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PfítomnosL
Doba a lidé

d. Perol{tka:

Jak se stáváme Kondelíky.
II.

redstavu, že j,e treba žíti v dabe veskrze vzrušené
amatické,davalil bych si zaraditi mezi málo vhad
intelektuální predsudky. Chbel bych ríci lidem, že
í nutno hanbiti se za patrebu klidu, cítíme-li ji prá
v této dobe, a že nemusíme stydlive klapiti zrak,

tkáme-].ise s temperamentním mužem, který by dO'
šich tradic a našich zrízení, pakud se zachavaly,
d kopnul jednau pro vždy jako dO'psí baudy. Nechci

prirozene ríci, že se máme uchýliti dO' Honzova
la - za pec a nedelati vubec nic. Chci jen ríci, že
t to intelektuální predsudek, vzniklý z lecjakých li
árních upamínek, chceme-li predstavu vrícíhO' katle
'sti do socialogie jakožtO' ideál. V živate spalecnasti
mi priroz,ene strídají se daby pahybu s dabami kli
. Kdyby nebyla nic jinéhO' než klid, žili. bycham ve
• e nehybných vecí, jakO'by zmrzlých a strnulých pa

ím mrazem. Kdyby však nebyla nic jinéhO' než
yb, vrítili by,cham se jakO' rychlík dO' kalatajícíha
osn bez forem. Doby klidu jsau nutny k tomu, aby
upevni!,ya zakorenily výbaje, získané v dabách po
bu. Pro každéhO' soukromníka umáváme právo na
logickou potrebl] klidu; nenznáváme-li tatO' právo
o spolecnost, která se vycerpala a unavila nejakým

dobnýmvzrušujícím obdobím, jakO' máme za sebau.
stavíme sacialogii na ja:kýchsi neprirozených zá

dech.
Pan dr. Hilar s vlídnou káravastí patrepává uchem
by, která zrejme ztrácí velký farmát. Nemahu ríci,
by se vyslovaval nenávistne a této dabe; ale pra
ouvá a ní s tauž shovívavastí, s níž havoríme O'sla
tech svých babicek. Smysl jeho reci je asi ten: pre
dny mladosti bu.jaré; daba žádá, abychom se stali

recky:

»vetšina Evrop'anu r. 1925 cítí potrebu formovati si svet
a život jinak, než', tomu bylo pred peti lety, zkrátka doba.
se narovnává a touží míti svuj pokoj ... Nepatrný meštácký .
rozoumek usedá k veslu nejen v praktické sociologii, ale

i v umení a politice, v náboženství a filosofii. Dnes je
situace taková, že pan Kondelík, který se rídí vecnými
pravdami, jako že 2 X 2 = 4, dostává se k praktickému
rešení sveta ... «

Hle, zde je hlavní duvad, prac se stáváme Konde
: jsme presvedceni, že je nutnO' dáti pruchod prav

I že 2 X 2 =4. Uznávám, že tO' není pravda O'b
ášte interesantn'Í. Také pravda, že vyhO'zený kámen
ne posléze zpet k zemi, není nikterak poutavá a
á, ale konec koncu musíme žíti se starými a nezají

vými pravdami na dO'bré noze. Jest na nich, aby-
tak rekli, založen svet. PO'rádek vecí ve sve,te,

emž žijeme, ,opírá se a otrelatlJ pravdu, že kámen,
cí na zemi, nemusíme privazO'vati. Kdyby se vy

J nekdo, kdO' by chtel založiti parádek vecí na in
antním náz,oru, že kámen, položený na zem, vzlét-
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ne bez meškání strelhbite dO' nebes, patkal by se ne
pochybne s katastrO'fou svých plánu. Jest možnO', že
pravda 2 X 2 = 4 nás nekdy dráždí svau starobylo
stí. Ale uciníme pravdepodabne ta nejlepší cO' mužeme,
odevzdáme-li rízení verejný,ch vecí dO' rukou lidí, kterí
se houževnate drží této starabylé pravdy. Hadláme-li
sv-ou vlastní osobu, nám tak milou, pasaditi dO' vlaku
a preJeti s ní pa vysokémž!eleznicním mas te, žádáme
durazne, abif inženýri, kterí staví vlak a most, byli
zcela naplneni starými pravdami gravitace a 2X2 = 4

• a aby se kolem toechto pravd nepotulovali nezávazne
jakO' bahémové. At nerídí, prO' boha, svet nikdo, kdO'
se domnívá, že 2 X 2 = 5 nebO' 3. Je-li pravda, že svet
se vrací k zdravému raz;umu, nevidím, CO' by bylo
možnO' namítati proti tomuto úctyhadnému smeru.

Predpakládám, že naše potreba vzletu, advahy a pae
sie muže býti udržena v dabrém pomeru k zdravému
rozumu. Nemyslím, že duchO'vý clovek musí býti neco
tak zvláštníhO' a tajemného jako ultrafial,avé paprsky.
Kdyby stará romantická t,earie, že básník je šílenec
(zdvorile se dodává: svatý šílenec), byla pravdivá, pak
necht se prO' básníky vystaví zvláštní baudy, kam se
pujdeme podívati, až usparádáme své záležitosti. Ale
myslím, že básník a duchový clovek mají býti vernými
pruvodci na'šich záležitostí. Jest velmi nebezpecno de
liti svet na dve cásti a na jednu stranu staveti ducho
vost, vzlet, paesii a odvahu, a na druhau zdravý raz
um. Zdá se, .že ta paesie, která snese zatežkání zdra
vým rozumem, je vetší a silnejší než ta poesie, která
toho nesnese. To, CO'pražíváme, je pád pasledních
zbytku romantismu. Zdá se nám, že není genill, pa
nevadž nevidíme geniu v starém romantickém smyslu.
t j. takavých, kterí se peclive oddelují ,od sveta a od
normálnosti. Duchaví lidé v t,étO' dobe nenosí už jakO'
Flaubertcervenou vestu, aby dráždili meštáky, ani
nepristupují, jakO' Baudelaire, v kavárne k nic netu
šícímu buržoO'vi a netáží se hO' duverne: »Pall1e, jíte
také rád mazecky malých detí?« Jest mažnO', že ne
která mysl, navyknuvší si na takové geniálnické hara
burdí, soudí, že není už duchavých lidí, když nepazo
ruje cervených vest a démonických pašklebku. Pred
pakládá-li kdo, že zdravý razum, common sense, leze
jakO' pes jen ve stopách šasáku a Kondelíku, nutí nás,
ab)lchom se pridali na tutO' stranu, nebot nechceme býti
bez zdravéhO' razumu. Prosím, zvykneme si na ducho
véha 'Cloveka navéha typu: s láskO'u k normálnosti.
Jest mažna vzdychati nad tím, že v Evrope se pan
Kondelík ujímá vlády. Ale kdyby rozum b,ourliváku byl
dabrý, nikdy by se nemO'hli šasáci ujmouti rízení vecí.
Obávám se, že demokracie vždy bude panekud vládou
šosáku, nebat bude vždy vládou narmálnasti. Není sy
stému, jímž bychom zajistili, že vláda vecí vždy pri
jde do rukou nejduchav~jších lidí. Je otázka, bylo-li
by lépe, kdyby vládli bahémoV'é, ne šasáci. V podstate
jsou to lidé práce, kterí se ujali vlády v Evrope, a
jen nervasní mysl bude v jejich pacinech krok za krQ
kem cichati šosáctví. Není to návrat k biedermayeru,
co nás ovtáJdá: je tO'mnohem spíše nová fiosofie, kte
rá se už nestydí za sympathie k normálnímu cloveku.
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Filosofie, která nemá ráda nGrmálního cloveka, ne
muže býti demokratická. Prekonáváme v sobe pozu
statky romantismu. Odpíráme si hráti s pouhými slo
vy, protO' se nekdy zdáme tak strízlivými. Nikomu
z nás necinilo by obtíží prGvádeti zajímavé intelektu
ální kejkle v' nejaké r,evui - ale je fakt, že tím uprím
ne pohrdáme. Svet revuí, který pred triceti lety stacil
ke štestí osamelého intelektuála, zdá se nám býti tesn}T
a r,áchne nám papírem. Chceme své ideje vystaviti pu
sobení cerstvého vzduchu a praktického živGta a nic
nedbáme o to, šteká-li na nás nekde nejaké literární
štene a viní nás z nedostatku 'Odvahy. Ach, ta literární
,odvaha! Odvaha pouhých slov! Delá se nám z ní špat
ne. Máme jí už: srdecne dost. Divíme se j.en, že jsou
stále ješte lidé, kterí stojí o tento druh literární od
vahy, jež nemiiže žíti jen z milosti té okolnosti, že
nikoho nenapadne uskutecnovat její plány. Kašleme na
slávu buricství a všelijakých zajímavostí, které se
mohou provádeti na kousku potišteného papíru jen za
tGho predpokladu. že zatím šosáci za n,ás trpelive pone
sou svet na svých hrbetech. Nechceme si ulehcovat úlo
hu tím, že se omezíme na svet pouh}Tch slov. Vychová
váme se k zodpovednosti a nechceme napsati ani slovo,
podle nehož by nemohlo b)Tti jednáno v praktickém
živote. Jest to dosti težká a nekdy šedivá cesta, ale
ztratili jsme úctu pred divokými nápady.

Není pravda .. že se stáváme Kondelíky proto, že
žijeme v idylle. Lze-li to, cím se stáváme, nazvati Kon
delíky, tedy naopak proto, že si uvedGmujeme, že ži
jeme v tragedii. Uzreli jsme sv,et doutnající, vymk
nutý z klouM, bez stálosti a na nejakou dobu 'Opuštený
všemi dobr)Tmi duchy. Kdybychom byli idylliky, my
slili bychom, že se nic nemuže stát. Ponevadž však jimi
nejsme, víme, že se muže státi mnoho zlého. To jest
asi také duvod, proc »drahý Karel Capek« chodí s kro
pící konví a hasí, místo aby, jako kdysi Byron, za
kládal 'Ohen. V dobe, která byla vymknuta do všech
kloubktl, vzešlo v nás uprGstred úzkostlivých obav ve
domí, že je treba zase obnoviti nejaké jistoty. Mtl
žeme-li býti z neceho vineni, tedy jest treba obviniti
nás v první rade z touhy po jistote. Provinili jsme se
tím, že jsme si jednohO' dne rekli, že nesmíme moc du
pat, nechceme-li, aby nám vše spadlo na hlavu. Uve
domili jsme si, že každý z nás mtlŽe zmnožovati chaos
a že je treba se rozhodnouti, chceme-li jej zmnožovati:
Zde hledejte koreny naší viny. Z touhy po jistote,
která snad leckým s muže býti považována za nezríze
nou, nalezli jsme v sobe i sympathie k tradici a rekl,i
jsme si, že nechceme pracovati k tomu, aby jJí lidstvo
bylo úplne zbaveno. J ové formy podle našeho názoru
musí vyrusti ze starých, mají-li míti v sobe orga"nický
ráz. Proto, chceme-li zavésti neco nGvého, není nej
lepší cestou k tomu rGzbíti jednoho dne kladivem v ve,
co až dosud bylo na svete, a vznášeti, se pak jako cir)'
duch nad vodami. Pochopili jsme, že podráždené a
nervosní dobe je treba dáti jakGusi oporu v tradici a
nechteli jsme se zcela pustiti zkušeností minulých po
kojení. N a tuto dobu hodila se znamenite veta
N ietzscheova: »J e-li kdo v takových cas'ech, jako je
dnešní, zustaven svým pUdtlm, je tG ,o dopuštení více.«
Pred sto triceti lety, v dobe, kdy francouzská revoluce
otrásala svetem, rekl velký anglický demokrat, Ed
mund Burke, v dolní snemovne: »Máme za to, že když
~'eformátor vztahuje ruku na vady státu, má to býti,
Jakoby sahal na rány otcovy... Svojí nesporádanou

snadností, s jakou Francouzi mení stát tak casto, tak
hluboko, tolikerým zpusobem, kolik je libustek a mod,
pretrhne se souvislost celého retezu spolecenských
svazku. Žádné pokolení nebude už pripiato k druhým.
Lidé budou žíti a zemrou osamoceni jako mouchy jed
noho léta.« - Ocitli jsme se v nejaké podobné nálade.

Ješte jen poznámku k oboru umení a literatury, na
. který dle p. dra Hilara Konael'ík také natahuje své
ruce. Je-li pravda, že v literature mizí vypiatá drama
ticnost, která v ní vládla v nekolika posledních letech,
nelituji toho príliš, 5akO' nelituji žládného podvodu,
který mizí. Omrzeli už autori, kterí Úzkostlive hledají
vypiate dramatické motivy jako chlup na holé dla'ni.
Je treba si jednoU' ríci: kde nic není, ani cert nebere.
Byla to dramaticnost umelá, a l,iteratura ji zaplatila
obdobím neprirozenosti.. Po jevišti, a v románe~h cho
dily jakési formulky, ne živí lidé. Dejte pozor, nej
hlavnejší osoba hledá autora: normální clovek. S ex
pressionismem, pravda, je konec, ale zaplat buh, že
jsme -yenku z této žalostné mody. Pan Zavrel, na prí
klad, se velmi obratne živil· z toho, že se žádala drama
ticky vypiatá literatura. Jen pod touto záminkou mohl
ve svých cetných dramatech staveti na jevište jakési
stínecky a panácky, koulející ocima, místo živých lidí.
To, co se dnes deje v literature a umení, jest návrat
k hranicím realismu. Byl bych velmi. nerad, kdyby
vzrustající realismus byl omylem pokládán za návrat
k biedermayeru.

Shrnul bych rád tuto úvahu v krátkou poucku. Ta
jest asi tato: nestarejme se o tempo a neptejme se,
jdeme-li poklusem nebo tryskem nebo krokem; to jsou
starGsti, které prísluší athletu; v otá!zkách spolecen
ských se ptejme co je správné a ne co je dramatické a
bourlivé; nemluvme všeobecne O' tempu, ale rekneme
si, která jest vec, jíž máme zastávati. Jako to rekl
Wilson svým poradcum na mírové konferenc~: »Rek
nete mi, co jest správné, a já za to budu bojovati.«

Dr. Zene/~ Smetácek:

B. Kociho sláva a úpadek.
Prípad p. Kocího má za sebou již malou historii.

Je zajímavo sledDvati vývoji veci. Predevším je ná
padné, že se dostala do ver,ejnosti teprve nyní, acko!n
p. Kocí provozuje svou praksi už od jara minulého
roku. Jest za to pravdepodobne CD dekovati referentské
horlivosti jednoho pražského den,níku, nikoii nejvet
šího. Z pocátku zdála se verejnost i tisk býti prekva
peny. Povesti se trousily jaksi nesmele. Avšak: fatm
crescit eundo - za krátkD nabyly rozmeru nevída
ných. Rozvá!žnejší lidé zacali volati pa odborných
posudcích lékarských kruhu, jež zachovávaly až dO'té
chvíle reservu, vysvetlitelnou ostatne tím, že nebylO' po
ruce zjištených fakt, nýbrž jenom nezarucené pavesti.
Do tahoto ovzduší padla první prednáška p. Kocího
I I. t. m. v Lucerne. Pan Kocí ovšem prednásel již
dríve, vÍC,e méne však jenom v kruzích zasvecencu
anebo na venkove. Tato prednáška však byla první,
jež vzbudiLa zájem i vedeckých kruhu, upozomených
rostoucími, povestmi. Nebylo-li dríve ceho se zachytit,
tu prišel konecne autentický výklad, jejž byla lze kri
tisovat. Pokládám za nejneštastnejší tah p. Kocího,
že si zvoLil thema o prícinách nemocí. DDkud se halil
v nimbus zázracné osobnosti, nebylo konecne možno
nic více než krcit rameny a neduverive se usmívat.
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kdyby byl promluvi4 o prvotním krestanství, síle
a krásách býti abstinentem, byl by rozhodne 'vy

I se zdravejší kuží. Svou prednáškou však, v níž
itla všecka jeho naivnost, dal lékarum a všem kri
"mlidem do rukou zbran prímo smrtící. Dva z nich

také brzy vydatne využili.: Dr. Vondrácek IS. brez-
ve vinohradské prednášce a dr. Janota téhož dne

