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PtítomnosL

Politika

Jaroslav Stránský:
Národní revoluce.

Uesk.á politik.a za Tálk.y. II.
Ceská politika pred válkou byla prevážne rakouská.

Mladoceši, agrárníci, klerikálové ješte po annexi Bos
ny povolili monarchii (1912) zákony o povinných vá
lecných úkonech, které jsou z nejduležitejších doku
mentLl,že se Rakousko k válce chystalo. Ale nejenom
vládní politika Kramárova, Švehlova a Šrámkova, 
ti dva vedli své strany i bez poslaneckých mandátu -,
také oposicní politika Masarykova byla rakouská, vy
mahala demokratické Rakousko a byla mnohem ochot
nejší domoci se demokratických záruk ceského národ
ního v)'voje ve lhutách než methodou revolucní a kon
junkturálním težením z politických katastrof. Masaryk
tesne pred válkou zle zkritisoval ve své knize o Rusku
tamní revolucionalism. Ani marxistická oposice ceské
sociální demokracie nebyla proti rakouská a Šmeraluv
pozdejší odpor proti politicky exponovaným a politicky
vratkým malým hospodárskÝm oblastem dovolával se
pro g r a m u tehdejší sociální demokracie více prá
vem než neprávem. Jediné politika ceských radikálu
byla založena revolucionisticky (ne revoluOne), ale
prakticKézjevy jejího revolucionismu byly hodne krot
ké, od poctivého antimilitarismu národne-sociální mlá
deže až po ceského Azova, se kterým udelali jeho ra
kouští komitenti prašpatný obchod. Nicméne není ná
hoda, že ojedinelé vzpoury, které vedly k prvním po
pravám na zacátku války, rekrutovaly se ze rad ná
rodne-sociálních. Zajímavá jest válecná orientace dvou
nejtypictejších hlav ceské predváleOné politiky: prof.
Masaryka, který se stal predstavitelem ceské národní
akce a revoluce, a dra Kramáre, který se stal nejná
padnejším dokumentem a predstavitelem národního
utrpení. Masaryk od zacátku videl hlavní smysl sveto
véhokonfliktu v zápasu o demokracii, Kramár prijal
Bethma11inovunesprávnou koncepci svetové války jako
zápasu Germánstva se Slovanstvem. Masaryk zbaven
ídenské parlamentní tribuny hledal a našel rychle ji

POu, se širším auditoriem a úcinnejší resonancí; jeho
rakouská oposice vyrostla v protirakouskou revoluci,
dyž monarchie proti vuli svých národu šla do války,
když se presvedcil, že válka potrvá takovou dobu,
á k rozvinutí úcinné revolucní a bojovné akce stací.

ramár napsal do novorocního císla Národních Listu
915clánek, ve kterém si jasne uvedomuje, že o všem,

nás politicky zajímalo a zajímá, r o z hod n o u
br a ne. »Theoretické úvahy neodpovedných filoso

ých idealisttl nelze bráti za bernou minci,« zavolal
kýmsi, koho blíže nejmenuje. Avšak ukázalo se, že
dpovední filosofictí idealisté velice s ním souhlasili

horlive se starali, aby, když zbrane, tedy také n a š e
rane ... Kdežto dr. Kramár s pocitem oprávneného

ostiucil[]eníkonstatuje v témže clánku, že revoluce,
rou vyhrožoiVali v prípade válecné katastrofy ceští

dikálové, se nedostavila. Dr. Kramár v ceské n e-

cíSLO 33.

r e vol u c i, kterou zjištuje, spatruje silnÝ argument
ad homines proti ceským radikáltlm a mnoho si od neho
slibuje:

»Již jsem se o tom pred casem zmínil, že po válce nastane
dojista vyjasnení našich základních pomcrlt politickÝch 
pro nás ne b o pro t i nám. Ale politická katastrofa pro
stát, s kterou u nás radikální strany pocítaly, nastala, ale
pro~la bez vše h o to h o, co t a k c a s to j s m e sl y

šel i: »a ž j e dno u n a s t a n ech v í I e, kdy bud e p 0
tre b í ces k é hon á rod a ... « Dnes celý národ ví na·
opak, že bude potrebí veškeré jeho síly, jednoty, zorganiso

vanosti, a let a k éro z vah y, až bude po katastrofe, a t
u ž v Ý s led' e k jej í bud e j a k Ý k o I i v. A každý cítí,
že je konce našemu bežnému radikali&mu, že by potom, až
nastane mír, každý radikalismus byl - zamrzlým tónem

z Miinchhausenovy trouby ... - - - Dojista zkusí se to
zase, až bude op'ét volno, zbranemi ze starého arsenálu, ale
nebude cloveka v Cechách, který by ne"edel, že se ve chvíli
»zkoušky ohnem« radikální meJce ukázaly drc"enými šavlic
kami, jen po itými lesklým, krehkým plechem ... «

Jak správná byla Kramárova diagnosa, že ve válce
o všem rozhodují zbrane, tak správná byla i jeho
prognosa, že po válce bude n á rod n í radikalismus
- o nem byla rec - zamrzlým tónem z Prášilovy
trouby, ovšem že jen v prípade, že válka dopadne jak
dopadla. Pokud se Kramárova prognosa vztahuje na
eventualitu r a k o u s k é h o vítezství, - poslední z ci
tovaných vet je má zrejme na mysli - správná není.
To uznal dr. Kramár sám, když ve svých Peti pred
náškách o zahranicní politice (str. 58) promítaje, jak
se snadno prihází, své city z roku 1922 do roku 1914,
rekl, že pro neho ve vítezném Rakousku, kdyby tam
vubec byl zLlstal, nebylo jiné politiky než revolucní.
N~ní pochyby, že ve vítezném Rakousku by byl ceský
národní radikalismus mel co delat, i kdyby ne zrovna
revoluci. Viktor Dyk na Kramárllv útok odpovedel
zprudka otázkou: kdo vyrval z našich rukou ostrou
ocel? proc nehlásíte ke svému se dílu? - ale byla to
celkem už jen opozdená prestrelka, dvojí procitnuti.
z dvojího politického snu, v nemž jeden byl budov:!l
velmoc spravedlivou ke svým národum a druhý ná
rodní samostatnost na cizí spravedlnosti nezávisiou,
oba ve chvíli probuzení bezmocnejší než sami tušili.
oba mezi vyhlédnutými žertvami vídeií.ské válecné
hruzovlády.

Mladoceského a národne-sociálního vudce uveznil
ožilý rakouský absolutismus v dobe naprostého politi
ckého ticha, které trvalo až do vzkríšení ústavního
nebo aspoií. quasiústavního života na sklonku roku
1916, kdy se zase smelo aspoií. ž á dat za svolání par
lamentu. V té dobe jen lidé z Maffie podle možnosti
podporovali zpravodajsky zahraniClní revoluci, zatím
co doma politická persekuce burcovala národní uve
domení vydatneji než by byli mohli persekvovaní na
svobode. Je známo, že k nové politické ére v tuzemsku
došlo pricinením nemecké ruky Friedricha Adlera. Ce
ská politika dostala se Inemeckým atentátem na hrabete
Sturgkha zase k slovu. Jak promluví? Podepre zahra
nicní revoluci nebo ji bude desavouovati? Teskná otáz-
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ka, která Masarykovi brala spánek mnoha nocí, se stala
aktuelní.

V tét~ situaci tvoril Antonín Švehla Ceský svaz
poslancu na ríšské rade. Sám ríká - a mohu dosved
citi, že ríkal už tehdá - že .hlavním d,uvodem k sera
zení tét'O formace mu bylo, aby poslanci a strany, zte
roris'Ovaní dvouletou zkušeností 1914-1916, našli sílu
a mravní 'Oporu v jednote. Myšlenka jiste správná a
úspechem potvrzená. Myšlenka ne revolucní, ale tak
tická a dobrá. Nedelat politiku ve straších! Zachovámí
jednoty vyžádalo si 'Ovšem velkých a, jak víme z Be
nešova jednání s Balfaurem, bezmála osudných ústupku
z ceské národní linie, ale bez této jednoty byla by bý
vala nekompromisnost malé skupiny poslancu vyvážena
a prevážena austrofi1skými orgiemi vetšiny, která by
nebyla váhala zahranicní revoluci r'Ovnou atakavat a
diskreditavat. Takto prašel posledním vídenským par
lamentem rakousky nekompromitovám jediný Antonín
Kalina, který do Ceského svazu nevstoupil, a za nímž
stáli nejen jeho nekdejší politictí stranníci (Antonín
Hajn, Dyk), ale všechno nepodjaté verejné mínení
v ceských zemích. K Ceskému svazu nebylo duvery
skoro žádné. Z neduvery (Švehlovy) vznikl, neduvera
k nemu vyvolala známý projev ceských spisovatelu, a
neduveru tu plne 'Ospravedlnují jeho dejiny. Pres to
nelze o významu Ceského svazu pro naši :náradní revo
luci souditi jen podle jeho pr'Ojevu a cinu, nýbrž také
podle 'Odpovedi, jakou si dáme na otázku, jak by byla
bývala vypadala politika velké vetšiny ceské delegace
za vedení Šmeralova, Stankova, Tobolkova a Hruba
nava, kdyby menšina (národní socialisté, lidopokrakoví
a Práškova skupina agrární) byla se isolovala. N ala
dení této menšiny si nikdo nepredstavuj jako revalucní.
Naopak, myslím, že práve ji v Ceském svazu karakte
risuje 'Opor tun i s m u s, Inebot t a k z van í 'Opor
tunisté (Šmeral et cons.) byli velice neoportunisticky
rakousky-jednostranní, zatím co zmínená menšina do
cela 'Oportunisticky nechtela sice kompromitovat ceskou
politiku v Rakousku otevreným prihlášením se k za
hranicním vudcúm, nechtella však ani desavouovati za
hranicní revoluci a vcházela s rakousky 'Orientovanou
cástí v kampromisy, jichž výsledkem byly známé pro
jevy Ceského svazu. Kterí clenové oportunistické men
šiny pravádeli tuto politiku d V'Oj í h'O žel í z k a jen
proto, aby zabránili politice ostudnejší, a kterí ji pro
vádeli z vnitrního sklonu" je už 'Otázka jiná. Zde jest
ješte slušno konstatovati, že hlavní zásluhu o v c a s n é
ovládnutí Ceského svazu touto puvadní menšinou má
Antonín Švehla, a že kdyby této menšiny nebylo bý
valo, nebo kdyby se jí nebylo podaril'O vcas zmooniti
se vedení Svazu, byla by se oficielní ceská politika
exponavala proti zahranicnímu odboji tak náružive, že
by pochybnasti dohodových vlád o legitimaci parížské
N áradní rady byly musily povážlive vzrust, nehledíc
k zmatku a k znechucení, kterému by asi byly pro
padly za takových 'Okolností tvorící se ceské legie.

Revoluce? Pra boha, vzpomente prece trochu, jak
vypadala za války politika poslancú ceského národa, a
zmerte ji predstavou revoluce, at už si její pojem
utvoríte podle mého nebo podle jiného receptu.
A neríkejte, že to byli pouze poslanci. Vzpomente,
že ti poslanci chodili po Praze a jinde, a že lidé
pred nimi smekali, a ž·e ani tehdá, kdy nejnebezpecnejší
z nich 'Odjíždel do Štokholmu, aby tam formuloval
svoje starnovisko, nenašel se, kd'O by mu položil stéblo
v cestu, pred jejímiž možnými následky se chvelo doma

tisíce lidí, a z níž se poutník vrátil s novými argumenty
a lžiargumenty národního defaitismu.

