uvolniti cestu, i když padaly na ni prekážky ze
sféry jeho nejnovejší cinnosti ministerské, seskupoval
kolem sebe žurnalisty, nadšené jeho odvahou a darem
vzácné houževnatosti, jakož i lidi nejrozmanitejších po
volání, jejichž prízen mela pro rostoucího Iiodžu smysl.
- Ant. Štefánek mel pravdu, když ve své obhajobe
liodži v parlamente dovozoval, že se u Iiodži jakožto
slovenského ministra, soustredují všechna prání a poža
davky jeho krajanu. Meli jsme totiž od ctyr let dve mini
sterstva »pro Slovensko« - jedno v cele s drem Kal
layem v Bratislave a druhé Iiodžovo ministerstvo v Pra
ze. A mnoho nasvedcovalo tomu, že to bratislavské bylo
jen filiálkou pražského.

Chování Iiodžovo v poslední afére je dusledkem
sebeprecenení. Zdá se, že Iiodža opravdu verí tomu, co
pravil jeho intimní prítel v parlamente, a co si my dovo
líme vtesnati do strucne srozumitelné vety: Iiodža je
Slovensko a Slovensko je Iiodža; cili po bratislavsku:
stát jsem já. - Verí-li tomu, je to Iiodžova nejvetší
chyba. Pan Štefánek špatne chápe význam popularity,
jinak by se vubec nezmínil o slovenských detech, z nichž
ani jednomu není jméno Iiodžovo neznámo, nebo! po
pularita - rekneme lépe duvera jenom zavazuje a zvy
šuje odpovednost vudcovu. Mluviti v této souvislosti

o slovenských detech je nevhodné, nebot jejich lásky
nelze upotrebiti ji:1.'kdclony ani jako rozhrešení. Štefán
kova i Slávikova obhajobá liodži patrí ke službám, ja-
kých nemáme prijímati. F.

Národní hospodár

J. KoláFík:

Župy jsou také otázkou hospodárskou.
4. listopadu rekl ministr vnitra Cerný v rozpoctové

rozprave, že se nesmí zapomínati, že zavedení žup
ního zrízení je také otázkou úspornosti. Zdá se oprav
du, že na tuto stránku župní otázky se trochu zapo
mínalo a zvlášte nyní zapomíná, ackoli náš slavný zá
kon o reforme verejné správy se oficiálne nazývá zá
konem o úsporných opatreních ve verejné správe, a
ackoli každému, kdo má opravdový zájem o reformu
verejné správy, musí býti jasné, že nová správa musí
býti hospodárná - jinak bychom prece vystacili do
cela dobre se starou.

Ministr vnitra rekl onoho dne ještc další veci o žup
ním zrízení, veci, které do nedávna se smely nahlas
ríkat skoro jen na protestních schuzích samosprávy,
že totiž župní zákon v historick)"ch zemích, jak byl
usnesen v roce 1920, podle jeho názoru proveden býti
nemuže. Administrativne byla prý vec tehdy skvele
rozrešena, ale snad práve proto, že nebylo mnoho casu
k propocítání financní nosnosti jednotlivych žup, do
stali jsme se župním zákonem k zupám, které sotva by
mohly nésti náklad na své zrízence a naproti tomu
Lychom meli župy, které lJY se prímo topily ve výtec
llých financích.

1 ynejší ministr vnitra je pánem málomluvným a je
docela v jeho slohu, že pri této své kritice župního zá
kona nerekl, co tedy s ním hodlá pocít. Priciní se asi
o jeho zmenu, ale jakou zmenu, o tom se zatím nešírí.
Zduraznuje pouze duvody hospodárské a dává nám
tedy župní otázku k diskusi jako otázku hospodárskou
nebo aspon také hospodárskou.

Jde o vec velmi velikou a duležitou. Jde v pravde
o zacátek reformy verejné správy, která sice byla zá
konem zahájena už v roce 1924 a která mela podle té
hož zákona býti vtelena v osnovu reformního zákona
už do konce roku 1925, ale s kterou se dosud vubec
nehnulo, ponevadž bývalá koalice nemcla po celý rok
1925 kdy na jmenování komise, jejíž jmenování si
svým vlastním zákonem z konce roku 1924 uložila.
Ježto pak to jediné, co jsme dosud meli aspon na pa
píre pripraveno z celé reformy, totiž župní zrízení, se
ukazuje neproveditelným, je jasné, že zacneme docela
znova. Není to konecne žádné neštestí, zacneme-li už
brzy a štastne.

Ze zmínených vývodu ministra vnitra plyne, že ne
bude se zrizovati v historických zemích tolik žup, ko
lik bylo podle dosavadního plánu chystáno. Tedy mé
ne žup, ale vetších. A tu se zcela prirozene na skýtá
otázka, je-li žup treba vubec. V Cechách bylo na pa
píre zrízeno devet žup, nyní tedy by se tento pocet
snížil snad na pet, možná tri, nebo dve. Jde o to, ne
muže-li úkol techto nekolika žup zastat prípadne do
savadní zeme.

Mezi duvody, které svého casu vedly v revolucním
Národním shromáždení k projednání župního zrízení,
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hyly jiste také duvody, o nichž se niceho nedovídáme
z tehdejší duvodové zprávy. Zdá se, že nikoli nejmen
ším dLlvodem hyl strach ze zemsl<Ých snemu, které by
se casem vyvinuly ze zemských zastupitelstev, kdyby
tato zastupitelstva byla vytvorena podle požadavku
demokratické samosprávy. Z obavy pred zemskÝmi
snemy se otevrely dvere možnosti vytvorení celé rady
snemíku v zupách, z nichž nota bene dva by byly sko
ro úplne nemecké. Tento strach byl tak mocný, že zá
konodárci se odhodlali obetovati mu zeme, jednotky
vytvorené staletým vývojem a vžité tak, že ten, kdo
má otevrené oci, nemuže nevidet. prejíždí-li nebo pre
chází-li hranice mezi Cechami a Moravou, že pri
chází do jiného ovzduší a do jiných pomeru. Histo
rický vývoj vtiskl zemím - platí to ovšem hlavne o
Cechách a Morave, nebot zbytky Slezska, které pri ce
ských zemích zustaly, tíhnou zcela prirozene k Mo
rave a prizpusobily se jí do znacné míry - zcela oso
hitý ráz, který se projevuje nekdy tak zvaným morav
ským separatismem, ale nem{'1že b5fti nebezpecný ce
listvosti státu, nebude-Ii se násilne ubíjet. nýbrž na
opak podporovat i::tko zdravá vývojová složka.

Stejné je to se Slovenskem. jehož osobitost nemuže
vážne popírat ani nejzurivejší centralista. Dnes už,
zdá se. hledí se na slovenslwu samosprávu ponekud
klidneji než do nedávna a proto je snad možné, že slo
venská otázka nebude hlavním cinitelem. urcujícím
usporádání politické sTlrávy v historickf'ch zemích.

Díváme-li se na otázku župní jen s hlediska hospo
dárského, nemužeme se nikterak nadchnouti pro ná
hradu zemí župním zrízením. Zeme jsou také jednot
kami hospodárskfrmi, ale i kdyby jimi nebyly, bude
s hlediska hospodárnosti príští verejné správy pro nás
rozhodnou úvaha, že zeme už ma jí jistou tradici
správní, kterou je treba jen hospodárne upravit, kdež
to župní správu bude nutno tvorit od pocátku. Je ve
liká otázka, mtlžem~-li doufat, že správa tech nových
jednotek které chceme tvorit, bude opravdu hospo
dárnou. když bude nutno je budovat hez tradice. Je
tolik obOrtl verejné cinnosti, v nichž leckteré nepro
myšlené kousky se omlouvaly paušálním: »Vždyt ne
máme v této práci tradice, kde pak jsme se to meli
naucit. když dríve všechno se delalo ve Vídni!« A hle,
v oboru zemské správy máme tradici, dlouhou a ni
koli špatnou tradici, ale tuto tradici najednou zahazu
jeme jako vec nepotrebnou.

Není snad treba dlouho vyklád::t.t zdánlivý paradox,
že naše príští reforma verejné správy musí mít v sobe
r.eco zdravého konservativismu, má-li se podarit. Sku
tecná reforma verejné správy, jak si ji predstavujeme,
nesmí šmahem hodit všechno do koše, co již existuje,
nýbrž musí na trvajících základech budovat, musí
zjednodušit to, co je zbytecne spletité, a musí zmoder
nisovat vnitrní thod celé správy. Je-Ii na príklad v Ce
chách zjednodušením. když se zruší stará správní
jednotka a zavede místo ní devet nových, o tom lze
"elmi duvodne pochybovati.

J T amítá se nekdy, že správní jednotka toho rozsahu.
jak je ceská zeme, je príliš veliká, Ale proto není
trelY ji ješte trhat. Bude otázkou skoro bychom mo
hli r -:i kalkulacní, vybrat pro zemi jen úkoly skutec
ne z nské, veliké úkoly technické a jinak jí ponechat
jen lstancní kontrolu správy okresnÍ. S hlediska fi
nancního není rovnež príliš obrazotvorností treba
k tomu, abychom si predstavili, že nekteré župy ne
mohly hy provésti z vetších úkolu takrka niceho, po-

nevadž by na to nemely. Vetší celek muze zásadne
provádeti vetší úkoly a zde také padá na váhu skutec
nost, že na príklad s hlediska vodohospodárského je
ceská zeme ucelenou jednotkou od prírody, rovnež
tak Morava.

A s hlediska správního nelze si dobre predstaviti,
proc by nebylo možno ponechat ministerstvum skutec
ne jen provádení politiky ve velikých rysech, a vlastní
správu prenésti na smíšené orgány samosprávy,
z nichž zeme by byly clánkem nejvyšším. Onen typ
smíšených úradu, jaký je myšlen pro župy, byl by
zcela dobre možný i u zemí. Demokracie by neutrpela
pražádné úhony, ba naopak vyhnula by se mnohým
nevýhodám svým, které v malých župách by se nutne
dostavily.

Vše to je zásadne o t á z k o u k o m p e ten c e a
práve ta se musí rešit podle požadavku hospodárnosti.
Jsou-Ii závažné námitky politické proti ponechání
zemské samosprávy, jsou neméne závažné politické
námitky také proti zavedení župního zrízenÍ. Ale
má-li dosavadní zemské zrízení s hlediska hospodár
ského nesporné výhody proti zrízení župnímu, je treba
tyto výhody bráti v úvahu pri konecném r.ešení
otázky.

Snad by se doporucovalo nyní trochu opravdu
vecné úvahy nad vetou zákona C. 126. z roku 1920,
kterým se stanoví, že »jako právnické osoby se všemi
sv "mi orgány pomíjejí zeme ceská, moravská a slez
ská«, a který - snad na štestí - dosud ješte nenabyl
platnosti.

Literatura a umení

Kdo je škudcem v Nár. divadle.
Hledáme onen strední clen mezi dvema skutec

nostmi: umeleckým dílem, jeho reprodukcí zcela mi
morádného formátu a kocicinou, která je privítala.
V nem je totiž sám prípad obsažen v celé podstate.
Muže být, že je to prípad d i vad I a, cítajíc v nei kritikv.

»Vojcek« je nesporne dílo útocné; není možno pri
hlížeti mu jen mimochodem mezi vecerí ::t spaním.
Kdyby bylo provozováno hned z ránjl, i u neinokoj
nejších povah znamenalo by zkažení alespon celého
dne. Naprosto nesnese mírné polovicatosti; žádá bud
naprostý souhlas nebo naprostý zápor; právo na »be
denken« prísluší tu jen operní kritice, již toto povo
lání vhání casteji než treba do úzkých, tedy do tak
recené objektivity. Nepomerne méne uškodil dílu a
provedení pan Šilhan, který z povinnosti vykasal se
na »V'Ojcka«. Od té doby, co píše do N á r o-d n í c h
L i s t tl referáty o hudebních produkcích, které se ne
konaly, o tretích aktech, kterých neslyšel, co sám ve
rejne postežoval si na stárí a jeho pruvodní zjevy, a
prohrává prímo s vedeckou systematicností vše o staré
i nové hudbe, - nabyly jeho trhací referáty zcela mi·
morádné závažnosti: je jisto, že je všecko pravÝ opak,
než co píše, a hrube by pochroumal a kompromitoval
nové dílo, kdyby je chválil. Pan Šilhan, kterému ted
strka jí psí hlavu, svuj úkol, jak bylo ocekáváno, plne
splnil a pro »Vojcka« znamenite. Naprosto nezodpo
vedná je však vetšina zbylých. Sem námitka, tam ná
mitka, tu výhrada, onde rozum, v tretí rádce takové,
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na patnácté makové, úhrnem však dobré, t. j. za
u l' cit ý c h k a u tel prijatelné, dílo; to jsou ti
škudci nových a smelých cinu v umení, kdo si pletou
denní, životní referát a jeho poslání s odbornými (mi
mochodem, jimi nikdy nenapsanými) knihami na be
ton. Že nejakých dvacet trumpetu a sycáku (sluvka
zcela nove vytvorena pro tento prípad ze sloves trou
biti a syceti, nikoli vzata z politických projevu) »Voj
cka«, vypískalo a vysycelo, z nejakého návodu prí
mého, nebylo by nejhorší; jsou také divadla, v nichž
se herci na míste bijí. Horší je, že takové opatrnické
kritiky ohloupily obecenstvo a divadelní správu s po
licií, které administrativne v mezích své kompetence
a úcelu mely o predstavení pecovati.

Stav: skandál pri reprise. Úrední postup: policejní,
službu konající úredník chce zjednati klid a umožniti
pokracování, lec reditel divadla, jako nejvyšší úredník
divadla, požádá o rozpuštení a zákaz predstavení. Na
to zemský správní výbor zakáže provozování v režii
divadla, posléze i jako predstavení spolková, když
Delnická Akademie o dílo zažádá. Intendant, sociální
demokrat, v zápetí ohlásí demisi, lahodnou na venek,
ne tak úcinnou pred prísedícími zemského výboru,
kterí vedí, že intendant je z po 1 i t i c k ý c h duvodu
na ceste k odchodu. Co tu je, prosím, politických spo
ju, skrytých i zjevných, v umelecké otázce, v shro
máždení politických osob, které bez jediného skutec
ného znalce a z nedopatrení demokracie mají poslední
slovo v problému ryze umeleckém! A mají zatím po
slední slovo, trebaže prekrocili svoji pravomoc,. jak
dokázal JUDr. Jan Lowenbach. Není treba z této sou
vislosti vyvozovati dusledku; budou se jí zabývati
úrady nadrízené a legitimované.