á rod n í c hLi s tec h. Bylo ovšem snadno
átiti primitivní výklady p. K'oCího.o vzniku ne
í onanií, náklonností mysli ke zlému a vLivem zá
ních bytostí. Mál-okdy meli mužové vedy úlohu
ntž tentokráte. Výklady obou se proto také sho

alyskoro do slova. Dr. Vondrácek dokonce p. Ko-
diagnostikoval jako paranoika. Zdá se, že v dobe
menuté prednášky p. KocíhO' v Lucerne stála jeho

a v zenitu a že se od oné chvíle pocíná již naklá
k západu. Težké rány dopadly zatím na její kreh-
. 19. brezna uverejnila N á rod n í P o 1i t i k a
lášení p. prof. Kukuly, v nemž strucným zpusobem
Cenalécba p. Kocího za naprostý humbug.
.Snad v nekterých prípadech docílí u žen hysterických

a neurastheniku svými hokusy pokusy úcinku, který se dá
snadno vysvetliti sugestivním vlivem, ale u nemocí jiného
ruhu, zejména chirurgických, je podle mého názoru každý

.eho pokus »divotvornou« metodou - trestný! «

. dále p. rektor. Jeho prohlášení vystihuje i ve
trucnosti dobre podstatu veci. Proto se k nemu
ješte vrátíme. Další odmítavé projevy ucinili
Jedlicka, dr. Zubak a j. Pusobnost vedeckých
u predpokládá! ovšem nejen, aby byly ucineny

anými odborníky, nýbrž i u obecenstva smýšlení,
pné vedecké argumentaci. Ponevadž takového
ní· není dnes mezi lidmi práve mnohO', zustává
n)' kádr ctitelu p. Kocího, jehož heslem muže
Vinenvýrok jisté dámy po V ondráckove pred-
: »A já mu prece verím!« Lze nyní ríci, že obe
o, o vec se zajímající, se rozpadlo na dva tábory:

ne p r 'o a zásadne pro t t, kteráJžto situace není
n ému zjištení pravdy o mnoho príznivejší než

í prekvapenost. Prednáškou p. Kocího o príci
nemocí hyla diskuse o veci svedena na nepravou
Vyvracejí a kritisují se jeho absurdní teorie,
00 hy hylo užitecnejší mluviti o principech a
tech psychotherapie. Nezdá se, že hy u nás

O vecech i v odborných kruzích bylo príliš jasno.
í a vzbuzení zájmu o tyto otázky mohlo by býti
ím a trvalým výtežkem z docasné aféry.
erne si predevším, že dodnes není známo nic

O tom. zda a koho p. Kocí skutecne vyLécil.
ke o manželce reditele velké banky, o známém
pevci, jejich jmen však neuvedl a oni sami

ml pomoc svému dobrodinci žádným prohlá
t verejnosti snad zazlívá lékarum, že se

í "jistiti, co je na veci pravdy. Tato liknavost
i pochopitelná. Pierre Janet pripouští n;].

t, že v Lourdech došLo k nekolika uzdrave
píše. že mu casto bylo vytýkáno, proc sám
• a neoverí ona t. zv. zázracná uzdravení,
zajímá císti. o nich. Janet na to odpovídá

i dllvody: co práce a 'casu by to stálo,
y nástrahy, nedtltklivost zúcastnených

ti jedno po druhém všecka svedectví, ko
a mstivosti by bylo nutno celiti, ~thyi znalosti motiVtl, jež. vedly k vydání
edcení - a to všecko pro výtežek ne-
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pomerne malý. Jestliže podobné duvody vedl.y také
naši lékarskou fakultu, která považuje, jak jsme cetli
v novinách, prípad Kocího za príliš prechodný, než
aby bylo nutno se jím zabývati, ke zdrželivosti, lze to
plne chápati.

Pokud vím, nepopíral z pánu, kterí se až dosud at
v prednáškách ci tiskem o veci vyslovili, možnost
psychotherapie nikdo. Stejne panuje shoda v tom, že
lze tímto zpusobem léciti jenom poruchy funkcionelní
a nikoli organi.cké. Celkem se však nedošlo za tato su
mární tvrzení. Rovnež se nikdo nepokusil o jemnejší
rozlišení jednotlivých psychotherapeutických metod,
jež prece již popsal Pierre Janet zpusobem, dosavadní
stav, tuším, vycerpávajícím. Šíre bylo mluveno jedine
o sugesci, ac jí psychotherapie není vycerpána. A to
ješte se o výklad jejího mechanismu pdkusili nelékari,
dr. Stavel (v N á r. O s v o b o z e n í 5. a 6. brezna)
a dr. Kunstovný (na prednášce v Plodinové burse
20. brezna). Vyplnení techto mezer a systematictejšího
teoretického výkladu muže se verejnost, toužící po po
ucení v tomto smeru, dockati asi jedine z úst psycho
l,ogových, jehož slova, doufejme, také ješte uslyšíme.

Citoval jsem výše slova p. rektora Kukuly, praví
cího, že p. Kocí »snad v nekter)'ch prípadech docílí
u žen hysterických a neurastheniku svými hokusy poku
sy úcinku«. Z toho zdá se vyznívati pohrrli.tÍ chitUl
govo k nemocem a la hysterie, ack·oli tato není, tuším,
O nic méne chorobou než zánet slepého streva. vý
razem »hokusy pokusy« však p. rektor dobre trefil na
slabinu l.écebné metody p. Kocího. Je totiž velikým ne
dostatkem všech populárních lécitelu tohoto druhu,
nedostatkem, který je konec koncu zdiskredituje, že
neznají mezí pusobnosti svých praktik. Jejich laická
neznalost nedovoluje jim utvoriti si. diagnosu prípadu,
omez·enost jejich therapeutické výzbroje pak znemož
iluje Uižíti odpovídajícího zpus.obu lécby. Mají v z.á
sobe nekolik ustálených praktik, jichž užívají páté pres
deváté. Uzdravení pa.cienta je za techto okolností
ovšem vecí ciré a rídké náhody. Správná diagnosa po
lovicní úspech, slý.cháme však od lékartl. Je zrejmo,
že neschopností diagnos se populárnímu léciteli zmen
šuje procento nadeje na úspech na naprosté minimum,
a že na konec bezvýsledné užívání jeho praktik musí
mu odejmouti duveru obecenstva. Proto je jiste
oprávnené volání, aby naši lékari venovali psychothe
rapii více pozornosti, nebot jenom prísne racionelním
postupem lze z jejích možností vy težiti. maximum
úspechu.

Všecky známky ukazují, že prípad Kocího bude
brzy likvidován. Vzrušení povolilo a lidový humor
nacal· cesticku i k tomuto predmetu tajemnosti prímo.
mythické. Po Praze kolují anekdoty a diskutování
o veci ohlašují velikým plakátem již nejen vážní mu
žové vedy, nýbrž i artisté kabaretu u Labute. Sic
transit gloria mundi ...

Politika

Božena K rálík'ová-S trá'Yliská:

Slovo k buržoasii.
Dnes, kdy náboženská a národnostní hnutí ustoupila

hnutí sociálnímu, delí se lidstvo v·e dv·e skupiny: jedni
usilují o vyšší životní úroveil urcité trídy lidí, druzí
považují toto úsilí za zbytecné.
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Socialismus není mClm J1Dym než, úsilím o slušnou
životní úroven lidí, kterí této úrovne dosud nemají.

Smysl pro urcitou rovnost mezi lidmi je skryt v pod
vedomí každého cloveka: chci se podobat a rovnat ne
jen tem, kdož jsou více než já, avšak chovám zároven
prání, aby se mne podobah ti, kdož jsou méne než
Já. Nikdo nepopre, ze by bylo slastí, zavrít oci a pro
budit se v jiném svete, kde všiclll1i lidé žijí na stejné
úrovni blahobytu: predne tu není tuberkulosních, po
nevadž tuberkul,osa, jak známo, straší v nehygieni-

<ých bytech chudých rodin, odtud pak se rozširuje
: na lidi zámožné; není nemocí, které možno pre
konat dostatecnou výživou; není mrzákt\ ani násled
kem skrofulosy, ani následkem války, nebot nikomu
nenapadne válcit pro kus pudy, není lidí oblecených
v cáry, v laciné, nevkusné šaty, není vpadlých obli
ceju hladovících, jimž sytí podávají almužnu s ocima
udvrácenýma; není lidí nevykoupaných, nevzdela
n)'ch, nevychovaných. Zahledíme-li se do vlastního
nitra, tedy beze sporu všichni' touž'íme po takovém
svete. Proc tedy, probt\h, ponecháváme starost o cá
stecné alespon dosažení tohoto ideálního dle stále jen
jednem a týmž, totiž lidem, kterí si r'íkají sociální de
mokraté a komunisté?

Boj o socialism by nebyl vznikl, kdyby každý clo
vek, - nevyjímajíc ani ty, jichž bída je zavinena
nemocí nebo neštestím - mel t. zv. existencní mi
nimum, t. j. kdyby bylo dostatecné hodnocení práce.

Dejme tomu, že má v prítomné dobe nekdo
1Z.000 Kc rocního duchodu a ž,e jiný má 60.000 Kc,
tedy petkrát tolik. Relace duchodu a cen pusobí, že
clovek s dvanáctitisícovým duchodem vidí v cloveku
s šedesátitisícovým duchodem kapitalistu, svého vy
koristovatele; vzniká tu trídní boj. Predstavme si
nyní jinou dvojici - kde prvý má: 60.000 Kc rocního
duchodu, druhý 300.000, tedy zase petkrát tolik. Je
zde trídn'í boj? Ruznost politického neb životního ná
zoru pouze na základe osobních príjmu? Závidení?
Vytloukání oken? Nikoliv, nedeje se nic podobného.
Muž s duchodem 60.000 Kc schází se s mužem stoti
sícových duchodú ve polecném klubu, a je možno,.
že s obema sdílí svoje názory v prátelském tonu
i úredník s ro~ním dúchodem 36.000 Kc. Je dosud
mnoho lidí, kterí nemají auto, nebo villu s radiovou
stanicí, a prece nezdvihají zataté pesti proti majitelúm
aut a vil, nenazývají je vykoristovateli, jestliže sami
ovšem pohodlne bydlí a do syta se najedí.

Zde práve pricházíme k j,áJdru veci. Celý ten zmatek
v hospodárském a verejném živote, všechna hoi'kost
lidských srdcí jest zavinena faktem, že se velké vet
šine pracujícího lidu nedostává existencního minima.
Jsem ochotna vypocítat,' tužku v ruce, kterémukoliv
národohospodári, že za stávající hladiny cenové musí
mít víceclenná rodina minimáln;Í dúchod 3.000 Kc
mesícne, aby nezmírala podvýživou, a aby nebyla vy
hostena ze všeho, co nazýváme kulturním životem.
Mám na mysli velkomesto, ponevadž pomery na ven
kove neznám.

Prumerný delník má nyní týdenní mzdy 1Z0- až
ISO Kc. Tedy mesícní duchod 480-600 Kc. Avšak
ve velkomeste nelze žit tolil<:o z bramboru, mouky a
vodou zredeného mléka. Aby telo nesláblo, nutno
jídlo omastit, osladit, dát detem jablko, pomeranc,
kus cerstvého másla na chléb. Je tu nájemné, šatstv,o,
obuv, otop, svetlo, léky, knihy. A což divadlo, kon-

certy? Jakého výkriku je tr,eba, abychom konecne
upiali své zraky k Uraženým a Poníženým?

Ovažuje se o socialisaci výroby, od níž se ocekáJvá
náprava nemožných hospodársk!ých pomeru. U nás
vytvoril první nucenou socialisaci zákon na ochranu
nájemníkú. Majitel domu stojí s nájemníky v pomeru
socialisace: nebot jeho zisk rovná se sotva 1%. Pred
stavme si, že by majitel domu mel splácet dluh na
dome lpící, tedy kapitál, který mUJ umožnil provoz
užitecného podmku; došel by mu dech. Ostatne kam
takový hospodárský pomer výrobce k výrobe vede,
jest zrejmo z krise, kterou tento zákon zpusobil v ce
lém stavebním odvetví; nepomáhají tu ani subvence
státu; což kdyby mel stát subvencovat látky, boty,
chléb, ovoce atd.!

Soukromé podnikání je hybnou silou našeho bytí.
Pracuje-li inženýr za cílem vynálezu nového stroje,
jest to jeho soukromý podnik; napíše-li básník, treba
komunistický, sbírku b,á:sní, jest to jeho soukrom~
podnik ... beda, kdyby soudruh vydával básne za své;
zásobuje-li Bata pul sveta levnou obuví, jest to cin
tkvíd svými koreny v. moderním názoru sociologicko
hospodárském, nicméne je Bata soukromým podni
katelem. Je tedy zrejmo, že se nejedná ve skutec
nosti o potlacení individuality, o zásadu soukromé V)'

roby, lec o její system.
Pres to, že cetné hlasy volají po náprave, jest sy

stem výroby veskrz proniknut duchem kapitalistickým,
totiž lidí zámožných, schopných ukojiti každou osobní
choutku,

Ucinme pr-ocházku hlavními ulicemi velkomesta:
krám vedle krámu, závod vedle závodu, kavárny, re
staurace, bary, divadla. Denne se menící prepych v)'
kladu je výmluvným svedectvím, že se kdesi cile pra
cuje, vymýšlí, chvatne jedná, aby si urcité množství
lidí opatrilo veci nejen potrebné, ale i zbytecné. Na
potreby cloveka s malÝm duchodem se tu vllbec ne
myslí, o jeho jsoucnosti se proste neuvažuje. At s:
v nekterém z tak zvaných laciných bazaru koupí prá
dlo, jež bude za mesíc rozedráno, hracku, která se dí
teti rozklíží pri prvním doteku! Žluklé máslo, o 30%
levnejší, avšak o 100%' neVÝživnejší maso, nechutný
salám, slanecka za I Kc - všechno to je dobré, aby
zásoblOvalo stltl jednech, zatím co armáda velkoob
chodník4 láme soihlavy, kterak by tabuli. ostatních zá
sobovala lososy, ananasem, kaviárem a šampanským.

U nás jediný Bata vystihl ducha doby: vyrábí pro
massy. Cetné filiálky svedcí o jeho úspechu. Ostatní
výrobci si zmenenými požadavky vúbec hlaV' nelámou.
V textilních. továrnách sedí spousta chemiku a kre
sli1cú, kterí jsou nuceni pecovat o to, aby choutky žen
byly ukojeny mesíc co mes'Íc se menícími druhy látek.
Nikdo však nekoná pokusy 'O výrobu dobrých, lev
ných a zároven pekných látek. Výkladní skríne pre
pychových obchodu jsou dukazem, jak cile se obchodne
dorozumív;áme s cizinou; nemely by železnicní vagony
být radeji vyhraženy pro veci, které by zvelebily naše
mlékárenství, tak aby se chudým matkám nesvíralo bo
lestí srdce, když nemohou dát svým detem trochu
dobrého mléka? Nebylo by záhodno místo ananasu,
lososú, hroznú, míšenského porculánu dovážet sem
mouku, aby byla levnejší?

Neváhám ríci, že pokud nejsou hospodárské pomery
upraveny tak, aby se všem poctive pracujícím lidem



Prítomnost

stalo existencního minIma, je veškera prepychová
'roba. nebo dovoz její, at zdanen ci nezdanen, pustou
mravností.

Snad se namítne, že je to práve prepychová vÝl'ob~.
erá zajištuje tisícum, ba milionum lidí práci. Mylný
~ument: úsilí duševní i fysické, kapitál, cas, mate

'állze využitkovati k dobru mass, a ne toliko k uko
í choutek vyvolených lidí.
Je.t1ižezákon dovedl vnuknout cloveku presved
í. že je nemravností vraždit a krást, tedy ho i pre
dcí, že je stejnou nemravností - bezmezné so-

Nemecká žurnalistika u nás.