Revaluce? Venku hlásali její vudcové, že Rakousko
musí býti zniceno, protože tato monarchie a její dy
nastie jsou v ceste demokratisaci a pacifikaci Evropy,
zbudavali proti její vláde svoji vládu, postavili proti je
jím v'Ojskum svoje vojska, bili a neživili, a ujištovali,
že taková j.est vule všeho národa. Když se jejich neko
necné trpelivosti a duvtipu podarilo, že státy Dohody
v note z IO. ledna' 1917 azrl.acili za jeden ze svých válec
ných cílu osvobazení Cechoslováku z cizí nadvlády,
sešlo se presidium Ceského svazu a dal'O hrabeti Czer
ninovi ,»k prí pad n é m u p o u žit í« projev, v nemž
»odmítá tuta insinuaci, která spocívá na predpokladech
úplne nesprávných, a rozhodne prohlašuje, že národ
ceský jako vždycky v minul'Osti tak také v prítomnosti
a v dobe príští jen pod žezlem Habsburským vidí svou
budoucnost a podmínky svého vývoje.« Vrátím se v ji
né souvislosti a na jiném míste k historii tohoto pro
jevu, která je mi do podrobností známa a která je
v T'Ob'Olkove »Ceské politice za svetové války« podána
zcela nepravdive. Dnes nejde 'O urcení odpovedn'Osti
jednotlivých clenu presidia, nýbrž o urcení celkové
politické povahy Svazu, jehož presidium smela takové
projevy ciniti, a nár'Odního prostredí, v nemž byl ta
kový Svaz možný. Projev ceských spisovatelu, statec
ný, revoluci verný, ale akademický, nezabránil, aby
30. kvetna neprohlásil pri zahájení ríšské rady pred
seda Ceského svazu jménem této korporace, že »v záj
mu cel é r í š e a d y n a s t i e jest nezbytno pretvorení
mocnárství habsbursko-Iotrinského v,e s p'O I k o v Ý

stá t svobodných a r'Ovn'Oprávných národních státú.«
Ani toto prohlášení nebylo prijato v Ceském svazu
jednomyslne, nýbrž pr'Oti 16 hlasum, které žádaly, aby
se vynechala zmínka o ríši a dynastii, ale 'Od p o v e d
n o s t z neho padá ovšem na všechny cleny, také na
onech pet, kterí podle T'Obolkova spisu »odmítli dáti
svíij souhlas«, nebot prohlášení ucinil predseda za celý
Svaz a jen poslanci Kalina a Prunar podali prohlášení
jiné. A ješte tríkrálová deklarace ceských poslancu
1918, pri jejíž stylisaci už intervenoval dr. Rašín, proti
jeho intencím znova zduraznila »veškera prohlášení ce
ského poselstva na rade ríšské«, takže naše první (pa
rížská) vláda, vydávajíc 18. ríjna 1918 v Americe pro
hlášení nezávisl'Osti »in complete accord with the De
c1aration of the Czech Deputies made in Prague 0Ill Ja
nu ary 6, 1918«, zatížila tím vlastne svúj manifest, od
mítající energicky. monarchii i dynastii vnitrním 'Od

porem. Ceská oficielní politika s· revolucí cekala do po
sledního dechu Habsburské ríše. Teprve když císar,
donucen branným i dipl'Omatickým vítezstvím národní
revoluce za hranicemi, vrátil rakouským národum svo
bodu, aby sami rozhodli 'O zpúsobu svých vlád, neod
mítla oficielní politika tuto insinuaci, a to už pak jiste
byl slavný a památný den. Budte požehnány ty všední,
které nám jej uchystaly ...

A prece nutno pripustiti, že ani 28. ríjen nebyl bez
ustavujícíh'O státoprávního významu. Jen se mi zdá, že
se nehledá jeho konstitutivní význam po správné stope,
a že právní dogmatika a politika neoznacila dejepiscum
zajímavé thema, pro jehož zpracování jim jest shledati
fakta, a jež bylo dosud, pokud vím, zcela zanedbáno.
Jak se vlastne likvidovala naše první, parížská vláda?
Nevzali jsme jí oteže z rukou dríve než bylo slušno a
zdrávo? Právnický sch'Olastik normativníha ražení by
dokázal bez obtíží, že jediná vláda, která byla 28. ríjna



*

Plítomnost

Praze svržena, a z jejíhož hlediska tedy jsou pražské
dálosti toho dne revolucí, jest vláda téhož Masaryka,
hož podobizna se tehdá objevila za kdekterou vý
adní skríní našich ulic. A jaká už jest ironie dejin,
bude míti právnický scholastik zhola nepravdu, a

ejepiscipripadne obtížný a choulostivý úkol zjištovat,
aká role tu pripadla aktúm bezdecným a neuvedome
ým, a jaká politickému chtení, vedomému cíle, co bylo

luveno, a co nebylo smluveno, co se del a 10, a co se
ta Io.

Jak bezpecne se 28. ríjna v pražském Národním vý
ru vedelo, že ve Vídni už opravdové vlády není,

edelose také, že v Paríži se ceskoslovenská vláda zcela
ormálne ustavila, že si rozdelila portefeuilIes, že byla

dohodových státú uznána a že k nim rozeslala své
'plomatické misse. Národní výbor, trebaže se svým
rvním zákonem prohlásil za v y k o n a vat e I e stá t
í s v r c h o van o s t i, parížskou vládu aspon v ne-
erých vecech zrejme respektoval. Jako suverenní
redstavitel nového, t. j. v dosud trvajícím válecném
onfliktu neutrálního státu, byl by na pr. m o h I vypo
edeti Nemecku aspon formálne válku, z dobrých dú
odu to však neucinil a opravdu ciniti nemusil, protože
ahranicní vláda svým zahranicním vojskem už dríve
ménem všeho národa válku vypovedela a vedla. Jenže
utecným vykonavatelem státní svrchovanosti byla

ráve proto spíše ona než Národní výbor, ve kterém
edala slušná rada pánú, kterí tak vytrvale odmítali

sinuaci, že by o nejakou svrchovanost stáli. Národní
'bor byl podle souhlasného svedectví Kramárova a
tríbrného odhodlán také otázku, má-li ceskoslovenský
tát b)ti monarchie nebo republika, rešiti podle zá

zku, které prijala zahranicní vláda, a úcelem ženev-
é konference ceských VÚdCll s ministrem Benešem

yloprý zejména zjištení, zda závazky existují. I z toho
videt, kdo byl doopravdy predstavitelem státní svr
ovanosti. Nevysvetlitelno je dosud, odkud tato ne
tota o státní forme ceskoslovenské, když podle Sou
pova a Rašínova sdelení v první rocence Národního
omáždení v pražském národním výboru už od 20.

'na o ustavení parížské prozatímní vlády a o jejím
hlášení nezávislosti vedeli a. verejnosti jen z dllvodú
ick)'chje utajili. V nem se reklo už 18. ríjna jasne:
Czechoslovak State shalI be aRe p u b I i c. (Cituji
le autentického anglického textu deklarace urcené

~tovéverejnosti.) Není doQstijasno, proc predseda
, odního výboru, projíždeje na ceste doQŽenevy Víd

designovanému šéfovi rakouského likvidacního ka
tu na otázku, chceme-li republiku nebo monarchii,
vedel, že to závisí na tom, co u s I y š í m e o d

'ch zahranicních predstavitelú (N. L. 27. VII. 1924),
ocNárodní výbor ješte 28. ríjna v témže základním
one, jímž proQhlašuje sebe za vykonavatele státní
hovanosti, ustanovuje, že »státmí formu ceskoslo·
kého státu urcí Národní shromáždení ves r o z u
ní s cs. N á fO dní rad o u v Par í Ž i.« Jest
dnes težko uveriti, že ignoroQvání v I á d y pai"ížské
roto dllležitém státním akte nebylo úmys~né. Ale
e jen o formální stilisaci tohoto prvního zákona,
také o prozatímnou ústavu z 13. listopadu 1918,

byla Národním výborem pražským oktroyována.
který meli vúdcové zahranicní revoluce na tomto
téro státním aktu, musí býti teprve zjišten. Jest
es težko pochopitelno, jak je možno, že nás, tak
poslance tak zvaného revolucního :Národního
ždení, vltbec nenapadlo se zeptat, proc se 13. li-
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stopadu usnášela v Národním výboru bez Masaryka
celá prozatínmí ústava, omezující predem jeho vliv 'na
likvidaci revoluce, proc máme volit 14. listopadu Be
neše a Štefánika ministry, když jimi byli už od 14. ríj
na, proc my, které nelegitimovala Mli n a Š e revoluce
ani lidová volba, si arogujeme (cI. II. prozat. ústavy)
právo, aby zákony, na nichž se usneseme, byly závazne
vyhlášeny i po zamítavém votu voleného vúdce a pred
stavitele skutecné revoluce, a celá rada takových pro C.

Vždyt my, opakuji, jsme nebyli demokracie, n),brž
fU!l1kcionári stran delegovaní bez kontroly širší, trebas
jen stranické verejnosti, politická pena, jak zústala po
odplaveném starém režimu, zbytky ceského Rakouska
nejpestrejších barev a nejrozmanitejšího aromatu. Kdo
si všiml v práci 'a nadšení prvních dnú svobody, že za
oslavnou kulisou historických schúzí a aklamací byly
nakupeny tvrdé politické prekážky v cestu vracejícího
se presidenta! Všechno však tu nelze redukovat na
bezdecné nedopatrení a naivnost. Byli, kdo vedeli, co
ciní. Starí politictí praktikové, kterí vedli režii 28. ríj
na a 13. listopadu, dobre rozeznávali, co byl nezbytný
príkaz rychlého ovládnutí státní administrace, a co byl
cilý handicap nového režimu starým. Ti za hranicemi
vedli, ano, ale my jsme je dobehli, a tak budou naše deti
císti s nechápavým úsmevem, jak jsme si pockali na
Masaryka ve své »s'11emovne«, a jak ho tam vezli hnerl
z nádraží, aby prvním slovem, které mu osvobozená
vlast udelila, ujistil, že bude zachovávati zákony, na
kterých se usneseme. Víra tohoto Tomášt; byla tak
veliká, že uzdravila nás, ale naše zústala malá: tento
clovek ukázal, že umí delat r e vol u c i, - - at slíbí,
at slíbí!

Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin,
odpovídá mudrci Panglossovi C a [1d i d e, poucený
zkušeností, že uvažování 00 prícinách a následcích k ni
cemu nevede. Chci ješte ukázat, jaký je praktický vý
znam hádání o autorství národní revoluce pro naši
zahradu.