Snažíme-li se však vyložiti si ono neslýchané jed
nání, dojdeme nutne k tomuto: Organisace admini
strativní správy divadla je proste neudržitelna. Byl
urcitý výhled, že sestátnením divadla pri zavedení
župního zrízení budou omyly napraveny. Zatím však,
požadavkem ludovcu o zrízení i slovenského výboru,
zdá se být tato cesta na dlouhou dobu zatarasena. Ne
zbývá, než ihned prikrociti k náprave osamostatne
ním intendance z politické sekce a dosazením inten
danta umelecké závažnosti vedle schopností speciál
ních. Jestliže otázka divadelního reditele je' neméne
zralá k rešení a oddálena jen docasným nedostatkem
nebo neznalostí, kdo je schopným toho úradu, u inten
dance je osobou Jar o s 1a vaH i 1ber t a skvele po
staráno o kandidáta i o vec. Ale tot otázka jiná. V prí
pade »Vojcka« jde o postup d o s a vad n í organi
sace. Je-li již zhola nemyslitelna a neschopna, je-li
méne než kterýkoli lepší abonent se zkušeností neko
lika let, jak ocekávati od ní jakýkoli zájem a odvahu
pro sporné umelecké dílo, o nemž z verejnosti, t. j.
tisku, má nejroztríštenejší, nejvratší a nejneodpoved
nejší informace? Jak ocekávati od ní, politické sku
piny, z nedopatrení rozhodující o umelecké záležito
sti, nezkalenou usuzovací schopnost kritickou, estetic
kou a odbornou, je-li kritikou zmatena, jestliže její
clenové všichni ani dílo nevideli, nerku-li, aby mu
ozumeli, a jestliže dílu byla imputována ten den c e

politicko-trídního rázu. Ovšem že nemá jinou, lec vý
lucne umeleckou tendenci; ale byla mu imputována,
byla mu kolportována, byla nadnášena. I zákrok Del
nické Akademie, jinak motivovaný nejlepší vulí, byl
zajisté tak vykládán, pocítán za precedencní prípad, 3
na tomto smeru posilován planým postupem in ten-

danta. Nebot dobrý bojovník neustupuje, jak dokazují
práve Ostrcil a Hilar. V tomto rozpoložení lze chá
pati, že zemský výbor usoudil po svém: dílo' je i pro
»odborníky« umelecky sporné, nad to politicky ten
dencní - pryc s ním. Ovšem úsloví: 'chápati jest od
poušteti, žádá nezbytne opravy. Byl to postup neodpu
stitelný, protože vychází venkoncem z klamných, ne
pravdivých predpokladu.

Zmena situace nastala teprve prosincovým prohlá
šením umeleckých korporací. Tu poprvé je zastávána
umelecká zásada, princip svobody, za predpokladu na
prostého kladného pomeru 2 dílu. Zemský výbor i di
vadelní instance na projev zarputile mlcí. Ale boj trvá,
opren o ústavní záruku umelecké svobody, a bude roz
hodný. Nastoupila potrebná jednomyslnost bez ob
myslností. Pres jeho kladný výsledek však škoda je
veliká. V kulturní evropské úrovni jsme beze sporu
sraženi dolu, níže než Berlín, kde chvíli pochybovali,
ale dílo hráli. Nové nastudování bude neobycejne ob
tížné, obtížnejší než prvé, jak ucí všední divadelní
zkušenost. A toto mrhání tvurcích sil je i škoda fi
nancní. Až budou páni v rade lkát nad schodkem N á
rodního Divadla, necht pokorne zpytují vlastní skutky,
z nichž jim vyplývá dobré, byt drahé, poucení: že tak,
jak oni by chteli divadlo vést, se divadlo nevede, lec
k úpadku umeleckému i hospodárskému. Prípad »Voj
ckuv« není prípadem díla a umeleckého vedení di
vadla, ale prípadem administrativy, popleteného obe
censtva a ne na posledním míste »objektivní« kritiky.

Dr. J. H.

Život a instituce

J. L. Hromádlw:

Cesty dnešního pravoslaví.
1.

Osudy dne š n í h o P l' a vos 1a v í nutí nábožen
ského pozorovatele, aby promýšlel dlouhou radu nej
težších otázek bohosloveckých, dejinne-filosofických.
i nábožensko-kulturních. Pravoslavné krestanství pro
žívá dnes bolestneji a pronikaveji než kterýkoli jiný
útvar krestanský údobí krise, úzkostlivého hledání a
tápání. Nikdo nemuže ríci, co mlI prinesou príští léta,
stojí-li na pocátku pozvolného odumírání ci ceká-li ho
doba obrození, probuzení a náboženské tvorivosti. Od
15. století, kdy nápor islamu rozvrátil základy byzant
ské ríše, církve, náboženské tradice i kultury, nestálo
pravoslaví pod tak težkým tlakem událostí, kulturních
premen a vnitrního prerodu.

Zdálo by se opravdu na první pohled, že otres po
sledního desítiletí odsoudil východní církve, ne-li k zá
niku, tož aspon k bezVÝznamnosti. Katastrofa na Bal
káne, krvavá nenávist balkánských národu mezi sebou,
zdá se býti dokladem mravní i verejné bezmocnosti
pravoslavných církví. Patriarchát carihradský pozbyl
za posledních nekolik let na mravní autorite více než
z2. celá drívejší staletí. Patriarcha mluví ovšem s du
razným sebevedomím o Carihradu jako »první stolici
pravoslavných církví.« Je ješte uznáván za mluvcího
pravoslavné církve. Ale všechny pocty, vzdávané patri
archovi carihradskému, nezastrou oslabení jeho auto
rity a mravního poklesu. Tento »patriarchát oekume
nický« byl hrackou v rukou recké politické verejnosti
a jeho osudy závisely na vítezství té ci oné strany.
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Vzpomenete si na západníka Bel i n s k é h o a jeho
ostrý protest proti gogolovské mystice.

»Lid ruský nemá v lásce kneží. Vypravuje si Q nich ob
scenl1Jíanekdoty, ve kterých knez je predstavitelem žravo
~ti, lakoty, podlízavosti a nestydatosti. Ruský lid vubec není
nábožensky založen - - - O obrazích svatých ríká:
jsou-Ii dobré, modlíme se k nim, nejsou-li už k potrebe,
prikryjeme jimi hrnce, Jest povercivý, ale ne lmiboženský
- - - I kneží ruští vynL1cajíspíše netecn05tí ve vecech
víry než nesná~elivosti.« (V cervenci 1847.)

V listopadu 1922 uverejnil bývalý hlavní redaktor
»Birževých vedomostí« M. M. G o r e lov v »N árod
ních listech« radu clánku o »korenech bolševictvÍ«.
Poznamenal jsem si z nich slova, která potvrzují sta
rou diagnosu Belinského.

»Mohlo-li bO'lševictví nalézti odpor v kterýchkoli jiných
stranách nacionálního svetového názoTu? Náboženství? Ale
vždy! v národe nebylo náboženství. Byl ta jen nudný, zvyk,
Qsvojený od dedu. Církev vždycky byla v Rusku spojencem
státu, od Petra 1. stala se jeho devkou. Duc:hovenstvo bez
právné, žebrácké, obdareno je cernými rodinami, z duchoV'
ních pastýru bylo prevráceno v jakési úrední agenty. kterí
v zápase sociálním a politickém slabých se silnými vždyckY,
stáli na strane silných. Klérus netešil /Se pražádné autorite
v ocích obcanstva. - Z lidové duše Buh byl dávno vyme
ten koštetem vrchníhO' synodu. Pop-cinovník úplne udusil
lidové svedomí. »Všecko je dO'loleno,« rekl jeden z hrdin
Dostojevského, Smerdakov, v Rusku dávno pred Nietz·
schcm. MožnO' se diviti tomu, že ten lid, o nemž nekteré

*
Podle všech príznaku lze soudit, že revoluce nad

pravoslavím nezvítezila. Kdo rozumí »hybným silám
dejinným«, mohl hned v pocátcích revolucního útoku
na církev a zbožnost predpovídat p r a v d e pod o b
n Ý jeho výsledek.

Ruské pravoslavÍ bylo arci zaostalé nábožensky
i myšlenkove. Náboženská slabost a rozumová zaosta
lost chodívají ruku v ruce. Je veliký omyl, že zbož
nost žije z nevedomosti a nevzdelanosti. Zbožnost hy
ne nevedomostí a nevzdelaností. Údobí náboženského
rustu bývají údobími myšlenkové smelosti a síly. Ru
ská nevzdelanost byla nebezpecím pro církev v dobe
revolucní i pred ní. Em. Rád Iv knize »Západ a vý
chod« (1925) poznamenal k ruské revoluci protinábo
ženské:

»Jestliže bylo Rusko tak zbožné, jak mohla se podariti
bolševická revoluce, jež byla revolucí také proti prav05laví?
Proc snesou Rusové tak lehko v' Moskve pomník s nápisem,
že náboženství je;;t jedem pro lid? V Rusku byl revolucí
proveden svetový experiment, jak jest nevzdelanost a po
verecnost špatnou ochranou náboženství.« (Str. 315.)

ruského? A ne-li, jaký vliv budou mít revolucní udá
losti na vývoj pravoslavÍ? Dnes prakticky 'je ruský
národ svetodejn)'ffi nositelem pravoslavného krestan
ství. Na ruském pravoslavÍ, na jeho obrode, prestavbe,
síle ci slabosti závisí smer a povaha východního kre
stanství v dohledné budoucnosti. Je-li pravoslaví ruské
zlomeno, je podlomena východní církev vubec. Je-li
však revoluce ruská predpokladem vnitrního osvobu
zení náboženského, uvolnením ruské církve z umrtvu
jícího objetí samoderžavného systému, pak lze s pravde
podobností mluvit o pricházejícím novém údobí pravo
slavných dejin.

1926.

Patriarcha Meletios, sm)'šlením venizelista, byl prmu
~n opustit své sídlo po vítezství krále Konstantina

Recku, aby byl znovu nastolen po strašné porážce
ecké v Malé Asii 1922 a po nové revoluci venizeli
tické. Když se tak pripravil o duchovní suverenitu,
slabenou ovšem už dávno pletichami a osobivostí re,

cké šlechty fanarské, stal se patriarchát carihradsk)'
bezbranným predmetem politického vyjednávání - '1

proti nové situaci za nového republikánského tureckého
1'ežimunacionalistického nemohl se bránit durazem na

vou neotresenou, politickými a národními zájmy ne
dotcenou duchovní autoritu v celém krestanském svete.
Dnes nejen patriarchát carihradský, nýbrž i ostatní
tarobylá sídla patriarší v Antiochii, Jeruzaleme a Ale

x(lndrii jsou spíše jen »archeologickými památkami«,
jak sami pravoslavní bohoslovci povídají v uprímn)'ch
rozhovorech. Co to znamená pro budoucnost pravo
slaví? Znamená to trvalý pád staré by z a n t s k é ná
božensko-církevní a kulturní tradice? Je to s o u m r a k
b y z a n t s k é h o kre s t a n s tví a poc á t e k n o
v é h o ú dob í p r a vos Ia v n Ý c h dej i n - ci
soumrak pravoslaví vllbec? Je osud by z a n t s k é ho
ducha osudem p r a vos Ia ví?

Ale co je to vše proti ruské komunistické revoluci
a jejím dusledkum pro ruské pravoslaví! Únorová re
voluce 1917 zrušila svatý synod, nejvYššÍ úrad státne
církevní, zlomila starý systém samoderžavného pravo
slavÍ. Pouta církevní se uvolnila - ruská církev ob
novila patriarchát a povolala na jeho trlln Tichona.
Obnovený patriarchát byl symbolem, nadejí v nábo
ženský prerod a rozmach církve a pravoslavné kultury;
zdál se být symbolem smíru mezi církví a proti samo
deržavnou inteligencí. Ale bolševism práve ve chvíli.
kdy byl patriarchát obnovován, roztrhal všechny svaz
ky mezi církví a verejným životem. Pokusil se roz
metat staletou tradici náboženskou a kulturní a vybu
dovat nové rády státní i sociáln Í na zásadách proti
církevních, protikrestanských, atheistických. Sveto
dejný okamžik - první dusledný pokus v dejinách
vyloucit prvky náboženské z verejného, sociálne poli
tického i soukromého a mravního života. Organisace
církevní byla rozbita; celý církevní stroj rozrušen.
Hierarchická moc ve skutecnosti zlomena: jednotlivé
místní církve v obecném zmatku byly odkázány samy
na sebe. Biskupové a kneŽÍ podezrelí z protirevoluc
nÍch a zpátecnických sympatií popraveni anebo rbze
J,'láni. Po celá léta nebylo a dodnes ješte není v Rusku
~kutecné autority církevne-správní, dozoru nad vero
ucným, bohosloveckým a bohoslužebným životem. Kul
turní a náboženský historik, sociolog a psycholog bu
dou mít jednou napínavÝ tlkol, zjistit presne, jak proti
Iláboženská agitace komunistická pusobila na lidskou
duši, jakých výsledku docílila a jak skoncila; jak rea
~ovala inteligence a lid na všechny pokusy, znicit CÍr
kev i víru, na všechny tv osvetové prednášky a kursy,
na premenování chrámu a klášteru v kulturní a so
ciální ústavy, na odkrývání ostatkll svatých a na du
kazy .J klamnosti všelijakých predstav náboženských
i pov -ti:ných. Ruská revoluce je mezníkem v dejinách
výcho 'lÍ církve. O obnovení predrevolucních rádu

luvi' rnuže jen fantasta, který niceho nezapomnel
a nice (1.1 se nenaucil. Bylo by neštestím, kdyby revo
luce r ská mela být likvidována a s ní všechny její
politic1<é, sociální i kulturní výsledky. Je však revo
uce koncem pravoslaví? Zvítezila nad církví a pravo
12vnolltradicí? Lze mluvit o trvalém pádu pravoslaví
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zešedivelé deti abcas ríkávaly, že je nositelem Baha, díval
!Sena to, jak bolševici vyhazují z kostelních schránek svaté
ostatky, asi s takovým klidem a pazarnastí, jakO' zpusobní
studenti v sále anatomického musea?«

Srovnejte tyto výklady s emfatickým velebením ru
ského cloveka u D o s t o jev s k é ho!