Mezipražským nemeckým listem, a mezi venkovskou
nalislikou rozvinuLa se debata o povaze nemecké

malistiky. Tak z,ejména »Teplitz-Schonal1er Anzei··
« odmítá kritiku »Bohemie«, nazÝvaje ;i paušální.
, se v tomto žurnalistickém sporu urcitá rivalita
i Prahou a venkovem, která nachází výraz i žurna-

'k~,. emecká politika má silný podklad regiona
'eH. a to také dává zvláštní ráz nemecké žurnali
e ~proti žurnalistice ceské. kde síla tisku soustre
. ~edo Prahy a snad do Brna.

aproti tomu regionaI-ismus u Nemcu je bedl,ive
ven a projevuje se také v silne;ším výrazu žurnali-

• kém rrovincionálních listu. Proto nemecké ven
ké listy mají v mnohém smeru vyšš.í úroven než

\'incionální tIsk cesky. Nicméne v polemice té pro
Vuj(' »Teplitz-Schonauer- nzeiger«. že nemecké

atelstvo nejeví žádný zájem o svuj tisk. ž,e nejeví
oolupráce na tisku, a že redaktorum dá velkou
i, chtejí-Ii získati inf,ormace a látku pro redakcní
kv. Zcela jimk jest tomu pry u Cechu. na jejichž

spnlunracuje všechno obyvatelstvo a kde od lidí
hatšírh až k nejchudším jeví se zájem o tisk ode

ním ~.cetbou. U NemCLIJe dnes ješte mnoho tisíc
kterí noviny VLtbeCnectou. a odtud pr'ý také vy
á zaostalost Nemcu v politickém úsudku rt.z toho
Ol1<'Íinferioritrt. VLtciCe~hum. Další v~,klad t"ká se

vnitrní otázky žurnalistiky, zejména nedostatku do
7,urnalistického dorostLt.

z velkécásti nesprávno. jestliže se tu akcentu je, že
ostatek politického úsudku u Nemcu je prícinou. že

ci rtou málo novj,!l\·. Toto nectení novin u Nemcu
vak hlubší korenv, z nichž vyrustá spolu i ne
tek politického záimU' u nemeckého obyvatelstva,

, jest hrází. na níž ztroskotají veškeré pokusy
dikalisování a o zvÝšení aktivity nemecké politiky.

leV clovek nemel toho bezprostredního vztahu
litke jako ceský clovek pred válkou, a nemecká

ani po prevratu, kdy prešla k bourlivé defen
nedovedla najíti cestu, jíž by nemeckého cloveka

Ha z této politické lethargie a z politického ne
emecký clovek, kter~' pred válkou se -o pO'li

eza;ímal,a nanejvÝše žil v za jetí nacionálních he
jednou closta'llse do zmatku nemeokých pol,;
stran, z nichž dnes nemá žádná praktického a

O programu, do zmatku, kdy se tyto strany há-
pojmy,které jsou pro prostého cloveka zcela ab
ími. To jsou hádky o nuance mezi heslem se
í a ~amosprávy atd. V tomto zmatku nemuže
tika pomoci, ponevadž žurnalistika je dnes ne-
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závislou na politickych stranách a trpí tímž chaose~:
jako politické strany samy. Jestliže proto lze mluvttl
o urcité vyspelosti nemecké žurnalistiky. zejména pro
vincionáln'í, ac i tam jsou listy pátéhO' až šestého rádu,
mužeme mluviti spíše o urcité vyspelosti technicko
žurnalistické. než o skutecne jasném formulování po
litick-Ý'ch cest a cílLt formou žurnalistickou. A tak si
tuace' vypadá tak. že ceské listy nemají snad této tech
nické vyspelosti, ale mají dobré a pocetné ctenáre.
káeZto vliv nemeckých ',istLt, snad dobre delan:{'ch. ome
zuie se na úzkou vrstvu politických intelektuálL!.I práve v této debate mezi nemeckými novinami
ukazuje se, že v nemecké Dolitice hraje roli radrt. mo
mentLt. které již dávno bylv vyrazeny z ceské politiky.
Tak v pomerU' k »Prager Tagblattu« a »Bohemii« Z:l

znívá spodní ton rassového odporu a pražské listy ma ií
Droti sobe žurnalistiku venkovskoU' práve proto, ~e
i v nemecké politice jest spor mezi tímto regi'onalismem
a politikou. o kterých se ríká. že to je pražská. pro
fesorskft a katedrová Dol,itika. Nemecká žurnalistik1.
snad iiž hodne vYDrostila se ze zajetí provincionalisml1
žl1rnaJistického. arc to nelze ríci všeohecne, ale nevv
prosti,la se z provincionalisf11u Dolitického. Nempck,'
V\rvoTpolitick~; ie chudší o nekteré fáze vývojové. kte
rými prošel a obohatil se a poucil ceský kulturní a f)0- .
litický vývoi. Po té stránce ceský život politický nred
stavu;e vyšší stunen politický než život v nemeckvch
politických stranách. Nelze popírati urcitou e~!)3nsi
ceského živlu zcela prirozenou, kterou Nemci zh·
tecne ozn::tcl1ií ces10'm šovinismem. Expanse tato ;e

práve zvýšena tím. že ceský živel má více politick\'ch
zkušeností a snad i proto snese více politických chvh.
aniž by pocítil tak roacne plnnll tíhu ieiich d{'tslerlldl.
Projevuje se to i v tom. že ceskS' tisk má více ctenárt'1
a více vlivu než tisk nemecký. K. T.

Literatura a umeni

.T. H1ttter:

Psychologie premier.
Premiera ješte dnes vzrušuje. Te necím. co jest ne

ooakovatelne dO'díla vneseno.' Rvt hylo dílo sebe úcin
neišÍ, sehe napínaveiší a lákaveiší. byt by melo nroste
všechny vlastnosti. aby byli spokojeni v sestunné rrt.de
autor. aktéri. kritika. obecenstvo. divadelní reditel.
prec jen pri prvé rel)risi neco ztrácí. To neco ie pre
chodné a vlastne ani nlenáleží do souhorll onech pod
mínek, jež tvorí konstantní reprodukci díla. Pri ver
nisáži .nenÍ prítomno. Test a na reprodukci vykonává
vliv. ien tam. kde vnímání díla jest vázáno nrt. DrO
streclní clen sDrostredkuiící. Lze také PO' f)r::tvd((kon
statovati. že ona premierová energie ne"Oriná~í (\rJ

ovzduší díla 'Co T)oclstatného. ano mnohdy cluležiteiší
momentv zakrYVá. Proto oravy znalec umení no. pre
mieru príliš nedbá. rozho(ine vvhlec1á ipšte renris11. ;f'Ž
jest ,neoomerne klidnejší. soustrecleneiší. vytvárející
ono prostredí, kde dílo pusobí nejprímeji. bez nánose,
cizích. Tedy pravé poznání clíla. pokud ;e zamvšleno
heznrostredním divadelním ci koncertním zážitkem,
muže zasvitnouti teprve po premiere. I reprisy vyka
zuTÍ sil,no11vlnl()vku úcinku a disposic; ale tu kreslí
opravdu jen reorodukcní momenty. Premiera však. jež
p o zná n í díla vyšinuje z normálního stavu jaksi ve

,.
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zvláštní prízvuk, dává však zná m o s t i díla tolik
v}'-hod a tolik predností, že opravdu vzrušuje cást ak
tivn,í i passivní. Reditel, hledá-Ii nové dílo do svého
repertoiru, ví to vdmi dobre, ví také, že dílo se »usadí«
až po premiere, ale prec spoléhá na svuj instinkt pre
devším pri premiere. Není to jen ušlechtilý zájem po
znati nejnovejší dílo pri prvé príležitosti, není to ani
prostá zvedavost, oprená o osobn,í motiv,aci, aby dílo
videli a slyšeli drív než druhý, a chut být také »pri
tom« platí z velké cásti jen pro jistou cást obecenstva.
Premiera pres tO' však i dnes ješte zustala skutecnou
událostí umeleckou, jíž nelze dle libosti a
dl,e pokladnicního výkazu diktovati tolik a tolik repris
v repertoiru.

Toto vedomí udá 10' s t i jest prvým znakem pre
miery a jejího psychologického stavu. Pojem jest dnes
ponekud jinlý, než býval. Cteme-li v starých casopi
sech a memoirové literature, nalezneme císelne méne
premier, ·ale více zájmu. Tehdy byla premiera událostí
ve všedních dnech, obecenstvo znalo se lépe s umelci
a institucemi, zajímala zpráva, že už premiera bude,
kdo v ní bude zpívat, hovorilo se, jak reprodukcne
premiera dopadne, už napred byly strany pro a proti,
podle lásky k autorovi. Bývalo to zvírení, jež teprve
sama premiera vyrovnávala, aby po ní nastoupila nor
mála života i divadla. Dnes tento pomer k premiere
zanikl, o s ob n í ton se ztrácel vidy více, až dostoupil
do skupin, v nichž udržuje se jen na opere osobní mo
tivace. Nelze jíti z premiery a prozpevovati si práve
uslyšenou arii. Premiera jest sice opet událostí, lec
v jiném smyslu. Jakási objektivace nivelisovala osobní
zanícení, a prevedla je do stadia zájmu od bor n é h o.
Zpusobil to také rozkvet a odtud datovaný (mechanicky
udržovaný) význam kritiky. Premier jest nepomerne
více, jsou výrazem odborného vedení divadla po ume
lecké i podnikatelské sIO'ž.ce. Mechanism a matematism
kasovních bulletinu zasáhl! i sem. Puvodní rU'vnováha
mezi zbožím-umením a penezi-obeoenstvem zhoršila se
ve prospech prvých. I obeoenstvO' jest sice nadále di
vadlem tal1igováno, udrž,elo si i jakýs takýs vliv, hlavne
na všední zábavný repertoir (Ceská Filharmonie práve
r'Uzesílá dotazník, která díla si 'Obecenstvo prej-e), lec
jen tak z levé ruky. Ale ono chce být prímo úcastneno.
Premiera aspon P[<O jeden vecer obnovuje nekdejší
stav. Nebot sráží zájmové skupinky v jeden kollek
tivní útvar, massu, jejíž šum je za rampou slyšet v ryt
mických vlnách. Vzniká celek, nadaný akcní schop
ností.

A t'U jest druhý znak premiery: k o 11 e k t i v i s m
hl e di š t e. Byt i prechodne sjednocený z tisícer)'ch
zájmu. Pri reprise tohoto fenoménu není, alespon v té
míre ne. Proto psychologická disposice premÍery jest
dána k o I e k t i v n í I' e a k c í (z níž jen zvláštní
osobnosti vycnívají) 111a bez p I' o st r e dní u d á
los t i.

Za odbornou cást promluvil Mahler; rekl, že pozná,
co jest v symfonické partiture dle prvé stránky, o hu
debne dramatickém díJ.e že však neví niceho ani po ge
nerální zkouš'ce. Chybí totiž t'U tertium, cO' jest také
podstatnou cástí dramatickéhO' umení. Nic neodporúj~,
že tato cást z díLu zhusta neporozumí; nezáleží, jak si
pocíná. ale aby si vubec nejak pocínala, aby proste byla.
A tO' jest pri premiere v plné aktivite. Z ladení or
chestru chytá úryvky, aby z nich usoudila možné i ne
možné predem, interpretuje di.vadeJ,n~cedul.i, sdeluje si

navzájem postrehy. Pri reprise není této hovornosti;
hovorí se se známými o známých veoech; pokud rec se
stocí na dílo, neuvádejí se ony premierové bez p I' o
st r e dní do had y, t. j. ocekávání, nýbrž prichází
se s hotovým tvrzením podle kritik ci podle ústních
zpráv. Zaostrení k dílu vzniká jaksi, studenou cestou.
Nedostává se této premierové n á I a d y, jednotné a
k dílu jednotící, jež jest schopna zvláštní a s s i m i
1 a c n, í pusobnosti, kterou je obecenstvo pri premiere
stejne ladeno do základního tonu j-ako jest laden Or
chestr na komorní »a«. A to jest duležité, nebot pre
miera staví pred neznámé dílo. Zhusta bývá k cedulím
pridáván strucný U'bsah deje. Také zhusta je tak vy
pracován, že mu lze porozumeti teprve po provedení.
A ne-h, tedy popsání deje nemuže nikdy seslabiti bez
prostrední úcinek faktického· deje, takže obecenstvo
konecne stane v sobe úmerné posici jako Mahler po
generální zkU'ušce. Prestává nadobro onen konven
cionální rys reprisového hledište, vytvárí se vždy nov'é
prostredí (i týchž osob), nadané zvláštní intensitou
v c í te n í. Proto premiera pusobí bez pro s tre d
nej i. a tím i ostreji. Kladné i stinné stránky díla vy
stupují zretelne. hrany nejsotl stírány zku veností, na
bytou provedením. Tvary jeho projevují se rysoveji
nejen vzhledem k vlastním kvalitám, nlýbrž i ke kvali
tám reprodukcním. Jistou nervositu, tím vznikající,
nelze dobre vyložiti novostí díla. I ten moment hraie
znacnou úlohu, pri díle vskutku novém i nekdy ptl
sobí zajisté znacne a je predevším technické povahy,
;ako spíše napetím neznámé. ocekávané resonance.
Reprodukující umelec, je-li umelcem, prichází s posta
vou v podstate hotovou; konstantní jsou na ní rysy
rekli bychom literární. výtvarné, ale rysy tvorící z role
postavu jinou, s o u c a s n O'u. 1sou vázány práve na
resonanci. Proto vedJ.e psychického vzrušení. prová
zejícího vubec každý nový umelecký úkol, jest jeho vý
kon podmínen odezvou hledište. Vidí, slyší, cítí. neví
ani jak, ale ví to, tU' ten rys podtrhuje, jin}'r seslabuje.
naváže s. hledištem, nove navazuje se svými druhy,
ze zkU'ušek zbývá jen kostra, na níž tvorivý duch po
cíná pracovati. Nedostaví-li se tento okamžik, pak pre
miera je útrapU'u. Ocekávámí prechází bud znenáhla ci
po znacných stupních v indifferentnost. pozdeji ve lho
stejnost, a i to, 00 je pri reprise objektivne uznáváno,
pri premiere zapadá. Volkelt by rekl snad i zde:: Ge-
fiihlskahle \iV ahmehmung. - .

Proces stává! se složitejší, vezmeme-li v úvahu ješte
další moment, jenž jest pri premiere velmi záyažn~'.
ale který se však do premiery prináší hotov:: ;'e to v ý
z n a m, jaký se premiere prikládá. Jinak jest pre
n:iera ladena, jde-li o dílo známého autora, zasáhne-li
pred ní propagace, ci jde-li o provedení iaksi jen ze
spolecenské nutnosti. Ale to lze z této úvahy vypustiti,
stejne jako prípad, že pri premiere úcinkuje vynikající,
známý umelec.

Resumé premiery, nehledíme-li k estetickému a kri
tickému hodnocení díla, ;ež jest samostatniÝm cini.
telem, s premierou vlastne nesouyisející, protože zalo
ženo na jiných základech, jest soucasne i její psycholo
gickou charakteristikou. Jest tO' kolektivní reakee na
bezprostrední událost, vyústující vak t i v n í t v o
r j, vos t. Je po technické stránce pohyblivá, reprisa
mnohé opravuje, ale jest v ní kus tvurcí síly. Proto
její silná, neobycejná pusobivost, proto její rozhodný
význam pro nejbližší soucasný život díla.
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Hlas nadeje z Nemecka.
I.

rabe Hermann Keyserling upoutal nedávno mezinárodní
ost briIIantními a velmi originelními essayemi o sou

'ch otázkách politických a prumyslových. Bylo by však
a pokládati ho za muže, který se zajímá toliko o dnešní
lémy rázu praktického. Usiluje predevším o mravní ob

Evropy. Myslím, že tato inspirující osobnost stojí za
r s hlediska ponekud širšího.

lcem k tomuto neobycejne složitému charakteru je »Filo
deník z cest« (Das Reisetagebuch eines Philosophen),
dojmu, citu a myšlenek, vzbuzených zkušenostmi na

m Východe a v Severní Americe v letech 19I1 a 1912.
jeho nárys byl hotov práve pred výbuchem svetové války.

však, alespon z cásti, podroben revisi uprostred války a
roku 1919.

ejkratší cestou k sobe samému je cesta kolem sveta« 
motto na titulní stránce dobre vystihuje duševní stav,
ž se hrabe Keyserling približoval k cizím zemím. Od
u do konce je tato kniha ani ne tak výkladem národo

fakt nebo spolecenských pomeru, jako spíše odrazem
ných vnitrních zkušeností, ponenáhlým a souvislým roz
m vlastní duchovní osobnisti. Mela by býti ctena 

praví spisovatel sám _ jako román o vnitrním živote.