František Cech:

Dopisy strýce Jana.
Múj strýc Jan,'jehož dopisy uverejnuji, je prostý ce

ský clovek bez pestrých OSUdllživotních. Selský druho
rozený synek, studoval za tesných pomerú medicinu,
usadil se v malém okresním mestecku blízko rodné
vesnice, a v nem vykonával Ilékarskou praxi do svého
sedmdesátého roku - t. j. do predlonska. Od dvou
let žije ve svém domku na periferii mestecka, pestuje
si krásnou velikou zahradu a vcelarí. Jeho duševní
obzor byl vždy vysoký; zajíždel casto do Prahy a do
Vídne, mnoho cetl a ješte více premýšlel. Žil v duševní
isolaci ve svém prostém prostredí, mel vždy o vecech
své samostatné mínení a platil proto za podivína. Od
pustilo se mu to jen proto, že byl znamenitým lékarem,
udržujícím se stále ve svém oboru na výši vedy, že
chudým lidem pomáhal a nikdy se nesnažil zbohat
nouti. Žil proste a skromne. Verejné funkce nikdy ne
prijal, o politice s nikým verejne nemluvil, k žádné po
litické strane se nehlásil, odebíral a cetl patery rúzné
noviny a mnoho revuí; byl vlastencem starého rázu
s tou príchutí prírodníhoQ realismu a výkonného hu
manismu, jakou mívají názory dobrých, života a osudú
lidských zkušených lékarlt, s lehkým nádechem ironie
nad marným a povrchním hemžením lidské spolecnosti,

I
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a s hlubokým pruhledem do gruntll života, rozumu lid
ského i· srdcí. Zabýval se mnoho biologií, cetl mnoho
z filosofie, v níž však dostal se ku podivu na pole ná
boženské; dlouhá léta zapadl do studia východní filo
sofie náboženské hlavne buddhismu, a propracoval se,
tuším težko a bolestne k vlastním názorum. Pres

demografické studie, j~ž konal se studiemi biol?
gickými a nábožensko-filosofickými, dostal se ke studuj
moderní sociální hygieny, která ho ovládla a posud
drží. Jeho názory jsou ovšem i tu naprosto samostatné
a tu a tam hodne novotárské.

Je to pevný, malý starecek, zdravý jako hríbek, se
dící ve svém domku, zarostlém clematisy jako pavouk
ve stredu své pavuciny a soukající peclive centripetální
vlákna do stredu své pavuciny se všech stran vlasti
i sveta kde cítí var duševní práce. Stal se ted i hovor
nejším' a sdílnejším - odtud jeho dopisy; proti jich
uverejnení nemel námitek s podmínkou, že nebude jme
nován a že i pak »bude míti pokoj«. Podávám je bez
retuše, jak mi je psal a poslal.

I.
Mi'lý hochu,

chtel jsi, abych Ti napsal své mínení o ruzn)'ch vecech
in rebus politicis et non politicis. Napsal jsem si Tvá
themata na papírky, a snad Ti vyhovím; ale to rozde
lení upravím jinak. Víš, všecko vlastne je politikum, a
zase politika není vlastne nic.

Kdo je to politik? Podle toho, jak by tomu naši »po
litikové« chteli, je to ten, koho pri volbách udelali po
slancem' méne už ten, kdo je z politiky jináce živ 
jako taj~mníci stran, agitátori, politictí redaktori; nej
méne pak ti lidé, kterí ve svém oboru se znamenite zdo
konalili, jemu rozumí, a o to, co znají, se s lidmi sde
lují bud ústne, neb písemne. To jsou t. zv. odborníci,
sekta to dnes velice nemilá, ale nutná; je nutne treba je
chovat zrovna tak, jako chováme krávy, aby dávaly
mléko. Náš J avurek, poslanec, je hodný muž; znám ho
od malicka - kurýroval jsem v rodine; od ctrnáctého
roku se drel, vyucil se zámecníkem, pracoval v továrne,
oženil se a má deti; cetl hodne noviny, jináce jen krvá
ky v mladých letech; ale je hlava otevrená, recník
pohotový, ovládá dobre fraseologii své strany, je dobrý
organisátor, vedl odborové hnutí a požívá mezi del
nictvem i obcanstvem vážGosti a clllvery. Byl zvolen
poslancem - od té doby zapadl kdesi ve snemovne
v tom stádecku poslancu, které stalo se u nás bezejmen
ným kollektivem. Je poslancem, ale není politikem.
Jezdil z pocátku z Prahy celý nesvllj, jaksi vydešený:
vždyt on dobre rozumel tomu, co se šilo u nás; ale
v Praze byl jako prodaný, nicemu nerozumel, a strašne
se mu nelíbilo, že mu jenom na klubovní schuzi neco
zbežne rekli, poucili, jak má hlasovat, a víc si ho nikdo
nevšiml. Videl jsem ho ve snemovne - klátil se tam
rozpacite a strašne se nudil; on, clovek práce a celkem
muž poctivý a svedomitý, cítil težce tíhu své odpoved
nosti a nemožnost, jakkoliv se úcastniti a pomoci. Pro
sté zdvižení ruky, ocenení jako jednotka, proste stav
ocíslovaného robota - to ho pokorovalo. Dnes už si
zvyknul, našel rub veci, a - sešel. Ale to nepatrí
k veci; Frantíku, je tohle politik?

O tajemnících stran a agitátorech ani moc nechci
psáti. Jsem ze starého parezu rezaný, koukám na vec
prísne, a ztrádm chladný úsudek u lidí, kterí jsou z po
litiky živi a placeni. Nemohu mezi nimi rozeznat, který
to delá jen jako remeslo, aby se obživil, a který to delá
z p svedcení. Ale zdá se mi, že tak pred ctyriceti lety,

kdy »politika« se delala jen z presvedcení a znamenala
vždy materiální obet témer nikdy obživu, meli jsme po
litikll více, a Ilepších: a že to šlo také lí~ ku ~redu. ~d,á
se mi že jakmile z »politiky« stane se žlvotm povolam,
utrpí 'i politika i ten clovek. Mám ten pocit, že to jsou
lidé vetšinou ztroskotaní, že mají kámen s okovem m
nohou, že drží naši »politiku« nízce pri zemi, a jsou
hlavní prícinou, proc se u nás všecky strany tak rychle
opotrebují. Frantíku, to také ne~sou, p'o~itikové. , o

Za politiky par excellence povazovam JSou u nas v.ud
cové stran: ti skutecne »politiku« vedou, rozdávají a
berou mandáty, poroucejí, jak se má hlasovat, .,a roz~
hodují o osudech ríše v poradách, které komlJl ~ezl
sebou. Nu, Frantíku, já snad špatne rozumím pOjmu
demokracie. Myslím porád, že mela zabránit, aby nám
nevládlo pár lidí, kterí se dostali nahoru jeden tak
druhý onak, a aby nám bohopuste 3. nesesaditelne ne
rajtovali po zádech. To bylo to hlavní tráp~ní v mo
narchii. Toto trápení nejenom pokracuje, ale i zname
nite se pohoršilo. To, co dnes máme, nazÝvalo se dríve
ne demokracie ale oligarchie, vláda nekolika lidí. A 
cert to vem -' snad to tak musí být, snad to mezi lidmi
jinác nejde, než že jim musí poroucet pár vybra
ných silných lidí, a že taková slova, Jako pluto
kracie, ochlokracie, demokracie, komunismus a jiná
jsou jen sladké cumly, které se strcí tomu hloupé
mu díteti - národu - clo úst, aby nervalo. Dobre, ale
pak bych chtel predne, aby tech pár lidí bylo primissi
mum, za druhé aby nás nevodi'li na obojku s ostny :l
s karabácem v ruce, ale aby svou vec konali potichu
a jemne, tak abychom ani nepozorovali, že jsm~ vedeni
a uvázáni, ba, aby se nám zdálo, že my vedeme J e, a ne
oni nás. Krátce, aby svou vec umeli, aby to nebyli jen
»politikové«, nýbrž aby to byli státníci. Ne, Frantíku,
ani tihle nejsou politikové!

A ted už nám zbývá jen ostatní lid - ríkávalo se
»misera contribuens plebs«. At si nekdo z »lidu«, t. j.
clovek mimo horejší kategorie, vezme tu kuráž a na
schuzi kterékoliv strany vystoupí a pros'loví své politi
cké názory: strpí se to - je to volic! - ale co rekne,
nic neplatí; to není žádný »politik«. A prece, Frantíku,
jenom mezi lidem jsou politikové. Jsou i mezi temi,
co chodí do politických SChllZí, jsou organisováni, roz
cilují se pri volbách i obcas potom - ale jiste víc je
jich mimo tuto církev bojující. Náš lid je schopen
úvahy, a casto dobré a zdravé úvahy i o vecech nej
složitejších. Tito lidé usuzují i o vecech celku, t. j.
republiky, i o vecech svého osobního interessu. Jejich
obzor ovšem je úzký, a casto se mýlí a unáhlují hlavne
proto, že jim schází porovnání a ocenení mínení jiných
lidí odjinud, z jiných pomeru a z jiných zájml!. Ale
tito dobrí lidé, at už zcela prostictí ci výborní »odbor
níci« - to jsou politikové. Ten, kdo má jejich zájmy
v demokratické snemovne zastupovat a za ne hlasovat,
mel by pozorne je vyslechnouti, sebrati tyto hlasy
svého kraje, pripraviti jich kompromisní výslednici;
a v Praze zase meli by býti rozšafní lidé-vudcové, kterí
by tyto upravené hlasy všech kraju dali dohromady
a udelali z toho výslednici-kompromis pro celou repu
bliku.

Tomu já ríkám politika; je to práce synthetická, a jen
takovou politiku bych považoval za demokratickou; jen
z té mohou vyjít zákony zdravé a vhodné. Ale u nás
vládne opacná methoda: postaví se heslo - at už ná
rodní šovinism, nebo boj proti kapitalismu, nebo dikta
tura proletariátu - všecko to prišlo z ciziny, nic od
nás! A pak se to heslo rozredí vodou, osladí domácím
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meckého obyvatelstva. Jeden z tehdejších dokumentu
vypráví o takové príhode: vracel se nemecký dustojník
do své rodné obce, snad nekde v Pošumaví, když se
ITiU v Liberci nepodarilo získ::ttl informací, jaké akce
se mají podniknouti, a když videL že vracející se vo
jáci nemectí nemají chuti k nové clJkei.Vrací se clo své
rodné obce, kde setkává se s ceským vojákem, který
mli vzdává cest jako dustojníkovi. Na tomto prípade
chtcl pisatel t!kázati, že Ceši v kritick,)'ch chvílích za
chovali si smysl pro autoritu k vedoucím. Nemeck\',
lid naproti tomu této autority vLtci VUdcl1111a ptxlvlld
cllm nemel. Do znacné míry bylo to vinou práve ne
neckých VLtdcLl.