»Lid hreší a pošpinuje se denne, avšak v lepší chvíle,
ve chvíle Kristovy, nikdy se v pravde nezmýlí. Ta práve
je duležito, vec lid verí, jako ve svou v pravdu, vec jí
klade, jak si ji predstavuje, co delá svým nejlepším práním,
co si zamiloval, ac prosí Baha, co jakO' v madlitbe opla
kává. Ale ideál lidu je Kristus a s Kristem ovšem i asvícení,
a v nejvyšších osudných chvílích svých lid náš vždycky
rozhoduje, 'rozhadoval každau spolecnou, všenárodní vec
svou Vždycky po krestaIlisku.« (Denník spisovateluv IV.,
ces. prek. 171.)

»Ruský lid prý špatne zná evangelium, nezná prý základ
ních clánku víry. Možná, avšak Krísta zná a nosí jej ve
svém srdci ade vždy. O tom není pachybnosti. Jak jest
možná správná predstava Krista bez verouky! To jest jiná
otázka. Avšak srdecná znalast Krista a správná predstava
o nem jest skutecností. Prenáší se :s pokalení na pokalení
a srostla se srdci lidí. Možná, že jedinou láskau lidu ru
ského jest Kristus, a. on miluje zjev Jeho svým zpusobem
t. j. dO' utrpení. Na náZev »prava~lavný«, t. j. nejsprávneji
vyznávajícího Krista, jest nejvíce pyšný.« (Denník spis. 1.,
str. 95 n.)

Jak rozdílne ruští myslitelé smýšlí o ruském lidu a
jak je težko predem soudit, co bolševická agitace
z neho udelá! Ale, opaku ji, podle všech príznaku se
zdá, že pravoslaví v Rusku nepodlehlo. Ne proto, že
by ruský lid mel z v I á š t n í náboženské schopnosti
a sklony. Chce se mi spíše verit Belinskému a Gore
lovu. Neverím vubec ve tvurcí náboženské schopnosti
kteréhokoli národa. Lze snad mluvit o živejším anebo
mrtvejším ovzduší náboženském v tom ci onom náro
de. Ale krestanství není nálada ani zbožný cit, kre
stanství je ve své podstate tvrdá a težká pravda, která
se vynucuje smelostí víry, tlakem své vnitrní presved
civosti, rozhodností a verností svých vyznavacu, poho
tovostí a smelostí svých misionáru. Ruští theologové
a filosofové mají dnes vhodnou príležitost, aby revi
dovali stará hesla o ruském lidu-bogonosci. Theorie
o zvláštrtích prirozených národních vlohách nábožen
ských je falešná a nebezpecná. Theolog ji odmítne
jako bezbožnou, filosof jako nepravdivou. Nepodleh
ne-li pravoslaví, tedy proto, že bolševická agitace proti
náboženská byla nesprávná a že v pravoslaví . pres
všechny povážlivé myšlenkové i náboženské nedostat
ky jsou pravdivé složky krestanské; že kultura ruská
je príliš proniknuta pravoslavím a že pravoslaví v le
tech utrpení a katastrofy hledalo samo sebe a svou
sílu ve vecech podstatných a odolných.

»Kdo tropí taškariny pod okny venkovského popa,
nevede ješte protináboženské propagandy,« rekl B u- .
c hal' i n na adresu proti církevních a protiklerikálních
agitátoru. Ukázalo se, že pravoslaví nedá se jen snad
no a lacino zdolat. Venkov prý ovšem stojí pred údo
bím »osvícenosti« a náboženské lhostejnosti. Možná
- situace nebude horší než byla. Ale náboženští vtid
cové pochopili po letech státního i nábožensky-mrav
ního chaosu, Že se v budoucnosti nesmejí opírat o ne
vedomou povercivost anebo slepý fanatism lidu, nýbrž
že i národ musí být veden na výši náboženského po
znání, uvedomení a pravdivosti. Pravoslaví nebude

v Rusku zacnráneno náboženským pudem lidovým.
Slepý pud je všade klamný - v náboženství matný
»cit náboženský« (t. j. nemyslivý, povercivý mysticism)
vede spíše k bezbožno ti než k víre.

Po revoluci byly tvoreny výbory církevní (prichod
ské obšciny), aby organisovaly sbory a staraly se o ko
stely a financní správu jednotlivých sbon't Revoluce
prinutila tedy laiky k aktivní a uvedomelé péci o cír
kev. Laikové (mirjane) musejí premýšlet, jak církve
udržet, jak zdolat nepríznivÝ nátlak odpurcu; a to je
lepší základ náboženského života než klamné spoleh
nutí se na iJJusi, že lid »Krista zná a nosí jej ve svém
srdci ode vždy«. Zbožnost byla ke svému prospechu
odtržena od státního dozoru, porucníkování a policej
ní, úrední i financní podpory.

* *
*

Pravoslaví utkává se dnes s nepravoslavnou propa
gandou náboženskou. Štundisté a evangelictí krestané
s radikálním programem abstinentním, antimiJitaristi
ckým, mírovým a s »positivne biblickou« verou v Kri
sta Spasitele šírí se jako mocný proud mezi ruským
drobným lidem. Slyšel jsem prednášku prímého úcast
níka o tomto hnutí. Zaráží vás trochu, že je to hnutí
bezejmenné. bez uznaných VLldcua myslitelu; ale pecli
vá cetba biblická a myš len í náboženské opravnuj~
tento smer ke znacným nadejím do budoucnosti. Sta
ti stická císla jsou neurcitá; prý na lomil. príslušníku
mají tito »sektári«, na 2 mil. znovupokrtených clenu.
Komunistická vláda je prý bezbranná proti hnutí evan
gelickému a musí s jeho cleny spolupracovat, protože
vynikají nad prumer i intelektuálne i obcanskou cest
ností a pracovitostí. Pravoslaví nemuže se proti evan
gelickým krestanum bránit politicky a policejne; jedi
nou obranou je úsilí o náboženský pokrok vlastnÍ.
V pravoslavných kruzích se šírí bible, v biblických
kroužcích se bible studuje a tvorí se bratrstva pro in
tensivní modlitební život, pro úcast na svátostném ži
vote (zeiména eucharistii) a pro péci o vneiší život cír
kevní. Rády života pravoslavného se menÍ. vznikají
nové zpusoby a obyceje náboženské, hledají se nové
methody náboženské propagandy. Pravoslaví proste je
nuceno, aby - bez berel státní pomoci - postavilo se
na nohy a aby proti nebezpecí zvnejška se:rhránilo
náboženskou silou i sobestacností hospodárskou:- ve
spolecných bolestech podávají si církev i sektári na
mnoha místech ruce ke spolecné práci. Z této spolu
práce muže prý vzniknout nový typ ruského krestan
ství - »skutecne svobodný projev ruského genia«.

Od 1921 »Živá církev« rušive zasahuje do pravo
slavného života. Zdá se však, Dokud lze soudit z oje
dinelých zpráv casopiseckých i osobních, že iejí vý
znam byl v prvních letech precenován. Vznikla z du
vodu sociálních (jako hnutí drobného knežstva proti
hierarchii) a politickvch. aby nriznLlsobiJa nravoslaví
nové situaci a novému režimu státnímu: dostala se
pod prílišný vliv vládní moci - a to vše oslabuje její
vnitrní sílu i údernost. Církev. která ve svých zákla
dech nemá motivLl víry. ztratí záhy oritažlivost a
schopnost. dát lidské duši, ceho potrebu ie. Jen kacír
stvÍ, které se zrodilo ze smelÝch úchvatu víry. je sku
tecným kacírstvím a má trvalou náboženskou pusobi
vost. Živá církev nedá náboženskému životu ruskému
nový smer ani nebude silou náboženského probuzení
a obrození. Nebude ani moci trvale konkurovat s pra-
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voslavÍm, které prošlo utrpením a náboženským pre-
rodem. ,,',

* lt 'l' *, »'l;;!c
)1.' iJ~m ,) .

Náboženská síla pravoslavné církve bude záviset na
tom, jsou-li a budou-li její vudcové s to osvobodit se

v,r:i tf n e, n~jen zo ?por.tuni~:nu, od P?Íitické ~ politi
karske t;Ientallty; pu]de-h knezstvu a hlerarchum pra
voslavnym trvale a bezvýhradne o zbožnost a vítezství
pravdy. Vnitrní svrchovanost a svoboda vzhledem
k politickým a státním zájmllm je mnohem težší než
:~ zd~. PravoslavÍ bylo po dlouhá staletí spojeno na
Zlvot I na smrt se státem a carským režimem a svou
vnitrní povahou vztahovalo ruce po státní theokracii.
Revoluce sevrela církev proto tak krute a nelítostne
že byla svými hierarchy a knežími neblaze zapleten~
do státního a policejního stroje. Protirevoluce ~nedála
se bez skryté, ale živé pomoci církevní. Bílí O'enerálové
a politikové s prirozenou samozrejmostí dí~ali se na
pr~voslavný ~lerus jako na svého spojence. Nová
onentace nem tak lehká.

Dnes je zajímavo císti clánek A. K a l' t a šev a
v )~~usskaja Mysl« z ledna-února 1922 o »církvi a
polltlce«, napsaný pod dojmem církevního snemu za
hranicních pravoslavných Rusu ve Sremských Kar
lovcích (v Jugoslavii) koncem 1921. Tenkráte v modli
tebním prohlášení projevil snem touhu po krestanské
vl~de, po ~omazaném Páne na všeruském trune, po
zakonnem pravoslavném caru z domu
R o m a n.o v ~ ll. Vetšina prítomných kneží a biskupu
nesouhlasIla sIce s touto formulací ale vetšina všech

clen~ ji odhlasovala. Kartašev lituj~, že snem se pro
hlásIl pro legitimní monarchii. Církev pravoslavná prý
se nespojuje apriori s urcitým systémem politickým
na pr. monarchií, a nevylucuje predem jiných forem'
na pr. republiky. Spokojila by se s republikou, kdyb;
republika byla jí prátelskou. Ale i Kartašev doznává
že z empirických dllvodu utilitárních dává církev pred~
nos!,monarchii a modlí se za ni; a jiste prý oni kneží,
kten v Kar10vcich nesouhlasili s formulí o legitimním
caru z rodu Romanovcu, by prolévali slzy nadšení a
pohnutí, kdyby se vracel zákonný Car pravoslavnÝ.
Pravoslavná církev byla ješte v roce 1922 politickou" a
národne státní nadejí nescetných pravoslavných. Kar
tašev jménem emigrantské ruské inteligence vzr{osne
napsal, že v dobe, kdy se otrásal celý svet upevnila
se jediná neotresitelná duchovní skála Církv~; že není
si.ce,Ruska, ale je historická ruská národní církev, je
dmy koráb pro spasení národní dl1še, celého národa
- a tím i státu. Hle, co se skrývalo v duších pravo
slavné inteligence 1

Rozumíte, že z pudy vyrvaní a po svete bloudící

ru~tí J~t~lige~ti cht~li ,se pr}mknout k církvi jako
k utOClStla zachrane narodmch, kulturních a státních
statku ruských. Ale je zrejmo, že budoucnost pravo
slaví jako krestanské zbožnosti závisela a závisí na
tom, oprostí-li se církev ode všech techto postranních
ne,,%oženských motivLl Paradoxon náboženského ži~
vot~ tkví v tom: cím více chcete prizpusobit církevní
pr;Í,c:k úkolLlm sociálním a politickým, tím vetší plýt
kc;,t:, koncíte;, cím rozho~?eji a bezvýhradneji se sou
stre lte na otazky po BOZI Dravde a spasení duše, tím
sve~ejší a kulturne tvorivejší je vaše zbožnost. Pravo
slaví, ruské se musí oprostit od cíiu politických a ná
rodruch, aby se stalo náboženskou mocí svetovou.

Církev ruská byla, zdá se, štastna, že v letech roz-

hodujících mela v cele muže tak zbožného a pri své
pr?stote tak moudrého jako byl zesnulý pat l' i a l' c h a
TI c hon. Nebyl to theologický myslitel ani oslnivý
vudce; byl to modlitebnÍk a pastýr církve, a v ocích
verících - mucedník. At už historie jakkoli posoudí
schopnosti Tichonovy, neupre mu zásluh o vnitrní
svobodu církve. Odmítl žádost knížete Cr. Trubeckého,
aby pod zárukou naprosté mlcelivosti poslal požehnání
prednímu vudci bílé armády jihoruské. Tichon chtel
být patriarchou bílých i rudých. Knežím zakázal
úcastnit se války obcanské. Usnesení snemu Kar1ova
ckého o zákonném caru na ruském 1:rLllle odsoudil.
Lze ovšem všechny tyto kroky Tichonovy vykládati
z oportunismu a opatrnosti. Budiž; Tichon jiste ne
probojoval se snadno ku vnitrní neutralite a loyalite
k revolucní vláde. Ale Tichon prostinkou svou zbož
no~tí vymanoval sebe i církev z· vnitrní politické men
tahty a pomalu, krok za krokem, v~dl ruské pravoslaví
na nové dráhy, na kterých jedine muže prokázat jed
nou své duchovní síly. Byl 1917 v y los o v á n z ter
na kandidátu, mezi kterými byl i muž politicky (cerno
sotnensky) vyhranený - ki jevský metropolita A n t 0
'n i j, dnes jeden z duchovenských vlldcll zahranicního
pravoslavi. Je težko kombinovat, jak by bylo ruské
pravoslaví zvládlo težkou situaci za vedení Antoniova.

