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Slovanstvo
Ad/of:

Spojené státy slovanské" jako idea, cíl

a utopie.
(Mladý Slovan hledá SVtlj svet. V.)
Jsou urcité clí'lVody,proc uvádíme již nyní myšlenku
. spiše otázku, která mela být až nekde v záveru na. h úvah a k niž se tedy ješte jednou vrátíme.
Poslec1nidobou bylo to jednak ceské hnutí agrárnevanské, manifestující se pri príležitosti hospodáré v)'stavy, jednak slavnosti, spojené s otevrením ce'ho Tyršova domu sokolského, které ukázaly opet
citou zásobu t. zv. slov:l11ských citit V prípade soIském !byly tyto slovanskéóty
smíšeny ponekud
)}cityfrancouzskými«, na hospodárskou v)'stavu prio pak také asi dva tisíce pet set madaru, takže nel,ze
lU\'itio »nejcistších citech slovanských«, ale nelze po'rat, že urcitá zásoba cittl, byt i daleko menší, než
reel válkoubi'valo, tady byla.
ebylo by ani dobré ani rozumné precházeti tento
t, ponevadž takováto zásoba citu slovarn,ských predvuje nepopíratelne jisté hodnoty. Pokud tyto hody mohoub),ti položeny na váhu v praktické politice
pokud mohou Hti podkladem pro spoLecenství
Iturní, hospodárské nebo jiné, to by byla ovšem
á, dosti težká otázka. Nám stací fakt, že prozatím
tují.
Jsou to city, které samy o sobe, zejména ptljdou-li
žn)'l1lipredválecnými kolejemi, nevytvorí asi nic
alého, nepostaví nic reálného.
Zustane z toho jen
ýsi »roztok citu«.
ekterý básník, romanopisec, nebo visionár pocvicí
nov)'ch zpevech a Lásních svoji, fantasii a la písen
ISO milionech, nekterý malír namaluje
nám zas neou novou epopej nebo cyklus slovanský, nekdo
acuje novým, modernejším zpusobem nekterý ty5' v)'jev z »doby trí prutu Svatoplukových«,
a pak?
u pak dost. Rekneme si: byLo to hezké, a dost, co

i

?

Vypadá to, jakoby se
nekomu chtelo líbit to
" predválecné »hejslovanení«, stejne jalové a nené, jako bylo to mnohé predválecné mezinárodní
. bychom »hejsocialisování«.
'
je vubec »idea slovanská«? Co ;e vubec »slovancíl«? Proc mluví se pomaLu už sto let o »Slovan«, a proc nemluví se nikdy v stejném, urcitém výu o »Románstvu( nebo Anglosasech? Není pojem
vane«vymyšlen, nehledíme-li, k pojmu tomu v anpologii, jen jako protipojem,
protiklad pojmu
rmáni«? Nekdy to vypadá tak, jakoby tento pojem
žován byl mimo vedu anthropologickou hlavne jen
rebou básníku a politiku. Vlastne jen pol,itické a
nické 'ideje, sny a plálny zdají se to býti, v nichž
~m Slovanstvo vyskytuje se stále jen v bežném,
re, »rasa proti rase«, vymezeném jednotném pojmu.
šem nehledíme-li, jak již pripomenuto,
k ciste obivní vede anthropologické, kde pojem rasy je znac-
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ne odlišný od politického nebo básnického pojmu rasy.
Bidlo v knize »Slovanstvo« píše hned na pocátku historického prehledu:
»H i s t o r i c k á pam e t I i d s k á 11 e s ahá t a k hl ubylo
m o Ž 11 o b e zb o k o d o m i 11 U los t i, aby
pec 11 e t v rdi t i, že Slovanstvo žilo kdysi jako jednotný národ - lze to pouze pre d p o k I á dat i.«

Není bez významu uvedomiti si, že vlast'ne pouze
pi:edpokládáme, že Slovanstvo kdysi snad žilo pohromade jako jednotný národ, že tvrditi to však nemužeme.
Není divu, že vedomí slovanského spolecenství, vedomí jednoty nevzniklo u žádného z národu slovans~ých prímo mezi lidem, nevyprýšti,lo prímo z lidu,
nikde nebylo to hnutí ciste lidové. Prvními, u nichž
t?to vedomí jasne a urcite se objevilo, byli: vždy lidé
Širšího rozhledu a hlubšího citu, at už národního ci
pol,itického ci ~'iného, spisovatelé, kneží, !Í'nteli'gence.
V jednotliv)'ch národech slovanských nejaký, rekli bycho,m »pracit jednotnosti slovanské« nikdy neexistoval,
byh to vždy a všude pouze jednotlivci, kterí, uvedomivše si, at už citem (bratrství), nebo intelektem (duvody pol,itické a jiné, spolecenství jazyka, príbuz,en6tví
rasové, a k tomu všemu nade vše také spolecné zájmy
politické (proti germánskému tlaku ,zejména), snažili
se prohloubit tento cit jednotnosti "-Lovanské. Snažili
se vyjádriti jej presneji, formulovat právnicky i filosoficky, a last not least - propagovat, rozšírit toto vedomí jednotnosti slovanské doma i v 'cizine.
Když naši, vlastní slovanští historikové po dlouhém
pátrání došli k tomu, ž,e nelze tvrditi, že Slovanstvo
žilo kdysi, jako jednotný národ, proc bylo a jest zde
stále tollik snah, z rozptýlených slovanských národu
nekdy v daleké budoucnosti »zase jednou« jednotný
»národ slovanský« udelat? Proc tolik prá:ce a uvažování bylo jen ku pr. svého casu o spolecném jazyku
slovanském? A proc tyto všecky podobné práce sjednocovací koncily asi takovým zdarem, jako, rekneme,
esperanto a jiné podobné ciste umelé mezinárodní jazyky?
Jsou tri otázky, které s tohoto hlediska by nás zajímaly: 1. Kterí Slované a kdy, v jakém poradí casovém, chteli se kdy sjednocovat? 2. Proc chtel se který
sLovanský národ spojovat s ostatními" zda byly to duvody altruistické ci zda ta bylo z vetšího ci men'šího
národního egoismu? 3. Jak si který slovanský národ
tu to jednotu predstavoval?
Otázka první je otázka po historii slovanských pokustt ci spíše snah o sjednocení, byla by to historie
»slovanských sjezdu«, historie osob jako byl Kolár a
všichn,i ti ostatní hlasatelé slovanské jednotnosti. Jenom výpocet jmen a charakteristika jednotlivých programLI zabraly by asi, nekolik silných svazku. Nás zajímá z toho nejvíce ten fakt, že cím vetší národ slovanský, tím pozdeji staral se o podobné veci. Nejdríve
zacah si všímat spolecenství slovanského Ceši, teprve
po nich Poláci, pak asi v 16. století Jihoslovan'é. Dr.
Beneš ve svých úvahácH 'O »Problémech slovanské poIitiky« strucne, ale pr,ec jen docela jasne, konstatuje
fakt, že u Rusu nejakých 1iterárních projevu o vedomí
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slavanskéha
neš píše:

spalecenstvÍ

z daby staré vubec není. Be-

»U Rusu vedomí slovanského
dlouho vubec nebylo; teprve kdyz od doby Petra Velikého vzdelané Rusko zacíná
se seznamovati
s ostatní Evropou, poznává i Slovany a
pod ruznými vlivy u ved o m u j e s j p o n e k u d JSI o·
van s tví,
príbuznost
rassy a jazyka. Ale i to je rídké,
V)'voj jde pomalu v tomto smyslu; první projevy o slovanské príbuznosti
objevují se tu na zacátku 19. století a
jsou charakterisovány
specielními
rysy, vzniklými
prede·
vším na pude a z pomeru ruských.«

Beneš cituje a neco pazdeji nekteré úryvky ze spisu
knížete Trubeckéha jaka daklad svých tvrzení a praví
j
pak:
,;Tato slova Trubeckého, autora ruského, jehož není možno
podezírat z nedostatku slovanství, obsahují v podstate plné
vysvetlení vztahu Ruska k balkánským
Slovanum, a ukazuj í zároven, že u ved o mel á s lov a n s k á P o I i t i k a
hrála
v celé
velké
historii
Ruska
roli
v cel k u ne pat r no u. Ne ní t o výt k a, jet
o p r osté k o n s t a t a v á ní h i s t o r i c k é h o f a k t a.«

Nemelo by zcela jiste významu, vytýkat neca minulasti, al'e myslíme, že by byla dabre tenta fakt víc padtrhnaut 'než ta ciní Beneš. Rusko nejen že pozde zacla,
ale ano chápala jednatu slavanskou také ponekud, nekdy i hadne jinak nd ti ostatní. Ale tím již precházíme k a t á zc e d r u h é:
Praq
'se kdy
chteli
ti a oni
SLovan,é
s j e d n 'O ti t? Mohly býti hlavne dva prameny duvadu: duvody plynaucÍ z citu a duvody majkÍ svuj
puvad v razumavém uvažavánÍ, nekdy pak abaje nejak
pamÍchána vedle sebe. Beneš ve zmíneném již pajednánÍ a prvních literárních prajevech, a vedamÍ slavanskéha spalecenstvÍ, napsal a dabe, kdy se tyta prajevy
abjevavaly, tuto vetu:
»Bylo to nejcasteji
v težkých dobách národní historie,
v dobách težkostí vnitrních,
jichž využívali neprátelé zahranicní,
a pri cemž se v projevech
hlásila struna citu
solidarity
mezinárodní
mezi príbuznými
národy slovanskými.«

Uvážíme-li, že byly ta malé náraky slava!l1Ské,
u nichž nejdríve »cit jednaty slavanské« se prajevil,
mužeme bez uzardení si daznat, že nebyla v tam z pacátku talik »citu bratrskéha«,
jako docela pactivé
»bratrské bázne« a palitiokéha egoismu. Byla ta gesta:
necht neprátelé nezapamÍnají, že je nás Slavanu více.
TÍmta je asi také zadpovedena neba aspon 'Objasnena
otázka tretí. Byly-li duvady ruzné, nebyla divu, že
každý témer slavanský nárad predstavaval si jednatu
slovanskau jinak!
Dacela jinak vypadá veškeré myšLení a jednání
s hlediska palitiky a dacela jinak vypadá všecka myšlení a jednání s hlediska bratrství. My Slavané bycham, zdá se, chteli, delat hlavne »bratrskau palitiku«,
žádnou abvyklau pal,itiku, užitecnau, dabrau. Nám,
zdá se, neimpanuje nejaká hystrá, prevážne rozumová,
jaka na pr. anglická, ta se nám zdá být príliš »kramárskau« palitikou, to už nacianalistická francauzská
je nám bliŽŠÍ. My bychom chteJi. a mysleli, že hlavní
vecí v palitice slovanské je, aby byla bratrská.
At
prý j,e sebe
špatnejší,
jen když
prý je
- bratrská!?Naši dejepisci, - žel - pravÍ, že pauze predpakládáme, že Slavanstva žila kdysi jaka jeden nárad, jaka
jedna radina.
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Není divu, že nezbyla v lidu ani stapa po nejakém
slavan'ském bratrství z pradávných dab. N emahla být
vubec žádná tradice, žádných prav)'ch rodinných citll
z daby staré. Jací pak vl,tstní a radní bratri, když nevíme niC a tam, že by b:yl"existaval 'nesporný vlastní
radný ot'ec? A ca pocít s bratrstvím, které se datuje
ne pa 'Otci, ale pa nejakém dakance jen predpokládaném prapraatci? Nejsme dasti genealagicky školeni,
abycham parozumeli príbuzenstvu »bratr po praotci«,
byt bycham i myslili, že se ten praatec jmenoval Slovan. Ana, nejaké príbuzenství existuje vLdy :l všude,
když nic jinéha, tedy po Adamavi. S tohata hlediska
jsau tedy i Slavané bratri, jenže s takov)'chta hledisek
;nužeme se sbratrit s cel)'1ll svetem.
Tata není recena prati pravému, ~ctivému bratrstvÍ, které razhadne uznáváme, ale treba delat rozdíl
mezi pravým a nepravýlil, a nade vše myslíme, že je
dúležité delat razdÍl mezi bratrstvím a palitikou.
Zdá se nám tedy panekud slab)' duvod, že bychom
se meli my Slavané spojit už z toho dllvadu, »protože
prý jsme bratri«.
Sjednacavání z techta duvadú bylo
a bude vždy jen sjednoc,enÍ citavé, a ta na základe citu
velice rúzných. Každ)' mLlže si svým citem predstaviti
co chce, a 111ažnotaké smele ríci, že témer každ)' ze lekneme 150 milianu Slavanú - si také daopravdy
sv)'m citem predstavuje - ca chce. f\ vypadá ta tak,
jaka by tamuta >,spalecnému cítení« 'Onech I 5'0 milionu
lidí se ríkalo - >,jednatné slavanské cítenÍ« -. Spolecná slavanská idea je dle tahoto idea, sestávající
z mnaha 'citavých ideí, jichž pacet nezdarila by se
mažná ani všem slovansk)'m matematikllm
presne
zjistit ...
Byla ta jiste smelá myšlenka, spajit radu národll,
které v historii nikdy ješte spajeny nebyly, v jedn.otný
celek. Lidé vždy byJi, náchylni verit v utapie, a chiliasmus, tauhy pa »tisíciletém králavstvÍ« a pad. najdeme dakance dnes ješte v samé Americe v nekterých
sektách. Ostatne jedna myšlenka pravÍ, že prý pokrok
je jen uskutecnavánÍ utopií, prato snad dali se i histarikavé a jiní strízliví badatelé strhnauti nadšením
a smelastÍ myšlenek »sjednocenÍ všeha Slavanstva« a
prenechali tedy v 'Otázkách slavanských témer všecku
hlavní práci lidem citu, at ta byli básníci, ci buditelé, ci
snÍló, ci dakance l' palitikové. N ejharší pri tam bylo,
že prapaganda techta myšlenek operavala skarD výhradne citem, a z rLlzných razumavých dúvadú podtrhavala jen ta fakta, která citu se hadila, a naapak zamlcela z nich všecky dúvady, jež se nehodily.
Pamatuji, jak jsem byl prekvapen, když pa válce
jsem 'Otevrel 'Opet jednau Niedrleho »Slavanský svet«
a v úvadu jsem cetl mima j. i tata prosté strízlivé konstatavání vedce:
"Dnes (t. j. 1909) slovanská jednota jest jen teoretický
pojem, s ním~ operují mysli a city jednotlivetl, ale v živote
Slovanu nastupují
jen zrídka chvíle, kdy se projevují ve
skutecnosti.
že bývali kdysi (predpokládáme!)
národem
jednotným.«

Ilolecek píše (viz »Rusko-ceské kapitaly«):
»Slovanským 'citem nikdo tak silne neotrásl
jako Jan
Kollár. Rozbouriv tento cit, privedl ka~d 'ho Slovana k prísaze, že vše uciní, aby národnost jeho nepropadla bídnému
osudu polabských
Slovanu, že vše nasadí, aby Slovanstvo
bylo veliké, mocné, dokonalé.«