II.
m, zda kouzlo Indie - první zeme, kde cestovatel po
šl dobu - bylo kdy Evropanem vyjádreno slovy pu-

jšlmi - nebo puvodnejšími než v tomto deníku.
dní vlastnost indického ducha vidí Keyserling v jeho
nosti, v tom, jak prijímá život ve všech jeho formách

)Krestanská láska k bližnímu,« praví Keyserling,
touhu ciniti dobré druhým lidem. Budhistická láska
mu znací chápání a prijímání všech lidí na tom míste,
• jsou. Nebot jest obecnou vírou Hindu, že každý jed

zaujímá práve to místo, na než náleží, k nemuž
. nebo sestoupil podle své zásluhy. Každá etapa jeho
ti má tudíž své vnitrní ospravedlnení. Krestanství;

bylo asketické a kladlo svetský život hluboko pod mniš
o by rádo zavrelo všechno lidstvo do kláštera. Bud·
ebaže je z principu ješte neprátelštejší svetu než ranné
tvf a trebaže z principu pokládá život asketický za nej

u životní vubec, je dalek toho, aby zatracoval nižší
I. Budhistovi kvet nepopírá list, list nepopírá lodyhu
Práti bližním dobré neznamená snažiti se promeniti

listy v kvety, nýbrž nechat je být listy a milovat je
to vyšší láska zárí z tvárí všech budhistických kneží,

rozumove sebe nevýznamnejší.« -

. stí duše, žíznící po nekonecnu, norí se Keyserling
co vidí a slyší o lidové hindské spirituálnosti. Znovu

žasne nad její velkou vládou, ned její lidskou šírí,
svobodou od všelikého dogmatu, nad její sympatií
iivoucím. Jakožto její nejhlubší zdroj rozpoznává

tavu o svrchovanosti živlu duševního nad teles
predstave vidí duležitý - její živel kulturní,

• pel k omlazení západního sveta, kdyby, byl vštípen
u, pretíženému vecmi vnejšími.

ch\sledkumtohoto hindského pojetí prikládá Keyser
jný význam pro naši vlastní civi1isaci: hindskému

ování a hindskému uskutecnování Yogy.
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Podle hindské víry je pravým merítkem charakteru stav
duch sám o sobe, nikoli jeho výkony. Tento názor arci není
monopolem hinduismu. Blahoslavenství z Kázání na hore a
Kantova definice dobroty znací v podstate totéž. Ale od prvních
dnu krestanství nemela tato zásada nikde, jak myslí Key
serling, takový vliv na životní ideály jako v dnešní Indii.
Nikde nedala tak úžasne vyniknouti základnímu rozdílu mezi
zdokonalováním a pokrokem. Hind verí z plna srdce v zdo
konalování, kdežto v pokrok jen v míre obmezené. Verí, že
každému individuu je v celkovém rádu vecí prircena indivi
duální oblast vnejší pusobnosti, v níž muže dojíti k dokona
losti, již by však bylo chyba prekrociti. Verí, že stav nižší,
byl-li zcela dovršen, je bližší božství než stav vyšší, dovršený
jen nedokonale. Kdo poctive a s úplným, sebeobetováním vyžil
úkoly nižší životní formy, bude prevtelen ve formu vyšší;
a takto se ve vesmíru vskutku táhne vzestupná rada duchu.

Yoga znací utužování vule stále opetovanou koncentrací k jejím
vyšším možnostem. Keyserling jest si arci dobre vedom, Ž('

se tato prakse mnohdy odvrací daleko od svého pravého úcelu;
že místo aby vedla k osvobození od sobeckých žádostí, vede
casto k pravému opaku: k soustredení ducha na sebe samého,
a tedy k individuální sebeoslave a sobelibosti. Ale ani trochu
nl'pochybuje, že tato prakse prokazuje nesmírné služby veške
rému indskému životu. Zkusil se v ní sám a shledal ji tak pro
spešnou, že je hotov primlouvati se, aby byla všude ucinena
nezbytnou soucástkou výchovy.

Lze pochybovati, že tri podstatné prvky Yogy - zvyšování
schopnosti koncentráce, potlacování tckavosti usmernenuTI
ducha na nejhlubší zdroje jeho síly, oživování duševních deju,
jsou vesmes vypocteny k tomu, aby cloveka ucinily pánem
jeho duše, jako se athlet stává pánem svého tela? Tato cvicení,
treba by se mohla povrchnímu pozorovateli zdáti triviálními,
mohou vskutku nesmírne prispeti k produševnení vší bytosti
cloveka, mohou ho povznésti na novou a vyšší úroven uvedo
mení. Vyšší úroven uvedomení, trvalý stav inspirace, abychom
tak rekli, prirozený vzbuzením nejvnitrnejších a podstathých
sil jsoucna podvedomého, tot uznaný cíl vší hindské filosofie.
V našem veku, odcizivším se náboženské víre predešlých sto
letí, zmítaném národnostními vášnemi, pretíženém všední lo
potou, hmotnými chtíci a smyslnými rozruchy, jest potreba
takového cíle, tak zrejmá, že nutno vítati každé rozumné pri
spení k jeho dosažení. Keyserling je presvedcen, že ze všech
prostredku, nabízených k tomuto cíli s nejruznejších stran, jest
hindský obrat k hlubinám ducha nejzávažnejší. V prijetí to
hoto indického evangelia západní civilisací vidí jedinou nadeji
na obnovení duchovní rovnováhy evropské.

Zde jest nekolik deníkových záznamu z Benares: »Veliká
prevah:t Indie nad Západem opírá se o základní ponetí, že
pravé kultury nelze nabýti expansí, nýbrž toliko prohloubením;
že proces prohlubování není nicím jiným než procesem kon
centracním. Hindská filosofie se neopírá o to, co my roz
umíme myšlením. O tom svedcí tradicní hindská metoda vy
ucovací, jak ji vykládají Upanišady. Dá-li žák otázku, ne
odpoví mu ucitel prímo, nýbrž rekne proste: »Pojd a žij se
mnou deset let!« A v prubehu techto desíti let ho nevyucuje
tak, jak my chápeme vyucování; rekne mu toliko nekolik
zásad, aby o nich meditova1. Není úkolem žákovým, aby je
kritisoval, analysoval, rozvíjel. Jeho úkolem jest ponoriti se
v ne, až jest jimi celá jeho duše proniknuta. Kant ríkával
svým studentum totéž: »Nehodlám vás uciti nejaké zvláštní
fiLosofické soustave. Chci vás naucit, jak myslit.« Stejne ani
hindský guru neucí své žáky. Místo toho jim pomáhá dosíci
nové úrovne uvedomení, aby transformaci svého psychického
organismu pronikli za meze položené obycejné lidské zkuše
nosti.«

»To jest cesta, jediná cesta, jež vede nad náš dnešní stav.
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Nemusíme se vzdáti žádného ze svých intelektuálních zisku.
Síre obzoru, získaná moderním duchem, nemá býti umenšena.
Nesmírná diferenciace našich schopností je ziskem a musí býti
zachována. Jde o to uciniti tyto dif,erencované schopnosti slu
žebnými naší nejvnitrnejší ústrední bytosti. Podarí-li se nám
to, uciníme ze sebe typy nového a vyššího lidství.«

III.
Není lehko ríci krátce, jakou duchovní žen si hrabe Key

serling odnesl ze styku se dvema jinými asijskými civiIisacemi:
cínskou a japonskou. Jisto jest, že do nich vstoupil s touž
chápavostí.

V Cíne na nej, zdá se, více než cokoli jiného, pusobila za
korenená lidová víra v základní harmonii mezi svetem mrav
ním a hmotným a klidné podrobování se prirozenému rádu
vecí, jež plyne z této víry. Cínan, jak se jeví v jeho Deníku,
je samým vtelením vhodného prizpusobení daným podmínkám.
Jeho svet je svet statický, ale tento statický svet tají v sobe
bohatství jemnosti, krásy, štestí a moudrosti, jaké zrídka zplodí
neúnavne usilující duch západní. Ani Konfucius ani Laotse
nerozeznávají, na rozdíl od vetšiny evropských myslitelu, mezi
neúprosností hmoty a duševní svobodou; pro ne neexistuje
nic než príroda - príroda, vyžívající se v mravním procesu,
a proto snadno prístupná mravním výzvám a podnetum ze své
lidské stránky. Kdežto krestanství a západní filosofie vyzývají
cloveka, aby se povznesl nad svet smyslu ve volnou oblast
ducha, radí Konfucius cloveku, aby se prizpusobil vše objí
majícímu zákonu prírody. Ony nauky nás podnecují, abychom
se pokusili o nemožné, tato nás ucí, jak dosíci možného. Místo
Kantova imperativu: »Du sollst«, nabízí Konfucius svým prí
vržencum: »Ty chceš«. Místo, aby se obracel k nekolika málo
vyvoleným, obrací se Konfucius k množství prumerných lidí.
Je zjevno, že konfucianism nevede k pestení vysoce diferenco
vaných individualit, nýbrž k davové morálce neobycejne vy
sokého rádu, snad k nejvyšší, jež existuje.

Dva typy cínské povahy, jak je vylícil Keyserling - sedlák
a vysoký úredník - necht ilustrují pusobnost takovýchto zá
sad na lidské jednání. Toto praví Deník o cínském sedlákovi
z provincie šantunské nebo z údolí reky ]antse: »Nikde jsem
nevidel tak! pusobivé obrazy venkovského života, jako na ceste
cínským vnitrozemím. Všechna pttda je vzdelána, peclive zúrod
nena, ciste a obratne zorána až k nej vyšším hrebenum vrchu,
jež se svažují jako egyptské pyramidy v umelých terasách.
Vesnice, vystavené z hlíny a obklopené hlinenými zdmi, zdají
Se nerozlucnými formami kraj iny; tak málo se odlišuj í od
hnedavého pozadí. Po celé širé pláni pracují venk.ované, me
todicky, uvážlive, spokojene. Modrá ·barva jench sukní je
tak nezbytnou soucástkou obrazu jako zelen polí nebo prudká
žlut vyschlých recišt. Ale celá tato plán jest zároven jediným
nesmírným hrbitovem. Není snad akru, na nemž by nebylo
množství rovu; opet a opet je orác nucen vyhýbati se pamet
ním tabulkám. Není na celém svete venkovanu, kterí by pi't
sobili tak silným dojmem domorodosti. Zde pi'tda zdedená po
predcích pohlcuje všechen život i všechnu smrt. Clovek náleží
pi'tde, nikoli puda cloveku; jsouc neustále postupována, ne
propouští svých detí nikdy ze své moci. Nech't jejich pocet
vzrostl jakkoli, OBY zustávají na hroude, zvyšujíce její skoupý
výnos lopotou stále usilovnejší. Ve smrti se navracejí s du
verou v luno své spolecné Matere. Tam žijí vecne a hrouda
vydechuje jejich ducha na odmenu potomstvu za vernou práci
nebo na trest za opomíjení povinnosti. Nebot odpovednost
sedláka jest velká. On jest základem všeho svetového rádu.
Nežije-li své povinnosti, jsou otreseny nebe i zeme, a všechen
mravní rád jest z kolejí.« Ale je-li sedlákuv život, jak má
být, jest také príroda naladena prátelsky a dlouho ocekávaný
déšt nebo slunecní svit se dostaví.

A toto jest z poznámek o spolecnosti místokrálu, guvernéru
a jiných ;vysokých úredníku, vypuzených revolucí, s nimiž
se tehdy Keyserling setkal jako s exulanty v nemeckém tehdy
prístavu Cing-tau: »Tito mužové jsou vyšší typy lidské, necht
byli címkoli jako úredníci. Nejen proto, že jsou pány svého
vnejšího osudu, nyní práve tak težkého. Jsou nad svými vlast
ními myšlenkami, nad svými ciny, nad sebou samými; nikoli
ve zpusobe Yogiho, který se povznesl nad ríši jevu, nýbrž
ve zpusobe cloveka svetského, který si uprostred záležitostí,
v nichž se úcastní, zachoval svou vnitrní svobodu.

V Indii me lidé jakožto lidé zklamal~; jsou menší než jejich
myšlenky. Jej ich nejvyšší a nejhlubší podstata bytostní došla
vyjádrení v abstraktním vedení. A živoucí Hindové nejsou
z nejvetší cásti vtelením svých ideálu, nýbrž herci svého
úsilí po ideálu. Cínští intelektuálové jsou více než jejich
moudrost. Konfucianism oni žijí. Nac jsem se já díval jako
na teoretický požadavek, jest jim prirozenou formou jejich
existence. Všem temto státníkum se zdálo samozrejmým, že
se stát opírá o základ mravní, že politika je praktickým výra
zem etiky a spravedlnost normálním výhonkem dobrotivosti.
N",še vlastní politická kultura je neco, jako vnejší roucho;
jest výsledkem soustavy, jež nutí jedince jednati správne.:
nemá co ciniti s duševním životem. Politická kultura cínská
záleží práve v pestování vnitrního života. A uvedomíme-li si,
že cínská ríše byla celá tisíciletí spravována sotva hur než mo
derní Evropa, udržujíc lid automaticky v kázni bez príliš velkého
spl'ávného mechanismu, toliko mravnlll11 vlastnostmi svých
obcanu, musíme priznati, že prumer mravní kultury mezi
cínskými intelektuály musí být neobycejne vysoký. Alespon
u tech intelektuálu, s nimiž jsem prišel dohromady, byl znacne
vysoký .... Oni nás pokládají za mravní barbary .. Pripouštejí,
že naše soustavy jsou podivuhodné; ale což lidé a jejich zá
kladní povaha? Bojím se, že tito mužové mají pravdu. Naše
politické soustavy fungují presne. Ale my stojíme mze než
naše soustavy; Cínané stojí nad svými soustavami. Tot vý
sledek konfuciovské yýchovy.«

Celkem vzato: Cina, císarská Cína (nebot cínská republika
je dosud vec pochybné povahy a nejistých vyhlídek), dala
lidstvu vysoce cenný typ kolektivní mravní síly, založené na
svetovém názoru úžasne jednotném a pevném. Podle tohoto
názoru náleží mravní zákon a fysický zákon k téže vše objí
mající soustave pozemské existence. Stejné normy upravují
mravní jednání, sled rocních pocasí, strídání dne a noci. Jest
jediný velký živoucí celek, jenž v sobe obsahujé živel lid
ský i mimolidský, organický i neorganický, prírodní i morální,
jakožto složky vyšší harmonie. Proto je príroda v nebezpecí,
že se shroutí v chaos, když lidé zanedbávají své povinnosti,
když otcové nejsou dobrými otci, manželé dobrými mapžely,
vladari dobrými vladari, poddaní dobrými poddanými; když
patero nebeských ctností - spravedlnost, velkodušnost, zdvori
lost, opatrnost a vernost - není horlive uskutecnováno.

Jakmile však se mravní zákon zachovává, urovná se všechno
ostatní automaticky. Velikost Cíny jest v této hluboké duvere
v mravní princip. »Cína zustala velikou, ackoli sotva kdy byla
velikou politickou mocí a ackoli ve válce témer vždy podlehla.
Cína zustane velikou, i když bude rozdelena mezi jiné ná
rody.«

Zdá se, že liberálne-konservativní Keyserling byl lépe
uschopnen oceniti cínskou civi1isaci než radikální Bertrand
Russell, který si ze svého nedávného pobytu v Pekingu prinesl
jako hlavní dojem presvedcení, že obetování' jedince sociál
nímu rádu je kletbou cínského života. Keyserling ovšem, jako
Bertrand Rusell, vidí jasne, že v pestování davové morálky
je nebezpecí, že všichni jedinci budou sníženi na prumer. Ale
protože mu je temperamentem dáno vyhledávati kladnou
stránku vecí, nepokládá za nic tuto vadu cínské kultury, srov-
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ná-li ji s neocenitelnými do1::rodiními, k mmz muze veškero
lidstvo dojíti z cínské zásady, že etika je jediným bezpecným
základem jednání ve všech lidských vecech, soukromých i ve
rejných, národních i mezinárodních.