Zahranicní ruské pravoslaví dodnes ješte je vnitrne
zmítáno bojem o vnitrní odpolitisování a o cistotu
náboženskou. Setkal jsem se s radou pravoslavných
Rusu, kterí verí v budoucnost pravoslaví v predpo
kladu, že nebude v Rusku obnovena monarchie. Mon
archie, carism - neštestí pravoslavné církve! »Cae
saropapism je lež ne menší než papocaesarism; je to
modlárství« - píše Nikolaj Ber d j aj e v ve IIi. sv.
revue »Putj« (1926), parÍžského orgánu pro ruskou ná
boženskou filosofii. Nábožensky, mravne smí prý kon
cit bolševism v Rusku teprve tehdy, až pravoslavní lidé
uciní pokání za toto modlárství. Proti monarchistllm
A. P e t l' o V o v i a knížeti T l' U b e c k é m u tvrdí, že
údobí konstantinovské, epocha krestanské monarchie
už prešla. Otázka státní formy je prý nábožensky lho
stejna ;je to otázka technická. Monarchie byla útvarem
prírodne-historickým, nikoli nábožensky mystickým.
Pravodaví se prý musí osvobodit od starých okovu,
servilismu a služebníckovánÍ z doby petrovské. Bylo
treba revoluce, píše Berdjajev. aby idlf~l vselenskosti
(universálnosti) církve zase ožil. At je prý to jakkoli
divné, nutno doznat, že chod pravoslavné církve je za
proti krestanské komunistické vlády v jistém smyslu
pravidelnejší a lépe prý vyhovuje dLlstoJenství Církve
Kistovy než za doby pravoslavné monarchie. V zpo
míná, že v dobe, kdy zasedal Karlovacký snem círke~nÍ
1921, byl v Moskve a pozoroval, jak odmítave pravo
slavné kruhy v Rusku priialy zprávy o karlovackém
projevu monarchickém. Patriarcha a prakse církevní
dali sankci roztržen Í, které nastalo revolucí mezi stá
tem a církví. Církev vstupuie Drý clo nové fáse vÝvo
jové, navazuje na údobí predkonstatinovské. K~ždá
snaha uvést církev v nové otroceni státu je zlocinem
na ni.

Zase stojíme pred otázkou: Patrí hvzantská idea
samoderZavného c8esaropapisn111 k t)odstate klasického
pravoslaví ci ie ieho zatížením? Te pád nravoslavné
monarchie a tretího Ríma koncPll1 hi~torického nosl~
ní pravoslaví ci nutnou podmínkou jeho vnitrního ob-

'? .rozenI.
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Povolání a záliby.

J oset Kopta:

Jak jsem prišel k tem botám?
Mnoho lidí se asi od 23. listopadu domnívá, že jsem

ševcuv syn. Jak si jinak vysvetliti, že jsem pro svou
druhou hru volil námet ševcovský? Jak jinak pochopiti tu
okolnost, že vím, co jsou to floky, nebo štepenka nebo
tercia kuže? Bylo by jaksi prirozenejší, kdyby autorem
N e j krá s nej š í c h bot byl Rudolf Medek, jehož otec
má obuvnickou dílnu na hradeckém námestí. Stála i má
kolébka vedle verpánku? Zachytily mé detské uši divná
ševcovská slova, která se rozléhala vukol? Jest patrne
usuzováno, že jsem v této hre povstal na obranu otcova
zhanobeného a podvráceného remesla a že si za neho
vyrovnávám úcty s Batou.

Nemohu tyto domnenky potvrditi. Nebyl to poteh,
který doléhal na má klukovská záda, nýbrž kožená kréj
covská míra. Muj otec byl krejcí. Mel-li bych tedy za neho
vyrovnávati jakési úcty, musil bych se spíše rozpráh
nouti proti konfekcním továrnám. Ále i na ty jsem krátký,
jako bych byl krátký na Batu, kdyby bylo šlo v mé hre
o boj proti nemu. Nebylo opravdu treba, aby se jeden
z kritiku Bati ujímal. Nemenší omyl se stal, když kdosi
navrhoval, aby mne pražské spolecenstvo obuvnických
mistru zvolilo svým cestným clenem. Má hra je bez ten
dence a rozlehne-li se tam výkrik proti Batovi, je to
onen, který se rozléhá na malém bitevním úseku, obsa
zeném ševci. Nepochybuji, že muj krejcovský puvod
urcil jakýsi intimnejší vztah k rukodílné práci. Lecos z ní
clovek dokonce miluje a rozhoduje-li se na historickém
rozhraní, má-li ji šmahem zamítnout a provolati slávu
industriálnímu vítezi, rozreší toto obtížné dilemma kom
promisem exekutora Penicky: koupí si laciné, modne
strižené boty u Bati a podrážet si je dá zásadne ševcum.
Rozumove nás to táhne ke ZIínu, srdcem jsme se ješte
nerozešli s mistry Šestáky. I já se k nim dostal oklikou
pres Zlín.

Asi pred dvema roky jsem se zacal ponekud duklad
neji obírati Batou. Jeho propaganda byla tak znamenitá
a sugestivní, že mne zacala zajímati mnohem dríve nežli
jeho boty. Hesla, která razil, byla vtipná a ríkala oprav
du neco moderního. Vedel jsem, že zacíná býti populár
ním zejména proto, že prodává lidem lacinejší obuv. Mne
však nejprve zaujal svým výrobním reformismem, pri
nemž jsem casto musil mysliti na Forda. V dobe, kdy
vetšina ceskoslovenských prumyslníku tvrdošíjne setr
vávala ve svém konservatismu a v závodních výborech
videla bolševictví, v dobe, kdy dva tri idealisté se po
kusili sespolecenštiti své závody, aby za nedlouho kapi
tulovali pred lidskou malostí a nesnášelivostí, razil Bata
mravní smernici pro své podnikání (Náš zákazník, náš
pán!) a prevedl námezdní pojem delníka do kategorie
spolupracovníka. Pokusil se ho presvedciti, že jeho zá
jem na prosperite továrny nesmí býti menší nežli zájem
jejího majitele, a vytvoril ze sebe v tomto prostredí asi
tak suverénní osobnost, jakou je na vojne chéf generál
ního štábu. Bezpodmínecnou pracovní disciplinu moti
voval práve tak, jako jest motivována disciplina vojen-

, ská, nebot nazval sebe i své spolupracovníky vojáky ve
službách konsumentu. Pro zdar díla by to ovšem ješte
nepostacilo. Mel-li cít\ti konsument, že byl v tomto pod
niku lépe obsloužen, musil i delník cítiti vedle mravního
uspokojení (ca.sto problematického), uspokojení hmotné.

Mel-li dáti vetší, obetavejší výkon, musil cítiti na dlani
i v úrovni svého života vetší zisk. Nestacilo by mu ve
domí, že to, ceho on se vzdává na své mzde, najde kon
sument v levnejší cene výrobku. Ekonomisací pracov
ního výkonu, cástecným užitím taylorismu a lepším vy
užitím lidské energie zdvihl Bata delníkuv výdelek,
k nemuž pribyla odmena za mimorádný výkon. Pone
vadž pak delník merí výnos své práce zejména podle
toho, kolik mu po úhrade životních potreb v hrsti zbyde,
snížil Bata ve spolecných kuchyních a bydlištích jeho
režii a rozvržením továrny do mnoha oddelení, která
mezi sebou na vlastní úcet obchodují, umožnil jednotli
vým celkum, aby podle míry duvtipu svých vudcu vý
hodneji zpenežily své polotovary. Na techto ziscích, jak
jsem slyšel, se podle výše individuálního výkonu, úcastní
celé oddelení, jehož príslušníkum se naproti tomu odpo
cítává ze mzdy každá škoda, kterou špatným výkonem
za vinili. ~ I i ~ i lil

Myslím, že jsem byl jedním z prvních, na Batovi zcela
nezávislých lidí, kterí jeho prítomnost mezi námi po
zdravili. Když jsem svuj první feuiIIeton o nem psal, ješte
jsem ani jeho boty na své noze nevyzkoušel. Stacilo mi
to, co jsem slyšel, trebaže bylo i dosti hlasu odmítavých.
Ale vetšina tech, kterí si boty u Bati koupili, byla spo
kojena a ríkala: Zaplat pámbu, že se ten Bata narodil!
Byl jsem presvedcen, že Bata zejména stredním vrstvám
dobre slouží. Sloužil vedle toho také tím, že pusobil na
sestupnou tendenci cen z ostatních pramenu, což mu
li rukodílných i prumyslových odpurcu nemohlo býti
odpušteno. PochváIiI jsem ho tedy velmi srdecne, což
mi vzápetí vyneslo velkou nenávist mistru, kterí zahrnuli
mne hnevnými, lítostivými i smutnými projevy.

Batovi jsem již tedy dosti dobre rozumel. Tu se však
kolem mne nahrnuli mistri, zasažení jeho vítezným ná
stupem a žádali si mé pozornosti. Bylo treba si je pro
hlédnout s nemenším zaujetím. Pochází-li clovek s krej
covského rodu, vyrostl-li uprostred remesla, porozumí
ševcum velmi záhy. Muže se mu dokonce stát, že je po
lituje. Nebot mají-li oni na krku Batu, má muj otec na
krku konfekci, truhlár továrny na nábytek, klempír a já
nevím kdo ješte také neco takového. Není-li to zajímavý
konflikt, který se pred našima ocima odehrává a v nemž
lze postrehnouti srážku dvou svetov)'rch názoru, které
dnes naplnují všecky oblasti života? Ale dríve ješte rek
nu, co mi mistri psali. Psali mi, že jsem naletel nejvet
šímu švindléri XX. století. Psali mi, že jsem naivní clo
vek, který se dal nachytat na parádní výkladní skríne,
na reklamu, plakáty a personál v žaketech. Psali mi, že
Batova sláva nepotrvá vecne, a že my všichni, kdož
se mu krátkozrace klaníme, 'utržíme velkou hlamáž.
Bata prý muže prodávati boty lacineji proto, že užívá
materiálu horší kvality, což prý ale hloupým lidem ne
vadí, aby si v takovém šmejdu libovali. Nekdo mne upo
zornil, že láce Batových výrobku je také urcena nemy
slitelne levným elektrickÝm proudem, který si chytrou
smlouvou s jistou hydrocentrálou na celé léto zajistil.
Videl jsem zkrátka hodne zblízka tu nekonecnou míru
hnevu, horkosti, nenávisti i pošetilosti, která mistrovské
duše plní a pres níž nemuže clovek prejíti bez povšim
nutí. Vypátral jsem jich nekolik a prímo je ohmatal
v jejich neštestí. Videl jsem ty, kterí již zkrachovali a
živili se velmi nuzne príštipky a domovnicívím. Ale videl
jsem také ty, kterí neuhájili svou nezávislost a vstoupili
do služeb Batových správkáren. Myslím, že není na
svete hroznejšího ponížení nežli ponížení techto mistru,
kterí musili prijmouti práci v dílne svého nejúhlavnejšího
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velmi naivne. I mne se zdálo, když jsem jim v živote
naslouchal, že jsou naivní jako deti a nemohl jsem verit,
že by jim bláhovost jejich slov k nejakému vítezství do
pomohla. Musím dokonce ríci, že jsem chtel tuto naivnost
ukázat na smyšleném a úmyslne preexponovaném volání
k vláde, aby chránila remeslo pred zkázou tím jedno
duchým zpusobem, že spotrebu obuvi rozdelí na polovic
mezi továrny a rukodílné výrobce. Predstavují si _to
u mne tak; že továrny nebudou smet vyrobiti více, než-Ii
kvotu, na ne pripadající. Zdálo se mi to prehnáno až do
karikatury nebo aspon do obrazu, skutecnost zvelicene
reprodukujícího. A hle! Ctu potom v novinách clánek
cloveka, který byl dlouho zamestnán v obuvnických zá
vodech, a ten ze své praxe vypocítává všecky duvody,

- pro které to ševci proti Batovi prohrávají. Stýská si, že
je smutným úkazem, usnáší-li se ješte dnes schuze živ
nostníku v prítomnosti trí poslancu, aby vláda dovolila
otevríti továrnám nejvýše pet prodejen v celé republice!
A moji jevištní ševci a zejména Šesták se shodují s jeho
zkušenostmi v mnohých vecech, které mohou pusobiti
jako naivnost nebo barva, príliš silne nanesená, a které
se prece jen odehrávají nad troskami remesel, která jsou
na tom tak zle, že jsme je již skoro vyradily ze sféry
umelcova tvurcího zájmu.

Chci tedy ríci, že se muj Šesták nezrodil z literatury,
nýbrž opravdu ze života a k tomu ješte ze života ceské
ho. Mel to býti ceský švec, to podtrhuji. A práve scéna
s- Americanem mela ukázati úplnou hruzu bezelstného a
rekneme s kritikem, do vrtáctví optimistického mistra,
který selhává, má-li pochopit, oc v moderním podnikání
jde. Tragikomicností tohoto lidského typu je naplnena
celá atmosféra, obklopující zejména pet stežejních si
tuací ve tretím dejství, které ševci jeho výrobek priblí
žily až do drahocennosti. V tech, a zejména v tech' jde
o více nežli jen o ševce. »Tu je v marných dialozích
mezi dbuvníkem-s t v o r i tel e m a zákazníky vystiho
vána patera tragikomedie umelce, tvorícího z nutnosti
nitra a pro svuj vlastní plesír.« -