P'ltomnosl
»Otrásat citem« jest jedna ze slovanských specialit.
OtráslKolár, otrásl Dostojevski, otrásal citem Tolstoj.
Byloby možno dodat, že dnes otrásají citem - bolševici.Každý ovšem svým vlastním zpusobem, ale konec
koncuvýsledek porád stejný - nic.
Po tom všem, co jsme videli" cetli a zažili, pochybujeme,že cit je to, který by meL býti ješte nejak
lOOtrásán«.
Upevnit city, ano, ale otrásat jimi!?
Jednota slovanská je »pojem, kterým operují mysli
city«. Chteli bychom i my také chvi,lku »operovat
pojmemjednoty slovanské«, ne citem, to už delali jiní
a lépe, spíš jen prostou myslí cloveka uprímného.
Chtelibychom vedet, zda to vubec stojí za to, zabývat
se dnes úvahami, o jednote slovanské, zda to muže pri-néstsnad neco dobrého nám Cechum a ostatním národumslovanským; zda to muže zn.amenat neco positivníhoa dobrého nejen pro nás, ale i, pro celý. svet.
Dnes, r. 1925, je otázka slovanská chápána daleko
ruznejinež vubec kdy jindy, je to práve ono specificky
lovanské, že i dnes hraje v této otázce, u Slovanu
aspon, cit hlavní úlohu. Dnes se, stále ješte jako za
Kolára, ta pravá jednotná idea slovanská - hledá.
Tak na pr. Pelikán v úvaze o »Slovanském poslání
cs\. Sokolstva« (k sjezdu cinovníku sokola jihoslovankéhoa cs\.) výslovne píše: »Melo by se presne a neúehylnestanO'Viti,co chceme považovati za ideu slovanskou.« Je to významné, že Sokolstvo, které bylo
hlavním cinitelem praktického a faktického sjednocoání slovanského pred válkou, hledá dnes presnou
ideu slovanskou~
Proto, když vidíme, že an,i tu není dosud nic presného,definitivního, a když vidíme zbytky t. zv. slovankého nadšení, které nemá žádný smer, chteli bychom
asponsami pro svou osobu zjistiti, pokud je vubec nejaká možnost nejaké reálné jednoty slovanské, at už
citové ci rozumové. Nemyslíme ovšem, že prinášíme
neco nového a bojíme se, že zanecháme zas jen radu
ázek,které bude snad luštit ješte druhá a tretí genece po nás. Zam jsme teprve císt ve slovanských
roblémecha primáme se, že bychom radeji utekl,i .od
tby«.
Pod jakým zorným úhlem dívati se na všecku tu
ídu lidí a vecí slovanských, na marnost a bídu emiaee,na neurasthenii spiJSovatelu a umelcu celého jedho národa slovanského, na surovosti, pýchu, nepodek? Jaké stanovisko zaujmouti k lenosti mužické
lenostivzdelanecké?
S pocátku se nám zdálo, že položením nových otánerozrešíme n,ijak staré otázky, ale chceme míti
povetfna otázky dneška, které jsou doceLa jiné než
, ky vcerejší, a tu bude snad dobré položit nové
'ky. Ze starých otázek zbyla tu these »sjednocení
vanstva«, otázka »mysli i citu«, otázka idey
prakse.
Ve všechkoncepcích sjednocování hrálo hlavní úloRusko. Citujeme zatím jen Holecka, citát karaktetick)'nejen pro Holecka »slavjanofila«, ale zároven
pro Holecka-Cecha, majícího stále vedle smyslu pro
a fantasii také ciste ceský cit pro jistou reálnost.
Y

»Nitkdy
nebude
jednotnéjho
tát u s lov a n s k é h o to hoj
mé n
pred,taviti si takovou jednotu, shodneme
vzniknouti mohla jen tím zpusobem, že
ských národu tak by politicky zmohutnel,

národa
an·i
a. Sna'žíme-li se
se v tom, že by
jeden ze slovana tak by se kul-
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turne vysoko vyšinul (velice: dobrý postreh!), že by ostatní
menší slovanské kmeny prirozenou silou nejen k sobe vábil,
nýbrž je sobe také zcela zpodobni1. D o v e dem e s i pre da stá t s lov a n s k é
s t a v i t, žer
u s k Ý n á rod
k m e n y v s e b e poj m e a v s obe o b sáh n e.

Dnes, po válce, dovedeme si predstavit zacátek Holeckových VýVOdLl,veríme, že »nikdy nebude jednotného národa ani státu slovanského toho jména«, ale
nedovedem si predstavit, že by nekdy v dohledné dobe,
ba ani v dobe dvou, trí generací, ruský národ a stát
»slovanské kmeny v sebe pojal a v sobe obsáhl«.
Také, uprímne receno, myslíme, že bydlOm se podobné veci bránili asi tak nejak, jako starému Rakousku. Snad jen jedno jediné Rusko je, s nímž bychom se shodh aspon teoreticky. Je to ono »demokratické Rusko«, kterému jeden ceský pollitik za pomoci
Savinkova a Kljucnikova propracoval podrobne ústavu, ci vlastne jen, jak je nadepsáno, »návrh ústavy
ruského státu«.
Je to Rusko, jehož zmínená ústava
mela by zatím 76 clánku, Rusko pokrokové a demokratické, jen.že :tot'U »Rusko demokratické svobody«
má jednu malou chybu, která odsunuje ponekud mož\lost sjednocení všeho Slovanstva - toto Rusko totiž
dosud neexiJStuje. HoLecek správne podot)lká, že Kollárovy snahy mají
dve velké chyby. Jednak prý Kollár obrací se výhradnc
na inteligenci, »od nepríliš uóených pocínaje«, t. j.,
aspon »ponekud ucení« museLi ti lidé býti, za druhé
prý Kollár úplne zanedbává politickou stránku slovanské otázky, obávaje se, že by se to vládám, pod kterými
Slované žijí, mohlo nelíbiti.
Pres to, že se s Holeckem leckdy nesrovnáváme,
musíme uznat, že nekteré jeho postrehy zasahují prímou podstatu vecí. Tak píše:
»Kdož o slovanské myš1ence píšou a mluví, hromadí jeden
povetrný zámek na druhý a posvedcuj í si navzájem, ac tomu
neverí, že jednou nadejde Slovanstvu taková doba slavná
a zázracná, že pevná pttda vzhtlru vystoupí a pod ty povetrné zámky se podloží, aby jim byla pevným základem.
Kdo by slovem chtel upozorniti na vratkost onech krásných
teorií, je v nebezpecí,
že bude prohlášen
za špatného
Slovana.«

Tak zvaná slovanská »j'ec1nota«, jest jen »teoretický
pojem, jímž operují mysli a city jednotlivcll«, praví
Niedrle r. 1909. Dnes, r. 1925, beželo by o takový
twretický pojem slovanské jednoty, který by byl srozumitelný nejen inteligenci" ale i prostému cloveku, a
Vri tom by takový pojem musel nezhytne také hrúti
ohled na dnešní politický s'.:av Slovanstva.
Vyslovujeme tento teoretický pojem slovanské jednoty nesmelou a skromnou otázkou, protože jsme si
plne vedomi všech nedostatku myšlenky utopistické:
Bylo by užitecno a možno aspon premýšlet o »Spojených Státech Slovanských«?? - - - Bude-li se o této naší skromné otázce premýšlet,
bude to idea. Pujde-li nekdo nekde ve sl.)vansk)'ch zemích za touto myšlenkou, bude-Ii nekde nekdo pro
tuto myšlenku pracovat, bude to cíl. Ponevadž pak vidíme, že tato idea je zrovna tak teoretická a dnes neuskutecnitelná, jako kterýk'Ul,i jiný pojem »Slovánské
Jednoty«, klasi1fikujeme pojem »Spojené Státy Slovanské« jako utopii, a to utopii zatím ceskou. -
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A druh)' prípad nemravné chlouby klerikálního
ktll«: »Les. slovo« nedávno priznalo, že inin. Šrák nechal si v želemicích(!) ceskosoc. osobního taníka. I tento je pomerne zavfŽeníhodný a napravit
lze jedine tím, že oba - nejsou-Ii odborne kvaliováni - podlehnou restrikci, protože železnic-e má
avovat ten kdo tomu rozumí: 'Odborník - to je
ické i 1l10rilní! Ci nemáme odborníku? - Myslím,
po lední brzdar je víc odborne kvalifikován ke sprá• železnicníhohospodárství než knez.
Od prípadu zlákan}Tch S'OUdCLI
mOžno prejít k jiné
, ti zlúkané »inteiigence«. Každý jiste cítí, že 'intencí v uvozovkách chci ríci polointeligence; a jinak
ješte naz)'vám: inteligen.ti nepoctive stranictí. Netive proto, že nedospeli sami k urcité strane, nýbrž
·istoupili k ní ze dvou duvodLI: bud proto, že 'neali se zlúkati, ježto nemeli ješte vlastního: názoru
. ou tedy do jisté míry nevinní), anebo z duv'Odu
hních. casto zištných - a to jsou ti tajemníci, jedtele, »buiíky«, recníci-agitátori, demagogové a žuralisti všech politických stran. (Upozornuji
tu dune. že naprosto negeneralisuji - ani v jiných pohn)"Chprípadech - jsou jiste všude poctivci - je
ch ovšem méne.) Je nut'no blíže si všimnouti
této
lointeligence - jednou zlákané, podruhé karie.ri'cke - a to z hlediska morálního. »Zlákaná« polomlig-enceje zejména ve všech tech »organisacích mla.ch« a jak se podobne nazývají (dorost na príklad)
v'ech stran. nebot každá nutne inteligenci potrebuje.
jak tato péce o dorost v praksi vypadá? Na (typiém) príkladu to nejlépe vysvitne: Abiturient chce
dovat dá\. Je chudý, panuje bytová krise - a toho
žije strana a dá mu útulek a podporu po vzoru
trann\'ch institucí studentských (Akademický DLll11,
asarvk'ovakolej. Studentský domov a kolonie); jen
za Jakou cenu? Uvedu dva typické vredy na mladé
eraci inteligence: klerikální a Švehlova kolej. Tu
usí student b},t katolíkem, nebo agrárníkem - a víc
i organisacne cinnÝm - dobrý lid'Ovec, Ord, clen
rárního dorostu, aby z neho byl vychován nejaký
agitátor pro »materskou« stranu, pr'o bud'Oucnost
jí, která je velmi smutná u všech stran, jak páni
vesla s hnhou konstatují. Tedy strucne - je to kuvání duší za žvanec chleba, za 30 stríbrných prodájí ti hoši svou inteligenci, svou hlavu tem, kterým
yhí. nebot mají jen hrabivé ruce. Nebot je faktem,
o lnnúctilet)· mladík nemá vetšinou ješte svuj nár, není charakterove upevnen, vyvinut, a je takto
vem v)'voji znásilnován - a to je veliký hrích!
to musí hoch pod nátlakem rodicu, kterí ostatne
mnoh)ch prípadech nemohli by ho jinak vydržovat
tudiích - tedy donucen bídou - prijmout t'Oto
brodinÍ«..\ jak)' to má vliv na charakter, je videt
príkladu ze zkušenosti: mnohý takový student si
e - »dobrá, budu tam« - ale což si myslí, že
nich« zi'tst~nu»pak?« (I. j. po dostudování). Doa .právne! Ale není to donucování k falši, k bezrakternosti, chameleonství? Jaká mravní bída této
Iointeligence,jež by jinak byla dobrou inteligencí.
nteligent je charakter - ergo tam nevstoupí, není-li
tjného presvedcení - a to je velmi rídké; 'Ostatne
u takového v obou prípadech nutno pochybovati
jeho inteligenci. Proc? Ríká to v 17. císle »Prítomti« Fen\. Peroutka (v clánku: »Schází nám ješte
na politická strana«):

325
»Klerikální
strana
nepusobí
modernímu
cloveku
také
mnoho rozpaku a není zde treba dlouhých polemik: katolický svetový názor už není Herkules, který by dal velkou
práci. To jsou vetšinou veci už dávno rozhodnuté. Moderní
clovek nemá zde co delat. Pokud se týká agrární strany, je
všeobecne jasno, že inteligence si tu muže pripadati jen jako
vetrelec na cizím posvícení. Duševní potravy je tu pramálo;
kdo nemá pole a dobytek, nedoslechne se tu nic zajímavého
a cítí se tu tak osamelý jako nekominík mezi kominíky.
Pro hlavní ideu této strany, agrární <;:1
a, težko z duše vymackat nadšení tomu, kdo nemá vyhlídky, že bude na podzim
prodávat mouku.«

To platí i pro ml::tclou generaci - ba .ješt~ spíš~,
nebot je ideálnejší než starší generace, ktera uz oZ J;te:
ne ideálních dLlvodLInež z presvedcení u stran zustava
a pristupuje.
Na cí hlavu padá tedy vina za svádení mladé inteligence, na koho stríká mravní bahn,o ~O?O~Opodvodu?
Inu na ty, kterí jsou už tak, zmazall1 Jmy:rll. »~l~~y«,
že s,e tenhle »už nejak vytral1«! A poclobne Je I Jmde
zneužíváno
mládí - nekritického,
idealistického a
optimistického, bojovného a revolucního. Mnoho by
se o tom dalo ríci ješte smutného ... Však prece neco
je tu radostného: fakt, že mladá inteligence je vetšinou dosud nepoEtická - nebot se drží zásady Masarykovy: nejdrív studovat - a pak politiku! Bohužel,
že mnozí jsou nu cen i zabývat se jí, jak jsem nabore
ukázal.
'
Druhá cást polointeligence - ta k:lrierist~cká má koreny v oné prvé cásti inteligence »zlákané« a
pak v indlViduech velmi rozmanité minulosti: z nedostudovaných - bud vlastní nebo nevlastní vinou -- a
pak z tech, kterí využil,i ": ~o~e recnováll.i a frází
svého »talentu« - casto Jedme vlastnostl a schopnosti -;
jsou to pilk na pr. tajemn~c~ stran,. kt~rí
dríve byli krejcími a. po~obne. Takov'ych str.:lIl:ck~~]:
»kapacit« a »vLldcu« Je vsude dost a JSOUne.1vhvI~eJsl
ve strane a udávají »tón«.
Poslední skupi'na obsahuje inteli'genty, :kterí jsou
straníky jen proto, že není strany, jež hy ;lm vyh~.v0vala lépe. Tu jest znacné procento vzde1anstva, a JIste
mnozí jsou ve strane jen z toho presvedcení, že jako
inteligenti mají p'O v i n n o s t verejne, poLticky pusobiti. Mnoh}'m jiným zase možná nezáleží valne na
kvalite na programu a praksi stranyz nedosta,:ku
jiné st~any dali svuj hlas nekteré. která j:m. ješte tak
nejspíš vyhovovala.
A jiste by tu:o ooustlh, kdyby
taková »jiná« strana vznikla. Urcite je také mnoho
straníku-inteligentu
takov)Tch, kterí z jakési pohodlnosti, ci lépe receno setrvacnosti, zustávají organisováni - a kdyby jim nová strana otevrela oci - také
by starou stranu opustili.
Probral jsem tedy všechnu politicky organisovanou
inteligenci - a mám-li shrnouti - pak výsledek je
kvalitativne a morálne nevalný. Došel jsem snad k príliš pessimistickému záveru - nelze však jinak: inteligence politicky organis'ovaná je jen z menší cástI
poctive stranická - vetší cást je nepoctive stranická
- ale to zas je polointeligence. Tu je nutno se ptát:
pro cinteligent
nemúže být poctiv)'m straníkem?
ale odpoved bude lépe dát až budu mluvit o inteligenci
politicky neorganisované - nestrallné, kde snad možno dojít záveru méne pessimistický"Ch -- aspon s hlediska morálního - a jiste i kvalitativniho.
J. B.
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Karel Jíše:

Staré a nové koalicní tvrze.
V politické verejnosti louská se už po nekolik mesícu záhada, zda budou volby na podzim. Ti, kdož
predl?ovídali brzké nebo alespon predcasné volby, podporuJí svuj názor poukazem ma precetné krise; spor
o 'zemedelská cla považují za (svuj nejvetší lduvod,
stavíce na nepreklenutelnostil rozdílu mezi socialistickým volným obchodem a agrárnickým
ochranárstvím. Takové lidi dlužno považovat za bytosti docela
naivní. Od urcitého casu máme príležitost dukvadne
zkorigovat myšlenku, že by dnešní koalice se mohla
rozejít pro programové rozdíly.
Zeptá-li se nás nekdo, kdy budou v,olby, hle, co mu
odpovíme: volby budou v tom okamžiku, kdy koalicní
strany budou mít zarucenu absolutní prevahu. Bude-li,
to za týden, budou volby za týden. Protože však dosažení naprosté moci. podminuje dukladnou prípravu,
není vylouceno, že zákonné období dodeláme. V ministerstvu vnitra ríkají, že volby ma podzim být nemohou, protože lhuta je príliš krátká, než aby ministerstvo mohlo zmoci tak velkou akci. Opravdu, doba
do podzimku je príliš krátká; nebot ackoliv už byJ.o
l~oalicí na ceste k moci udeláno d o s t i, schází prece
Ješte leccos. Díváme-li se zpet na zákonodárnou práci
koalice, vidíme ty operné body, jež mají 'ochrárn,it moc
koalice. Fortifikacní okruh pomaliu se utahuje a uzavírá. První tvrzí je zákon o tisku; tlumocníku verejného mín.ení nasadí se náhubek. Dukaz pravdy se nepripouští a druhá ~Instance nad kmetskými soudy trpí
zácpou. Tato tvrz lmalice spojena je podzemní chodbou s baštou císlo 2: zákon o úredním tajemství. Na
možnost odhalení pravdy stací zákonná pohružka
úredníku vyhazovem ze státní služby. Tretí tvrz, zarucující klidný spárnek koalice, je znamenite maskována: je to zákon o inkompatibilite. Toto težké jméno
je zákonu dáno proto, aby nebylo casto vyslovováno.
Koalicní poslanci, je na príklad nevysloví vubec.
Všechna tato ochrana by však mnoho nepomohla,
kdyby mel volic možnost zasáhnout do úmyslu stran
volným výberem osob. Proti tomu jsou zarucene spolehlivým lékem vázané kandidátní
listiny; zustanou
nám zachovány i pro príští volby a s nimi pravdepodobne také všichni dosavadní koalicní pracovníci. Pod
jednou podmínkou ovšem: budou-li zvoleni. Címž do,cházíme k uzavrení pevnostního kruhu tak, jak si jej
koalice predstavuje.
Není-li, možno sáhnout na volební právo, 'Lze za to
sáhnout na volební možnosti, aniž by bylo nutrno okleštit ústavou zarucená epitheta hlasovacího práva. Dle
zpráv z koalicního tábora našly už chytré hlavy prostredek. Puvodní
volební zákon, vydaný zároven
s ústavní listinou, což mu dodává charakteru ústavního zákoona, stanoví, že z druhého a tretího skrutinia
vylucují se strany, které nedosáhly v nekterém volebním okresu celkového poctu 20.000 hlasu. Tuto císlici považoval zákonodárce a s ním celé Národní
Shromáždení za dostatecnou zbran proti nebezpecí,
vznikajícímu eventuelne ze zásady pomerného zastoupení. Zákonodárce chtel touto císlicí zamezit delání
nových stranicek na malicherném podklade, na pr. na
uražené ješitnosti. Císlice 20.000 byla však vybrána
také z toho duvodu, že tvorí hranici, jejíž prekrocení
ruší zásadu pomerného volebního systému, ústavní listinou pro Ceskoslovenskou republiku slavnosme zaru-
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ceného. Prekrocením císlice 20.000 stává se ze zásady
pomerného zastoupení mechanicky a de facto systém
majoritní, protežující strany velké, lépe recooo strany,
které mely dosti casu a dosti penez, aby se na volby
znamenite pripraviLy dukladným zpracováním volicských hlav. Mít v ruce petinu vládní moci I!1enínejmen~í organisacní složkou a prostredkem k velkému
poctu hlasu.
Koallicním stranám nestací však už ani toto. Jsou
si vedomy prehmatu, kterých se za dobu panování dopustily. Nemohou-li, donutit jednoho v'olice po dru. hém, aby odevzdal hlas jejich kandidátním listinám,
zamezí alespon zvolení lidí, kterí by se mohli stát nepohodlnými koalicním methodám kritikou. Odvolávání
se na zbytecnou roztríštooost politického života, na
nutnost zajištení vládnoucí posice ceskosk)Venskému
národu, je pouhou záminkoou. Proti tríštení je neodolatelm.ým lékem volební soud a dosavadní jeho prakse
nezavdala ješte prícinu ke koalicním stížnostem. Vládnoucí posici zajištuje ceskoslovenskému národu jeho
císelná situace. Pravým duvodem k tomu, aby volební
zákon byl reformován zvýšením minimálního poctu
hlasl!, je snaha koalice zabránit za každou cenu nebezpecí, že by do parlamentu vnikl živel ohrožující svojí
kritikou dolee far niente vládní kliky. O svoji državu
nejvíce se bojí klerikálové, nejurputneji drží se podílu
na vládní moci. a z jejich stredu vyšel také návrh, aby
minimální
pocet hlasu byl ze 20.000 zvýšen na
230.000, sJ.ovy dvestetricettisíc. Nebude-li ho dosaženo
nekterou stranou, nepujde a'ni, do druhého skrutinia a
statisÍ<:e jejích hlasu budou rozdeleny podle koalicního
klíce koalicním stranám. Tohoto katolického návrhu,
pwhrešujícího
se tak ostentativne proti desateru božích prikázání, lekly se i odhodlané a v politických bojích ostrílené nervy ostatních stran. Predstava získání
cizích hlasu byla však tak lákavá, že už nebylo od ní
upušteno. iJe však tu princip demokracie, který se
musí prece nejakým zpusobem alespon na venek zachovávat. Koa'l,ice prinesla tedy demokracii, obet: po
težkých vnitrních bojích byla minimální
císlice ze
230.000 snížena na 90.000.
Po vázaných kandidátních listin<lJch vázané volby
vubec. Jaký to pokrok. Všechna moc vychází z lidu,
ale ne pro lid. Hlasovací lístek, o nemž se prohlašuje,
že je jedinou, nepochybnou obranou demokracie, jedinou kontrolou vlády, jedinou zbraní obcanstva, klesá
koalicními praktikami na cár papíru. Národ se hádá
o mravní ideu katolicismu, mravní ideu ceskoslovenskou, socialisté prohlašují
mravní
ideu socialismu.
Katolíci, ceští bratrí i socialisté, sdružení ve vládní
koalici, tvorí však dohromady novou mrav:ní ideu. Je
absolutistická a její heslo je: Maul halten und weiter
dienen.

Praha a nemecký venkov.
Franz Lorenz v pražské kr't'stansko-sociální »Deutsche Presse« ukazuje na :nebezpecí mal'ého mesta, provincialismu v nemeckém živote politickém a kulturním.
Malé mesto tísní; ve velkém meste je volno,
v malém tísen. Chcete-li nekdy nekam jít, musíte se
ptát, kdo ten ci onen vecer porádá. Musíte stále pocítati' s místními velici:nami, nebot provi!l1cionalismus,
to! despotství klik. V politice rozhoduje stul v hostinci, v umení rozhoduje ochotnictví a dil1etanti,. Jestliže autor takto vidí nebezpecí malého mesta, pak je
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rir~zeno, prohlašuje-li touhu po hlavním meste, po ziny. Celý ráz techto novin je centrifugální, netíhnou
elkemmeste za naléhavou nemeckou nacionální otázk Praze. Proto i toto volání blíž ku Praze je voláním,
ku. Vetší a významnejší provincionáLn,í mesta Libekteré ješte dlouho nebude splneno. Zdá se, že vetší
škoda z toho nebude na strane ceské.
K. T.
rec, Ú tí a Karlovy Vary) 1]10hou tento úkol spl~iti jen
cisti, nebot leží - vyjrm krátkou selO'nu (veletrh,
zenskásezona) mimo Evropu. A tu vyzdvihuje autor
\Znam Prahy. Je v ní rrmohé, co není pro Nemce
prijatelné.Ale Nemci musí jíti do Prahy. Chceme býti
vropsk)"'ml
a chceme, aby~hom byli slyšeni a neco znaFranta K ocourek:
menali v Evrope. Proto 'pújdeme do Prahy, i když
)izda drahou je tam ;nepríjemná, ai, když (uednají
Deklamace na jevišti.
Praze s námi nepríliš zdvorile. Pújdeme do Prahy
Jdu do di,vadla z mnoha dLlvodú, predevším ale jdu
právetak, jako Ceši pred prevratem šli do Vídne.
tam za živým slovem. Živé slovo vtiskuje divadlu osoJe to opet jed~} hlas, který se dotýká této otázky:
Praha a ncmeck~ vel1~ov. Tentokráte je t,O!hlas pro bitost projevu. Živým slovem žije a bude žít divadlo
Prahu, Casto zazní v nemeckém politickém živote he- samostatne vedle filmu a proti filmu.
Tak v dilvadIe cítíme funkci mluveného slova a ta10: pryc od Prahy. Ale vývoj politický jde jinak.
kovým je chceme mít: v popredí stojícím, QbdivQva\ žd)",když v Praze pocne vycházeti :n0'vý list nemecké
ným, bojujícím a vítezícím. A takovým je málokdy
trany, ukazuje se z ceské strany, že t0' je praktickým
poprenímznámého nemeckého hesla: Los von Prag! A v našich divadlech nalézáme. Nebot naši herci a herecky nejsou k živému slovu nikt,erak zvlášt polOmí.
j listy, které se udržují v Praze s velkou financní
PánbLlh jim dal rec jako každému cloveku, i verí v donámahou.Je známo, že »Deutsche Landpost«, pražsk.\·
konalost tohoto daru více, než dovoluje divadlo. PQrg;'lllnel11eck~'ch
zemedelcu, je na tom financne velmi
klad živého slova a jeho zázracné možnosti jsou nalahe. práve tak jako shora citovaná »Deutsche Pres~im hercum jen z malé cásti známy. Nechávají ležeL
«. Jiste ani »Socialdemokrat«
nezískává, jestliže jest
skoro úplne ladem toto kouzlo. Dostali do ruky náak ústrední orgán nem. soc. demokracie vydáván
stroj tisícistrun,n)"' a spokojí se hwu na nekolik málo
Praze. Ukazuje to na to, jak~' v)'znam kladou nestrun.
meckt strany na to, aby mely své publicistické tribuny
pohlíŽlceského parlamentu a díln,y ceské politiky.
Je nesporne nekolik zajímav)"'ch osobnQstí mezi pražsk}'mi herci. Kolik z nich múže b)""toznaceno za vy.\ pod povrchem nemecké politiky mužeme snadno
nikající pestitele ži,vého slova? Bojím se pocítat dOltrí.
poz Hl\ ati, jak se tam uplatnuje tento rozpor mezi
Není to jenom vinou herett. Stejný podíl na tom
rahou a nemeck)"'myenkovem. Casto se o nekterých
mají režiséri a kritikové. A ješte hloubeji: V tomto
aktivistech mluví jako o pražských profesorech, pri
smeru není u nás tradice. V Nemecku se prednáší
cernžse na to slovo »pražští« klade stejne hanlivý
o reci na universitách, posl:uchacil se tu pripravují teoprízvuk jako na slovo »profesori« (na rozdíl od polireticky a praktikují v divadlech anebo kroužcích vetkú, kterí pocítají více s citem než s intelektem). Neden1ých odborníky. V Nemecku vyšla rada specielních
meckážurnalistika má regionalistické základy a z toho
spisú 'O reci vúbec, o divadelní zvlášt. U nás je teorecerpá svou sílu. Tento regionalismus udrží dobrou
tická prúprava vlastne rovna nule: v dáli, se cosi hýbá.
nemeckoužurnalistiku, ale neudrží již poEtiku, která
A prakse není o mnoho lepší. Dramatické oddelení
lehceupadá do pwvincionalismu. To snad cítí i autor,
konservatore hudby je na pr. jedna z autentických,
kter}' chce proto prijíti do Prahy, aby vytvoril tady
prostredí pro nemeckou politiku, prostredí, které by státem uznaných kolébek nesprávného principu jevištního principu.
bylo rovnocenné politickému ovzduší ceskému, a které
by bylo stupnem na ceste d0' Evropy.
Ale je otázka,
»Deklamacní umení« se obycejne ríká. Podívejme
se na to trochu zblízka bez velkých pover. Je treba
~a, i když se Nemci smírí s Prahou, což bude trvati
j te delší dobu, vytvorí tím toto pf'o6tredí nemecké mít uši neotlucené, abychom pochopili, jaké je t,o vlastpolitiky. Je možno, že se smírí s Prahou, že do ne umení. Ujedte na cas nadobro z Prahy, toulejte se
ní prijdou, ale tím eo ipso nezískají ješte prostredí,
po lesích, po horách. Anebo žijte v nejaké jiné zemi,
ktert by znamenalo protiklad provincionalismu a vstup
kde mají také dQbré divadlo. A potom zajdete do Nádo eHopské politiky. ta paralela mezi Nemci a Prarodn,ího. Takto oprošteni a osveženi vycítíte nejlépe
hou a (echy a Vídní má chyby všech par alel ; vystikazy jevištní deklamace. Reknete pak možná, že to
huje p uze cást: pomer Vídne k Cechúm a naopak je není umení, ale paumení, že to kdysi neco bylo, ale
j n) než venkovských Nemetl k nemecké Praze, po- dnes že to nemá smysl. Je to haraburdí, které tarasí
d mámena mysli nemeckou minoritu pražskou, nebo cestu dobrému, životnému a zdravému tónu, který
Prahu, pokudjest to symbol ceské politiky.
v sobe má každý clovek a každý herec.
le i v tomto hlasu je videt pokus o novou oriel1t»Deklamacn.í umení« je nesympatické
predevším
taci v nemeckémtábore. Prijdou-li Nemci- do Prahy,
svým rysem libovolnosti a nepromyšlenosti. Studuje-I·i·
níž chtejí vytvorit stredisko svého kulturního i po- hudebník nejakou skladbu, musí jil zvládnout technitickéhoživota, ne do Prahy, v níž by spatrovali nepocky i obsahove, musí najít onen jedinecný priléhající
IitickouCanossu, je v tom zase kousek, který by priblítón. Touž práci má herec venovat nalezení t~'>nupoil oh~ národnosti k sobe.
stavy jím vytvárené. T0' je podmínka vytvorení role.
Ale vezmeme-li do ruky práve to cís],o »Deutsche
U houslisty se to rozumí, u hercú to bývá odsunuto
Presse«, které obsahuje tento clánek LorenztlV, vidíme
do pozadí. Deklamace se drží vnejší charakteristiky
noviny, které by klidne mohly vycházeti nekde v ne- postavy. A odtud ploch0'st jevištního prednesu. Z bomeckémi. Píše se tam hlavne 'O zahranicnkh otázkách,
haté palety bývá použit0' jen nekolika barev. Z cetitropolitické zprávy naše spíše mají ráz d0'pisú z ci- ných rejstríkLl vytahují herci jen nekolik a nejen to:
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ani, jeden od druhého se v té veci neliší nejak nápadneji. Je to crescenda a descrescendo, avšak bez opravdové gradace. Chybí obycejne uvedomení dramatické
pátere, pil:íre, základního rytmického proudu, vzhledem k nemuž je nutna primerovat každý tón, každé
hnutí, každou barvu. Je tu mnoho detailu, mnoho pocátku a mnaha vyústení, avšak není t,o vyústení mocné: máte dojem deravého mechu, jímž uchází vzduch.
Je tu p, f a ff, velmi zrídka pp a mf. Polotóny a modulace neuslyšíte v divadle nekdy ani v jediné partii
dramatu. Stálé forte a fortissimo jednak znemožnuje
hercum další gradaci a vyvrcholen,í - nebot dále nelze
jít, jednak unavuje sluch obecenstva. Naše divadla se
pri tragedii' mení ve rv'oucí domy. Nikdo si nezapre,
že to pusobí trapne, patrne to vedí i herci. Ale delá
se to vesele dál, kritika to 'chválí ... Jako je treba rozlišovat sílu od surovosti" tak také je treba rozlišit
pusté rvaní od hlasu dramaticky vypjatého.
Velkým nedostatkem naší jevištní mluvy je tedy
malá schopnost ovládání dynamického a témer naprostá neznalost rytmu dramatu, což by vyžadovalo
ovšem bližšího v)Tkladu. Promluvme však jen o jediném nedostatku jevištní deklamace, která spadá do
oblasti rytmu. Je to clenení.
Omyl, puvodem patrne profesorský, je dogma, že
všechno, co se na jevišti mluví, musí být nálež'ite ucJ.eneno. Možná, že bych se dal v teoretické závažnosti,
tohoto dogmatu presvedcit, ackoliv už zde bych postaviL námitky charakteru hudebního. V praksi však
se 'objeví tento dusledek: Každá veta a veticka, každé
slovo a sLuvko je cleneno, t. j. oddelene nebo zduraznene vyslovováno, nebo aspon silne naneseno. Je to
kousm,í dialogu, jež se dodržuje i v prípadech neuveritelných. Váha slova a vety je precenována
ovšem
z duvodu srozumitelnosti,.
Ale daleko duležitejší je
celek. Jako v hudbe jsou frase a souvetí, tak i v dramatu. Porušovat jednolitost tohoto rytmického proudu
znamená borit dramatickou stavbu. Jsou prece místa,
jež 11lIutnoprehlédnout, pres než je nutno se prenést
lehoullIce. Protože si tohoto hudebního zákona naši režiséri ani herci, ani, kritikové nevšímají, jsme svedky
toho, jak dukladne slabikují po celý vecer tri akty
i prevážne konversacníha charakteru.