Jaké mají b:),ti charakteristické vhstnosti vl,dce,
ahychom poznali, rozhlížejíce se v nemeckém tábore,
zch v dobe poprevratové i v dobe dnešní jsou t"m lirlé
s charakteristickými vlastnostmi skutecn~'ch vL,dcú?
V Ltdce je charakterisován vlastním vedomím cesty,
kudy má se ubírati, jeho hlavním znakem jest ona
;1Utorita. jíž se teší mezi vrstvami, které za ním jclou.
Nemusí býti ješte vudcem, kdo stojí vcele velkéh"
poctu, muže býti práve tak veden~'m, af již svoií tou
hou delati vudce, pri cemž ustupuje instinktLun davu.
;:tr již je hríckou osob v zákulisí, které rídí jeho kro
ky" S tohoto hlediska bychom mohli dívati se na celné
politiky nemeckÝch politick:)'ch stran. Je opravdov~'m
vLldcem na pr. dr. Lodgmann, který na posledním
siezdu nemecké strany nacionální propadl naprosté
skepsi a jehož jediná rada jest: niceho nelze delat,
musíme jen cekat a dívat se za hranice. odkud snad
vzejde nám lepší osud? Odevzdal se osudu, ceká jeho
pokynu, ceká, že osud jej povede, je vedeným a ni
koliv vudcem. Jsou opravdovými vLldei nekterí celní
aktivisté, af již z nemeckých ae:rárníHl nebo kresfan
ských sociálu? Jsou príliš nerozhodní a svoje názory
korigují, jakmile na volicské schLlzi vytuší proud, Ider.'·
projevuje nesouhlas s jejich názory. Znakem siln}'ch
vudcu je, že dovedou celou stra11ll získati pr·o své pre
svedcení: proti umírneným z ncmeck:)Tch agrárníklt.
proti Spinovi, Krepkovi stojí posl. Mayer, roste ono
sicní hnutí na Žatecku. V Lldce opravdový dovede do
m:)'šleti, »durchdenken«, jak to jednou rekl Hilgen
reiner a jak to pripomnel nedávno president Masaryk.
Tito politikové nedovedou ovv em svoje aktivistické
projevy domýšleti do konce: tato nerozhodnost pa jed
né strane. nedostatek opravdov}'ch cinu na druhé stra
ne je prícinou hluboké mezery mezi nemeckými poli
tiky a nemeckÝm lidem. Ve své snaze tuto propast
preklenouti, hledají vudcové, cím by.se vemluvili do
duše lidu, nejsou vudci, ale vedenými.

Casto v nemeckém tisku .se ukazuje na to, že ne
mecký lid chce býti veden; že má smysl pro to, aby se
podroboval vedení. Na druhé str;.J,ne jediný zájem ne
meckých vudcu jest, aby udrželi si své místo ve svých
stranách, hledí se assimilovati tendencím ve ,vrstvách
lidov:)'ch: nesnaží se. ahy vedli, aby formovali my
šlení mezi nemeck:)'m lidem, ale;sou formováni oka
mžitou náladou v širok,)'ch vrstvách. kterou mnohdv
vidí jinak než je. Jestliže »Bohemia« rekla, .že ne Vlld
cové, ale vedení jsou vinni. mela mezi vedené zahr
nouti i své politické vlldce. V nedostatku vedomí j;.J,s
nÝch cest staví se pred široké vrstvy, jsou jimi tla
ceni. nevedou je. Nedostatek vudcll v nemeckém po
litickém tábore je jednou z hlavních prícin politi
ckého chaosu, který nezachrání ani slovní radikálcení.
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dem, rozdá lidem »politicky cinným« a ockuje lidu.
dánliyes úspechem, ale ve skutecnosti marne, a jen na

víceméne krátkou dobu. Lidé hes1um tem naprosto ne
rozumejí. vidí v nich pouze možnou úcinnou zbran ku
prosazení toho, po cem touží; když se to neosvedcí,
odhodíse a vezme se nové.

Podle mého byly by grunty politiky ne v Praze, ale
mezi lidem: stavba by mela širokou základnu venku.
A to ostatní, celý technický i myšlénkový apparát poli
tickS'chstran - to všecko není úcelem, nýbrž prostred
kem; to všecko se navesí na tu základní solidní kostru.

\ já myslím, že bída naší politiky leží práve v tom,
že my máme jen ty grunty venku mezi 'lidem; a to
ostatní - tedy politikové v mém smyslu - nám schází.
Páni v Praze ovšem ríkají opak: jsou presvedceni, že
jen oni jsou politiky, a lid že je málo »politicky vzde
lán« a politicky cinný. Ale - na mOll duši, Frantíkll
- je to obrácene!

,\bys také vedel, jak je se mnou, jen pár slov.
Jsem zdráv jako buk, o mé m~terielní zájmy peclive se
star;l Amara: je už brucivá, ale poctivá a oddaná. Za
hrada je v plném kvctu. Vcely se 'letos tuze rojily, mel
jsem jerlen den še t roju 'V povetrí, a dva se mi smí
<:haly:Jeden byl z úlu »Ber1ín«, druhý z úlu »Paríž«.
Rvalo se to tuze - nezbylo, než jednu královnu vy
chytit; ted ale nevím, zusta1:J.-li ta z »Paríže«, ci ta
z »13er1ína«.Ale ohe byly panenské, neop'lozené; pustím
na ne jen ceské trubce a bude to srovnáno. -

:,lczi pražsk:)'m cesk:)'t:i1a nemeckÝm listem rozvi~
nub e debata o nemeck:)'ch vudcích. Ceský list hledal
jednu z prícin chaosu, neujasnenosti v politice ne
meckSch stran, v nedostatku vudcovských osobností
v nemeckém t~lhore. »Bohemia« vzala nemecké vudce
v ochranu a z nad[)is'l clánku, jímž odpovídala: »Ne
vÍll1cové,vedení jsou vinni«, je patrno, kam preložila
lcžisko své obrany nemeckých politiku, totiž v pokus
o dt'tkaz, že zázemí bylo a je desorganisováno, nedis
ciplinováno, nedosti obetavé, takže vudcové nema.jí
opory ve svém postupu. »Bohemia« usnadnila si svoji
ohhajohu tím, že tvrdila, že Ceši považují za prospeš
nou politiku nemeck:)'ch vudcu takovou, která by ve
dla k ceste Nemcll do Canossy. Nejde o to, jaký smer
má nemecká politika, zda. pro ci proti, jde spíše o to
"poukázati,že ani ve smeru opacném nemá politika ne
meck5ch stran pevn:)'ch linií, které opet vykládati lze
nedostatkem skutecných vúddl. Materiál historický
lJIohlaby dodati t. zv. Dolchstosslegende, legenda

ráne v zad, kterou Nemci naši, práve tak jako v ríši
naží se oprísti poprevratové události v nemeckém tá
re, aby zakryta byla jejich vlastní linie, která by

ri kritickém rozboru jiste vedla k mnohému rozkou
len; na nemecké strane. Není tomu ani rok, co u nás

nemeckém tisku vznikl spor o dobu prevratovou,
ter~' odhalil aspon z cásti roušku z této Dolchstoss
gende. Z nejrLlznejších dokumentu celných politiklt

i clokumentLlprost,)'ch ctenáru ukázalo se, že tehdy
elé vedení nemecké politiky u nás selhalo. Ukazovalo

se na prekotný a dosud nevysvetlitelne rychlý odjezd
w!eto-nemecké vlády z Liberce. Nebylo tehdy vúdce,
ter~' by celému tomuto ústupu dal aspon ráz vedomé
ucelené akce. Je jisto, že vina nespocívala pouze na

•dcích, že tkvela i v desorganisaci, v umdlenosti ne-
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xistická sociální demokracie svou nesvedomitou poli
kou neprímo zavinila svetovou pohramu.

V zemích anglosaských teorie Marxova, tak jak
budována byla predními vyznavaci marxismu, na
kladech »železného zákona mzdového« a trídního b
s konecným cílem kollektivistickým, nikdy valné ú
nepožíva'la. Jak v Anglii, tak v Americe i v osadá
velkobritských, osídlených belochy, poznávali pracují
vrstvy denne, že není treba spokojiti se mzdou odpo ,
dající nejchatrnejšímu- existencnímu minimu, jak v
mích evropského kontinentu pod tlakem prehojný
vydedencu velkostatku bylo zvyklostí. Podle vzo
anglických trades-unions vyhýbaly se ze zacátku b
politickému, neváhaly však vrhnouti se v politick
arénu s tvrdošíjným nadšením, jehož je schopna j
tato houževnatá rasa, jakmile postrehly, že stávkov'
se vždy nevyplácí. Nejzajímavejší je historie tohot
poEtického vývoje v kolonii novozélandské.

Ku konci let osmdesátých NovÝ Zéland byl již dem
kracií. Nicméne dobrý chlapík' lid se dosud neuk'
na politickém obzoru. Pracoval za kulisami a je
málo sklonu pro politiku. Delnictvo velkoprumysl
melo si~né odborové sdružení se znacnými reservní
fondy, potrpelo si však na to, projevovati opovrž
oproti parlamentu. Zrejme se u nich uplatnoval vii
staré školy anglických trades-unions: nesúcastnovali
voleb samostatne, uznávali v praxi stávající rád s
ciální a snažili se predevším bud stávkami nebo cesto
vyjednávání se zamestnavateli docíliti vyšší mzdy
zlepšiti podmínky pracovní. Hlasoval1i s liberály. DY

dictví anglické se mocne v nich zjevilo.
V se to náleží dnes dejinám. Od historické stáv

z roku 1890 stalo se delnictvo 'Osou politické soustav
Proc a jak se tato premena stala, budiž zde podrobne'
vylíceno.

Generální stávka, jež zavdala podnet a byla do jist
míry prícinou pronikavé oné premeny, byla neprím'
dusledkem velkých stávek propuknuvších tehdy v Au
stralii. Zásada, o níž se jedna'1o jak v Melbourne t
v Sydney, bylo právo delníku spolcovati se. Jako p~
žár nabývala agitace stále širších rozmeru. Zdálo s
však, že Nový Zéland toho bude ušetren. Paroplavebn'
spolecnost United Steamship Company, jsoucí SV)

stykem s Australií vydána nejvíce nákaze, mela pod
dajné delníky, kterí stávkovati nechteli. Stacila vš
jiskra, aby prach byl vznícen. Podle Sira Robert
Stouta odehrála se událost tato následovne. V Nov'
Zélande existuje »Maritime Council« (odborové sdru
žení námorníku), který není nicím jiným než od·
bockou odborových sdružení austrálských. Podnetem
k prvním ohtížím byla záležitost, týkající se lodi »Wai
bora«. Sydneyští dokari zdráhali se lod tuto vyloži .
pod záminkou, že vlastníci její náležejí ku sdružení
lodaru. Spolecnost se odvolala k Maritime Councilu,
jenž dovoJiil ihned organisovaným lodníkum »Waibo
ry«, aby zboží z lodi vyložili.

Mezitím dopluly da Sydney dve další lode spolecno
sti a dokari odepreli znovu práci. Aniž by vyckal za
krocení Maritime Councilu, zástupce spolecnosti najal
delníky neorganisované. Toto se stalo východiske
rozepre.

Bylo by omylem míniti, že verejné mínení v Novém
Zélande se prohlásilo ve prospech stávkujících. Na
opak. Vetšina N ovozélandanú neodpustila jim, že za
vlél<li osadu do sporu, jemuž se chtela vyhnouti. »Stáv
kokazové« se nabízeli na práci v prístavech; nemoh

Národní hospodár

vývoj v nemeckém politickém tábore je dosud vnitrní
vecí I emcu. Jejich vnitrní vecí je i problem vudcu.
Kdyby se razrešil, prispelo by to jiste ke konsolidaci
politického myšlep.í mezi Nemci, prispelo by to k pre
konání politického chaosu, a jiste i veci které se pro
jednávají na stycné mezi obou národno~tí, dostaly by
se do stadia úvah konkrétnejších. K. T.
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R~tdolf Arnold.-

Podstata a kritik~ marxismu.
III.