Patril tedy Šesták na prkna? Napsal jsem o nem nej
prve povídku. Ale vzápetí mi to bylo pro neho málo. Šev
cova prehistorie na hlavní tríde je v povídce zamlcena
nebo jen naznacena a z té bylo možno udelati exposici.
Tanul mi na mysli rej vzbourených mistru, z nehož se
na konec jeden vymotá a zazpívá své solo. Šesták! Tretí
akt se mi objevil, když jsem premýšlel o lidech, kterí
nejkrásnejší pár Šestákových bot spatrí v okne a vstoupí
k mistrovi do podzemí. Tato vrcholná situace tretího
dejství a Šestákova života vubec, nebyla také...., povídce
vykoristena, Z tech postav, které vyjadrovaly ruzný lid
ský vztah k ševcovu dílu, chtel jsem také míti jakýchsi
pet lamp, které ševce-tvurce osvetlují s nekolika stran a
dávají shlédnouti vedle jeho vnitrních krás také lidské,
v mém prípade i ševcovské nedostatky. Pochopitelne,
že jsem mu musil doprát jeho malé záverecné vítezství,
bez nehož by se žádná veselohra neobešla a na které
mel ostatne nárok za všecku svou, at již pošetilou nebo
povznášející víru v zázracnou dovednost svých remesl
nických rukou. Vedel jsem, že tu schází jakási konvence,
neco, co sluje zápletkou, at již erotickou nebo proste dra
matickou. Jak pak by se mi porád nenabízela ševcova
dcera, rekneme Rozárka, která mohla být tak krásná, že
se o ní proti vuli otce-mistra ucházel prokurista od to
vární konkurence? Ale šlo mi opravdu docela vedome
o to, vystacit jevištne s daným motivem a udelat jakousi
solovou písen o ceském ševci z roku tohoto. Ohrazové
pásmo, v jehož stredu by Šesták neustále prebýval, mclo

soka. Jde tedy o konflikt remeslnického stavu, který
vzrostl do spolecnosti za nekolik století velmi hluboce a
zákonite a dal jí jednu z nejurciteji formovaných složek
s nastupujícím a povážlive vítezícím svetem strojovým.
Nelze ríci, že by nekdo z nás, kterí jsme se ocitli na
tomto pomezí mohl s jistotou ríci, kam na sto procent
patrí. Bran se jak chceš, ale jednou nohou jsi porád ješte
uprostred remeslnických rodu, kde jsi vzal svuj puvod,
co druhou se pohybuješ ve strojových sférách technické
epochy prece jen trochu bázlive a vratce. Ty sice víš,
že to jinak nejde, že je marno, jak ríká prokurista firmy
Bata bojovati šidlem proti fabrikám, ale neceho, co ne
odvratne odumírá a s cím jsi porád ješte vnitrne spojen,
je ti prece jen líto. Jeti toho líto tím více, cím blíže po
znáš ustupující mistry v jejich bezbrannosti, taktické
nemotornosti a pošetilém, k prohre odsouzeném bojo
vání. Poznal jsem takové, a tech bylo více, poznal jsem
i chytrejší, duvtipnejší a tech bylo hodne méne. Ale
všichni byli ševci a ten, kdo je pritiskl ke zdi, byl také
nekdejší švec! To oni ovšem neprivítali, ponevadž stál
v cele pokroku, který znamenal zmar nebo aspon težký
otres jejich remesla. Byli by jiste na neho hrdi, jako na
nekolik chlapíku svého ševcovského rodu, kterí zane
chali v dejinách stopy velmi svetlé, kdyby se byl na
príklad objevil na špici nejakého nového náboženského
hnutí nebo zorganisoval ohromný tovární kolektiv na
výrobu laciných klobouku. Ale, u dábla, on zorganisoval
ohromný tovární kolektiv na Výrobu laciných bot! To
mu nebylo možno odpustit, nebot tam, kde zazárily ba
revné výklady jeho prodejen, zacal pohasínati skrovný
plamen ševcovských petrolejek. Jen tem nejchytrejším a
také nejzámožnejším napadlo vcas vykoristiti všecky
prednosti rukodílného výrobku, který je casto hledán
také proto, že je dražší a v záplave uniforml1ích stre
vícu seriového puvodu zárí svou tvarovou i kvalitní od
lišností. Vznikly (skoro jako reakce na lacinÝ a obecnÝ
Batuv typ) celé veliké dílny pro výrobu této rucní obuvi
a život jejich majitelu není horší nežli život bohatých
rentieru. Ale procento techto štastlivcu je pranepatrné.
Kolik ševcu mohlo investovati znacný kapitál do náklad
ných prodejních místností, prepychove zarízených, a do
jiných psychologicky duležitých pomucek moderní re
klamy a rafinovaného svodu? A kolik podnikatelu snese
obmezenÝ konsum této drahé obuvi? Vetšina mistru je
nad to ješte duševne tak ustrojena, že má k temto trikum
moderního obchodování jakýsi vrozený odpor, až podi
vínský príkrý a zavilý, který lze nekdy nazvati pošeti
lostí a jindy zase mysliti na cistou, naivní a dobove, žel,
ponekud zpozdilou bezelstnost. Bude mi zazlíváno, že ob
'eviv takového ševce, dosti široce jsem se jeho osudem
zaujal?

Václav Šesták, pokud jde o jeho dobovou dokumentár
nost, je opravdu verným, soustredeným prepisem sku
tecnosti. Kdosi napsal: »Kdyby všichni naši obuvnictí

jiní mistri byli jako Šesták, byl by z toho jen samý po
odlný, rozjímavý a snivý konservatismus.« Mohu na
testí, ci pro remeslníky na neštestí upozorniti, že se
v živote velmi podobají mému Šestákovi. Nikoliv oni
mu, \-brž on jim vypadl z oka. Je-li nekdo idylik, ne
em t v tomto prípade já, nýbrž Šesták a celý jeho
tav, pr iíždející svou existenci z osmdesáti procent pro

é kOl ervativní trvání na starých remeslnických zá
dách, ik je Vytvor:ila dlouhá a jiste slavná tradice. Ale
ne ne o jen o realistický prepis skutecnosti, která byla
žena na scénu také v podobe vzboureného zástupu
'stru i tovaryšu, o nichž by se mohlo soudit, že mluví
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býti urcováno a hnáno dejem, který se kolem jeho díla
roztácí. Toužil jsem v tom po krevnaté životnosti lidí,
vyseknutých ze zapadlého kouta soucasnosti a obklopu
jících mého malého bojovníka. Nebot švec, tragicky i ko
micky na rozhraní dvou epoch bojující, stál opravdu za
to, aby byl za okolností ponekud slavnostních postaven
na odiv publiku, jemuž snad již dosluhuje. Nechtel jsem
cekat, až tu mezi námi nebude.

Miloš Jiránek:

Profesionálni tennis a jeho vyhlidky.
Jest pomerne težké predpovídati vývoj této novinky

v profesionálních sportech, ponevadž nemáme príkla
du z ostatních odvetví, na který bychom mohli navá
zati. Zdá se totiž, že profesionální tennis pujde cestami
jin~'mi než na jaké jsme dosud uvykli. Vezmeme-li za
jlj:íklad football. kde otázka tato jest již rozrešena. uvi
díme. že zprofesionalisováním footbalu nezmenilo se
nic v dosavadní tradici ani ve forme hry. Utvorily se
profesionální ligy, kluby hrají svá mistrovství i mezi
r.árodní matche, a sportovní verejnost ani na pocátku
nestavela se odmítave k tomuto faktu, dávajíc prednost
c;stému profesionalismu pred pseudoamaterismem.
Avšak II tennisu jest vec jiná, tennis svou povahou
i postavením, které zaujímá mezi ostatními sporty,
,iest sport. kde nejvíce jsme ochotni být prekvapeni
jeho zprofesionalisováním a kde nejméne máme chut
hez odporu se prizpl'lsobiti. Príciny toho bylo by snad
možno hleclati v jakémsi zvláštním, lze ríci výsadním
postavení, pro které byl a jest ješte »bílý sport« casto
nazýván sportem elitním a výsadou nejvyšších tríd.
Trebas i tento názor dnes již není oprávnen (hru pro
vozují dnes desetitisíce hrácu amatérll a obliba její
roste stále), jest treba priznati, že ješte nyní jest tennis
prístupen pouze vrstvám hospodársky silnejším. Pri
pustíme-Ii tedy doc:;udjakousi výsadnost tohoto sportu,
prijdeme k názoru, že tato v:)lsadnost zptlsobila, že
nejdéle odolával profesionální nákaze. Neušel-li jí pre
ce. pricteme vinu dnešní dobe ženoucí se pouze za fi
nancním prospechem. Rozš·írení, kterého tennisový
sport došel, jest jiste na prospech hry samé a
dlužno jej uvítati s radostí; ovšem má to i stránku
méne príjemnou, roste tím profesionální nebez
pecí, a jak již skutecnost ukázala, propuklo práve
tam, kde je její populárnost nejvetší, totiž v Americe.
Jak známo, utvorila se pred nedávnem ve Spojených
Státech profesionální družina managera Pyleho. Mr.
Pyle, predevším dobrý businesman. zakládaje svojí
družinu, pocítal jiste na sportovního ducha svých kra
janu a na oblibu, jaké se dnes tennis teší. Pochopit a
7ískat sl. Lenglenovu pro svuj plán bylo jiste dílem jak
bvstrého mozku tak dobrého obchodníka. Suzanna

L~nglenová, sportovní idol Francie i celé Evropy, dva
krát zmarila nadeje Ameriky na prvenství. porazivši
pí. Maltu Mallory i sl. Helenu Willsovu: tedy atrakce,
na kterou Sportovní Amerika právem bude zvedava.
lískav dále nekolika tennistu zvucných jmen jako Ri
charclse sl. Brownovu, Fereta, Kinseye, Snodgrasse,
1>y1 presvedcen, že má úspech zarucen, aspon pro pocá
tek. Avšak Mr. Pyle nepocítá s jednou vecí tennis,
jak jest predváden na jeho profesionálních produkcích,
jest velmi odlišnÝ od tennisu závodního, ponevadž vy
lucuje témer boj. A hoj jest to, co obecenstvo chce vi
deti mimo brilantní hru a equilibrístickou techniku.

Tady jest patrno, že predem stanovený program tako
véto profesionáln~ produkce nemuže poskytnouti divá
ku onoho rozruchu jako finale Davis eupu, kde získat
tuto trofej jest p si narodní ctí, nebo boje o mistrov
sk)l titul ve Wimbledonu, kde sejdou se nejlepší hráci
celého sveta a bojují své vylucovací matche za prítom
nosti krále a nejvyšší honorace zeme. Sdružuje-li toto
profesionální spolecenstvo ne více než !O hrácú, tu lze
predem urciti výsledky s velkou pravdepodobností.
Jest na 80% jisto, že sl. Lenglenová porazí Browno
vu, Richards Fereta a podobne, podle toho. jaký V\T
sledek se dá cekati od hráctl. hrajících stále proti sohe.
Ostatne není ani v intencích profesionáltt podávati
vrcholný výkon, ponevadž v~Thranení hlavní vecí: jsou
proste povinni predvésti dokonalou hru, ukázati bri
lantní techniku. vyhledávati vzrušu ;ící momenty, hráti
proste pro publikum, a jest pochopitelno, že dále jejich
zájem nebude sahati. Tím ovšem hra sama jest velmi
ochuzována po stránce sportovní a pretvárí se v ja
kousi novou formu, která se neliší príliš od varietní
produkce. Práve tímto nedostatkem »závodnosti« vy
svetloval bych zprávy, které proskocily evropským ti
skem. že Pyle nemá úspechu. Ovšem jsou tu i zprávy
kladné. Tak podle francouzsk}Tch listtl jest manager
Pyle zcela spokojen s dosavadním financním úspe
chem, jeho kocu jící spolecnost navštívila dosud 6 hlav
ních ;]merických mest. produkce navštívilo tolik di
\TáHl, že zaplatili 83.000 dolaru, z cehož polovina pri·
padá na New York. Po skoncení turné po USA pocítá
Pyle s príjmem 700 až 800 tisíc dolaru. Profesionální
družina jest tedy první forma, ve které profesionální
tennis vystupuje, a i když zustane osamocena. múže
míti úspech. Lze ocekávati, že vzniknou nové takovéto
skupiny, které by potom svádely matche mezi sebou,
vyhovujíce tak aspon cástecne podmínce závodnosti.
ovšem nezahubí-Ii se samy vlastní konkurencí. Další
fáze vývoje bude snad v tom, že hrác, rozhodnuvší se
opustiti amaterismus, nevstoupí do žádného spolecen
stva, nýbrž zjednav si jakéhosi impressaria bude pro
vozovati svoji živnost na vlastnJ pest. To ovšem by
predpokládalo. že associace dovolí zápasy amatéru
s profesionály, ale o tom za nynejších pomerú 12..emuže
býti reci, Rozhodnutí associace jest pevné, prestup
k profesionalismu trestá se vyloucením, osud tento
stihl Lenglenovou. Fereta i hráce americké. V tom
tedy tkví hlavní prekážka. pred níž profesionální ten
nis stojí. Odstraniti ji a získati svolení k hrám ama
téru s profesionály bude jiste snahou profesionálního
svazu. Associace však nemá a nebude míti dotud dú
vodu, aby své rozhodnutí menila, dokud bude sdružo
vati hráce lepší než jsou hráci profesionálního tábora.
Dnešní nejlepší svetoví tennisté, Francouzi René Laco
ste a Jenu Borotra, jsou tak dobre financne situováni,
že u nich se zmeny amaterismu není co obávati, a po
dobne velká vetšina nejlepší svetové trídy jsou lidé zá
možní, u nichž financní prospech nerozhoduje. Bezpro
strední nebezpecí tedy nehrozí, ovšem prekvapení ne
jsou vyloucena a nebylo ani úmyslem této úvahy pred
kládati tyto ruzné kombinace pravdepodobností a mož
ností pro i proti za clánky víry. Ostatne blízká budouc
nost ukáže, zda bílý sport pujde ve šlépejích svých
predchúdcu ci zda zachová své výsadní postavení i zde,
rozrešiv otázku svého zprofesionalisování záporne.
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Prostitutky a jejich svet.
IV.

N em oc.

.t\emocje ona životní okolnost, které se prostitutka
nejvíce oMvá a která má pak pro ni všechny neprí
j(mné následky jejího povolání. Nemoc uvádí prosti
tutku do styku s lékarem a pravidelne i - což je pro
ni horší - do styku s policií. Prostitutka podle dneš
ních zákonných ustanovení je daleko více mimo dosah
policejní moci než tomu bylo dríve. Muže být zadr
žena jen tehdy, když jejím chováním se cítí dotcen
chodec. Je známo, že prostitutky i dnes oslovují chod
ce a nechodí necinne pred vraty hotelu, ale policie, jú
toto pocínání vidí, trpí je, naléza jíc tím opet jeden
uuvod pro zavedení reglementace, jež má zase poraziti
dnešní systém abolicní. Jen tehdy, když chodec se cítí
obtežován, muže zavolati policejní stráž a prostitutce
se dostane pokuty a je nekdy podrobena i lékarské
prohlídce. Výsledek prohlídky nemá obycejne vliv na
další prostitutcinu cinnost, nebot v nemocnici ji pri
jmou jen nekdy, a není-li prijata, je puštena policej
ním doprovodem (3. nekdy ani toho nebývá) prímo
ti vrat nemocnice opet na svobodu, i kdyby to melo
za následek sta nov:)'ch príjicných nákaz.