4. cervna 1925.

Zdenek

Nemecek:

Chrysantéma nebo citáty z Lenina.

»Meyerhold znova obléká frak. Nu -což
- možná, že se to nekomu líbí, ale není možno do dírky
fraku místo dekadentské chrysantémy zastrciti citáty
z Lenina.«
V této vete, která je typickou pro styl:isty dnešního
radikálního Ruska, je nejen povzdech, je soud, je odboj, je i zatínání pestí dnešní komunistické kritiky divadelní a revolucních dramatiku proti tem, kterí dnes
ruské divadlo vedou, delají a hledají v nem nové cesty.
Vsevolod Meyerhold je dnes nesporne nejschopnejším moskevským režisérem, má i své divadlo, udává
tón a pocítá se s ním. Je stále ve styku s cizinou, a
volens nolens je ovlivnován i, mentalitou jiného sveta
než je dnešní svet moskevský, celkem separovaný od
ostatních cástí Evropy, zabarikádovaný
pasovými a
visovými prednisy i nevraživostí politickou. Ve' všech
statích ruský-ch divadelníku, pocínaje lidovým komisarem nár. osvety A. Lunacarským a konce deklarací
Svazll revolucních dramatiku
zaznívá jeden vudcí
motiv: Divadlo není jen pro umení, divadlo nemá
obrážeti život, v nem nemá návštevník najíti, ohlas
svých zastaralých myšlenek neb omšelých zásad, podaný básnickou formou, divadlo - tot motor boje
(rozumej trídníha), bacil nadš'ení a predtucha blízkých událostí, úžas a radost nicení haraburdí starého
shniléha sveta -; to vše recí dramatickou pronešeno
zní daLeka presvedciveji a jasneji; obecenstvo tam neshledává odraz všedního života šesti šedých pracovních dnu s jejich starostmi, - nýbrž v divadle má
píti z'e zdraje živé vody revolucní. Žádný meeting,
žádný plakát, žádný sebe imposantneiší rudý cár nemuže presvedciti lépe 'O novém rodícím se svetovém
názoru, než revolucní slovo mluvené z príslušne uprav'eného prostranství
divadelního.
presvedcivé slovo
a živote nové jednotky, kterou už není jedinec, nýbrž
lidský kolektiv, dav, massa. Ale - není revolucnosti,
je-h na scéne pet rudých praporll, venku na divadle
propagacní plakát, scénická hudba z motivu »Internacionály« - to nestací; je nutno celou bytostí vžíti
se do divokosti revolucionáru cinu a na scéne žít ;t!;ich
životem. To prináší ovoce. Revoluce sama musí býti
pákou
divadelnictví, býti duší jeho postav, ona musí
Tema je obsáhlé. Napsal jsem o tom, C'Ú nejvíc
nahraditi
Moiru antické tragedie.
v našem divadelním prednesu vadí. Doufám, že nePráve moskevská sezona neuspokojila komunistické
jsem jediný. Perná práce ceká toho, kdo by chtel zmedramatiky a kritiky. Orientace lehké satiry, fraškonu uskutecnit. Nesprávný princip deklamacní je práve
vého tónu - podle názoru Rošala v divadelní revue
tak tradi'cne umaný a zakorenený, jako školské pred»Umení pracujícím« - tot vzdání se, zajetí; útek od
nášení básní. Vzpomínáte té specifické melodie, stouheroického melodramatu a massovéha dramatu sociálpající a ke konci verše skutálivší se stereotypní kaníha, který není líbivÝm »kasovým«, ale je cestne redence? Verte, že škola není bez viny na stavu naší
voLucním
a jedine odrážejícím duch doby, tot charakjevištní mluvy, a chcde-li jediný srovnávací poukaz,
teristika minulé sezony.
tož vzpomente, jaká péce s,e venuje až do maturity
Hle, jakými slovy tento kritik resumuje uplynulé
výslovnosti, a jak daleko jsou po této stránce ci:no- divadelní
období:
herci, v prumeru vzato. A tu bych zasadil rád nevy»Vzdušný pirog« - tot kronika roztažená do 3hodinové
vinutost naší divadelní deklamace do rámce povšechrevue Music-Hallu.
»Bubus« jest mimorádnou
chybou taného úpadku kultu rec'~',at už se jeví v drmoleni unilentu. Meyerhold ztratil cit pro míru, uvedl na scénu nejversitních profesoru pri t. zv. prednáškách,
anebo
nudnejší frašku. Cínské divadlo - vysoká deklamace, vše to
v recnických výkonech státníkll,' politiku a prednášecu
jest úpatím originálního
recidivu. »B1echa« a la Russe -všeho druhu. Živé slovo ceká na vzkríšení v celém
bojím se, že na parížs!>:é výstave žádný Francouz by neponašem živote. Jevište je nejpríhodnejším
místem, kde
chopil, je-Ii to divadlo emigrace nebo emigrace divadla.
by mohlo živé slovo vstát z mrtvých. Jest :rua režisé»Sv.
Johanka« Komorního Divadla jest impotencí, která ani
rech, hercích a herec1cá:ch, aby rozvinuli živé slovo ve
nepresvedcuje,
ani nikam neláká. A pri tom všem nelze
vší jeho úcelnosti a kráse, ab) mu dali jeho starodávné
tvrditi, že snad Cechov nevyrostl v herce obrovských kvalit,
jedinecné poslání.

Plltomnost
že Granovský není mistr nebo že Meyerhold

je bezvýznamný
a radový režifér, nikoliv, ale znamená to, že o b dob í mír u
b u r ž o a s i í spoj ilo pevnými sponami pravé s levým,
oportunismus s revolucionárem.
Odcházej ící sezona tot
období signálu: »Pozor, chraií.te se!« Tedy - chceme udelati
krok do revolucního prostranství,
ale jednou kalhotou zustali jsme viseti na dverích, druhá noha pošinula se sice
vpred, ale dál jsme se nedostali, stojíme. Prokletá minulost
nás drží, visíme na ní. Nejoptimistictejší
druh umení lot tragedie. Tragedie s katastrofálním
koncem vyvolává
u posluchace reakci a protest. Napíná energii. Podnecuje
boj. Ai nové divadlo, nový autor, nová hudba, nový režisér
a herec ukáží ty osudové davy, zástupy v zápolení, falangy
lidu ve vítezství i v smrti. Nech! ukáží jednotlivé životy
lidí revolucí nepochopených, revoluci nepochopivších
a
proto vyhozených za palubu života. Nech! predvedou nám
na železo-betonovém podklade dnešního mesta a vesnice, na
pozadí radiových dálav nové masky. Ostre vyrezané a silné.«

at volání dnešních

revolucních

divadelníkll

ru-

'th ...

ám, kterí žijeme mimo SSSR, vzdáleni tohoto
tredí, se zdá. že vítezná revoluce ucinila vskutku
. krok. Zasáhla vše. Vybudovala administratirvu,
orila jistou atmosféru, snaží se proniknouti
do
bky, zborila staré názory na právo a mezinárodní
iku, zdolala dnvejší ';spolecensk)r 'názor, porušila
ici rodinnou, ale - dosud nepokorila v·elkou scé. Dokud velcí duchové ruského divadelnictví neudou presvedcení, že komunistická revoluce je zárpaprskem lidstva, že marxisticko-Ieninský
proje štestím, mravností, ideálem - do té doby rece nepokorí ruské scény. Dokud revolucní dramanepresvedcí vudcí duchy, že materialistické pojetí
je jedine správné a vystihuje mentalitu
90%
ate!stva, že dríve je kus chleba než sladká idyla
'nná, než shnilý produkt i'nteligentství, jakým je
odnost a materský jazyk, že ideálem je kollektiv a
O hospodárství, že komuna a hospodarení,
rekneme
. mužll (a tudíž il 20ti žen) na jednom objektu je
vví forma než hospodárství jednoho muže (a jedné
y). že duše davu je hodnotnejší a pravdivejší než
jedincova a že tudíž život techto lepších a »vyš« forem a jevlI má býti motorem nové tvorby dilní, dotud nezískají velké scény.
obre snad bude, uvedu-li nekoLik výnatkLI ze zajíé deklarace »Svazu revolucních
dramatiku«.
)Svaz revolucních dramatiku« jest názoru, že divadlo jest
ustav sociálne-výchovný. Vždy, kdykoliv ve hlave spolecnosti stála trída uvcdomelá a silná, divadlo nabývalo práve
hoto významu. Všecka nejvetší díla dramatická mají hlutrídní charakter a skrývají v sobe, podrobíme-li je anamarxistické, výchovné tenru2nce, jej ich úcelem je bud
iltvrditi sebevedomí vládnoucí trídy, nebol podríditi si ideo'i tríd druhých. Všelidskému významu i nejvetších dratických del prekážela úzkost trídního stanoviska, jak to
Ime i v t. zv. klasických érách. V tech érách ovšem trídy,
ré divadlo delaly, byly plny sil a cílevedomy. Cítily, že
ji právo ríditi a rovnati cesty celé lidské spolecnosti, ale
to byly trídy vyssavacu, exploatátoru;
proto dramatická
la tcchto dob musí nésti tuto známku. Ovšem v nové ére,
~ ž se zapocala v ríjnu 1917, je možno, že objeví se v Rusku
rada dramatiku stojících
na, stanovisku
drobné buržoasie,
ho takoví, kterí stojí na hranici dramatiky
buržoasní a
oletárské. Svaz revolucních dramatiku
je si toho plne
om a za pl'edpokladu, že není možno, aby pres noc vy-
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rostla rada ciste proletárských
dramatiku,
snaží se vpoj iti
do svého prostiíedí a soudružské práce i ty, kterí dosud nemohou posta"iti se úplne na pudu nového sveta. Pri tom
jest cílem Svazu postupne ocistiti novou divadelní tvorbu
od všech prímesku cizích širokému a cistému proletárskému
svetovému nazoru. Svaz zcela zamítá to divadelní umení,
jehož cílem není socialismus;
chce, aby ze scény vycházely
nové myšlenky, které by vypjaly sebevedomí nových spolecenských tríd, predevším ovšem základních tríd naší spolecnosti: delnictva a rolnictva. Ríkají nám, že nejnovejší tragedie je príliš melkou následkem nedostatku velkých cílu. mohutných konfliktú, takže nedostatecné morální základy dramatické tvorby jsou postupne nahrazovány skepticismem.
Marxistickému dramatiku
není .treba toho se bát. Život, který
plyne kolem neho, má význam neobycejný. Dokonce i jevy
soukromého
života, spojující
se v celkovém pozadí, mají
význam svctový. Pred sebou máme též pevnou pftdu proletárské ethiky, pri jejímž svetle neobycejne
jasne vidíme
sociální dobro i sociální zlo. Již pred nekolika lety t. zv.
Mistrovská dílna komunistické
dramatiky pokoušela se spojiti prední revolucní drJ.matiky za úcelem spolecné práce.
V tehdejších smerech bylo mnoho naivního utopismu. KollektivnÍ tvorba, pokud se jí rozumí práce nekolika mistru
na témž díle, není nevyhnutelnou
podmínkou
marxistické
dramatiky;
vykazuje tak mnohé prekázky, kterých jsme si
vedomi, ac v zásade nepopíráme její možnosti. Kollektivní
práce musí se projevovati
v jiném: ve vytvorení
prátelského prostredí, kde by se pestoval moderní názor na divadlo, kde by nová díla prísnc byla kritisována,
kde by si
dramatici vzájemne pomáhali a radili. Jakmile Svaz zesílí,
on netoliko rozšírí púcet svých clenu, ale ihned zapocne práci
naznaceným
smerem, aby v techto intencích pomáhal tem
autorum, v nichž drímá jiskra talentu.«

Asi v tomto duchu deklarace pokracuje.
Ke konci nekolik slov o nejtypictejší hre poslední
doby, jíž byla též uzavrena 11l0skevská. sewna. V divadle Meyerholdove dávali »Mandát«, hru, nebo snad
tragikomedii B. Erdmanna. Hlavní role hráli, Garin,
Martinson a 1'apkina. Je to tragický obraz dnešního
Ruska, kde v jakýchsi stále matnejších nadejích od~
umírá stará spolecnost,
která zpocátku ve strachu
o život v prvních revolucnkh letech zalezla pod zem,
pri N epu znova vystrcila rLlžky a ožila; ale dostává se
v ní ii novým lidem, které stvorila rev()luce a kterí jsou
r.a západe neznámi, nepochopitelní: jsou to obchodníci
komunismem - nejodpornejší
produkt
revolucního
casu, jehož se však žádná doba ani národ neušetril,
dovolil-'l,i si luxus revolucního experimentu.
Kr{ttk)T obsah dramatu je tento: B)'val)T bárin chce
si zajistiti klidnejší život v prokletém sovetském prostredí a prijde na myš!enku: Ožením svého syna. Synova nevesta je totiž z hokynárské rodiny, ale má brati-a, který je bolševikem. Tohoto bo]ševicka bylo by
dobre na každý prípad míti v rodine. Bolševik se jmenuje Pavel Sergevic Gulijackin (hraje ho mlad)T herecký talent Garin), kter)T však Marxe ani Lenina
nikdy necetl" nemá o socialismu ponetí, za to však si,
sám napsal mandát - legitimaci komunistickou, proPLljcující mu jistá práva. Celkem to však není nejaká
carovná listi'na. Nicméne však mandát v ruk·ou V)'rostka má kvality omamného prostredku.
Drzost a
velikášství stoupne mu do hlavy a zacne se rozhánet.
Pathetický pitomec a pseudorevoluC11í maniak, který
má býti vlastne sestriným venem pro bárinova syna,
ztrácí pojem o rozmerech.
Ale ke snatku nedojde, Proc? Ponevadž v bárinove
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rodine je služka Násfka. která precetla hromadu
knih
o princích
a princeznách
a najednou
se na nich pomátla.
N astka zacíná hráti. roli princezny.
Rodina
bárinova
skutecne
tomuto zázraku
verí a vidí v ni
dokonce velkoknežnu,
která se vrací,
aby obnovila
staré Rusko.
Bárinuv
syn, míst.o aby se oženil se sl.
Barborou
Serejevnou
Guljackinovou,
ožení se se služkou Nasfkou - velkoknežnou
Anastázi,í Nikolajevnou
(ta shoda jmén!). Ovšem komedie praskne a následek
toho je trapná katastrofa
všech snu bárinov)'Ch.
Tedy na jedné strane
blah6byt
»nepovského«
meštáka ruského,
toužícího
po staré
slave,
na druhé
strane
rudý komedia'nt,
figura dnešního
Ruska revoluce, jež vedl,e siln)'ch porodila
i trpaslíky
a cizopasníky života.
Umení V. Meyerholda
a jeho mnohotvámý
talent
režisérský
zaznamenal
nový úspech.
Na scéne operovalo se Jen. nevyhnutelnými
predmety.
Na príkl. domácí kaplicka, charakteri.sovaná
ikonami - k církevní mu zpevu gramofon!
Použití
zvulwvých
efektu dokonalé, na príkl. zvuky tahací harmoniky,
bez níž
nelze si predstaviti
moskevské
nedelní odpoledne.
Kritika
»Izvestij«
zajímave
podotkla,
že v tomto
kuse není už oné velké distance
mezi dramatickým
talentem spis'ovatele a mezi vynalézavostí
režisérovou,
jako na pr. v predcházející
hr·e »Bubus« a j. Pri tom
však vytýká príliš inteligentské
pojetí hry, které delníku-diváku
muže uciniti nekteré scény nesrozumiteln)-mi; a vóbec hra svým obsahem
je pr)' vzdálena
psychologie
delníkovy a je spíše zrcadlem
života. »bývalJých lidÍ«.
Delníku
a rolníkovi
prý 'nedala
divadelní
období
niceho.
Cili jinými slovy, není možno do frakové dírky zastrciti citáty z Len-ina.