Tato kritika marxismu není žádnou novinkou. Po
chází od geniálního nemeckého národohospodáre dr.
F. Oppenheimera, který ji uverejnil ku konci minulého
století. (U nás nejvetších zásluh o zpopularisování
spisu Oppenheimerových si získal prof. dr. Josef Ma
cek. Viz jeho spis a »znárodnení a zlidovení ceské
pudy«). Byla však dosud ode všech stran soustavne
verejnosti zamlcována. Strany reakcní tak cinily z pru
h1edného duvodu, aby bojující proletariát nebyl uveden
na pravou stopu. Radikální utopistické kriklounství
jim ?yla milejším nežli strízlivá politika delnická, jež
by Sl bez pochyby byla vynutila znacné ústupky. Proc
však vudcové sociální demokracie prestávali na neplod
ném utopistickém marxismu? Již na Erfurtském sjezdu
nem. strany soc.-dem. r. 1891 podal Vollmar návrh,
aby od dosavadní taktiky revolucní bylo upušteno.
Tehdy se proti tomuto návrhu opre~i ca nejrozhodneji
Bebel, Singer a Liebknecht ('Otec). Predpovídali, že
v 8-10 letech nastane shroucení rádu kapitalistického,
a vetšina sjezdu se pridala k nim. Když však po uply
n;ltí deseti let shroucení nenastalo, naopak, veškeré
Zjevy nasvedcovaly jen zmohutnení posic kapitalisti
ckých, proc ani tehdy se nevzdali bezúcelné, ba zájmum
vrstev jimi zastaupených nanejvýše škodlivé politiky
plané fráse revolucní? Proc ani tehdy, když po vítez
ství ochranárské vetšiny (1902) museli pozorovati
hrozivé zmohutnení reakce, se nevzchopili a nerozší
~iE, jak žádal revisianista dr. Eduard David a j., bo
Jovnou frontu delnictva prumyslového o miliony malo
rolnictva a zemedelských delníku? Protože Marx se
výslovne a otevrene nikdy nezrekl svých sklonu komu
nistických? Co jim byla po Marxovi? Což nemeli jedine
povinnost hájiti sverených jim zájmu pracujícího lidu?

Nedbali výtek jim cinených revisionismem: že ne
štastnou svou agrární politikou, lpící na dávno vyvrá
cených mylných dogmatech Ma:rxových, vehnali miliony
drobných lidí venkovských v šiky reakce a tím zavini'li
sílu této, ani jimi nepohnula zajisté oduvodnená výtka,
že politika revolucní fráse isoluje delnictvo prúmyslové,
odsuzujíc je k politické nemohoucnosti.

Nelze ušetriti jich výtky, že jednali nesvedo
mite, že zpohodlneli na kreslech poslaneckých a zra
dili zájmú s plnou duverou jim sverených. Ponevadž
zapomneli na povinnosti uložených jim duverou
4,000.000 volicu, o uplatnení vrstev jimi zastoupených
se hrube nestarali a a dosažení politické moci zájmu
nejevili, dostala se k moci reakce, velkostatkári a težký
prúmysl. Tito vysokými ochranárskými cly, jež jim
rok co rok zarucovala duchod bez práce v obnosu
okrouhle jedné miEardy marek ve zlate, zpupneli tak,
že uvrhli na konec celý svet v strašlivou válku. Mar-
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ak zabrániti, aby hnutí se rozšírilo na zamestnance
leznic a vetšinu ostatních oboru.
Odborová sdružení mela nastrádány znacné penežní
~osy a mezi clenstvem zavedenu prísnou kázen.

tavka byla delnictvem provádena s neobycejnou .tvrdo
íjností a obdivuhodnou jednotností. Brzo si však ne
ohli zapríti, že nejsou si1lnejšími a že sázku prohrají.

P~kladny se prázdnily, vláda je potírala otevrene, a za
. stnavatelé odolali tvrdošíjne. Poznavše, že porážka
e blízká, žádali delníci sprostredkování soudu roz-

dCího. Avšak zamestnavatelé, spoléhajíce odtud ve
vé vítezství, zdráhali se otevrene podvoliti se tako
ému rozsudku, a tak byla stávka zakoncena naprostou

porážkou delnických sdružení.
Delníci byli poraženi. Zázracnou shodou okolností

šak stala se tato pohroma východiskem ku konecnému
vítezství. Hnutí roku r890 znamenalo vrchol politikv
stávkové. Bylo také jejím koncem. Škodou poucen~
delnická sdružení menila svou taktiku od základll.

Bezprostredne po krisi roku r890 byla delnická sdru
~ení svým odbojem proti kapitálu znicena. Pokladny
byly vyprázdneny, mzdy nezvýšeny; zejména bylo jim
znemožneno na dlouhou dobu zacíti znovu boj, jaký
byla práve prodelala. Víra jich Vlldcll v užitecnost
stávky byla naprosto zviklána, a dospeli brzo k poznání,
pohlížeti na ni jako na zbran nákladnou, svízelnou
a ne vždy úcinnou. Nový obor pusobnosti se jim otev
rel, politika. Srdnate se chopili této nové cinnosti. Udá
losti poslední doby zretelne byly je ponaucily, že delníci
a zamestnanci všech druhu tvorí vetšinu v Novém
Zélande, kdežto zamestnavatelé jsou v mizivé men
šine. Ponevadž v zemi s všeobecným hlasovacím prá
vem císlice tvorí zákon, rekli si vudcové delnické stra
ny právem, že trída delnická by ucinila lépe, kdyby se
obrátila k zákonum, namísto aby se vycerpávala v stáv
ách nákladných; a sice nikoliv k zákonum stávajícím,

nýbržk onem, k nímž by mohla dáti podnet ona, kdyby
jí podari'lo získati vetšinu v parlamente. Proto

dstata nové taktiky se jevila v tom, opatriti si moc
lasovacím lístkem a státi se smerodatným pri tvorení
, onu.

Kdyby byli delníci pri tom odkázáni pouze na sebe,
pochyby nebyli by meli úspechu. Bylo nutno, aby

setkali s podporou ostatních tríd spolecenských, aby
é prostredí bylo ctižádostivým jich tužbám na-

loneno. Ovšem, že okolnosti jim nadržovaly: zurivý
témer tragický výsledek austrálských stávkových
ju nezanechal dojem jen u delnictva. Zcela nové
ýšlení propuklo v ct1ém Novém Zélande.
Všeobecné volby konaly se koncem téhož roku, a du

ky všech techto událostí nabyly v nich mocné pu
bnosti. Bylo každému jasno" že se jednalo o otázky
važné, jež nebylo lze odložiti. Neurcitá predtucha

ých prevratu vznášela se nad zemí. Reeves lící
ýšlení oné doby takto: »Ki:tždý si byl vedom, že se
sí neco státi. Avšak co? N evedeIi to presne. Zdálo

, že stávky, výluky se staly zjevy každodenními a
huzovaly mnohem vetší pozornost než dríve. Bá
ivci byli znepokojeni, osoby velmi citlivé byly zar-

uceny, lidé rázní cítili se obtežováni, dokonce i lho
ejní pocitovali nudu.«
Politické názory byly rozdílné podle lt~tory, zamest

, í a hmotného postavení jednotlivcova. Stav zeme
rka revolucní po mesíce sporu byl poškodil mno

'ch oprávnených zájmu. Ackoliv buržoasie anglo
á tak snadno se nepoleká jako naše, mnozí prí-

519

slušníci trídy majetné, podnikatelé a majetníci jevili
obavy oproti sklonum vyskytnuvším se mezi delnictvem.
Mnohý buržoa, považující se dosud za liberála nebo ra·
dikála, uvedomil si poprvé, že ve skutecnosti jest kon
servativcem. Ponevadž se zdálo, jako by spor mel býti
rozhodnut mezi kapitálem na jedné strane a prací na
druhé, strana konservativní, nemající dosud žádný,ch
jasne vyslovených zásad, stala se stranou obrany so
ciální.

Liberálové se premenili rovnež. Nebyli bázlivci a
podporovali vždy sira George Greye, považovaného
plným právem za muže pokrokového smýšlení. Avšak
jich program neobsahoval mnoho látky a ukázalo se
nutným dodati mu trochu cerstvé krve. Clenové strany
byli zralí pro takovou premenu. Bylo mezi nimi od·
váž~ivých lidí k jednání odhodlaných a verících ne
ochvejne v pusobnost státní moci. Byli také politikové,
predvídající nové rozdelení sil parlamentárních, a
tito, cítíce vznik nové moci, obrátili se k vycházejicímu
slunci proletariátu. Tak se stalo, že strana liberální
pocítila náchylnost spojiti se s delníky. Tito ani oka
mžik se nerozmýšleli prijati podporu jim nabízenou.
Nebyl1it divokými prívrženci boje trídního, odsuzují
cími každého spojení s meštáky co zradu. Meli pro do
bytí verejné moci zájem vetší nežli pro veškeré so
cialistické theorie, a tak se uskutecnila liberální delnická
koalice, zvítezivší pri volbách roku r890 a ovládající
od toho casu kolonii nepretržite.

Doba a lidé

Ruská emigrace.
Mezi poválecnými problémy otázka ruské (nebo presneji receno

východoevropské) emigrace nabývá stále vetšiho významu. Už
pocetne je to problém, jenž zasluhuje zvýšené pozornosti a zá·
roven svedlcí o llaprosté mimorádnosti poválecných r1uských
pomeru.

Pohríchu není presné statistiky dnešní ruské emigrace. Jsou
pouze približné - spíše minimální než maximální její odhady.
Pro Evropu ruský publicista S. Jan c e n k o odhaduje letos
pocet pouze ruské emigrace okrouhlou císlicí 900.000, z cehož
na Nemecko pripadá 350.000, Francii 200.000, Polsko 50.000,
Jllgoslavii 45.000, Ceskoslovensko 40.000, Bulharsko 35·000, Ru
munsko 30.000, Turecko 20.000. V jin(ých evropských státech pocet
ruských uprchlíku prumerne kolísá mezi jedním až tremi tisíci
a celkem obnáší asi 50 až 70.000 .

Ruská emigrace po stránce statistické není však elementem
stabilním, nýbrž velmi promenlivÝm. Dokladem toho je, že behem
posledních trí roku jej í pocet poklesl aspon o tretinu, nikoliv však
repatriací do vlasti, nýbrž hlavne vystehováním z Evropy, prede
vším do Ameriky. Ruská emigrace totiž neobmezuje se pouze
na Evropu, nýbrž je zastoupena také v mimoevropskÝch zeme·
dílech. Mimoevropská její složka je však ješte nesnadneji sta
tisticky zachytitelna. Jancenko odhaduje ji v celku maximálne
na 300.000, z ceho na »Nový svet« pripadá asi 150.000, na Asii
60.000. Zbytek patrí Africe, Australii, tichooceánským ostrovum.

CelkovÝ pocet uprchlíku z území bývalé ruské ríše (východo
evropská emigrace) jest ovšem vetší, ac presne statisticky je
témer zcela nezachytitelný, nebot tu scházejí po vetšine i takové
soukromé odhady, jaké j sou po ruce pokud se týce r u s k é
(nacionálne míneno) emigrace, jež kvantitativne je arci nej
pocetnejší složkou.