Dnešní stav dík pasivní resistenci policie veru ne
zavdává pricin prostitutkám k stížnostem, a prece 
nemoc je nejvetší jejich neprítel. Pohlavní choroba
prenesená na zákazníka málokdy se stává predmetem
soudního rízení, nebot zákazník prostítutku vetšinou
ani nezná, ale choroba pllsobí obtíže prostítutce sa
motné a choroba zatežuje i její - svedomí.

Pohlavní choroby jsou pro prostitutky choroby
z povolání. Každá z nich nejakou prodelá, rozumná se
vylécí, ta, která lé'cení nevenuje pozornosti, odnáší
chorobu se všemi jejími následky. kekneme si hned,
ze lécení bývá pro prostitutku casto vecí ilusorní. Bylo
by treba, aby alespOll. na cas zanechala svého zamest
náníl ale to zpravidla nebývá možné z duvodu hmot
11)·ch.Tech prostitutek, které jsou léceny v nemocni
r;ch, je malé procento, . a ambulantní lécení znamená
totéž jako nelécení. Než by se vylécila z jedné nákazy,
nakazí se sama zase nekolikrát. A tak chronická ka
pavka hývá to nejcastejší, s cím se u prostitutky setká
váme. Když prijde nová nákaza' do tela, projeví se
chronická choroba opet zjevne, aby zase ustoupila po
case do pozadí a nahlodávala dál porušené zdraví pro
~titutcino. Starší prostitutky trpíva jí proto všemi
druhy ženských chorob gonorrhoického puvodu a ne
kdy tato nákaza bývá z prícin, jejichž souhrn vede
k smrti.

K; )avka bývá také prícinou sterility prostitutek
nebo 'terility po jednom decku (Einkindersterilitat).
í.:hof<.·a, vnikající soucasne s oplodnením do tela,
vede ~ ucpání vejcovodu a k definitivní ztráte mater
ství. T0tO vedomí má pak dvojí psychologický efekt:
nitem 11 lítost nad ztrátou životního poslání a vnejší
obhroublost, která zakrývá bolavé nitro. Fysická cho
roba prináší tu " sebou utrpení duše a prostitutka bez
detná casto zavidí své družce, jíž osud doprál detí
rres to, že jejich budoucnost je víc než mlhavá.

Doba a lidé
'rbr/1

Jaromír Novák: . , .l~

LJ luetick.),:h prostitutek, které jsou si vedomy své
choroby, objevuje se nekdy jakýsi soucit s temi, kterí
se sami ,ydsuzují k získání této nákazy. Prostitutka
odmítne .nekdy nabídku mladíkovu, než by svolila
k tomu, aby jeho život byl navždy zkažen. Jiné ovšem
rády rozsévají zkázu a tato »radost ze zla« bývá u
s~arších prostitutek spojena s vynikající dávkou cy
111smu.

Syfilis je nyní rozšírena dosti hojne a zustává spíše
nelécena než kapavka, protože méne vadí v povolání.
Jen luetická vyrážka bývá prostitutce nepríjemna,
zvláste je-li i v obliceji. Dríve, kdy lécba prostitutek
v nevestincích byla nucená, znamenalo luetlcké ochu
ravení pro prostltutku jednak strach z nedostatku vý
delku, jednak obavu pred bolestivou injekcní lécbou.
Nesmíme si zapírati, že chování inspekcních lékarll
vuci prostitutkám bývalo casto prísnejší než si toho
2.asloužily, a tak ochuravení bývalo pro ne totéž jako
predzvest zkázy. Strach, který pocituje Mariova »Dol
ta«, pocítilo mnoho prostitutek, které dríve hledívaly
na Prahu z oken nevestincu. Syfilis bývá sama o sobe
také z prícin prostitutciny smrti, ale vetšina techto
devcat umírá prece jen na souchotiny, a ostatní cho
roby jsou tu prícinou smrti asi v stejném percentuál
ním pomeru jako u jiných povolání.

Ze pocet pohlavních chorob v obyvatelstvu je tím
vetší, cím vetší je prostituce, zdá se býti pochopitelno;
méne pochopitelno je, že prostituce nepribývá úmerne
s poctem obyvatelstva, ale že tu naopak rozhodují vli
vy, jejichž úcin by na první pohled mohl býti podce
úován. Zajímavo je, že ve znemceném území je více
prostituce než v krajích ryze ceských a že zase mezi
podkarpatoruským zemedelstvem je nekolikanásobne
více rozšírena príjice než mezi zemedelci ostatních
zemí republiky. Nejvíce nevestincu v republice mel
pred úcinností abolicního zákona Liberec (28), po
nem prišly Litomerice (23) a pak teprve Veliká Pra
ha (21). Podkarpatoruské zemedelstvo zpusobuje, že
celkový pocet pohlavních onemocnení zemedelcu v re
publice je dosti znacný (v únoru 1921 hlášeno 94S
onemocnení) pres to, že v Cechách jsou zemedelci (a
lesníci) stavem, který nejméne trpí pohlavními cho
robami. Podkarpatská Rus je syfilidou zamorena tak,
že jen nejradikálnejší hygienické zákroky jsou s to
privoditi alespon nejakou nápravu. I ,

Pri úvaze o pohlavních chorobách a jejich zdrojích
v prostituci mnoho se klade za vinu dnešnímu zákon
nému systému, který spocívá na zásadách abolice, to
jest zrušení verejných domu a trestání šírení pohlavní
nákazy bez ohledu, zda je zdrojem žena nebo muž.
Myslím, že tento zákon, u jehož kolébky stál vedec tak
vynikající jako je profesor Šamberger, je znamenitS'
a že by se i znamenite osvedcil, kdyby se dusledne pro
vádel. Dnešní prakse je však fraškou na téma potírání
chorob pohlavních. Není treba zduraznovati, že ny
nejší zákon má blíže k humanitním ideálum než ka
sárnická reglementace, která je sice pohodlná pro
inspekcní orgány, ale která na celkovém stavu veci
nemuže nic zmenit k lepšímu.

Sexuální výchova a poucování je vec krásne my
šlená a nutná, ale její výsledky samy o sobe nejsou
valné, nebot muži, byt sebe více pouceni, vyhledávají
prostitutky anebo prijímají jejich nabídky. Profylaxe
muže hodne pomoci a poucení o profylaxi jsou cen
nejší než rada, že u pohlavního styku je možno bez
újmy na zdraví upustiti.

•
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Prostituce, která i za drívejšího systému nebyla 10
kalisována v nevestincích, podléhala také kontrole a
byla policejne vedena co prostituce »tajná«. Roku
J 920 bylo na pražském policejním reditelství registro
váno asi 1200 tajných prostitutek, bytu tajných pro
stitutek urcených pro provozování prostituce bylo té
hož roku pod dohledem v Praze 180. Spolu s regle
mentovan)Tmi prostitutkami bylo tehdy v ,Praze asi
2100 prostitutek. V celé ceskoslovenské republice bylo
asi 8750 prostitutek tajných a všech žen oddávajících
se remeslné prostituci neco kolem 10.000. Nejvíce
devcat bylo ve stárí 22-24 let. Puvodu nemanžel
ského jich bylo v ruzných mestech republiky 40
50ro. Na Slovensku 6ro reglementovaných prosti tu-
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Pohlavní choroby v cSR. podle povolání na základe statistiky
z února 1921. (Císla udávají celkový pocet onemocnení.)

tek tvorily vdané ženy. Prostitutky byly bývalé služky
témer ve 40ro prípadu, tovární delnice ve 20ro prí
padu.

Zdrojem pohlavní nákazy není ovšem jen prosti
tuce. Manželskému styku tu pripadá také urcité pro
cento, mimomanželskému (styk s prostitutkou do toho
nespadá) ješte vetší, a rozvedené. ženy mají dokonce
vetší procento nákazy než prostituce samotná.

Prostitutky nejsou ovšem jen zdrojem pohlavních
chorob, ale i celé rady onemocnení jiných, z nichž tu
berkulosa se ocitá na jednom z predních míst. N e
moc pro prostitutku znamená vždy neštestí. Jednak
trpí sama, jednak trpí její výdelecná cinnost, jednak
i její duševní rovnováha bývá dotcena. Syfilis už dáv
no není mezi prostitutkami pokládána za nevinné one
mocnení a nemožnost lécby vede casto u prostitutky
k zoufalství, nemá-li devce dosti odvahy premoci
v sobe samu sebe a nasaditi si masku cynismu.

První známka onemocnení prostitutku postraší víc

než kohokoliv jiného, jenž propadl luetické nákaze. U
ní znamená nejen ohrožení zdraví, ale ohrožení za
mestnání a tím príchod bídy. Jsou prostitutky, které
živí ze švého výdelku príbuzné, muže nebo i rodice.
Pro ty je onemocnení sociální katastrofou.

Nemocnice, pokud se tam prostitutka dostane, ne
bývá pro ni místem osvežení. Prostredí ji ubíjí dále,
až konecne i ta, která nebyla až u dna, dopadne k ne
mu celou svou vahou. Mnohé prostitutky mi vyprá
vely, že teprve nemocnice z nich udelala tQ, co jsou.
V zala jim všechen zbytek ilusí, který ješte mely, pri
poutala je úplne k jejich zamestnání tím, že je vyra
dila z okruhu ostatních, a jejich duše byla dokonale
zformována v duši bytostí, které jsou vydedeny.

Nemoc ovšem nepostihuje jen prostitutku, ale i pa
sáka. Ten ji snáší houževnateji a mnoho svedomí si
z toho nedelá, nakazí-li novou svou družku starou ne
mocí. Roznáší nákazu víc než prostitutka sama, nebot
nakazí i prostitutky nenakažené.

Boj proti onemocnení prostitutek je témer bojem
proti nepremožitelnému nepríteli. Jeden vylécený prí
pad vyvažuje sto nových nákaz. Je to ilusorní tažení,
které je stejne bezvýsledné jako snaha o odstranení
prostituce vubec. Prostituce roste ze sociálních pod
mínek tak samozrejme, že veškerý boj proti prostituci
se musí soustrecTovati na odstranení techto prícinno
stí. Zde je souvislost se sociálními reformami tak
úzká, že jedno si nelze od druhého odmyslit. Zdá se
však, že i v státe sociální dokonalosti nebude lze za
meziti prostituci, dokud bude nabídka a poptávka. Ta
v tomto smyslu je tak vecnou jako sám pohlavní pud.
Do jaké míry muže sociální pokrok úspešne celiti pro
stituci, uvidíme pri bližším seznání systému, jimiž se
tato cinnost stává úcelnou, organisovanou prací. Jisto
je, že každá nemocná prostitutka je vykricníkem, vo
lajícím po sociální reforme. A každá umírající prosti
tutka, at ji již k jejímu zamestnání vedly príciny ja
kékoliv, ríká lidské spolecnosti nejprostš'Ím výrazem
smrti, že se tu stalo neco nespravedlivého.

Poznámky

Národní divadlo a pachtýri. Stále zretelneji se vy
strkují ružky na nekterých stranách. Jsou lidé, kterí už
nemohou zamlcet touhu predat Národní divadlo soukro
mým nájemcum. »Národní listy«, tento orgán inteligence,
který nechybí pri žádné pripravované neinteligentnosti,
prinesly o tom už náramne uprímný clánek. Co prý má
stát pohledávat v divadle! Dejme je soukromé spolec
nosti. Už to jednou bylo a bylo to dobré! S temito ten
dencemi sympatisují i agrárníci a klerikálové: táž fronta,
která zabránila provozování »Vojcka«, bude se nyní po
koušeti o to, aby Národní divadlo prešlo z nehodných a
slabých rukou státu do hodných a silných rukou tech,
kdož mají peníze. Povíme, jaká je v tom souvislost a proc
jsou v tom titíž lidé. - Naši ctenári mohli seznati z po
známky v minulém císle, že nejsme nikterak zaníceni pro
státní režim v divadle, který v praxi dopadá tak, že ne
kolik politických tatíku nutí umelecké reditele, aby se za
bývali jejich vetšími ci menšími rozumy; cas od casu tito
politictí tatíci nastavují umeleckÝm reditelum nohu a
meli by velkou radost, kdyby o ni zakopli. Nevýhody
státního režimu v divadle, cítaje v to stranické zaujetí
v osobních otázkách, jsou nám tedy známy. Dovedeme si
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predstavit neco lepšího. Ale to neznamena, ze prcha
jíce pred jedním zlem, vrhneme se do náruce ješte vet
šího zla. V této otázce nemužeme se rozhodovati pro
ideálnísystém. V divadle by vždy byla nejlepším systé
mem osvícená diktatura' jediného umeleckého vudce.
V danémprípade musíme pocítati jen s praktickými mož
nostmi, cili hledati mezi dvema zly zlo menší. A tu je
státní režim v divadle zlo tak rozhodne menší, že ne
dockaví pachtýri musí býti klepnuti pres prsty. At
má clovek sebe skeptictejší názor o schopnostech
státu ve vedení podniku, prece si nemuže práti, aby byla
odstátnena na pr. justice. Je možno, že by soukromá spo
lecnost zorganisovala souzení a odsuzování v republice
lacineiinež to dovede ministerstvo spravedlnosti. Ale to
nemuže býti pro nás duvodem, abychom kulturní statek
jako je spravedlnost vydali do privátních rukou. Národní
divadlo nebylo nikdy myšleno jako výdelecný podnik.
Nebylo také nikdy myšleno ani jako aktivní podnik, jak
mužeme souditi ze subvencí, které mu zajištuje zeme.
Melosloužiti umelecké výchove, což je také kulturní sta
tek jako spravedlnost. Doplatí-li stát na umeleckou vý
chovu, je to docela správné, práve jako doplácí na kte
roukoliv výchovu jinou. Soukromá spolecnost musila by
se v prvé rade zabývat problémem aktivnosti divadla,
a program umelecké výchovy by byl opušten na celé
cáre. Kdybychom to chteli zaríditi takto, byli bychom
na tom hure než v letech osmdesátých. První umelecký
ústav nemuže být dán do dražby jako hospoda a pri
klepnut tomu, kdo dá víc. Prechod Národního divadla do
správy soukromé spolecnosti znamenal by nejpovážli
vejší kulturní defaitismus. Jestliže národne-demokrati
eko-klerikálne-agrární fronta o to dnes usiluje, tedy
proto, že to považuje za nejjednodušší zpusob, jak prosa
diti v divadle svou vuli. Jen lidé, kterí jsou blízcí této
fronte, mají dosti penez, aby· mohli se ucházet o pacht
Národního divadla. Výsledek by byl, že bychom se do
stali pod diktaturu vkusu této skupiny, jejíž dedové kdysi
pronásledovali Smetanu pro nevlastenectvÍ. Národní di
vadlo bylo by zcela vydáno stranickému umeleckému
vedení. Byly by tu tytéž názory o umení a prosperite di
vadla, jako na Vinohradech za Štecha. Musili bychom
prihlížeti, jak bohatí lidé podrobují scénu, která byla
kdysi vybudována s takovým idealismem, spodnickové
politice. Neduverujeme umení, které by nám dodávali
reditelé bank a iiní bohatí lidé. Nedeláme si žádné iluse
o politických stranách v divadle; ale vidíme jakousi zá
Iuku v tom, že jedna druhé žárlive se kouká na prsty.
Národní divadlo v soukromých rukou bylo by zcela vy
dáno na pospas privátním choutkám. Chce-Ii nekdo za
své peníze hrát roli v divadle, je to jeho právo. Ale at si
k tomu vystaví 'divadlo nové. A chce-Ii dnešní koalice
míti scénu, na které by si mohla v ohledu umeleckém
i osobním delat co jí libo, necht si vystaví divadlo, na
které si muže napsati: »VýrobnÍ vrstvy sobe.« Na Národ
ním divadle však stojí psáno: »Národ sobe.«