IV.
Co významného pro svct videl náš cestovatel v Japonsku?

Mnohéz jeho' postrehu se shodují s tím, co nám povedeli jiní,
pocínajíc Lafcadiem Hearnem, o japonské krajine, o japon
ském prírodním smyslu, o vybranosti japonského umem,
o kouzlu japonských žen a o hloubce japonského vlastenectví.
AJe jeden Keyserlinguv príspevek k pochopení japonské po
vahy zdá se mi duležitejším než vše ostatní.

Keyserling zamítá výraz »napodobivý«, jehož se o J apon
cích užívá. Nikoli, Japonci nejsou imitátorí, - jsou vykori
s(ovate1é, privlastnovatelé, prizpusobitelé. Nemajíce hloubky
hindského pronikání v nekonecno, vyvinuli z budhismu nábo
ženství svrchovaného heroismu. Nemaj íce umelecké pu
vodnosti a tvurcí schopnosti, jež by se rovnala cínské, preko
naJi po mnoha stránkách cínské umení nejpresnejším pozoro
váním a asimilací cínských vzoru. Nevynalezli žádnou Zl metod
moderní strategie, ale dovedli jich použíti s obratností tak
svrchovanou, že otrásli vojenskou silou nesmírné ruské ríše.
Jejich civilisace je civilisací duševní taktiky; vhodným sym
bolem celého jejich národního života jest jejich metoda zá
pasení, džiudžitsu. Jako japonský zápasník pozoruje každý
pohyb svalu, každý letrdý výraz tváre, každý bezdecný pohyh
protivníkuva ihned jim prizpLlsobí své vlas~ní pohyby, tak jsou
Japonci jako národ stále na cíhané, aby vystihli, co jest
v kulturách ostatních národu bud nápadne prospešného, nebo
nápadne škodlivého, aby bud prijali podobné vlastnosti nebo
duševní stavy, jak jen možno nejrychleji, anebo se jim vy
hnuli. V této veci jsou zcela v jedné linii s pokrokovými ná
rody Evropy.

V.

Tak tvorí Japonsko intelektuálne i geograficky vhodný pre
chod k poslední delší zastávce hrabete Keyserlinga za jeho
letu kolem civilisací zemekoule: ke Spojeným státum severo
americkým. A zde se pozorovatel minulosti mení v proroka
budoucnosti.

Jeho první cesta jej vede k obrum pralesa Maripoského.
Zdraví je s nadšením jako zvestovatele ducha Západu: pre
kypující príroda, jež rodí v Indii zmatenou a matoucí džungli,
vydává na pude americké mohutnou, vladarskou sekvoji, ostre
se rýsující, všem souperum vzdorující, k nebesum se tycící:'
jaký to symbol amerického individualismu! Jaké to povzbu
zení pro ducha západnického! Nebot Keyserling ve Spojených
státech vidí všude, od prvního pohledu na Zlatou bránu až
k své cestc kolem sochy Svobody, ducha moderního evrop
sktho západu, vystupnovaného až do krajnosti.

Jsa povahou i tradicí konservativec, který se krome toho
prave noril v predstavy a ideály Východu, neznajícího zmen
a casových t, ~zí, má Keyserling bÝstrý zrak pro. chyby a ne
bezpecíspolecnosti, jejíž podstatou je plynull)st a odevzdanost
dané chvíli. Moderní jednotlivec vubec a moderní American
zvlášte je až príliš casto fanatikem pokroku. Pro nej není nic
definitivního.Všechno jest jenom stupnem k necemu jinému.
Místo, aby se ztotožnil jako Hind s nejakým trvalým úkolem
a usilovalo zdokonalení, pokládá jej za roli prijatelnou nacas,
a jeho životu dává puvob stej ne strídání rolí, jako jej ich
hran!. Tento fanatism pokroku plodí mnoho vad a nebezpecí
v živote moderní Evropy, a zvlášte Ameriky: prevahu mate
rialismu v nem, jeho ;ledostatku pravé kultury, zotrocuj ící
vliv stroju, ochuzení duše tím, cemu se ríká úspech. Keyser-
liJIgovy pozn:lmky jsou plny vážn)'ch pozorování o techto
zlech.
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A prece, ta první vise americké velikosti, jež ho opanovala
pri pohledu na obrovské sekvoje pralesa Maripoského, nebyla
letmým snem. Doprovází ho na pouti napríc zemí; neopouští
ho v Chicagu a Novém Yorku; dává posledním kapitolám jeho
knihy ráz opojive nadejného finale. Všechna uvedená zla a
mnohá jiná jsou Keyserlingovi konec koncL! jenom nezbytným
doprovodem velkého pohybu vpred a vzhuru: hnutí od demo
kracie hmotného' bohatství k nové aristokracii ducha.

I Evropa byla behem posledního sta let promenena typicky
západním duchem individuální iniciativy. Po mnoha strán
kách pusobil tento duch nicive. Znicil zdedená poddanství,
podkopal náboženské víry, podvrátil morální soustavy, roz
rušil vlády, znivelisoval spolecenské rozdily, obetoval krásu
užitecnosti, zkomercialisoval a zbarbarštil duši. Ale zbavil také
otroctví, zJe~šil sociální podmínky, zvýšil verejné zdraví, vy
nesl na' povrch velké vudce, posílil vuli, vytvoril nový idealism
po celé Evrope. Dnešní Amerika je však klasickou pudou to
hoto ducha individuální iniciativy. Zde jeho úcinky nemely
sobe rovných jak v dobrém, tak i ve zlém. Pokud se zlého
týce, 'je satva treba meškati se u záplavy ohyzdnosti, jíž sou
kromé podnikání zatopilo zemi; nebo u zvláštní formy barbar
ství, k nemuž vedlo tím, že vytvorilo vrstvu lidí nezrízene bo
batých, neschopných využíti svých bohatství esteticky; nebo
u jiných pokrivení lidské prirozenosti, za než ono je odpo
vedno. Keyserling, a to je zajímavé, neignoruje tyto vady, ale
upírá stále zrak na kladný príspevek, jejž tato mocne zindi
vidualisovaná americká spolecnost prinesla k svetovému po
kroku, a na vyhlídky, jež z ní vzcházejí pro budoucnost.

Amerika, soudí Keyserling, je ze všech zemí jediná, kde se
vytvárí vyšší typ západního charakteru.

Predevším bylo v Americe západní pojetí boje jakožto zá
kladní formy lidského života pozmeneno zvláštním optimistic
kým a humanním rysem. American dobre cítí, že podmínky,
v kterých žije, jsou takové, že se mLlžepustiti do tohoto boje
s velkou nadejí na vítezství. To dává americké obchodní sou
teži jisté kouzlo dobrodružné odvahy a zahaluje holý egoism,
jenž se za tím za vším tají. To vše nechává širší pole zá
sade f a i I' P I a y, címž se bere prumyslovým zápasum, byt
i byly nekdy velmi prttdké, mnoho z hluboké a trvalé zášti,
jež v Evrope otravuje pomer mezi kapitálem a prací. To však
hej sou jedin~ prípady, kde American dobromyslne prijímá boj

jako soucást denního díla. Národní hry, folejní souperství, zá·
pas politických stran, - to všechno má týž ráz chlapecké
bujnosti a radosti ze zkoušky vlastních sil, doslovne i meta
foricky. Opravdu, celá historie osazení pevniny a otevrení
ohromných území civilisovanému životu bylo nepretržitým sve
dectvím optimismu národa, jdoucího do boje za dobrou vec.
Cc to znamená pro budoucnost vyšší kultury v Americe, to
nelze ani odhadnout.

Optimistické a uprímne shovívavé stanovisko k hmotnému
bohatství, tak príznacné pro americký život, jest jiný prvek,
kde Ameri1:a dále rozvíjí a dovršuje tendence, které pusobily
v Evrope už dávno predtím. Ranné krestanství bylo, alespon
teoreticky, náboženstvím chudákCI a neprítelem bohácu. Luther
obnovil dustojnost svetského snažení. Kalvín ucinil svetskou
zdatnost zkušebním kamenem duchovní výtecnosti. Ale teprve
v Americe dostalo se svetskému úspechu posvecení, a to' nejen
verejným mínením, nýbrž i církvemi. Vyjma Armádu spásy
není v Americe protestantské církve, jež by se neobracela prede
vším k lidem zámožným a nebyla podporována hlavne od nich.
A dve z nejmoderncjších a zvlášt cinných sekt - Krefanská
veda a Nová myšlenka _ nepokryte pestují stav ducha, který
pomáhá k štastné a blahobytné existenci hmotne. Kdo by mohl
poprít revolucní dusledky, plynoucí z tohoto sjednocení církve
s mamonem? Ale kdo by také nesouhlasil s Keyserlingem v tom,
že je konec koncLl dobrým príznakem, zvykají-Ii si bohatí lidé
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doplnovati svuj shon po statcích tohoto sveta snahou za ideály?
Kde bohatí lidé sami soudí, že bohatství zavazuje k péci
o veci duchovní, tam jest, jak se zdá, vznik inteltktuální
aristokracie zabezpecen.

Jest snad odvážné, veriti s Keyserlingem, že její vznik je
také pripravován nynejším kvapným nahrazováním lidské práce
stroji a neobycejným pokrokem velkorysé organisace všech
cinností smeruj ících k ukojení denních potreb životních? Snad
je jeho di'tvera, že energie uvolnené temito zmenami bude
použito ve službách ducha, príliš velká. Ale jednu stránku
jeho proroctví o budoucnosti mužeme prijmouti bez výhrady:
nová aristokracie ducha, jež zavede zlatý vek americké kul
tury, bude pocházeti vetšinou z inteligentních, stredne zámož
ných vrstev - farmáru, mechaniku, strojníku, vesnických
kupcu - kterí konec. koncu tvorí ohromnou vetšinu a pravou
sílu amerického národa. V nich našel západní duch individu
ální iniciativy typy neobycejné houževnatosti a zdatnosti, a
v plynulém stavu spolecnosti, jejímiž cleny oni jsou, nemuže
nic jejich synum a; dcerám zabrániti, aby se vnejšne i vnitrne
nepovznesli do vyšších vrstev. O tomto typu platí zvlášt, co
praví Keyserling o Americe vubec: Aus ihm kann noch alles
werden.«

VI.

Hindský ideál individuální dokonalosti v daných mezích,
cínská víra v harmonii mezi mravním a hmotným, rádem,
japonské nadání pro intelektuální vykoristování, americká schop
nost individu~lní iniciativy - tyto formule, trebas nedosta
cující jako všecky formule, jsou myšlenkovou žní, kterou si

. Keyserling privezl z cesty kolem sveta. Mnohem cennejší však
než kterýkoli z techto zisku tJylo pro nej a jest pro nás to,
že toto pohroužení se v ruznosti národních typu a ver po
sílilo a oživilo jeho pocit solidarity a spolecného lidství techto
rozmanitých národu a dalo mu neco z toho nadosobního ve
domí, jehož chtel dosíci. Tento pocit jej sílil a inspiroval,
když uprostred svetové války zacal na svém osamelém eston
ském statku tríditi a revidovati své cestovní záznamy. A od té
doby se venuje šírení evangelia nového vedomí svetové pospo
litosti, založené nikoli na ilusorních názorech o domnelé jedno
myslnosti národních typu, nýbrž na presné znalosti jejich roz
dílu a ,j'ejich zvláštních príspevku k spolecnému pokladu lid
stva. Chudé, zatrpklé, pokorené Nemecko je dnes zemí, která
snad ze všech nejvíce potrebuje tohoto evangelia, ale je ho
treba i jinde. A kdekoli bude slyšeno, nemuže' nevzbuditi novou
nadeji vbudou~nost. -

»Jdeme ."vstrfc« -' to jsou záverecná" slova této pozoruhodné
knihY' - »jdeme) ystríc takovému rozšírení obecne lidského zá
kladu našeho života, o jakém nebývalo tuchy, a zároven k ne
bývalému prohloubení a zesílení všech individuálních plemen
ných tendencí. Kdežto dríve byla alternativa: nacionalilsm nebo
kosmopolitism, bude se obé napríšte navzájem pronikati. Roz
dílné typy kulturní a náboženské dojdo\.!.k vzájemné úcte, nebor

pocho~ že se nutne doplnují. Drívejší: »On a já« se budevíce a.••••"íce meniti v 'uvedomené a uvážené: llMy«. A to se
bude díti témer nezávisle na dobré vuli, protože život sveta je
sám sebou spojitým celkem. Ve vede, v mene, ve vzájem
ných závislostech hospodárských byly položeny základy k této
nezbytne vzájemné dohode; totéž se stane brzy ve vztazích
právních. Tyto objektivní realisace mezinárodnosti pusobí samy
zase na subjektivní stránku, na stavy duševní. Vudcí duchové
se cím dál více vzdávají vší výlucnosti kultury národní. Mezi
národní solidarita delnictva je den ode dne mocnejší. Jednoho
požehnaného dne se lidstvo bude cítit jednotou, prese všechny
spory a protivy.

Napomáhati príchodu tohoto požehnaného dne a tohoto lep
šího sveta - to, a nikoli pozápadnování ostatku zemekoule,

jest posláním nás západníku. Jest úkolem Západu, aby usku
tecnil v. praksi to, co Východ, a zvlášte Indie, pochopily první
jakožto' teoretický príkaz.«

Život a instituce

Dr. Ladislav P. Procházka:

Kanalisace ve velkých mestech.
Prosím za prominutí, že pricházím oJ)et s thematel11

zcela všedním. Clánek o zásobování Prahy vodou však
vyžaduje nutne doplnení lclánkem o kanalisaci. Byla
by prec Logickou otázka: když svádíte da Prahy každo
denne celou reku spodní vody, která by jinak v prírode
zaústila do Labe: kam se tech skoro milion hektolitru
vody denne v Praze podeje? Prece tu nezustávají?

Ovšem že ne. Rozvedli jsme proud vody, tekoucí
stále od KáranéhO' do Prahy, do jednotlivých do:nác
ností, závodu, ulic a sadu potrubím rozvádecím, vet
vovite se delícím. Pak nastává opacná 'Organisace:
tato voda po použití se sbírá z jednotlivých doml\ ve
dení její - kanály - se spojují v prumerech stále
vetších, až utvorí zase reku - reku odpadní - která
zaústí do Vltavy. A tak tvorí vodovod s kanalisací
vlastne v,eliký umelý zásah do hospodárství prírod
ního: svádíme velikou cást vody, jež mela pri ústí Ji
zery vtéci do Labe, dO' Prahy, a oklikou pres Prahu
vracíme tuto vodu do Vltavy a Labe. Jenže ji nevra
címe tak, jak jsme ji J)rijali: nese s sebou všecko to,
ceho vdké mesto se chce a musí zbaviti.

Pojem »adpadku« je hodne relativní, r,ekneme ciste
sVletský. Príroda nemá odpadkú. Všimli jste si nekdy
v lesích, lukách, polích, že. je tu stále ciste uklizeno?
Že nenajdete hnijíd mrtvolky ptací neb ssavcí, že ani
si dobre neumíte predstaviti, kam se podejí spousty za
hyn:ulého hmyzu, brouku, mO'týlu, že všecky v~Tkaly
všeho živocišstva mizí velice brzo beze všehO' obtežo
vání hnitím neb zápachem? Všechny výmety, vše, co
skoncilo živ'ot v ríši rostlinné neb živocišné, dostane
se dO' dílny, kde se jehO' soucástky rozloží, uciní stra
vite1nýmirostlinám, a objeví se príštím rokem neb
pozdeji zase jako rostlinný život, jenž udržuje život
živacišný: a tak koluje stále urcité množství látek che
mických dílnou prírody; ani miligram se neztratí. Prí
roda nezná! našeho poj1mu smrti; zná jen preskupení
chemických látek, když prijde cas rozkladu pro pudu •
a vyživení rostlin. I to, cemu my ríkáme odpadky,
Je sO'ucástí tohO'to kolobehu, cásticí prírodní zásobárny
chemických látek. Ani z odpadku nic 'se neztratí pro
životní kolobeh prírody: drív ci pozdeji dostanou se
do plldy, a zahájí odtud zase svou pO'ut ve starém
kruhu: živiny pudy - rostlina - živocich - rozpad
v živiny - pohkení pudO'u.