Psychologie
Aldous Huxley;

Náš soudobý hokus-pokus

v psychologii.

Otiskli jsme již radu clánku
o psychoanalyse, které osvetlovaly
tuto theorii s té nebo oné stránky.
Psychoanalysa
má své dobré a
špatnéstránký:
Tento odmítavý
clánek se zabývá temi špatnými.
Vedy jako frenologie, fysiognomie a zvírecí magnetismus nám
dnes pripadají cizí a smešné. Ztratili jsme víru v jejich duležitost. A nemusíme se utíkati ke karikature
teorie magnetismu,
abychom mohli vysvetliti hypnotismus
a sugesci. Ovšem ješte
pred sto lety byl lid, který mel docela bez ironie to,
cemu se ríká inteligentní zájem o vedu, nejnadšenejším
obdivovatelem Lavatesa, Galla a Mesmera. Balzac na príklad veril
docela vážne v jejich nauky, a Lid s k á k o med i e oplývá
pavcdeckými
výklady
teorie, Údertl, zjevení ;'1 magnetických
fluid"1
Kdyl to dnes cteme, divíme se se shovívavým úsmevem, jak
mohl tak vnímavÝ clovek a genuis, jako byl Balzac, veriti takovému fantastickému
žvastu a dokonce si predstavovati,
že to
má neco spolecného
s yedou. Predpokládáme
uspokojene,
že
by neco t<\kového nebylo možnQ v naší osvícené dobe.
Ale bohužel je to možno. Naprosto
vážní diletanti,
kterí
se v roce 1925 o sobe domýšlí, že mají vážný zájem o vedu,
objevili pro svou osobní zábavu neco stejne lehkovážného
a
nepresného,
neco stejne 7;ábavného, dráždivc
a vábive »filo.
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sofického« jako jsou teorie Gallovy a Mesmerovy.
Frenologie
a zvírecí magnetismus odešly za cerriolt magií, alchymií a astrologií. AIe.nemusíme
jich litovati. Duchové našich predku $ námi
nemusí míti soucit. Ba spíše by nám mohli závideti. Nebot
my jsme našli -neco mnohem 2ábavnejšího
než je frenelogie.
My jsme vynalezli psychoanalysu.
Co bude za padesát let oblíbenou pavedou spisovatele, módní
dámy a uprímného, ale nevedeckého
hledace pravdy. Mužeme
býti jisti, že to bude' neco, co za sto let bude pripadati stejne
smešné jako nám dnes pripadá frenologie a príští generaci bude
pripadati psychoanalysa.
Nebot myšlenkový typ, ke kterému se
pavedy obracejí, jest vecným typem. Všechny myslící bytosti
a).c
hledaj í pravdu
nhnými
touží znáti taj emství vesmíru,
cesta.mi.
Vedec vychází z pokusu,
vyzkoumaného
dukazu a
z prísné logiky. Nevedec, který však usiluje býti. vedcem (nebot
jsou také uprímní mystikové, kterí se o to nesnaží), dává prednost metodám méne namáhavým. Lidé toho druhu jsou obycejne
neschopni vytrvalého
uvažování,
mají jenom nejasnou
predstavu o tom, co znamená dukaz. Verí, že jest možno nadejíti
si absolutno, priblížiti se tajne jistote, nalézti pravdu metodou
náhlého ujasnení.
Když odvrhli nejnesnadnejší
vedy a jejich
pracné metody, ponevadž
jich nepochopili,
oddají se studiu
toho, co jim pripadá jako pravá veda - studiu pavedy.
Predmetem každé pavedy od magie k zvírecímu magnetismu,
00. astrologie k psychoanalyse,
byl vždy elovek clovek ve
své mravní hodnote, clovek jako trpící a radující se tvor. Duvod
j·est- zrejmý. Clovek, stred a v jistém smyslu tvurce našeho
lidského vesmíru, jest nejzajímavejším
a nejlákavejším
predmetem studia. Mimo to víme všechno o cloveku, nebo se tak
alespon domníváme.
ení potrebí predbežné prípravy, než zapocneme se studiem. Vedení o cloveku se jeví jako nejkratší
ze všech cest k absolutnímu
vedení. Odtud nezmenený predmet
studia paved.
Metody všech tech »ved" si jsou navzájem podobny: užívají
analogických
duknu
místo logického uvažování, prijímají
bez
kontroly každý výsledek, který se jim hodí, tvorí dohady, které
pak vydávají za fakta, odvozují pravidlo z nesprávne pozorovaného príkladu, mení oznacení pojmu, kdy se jim to hodí,
pletou si lehkomyslne
post hoc a propter hoc. Tak sestavují
nevedectí hledatelé pravdy svou podivnou a fantastickou
podstatu pravdy.
Nekteré z tech paved se v minulosti
proslavily
na staletí
i tisíciletí. Ale rozvoj pravé vedy, rozsah výchovy a prístupnost
vedení urychlily v posledních letech ohromne jejich šlávu a
úpadek. Astrologie a magie se uchovala v minulosti u civi1isovaných národu na tisíciletí. Ale zvírecí magnetismus
t;val jen
jednu generaci a byl zavržen. Frenologie
se neudržela déle,
a ze slibných pavedeckých sensací dvacátého století se udržely
pocítající kone Elberfeldské
jen dva nebo tri roky a skvelé
N-paprsky v Nancy zmizely skoro náhle v mraku nepovedomosti
po ohromné popularite,
která jich však nepreekala.
Psychoanalysa vytrvala a jiste vytrvá o mnohem déle z toho prostého
duvodu, že její nlCsprávnost jse nemuže nezvratne
dokázati
pouhým pokusem, jako v prípade N-paprsku. Co se týce jiných
velkých paved minulosti, objeví se a poroste presvedcení o jejich nemožnosti
mezi jejich stoupenci, až nakonec i ti, kdož
mají vážný zájem o vedu, to shledají
naprosti nesmyslným,
,~e v ne verili. Ale v té dobe se objeví nejaký nový protivedecký duch s novou pavedou. Bývalí Freudovi ctitelé nebudou
opušteni ve svém zármutku.
Psychoanalytická
paveda jest jednou z nejjemnejších
svého
druhu, jakou kdy lidský duch vynalezl. Fakt jest dostatecne
dokázán ohromnou popularitou ve všech trídách vyj ma vedeckých. A rozebíráme-li
to, shledáváme,
že má opravdu všechny
vlastnosti, které má paveda ideálne míti. Predne se obírá clovekem v jeho mravní povaze. Za druhé nevyžaduje
od svých
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t6 zvláštní výchovy a výjimecné
inteligence.
Není zabí obtížné myšlenkové námahy, abychom mohli sledovati
ddkazy. A ve skutecnosti tu ani není mnoho dukazu v prísslova smyslu k sledování. Každý, kdo verí v nedoložená
jako ve fakta, pocituje duležitost symbolu a více než
ou sílu analogie, muže studovati
psychoanalysu.
A ta
má ješte jiné a presvedcivejší
kouzlo. Lécí neurastenika
je-Ii své sliby, to jest otázkou, kterou se budeme zati pozdeji), jest lékarstvím
s ohromne
vznešenými
vý'. A pro ty, kdož se zajímají o tajemství
pohlaví, vháfd rumenec do tváre - a kdo se konecne (1 to nezajímá? tala spoustu anekdot a nejzajímavejších
teorií. Kdyby
a v sobe slouciti nekterou z metod predpovídání
budouc, nejaký zázracný návod k vydelávání
penez bez práce,
by psychoanalysa tak dokonalou pavedou jako astrologie,
'e nebo alchymie. Snad se behem doby teorie tímto zpuzdokonalí; psychoanalytikové jsou vynalézaví a podnikaví
Zatím ve svém dnešním stavu vyniká neporovnatelne
nad
í magnetismus, frenologii a N-paprsky,
a nevyrovná
se
tem nejvelkolepejším výtvorum protivedeckého
ducha.
á vlastní hluboká nechUt k psychoanalyse
vznikla, když
poprvé pred mnoha l~ty cetl Freudovu knihu o výkladu
Jest to soustava symbolismu, kterou analytik premenuje
osti v tajné sny, a to otráslo každou vírou, kterou jsem
mohl míti v tento systém. Když jsem cetl tento seznam
16 a tyto oplzlé alegorické výklady prostých snu, zdálo
" že jsem neco podobného videl již dríve; vzpomnel jsem
• príklad na starý výklad Salamounovy
písne; pripomnel
si ty puvabné zvírecí báje, na nichž se naši predkové ve
veku ucili znáti vysoc~ etický smysl prírodních
dejin.
boval jsem vždy o tom, že oy byl leopard živým symbolem
vým (nebo jak tvrdily jiné bajky,
dáblovým).;
Ani
tví jsem nikdy uprímne neveril, že zamilovanou
dívkou
(sni Písní
jest prorocky Církev a jejím milencem
'tel. Proc mám tedy uznávati symbolismus, který vymyslil
Freud? Není tu více duvodu k víre, že stoupání do schodu
létání se ve snu vyrovná smilstvu, než že dívka ze Salavy písne jest Kristovou církví. V íednom prípade tu
tvrzení nejakého zbožnéhol teologa\, že zdánlive
nepísen jest ve skutecnosti, vykládáme-Ii
ji správne, výnevinné a vskutku chvályhodné touhy po Bohu. V drupnpade tu máme lékare, tvrdícího, že nevinné jednání ve
jest, vykládáme-li je dukladne, symbolem pohlavního aktu.
o z nich nepodává dukazu; každý nás ponechává s holým
oIoženým tvrzením. V obou prípadech musí uveriti jen
o mají vuli uveriti; není tu dukazu, který by si vynutil
skeptikuv. Je opravdu docela neuveritelno,
že cemu
fantastickému, jako je teorie o výkladu symbolu (které
mamenati všechno, co se hodí analytikovi
do krámu)
a vubec kdy prikládati ta nejnepatrnejší
vedecká cena.
odem receno, zatím co se všichni psychoanalytikové
( v názoru na prvotrídní duležitost snu, rozcházejí
se
v jejich vykládání. Freud nalézá potlacené pohlavní
každém snu; Rivers rozluštení myšLenkového rozporu;
nli k moci; J tlng trochu od všeho. Zdá se, že psychoé žijí v zázracném nadsmyslném svete filosofu, kde
správné, všechny veci pravdivé, každá námitka odMohou si dovoliti útrpne se usmívati na jiné vedce,
po blátivém svete, kde muže býti v daném okamžiku
jen jedno ze dvou opacných tvrzení.
ický výklad snu nejprve otrásl mou vírou v psychoAle systematická kritika této teorie mela zacíti tezkoumání jejích základnejších nauk. Jest zde na prípoklad, že jsou sny vždy hluboce významné. To bérou
za uznaný fakt, ackoli lze, mírne receno, stejne
ti, že sny nemají prakticky významu a jsou pouhou
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náhodnou radou vzpomíIllek, uvedených v pohyb na popud fysický, vnitrní (jako zažívání), nebo vnejší (jako zvonení zvonku
nebo hrcení povozu).
·Psychoanalytický
predpoklad, že jsou sny v nejvyšším stupni
významné vychází nutne z ješte
základnejšího
predpokladu
To reudovského
podvedomí. Císti popis psychoanalytického
podvedomí jest jako císti pohádku. Jest to ohromne vzrušující
a
dramatické.
Praví se tu, 7.e podvedomí jest jakýmsi doupetem
nebo peklem, kam se posílají všechny naše špatné myšlenky
a touhy, které odporuj f našim spolecenským
povinnostem
na
svete. U dverí stojí tajemná bytost jménem Censor na stráži,
aby nemohly ven. Život v duševním podsvetí jest velmi cilý.
[)ábelské touhy bující v doupeti podvedomí se stále snaží uniknouti, a Censor jim musí brániti, aby se nevynorily na povrchu
vedomí. Obe strany užívají nejneobycejnejších
a nejvynalézavejších lstí. Spatné myšlenky
se prestrojují,
odívají se do
beráncího roucha a vynoruj í se jako dobré myšlenky;
to se
stává ve snu. Odtud význam sntl a nutnost vykládati je symbolicky, aby se odhalil jejich tajný smysl, t. j. špatná touha
pod zakuklením. Nekdy, když jsou špatné touhy príliš na neho
silné a jemne jej odstrkují
s cesty, obstará jim Censor sám
jejich maškarní
oblek, žádaje, aby nosily masku a domino,
aby se vedomí príliš nepodesilo pri pohledu na jejich ohavné
tváre. Ve vyhledávání
lstí projevují
Censor a potlacené myšlenky neuveritelnou
vynalézavost.
Zanechávají
doj:em, že jsou
mnohem inteligentnejší
než ubohé hloupé vedomí, které by si
nikdy nedovedlo predstaviti
takové dumyslné triky a plány leda že by náleželo psychoanalytikovi.
Všichni psychoanalytikové
prijalí bodre tuto vzrušující
antropomorfickou
báji za svou
pravdu a pokracovali v dukazech: na jejím základe, jako by to
byl vedecky dokázaný fakt,
Všechna ostatní velkolepá »fakta« psychoanalysy byla po prozkoumání shledána pouhými predpoklady
presne téhož druhu.
Jest tu na príklad predpoklad rozsáhlé existence Oedipova komplexu. Jest tu predpoklad, že malé deti mají pohlavní pocity
a touhy. Freund nás ubezpecuje, že deti u prsu pocitují pravou
pohlavní rozkoš; a na dukaz toho nás vyzývá, abychom se podívali na jejich tváre, které mají pri ssání práve takový spokojený výraz, jaký následuje v pozdejším živote jen po pohlavním aktu. To jest obzvlášte vedecká cást dukazu. Stejne dobre
mužeme ríci, že výraz hluboké moudrosti a bystrého pozorování,
který casto vidíme na tvárích
nemluvnat
ležících spokojene
v kolíbkách, jest dukazem, že jsou velikými filosofy a premýšlejí o problémech svobodné vule a teorii vedení. Nebo jest tu
predpoklad,
že ty nejnormálnejší
lidské bytosti jsou ponekud
homosexuální
stejne jako heterosexuální.
A tak dále. Není
uvedeno jediného
dukazu techto tvrzení.
Ale všechna
jsou
brána za fakta,
Psychoanalytikové
háj í svou teorii poukazem na jej í praktické lécebné úspechy. Ríkají, že se lidé vylécí psychoanalysou;
proto musí býti psychoanalysa
správná v teorii. Ten dukaz
by byl presvedcivejší
než jest, kdyby mohlo býti dokázáno:
za prvé, že byli lidé vyléceni psychoanalysou,
když zklamaly
všechny ostatní metody; a za druhé, že byli vyléceni psychoanalysou a ne sugescí, které bylo nejakou oklikou užito pri
psychoanalytickém
obradu. Ve své znamenité knížce »Analysa
psychoanalysy«
zaznamenává
dr. McBride prípady stihomamu,
který se pokládá za zvlášte citlivý k postupu psychoanalytických metod, který byl vyhojen prostým postupem rozumného
uvažování s nemocným o jeho strachu. Na možnost sugesce
pri psychoanalytickém
lécení se musí pohlížeti vážne. Psychoanalytikové
ovšem rozhorcene
zavrhuj í tento úsudek a prohlašují, že jest sugesce jejich systému úplne cizí a že jí nikdy
nepoužívali.
Uverejnené
výpocty jejich prípadu povestný
a opravdu poburující prípad »malého J eníka« jest dobrým príkladem, tím spíše, že Freud pri jeho vysvetloyání
jasne odpo-
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vídá predem na nmitku, že díte, které se priznalo
lásce k matce a touze zabíti otce mohlo býti