Tuto mimoruskou cást východoevropské emi&race tvorí hlavne
Ukraj inci, Belorusové, Gruzini, Arméni, kavkazští Kubáoci, Ko-
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šak zabrániti, aby hnutí se rozšírilo na zamestnance
leznica vetšinu ostatních oboru.
Odborová sdružení mela nastrádány znacné penežní

obnosy a mezi clenstvem zavedenu prísnou kázen.
Stávkabyla delnictvem provádena s neobycejnou tvrdo
šíjností a obdivuhodnou jednotností. Brzo si však ne
mohlizapríti, že nejsou si1lnejšími a že sázku prohrají.
Pokladny se prázdnily, vláda je potírala otevrene, a za
~estnavatelé odolali tvrdošíjne. Poznavše, že porážka
Je blízká, žádali delníci sprostredkování soudu roz
hodcího. Avšak zamestnavatelé, spoléhajíce odtud ve
své vítezství, zdráhali se otevrene podvoliti se tako
vémurozsudku, a tak byla stávka zakoncena naprostou
porážkou delnických sdružení.

Delníci byli poraženi. Zázracnou shodou okolností
všakstala se tato pohroma východiskem ku konecnému
vítezství. Hnutí roku 1890 znamenalo vrchol politiky
stávkové. Bylo také jejím koncem. Škodou poucena
delnická sdružení menila svou taktiku od základu.

Bezprostredne po krisi roku 1890 byla delnická sdru
žení svým odbojem proti kapitálu znicena. Pokladny
bylyvyprázdneny, mzdy nezvýšeny; zejména bylo jim
znemožneno na dlouhou dobu zacíti znovu boj, jaký
byla práve prodelala. Víra jich vudcu v užitecnost
stávkybyla naprosto zviklána, a dospeli brzo k poznání,
pohlížeti na ni jako na zbran nákladnou, svízelnou
a ne vždy úcinnou. NovÝ obor pusobnosti se jim otev
rel,politika. Srdnate se chopili této nové cinnosti. Udá
lostiposlední doby zretelne byly je ponaucily, že delníci
a zamestnanci všech druhu tvorí vetšinu v Novém
Zélande, kdežto zamestnavatelé jsou v mizivé men
šine. Ponevadž v zemi s všeobecným hlasovacím prá
vemcíslice tvorí zákon, rekli si vudcové delnické stra
ny právem, že trída delnická by ucinila lépe, kdyby se
obrátilak zákonum, namísto aby se vycerpávala v stáv
káchnákladných; a sice nikoliv k zákonum stávajícím,
nýbržk onem, k nímž by mohla dáti podnet ona, kdyby
se jí pbdaríllo získati vetšinu v par1amente. Proto
podstata nové taktiky se jevila v tom, opatriti si moc
hlasovacím lístkem a státi se smerodatným pri tvorení
zákomt

Kdyby byli delníci pri tom odkázáni pouze na sebe,
bez pochyby nebyli by meli úspechu. Bylo nutno, aby
se setkali s podporou ostatnkh tríd spolecenských, aby
.celé prostredí bylo ctižádostivým jich tužbám na
loneno. Ovšem, že okolnosti jim nadržovaly: zurivý

a témer tragický výsledek austrálských stávkových
ju nezanechal dojem jen u delnictva. Zcela nové
ýšlení propuklo v celém Novém Zélande.
Všeobecné volby konaly se koncem téhož roku, a du
dky všech techto událostí nabyly v nich mocné PL1
bnosti. Bylo každému jasno" že se jednalo o otázky
'važné, jež nebylo lze odložiti. Neurcitá predtucha

ých prevratu vznášela se nad zemí. Reeves lící
ýšlení oné doby takto: »Každý si byl vedom, že se

usí neco státi. Avšak co? N evedel1i to presne. Zdá10
, že stávky, výluky se staly zjevy každodenními a
buzovaly mnohem vetší pozornost než dríve. Bá
ivci byli znepokojeni, osoby velmi citlivé byly zar
ouceny, lidé rázní cítili se obtežováni, dokonce i lho-
tejní pocitovali nudu.«
PoEtické názory byly rozdílné podle létory, zamest
'ní a hmotného postavení jednotlivcova. Stav zeme

rka revolucní po mesíce sporu byl poškodil mno-
'ch oprávnených zájmu. Ackoliv buržoasie anglo
ská tak snadno se nepoleká jako naše, mnozí prí-
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slušní ci trídy majetné, podnikatelé a majetníci jevili
obavy oproti sklonum vyskytnuvším se mezi delnictvem.
Mnohý buržoa, považující se dosud za liberála nebo ra
dikála, uvedomil si poprvé, že ve skutecnosti jest kon
servativcem. Ponevadž se zdálo, jako by spor mel býti
rozhodnut mezi kapitálem na jedné strane a prací na
druhé, strana konservativní, nemající dosud žádných
jasne vyslovených zásad, stala se stranou obrany so
ciální.

Liberálové se premenili rovnež. Nebyli bázlivci a
podporovali vždy sira George Greye, považovaného
plným právem za muže pokrokového smýšlení. Avšak
jich program neobsahoval mnoho látky a ukázalo se
nutným dodati mu trochu cerstvé krve. Clenové strany
byli zralí pro takovou premenu. Bylo mezi nimi od
vážEvých lidí k jednání odhodlaných a verících ne
ochvejne v pLlsobnost státní moci. Byli také politikové,
predvídající nové rozdelení sil par1amentárních, a
tito, cítíce vznik nové moci, obrátili se k vycházejícímu
slunci proletariátu. Tak se stalo, že strana liberální
pocítila náchylnost spojiti se s delníky. Tito ani oka
mžik se nerozmýšleli prijati podporu jim nabízenou.
Nebylit divokými prívrženci boje trídního, odsuzují
cími každého spojení s meštáky co zradu. Meli pro do
bytí verejné moci zájem vetší nežli pro veškeré so
cialistické theorie, a tak se uskutecnila liberální delnická
koalice, zvítezivší pri volbách roku 1890 a ovládající
od toho casu kolonii nepretržite.

Doba a lidé

Ruská emigrace.
Mezi poválecnými problémy otázka ruské (nebo presneji receno

východoevropské) emigrace nabývá stále vetšUl0 významu. Už
pocetne je to problém, jenž zasluhuje zvýšené pozornosti a zá
roven svedlcí o naprosté mimorádnosti poválecných rluských
pomeru.

Pohríchu není presné statistiky dnešní ruské emigrace. Jsou
pouze približné - spíše minimální než maximální její odhady.
Pro Evropu ruský publicista S. Jan c e n k o odhaduje letos<
pocet pouze ruské emigrace okrouhlou císlicí 900.000, z cehož
na Nemecko pripadá 350.000, Francii 200.000, Polsko 50.000,
Jl1goslavii 45.000, Ceskoslovensko 40.000, Bulharsko 35·000, Ru
munsko 30.000, Turecko 20.000. V jiných evropských státech pocet
ruských uprchlíku prumerne kolísá mezi jedním až tremi tisíci
a celkem obnáší asi 50 až 70.000 .

Ruská emigrace po stránce statistické není však elementem
stabilním, nýbrž velmi promenlivým. Dokladem toho je, že behem
posledních trí roku její pocet poklesl aspon o tretinu, nikoliv však
repatriací do vlasti, nýbrž hlavne vystehováním z Evropy, prede
vším do Ameriky. Ruská emigrace totiž neobmezuje se pouze
na Evropu, nýbrž je zastoupena také v mimoevropských zeme
dílech. Mimoevropská její složka je však ješte nesnadneji sta
tisticky zachytitelna. J ancenko odhaduje ji v celku maximálne
na 300.000, z ceho na »Nový svet« pripadá asi 150.000, na Asii
60.000. Zbytek patrí Africe, Australii, tichooceánským ostrovum.

Celkový pocet uprchlíku z území bývalé ruské ríše (východo
evropská emigrace) jest ovšem vetší, ac presne statisticky je
témer zcela nezac~1ytitelný,nebot tu scházejí po vetšine i takové
soukromé odhady, jaké j sou po ruce pokud se týce r u s k é
(nacionálne míneno) 'emigrace, jež kvantitativne je arci nej
pocetnejší složkou.

Tuto mimoruskou cást východoevropské emi&Tacetvorí hlavne
Ukraj inci, Belorusové, Gruzini, Arméni, kavkazští Kubánci, Ko_
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záci, horalové a domorodci, adzerbejzanšti Tatari. Celkový, arCl
pouze p,ribližný pocet lze odhadnouti na 250.000 a 300.000,

z 'cehož nejvíce (aspon 2h) p.ripadá na Ukrajince. Také tito ne
rušti východoevropšti uprchlíci jsou roztroušeni po celé Evrope.

ac hlavní jejich strediska jsou na Balkáne, v Berlíne, Praze a
Pariži. Sociální struktura neruské emigrace je potud zaj ímavá,
že vedle cetné in tel i gen c e jsou zastoupeny v ní vydatne
I i d o v é ž i v I y (vojáci, sedláci, delníci), kterí své vyhnanství
zejména trpce nesou, nejsouce psychologicky sC:lopni se prizpu
sobiti podmínkám emigrantského života v cizine, zejména proto.
že své postavení pokládají za docasné a pudove verí v brzký
návrat do vlasti. Avšak veškeré dosavadní pokusy v tomto smeru
(oficielní repatriace ,do Ruska) skoncily celkem nešfastne, nekdy
i tragicky, pokud diiveriví repatrianté dostali se do drápu smutne
proslulé bolševické »c e k y" jakožto »i<: a e r i" (totiž zkratka pro
kontrarevolucionáre). A vubec - jak vysvítá z nedávné ber
línské prednášky Pop o v o vy - naprostá vetšina ruské a
vychodoevropské emigrace nemá vyhlídek na klidný návrat do
vlasti za dnešního režimu.

Pokud se tÝce politické struktury této emigrace, je dosti pestrá
a ponekud ruzná u Rustl a Nerustl. U Rusu jsou zastoupeny
všechny politické smery, od monarchistických do demOkratických,
ovšem s prevahou dvou posledních složek. U Nerusu mondrchism
témer není zastoupen,

Jest poc:lopitelno, že i v cizine emigrace ruská a neruská žij.í
ve znameni politiky, pokládaj íce bolševism za prechodné zlo,
F,kési zrtldllé intermezzo v dejinách sVÝch národu.

Postavení techto výcho'doevropských emigrací v Evrope má
nckolik stránek: predevším hospodárskou a politickou. Strucne
je vyložiti a ponekud objasniti jest úkolem dalších rádku.

Každá politická emigrace v podstate je zjevem k a t a str 0
f i c kým. Nynejší východoevropská vyznacuje se všemi ty
pickými znaky takového katastrofického puvodu, Predne tedy
po stránce své hospodárské nejistoty, silne' zvyšované její cet
ností a hromadností. V tomto ohledu je zjevem opravdu ojedi
nelým a abnormálním. Známé politické emigrace XIX. století
(na pr. polská, madarská a také ruská revolucní) kvantitativne
byly nepatrné a vnitrne jednotnejší. I jejich hospodárské po
stavení, práve pro výjimecnost jejió zjevu, bylo jistejší :t

lepší. Nyní až na nepatrný zlomek bohácu, majitelu vysokých
valut a jiných výnosných hodnot, naprostá vetšina emigrace
z území bývalého Ruska je zcela nemajetná; presneji receno
ožebracená. Je ráda, že aspon uhájila si holý život na úteku
z bolševického rekordního zmatku.