V lidských sídlištích stojíme tomuto puvodnímu
kruhu tím blíže, cím >blíže zttstává clovek prírode, cili,
jak my meštáci dosti nadute ríkáme, cím primitivnejší
jsou pomery, v nichž clovek žije. Na vesnici, pri pol
ním hospodárství, není starostí s odstranováním' od
padku: shromaždují se na hnojišti, vyvážejí na pole
a odevzdávajrí tak pouti kruhem životním. Ale cím
ví.ce se lidé vzdalují prírody, t. j. cím více se hromadí'
ve mestech, tím více hromadí se i odpadky, a nelze už
jich tak proste jako na venkove odstraniti. Ale nahro
madeny podléhají rozkladu a hnití, obtežuj'Í zápachem,
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živí spoustu bakterií neškodných a choroboplodn}r,ch,
a stávají se pro zdraví nebezpecnými. Musí býti od
straneny. Zpusob j,ich odstranovéÍJní je ruzný; a protože
ve Velké Praze máme oelé názorné vyucování_\> odstr;j
Dování odpadku, od nejprimitivnejšího až po moderní
bnalisaci, múžeme místo suchého popisu projíti
trochu Prahou a podívati se, jak to tu máme zarízen0,
co nám schází a jak asi to budeme budoucne upravc
vati a spravovati.

Predevším jsou tu vzdálené' periferní obce' zeme
detské; ty nám s kanallsad mnoho 'starostí nedají.
Ale mnohé z nich se promenily neho promenují vc
svémstredu v obce obytné; tam už se nesnese otevrene
hnojište; vykopou se j'ámy, jež se vyzdí neh vycemen
tují, a do nich se svede o~lpad záchodový. To je žum
pový systém. -Když si vyjdete na ;)1. 00 Hostinre.
vidíte, že od každého d"mu neb statku tece stru,k t

smrduté tekutiny: to pretékají domácí žum?y. Tyto
stružky tekou po obci po spádu terrainu, až zaústí do
potoka obcí protékajkího - do Botice. Vody z po
toka se ovšem používá - a sta,cí, aby se v ní vyplá<.:hly
nádoby na mléko pro Prahu, aby nekde v Praze vy
skocil tyfus. Nemá-li taková obec vodovodu, nýbrž
používá studní - a to jsou skoro všec!<y naše periferní
obce - pak ovšem tyto stružky zatékají i do studní;
je to pak jen otázkou casu, kdy vypukne v obci' tyfus
- jako se to už stalo v Hostivari, Podbabe, Brá,níku
a jinde.

Z Hostivare je hlízko do Zábehlic: tam už vidíte
pokrok. Žumpy sice také pretékají, ale podle domu
je melko položen rourovod, jenž Odvádí' splašky za
obeca zase do Botice. Tento systém je u periferních
ohcí nejcastejší; pres ten se už dále nedo~taly.

Ta~é nov,e zakLádané domy rodinné mají vetšinou
žumpy; pri našem barbarském neporádku stavebním,
kde staví se t. zv. kolonie domklt tam, kde si kdo
vzpomenea umíní, a ne kde je mu vykázáno upravené
a kanalisované místo stavební, to jinác nejde. Také
tyto žumpy pr.etékají, také tam hrozí zamorení tyfem.

První kruh pr,edmestský má, už kanalisaci. Staré
kanalisace pr,edmestské nedaly prílišného lámání hlavy
- zvlášte u obcí na kopcích ?oložený'ch, na pr. Žiž
kova. Vystavely se ulicní stoky z cihel, kdo chtel, od
vedl do nich splašky ze svého domu, kdo nechtel, ne
~~lalsi žumpu. Dodnes je na Žižkove dosti ~ump;
Jinak kanaIisace žižkovs.ká letí starými stokami po
spádu doltl do prístavu karlínského, a tam volne ústí.
Tamtéž ústí i stará, polozborená kanalisace karlínpká.
Prístav se ovšem. zanáší ; když už je toho v nem tolik,
že lodi váznou, vybére se to, naloží na lodi a vyklopí
pred Trojou do Vltavy. Staré stoky kar1ínské a žiž
kovskéjsou prohnilé, místy poboren/y, obsah kanálový
vni~' do pudy a zamoruje ji težce; všecky studny tu
~SilY býti zavreny - nebýti vody káranské, vy
mrelyby tyto obce na tyfus.

Konecne máme stred mes,ta a vetšinu velkých pred
"stí - Vinohrady, Vršovice atd. - kanalisován:y.
oderne t. zv. j,ednotnou splachovací kana']'isací.

Jednotnou«- znamená, že kanalisace ta pojímá nejen
šky z domácností a prúmyslových závodl"!, ale i vo
de.~tové.»Splachovací« znamená její nerozlucJ1é
!ienís ústredním vodovodem. Prin'cip této kana1i

je asi tento: splašky z domácností odvádejí se
opustnými rourami, ve zdivu domú zapuštenými,

spolecnéroury, jež vybíhá od domu do ulicní stoky
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- t. zv. domovní prípojky. Jsou presné predpisy,
jak musí býti všecky odpady záchodové, z koupelen,
kuchyní' atd. zarízeny, z jakého materialu zhotoveny,
jak zabezpeceny, aby zápach z kanálu nepronikl do
obytných místností, jaké musí býti jich rozmery, jaké
zabezpecení proti spodní vode, zátopám ve sklepích
atd. Ulicní stoky pak spojují se postupne ve stoky
vždy širší a širší, profilu oválního, až ústí v t. zv.
sberace, stoky to takového prumeru, že v nich je možno
volne a vzprímene choditi. Tyto sberace ústí všecky
do t. zv. cistící stanice v Bubenci za Císarským
mlýnem.

Všecky stoky jsou staveny z nejlepších 'Cihel zvlášte
pálených, jsou néllprosto nepropustny; splašky v nich
pohybují se automaticky, tekou j'ako potúcky a potoky,
protože všecky stoky i sberace mají spád ku nejniž
šímu bodu, ve který vyústují: cistící stanici v Bubenci.
Spád ten predstavíme si snadno u stok, tekoucích m
pr. z Hor. Nového Mesta nebo z Vinohrad; ale i cásti
mesta pri Vltave zaLožené docílí ve svých stokách a
sberacích dostatecného spádu - vždyt voda ve Vltave
tece samospádem, a sberac staromestský jde prímo pod
Vltavou u mostu Cechova a tunelem pod Letnou da
Bubelllce: má prota mnohem kratší trat, než Vltava
opisující veliký oblouk, a tím i vetší spád než reka.

Spojení všech sberaclt pred cistící ~tanicí a jich vy
ústení do stanice predstavuje statnou, mohutne pr')u
dící reku. Ve stanici s'e její proud zaráží, a r'ozdel'lje
se do ohromných podzemnkh usazovacích nádrží,
kterých je ve stanici celá rada. Tam se niechává kal
a husté soucásti usaditi na dne; tekutina nad kaly,
zhavená vetšinou nejhustšího znecistení, se vypoÍ1ští
do Vltavy, kaly se drapáky vybhají, rozvážejí na pri
lehlém ostrov,e do velikých kalojemu, mísí s popelem,
?,echávají se vyschnouti a prodávají se pak jako hno
JIVO.

Prehlédneme-li nyní celý stav kanalisace Velké
Prahy, nedostaneme obraz utešený. Predne je tu krás-,
ná reka Vltava, která prináší do Prahy nad Zbraslaví
pomeme cistou vodu. Kanalisac.e Zbraslavi a Chuchle
by mnoho neznamenala; ale z Bráníka a Podola tekou
všecky spIašky prímo da reky; pak do ní ústí zleva
Dalajský potok - vlastne stoka; zprava Botic, pri
jehož ústí hromadí se ve Vltave na ctyri metry smrdu
tého kalu. Jen velká voda to milosrdne odplaví. Pak
jsou tu uvnitr Prahy všelijaké staré kanály a bnálky
do reky ústící, pak prijde Karlín se svým prístavem
shora popsaným, a konecne cisotící stanice v Buben6
se spoustou nedostatecne procistených vod. Vltava
v Praze je následkem toho vlastne velikou stokou:
pod Prahou pak hromadí se kanalisacní bahno ea dne
reky, protože vltavské jezy a plav~bní stavidla zarážej;
prouden'í. Prijde-li velká voda, hne s tímto bahnem,
vyhodí ho spousty na krásné br'ehy vltavské u Selce,
kde hl1lije a zapáchá. Reka je takto zamorena až do
Kralulp - kal na jejím dne usazený zvlášte v léte
kvasí a hnij;e, a vyhazuje s velikými bublinami' sn:rdutý ..
nános na hladinu.

TakQvá reka mela by býti cistá, aDVC110mse mol-lii
klidne z ní tešiti, 1.by byJ,a prududt ~;:-I ventilacrllím a
reservoirem dobrého vzduchu, a abychv111se v ní mohli
bez nebezpecí koupati. Je úkolem k:1nalisace, Vltavll
nám ocistiti; dnes je její stav desolátní.

Celá cistící stanice je po hygienické stránce Dmyla
pochybení, a není na dlouho udržitelna. Snad by byla
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vyhovovala, kdyby vyústovala do volne proudící reky,
která by za nejakých 20 kilometru samocistením kaly
strávila a vody své vycistila. Ale její vyústení do reky
kanalisované, tedy do rybníku vznikajících vždy mezi
dvema stavidly, je nemožné. Krom toho je neudrži
telné rozprostírání kalu z usazovacích nádrží v kalo
jemech na ostrove. Zpusobuje odporný, pronikavý zá
pach, zamorující Stromovku a prilehlé obytné ctvrti
Bubence; až pak zastaví se plán dejvická, vynutí si
okolní osídlení energicky nápravu.

Pro naše ubohé pomery je charakteristické následu
jící. Dva mladí chemikové-biologové pracují ve sta
nici na vynálezu, kterým docílí se 'Zkompostování kalu
z usazovacích nádrží ne za dva roky, jako v kaloje
mech, ale za ctrnáct dní. Ockují kaly urcitými bakt~
riemi, nahromadí je v haldy, ve ctrnácti dnech Je
z kalu cerný prášek úplne bez zápachu, výtecné hno
jivo, které se dobre prodává. Vynašli také filtry, které
by cinily zbytecnými usazovací nádúe; odpadní voda
z nich byla by úplne cistá - a kaly získané filtrací by
se nemusily rozprostírati po ostrove, nýbrž hned ocko
vati a kompostovati. Kdyby jejich vráce vedla k do
brému výsledku, byl by problém cistíd stanice vyrešeni.
Ale oni ted práve nemohou dále; potrebovali by po
staviti na zkoušku tri takové filtry, a to by stálo asi
150.000 Kc. A ty peníze - nejsou ... My jsme príliš
zvykli, kopírovati technické methody dle ciziny; k do
mácí práci sebe slibnejší není duvery, nen,í podpory
domácí píle a s.naženÍ.

Ale konecné vyrešení kanalisace V:elké Prahy je
i jinak velikÝm a težkým problémem. Celé mesto nelze
zahmouti do jednotné splachovací kanalisace: peri
ferní osady jsou príliš vzdálené a vetšinou príliš malé;
sberac od nich vedený vedl by casto kolik kilometr~l
neobydleným krajem, a stál šílené peníze. Bude nutn')
celou radu obcí kanalis'wati zvlášte dílcími kal1lalisa
cemi. Ty mohou býti daleko jednodušší, než vnitro
pražská kanaJ.isace: stací svésti domovní odoady nebo
prepady žump nepropustn}Tmi 'Stokami do malýdl
tzv. biú vgických stanic cisticích, odkud tece do po
toku n~t) rekv voda úplne cistá.

A pak: nedocílíme nikdy rádné kanalisace celého
území, nebudeme-li rozumne a pevne regulovati sta
vehní ruch. Má se vymeziti velké úz,emí, provésti tam
komunikace, zavésti elektrina, voda a kanalisovati,
a pak poruciti všem, kdož o stavbu žádají: tady budeš
staveti! Nynejší divoká svoboda osídlovací ciní zave
deiuí rádné kanalisace i zavedení vody pro nové »ko
lonie« nemožnými, a tvorí z nich jen assanacní ob
jekty, za než nám ,naši :potornci budou špatne žehnati.
Je nejvyšší cas, aby už byl hotov plán regulacní a
aby dle neho provádelo se zastavení plnchy Velké
Pnhy a osídlování plánovite a s troškou zretele na
p~ ští zdraví tohoto velkomesta: to, co se dnes deje
pod heslem stavebního ruchu, divokého a neregulova
ného, je težký hrích na príštím zdraví tohoto mest1,
a pouhým obrácením na ruby pomeru precl padesáti
lety: tenkráte mela Praha nezdravý stred, plný ty
fusu, a zdravou perifer.ii; dnes má assanovaný, zdravý
stred, a zamorenou pro tyfus zralou periferii.

Podotýkám, že - nechteje nijak podcenovati veli
kého zdravotního významu dobrého vodovodu - po
važuji prece kanali'Saci za nejduležitejší práci assa
nacní. Mám pro to :pádl1lécíselné dukazy: kanalisace
byla ve vnitrní Praze hotova kolik let dríve, než vo-

dovod káranský. Pri každé dokoncené etape kanali
sacní klesla frekvence brišního tyfu znamenite; po do
koncení kanalisace tyfus z Prahy vymizel, prípadne
udržoval, se v minimálních císlech; zavedení káranské

vody už nic na tom nez(Ilenilo. v' v

A což kolobeh prírody? Dostanou se do ne~o 1 pr~~
ské odpadky? - Ovšem že ano, do pos~edn!ho rr~l1t
gramu. V hospodárství prírody z~amenaJí ;,secky lm
posantní lidské zákroky sotvav' toh~: c? prace kme~e
mravencu ve velikém lese. Prmutlh Jsme vodu, ze
tece oklikou od Jizery pres Prahu do Vltavy: ka11lali
sací nutíme i odpadky, alby ucinily velikou okliku po
rece kamsi na S'ever, než mohou býti prírodou zpra
covány a dostanou 'Se do pLldy jako ž.ivina rostlin. p:l.e
však oni nám venkované zase ty rostll11lYdo Prahy pn
vezou a pošlou, a kolobeh bude zachován!

Povolání a záliby.
Iirí Beneš:

Intelektuálové prý se ma,U sjednotit ...
. Je známo, že intelektuálové jSOl: špatn~Tm organisac

ním materiálem. Jsou príliš samostatní. PrávG na
vlastní rozum vyhrocují do té mírv, že je snadno na
hrazují p o v i n n o stí míti vlastní ro!umy, a .to .v ?r
~anisaci dobre nejde. Organisace ootrebu]e dlSClpllllY
i za cenu, že názor iednotlivcL1Vbude odstaven. A neco
podohného typ intelektuála nesnese. Proto dosti ore
kvapila zpráva, že tito intelektuelní pracovníci. ieiichž
spolky, kJ:tlby a sdružení jsou tak nebezpecne hlíz~~
rozkladu. odhodláva ií se k odvážnému pokusu zalOŽIt!
internacionálu. A prece dosavadní práce dosvedcuje,
že to myslí skutecne vážne.

Neobycejné píli a vytrvalosti' pánu Henry de Jouve
nela a Rob. Cooluse, pr,edsedy spolecnosti francouz
ských dramatických spisovatellt, podarilo se presvedciti
konecne vedení francouzsk}Tch odborových or~anisací
v~Ttvarných umeku, spisovatelu, zurna1Í'stu. úredníku,
l1citdu a studentstva, že je treba spojiti se k spolecné
ohrane vlastnického práva duševního ma ietku. Tak se
stalo, že osmašedesát techto organisací s úhrnným poc
tem 105.000 clenLl založilo v dubnu 1923 francouzskou
»c. T. J.« (Confédération Travailleurs Intel1ectuels).