ke krvesmilné
ovlivneno su-

gescí - dokazují docela jasne, že se tu sugesce užívá a musí
užívati, at již vedome nebo nevedome. Jak prekoná psychoanalytik t. zv. »odpor« svého nemocného, aniž by se uchýlil
k sugesci? Lécí-Ii se neurastenikové
psychoanalytickými
metodami, to proto, že jdou k analytikovi
s duverou
v jeho
moc; prijímají
jeho tvrzení, že trpí potlaceným komplexem a
uzdraví se, jakmile sc projeví na svetle vedomí. Vydají se
sami v jeho ruce. Svým casem· si psychoanalytik
vytvorí nádherný komplex, datující se ode dne, kdy bylo jeho nemocným
dva roky. »Zde jest vinník. Privedli jsme jej na svetlo boží.
N'yní jste uzdraven.« A neurastenik
jest uzdraven. Ale možná
že by k uzdravení bylo došlo mnohem rychlejt, kdyby hned
z pocátku bylo užito sugesce a hypnotismu.
A kdyby bylo užito
jiných metod, nebyl by nemocný odcházel pln fantasie a pro
každého k neurastenii
náchylného
cloveka nebezpecné a odpuzuj ící mytologie o psychoanalytické
teorii.
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lentu, je skoro jediná vec, která se v tomto státe nerozdeluje a nedá rozdel'ovati podle politického klíce.
»Dovedeme se ješte postarati,« praví »Právo lidu«,
»aby prirozené právo demokracie došlo své platnosti
i na tomto poli.« Ale, pánové, o co se chcete ješte postarati'? Vždyt už jste se dokonale postarali. Co chcete
uplatnovati dále? Máte ješte nekoho v záloze pro vyslanecká místa?"') »Máme všechno právo ocekávati,«
koncí »Právo lidu« SVLljepilog, _ »že vážné a slušné
strany dovedou v celkovém zájmu demokracie zastati
se prinópu, o který naší strane jedine se jedná.«
A jaký jest to princip, milý 'Otce - zeptá se žácek
svého roditele -, o který jedine se tu jedná? - To
jest, milý synu - odpoví mu otec - princip vyžírání
republiky. - A co ten celkový zájem, milý otce? To jest rouška, mi:lý synu.

i
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atheismu.
1.

Epilog k afére. »Právo lidu« se pojednou horlive
vhrnulo na bojište, pokládajÍ<:' je patrne již za opuštené, a venovalo záležitosti jmenování p. pos!. Habermana vídensk)'m zástupcem naší republiky krátký
sice, ale výrazný a statecný epilog. Hlavní dojem, který
lze míti z tohoto epilogu, jest ten, že slova jsou zadarmo a že kdokoliv, má-li dosti smelosti, muže užívati
v prospech svuj a v neprospech jiných jakýchkoliv slov,
která mu napadnou. Tak se stalo, že »Právo lidu:<
vidí v kampani, která byla rozpoutána proti jmenování
p. Habermana naším vídenským zástupcem, dukaz,
jak velice dosud našemu verejnému životu chybí morálka a gentlemanství. Dále ujištuje »Právo lidu«, že
v ta!vový'ch záležitostech dovede se postaratÍi o to, aby
byl dán pruchod prirozenému právu demokracie. Do
reci faktu preloženo znamená toto ujištení, provázené
jakýmisi tajemnými hrozbami, že »Právo Hdu« se postará, aby i na príšte ruzní Haberman.ové byli proti
výslovnému znení ústavy jmenováni placenými státními zamestnanci. Uvésti své pocínání nejakým zpusobem v souhlas s ústavou, o to se »Právo lidw< nep')kusilo ani slovem, predpokládajíc dle všeho, že ~ístava
republiky nedosahuje s'ociálne demokratické strane ani
po kotníky, a dávajíc na srozumenou. co odjakživa dávali, na srozumenou všichni držitelé moci, od velmi
konservativních
až po velmi pokr'Úkové: stujž místo
dllvodu má vule. Pokud se týká oné výtky, že kampan, vedená proti Haberman.ovu jmenování je dukazem nedostatku morálky v našem verejném živote, je
to prí pad. pri jakém se 'obycejne ríká: tady už prestává
všechno. Racte, prosím, dobre pozorovati fakta: stane
se, že se strany dopustí politicky nemorálního cinu.'
Ve jménu morálky pocne s'e pr'Úti tomu kampan. Když
strany konecne otevrou ústa, vyleze z nich výtka, že
jejich odpúrci nemají dosti morálky. Což, jak jsme
rekli. je možno pouze proto, že slova jsou zadarmo
a že jic-h múže užívati každy, jako každý mLlže sebrati
kámen na silnici. Pokud se pak týká oné výtky, že našemu životu schází poctivé gentlemanství, je to detail
humoristický pro každého, kdo mel príležitost sledovati, jak si koali:cní tisk . predstavuje
gentlemanství
v praxi. Pánové, máte moc, hlasy, úrady, peníze, nechtejte míti také ješte gentlemanství.
To, vedl·e ta•

Milý Peroutko,
1. ptáte se, co jSjem na Vás chtel operovat. Na Vás nic, ale
na Vaší stati vážný chorobný zjev, jenž se nazývá paralogismus.
Jest to vadný logický postup, jímž ves mernou úcelnost, které
nepostrehujete
v prítomnosti, postulujete do budoucnosti, ac zákony logiky a kategorie myšlení se prece i1emohou žádným po.
krokem zmenit.
2. Aby nebylo nedorozumení. Nestavím se za Kantovu noetiku.
Jsem naopak presvedcen
se svatým Tomášem Akvinským
»de
obiectiva veritate idearum universalium<<. Prehlédl jste v mém
dopise tri latinská slovícka: »Posito, non concesso«. Chtel jsem
pouze vyjít na pul cesty vstríc Vaší skepsi. Vyloží-li ten ci onen
filosof vývoj metafysické
potreby, ješte jí tím nevysvetlil ani
neodstranil. To jest opet jeden z paralogismu
doby inaugurované vývojovými
theoriemi, jejichž hlasatelé dovedli sice vykládat, jak se svet vyvíjel, ale ne jak vznikl.
Že nestojím na
noetice Kantove, pokládám za nutno prohlásit ješte z jednoho
duvodu, pochopitelného
pouze katolíkum:
Není mi jedno, pod·
kládají-li se mi názory, jež považuji nejen za mylné, nýbrž které by byly i veroucným bludem.
3. Pravíte, že jsem naplnen onou pokornou odvážlivostí, kterou mají dustojníci Armády Spásy. Bohužel nejsem, ale chtel
bych být. Chasterton napsal kdysi, Žle obecným mínením o Armáde Spásy jest, že má dobré cíle a špatné prostredky. Pravda
že však jest opacná. Armáda Spásy má nesprávné cíle a špatné
prostredky.
Nemyslím tím zrovna ten turecký buben a ty staromódní uniformy, ale tu jejich odvabu k tomu, co nazývá svatý
naše katolická pastorace pocíná.
Pavel »pohoršením Kríže«.
již sestupovat se svých milostpánských
starorakouských
výšin
a ucí se chodit k jednotlivcum,
hledat ztracené ovce až na nejzazší periferii. U nás jsou to zatím nesmelé krucky jednotlivcu
a reholí. Ale príklad z ciziny ukazuje, že i pro nás jest tato cesta schudná.
Proto js.cm, se postavil se svými disputacemi a ne ponejprv - doprostred samotné jámy atheistovy.
Že lidstvo žije ješte z residua krestanské morálky, ac na druhé strane
myslí. že vedeckým zákonem soužití jest darwinovský boj o ži·
vot, je tretí paralogism naší dob)". Je jen otázka, jak dlouho
lidstvo s tímto residuem vystací.

I

. *) Pri uzáverce listu docítáme se v novinách,
republiky odmítl potvrditi jmenování Habrmanovo,
svetluje, o co se chce »Práyo lidu« postarati« .

že president
címž se vy-

Prítomnost
4- Váš melancholický atheism je podle mého názoru tedy pravdIvý pouzc subjektivnc. O Vaší uprímnosti jsem nepochyboval.
Otázku jeho pravdivosti objektivní v techto dopisech asi vyffdlme. Nechci Vás také obracet na víru svými dopisy. Zatím
chci se jenom se svou hudbou postavit také na Václavské nám ti a dckuji "ám, že mi to umožnujete. A pak ješte z jednoho
ddvodu, jaksi sobectcjšího jsem navázal tuto korespondenci.
Je
mJ prímo oddechem a zotavením diskutovati s Vámi po polemi'ch s pologramotn)'mi novinárskými pošetilci.
Pozdravuji \'ás uprímne. Váš

Dr.

A/fred

Fuchs.

II.
Pane rcdaktor,c,
mu lm sc hlásit o slovo k této »atheistické« debate, ac se tím
etnu v ncccm v jedné fronte s Alíredem Fuchsem.
Je rozhodne sympatické, že se jednou mluví o Bohu, rekneme,
t1ekomllfomisne. Myslím, že nic tak neprispívá k zapuzování
Boha zc skutecnosti života, jako to vecné hraní s pojmy, jehož
konecnou moudrostí je pro rozpacité intelektuály,
že Buh je
vlastnc ncco co není Buh, a že všechno, co se nám jaksi uzdá,
J vla,tnc Bllh. Lidový odlesk této filosofie
se spokojuj,c kontatováním, že »ncco bejt musí«.
Toto »neco« jest neškodná
revercncc nevcrícího, který smekne pred pojmem, aby utekl sku·no,ti. Skoro se zdá, že i ta Prozretelnost
s v;elkým "P« jest
necím, co skutecného theistu musí trochll urazit.
Zde by, mohl
ffci sv~ slovo nejpoctivejší theista našeho protestantismu,
prof.
Hromádka.
Mnoho lidí stojí pred oltárem neznámého Boha, jako apoštol
&vel v Athénách. Cekají snad na slovo Pavlll dnešní doby?
I za Bohem se muže zdarit; ale jest potrebí se vyrovnat
Ikou bolestí duše: jest spekulace, i ta, která se opírá o veá fakta, tou absolutní c.estou lidského poznání? Nejsme
aeeni hned, hledáme-li Boha stejnou metodou jako nový
1JrVCk?Žádá-li se po nás víra na jedné a poklonení hypothese
III druhé strane, máme právo s poctivým svedomím utéci víre,
to jest vlastne mnoho verit, abychom nemusili verit?
Blahoslavenství evangelia chudých duchem jest skutecne velikým krokem k Bohu, jakkoli se zdá jako ~tvorené k tomu, aby
z ncho lidé delali legraci. Znamená, že se naše duše musí
rzdáti kusu své povýšenosti, že musí pojmout kus neduvery
v postacitelnost a svrchovanost lidských cest poznání.
Nebyli
to právc nejhloupejší lidé, kterí prožili a procítili svou »chudobu
ducha«. Ale ovšem jest to predstupeií. Známá populární postava,
tarý llorálek, jeden z tech, kterí vskutku uprímne a bezelstne
chodí s živou vírou v srdci, doporucuje soucasne prosbu »Bože,
dej se mi poznat«. Cistou spekulací dojdete k pojmovému Bohu
fikci, prosba starého Horálka je lepší cestou. Zná suverenitu
Boží. kterou si krestanské církve obcas samy odbarvují.
»Víra
J dar Boží«, ríkali starí Ceští Bratrí.
Veda, theologie, príroda
to v;e vás uvede snad do bludište pojmu o Bohu. Dar víry
pienášejí.:í hory není naším dílem. Ale odvažte se na stupne,
ne se milosti! Tlucte, aby vám bylo otevreno! Luther rekl
úne o víre: »odvážná duvera srdce v Boží milost«. Nemužeme
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III to, že tak mnoho techto slov jest zprofanováno. Nechceme se
'4I4tslovy ovládat, ale pak se jich také neboj me !
J ou atheisté pohodlí a atheisté zápasu. Vyznáním prvých je
filistrovský animalismus, stejne jako byl a je vyznáním nekterých svátecne verících. Drnzí jsou duše hledající.
At hledají
JIOCtive;ale hledání ntznamená spokojit se s první konejšivou
frází. Jest neco silnejšího ve vír~ v Boha, co se vymyká analyúm. Techto pár rádek není vrženo jako »heslo do pranice«. Promluvili dva pánové z katolického tábora (pri cemž se p. Krátký
dopustil urcitých vecí, které jsou z katolického hlediska vlastne
kac!rstvím), prijmete také tento hlas a vrelý pozdrav všem hleújlc!m atheistum/
Dit.-
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III.