Státní ci soukromé? Otázka pronájmu nebo snad
dokonce prodeje státních drah soukromé spolecnosti
vym.rila se tak náhle, že sám ministr financí byl jí
prek\ pen a prohlásil, že se o veci vubec nejedná 
zatím o ministerstvo železnic odkázalo již interesenta
na s, I ; financní referát. Lze ocekávati, že v nejbližší
dobe lane se tato otázka predmetem sdílnejšího ex
posé 1 linistra železnic - do té doby jsme odkázáni na
soukromé informace a povesti. Co praví soukr0I1!é in
formace? Do minister tva železnic dostavil se zá
stupce anglo-francouzské skupiny, belgický financník
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Loewenstein, jemuž je blízký i ríšsko-nemecký kapitál
a informoval se o možnosti pronájmu státních drah
jako celku, uvádeje, že koncern má v úmyslu sjed
notiti stredoevropské železnice v jeden správní celek.
Provedl by veškeré investice, zejména budování dal
ších tratí a prevzal i všechen personál. Loewenstein
byl poukázán na financní sekci, která mu mela dáti
príslušný materiál. Poslanec Brodecký v rozpoctové
debate uvedl, že za Loewensteinem stojí Živnostenská
banka a anglický kapitál. A co praví povest? O naše
dráhy interesují se prý naši težari, kterí chtejí na zá
klade zkušeností z vagonové kalamity minulých me
sícu zlepšiti cirkulaci vozu a upraviti provoz více po
obchodnicku. - Jisté tedy je, že se o pronájem jedná,
nebot od »úvah a informací« k »prozatímnímu jed
nání« není daleko. Proti našim státním drahám je
velmi mnoho oprávnených námitek, a že nebyla po
slední špetka balkánského prachu s jejich kolejí pre
vratem setrena, je také jisto. Zpu ob, jakým byly naše
železnice »komercialisovány« je jiste podivuhodný a
nesnese kritiky. Lec rešení všech techto otázek priva
tisováním železnic je prece jen ponekud odvážná ope
race - jedna z tech, jež se sice podarí, ale pacient
umre. V tomto prípade byli by pacientem všichni,
kterí železnice používají - tedy v prvé rade obchod a
prumysl. V celém svete pozorujeme snahu koncentro
vati a sestátniti dráhy. V Anglii existují dnes ctyri
spolecnosti místo triceti dvou, v Americe jsou trati
- za války státem spravované - pod prísnou státní
kontrolou a otázka sestátnení muže se vynoriti pri
nejbližších volbách. Železnice jsou v moderním hospo
dárském živote tak duležitou složkou, že nelze již
sveriti je bezvýhradne soukromému podnikiní, které
jde príliš za výnosem, než aby bylo zárukou tako
vého vývoje, který je hospodársky nutný, zejména
li státu tak prLlmyslového, jakým je práve Ceskoslo
vensko. Spor O zásadu »státní ci soukromé« je ve
decky témer bezvýhradne rozhodnut pro podnikání
státní. Ovšem že dnes nechceme byrokratického ovlá
dání drah bezduchým aparátem, který se domnívá,
že obe.censtvo je pro dráhy a musí si tedy dát všechno
líbit. Ale máme velmi duvodné obavy, že výhody sou
kromého vedení železnic by byly daleko prevýšeny
ztrátami, které by utrpela výroba, kdyby železnicní
m o n o p o I byl dán do rukou koncernu, vytloukají
cího z železnic ;en dividendy. Ostatne je celý problém
CSD tak palcive aktuelní. že nebude na škodu diskuse
o nem. H.

Dopisy

Hamlet a optimismus.
Vážený pa1',e redaktore!

Pan dr. Konrád napsal Vám do 47. císla »Prítomno~ti« krásný
clánek o výtecné scénické realisaci Hamleta v pražském Ná
rodním divadle a projevil tak jemnou vr.iÍmavost pro detailní
nuance režisérské práce, že jen nerad ruším pohodu, ze které
se s panem drem Konrádem raduji se stejnou opravdovostí. Pan
dr. Konrád autoritativne prohlásil, že se s nikým nebude o Ham
leta prít a pri tom muj názor na Hamleta odmítl, zduraznuje
živou aktualitu Hamletovy osobnosti. Nedorozumení, jež tak
vzniklo, pokládám se své strany za nu1lno vysvetliti.

Hamletovu aktualitu jak po stránce vecné, tak po stránce
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specielnc dramaturgické popríti nelze a nepokoušel jsem se ni
kterak tvrditi opak toho. Beželo však o Hamleta-typ, a Hamleta,
pokud muže platiti za tvora užitecného a prospešného. Ham
letuv pesimism (prosím o prominutí za -ism) mi však stále
vadí v tom, abych mu mohl s dobrým svedomím prižnati mo
dernost. V dobe úsilovné tvorivé vtUe Fairbanksovo »klišé« je

projev positivního životního úsilí. Zacínáte verit, že dobré se
odmeilluje a zlé tresce, což je snad morálka divadelního kýce,
ale nesmíme zapomínati, že na ní stojí svet. Mohou býti lidé,
kterí v tuto morálku verí, a tem snad bude priznána dávka
zdravého idealismu, mohou býti však jiní, kterí v dobe »poli
tických Polonill a Laertll, hospodárských Klaudiu a mocenských
rozvedených Gertrud< ztratili víru v jakékoliv mravní pred
.-oklady a uzavrevše se do ulity »diferencovanejšího mozku« od
dávají se steskum nad zkázou, jež prý prichází. Jim stací

»pohled na vnitrní rozvrat doby«, ale v nejmenším se. nepo
koušejí zabrániti jakémukoliv rozvratu. Jsou zneklidneni pro
blémy evropské budoucnosti, ale naprosto je nepripoutá oby
cejná pražská prítomnost. Pal'] dr. Konrád stojí blíže temto
než onem, kterí duverují, a je uprímné, priznal-li se k tomu.

Ti však, kterí verí, že vývojová logika je mravní, nebudou

si lámat hlavu, zda mají být ci nebýt, nebot vcdí, že politictí
Poloniové, hospodárští Klaudiové a mocenské Gertrudy nebudou
míti poslední slovo v novém usporádání vccí pozemských.
Z techto Polonii'1, Klaudilt a Gertrud nelze také souditi na
vnitrní rozvrat doby, nebo( pak by nebylo vllbec v dcjinách
doby, jež by se nevyznacovala vnitrním rozvratem.' Poloniové.
Klaudiové a Gertrudy byli, j'sou a budou. Hamletové k jejich
odstranení prispejí méne než Fairbanksové, protože Hamletové
vlastne vždycky pristupují na lwmpromis s dobou. Vyckávaj i
prí1ežito,sti k cinu, nevedouce sami, zda vubec cin provedou.
K áhoda z nich delá mucedníky, ale vítezi zustávají F ortinbra
sové. Když Fortinbras nad mrtvým Hamletem vyslovuje slovo
duvery, že na trunc by se byl Hamlet jiste osvedcil, je to od
FOltinbrase pouhý projev spolecenského taktu, nebOT Hamlet
na trune by se byl neosvedcil lépe než páni Kerenský a Károlyi
v revolucích ruské a macTarské. V Hamletove ríši by byl rolZ
hodnc vetší rozvrat než za Gcrtrudy. Hamlet by jinak byl snad
docela užitecný tvor, ale jako následník trunu se minul po
voláním.

Optimismus naší doby a generace nespocívá v tom, že vidouce
žebráka si poskocíme veselostí. Nepomužeme mu však plácem,
nýbrž zlepšením jeho postavení. Veríme, že je spravedlivo, aby
jedl, aby chodil oden a netrpel zimou. Protože to pokládáme za
spravedlivé, jsme optimiGty v tom, že veríme v uskutecnení
této spravedlnosti. Hamlet uvažuje, ale nejedná, mluví, ale
l~ekoná. Kulturní a mravní Hamleti podobají se nápadne verne
hrdinovi Huysmansova románu »Na ruby«. Bojíme se, aby se

nerozplynuli rozkoší nad poštovní známkou papežského státu
nebo talírem Zl míšenského porculánu. Není nutno rozbíjeti
míšenský posculán, ale kdyby jeho rozbití bylo nezbytné pro
budoucnost lidstva, jiste nikdo nebude váhat.

Hamleta zajímají problémy smrti, nás problémy života. Jeto

práve rozdíl mezi Hamletem a moderní dobou. Pro demonstraci
této skutecnOlSti byl mi Hamlet aktualitou; politické Laerty,
hospodárské Klaudiy a mocenské Gertrudy dovede, myslím, lépe
nabodnouti Vlasta Budan než Hamletuv kord.

V dokonalé úcte
K. R.

Neviditelné ghetto.
Pane redaktore!

Mého clánku »Neviditelné ghetto« povšimly si také »Ži

dovské zprávy«, jež jednak prinesly odpoved pana Zdenka Lan

desa, jednak otiskly odpovedi z »Prítomnosti«, k nimž jeden

z pisateli'l pripojil ješte stížnost do censurování svého prípisu,
v níž mimo jiné tvrdí, že censura byla provedena na muj
podnet. Odpoved onoho pisatele jsem neuvidel do chvíle, kdy
vyšla v PHtOlnúQsti, a mluvil jsem s Vámi o ní, jak víte, po
prvé v pátek 3. prosince. Tehdy jste mi také rekl, jakého rázu
byla škrtnutá slova. r::hápu, že jste je škrtl jako redaktor listu,
v jeho'ž rubrikách není místa pro nadávky.,

Ani pan Zdenek Landes neskrblil ve své replice lichotk~
Narazil celou vec na kopyto antisemitismu a použil všech pole
mických prostredki'l, aby mne svým ctenárum predvedl jako ne
soudné individuum, jež z jakéhosi rozmaru napsalo clánek proti
židum. Aby však bylo jasno, jakým zpusobem pan Landes potírá

muj clánek, uvedu nekolik príkladu. Na zacátku své repliky
píše, že chce podat prehled mé: stati. Slovo prehled odvozuje pa
trne od slova prehlédnutí, nebOT svuj referát zahajuje takto:
>'Rozdeluje (Cursor) svet na tábory neprátelské: krestanský a
židovský.« Nikoliv, Cursor nerozdeluje, nebot napsal: »Mezi
židy a krestany j e k 1a den a nepreklenute1ná propast ... Pojem
cloveka, nad r a z e n Ý poj muž i d a i kre s t a n a, neexi
stuje pro politické harcovniky obou táboru.« Pan Landes tvrdí,
že jsem si ze zrnka pravdy urobil skálu svého presvedcení. Mohu
ríci, že jsem ve svém clánku snesl tolik faktu, že jen ten, kdo
z nich niceho vyvozovat nechtel, z nich niceho nevyvodil. Pan
Landes nepoprel jedinou z popsaných skutecností, ale polemi
'súval s dusledky, jež jsem z nich vyvodil. Stežuje si dále, že
jsem se ~edotkl sionismu a vykládá to tím, že jsem ISe mu

vyhnul, abych nemusil priznat jeho mravní kvality. Radím panu
Landesovi, aby O mravních kvalitách sionisll1u príliš nemluvil.
Mohl by mne vydráždit k jejich odkrytí. Nemluvil jsem o sio'
nismu proto, že jsem mluvilo židech vubec, s hlediska socio
logického, nikoliv politickéhO'. Nemectí a ceští židé jsou socio
logicky odlišni, sionisté se rekrutují povetšine z tábora nemec
Hho a nemají svérázného sociologického profilu.

Pan Landes ríká, že radím židum, aby kriceli »ghetto«, vy
týká-li jim nekdo bídáctví. Predne, o bídáctvÍ nebylo reci.
Za druhé jsem židum neradil, aby kriceli cokoliv, ponevadž
krikem se vec nespraví. Za tretí jsem židum neradil, aby se
omlouvali ghettem, nýbrž aby se ho zbavili. Pa'ú' Landes tvrdí,
že se židé ghettu podrobili dobrovolne. Proti tomu nebudu pole
misovat, ponevadž takové tvrzení se vyvrací samo.

Ponevadž muj clánek byl jen kapitolou z práce vetší, již svéhO'
casu predložím, nebudu v polemice pokracovat. Není toto ani
treba. Jedir,ý její výsledek je, že budu revidovat svuj názor
o židovském vtipu, jejž jsem patrne precenil.

Cursor.

Komu patri Moderni galerie.
Otiskl jsem v 9. a 10. císle letošního rocníku "Prítomnosti,,'

clánky pod titulem "Komu patrí Moderní Galerie« a napsal

jsem do císla 11. "Prítomnosti" clánek s tím souvislý "Odpoved

výboru Mánesa«. Presvedciv se behem prípravného vyhledá
várií zahájeného soudem na návrh clenu výboru Mánesa

o chybnosti informací, na jejichž základe jsem ony clánky

otiskl, chci ríci loyálne, že ve cláncích tech byla na mnohých
místech nespravedlive napadena cest Spolku výtvarných umel
cu "Mánes,,« i íednotlivých jeho clenu.