Pravda, je to trochu šiToká base pro odborovou or
ganisaci. A odborovou organisací chce konec koncll
C. T. l prece b~Ttipres to, že z duvodu více taktic1~ých
než zásadních vyhýbá se obvyklé odborárské term1110
10gii. Ale zakladatelé jsou presvedceni. že je tolik sou
hl:asných a spolecných zájmLl mezi intelektuelními pra
covníky, že spolecný svaz i v tomto širokém obvodu
bude míti príznivou pudu pro svoji cinnost. Byli ovšem
donuceni prílišnou kombinací zájmu jednotlivých svých
skupin k urcitÝm vzájemným ústupkum programovým,
které nezbytne pak vedo'Ll k programové povrchnosti
nebo aspol'i k opatrným nejasnostem. Zvlášte pri na
znacení prostredkLl, jichž má svaz použíti k uskutec
není svého úkolu. NarazilO' se na dusledky ruznotvár
nosti požadavku a odlišného náz,oTu na duševní práci
u intelektuálLl za mzdu pracujících na strane jedné a
duševních pracovníku samostatných na strane druhé.
Výsledkem byl dosti slabý kompromis. Na ustavujícím
sjezdu byly proklamovány programové zásady, které se
bohužel velmi málo liší od bežných resolucí, jakých
naše úrednické nebo podobné organisace schválily již
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Dopisy

Kdo má prospech ze svornosti?
Pane redaktore,

poznámku k clánkum dra Stránského o Masarykovi jakožto pre
sidentu republiky:

Profesor Masaryk, když odešel r. 1914 za hranice, zanechal
mezi svými vernými realisty a mezi temi nekolika politiky
z jiných stran, kterí byli zasveceni do jeho plánu, odkaz svor
nosti. Nemohlo býti pochyby o duležitosti národní jednotnosti
pro zahranicní odboj: za hranicemi byla duležitou pomuckou
k presvedcení dohodových politikll. Také nebylo doma možnosti
pranýrovati všechny verejné i tiché projevy ceských oficiálních
politiku, jdoucích prímo proti Masarykove a vlibec ceské práci
za hranicemi. Byla cesta jediná: do ústraní s jazykem pekne
za zuby, nechtel-Ii se kdo vydávat rakouské policii. Jedine

proto byli potichu všichni »Maffiani«, když pocali politikové

profesionálové Švehla a Šmeral organisovati Národní výbor;
když jim byly kladeny otázky: »Za koho mluvíte, snad ne za
M as~ryka a ty Jeho profesory?«; když politikové nechteli ko
optovat do Národního výboru Aloise Jiráska, Jar. Kvapila,

autory spisovatelského manifestu a jiné Cleny »Maffie«; když
na židle ceských spolehlivých lidí v N ár. výboru zasedli kleri
kálové, pred nimiž se jednalo ve:: schuzích s risikem, že za
hodinu bude vše vedet pražský policejní president; když - darmo

mluvit, výcet šel by do nekonecna. To by)a svornost národa
vynucená rakouskou persekucí, která však prišla velmi vhod
profesionálním politikum. Ti se velmi brzy presvedcili, že ni
kým od nich nežádané projevy loyality, kterými se blýskali ve
Vídni od podzimu až dO' jara 1918, možno hoditi pres palubu
a podarí-li se hra, nastoupiti novou kariéru v Praze vedle nebo
pres Masaryka a hrstku »jeho profesoru«. Masarykovi verní
zachovávali príkaz svornosti; nerozvázali tuto svornost ani
v posledních dnech Rakouska a nevycistili radikálne celý Národní

výbor. Tak jedine dá se odpovedeti na otázku, kterou položil
Dr. Jar. Stránský. Jemu je totiž v cláncích o Masary
kovi jako presidentu republiky

»nevysvet1itelno, jak mohl první zákon republiky z 28. ríjria
mluvit o parížské Národní rade a ignorovat tamní cesko

slovenskou vládu, formálne ustavenou a uznanou už od 14.
ríjna, z jakého di'lvodu pražská »revolucní« konstituanta,
sama nevolena, ministry parížské ze skutecné revolucní

moci ceských legií vzešlé vlády volila )(Beneš, Štefánik),
hlavne však, jak se mohlo stát, že úzký výbor profesionel
ních politiku, z nichž vetšina byla zde kompromitována
válecným rakušáctvím, oktrojoval prozatímní ústavu revo
lucní vláde zahranicní. Domyslete, prosím, jen fakt, že bez
Masarykova souhlasu .byla z delegátu politických stran, t. ri.
ze všeho, co tu representovalo bud ceskorakouskou aktivitu

nebo ceskoslovenskou passivitu za války, složena konsti
tuanta, že v ní skutecné davové revolucní hnutí zahranicní

zustalo nezastoupeno, a že zákony této konstituanty (a ovšem
i definitivní ústava) byly závazny i v prípade, kdy president
(t. j. vtldee národní revoluce) by s nimi projevil nesouhlas,
ale Národní shromáždení na nich setrvalo.«

Svornost byla považována za príkaz doby. ~ vracející se
osvoboditel Masaryk skládal presidentský slib do rukou samo
zvané konstituanty, proto zustali klerikálové se všemi ostat

ními temnými minulostmi v revolucním Národním shromáždení,

a lidé mluvící na j a r e 1918 opovržlive »0 tom profesorovi«,
stali se na pod z i 01 1918 ministry a censurovali presidentovo
poselství.

»Mám prátele ve všech politických stranách,« rekl prý pan

president. President, který v r. 1918-19 mel opravdu tako"ou

moc, že mohl podniknouti se zdarem jakoukoliv politickou akci.
A není také pochyby o tom, že lid, od vesnicana až k intelek
tuálum, fascinován presidentem, chtel jej míti moudrého, spra
vedlivého, lale také trestajícího. Rozhodl-li se president Masaryk
v zájmu státní autority státi i mimo strany i mimo osobní
spory, rozhodl-li se smíriti se i jako president i jako muž se
všemi odpurci, tím spíše bylo na jeho prátelích provésti ocišto
vací práci v jeho duchu. Ušetriti presidentu na pr. »novo
rocní gesto« v prípadu Práškove a zužitkovati moc, kterou
v nich president mel;. nebot od prvního dne republiky bylo
zrejmo, že prosperita státu závisí od vedouCÍch o s o b. Ale
heslem Masarykových prátel byla svornost, kterou nazývali

nekomplikováním politických pomeru. Ale nekomplikováním po
meru tehdejších zkomplikovaly se od r. 1919-1925 pomery
velmi. Prátelé ve všech stranách jsou kdesi primácknuti ke zdi

PI'otO, že buh je sice obdaril lokty, ale pro f e s o r Masaryk
jim je amputoval. Ani jeden z techto prátel nehraje vynikajíéí
roli v dnešním ensemblu republiky - a naopak, všichni polj
tikové-profesionálové stojí vysoko a rídí stát. Obávám se, že je
každému dobre známo, jak státní správa a administrativa vy

padá, jak parlament odumírá, pri cemž clenové vlády a Petek
používají s vlastním prospechem »zájmu a prospechu státu",
místo ústní vodicky. Tak daleko nás zavedla svornost a prí
kazy doby.

Dnes, zdá se, je náprava již težko možná, protože všechny
ty události z Vídne i z Prahy, pro než se rdel celý národ, ty
jsou už príliš daleko a zapomenuty. Obzvlášt ~ nás, kde se
zapomíná tak rychle, že není vylouceno, že za pet let bude
zvolen a jmenován - dejme tomu - ministerským predsedou

nejkompromitovanejší clovck na pr. z benzinové aiéry. Nic
naplat, že clenové »Maffie« mají zápisky a dokumenty z vá
lecné i poválecné doby o cinnosti a národním presvedcení pro
fesionálních zástupcu lidu, obzvlášte jsou-li tyto zápisky a do
kumenty uzamceny v psaCÍch stolech a nesmejí na svetlo boží
- z n li t n é s vor n o s t i a z prí k a z u dob y. Dokud tyto

dva pojmy nevyhynou, budou na veky vekuv paradovat na
prvních místech kandidátních listin známá jména, J. Hli.

VyhHdky~katolictví a protestantství.
~ 1

Pane redaktore,

dopis tento navazuje na clánek \V. R. Inga v »Prítomnosti«.
Bylo dobre, že »Prítomnost~( takto prispela k oživení otázky,
která dávno ješte není odbytou.

V Cechách se dosud zduraznoval v otázce náboženské prím
moment národní a historický; z toho jsme nyní, bohudíky,
venku. Napríšte bude cisté pole. Jest nutno jenom vítat, že se
otázka katolictví a protestantství dostává z ovzduší patálií
o sv. Jana Nepomuckého a Husa n vyšší úroven. Tou jest
pochopení, že i katolictví i protestantství jsou formami kres
tanství. Lidé i CÍrkve zasluhují, aby byly souzeny vla5tním
ideálem, v tomto prípade duchem Kristovým.

Katolictví se svou jednotou, dumyslne I'Ozprostrenou psycho
logickou stavbou, úmornou dusledností v dogmatice a zdtlraz
nením vnejší CÍrkevní or'ganisace jest beze vší pochyby orga
nisacne pohotovejším útvarem než protestantství. Nejduleži
tejším momentem v této stavbe je práve dobrá znalost psycho

logie; tím katolictví dalo svým clenum silný pud setrvacnosti,
Nedostatky protestantismu po této stránce rostou ze samého
pojmu CÍrkve. Na protestanta nemtlže CÍrkev sama o sobe,
i když ji má velmi rád, pusobit dojmem tak imponujíCÍm.
jako na katolíka. To by odporovalo jeho náboženskému názoru.
On si nesmí delat z CÍrkve to, co z ní vedome delá katolictví.
Církev je v protestantismu CÍrkví Páne jen tehdy, když m:í
hojne lidí Kristových. V praksi to vedlo k denominacni roz-
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drobenosti a práve lidský charakter církve vedl také místne

(Nemecko) k silné závislosti na státu. To bylo p depreno již
celým rázem luterství. Kalvínství vedlo k uvolnení od státu,

po pr. k rozluce a bylo velkou školou demokracie ,Tato orga
Disacní pruprava je aktivem katolictví pro vývoj. Protestan
tismus je v tomto ohledu pasivní; podkopával by se sám,
kdyby chtel jíti po této stránce v katolických šlépejích. Novejší
snahy protestantské smerují práve k nalezení vhodné formy,
která by vyrostla z protestantského ducha a odstraníla toto
passivum protestantismu.

Církev je podána katolíku príliš viditelne. Smysl pro vnejš
DOStje v katolictví daleko silnejší. Ten vede k urcitým pas
iVlim katolictví: toto se stává v podstate pro duše lidí tupou
slušností k ovoci cizí náboženské zkušenosti. Chytrá psycho

logie vedení má sviij protejšek v zmechanisované poslušnosti
mas. Protestantismus staví naproti tomu na osobní, bezformální
:1I4boženské zkušenosti. Jeho nebezpecím je prehánení subjek

vismu a rozumárské a moralisující chápání náboženství. Proti
mu stoj í ovšem jeho silná prednost: individualismus v nábo
nství, vedomí osobní zkušenosti a zodpovednosti, vedomí, že

emá pomoci ve vnejších prostredcích tam, kde by se sám
trhal od Boha, vypestovává dokonalejší charaktery. Nová dob'!
ledacos setrela, postavivši pocetný tábor matrikových príslu~
Dlkli mezi obe skupiny. Ale stále se ješte tento r~zdíl dá
topovat.
Když se mluví o príznivejším vývoj i ke katolictví, jest
ba mít ustavicne na pameti, že jest to opreno ne tak o ne
trné cíferní presuny, které jsou zase na jiných místech vy

ženy (methodisté získávají v Belgii a v Polsku), jako o fakt.
v ruzných protestantských církvích (americká episkopální,
likánská) jsou proudy sympatisující s katolictvím.

Prve jsme uvedli jakO! aktivum katolictví jeho universálnost,
o aktivum protestantismu vetší hloubku. (Protestantské

se nemohou držet tak setrvacností, jako spíše stálou
bouzející cinností.)

Universálnost katolictví je tím, co láká tolik pohledy una
patrením na potycky mezidenominacní. Kdyby prišel oka

iIt nejakého spojování, nepochybuji, že vetšina horlivcu pro
(Anglocatholics, Oxfordské hnutí) prohlédne jinak. Jest neco

nujfdho v universálnosti katolictví, jiste ale jest to pro
o mnoha zjevy prímo ošklivými. »Katolíkofilové« v pro
tismu si zatím pentlí to ošklivé bona fide do symbolll

ných slov.

ným mom~ntem pro katolictví v této dobe je, že podává
autority. Je príliš lidí, kterí »vídeli ošklivou tvár re

c než aby se neprodali prímo tomu, kdo jim slibuj
'tu. Nuže, autorita má také ošklivou tvár a kdyby se
treba líbezne tvárila, ukáže ji také. !lnuví o tom doba

i Lutherova. Katolictví je v kres(anství systémem du-
Ce·ky.

katolictví má svou vlastní posici. Když už byli jednou
i protestanté, vstoupili do ní smelou nohou i katolíci.

nám predvedou ohromnou parádu ne jménem cesko

historie. Ceskoslovensko je ~ožcnsky odlišnou pll
katolictví je méne kresiansk 'a tudíi. vnitrne slabší

Jeho \'I1ej~í organisace (majetkem, vlivem, podporou
It. tranou) je silnejší než jinde. Prípad prof. Pekare,
to, že prohlásil, že neverí a pres to chce zustat kato

málem nestal neoficielním katolickým svatým, je
vnitrní chabost zdejšího katolictví. Jsou prípady,

,n-accn.i J,sychologie se zrítí jako pretížený most.
t tví má sve vyhlídky v té míre, v jaké je má
Katolictví je úcelem samo sobe.
hodnocení protestantismu a jeho vyhlídek bude

pomine doha apathie tak. jako pominula hysterie. 
v)hlídky protcstantství asi analogické jako libe-
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ralismu v Peroutkove pojetí. Nejenom proto, že protestantství

je tohoto liberalismu do jisté míry duševním predchudcem. Ale
proto, že protestantský zpusob rešení pomeru cloveka k nad

prirozenu s akcentem na silném uchopení vírou a niterní zauja
tostí, zpusob slucující bez násilí individuum a povinnost, vždy
najde své vyznavace. V tomto smyslu žil. již protestantismus
pred reformací, která mu dala organisacní formy. Tento zá
kladní duchovní tlak je v nem živ dosud a s ním probojuje
i svou budoucnost. Jeho slabost je »v svobode bez jednoty«;
jeho síla bude však ve vnitrní kázni svobody.

Krise manže)stvi.
1.

Pane redaktore,

Vaše clánky o krisi v manželství byly i mnc, jako zajisté
i množství ostatních ctenáru, podnetem k tomu, abych se nad
manželstvím dneška, takl jak je mám jako tficetiletý muž prí
ležitost pozorovati, zamyslil. Priznávám milerád, že spokojil bych

se úplne tím, že bych se ve svém nitru s 2!:Qblémem vyrovnal,
kdyby nebylo dopisu pí. Štechové, který ve mne podráždil muže
stejne jako v triadvacetiletém muži-kamarádu.

Lze vubec mluviti o krisi manželství takové, která by se do

týkala všech vrstev národních, ci je to nemoc, jíž postiženy
jsou pouze vrstvy nekteré? Nejsem sociologem a nemel jsem
ani príležitosti císti studii, která by se problémem vedecky za
bývala, vycerpávajíc jej úplne, ale pokud vidím - v okruhu
kolem sebe - zdá se mi, že manželství zacíná prožívati krisi
pouze tam, kde doba vynutila si tak zvanou emancipaci žell.
Vidím, že sedlák, remeslník a snad i delník žije v takovém

manželství, v jakém žil ode; dávna, vidím, že novella k obcan
skému zákonu dovedla dotknouti se tradicí, náboženstvím a
snad prirozeným pudem vytvorené nezrušitelnosti manželství jen

málo a to jen v tech prípadech, kdy manželství bylo omylem
nejkrutším. Vidím, že v techto manželstvích muž a žena dosud
samozrejme obetují i osobní štestí - ne, osobní štestí není

receno prílehave, ale okamžité ukojení urcitých pocitu - idei

manželství, spolecn~ho života, z nehož pricházejí deti, jimž
patrí život rodicu, pro než treba žít. A zdá se mi, že krise
manželství krácí tesne za tak zvanou emancipací žen, že jest
její detskou nemocí.

J sem si vedom toho, že mnohé a mnohé manželství vyvrá
ceno bylo vinou mužovou, ale pres to mám za to, že krisi
manželství jako všeobecný zjev zpusobila z velké cásti ženská
otázka.