Pane doktore Fuchsi,
vysvetlete mi, prosím, jednu vec: Jak se mužete pri každé príIditosti
prohlašovati
s tak okázalým gestem za katolíka? Rozumejte, chápal bych to u kostelníka, svíckové báby, hokynáre,
cvicitele Orla, ministranta
ale u Vás mne to prekvapuje.
Podle mého cítení totiž katolir.ism není náboženství, nýbrž neštestím. Chápu, že mohou nastati v život~ cloveka chvíle, kdy
ztratí víru v lidského ducha, kdy snaha pc pokroku zdá se mu
marným shonem, nerízeným žádným rozumem, alt. ~o jsou proste
zoufalé chvilky, z nichž prece není možno delati náboženství, a
k tomu ješte náboženství, které stavíme pri každé príležitosti
na odiv. Je vubec možno v dilematu tak osudném ríci jen tak
proste:
»J sem katolík ?« Chápal bych stanovisko Faustovo:
"Wer kann ihn nennen und wer bekennell ... « chápal bych,
kdyby Vám tento strašlivý problém byl opravdu problémem.
Ale ríkati tak velikou vec, jako »J sem katolík« s úsmevem
causeura na rtech, jeví se mi pri nejmenším jako mauvais gout.
Vím dobre, že existuje
jakési sdružení ne náboženské nýbrž klerikální, a že existuje titánský katolicism takového F.
AI. Freda - ale s tím spoleckem ani s tím titanismem prece nemáte Vy nic spolecného a proto mne tím více prekvapuje
Vaše
gesto, kterého snad užívají jenom už ti nejpošetilejší klerikálové
ve vesnidch vzdálenych nejméne tri hodiny od dráhy.
V. H.
V úcte

IV.
Pane redaktore!
Chci Vám neco napsat o necem a pevne venm, že muj dopjs
neotisknete, ježto ho shledáte nanejvýš hulvátským. Jsem mladý
kluk a nepíši také jen sám za sebe, aLe ješte za mnohé. Je nás
hrstka, kterí doposud milujeme
moudrost
a rozum starších.
Budte ujišten, že tento obdiv je poslední agonií našich klackovitých let. Sluší nám prý ztreštenost
ducha a rozumu, víte, my
se príliš chceme líbit, ale líbíme se jako hravé opice v zoologické zahrade. Cteme také »Prítomnost«
a to bez nároku na
predpoklady k moudrosti.
Nekdy bychom Vám rádi vynadali
a nekdy zas jsme ochotni pro Vás zemríti. Dožírá nás na príklad polemika o atheismu. Problém velmi vznešený, ale chtejí-Ii si dva o nem vykládat,
stací na to hokynárský
krám
u mandlu, kde byste si mohl s p. A. Fuchsem celou záležitost
hezky vyríditi. Jsem také atheista a dovolte, abych Vám rekl,
co bylo prícinou, proc jsem se jím stal. Myslíte si, poznání,
duševní boj vyjadrovaný
hlubokomyslnými
vetami, ne, byla to
zcela obycejná facka, jež ze mne ucinila atheistu. Kdysi pri
náboženství ptal jsem se rabína na výklad desatera a sice co
znamená »nesesmilníš« a »nepožádáš manželky bližního svého«.
Byl jsem neobycejne zvedavý clovek a mel jsem rád ve všem
jasno. Rabín místo aby mi oba clánky vysvetlil nebo nevysvetlil, dal mi facku. Stydel jsem se po prvé za svou vírn
v boha, nebot jsem pocítil, že rabín je všemohoucnejší
než buh,
o nemž vykládal. Pocal jsem pochybovat o božství a když pozdeji v meštance dostaly se mi do rukou spisy od Voltaira,
Machara a jiných, byl ze mne atheista hodný opovržení všeho
príbuzenstva.
Prál bych si, aby se o atheismu mluvilo co nejméne, nebot myslím, že on je práve vírou a presvedcením,
kdežto theismus je prijatou zásadou, pro niž se bijí lidé mající
z toho hmotné užitky. Atheismus je mravný, približuje cloveka
k sobe samému. Chtel bych, aby byli všichni lidé atheisty, i ven
Fuchs.
Naposledy chci si ješte zarýti do K. Capka. Nechci mu uprít
nos mezi ocima, naopak, mám ho tak rád, že bych mu prikouzlil nový a vetší! Jeto
naše literární modla, které se klaníme, ale jak ucí historie, vše se opakuje. Proto nekdy kácíme
modlu, abychom ji znovu s vetší slávou postavili. Nenávidím
K. C., když píše polemiky. Vy jste jeho dobrý prítel, reknete
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mu prosím, at píše o zahrádkách, o kráJíckách, o vuni hnoje a
šeríku, ale at nepíše polemiky. Tjertulian praví, že v málo slovech spocívá nejvíce jistoty;
bude-Ii Capek mlcet, má v každé
polemice pravdu on. Polemika je zápas, souboj vet, kde vlastní
smysl není zbraní, nýbrž tercem. Nac potrebuje K. C. psát polemiky, a( to prenechá redaktorum
ideových plátku. Chtel bych
\-ám toho ješte hodne ríci, ale šetrím z lásky k Vám Vašich
nervu a proto koncím s prosbou, by mi byla ona troufalost
prominuta.
Povstala z toho, že \' ás znám z Vašich clánkl"l
a knih. Myslete si cosi o zvrhlém individuu a pozdravujte
pana
Karla Capka.
Zdraví \Tás

Hgr.

o

porotách.

Pane redaktore,
dovolte mi nekolik poznámek k Vašemu clánku.
1. Plate se, chceme-Ii rozsudky
rádné nebo lidové. lmplicite
rozsudky soudcu.-odborníku,
r.aznar.ujete, že rozsudky rádné
rozsudky lidové
rozsudky nerádné. Kdyby ta vec byla skulecne laková, pak nepochybujte,
že by každý rukama i nohama hlasoval s Vámi pro rozsudky soudcu, ježto každý (krome
našich slavných vláddi)
dllveruje
více odborníkovi
nežli laikovi. Ale vec není tak jednoduchá. Kdyby p. Capek s takovou
pílí, s jakou ve své zaujatosti
sbírá v »Lid. nov.« paradoksní
j.Jrípady z porotní prakse, sbíral rozsudky ze soudní prakse, ma
hy už velmi rozsáhlou sbírku rozsudkll, nad nimiž právníkum
i laikllm vstávají vlasy na hlave a budí v urcitých vecech stejnou hruzu pred odbornými soudci, jakou u Vás budí rozsudky
)JoroL A v tom je veliké zlo, jehož nechcete videti.
2. Konstatujete
správne, že naši právníci vyhýbají se problému porot, ale usuzujete
nesprávne, že se tak deje z obav,
aby se neurazil majestát
lidu, a nepoškrábala
bohyne demokracie. Pravda je, že verejnost
si neví s porotami rady, ale
stejne je pravda, že je to velmi pochopitelné. V porotách skutecne casto zaskripne, a je z nich opravdu strach - proto není
nadšení pro poroty. Ale strach ješte vctší je z »neodvislých«
soudu - proto je to odpor k akci proti porotám. Právník i laik
je bezradný: boj proti jednomu zlu znací hoj pro - zlo druhé.
Tedy, žádný strach z demokracie, ale z »nezávislé« justice. Pri
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tom si všimnete:
pochybení porot nepusobí tak znacných škod
jako prehmaty justice:
porota nemuže otrásti právním ráde.n
a citem, ale soud? Pripomnel jste si to nekdy?
3· Broj~te proti teorii o vrozené znamenitosti
lidu. Neeksi·
stuje taková teorie, aspoil nikdo z ní neodvozuje
oduvodncní
porot. Poroty mají duvod své existence v tom, co schází soudltm: v neodvislosti
od vládního r~žimu a v neodvislosti
od
mrtvé litery zákona, která velmi casto zabíjí ducha. A instituce s touto dvojí neodvislostí jest nanejvýše nutná a zasluhuje
nejúpornejší
obrany,
trebas by vyžadovala
znacné reformy.
\'erte, že cloveku je líto té energie, kterou Vy i Capek vyplýtváváte proti této instituci a tím pro instituci, která by naopak zasluhovala
boje vás obou proti ní. Neríkejte:
zákonem
je zarucena neodvislost
soudcovská
a zákonem mohlo by se
dáti soudu moc ríditi se nejen mrtvou literou, ale i živým citem! V teorii ovšem, ale v praksi?
4. Dokládáte,
že lid nebyl vždy výlupkem moudrosti.
Všeobecne máte pravdu, ale doklady jste nevolil šfastne. Byl to
iLstinkt lidu v prípade f!usove, Riegrove, Masarykove? Ne. Bylo
to dílo remeslných ŠtV[IClt a SVlldcll lidu. Je to odporné nynejší
štvaní proti Masarykovi a Benešovi neco pltvodu lidového? Ani
zdání. Ze v prípade Daskalove byl instinkt pražského lidu jiný
nežli táborského? To se mllže zdáti jenom tomu, kdo by neznal
nebo nechtel videti teror ze zdola v Praze a teror se shora
v Tábore. Je ovšem slabostí lidu, že podléhá štvaní a nátlaku,
ale naprosto to nesvedcí o špatném instinktu
(kterého ostatne
nechci l.áj iti).
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S. Porota s,kutecne neposkytuje
právní jistoty. Ate zlepší se
ten stav odstranením
porot? U nás a dnes, ani zdání - pro to
jsou zcela jiné predpoklady.
Vaše cesta je, verte, zcela neschudná.

6. Tedy: reforma porot! Zajisté!
Ale kdy? Dnes? Nikdo
Vám neprisvedcí, kdo si pripomene, jak každá reforma u nás
vede jen ku priškrcení obcanských svobod. Jak má právník i neprávník volati po nejaké reforme, když ví, že se všude uplatní
osobní choutky nejmocnejších,
z nichž nekterý nedorostl ani na
vážného muže, a zakrnel ve svém klukovském klach. rství, když
ví, jak servilne pracuje naše juristika? Dá se heslo omeziti pravomoc porot, a procovští vládcové z ní vyjmou ten nejvlastnejší její úkol: konflikty s vládní a státní mocí. Volá se po
reforme volebního rádu, ponevadž je v nem nesnesitelná vázanost kandidátních listin, a zpupní vládci zruší to, co je na zá·
konu nesprávnejšího,
ale co ohrožuje jejich naprostou bezpecnest: »zkorigují«
pomernost
zastoupení.
Atd. atd. až do alleluja. A páni juristi
devotne aportují
»odborné« oduvodnení.
Proto, když clovek ví, že se pripravuje
reforma nemožného už
trestního zákona, s hrltzou a úzkostí už ceká: kde zase budou
priškrceny obc-:lllské svobody? A za techto pomeru vy voláte:
reformujte
poroty! a divíte se, že právníci i neprávníci Vám
neprisvedcují,
ac v jádre s Vámi souhlasí.
7. Trapné jsou ty debaty o porotách. Trapné, že ukazují, jak
nedokonalé poroty skutecne jsou, a trapné, že ukazují, jak byla
a je zanedbávána
obcanská výchova (skutecná obcanská výchova se solidním základem sociologickým,
ne ten paskvil zavádený ted do škol) a výchova právního smyslu a citu obcanl\.
Kdyby nebylo té bídy, úžasné bídy našeho školství, na než jsme
tak smešne hrdi, meli bychom dnes rádné a spolehlivé porotce a
nebylo by techto trapných debat o porotách. To také ukazuje
cestu k náprave, pravda, cestu zdlouhavou. Ovšem: mluvte o sociologii a právech vle škole a narazíte na tupou hluchotu. A kdybyste došel slyšení, pak by to nejací tupci vyrešili tak, že by
se žáci týrali odríkáváním
císel paragrafu ... A tak clovek se
skeptickou resignací se krcí a ustrašeným
zrakem mluví: nechte
radej i všecko stát tak, jak nám to po tom bídném Rakousku
zustalo; je to hodne mizerné, ale zatím není na lepší ani pomyšlení ... Nemyslíte, p. Peroutko a p. Capku?
V úcte

B. H.

Ješte odpovedi.
1.
V ážený pane redaktore!
Kdo chce býti spravedlivý,
nemuže vždy býti strucný. Poprejete-Ii tedy laskave tomuto projevu místa v »Prítomnosti«,
neracte se domnívati,
že jsem napsal více, než co mne pálilo
na jazyku.
K diskusi, kterou vyvolal pan K. M. svým dotazem v 17. císle
letošní "Prítomnosti«,
dovoluji si tyto dobre rozmyšlené pozll<imky: Mel jsem od pocátku dojem, že dotaz p. K. M. mel
upozorniti naši ver.cjnost na faktum, že maturantu
gymnasia Je
dnes velmi težko naj íti j a k é k o I i v Ilamestnání,
tedy nejen
zamestnání, pro jaké se dlouholetým studiem pripravoval, nýbrž
zamestnání, pro které není trr-ba maturity (na pr. zamestnání
metare).
Obávám se. že tento, podle mého názoru jedine pravý smysl
dotazu vana K. M. nebyi pochopen a že se proto s panem K. M.
mluvilo trochu takovým tónem, jako se mluví se zdravým le·
nochem, kte! Ý by se rád bez práce mel dobre. Errare humanum
est - stává se, že si neporozumejí
i dobrí a moudrí lidé. Pokud
však dOI:!z pa:ta K. M. mel tento smysl, soudím, že otázka,
v nem nadhozC'na. byla V)'soce vhodným námetem k diskusi
o velmi palcivém sociálním probléméu a otázkou velmi hodnou
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jr.t debaty, ponevadi s(juvis~ou s otázkou
telnéll0 znehodnocení ~tudij.

dnešního

nepopí-

Rozumný clánek pana Hudcc, uverejnený
v »Národních Liže
ht dne 28. kvetna t. r., ,:tavii mne nutnosti konstatovati,
"hapu. j~k je mcžno z<'pt"h 8e maturanta
gymnasia
zceia
nodu,e, co vlastne umí. Soudí-li pan Ing. V. A., že maturalÚ
nasia pro p r a k t i c k ý ž i v o t neumí nicl dovoluji si mu
lítnoutI, že maturant gym'la,i" je primárne kvalifikován
pro
ou radu praktický<.h pvv(,]{,n-j (úredníka verejného i soukroo, ucitele a pod.), jednak ve vší zdvorilosti i to, že on sám,
II Ing. V. A., pro ten praktIcký život neumel asi o mnoho
v dobe, když vyšel ze své r e á I k y. Musí se dobre roz\'Jlt mezi vzdcláním všeobecným
a odborným.
Dovoluj
~i
le všcohecne vyzvati k úvaze, zda dnešní pomery
se trochu
I"j od predválecných,. a zda snad pred válkou
prece jen neo snadncjším, postaviti se pred snatkem na vlastní nohy,
je tOIT,Udnes.