Takto východoevropská emigracní otázka zpusobuje znaicné
nesnáze evropským státum. Je samozrejmo, že tato emigrace
musila býti registrována, organisována a že jí melo se pomoci
k hmotné existenci. V celku tedy zase otázka nesnadno roz
luštitelná z mnohých dtlvodu. Za prvé: nezamestnanost a hospo
dárská krise vubec je všeobecnÝm poválecným zjevem. Proto
nával cizího živlu není vítán žádné zemi. Za druhé, znacná cást
emigrace technicky a odborne není prizpusobena existencnímu
boji v jeho nejtvrdších formách. Ve svém oboru (pokud jde
o inteligenci) nemuže se zpravidla uplatniti ve svÝch nových
domovech, af už z duvodu konkurencních, at jazykových ci
konecne právne-politických. K telesné práci není každý sóopen,
nemluve o tom, že pri všeobecné nynejší nezamestnanosti ani
po té stránce pro uprchlíky není valných vyhlídek. Prumer tedy
v tom ohledu je charakterisován sociální degradací, na pr. podle
stupnice: generál - šofér - portýr, anebo: knežna

ta n e cni c e - c í š nic e, kde pohríchu rozhodujícím momentem
nejcasteji bývá krása a ženský puvab a zároven reklama pro

zábavní podnik (Caríhrad, Pariž).
*'

Každá emigrace je zjevem z oboru sociální patologie. Každý
pokus rozrešit emigracní problém na cizí pude bude míti jenom

provisorní ráz, což bude tím zrejmejší a zároven 1 lnéne úcinné,

cím déle trvá emigrace. Východoevropská a ruská emigrace ocitly

se práve v kritickém stadiu, kdy otázka: co a jak dále: - je
na ostrí nože. a jedné strane hostitelé jsou zrejme unavcni a

ponekud i zneóuceni príliš dlouhým pobytem uprchlíku na svém
území, zatežujícím je hospodársky, nutícím je politicky k opa
trnosti. Samotná emigrace rovncž není spokojena s živorenim
bez domova a bez jistého zítrka. Zejména platí to o mládeži.
jež dokoncuje práve svá vysokoškolská a odborná studia v cizine
a neví, co podniknouti a kde se uplatniti ne jako »obtÍžný cizinec".
Gocasne trpený. anebo emigrant bez obcanských práv, nýbrž jako
celý clovek s nároky na plný lidský život.

Teoreticky je ovšem odpoved velmi snadná. Jak to kam?
, Samozrejme zpet do vlasti, pracovati na rodné pude, pro vlastJlí

lid atd. Obcanská a patriotická fraseologie je nevycerpatelná:
prímo se hemží podobnými krásnými frásemi. Tento lék byl
na adresu východoevropských uprchlíku v posledni dobe nejednou

již zdvorile i rázneji dop~ucen.
Ti, kdož nadšene doporucují repatriaci, vycházejí z velmi pra

zvláštního predpokladu, že uprchlíci jsou lenoši, kterí radeji za

hálejí v cizine, spokojujíce se všelijakou almužnou, než aby se
vrátili domu, dar se do rádné práce a takto pomohli své vlasti
zase na nohy.

Tak kavárensky filosofovati muze pouze ten, kdo sám nikdy

nebyl uprchlíkem a nemá .ponetí o psychologii emigranta, kdo
nezakusil hrozných záchvatu nestalgie, jež dohání mnohé
uprchlíky bud k sebevražde anebo k naprostému mravnímu
bhroucení. Nepopírám, že mezi emigranty vyskytuj í se zdemo
ralisovaná individua, pro než emigrace stala se svého druhu po
voláním, jež jsou náchylna k vagabundstvÍ a poklesla na kri
minální úroven; tvrdím pouze, že procentuelne jsou v naprosté
menšine a že celkový mravní po-kles uprchlíku zpravidla je du
sledkem jejich emigrantského stavu. »Normální" emigrant po
leta a desitiletí žije jedinou myšlenkou: návratu do vlasti. Do
porucuje··li se tedy východoevropské emigraci repatriace a k to
mu ješte s mentorskoú omáckou, tu PJredevším má býti vysve
tlena a zodpovedena otázka, zda za nynejšich pomeru bolšcvi.
ckého režimu taková repatríace je možná.

Každý, kdo je sebeméne zasvecen do pomcru v Rusku, bez
lozmyšlení rekne: pro 90%: uprchlíku je to zcela vylouceno, ne

I '~lce-li repatriant býti expresne odpraven anebo za živa shníti
v ne'jakých Solovkách ,ci jiném žalárním doupeti. Nebot každý
repatriant je v podezrení; je stigmatisován Kainovým znamením:
»k a e 1''' (kontrarevolucionár). »Ceka« vždy najde priležitost,
aby ho usvedcila. A když. mu nic nedokáží, pak prece ve svých
osobních prllkazech obddí takovou poznámku, že nikde nebude
prijat do verejných služeb a nedostane žádné pra.ce vtlbec. Tedy
v nej lepšim prípade ceká ho smrt hladem. Je nesprávný názor,
že nynejší Rusko potrebuje !CÍ hledá odborníky. Má zájem je
nom o komunisty. Znám více prípadu, kdy absolvovani lékari,
inženýri, politicky zcela neutrální, obrátili se na bolševická vy
"Janectví se žádostí o pas a visa s oduvodnením, že ótej í se
odborne uplatniti ve vlasti. Byli uvítáni:

»Jste komunista?"

»Ne, jsem lékar, anebo agronom, o politiku se nezajímám.«
»Jste tedy bezpartijný?"
»Ano.«

»i\ch, ti jsou horší než monarchisté, nebot jakmile se podnikne
neco protibolševického, hned jsou v tom. Ostatne' svých lékaru

" agronomu máme tolik, že nevíme, co s nimi ... «

Autentické. Týkalo se to Ukrajiny, kde všechny epidemie
celého sveta jsou nyní domovem, kde neúroda v posledních le
tech je obvyklým témer zjevem, To jsou dLlvody, proc vetšina
uprchlíku z Ruska neverí v mOžnost repatriace za daných po
meJi't. Nutno totiž míti na zreteli, že práve nyní mezi obyva-
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telstvem Ruska je hromadná epidemie úteku do clzmy, zejména
do Ameriky. A nejsou to pouze inteligenti, kteri touži po vyma
není se z ríše rudého praporu, ale pi"'edevším mužíci, kterí težce
nesou seismografickou prímo nervositu agrární politiky sove
tové vlády.

Dejme tomu, že by vetšina uprchlíku, znechucená trapným emí
gracním žívotem, se rozhodla hromadne vrátití se domu. Bylo by
naivností mysliti, že by sovety daly k tomu souhlas a hlavne
nutné pasy pro repatrianty. Dnes, kdy z vysokých škol ruských
bylo pres 70.000 posluchacu vyhozeno na dlažbu jenom pro svuj
neproletárský puvod, Moskva odmitla by na 90% repatriantu
pro jej ich buržoasní rodokmen, proti bolševické smýšlení anebo

sociálpatríotism. Není tomu dávno, co bolševický neofyta ze
rad 1. zv. »smeHovechovcu«, Bob;rišcev-Fuškin, n:Jpsal o ruské

rrotibolševické a zejména emigracní inteligenci, že neni k ni
cemu a že má pouze jediné cestné východisko ze své bezútešné

situace, totiž - docela zmizeti se zemského povrchu. Politicky
je pochopitelné toto z<l;ujetí sovetu proti emigraci. Težce nesou

její pobyt v cizinc pro kritickou a kontrolující její cinnlOst, ale
ješte tíže nesly by její návrat <domu, nebot pri své príliš vratké

rovnováze bolševický státní koráb nesnesl by této nevítané
príteže.

Tedy i po této stránce repatriace jakožto rešení východoevrop
ského emigracního problému je prozatím zcela ilusomí a mimo

dosah reální poli,tiky. Praktický výzll'am muže míti pouze pro
mizivou a nepatrnou menšinu uprchlíku.

Není tedy divu, že východoevropští uprchlíci zacínají se ohlí
zeti po nejakém jiném východisku ze svého trapného postavení:
mezi Rusy se uvažovalo o hromadném vystehování se do Ame

riky, krajinci vyjednávají o vystehování do Brasílie, kde jsou
~taré ukrajinské kolonie, po prípade na Tahiti, kde rovnež jsou
vyhlídky pro evropské vystehovalce, zejména odborníky a kva
lifilrované delníky i rolníky. Východoevropská emigrace podniká

tyto pckusy, ježto prestává veriti v brzký' pád bolševiku, ale
zároven naprosto I1JCveri v mOžnost jejich evoluce, což by bylo
predpokladem k spolupráci s nimi a tudíž i k návratu domu.

V náwru na podstatu a vyhlídky bolševismu spocívá tedy
kardinální rozdíl 'mezi uprchlíky a vetšinou jejich evropských
hostitelu.

Evropa dnes verí v možnost evoluce bolševismu a zavírá oci

nad zjevy zrejme kriminálního rázu v bolševickém režimu, jako
je zlocinná Ci11l1Ostpovestné teroristické »Ceky«, vývoz obiJí a
plodin z Ruska v dobe, když 15 mil. obyvatelstva svetové riše
je postiženo úžasným hladomorem, zrušení elementárních práv

obcanského života. Na druhé strane Evropa právem protestu je
proti zlocinum vlády Horthyovy, proti hruzovláde v Bulharsku.
dlktatorské libovuli ve 5panelsku, výstrednostem italského fa
šismu (prípad Matteottiho) atd. Ve srovnáni s tímto bolševické

7!ociny kvantitativne a kvalitativl1le znamenaj í svetový a histo

rický rekord, nebo[ nikde! a nikdy život lidský nebyl tak hrozne
a bezucelne znehodnocován jako v nynejším Rusku. Neznám
v~ak jediného prípadu, aby »Liga práv lidských« - jinak tak
citlivá na sebemenší porušení humaníty - vystoupila na obra
nu nekteré obeti bolševické hruzovlády anebo vubec se vyslovila
nejak o divokém terorismu »ceky«, ac nyní jsou po ruce o tom
dokumentární údaje, na pr. ve Zl1'ámém spise prof. Mel g u
nova: »Krasnyj teror« anebo v neménc desné publikaci, vý
stižne nadepsané »C e k a«.

Práve toto nepochopitelné zlhostejnení mezinárodního sve

domí težce nese východoevropská emigrace. Nežádá na Evrope,
aby smýšlela o bolševiSIljU jako Ona; nemuže se však srovnati
s dnešním evropským indiferentním amoralismem v té veci.

Není proti uznávání sovl€tu de jure, ale nechce býtí obetním
kozlem této hry a spoluvinníkem na tom. A tu jsme u kon
krétní nejbolestnejší str'ánky tohoto problému. Míním 'tím
p r á v n e-p O I i t i c k é p o s t a ven í východoevropské emi-
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grace. V podstate je zcela nahodilé; závisí na benevolenci toho
kterého státu. Není nijak jednotne normováno. Ceskoslovensko

o své újme upravilo j i tak, že život emigrantu obcansky je sne
sitelný; není l1Iijak urcován nátlakem Moskvy, jež pochopitelné
se o to žive zajímá.