Nelámu kopí proti emancipaci žen, dospíval jsem za a po

revoluci a rovnocennost a rovnoprávnost žen jsou mi pojmy
samozrejmé tak, že si jiného stavu vubec predstaviti nemohu,
myslím si však, že ženy emancipovaly se a priblížily se svým
životem muži hlavne a casto i výhradne jen po nejvnejšnejší
složce jeho života. Ai již je to úces, kavárna, cigareta, sport
a nebo svobodná, volná diskuse o právu na pohlavní ukojení.
Myslím si, že ženy ve své touze státi se samostatnými, tak

pochopitelné v dobe, kdy vetšina žen musí si vyrešiti otázku,
cím se budou živít, odhodily bez potreby to, oc byly pro muže
lepší, protože jiné, proc cítil, že musí míti k nim úctu,
úctu jdoucí za hranice erotiky, a videly svuj cíl priblížit se
muži i tam, kde on sám casto byl nespokojeným a snad i sebou
pohrdal. Chápu, jak muži i ženy, jsouce si tak vzájemne po
dobnými, nemohou nalézti v manželství to', co v: nem kdysi bylo
nalézáno. :Žena vdecnost mužovu za to, že se mu odevzdala a
sverila, ochotnou sílu, která ji a, jejich díte chce chrániti, o ne
se starat, pokorného zápasníka, jenž v bohatosti její duše a

Citll ob,rozuje svuj vlastní život, muž pak nekoho, koho smí
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vést, o nej se starat, hove tak svému mužskému pudu býti
vudcem, své touze, aby smel uverit, že jest nekomu oporou,
nekomu, kdo je docela jiný než on, takový ochrany potrebný
a detský a pH tom s tak podivnou 'duší, že je ti až svato.

A dnešní manželstyí? Stejný život, at vnejší ci duchovní _
proc jsme tedy spolu? Proto, že jsme vášni k sobe vzplanuli
a nebo proto, že jsme si to spocítali? A když je po vášni, když
výpocty selhávají - co máme spolecného? Deti? A co když
nejsou a nebo když jsme se naucily závidet mužum, že jim
príroda odeprela v bolestech cítit, že zrodilo se telo našeho tela?
Detská nemoc - a verím, že ženy se zase naleznou. Verím to,
i kdyby Marguerittové sebe více dokazovali opak. Verím, že
i emancipovaná, svobodná žena pozná, že její ženství jest
jejím nejvetším statkem a zárukou jejího štestí jako družky
mužovy.

Avšak nejenom ta je prícina. Doba snížila výdelecnou schop
nost mužoyu a ohnula jeho páter. Kolik mužu ve státe ve veku
do 30 let, kolik jich mezi státními zamestnanci, úredníky, del
níky atd., kterí vydelávají svojí prací tolik, aby mohli poctive
ríci svému devceti: Neboj se, já se postarám, já Te uživím?
A ubohá mzda, která nestací casto na uživení sebe, natož pak
na založení :vlastního hnízda, na ukojení specie1ne mužského
pudu starat se o nekoho, býti mu ochranitelem - naucila muže
hnusnému umení pocítat a pristupovat k manželství jako k pro
blému rozumové úvahy a nikoliv problému srdcí. Ty sta tisíce,
jež spolecnost zbavila vedomí vlastní síly a schopnosti býti
sloupem rodin a naucila je býti poctári, kterí manželství srdce
byli nuceni nahraditi obchodem, jsou její kletbou a težce se
yymstí.

Verte, žellY, je nám mužum zoufale v naší nuznosti a chu
dobe, tím zoufaleji, když prece poctive pracujeme. Verte, že
jsme doposud takoví, že rádi vstoupili bychom v manželství
proto, že »na;e devce má hluboké oci a hluboké srdce«, jako
kamaráda J. P. a že v našich· srdcích jest ješte dosti lásky,
aby tyto hluboké oci jasne nám svítily na cestu života i tehdy,
když vyzarovati budou z tváre svraštelé a ovencené snehem
stárí po spolecném živote, jeho trudech i radostech, dávno za
hranicemi erotiky. b. c.

II.

Pane redaktore,
smím ríci také ješte neco k Vašemu clánku »Krise manželství«?

Manželství, a to velkou merou i neštastné manželství, je
prece jen vždy urcitou formou životní. Ta težká kára života
jede tu už setrvacne sama vyjetými kolejemi. Ve štastném
manželství vrže nekdy trochu, v neštastném vrže více a v ztro
skotaném se vykolejí a tu se rítí - neznámo kam. Pak stáváme
se tím »zrnkem prachu v pruvanu«: pred námi nic, za námi nic,
kol dokola nic.

Ano, my všichni bychom rádi byli malými hrdiny, ríkáme si
to aspon, když nás nikdo neslyší. A donutí-li nás okolnosti
k tomu, abychom byli trochu vetšími hrdiny, jsme jimi, ale to
jen proto, že musíme, a jsme pak hrQluy - smutnými. My
všichni, ženy i muži, mladí i starí, ucení i neucení, jsme prece
jen detmi toho »Neceho«, co je mimo nás, pred cím musíme
hlavu sklonit - nebo se zlomit.

Pripojuji ješte nekolik slov k odpoveti onoho mladého clo
veka, která tak mile dokazuje, že nejvetší je to, co je nej
jednodušší. Že kde my starí o živote, konfliktech a krisích mnoho
mluvíme a prekonáváme je rozumem, oni _ deti prírody __
podrobující se jí, zapadající do celkového je obklopujícího
rámce, v té knize života prímo ctou, a konflikty i krise mizí
prekonány jednoduchostí a prirozeností.

A. R.

Individualismus a komunismus.
Ctený pane redaktore!

V posledním císle' »Prítomnosti« v clánku »K.omunismus a
individualismus« zmii'tuje se pan] osef Capek o remeslné práci.
Dotycný odstavec zní: že »sice všechny koleje musí býti bez
individualistních fantasií kladeny za urcitých vecných pred
pokladu a rovnež tak i šity všechny límce a kalhoty, pres to·
však že inženýruv yelký projekt a jeho životní dílo i výborná

krejcovina zvlášt dobrého krejcího jsou individuelní zásluh,ou,
která je vázána na jeho zcela osobní schopnosti.« Bude snad
dobre, když ke kontroversi literátú pana Josefa Capka s panem
J ar. Táborem, která zmínený clánek v »Prítomnosti« vyvolala,
remeslník-praktik projeví syuj náhled.

Pri posuzování remeslných výkonu je treba rozlišovati práci
individuelní od výroby hromadné. Uvedené šití límcu a kalhot
bez individualistních fantasií spadá do, to~ární výroby odevu
t. zv. konfekce.

Stejne jako ke kladení kolejí, tak i ke konfekcní výrobe
kalhot je zapotrebí urcitá remeslná zrucnost, ale nic více. Í{e
meslo v pravém slova smyslu vyžaduje vedle doyednosti ob
zvláštní dumysl, umelecký vkus, vynalézavost a znalost 'moder
ních smeru.

Pri hromadné práci rozhoduje kvantita, u individuelního re
meslníka v první rade jakost.

Prumyslu podlehla remesla, která nevyžadovala' indivÍduel
ního pojetí. Remeslné odbory, jež bez individuelních schop
ností nelze provozovati, jsou proto chráneny pred zánikem. Pri
takových remeslech zustává sebe dokonalejší stroj jen bez
duchým pomocníkem a jen v té míre se používá.

V urcitých vztazích nebylo v stredoveku rozdílu mezi re
meslem a umením. Individuelní remeslník snaží se opetne své
prostredí v umení získati.

Stotožnováním s prumyslovou výrobou, ztrácí individuelní
remeslo ve :verejnosti na svém významu. Tak se) stává, že kri
tika, chtíc znehodnotit dílo umelcovo, uštedrí mu výtku re
meslného tvorení. Jako ve výkonu výtvarného umelce obsažena
je i práce remeslná, tak ve výrobku individuelního jakostního
remeslníka umelecký prvek scházet nesmí.

Shrnuji, 'že individuelní schopnost je podstatou všech obon'l
lidské práce.

KoleKtivismus znamená delbu práce, t. zv. taylorismus, a tam,
kde je tento do dusledku provr.den, prevážná vetšina praco,,
níku odsouzena je konat práci mechanicky.

Individuelní snažení každého jednotlivce je hybnou silou
technického pokroku.

Julius Landes, krejcovský mistr.

Knihy redakci zaslané.
Zdenek Louda: O písmu. (Úvod k poznání výtvarné krásy

písma.) S cetnými reprodukcemi. Nákladem »Našeho smeru«'
v Praze. i, Stran 44.

Theofrastos: Povahopisy. Tricet charakteristik lidských po
vah. Z rectiny preložil Antonín Kolár. Nákladem Gustava
Voleského v Praze. Stran 40 za Kc 6.-.

Jaroslav Seifert: Na vlnách T. S. F. Poesie. V úprave K.
Teigeho. První svazek edice »Hosta«, již rediguje Fr. Goetz,
Nákladem V. Petra, Praha-Bubenec. Stran 70.

Dr. Karel Engliš, profesor právnické fakulty Masarykovy
university v Brne: Národní hospodárství. (Prírucka.) Nák1. Fr.
Borového. Stran 610.

Jan Vrba: Bažantnice a jiné obrázky z prírody. Druhé vy
dání. Pocteno státní cenou literární pro rok 1923. S cyklem
kreseb prof. K. Wellnera. Nákladem A. Krále, Praha-Smíchov.
Stran 196 za Kc 18.-.
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K arel Capek:

o církvi bojující.

cíSLO 12.

slecna Frána Zemínová dostala rád »Pro ecclesia et
pontifice« a aby za každou poraženou mariánskou

sochu byla sloužena dekovná mše. Boj s Rímem nesmí
.být bojem s verícími, tak jako boj s komun.ism~ ne
smí být bojem s delníky. Vyslovenou protlkatohckou
agitací mužete získat deset tisíc dušicek, jež osvítíte,
ale zároven milion hlasujících babek, jež pujdou k ur
nám za svými pátery. Republika, která dala hlas·ovací
právo analfabetum a tetká~, ·si nemMe dovolit luxus
»kulturního boje«.

Boj s klerikalismem by se mohl rozhodnout spíše na
Pllde samotného katolicismu nežli na fronte vyslovene
protikatolické. Sám klerus není tak tesne semknuto,!l
mocí, jak si nekdy myslíme; zejména vysoký klerus
se nedrží zrovna duverne za ruce s nízkým klerem.
Náboženská temperatura ceského lidu (nemluvím o slo
venském) je dosti vlažná; pri plné náboženské tole
ranci by nebylo zrovna snadno jej fanatisovat. S kaž
dou novou vzdelanejší generací se politická moc kleru
prece jenom oslabí; jsou ješte kraje, kde církev je )e
dinou kolektivní organisací, ale casem se budou hdé
spíše organisovat podle svých názoru na cenu obilí
nebo výši mzdy než podle nedelního kázání.

Ale je ješte jedna možná forma boje proti kl~rika
lismu; a to je boj proti duchu netolerance a .fanatIsmu.
Mluvíme s oprávnen)'m rozhorcoo,Ím o klenkální pro
v'Okaci, prikáží-Ii slovenští biskupové, že žádný ~.atoIÍk
nesmí být clenem jiné politické strany; ale pn tom
víme dobre, že, dejme tomu, žádný clen té a té odbo
rové organisace nesmí b),t verícím jiné politické bar

vy. Nesnášíme jaksi, k~erikalisaci s0':ldnictví, ~I~ :prl
tom urcité obory statmho provozu JSou s ver,eJnym
vedomím prebendou té neb oné politické partaje. Ne
kde musíš být sociálním demokratem a nel<Jdeagrár
níkem; každá politická strana stejne jako rímská cír
kev usiluje o vládu nad dušemi. Ríká-Ii se v zápalu
hoje, že žádn)T Cech nesmí být kabolíkem, nedivme se,
ríká-Ii se v cerných koncinách, že žádný katolík nesmí
b)t Cechem. Odsuzujeme církevní netoleranci kleri
kalismu, ackoliv není o mnoho horší než církevní ne
tolerance politických stran. Censurní prípad »N ového
Mesiáše« má pozoruhodný protejšek v prípadu »N 0
vého majestátu«. Slecna Zemí'l1ová provolala, že po
pádu Vídne musí padnout Rím; pr,edstavte si, že by
monsignore Šrámek v odvetu prohlásil, že z Prahy
nesmí zustat kámoo, na kameni. A tak dále. Kdyby
klerikální strana byla jediná fanatická, nesnášelivá,
církevnická a- divoká mezi všemi požehnanými stra
nami naší vlasti, troufal bych si prorokovat, že se ne
udrží a že lidé PlIjdou pomalu, ale jiste za vetší svo
bodoU' a civilisovanejší formou politického života.
Mám velmi za zlé klerikalismu, že mu pod rouškou
jistých populárních ideálu jde o otázku moci; po
hríchu však jiným politick)Tffi stranám jde také o otáz
ku moci pod rouškou jistých populárních ideálu. Nej
ošklivejší na klerikalismu je, že se chová stejne jako
jiné politické strany. Ale j1etežko násilím jej nutit, aby
se choval lépe.

Není pochyby, že klerikalism je vláda tmy; myslím
však, že by bylo snáze o tom národ presvedcit, kdyby
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Redakce otiskuje tento clánek, který
vychází z n~kolika velmi pravdivých
postrehu. Zároven však redakce lituje,
že clánku se nedostalo od autora prak
tické politické formulace, jež by ho
patrne primela k tomu, aby nekteré
veci rekl jinak než jak' je ríká.

Jsou ruzné známky, které ukazují na vojnu; je tu list
slovensk)'ch biskupt\ je tu pro jev biskupa Vojtaš~ka a
za hranicemi manifest kardinálu francouzsk)'ch, Je tl1
príliv bojovného katolicismu ve svete a u nás vyhlídka
na volby. Je docela možno, že se to semele, drív než se
nadejeme; politikové už ríkají, že se musíme priprav.it
na protiklerikální boj; ríkaj'í mu »kulturní bOJ«, ale Já
v nem nic kulturního nevidím. Blýská to na obou stra
nách; hledají se záminky a uzavírají pochybné kom
promisy; dnes nebo zítra m{ižeme všichni stát více
méne ve zbrani na té nebo oné str;:llle.

Pokud mne se t)'ce, mám za to, že jsem velmi proti
klerikální povahy. Nejsem na príklad s to brát do ruky
,Cecha« aniž bych se predem usmíval srdecnou nadejí,
že tam ~ajdu neco pošetilého. Dal bych se radeji upálit
na hranici, než bych políbil ru 1 pátera Hlinky. N e
mohl bych být clenem katolické mládeže, i kdyby mne
to stálo církevní exkomunikaci. Po té stránce jsem za
tvrzelý a prímo fanatický jak Musulman. Ale tato má
protiklerikální zavilost mne nezbavuje presvedcení, že
ceskýnárod je a zllsta'ne prevahou katolický. Je-Ii u nás
nejaká lidová kultura, je katolická. Jsou-li u nás j.ešte
nepochybné lidové tradice, jsou katolické. Katolici~mus
príliš srostl s formami života, než aby mohl být! vy
vrácen. Je dokonce otázka, mli že-Ii b),t necím na
hrazen.

A nyní: vypovídá-li se boj klerikalismu, ciní se to
tím, že se vypovídá boj katolicismu. To je sice velmi
di'lsledné,ale také velmi nepraktické. Jeto tak drtive
dusledné. jako kdyby svaz abstinentlI, chteje vykorenit
požívání žitné koralky, hlásal, že se musí zamezit pe
stování žita. Je ovšem pravda, že se z žita delá žitná
koralka a že žitná koralka je škodlivá; ale z žita se
delá také cerný chléb. Je sice pravda, že se z katoli
cismu delá klerikalism; ale užívá se ho také k jin)/m
vecem, jimž nelze uprít jisté hoP-.ty. Boj, s klerikalis
mem se nerozhodne tím, porazí-li se na rozcestí kríž;
boj klerikalismem je predem prohrán, má-Ii se lltvá-
riti jako boj s náboženstvím. Vyvracet klerikalismus
bm, že se vyvrací náboženství, je trochu jako vyplenit
mnfku tím, že by se vykácely všechny lesy. Není

Yem pochyby, že by nebylo mnišek, kdyby nebylo
u; ale je otázka, j.e-li si to práti, aby nebylo lesu.
TIm nechci ríci, že by se mel katolický lid ponechat

politicebojovných pátei-u. Naopak, není jim co verit; a
jména nemají se jim prímo cpát do rukou trumfy.

bych byl papežským nunciem, doporucil bych, aby
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