Cítím se následkem toho býti povinnen odvolati ona narcení,

která vyplývaiíce ze stotožnování "Mánesa« s Kuratoriem

"Moderní Galerie« mohla vyvolati zdání morálního a hmotného

sourucenství obou korporací. Trvám však na své kritice ume-
lecké cinnosti "Moderní Galerie«. Ferdinand Peroutka.

*

CP o z n. r e d a k c e. Vrátíme se v príštím císle k této veci
nekolika rádky.)



Cosepíše o našich knihách
Literární pozttstalost Bartoše Yleka.

Po nebožtíku Bartoši Vlckovi zustala hlavne celá sbírka básní
»Jenomsrdce«, kterou ve skvostné úprave Chlebeckove s rudou,
zlate prokreslenou obálkou vydalo nakladatelství Fr. Borového;
(stran 8-1,cena 30.- Kc). Miloš Jirko zakoncil knihu pohnutou
vzpomínkovou poznámkou »Bolestná tvár mrtvého«, v níž ne
smlouvavou, sukovitou, cestne prímou bptost prítelovu spojil
~ horským krajem valašským. Básne sbírky povedí, že se u Bar
toše Vlcka mnohem více nežli dosud musí myslit na zlou te·
lesnou poruchu, kterou !Siprinesl z války, na hlodavou a posléze
smrtelnou nemoc, která se z ní vyvinula, na údesy a strachy, jež
mladá jeho duše pro ni vytrpela. Nežilo se mu zvlášf v poslední
dobe ~vetle a štastnc, jeho verše jsou stále plny hrozné, štvavé
tísne, mluví o divé tesknote, o bezradném neklidu, o nadlid
ském napínání sil, chtcly by úzkostnc volat, zoufale kricet. Ve
»Smutném srdci«, ve vidinách, které »celem žhnou jak poušte
van«, pripomíná Vlcek Shelleyho, Keatse, Giacoma Leopardiho,
Wolkera, Máchu, jak jejich život svadl »drívc, než žíznivý ret
schýlil se k poháru sveta« a jak místo vína pili jen »slzy, slzy,
horké slzy«. Vedel dobre Vlcek, jaké proudy jich smácejí líce
v težkých chvílích, znal nQci bezesné, kdy se všech stran útocí
tma a marne tlací na vícka znavená: »Och, v prázdno treští mé
oci jen a lože rozpálené svírá mé telo v nelítostné pesti, myš.
lenky bicem stále kupredu žene v bláznivém kruhu.« To nejsou
ledajaká literární pathetická slova, nýbrž spíše jen slabé na·
znacení trýzne, jež Vlcka prepadala a casto ani neopouštela.

Tak nutno také rozumet oné Vlckove neukojné roztekanosti,
kterou nazývá nezkrotným hladem, nemoha pro ni najít místa,
kde by mohla odpocinout. Krácet, krácet, jenom jít a jít, prchat
a prchat pudí Vlcka drásavý, jitrivý vnitrní osten jako ony ne·
mocné, kterí pred blížící se smrtí nemají stání na. loži, znovu
a znovu slézají, znovu a znovu chtejí nekam jinam, v pevné víre,
že jim tam bude lépe. Ne, tedy »ku predu«, ale pryc, do dálek,
kde »bolest nezbodá trním pod hlavou«, nebo snad na vlny, jež
cloveka uchvátí, aby ho náhle roztríštily o skaliska vecnosti!
Ani prudká, vášnivá erotika Vlckova, jež slyší dokonce písen
mužt;ké touhy steskem rvát, není jiného puvodu a druhu, roze·
chvívá ho a bourí, aby prehlušila strašnou truchlivost obav a
predtuch, popohání ho spechem, aby se ujistil životní silou a
sladkostí, mámí ho prchavými chvílemi nadejí a blah. Dve ženy
prý pritáhly si ho bílýma rukama svýma, hledaly poklad, ale »na·
šly hrob uprostred chladné skály«, a byla-Ii v tom zápase rozkoš,
byla též »trýzen pekla«, smutek neprestával rýt. Baudelairovská
bolestnost erotiky nebyla snad u nás ještc tak prožite vyslovena
jako v nekolika tech básních sbírky Vlckovy, V' nichž verše pri
milostných vyznáních a pri lapání stríbrných ženských smíchu
zdají se nekonecne lkát a štkát. Pochopme, že nemoc nebo hrozba
nemocí znamenala u Vlcka postupem casu neco nepomerne kru
tejšího a desivejšího nežli u jiných mladých básníku, kterí nám
po válce predcasne umírali! Nedotýkala se už jen samého, do
týkala se odpovednosti, kterou na se vzal, mucila ho težkými,
mracnými starostmi o budoucnost tech, jež miloval, dunením
hore, že se s nimi musí loucit. Nechtel JSi toho radeji ani sám
dost uvedomovat, ale proniká to na pr. ve »Stedrém veceru«,
kde myšlenka poletuje tremi kapitolkami jako poplašeL.ý cerný
motýl, který všude roztrepanými krídly naráží na prekážku. Sedí
tam Vlcek mezi zarícíma slavne ocima své rodiny: »Jste tri, když
jdete. A vedle vás tady sám smuten bloudím.«

Odtud se vysvetlí, že sbírka »Jenom srdce« je všecka pro
stoupena vážnQstí, jaké predešlé sbírky Vlckovy v té míre roe

mají, vážností mužnejícího a uzrávajícího ducha, u kterého život
predchází literaturu svými naléhavými povinnostmi a krušnými
otázkami, vyžadujícími pravého rešení. l\I1adík už ner.í mla
díkem, ten, jenž býval drsný, násilnický, na pohled až neurvalý,
ucí se jemnosti, citlivosti, 'f..eze,ci lé])e receno, prestává ji tajit
a zakrýYat, bere ji za, svou, poddává se jí se stoupající vrouc
DClStí,a ryzostí. Cte pro její vypestení Musseta a Keatse, píše
krásné, houslove naladené, adagiové, pri tlumené básne, v nichž
sr lpká a bojí o cistou, posvátnou duveru své vyvoler.é, touží pc

tírsku s mecem a štítem vyjíždet do sveta, aby si v bojích
sloužil její lásku, chystá lSe klecet pred ní a umírat u jejích

nr 'ou v neporušené vernosti. Vztycuje-li na Krasu jako symbol
5 povahy horovicí hrubé kury, klikaté vetevné zmcti, bar
b ;:,y divokou a urputnou, ten symbol se už u neho sám o'd sebe

. zn 'rií.uje bezútcšnou smutností, kterou roe;e'stírá po pusté plám,
tr hou" s níž se vychyluje k modrému mori a carovným zá
zr lkum, lítostným rozhorlením, se kterým žaluje na nechápavé
kupce, vším povzneseným vzletem básne. Prý borovice »vola1a
krásu«, - krása není tu u Vlcka pouhým šalebným, mlhavým
a nespolehlivým slovem on ji ekutecne hledá ve smyslu mravním
i básnickém, snaží se k jejímu ideálu pretváret sebe sama i svuj
básnický projev. V cetných básních knihy je málem nesnadno

uverit, že je psal nekdejší Bartoš Vlcek, jaký mají pravdivý a
vy,spevlý.z~uk,. ja~ jim záleží na urcité a utvrzené, vypestené
forme, Jak USilUJIo cenný obsah i cenné vyslovení. Aby ríkaly
poku.d r.n0žná jen to, co je toho vskutku hodno, a aby to rekly
~1.terarl1lmzpttsobem, který ctí umení jako prísný myšlenkový
rad. jv., Ceské Slovo, 6. X. 1926.

"Systém Rlegel".
Ylastním nákladem sp~ovatele J. C. Riegela, v tiskárne

»Garmond« v Bubenci a v komisi u fy Fr. Bor o v Ý v Praze II.
za cenu 30 Kc, byl vydán spis podvojného úcetnictví systém:
>'Riege1«. Velmi vkusne upravená kniha, jakých po skoncení
války uvideli jsme na trhu knihkupeckém velice málo. Autor
n;enš~nový pra~ovllík (jednatel XIV. sboru Velké Prahy), po své
vlce Jak 181ete praksi v bankách, záložnách továrnách i státne
revisuí, napsal odbornou knihu o novém' systému úcetním
znacne lepším amerického, kde velmi populárne a srozumitelne
vykládá zásady podvojného úcetnictví slovem i obrazem. Krásná
a peclivá úprava knihy, pekný papír, zretelné písmo - to vše
jsou dobré vlastnosti této knihy - ale, nejcennejší jest obsah.

Veškerá teorie podvojného úcetnictví jest velmi prehledne
upravena, a tak psána, že i laik (pomocí svedomite kreslených
tabel) naucí lSe zcela samostatne bilancovati a ovládati jeden
z nejmodernejších systému podvojného úcetnictví. _ Každá
stránka obohatí zkušeného úcetního dobrými pokyny - žáka pak
naucí lehce z~sadám úcetnictví a bilancovánÍ. Mužeme tuto
vkusne upravenou knihu doporuciti každému z našich ctenáru
který chce se státi zcela samostatným úcetním, jakož i pro jej;
srozumitelne psaný výklad úcetnictví vubec - co odbornou knihu
pr!? knih~vny a školy. Ježto autor knihy jest ochoten za každou
kmhu obJedn.an~>u~ odvolání?1 se na »HranicáTe« venovati 5%
ve prospech utltre?.I.!':TJS-:- Jest nutn~, aby pri objednávce byla
zmmka o »Hramcan«. Vrele doporucujeme!

J. V. Hrouda, H"ranicár, 10. X. 1926.

Mladý básnfk.

Miloš Jirko, literární vrstevník a vala.šský krajan neštastného,
letos nedávno zemrevšího Bartoše Vlcka, pripsal na okraj jeho
bolestne krásné lyrické sbírky »Jenom srdce« (u Bor o v é h o
v Praze, 19. svazek Zlatokvetu, stran 83, cena 30 Kc) nekolik
pekný~hvslov. Lící Bartoše Vlcka, valašského ucitele, který si
na vOJne uhnal smrteln(}u nemoc, jako ušlechtilého zaníceného
milence lesu, vod a strání, prírody, kypící žhavým 'dechem léta
a lásky. Ješte Ioni o »rožno"ském roku« než odejel do brnenské
nen;oct1Ji~e.Qa~o. svedomitý ~citel cekal s tím až do konce roku)
obeJel SI Jeste Jednou rodne kopce a litoval, že mUsi od nich
práve, když jsou nejkrásnejší. »Ale za to, až se vrátím ... «
radostne sliboval si. Žel, nevrátil se. Zustaly po mladém ume.
lecky roztouženém srdci vzpomínky a torso práce, nekolik velmi
krásných italských 'prekladu, rada italských memoiru, essayí a
nálad - a tato lynka, kterou dnes vydává »Zlatokvet« v pekné
úpr~ve C~le?e~kove: s. výra:ným drevorytem' básníkovy hlavy.
Klllzka, zreJme slozena s ruzného období a velmi ruzného na
ladení my.šlenkového i citového: trochu lehce smyslné erotiky,
trochu milostných vzpomínek;, trochu mladického zmatení a
smutku, který vubec (myslím) byl jakým základním zladením
básrJÍkovým .- a trochu krásných, vroucne zakládaných námetu
vlasteneckých a národne citových. Jetu jedna básen o dvou
ženách, které zkrížily život Bartoše Vlcka, a mezi nimiž krácel
»opilý s ocima zavrenýma«, poražený, ac nad obema vítezil ale
s vedomím, že nikdy nedojde ... To je tak jakoby symboÚcký
náznak jeho celého života. Taková chuze mezi dvema milen.
kami - tvrdým údelem života a umením - jímž se obema roz
dával, s nimiž krácel ku predu, s vedomím, že nedojde. Ne
d?šel, nebot jeho údelem bylo jít, jít a nedojít, povídá Miloš
JIrko. Míval však prece jen chvíle velikého chápám krásy a ro
mantického rozkvétání smyslu. Když se tak na mori rozpomínal
na svoji vzdálenou vJast, když v Ríme na na Piazza dl'I Popolo
plnou duší vnímal rozhorený italský vecer, když v samotách lesu
se skrýval, aby v jejich ohromném klínu mohl chápati plne
krásu Keatsových veršu. Myslím, že tyto sloky patrí ve svazku
k nejskvclejším a nejdražším. Nevyzrál ješte v plnokrevného
básnického apoštola citových vidin a zázraku: ale byl na cesti!
k t0t;J?to v vyzrání, s.t!Uehledal, IStále se loucil, veda, že až se
l'avratt, uz nehude tyz ---:

- a sotva se na hí jeden kraj pousmál,
už zas se loucí, zase touží dál,
ncb krása není v touhy splnení,
krása je jenom v loucení, když jdeš a nevíš, zda se navrátíš, . '

A to loucení, hledání, navracení a promenné plány duše Bar
toše Vlcka je milým ohlasem jeho posmrtných veršu.

Národní Politika, 10. X. 1926.
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e_ NAKLADATELSTVÍ FR. BOROVÝ
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Objednúvka
Prihla~lIjisez{Lorl"emtele díla ZEM}}; PRUHU A HVEZD

od Rerty Ženatého ft žádám m pravidel'lé zasíláni v t1iden

nich sešitech po K(; 4'80. PJ'edJJ/'otné}n'ipiste na muj úcet nebo

zašlu slož. listem, který priloitp. ({Jkdnete, ceho si neprejete)
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............................................................................................

- -- - - I

EME PRUHU A HVEZD
:--

-'-
ejpouiavejšÍ knihu o Americe, to jest o tom, jak jest štestí a

- -- ....-=.---- -
spech hlízek každému, kdo po nem dovede sáhnout. Napsal

~--=-

Berty

---- -. "

enatý, ceský inženýr, usedlý v Americe a doplnil své
- - -

--ílo vychází v sešitech po Kc 4'80. Prihlaste se ihned u svého

velé lícení všech ohoru amerického života cetnými fotografiemi.
------

nihkupce, neho zašlete tuto prihlášku s Sohalérovou známkou
------- - --- -

-
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akladatelství Fr. Borový, Praha II., Jindrišská 13.