i

2e pan K. :'.1.s(: svojí maturitou by nerad delal neco, k cemu
až do,ud mal:.Jrity nevyžadovalo, nemohu mu míti za zlé:
klárský uebo elektrotechnický delník by mel asi malou raI, kdyby ho nekdo poslal na pr. házet cihly na vuz.
P"n Rttllolf Kkiner vyslovil logickou myšlénku, že ten, komu
larí pnjmy k výžive ženy a detí, musí se ženením pockati,
mu !Lho príjmy dovolí srlatek. Bohužel jsou však dnes
,cry takové, že - nehlede k nekolika šfastlivd'1m - matuI gymnasia, konající práci, pro kterou se vyžaduje maturita
nasia, mohl by se trochu slušnc oženiti asi kolem svého
roku. Po prípade také nikdy -- podle toho, jakou

má pred-

w o domácnosti vzdelaného cloveka.
idé, jejichž príjmy jsou zvýšeny primerene ku zdražení žiních potreb, vyvolanému válkou, meli ,by se trochu vmýšletí
ktiže lidí, kterí, majíce skoro vše platiti asi desetkrát dráže
pied válkou, mají na to plat, proti dobe predválecné
asi
ásobný. Zda posléze uvedený druh lidí zaslouží své dnešní
é postavení, o tom se zde zdržuji vlastního
mínení a uvá·
jen slova, která napsal Rud. 1. Malý v clánku »Kvalitademo1<rasiecc
v 3. císle letošní »Kritiky«: »A není mi spra'vé, když ohromná vetšina obyvatelstva
dnes žije za svou
. - a po prípade i nepráci! - aspon v dostatku, zatím
doktor filosofie anebo práv má nyní v Praze po svém tri. etem zvláštním studiu 700 Kc mesícne. Pri tomto platu
tiže bi'ti pražský úredník ani kloudne živ a musí si privyvat - natož, aby mohl krome svých úradu plniti ješte další
povinnost:
neustávající nákladné sebevzdelání
a kulI apoštolát !c<
ohoto problému dotkl se dotaz pana A. P., uverejnený rovv 1;. císle letošní »Prítomnosti«,
na který se však ku poskoro vllhec nereagovalo.
lm napraviti tyto pomery: Faktem je mi, že se dnes proje príliš mnoho inteligence,
zcela presne receno,
príliš
ho studovaných lidi. Je to s nimi jako s tím krémem na
je li ndd" krému na boty, lidé se o nej perou a div si jej
ŽOU
lIa '.hlelJa, je-li ho mnoho, nikdo o nej nestojí.
tedy dl'lat? Omezovat studium? Zatajovat
maturitní
vyní a \·),okost.olsKé diplomy? Organisovat
lépe studolidi; A( plcln);šic;í povolanejší, než jsem já.
pouštím, že hy snad utvol'ení nejaké »strany intelektuáltl«
podohntho útvaru 7komplikovalo a zhoršilo náš verejný
D,)vruu však dosti omluviti, sní-li cást dne1iních intelekrehus sic stantibus a nemajíc, kde by hlavu složila tním domC. Stávab ~e v dejinách, že q té ci oné vrstve
Irlstva bylo treba Hei, že jwu to »také lidé«. Prichází snari
kdy to bude treba ríci o absolventech gymnasií?
la <Í:nni'jakou >'diktaturu inrelektuálu<c. Reklamuji pro ne
Jich orl{anické postavení v lidské spolecnosti. A tu tvrdím,
fesor strojního inženýrstvÍ mohl by po prípade nahraditi
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stflljvudce
na jeho lokomotive,
ne však strojvudce
profesora
za jeho katedrou. Tvrdím dále, že lze sice poslati maturanta
gY!lln:.lsi", aby z nouze šel dclat neodbornou
práci delnickou,
že však nelze posl;J.tI neodborného delníka, aby z nouze šel operovat zápaly slepého streva, nebo pocítat dráhu komety, nebo
i je:} delat na príklad prednostu malé železnicní stanice.
Nedovedu si. i'redstavit,
že by auto rídilo šoféra, a že by
jídlo varilo kucharku. Vážím si ovšem velmi jak auta, tak
jídla, ponhadž,
.;estlizc auto bez šoféra nejede a jídlo bez kuchák.y nevznikne, pak zase. šofér bez auta je zbyte,cni}n a kucharka bez jídla za nekolik dní dokonce mrtvým clovekem.
L>ovt)luj i si doporuciti všem lidem, aby ocenili moudrost bájky
o Laludku a u,lcch a krásu rcení o pokoj i lidem dobré vule na
zem:.
Pokládám téL za nutné ríci o sobe, že jsem svoboden, že nejsem clenem žádné politické strany a že krome doktorátu práv
a v;eottcntho
vzdelání mám také nekteré vedomosti pro praktiL-ký život, znaje své povolání, ctyri moderní reci, tesnopis,
psaní na stroji a znacnou cást Evropy.
Koncím projevem nadeje, že se mi podarilo nikoho neuraziti
a } ri tom upozorniti na leccos, co toho zasluhovalo.
Poroucím se vám, pane redaktore, s projevem hluboké úcty.
Dr. H.

II.
Pane redaktore!
Vím, že jako komunista
lezu do jámy Iv'ové, když píši do
Prí tom n o s t i. Ale myslím si, že Prítomnost., pres její urcitou tendenoi, dopreje i mne místa, když doprála tnlika dopisovatelum. Sleduji peclive veškeré Vaše publikace
a již jed,nou
isem mel sto chutí Vám dopsat, proc jsem komunistou'. Udelal
to za mne doMe básník Hora. Toto ja,ko úvod; chci k veci
pana K. M.
~an K. M. je neštastný artikl »Made in Czech(lslnv.akia«,
nekupuje to u nás nil~do a pro- export nevyhovuje.
TakO'vých
vzdelaných
pmletáru
mají všecky okolní poražené
státy u D á IlmyS'lim tím Rakousko,
MadarskO' - a pnva,žme S k o, habadej.
Co s nimi? Po saturování
Slovenska
nastala
(,dbytová krise - a ta bude trvat dlouhá leta. Bylo naseto po
vlastech spousta stre.dnkh šk'ol - prece bylO' nutno' pred cizinou dakázat, jak vysoce kulturní národ jsou Ir Cechoslováci,
ale prišel pan Da'wes s bankovními
rediteli a praštili do tohO'
svou pestí.
I Vám, pane M. K., urvali financníci nekolik dnu života a
pripravili
o mnoha nocf, jako to udelali statisícum
delníku.
.Jsou to takrka stej'né methody s diktaturou
proletariátllJ, jenže
tj bití jsou jiní. Nebude to dlouhO' trvat, a bude si klást rada
vzdelaných
prD'letáru (ltázku, proc musí být komunisty.
Chtel
byste delat viks? NebO' stavet pánum kuž'elky? Mysli ten pán,
co Vám radu tu! dal, že delat viks je nix? I to se musí tvmet!
A i· k'dybyste
to umel, nemllžete
nava,rit si 110' v hrnci na
polévku a baBt do makulatury
z Národních Listu. K tomu, jak
sám víte, je treba penez, kterých nemáte.
Vaše neštestí je, jako mnoha jiný-eh, že. Vás šk,o!a nicemu
praktickému
nenaucila. Máte jiste gymnasium nebO' reálku, naucil jste se tam císt, psát, pocítat, cili pro praktický život tolik,
co ví hokynárka,
která chodila dO' dvoHrí,dky. Ale ta Vás p,redbehla tím, že ví jak a kde nakoupit a prodat cibuli, rýži, okurky
a hrozny a proto je živ.ata schopnejší.
Vás šknla nicemu notnauoila, co by se dalo hmata,telne využít.
Kdybyste šel, na radu pana ing. A. k Batovi, nejste-li robustní
postavy, mnoho nepo'rfdíte. Nebot i Bata, jak1o' každý jiný padnikatel, cení zametace podle konských sil.
NeraJdím Vám stavet kuželky pánum, ani prodávat
noviny
nebo Vašemu príteli, který mel protekci a dastat se na místo,
na V áclaváku leštit boty. Jdete mezi konské hand1íre, odkou-
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kejte jim to, nebo pro<iáv,ej.te obrazy milQstivé):w 'léta' nebo
Singmvy
s,tmje - uviidíte, jaik Vám první vydelaná kOll'umka
zavoní ,a jak ,za mk podekujete
se za všeckaJ dobre mínená
"otco'vská nauoení« naobedv,a,ných.
Ono se Vám po case mužt; stát, - jste 'p,re,ce mlád - že
Vám pujd,e 'Osud na ruku ,a se do'ckáte toho, že dorvolí Dr. Kramár, ,aby se Rusku bolšeVickému podala ruka. Nedo'voli-li jiCŠte
cekejte - jste p'reae mlád. Za,tím se necemu priucíte a pak se
nebulClete bát dát se vyvést do Ruska nebo kamkQUv, jinde.
Když se budete loucit s vlastí, rucím Vám za, tQ, že maturi,tní
vysvedi6ení zapomenete dQma v šuplíku.
Urbancík.
Nitra, 30. kvetna,.
III.
Pane

redaktore!

Rozhodne mi ne'napadlo proi cetbe dotazu p'. K. M. v 17. cís.
Prítomnosti, že i ode mne se mu má dostati nejaikých ra,d.
Neveril jsem totiž v tv:rdoU! uprímnost
jeho otázky
(kJterá
je v podstate
p'roblémem
zouía,lým) nýbrž cítil jsem k ní
cosi jakO' rQmantické g,esto vuci spolecnQsti, jejíž sva,tou povinností jest, postarati se o nove založenou rodi'Thu p. K. M.
Nemohl jsem p,ochopHi, že by mel pan K. M., vzdQr tomu, že
jak píše, vystudoval
gymnasium,
tak málo zdrav,ého úsudku,
že by veri'i, jako by mu mohl V' ,dnešním spolecenském
porádku, nekdo jiný lépe pO'raditi, jako on sám.
Lec z jeho odpovedi nabližÍm, ž,e jeho sitUla,ce Je vskLutku zlá.
A opravdu dobré rady na jeho dota'z se mu dostalo jedd,ne od
p. ing. V. A. ze Šumperka,
té práve" jež h'O, jak píše nejvíce
pohoršila.
Táže se o radu 00 dela,t - kde se mu nabízí prímo' urci,tá
práce a ejhle' jeho vlastní slo'v,a: "Já bych tre b a t šeL" Tak
mluví romantická
predstava
o' práci, ale ne mužné wzh'Odnutí
pracovat.
I
»~ a,c vím, že jest tO' smešné - není prece n3Jd,eje, že by,ch
to k necemu privedl« - t'O jsou s,lova baby háze}ící predem
flíntu dO' ilta a ne »mladého', zdravého· cloveka«. Jeden z tamejších' reditelu jest vyutDený cukrár.
Ci mysHte snad, že Vy, jemuž studium rQzšírilO' žtvlotní obzor,
budete na tom pri prád hure nežli 14tiletá dwrk,a ci ogar
z Breznice, Pršného', Pasek a ji1ných zaJstrcených koutu Va,lašc
ska, pro než se pri ,r'o~sáhlé delbe práce v Batových závodech
místo najde vždycky?
. Pohoršuje
Vás :r:aida p. ing. V. A., ,aby Vaše p.aní delala' zametacku.
Ac by Vám tohO' as,i treba nebylo, prece je·stcharakteristickým, jak ,ciste v'e smyslu »ceskéhO' dobrého tónu« o pOlctivé
práci soudHe.
MO'hu;Vám po,sloužH,i sku,tecným prÍ>padem práve v tomtO' závode, kde ne vystudorv:aný gymn as'ista', ale pmfeso'r ruský beženec S .... nikov' .pracoval tam ,co. delník a jeho' žena, on zametacka. Oba byli, tuším, šle'chtického púvodu. Skutecnou vedelano'stí, nob.J.essou a kulturní prad v: míste, získali si úcty všech.
Nechci Vás t10'uOÍpr.es hlav,ul vím lako díte z 9ticJenné roddny
chudéhO' ševce, co je bída. Nejsem. také žádný bohác, nebo
snad! »usedlá 'Osobnost« v za,jišteném pO'stavení.
Jest mi 27 let ,a,dMall jsem už. na svete, pO'cínaje pO'dáváním
cihel u zedníku v,e l3U 'letech, ledaocos.
Nyní práve pracuj.i. v obuvnické továrne (u Ba.j,i ne) CQI mistr
ac j'sem se "šev'cem« po' živnos(.enskuneuciL
MáJ ž,ena jest
"z lepší ,rodiny« s dobrým vychováJním, a,le kdyby nám hrozila
s certem a plfálv0' na ž.i,voí
bída, pak s,e budeme 'O'ha rvát treba
si prece vydupeme.
Mí,ní,te-li svou o,tázku vážne, použijte rady p. ing. V. A. a
prectete
si nekolik
rádku ze spisu Svett-Ma,r,denO'vých.
Jest
prece IhO'stejno jakou prad si dobývát,e svuj kus chleba, a, jste-li
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mladý a zdravý, p,ak jest zbabe.Jostí a hanbou; mysliti, že "už
je ,se ži.votem konec«.
A. C. K., ta~ární mistr.
Zlín, 30. V. 1925.

IV.
Pane K. M.,
neposlO'uchejte p. ing. V. A. a nejezdete da Zlína k p. Ba{ovi,
aby Vás a Vaši paní prijal za delníky! Predne by Vás p. Ba{a
satva mahl potrebovati jakO' delníka - 'On si za delníka vezme
cloveka už k tamu zvláŠt zpusobilého, jímž rre-lll}1 ž e t e býti, a
pak by Vás ani nesmel prijmouti
jaka delníka: prijdou úrady
žádat Váš výucní list, a hlavne prijdO'u delníci, abyste jim
neubíral chleba. A kdyby Vás i p. Bata prijal a vy dacasne byl
tím delníkem, pak by Vám ta byla kletbO'u pO' celý živat. I ten
maudrý p. ing. V. A. a ti 'Ostatní, kterí Vám psali, že práce jest
pra každéha (jak víte, nemáme nezamestnaných!),
budou pak na
Vás hledeti svrchu a bude jim ve Vašem živate prekážeti, co
Vám moudre daporucují. Pamatuj te si: rady nacpanéha žaludku
prázdnému jsou pro psa! Co Vám muže poraditi bartipán, který
shledává správnau tak0'vou 'Organisaci spolecnosti, pri níž každý
delá neco jiného, nežli k cemu má schapnosti a chUt, pri níž
Vám gestem amerikanismu
radí 'Osm let studovati, abyste se
mohl uciti ševcem? Tedy aspaJ1 negativní radu: nejezdete do
Zlína, kam Vás posílá pan inženýr, který nezná prakse života.
Positivní
rada? Rada Vám nepO'muže a na faktickau pamoc,
kterou patrebuj ete, jsem sláb. Ale aspoJ1: vytrvati za k a ž d o u
cenu to znamená: býti prost skrupulí. A až se prabíjete: nezapomínati!
ff-a.
Ruce Vám tiskne

Je katolictví nebezpecné?
Velevážený
,pane redaktor,e!
V "Pritomnosti"
pozoruji Hž del,ší C<lJS boj ci to', je-li kata·
Iictví našemu státu nebezpecné.
Jeto
zvlášte p. inž. O'lša.nský,
který se staví na velmi ostré stanov,rsko vuci katolické církvi.
Ponevadž
jsem rodákem
z moravského,
venkO'va, a, sIce od
Kyjo'va, vím také a mohu posoudi'ti, je-Ii katoJi,ctví pro moravský
venkov škodlivým
ci není. Chc'i-H o' nekom mluviti,
že jest nebezpecným,
musím to v první bde dok á.za,ti. Du·
kazy p. inž. jsou však až pNHš melkými zvlášÍ"e pro ty, kterí
moravský
venkov znají, vyrostše
z jeho prostredí.
Pres nekteré stíny, které o'statne nalézáme
v:šude, vykonalo katalictví na venkove nesmírne mnoho. Vzpomenme jen na t'O"kda
zakládal Hospodárské
besídky,
Raifeisen ky, sbory dúbwvol •
ných hasicu, kdo, zrizoval první knihovny na obcích. A ta·, ŽJe
by melo býti nebezpecím!
Ne, tomu nemuže verilti ,ani nejVletší
neprítel ka'toHdsmu!
Také hájení »Volné Myšlenky«
pmto,
že zrúdila sociální
odbor a Ulsi'luje o' stavbu
II. detského
domov,a, není dosti
uprímné. To' k,atoHcké almužnictví,
jak, p. inženýre, nJJzýváte
krest. dar·ttu,
vykonalo nesmírne
vetší, dnes, vubec nedocenený kus sociální prá'ce. Dukazy máte všude, jen s·e trochu
rozhlédno'uti kolem sebe!
M'!Llvite-li dále o mzluce círk\'e od !státu, jest potrebi, abyste
formulova,J její zásJJdy. Vždyt ani' my katoilici nejsmezu;rivými
odpurci rozluky, záldi ·ovšem na tom, jak by se mela pravádeti. Priroeene,
že proH náVlrhum, jako byl Bartoškuv,
musi
se k.a,vdiý katolík rázne o.J1radit,i.
O dobrém vHvu cí-rkve cesko'slovenské,
jenž za.cíná vnikati
do ceských
politických
str,an a tvorí podle Vašeho r'cení
a mého mínení nový klerika.Jismus, je lépe pomlcetil. Ten vliv
se svého casu uplatni'l takovým
zpusobem,
že na, drív'e klidný'ch obcích by,ly nuceny státní úr.aldy zrizovati oetni,cké sta-
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nice.

,

Tolik,
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pa.ne redíaMme, na po'slední dopis p. inž. Olša,nskéha.
Se srdecným pO'zdravem
Hradec Králové.
J. Laštuvka.