V souvislosti s uznáváním sovetu de jure otázka tato zacíná

b.\'Íi velice ožehavou, nebot bolševici prejí si ovšem naprosté
likvidace vÝchodoevropské emigrace. V Nemecku ruští uprchlíci
jsou obcansky pokládátu za »nici majetek«. Turecké minister
stvo vnitra práve vydalo ob'e'žník, kterým emigrantum zakázán
je pobyt v Cúihrade a jiných vetších mestech; jinak a zejména
osobne uprchlíci vubec jsou tímto fermarrem zkráceni ve svÝch'
lidských a ob/Danských právech, jsouce odsouzeni k jakési he
lotské existenci.

Východoevropský a ruský emigracní problém je tudíž v kri
tickém stadiu, kdy jeho definitivní úprava je nutila a neodkladna.
Aby se plredešlo veškerým dosavadním zmatkum v té prícine,
tato úprava musí. býti j e -dnot n á, a tedy mez in á rod n í.
"Svaz NárodI1« jedine je póvolán k praktickému a z[lvaznému
rozluštení této otázky. Predne musí upraviti právn;';-politické
postavení uprchlíku. Konkrétne má provésti jejich registraci a
opatriti jim osobní prukazy s mezinárodní platností. Zároven po
ríditi prehledný status jej ich hospodárského postavení a odborné
kvalifikace, aby na základe toho uprchlíci mohli se uplatniti

sociálne produktivne, at individuelne, at kolektivne, pokud ne
hodlaji ci n~mohou se vrátiti domu.

Prozatím je to snad jediná možná cesta k rozrešení výcho
dc.evropského emigracního problému takovým zpusobem, aby
nebyly poškozeny n1ci zájmy, aby težký osud uprchllkll nebyl
zbytecne ztrpcován, a pohostinství ciziny dosavadním neúcelným
zpusobem dále zneužíváno. Emigracní tento problém je prede
vším problémem lidským. Vyžaduje totiž humanitních method
rešenÍ. Bezmezné ore utrpení a bídy nakupilo se kolem neho
za techto sedm roku. Je cas, aby v mezích možnosti byl zmír
nen krutý osud tech, jejíchž nejvetší a hlavní »vinou« je to,
že mravne a podle vnitrního svedomí nemohou se srovnati s me-
thodami bolševícké praxe. H. B.

Prumyslový detektiv.
III.

K necestnému remeslu se hlásí jen lidé necestní. A tu není
divll, slyšíme-li, že »v cele vynikajících amerických agentur jsou
detektivové, jejichž podobizny zdobí alba zlocincu; lidé, kterí
sedeli v kriminále pro všechny zlociny, co jich je v treftním zá
koníku«. (Anglická zpráva o prum. špionáži v Americe.) 

Pod(}bne se vyjadruje M. Anderson, soudce v Colyerove' prípade
z r. 1920: »N emohu souhlasiti s tvrzením, že vládní špehouni
jsou spolehlivejší nebo méne nakloneni k pusobení rozvratu,
z nehož by težili, než špehotlni v soukromém prumyslu. Spe
houni se n;zbytne rekrutuj í z vrstev zkažených a nespolehlivých.
Rádný clovek takové zamestnání odmí.tne. Spehounská soustava
nicí duV'e'ru a propaguje záštÍ.« Sám šéf detektivní agentury W.
Burns naríká, že }>mezi detektivy je nejvetší množstvi vyderac
ských zlodeju, kterí kdy uniklí dutkám SprJ.vedlnosti.«

Bylo opetovne tvrzeno, a to právem, že detektivní agentury
dávaj í prednost li-d'em s kriminální minulostí. Není-Ii pro pru
myslového špehouna jeho nekalá. minulost v ocích šéfa agentury
prímo doporucením, není mu jiste na závadu a nic nebrání spo
lecnostem vysílati tyto katilinárské existence do továren, byly-li
o tOl požádány.

O své zlotrilé cinnosti podává nejlepší svedectví špehoun sám.
Jakmile totiž byl z nejakého duvodu propušten ze služeb agen
tury, není nad nej tvora sdílnejšího. S velkou horlivostí ciní
pak sensacní odhalenÍ. Vypovídá s nestoudnou ochotou o všech

praktikách své 10 remesla. Ovšem, muže se mu vcrit teprve
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kážky, které se dosud stavely v cestu projednání no
vého zákona, jsou z nejvetší cásti dnes prekonány,
sporné základní otázky jednak vyrízeny, jednak dosta
tecne prodebatovány, není tedy príciny, proc by nový
zákon o právu pthodském konecne nemohl se dostali
z uspávajícího prítmí na svetlo plenárního projednání
parlamentního.

Dnešní stav je tedy ten: naši autori jsou chráneni
ve státech bernské konvence, z nichž oj e d i n e I e
mají pro ne význam Nemecko, R3kousko, Anglie a
Francie; z ostatních státli nutno se predevším domá
hati ochrany v Americe a ]ugoslavii.

2. C iz' Í a u t o r i u nás.

teskoslovensko jako velk}' konsument velk}'ch ci
zích literatur je tedy dnes - nevím, mohu-Ii ríci »ho
hudík« - odkázáno predevším na i\nglii, Francii a
Ameriku. (Rusko jest ovšem zatím ex lex; prekládá
se vzájemne beze ptaní, pokud ruské dílo nevyšlo ve
státe nitležejícím bernské konvenci.) Ameriku plundru
jeme, pokud se dá - totiž pokud dovoluje cJ. 6. bern
ské konvence: díla, o nichž není zjišteno, že vyšla po
prvé v nekterém státe náležejícím bernské konvenci
(hlavne v Anglii), prekládají a vydávají se u nás
proste bez. souhlasu autorLl. Odplácíme tedy rovné rov
n}'m, což Americany ovšem bolí daleko méne než nás.
Pomer k Francii jest cástecne upraven zvláštní smlou
VOU,5) jinak - stejne jako Anglie a ostatní státy nále
žející k bernské konvenci - trpí všecky tyto státy ne
ujasnen}':n právním stavem, který vzešel z té okolnosti,
že v teskoslovensku platí dosud staré dva zákony
o právu pLlvodském,6) jež ve velmi podstatných kusech
- zejména pokud jde o ochranu prekladovou - jsou
s bernskou konvencí v rozporu.

Ackoli se praxe vyvinula všeobecne tak, jak odpovídá
duchu a doslovu státních smluv i zákonLI a jich loyál
nímu plnení, prece vyskytl se v našem literárním a
nakladatelském živote casto spor o závaznost bernské
konvence, jehož jádro pokusím se níže vyložiti. Oba
vy, jež se pripínaly k ratifikaci bernské konvence, ze
jména z kruhLl nakladatelských, se nesplnily. Domní
vali se totiž nekterí, že požadavky cizích autor li a na
kladatelll budou tak prehnané, že naše prekladová lite
ratura bude jimi znemožnena. Nestalo se tak. Preklá
dá se jako dríve, více než treba, ponevadž potreby
knihkupeckého trhu prekonávají i neveliké financní
obeti nakladatelu, a mimo to cizí interesenti dali si
vyložiti naše pomery a prizpLlsobili jim z daleko nej
vetší cásti své požadavky. Dnes nežádá se na pr. za
anglick}' román prLlmerne více než 5-8%' krámské
ceny (jen výjimecne až 10%" což ovšem dnes je po-

tický význam vzájemnosti pro Ameriku vzhledem k znacnému
v Ý voz u a Dl e r ic k ý chf i \ 111U jako kompensacního objektu.

') Jeto konvence z 18. ledna 1921 C. 273 Sb. z. a n. ; r. 1922.
(Psal jsem o ní v »Tribune« z I. ríjna 1922.) Podle této konvence
zaruikly (v souhlasu s mírovou smlouvou) všecky predválecné
licence autorskoprávní, a »strany odloucené«, t. j. smluvník
francouzský a ceskoslovenský byli oprávneni do 6 mesícu od
ratifikace, t. j. do 24. listopadu 1922 vyžádati si obnovení techto
licencí.

6) Je to rakouský zákon z 26. prosince 1895 C. 197 r. z., o nemž
dále bude podrobneji rec, a madarský zále. cI. XVI. z r. 1884,
který v otázce prekladové je ješte nep,ríznív'c'jŠÍ, ježto preklad
l'1\lSÍ do roka od vydání originálu býti zacat a do 3 let dokoncen,
což nutno registrovati. Jinak platí totéž, co podle r'ak. zák.

nekud mnoho) nebo cca 10 Lst. za vydání o nákladu
3000 výtisku. Požadavky autoru francouzsk}'Ch nejsou
vyšší, naopak, spíše mírnejší (500-1000 franku). To
liko za zvlášt renomované a vyhledávané al"ltory (jako
Conan Doyle, Wells, K ipling. Chesterton, Ohnel ap.)
žádává se více, a i tu vždy je rozhodné, zdali autora
zastupuje autorská organisace, nakladatel, ci agentur:t
a která. Prí m o cizí autor nejedná témer nikdy. Také
pri divadelních hrách prizpllsobili se cizí autori zdej
ším zvyklostem a ne.žádají zpravidla nikdy více než
8%1 tantiemy.

3. S por n á o t á z k a o c hra n y pre k I a d o v é.

Pri dílech cizích autOrll poprvé vyuan)'Ch zachovává
se u nás všeobecne praxe souhlasící s bernskou kon
vencí i s predpisem § 28. dosavadního aut. z5.k.: vždy
vyžaduje se pro vydání prekladu autorisace. Spor je
toliko pri dílech vydan)'ch v originftle pred dobou
delší trí let a pri dílech, která již v ceském prekladu
jednou byla vydána pred publikací bernS'ké k'mvcn>::c.

Proti ojedinel}'m hlaslim odporu zastávám i v techto
prípadech názor, že pro vydání ceského prekladu u del
autor li príslušejících ke státllm bernské konvence ne
jen z dl'tvodLl slušnosti, n}'brž i z dLlvodll právních a
zákonných jest v ž..,dy z a pot r e b í s vole n í a lI
t o r o v a, pokud trvá autorské právo k originálu.')
Jsem si vedom, že tím dostává se cizím auto
rLlm v teskoslovensku daleko silnejší ochrany než
autorum tuzemským, avšak tento fakt nevadí, není
v rozporu s bernskou konvencí ani s naším zákonem
a nedovede mé presvedcení zviklati.

Opírám svuj názor o tyto úvahy: Dle § 2. zák.aut.
prísluší cizinclim oChrana dle obsahu stútn í ch smluv.
Není pochybnosti, že bernská konvence jest stá t n í
s m I o u v a, která byla teskoslovenskem rádnc rati
fikována a publikována a že tedy. ne-Ii již dnem ratifi
kace, tedy jiste nejpozdeji dnem její publikace ve Sbír
ce zákonu váže i zdejší státní obcany (t. j. od 10. listo
padu 1921) a zajištuje príslušníkLuTI konvencních státll
u nás práva bernskou konvencí zarucená.S) Bernská

') Pokud mne známo, nebyl dosud žádný takový prípad u nás
soudne projednán. Dva zaháj ené spory týkaj íeí se FlammarÍona
a Karla Maye dosud nejsou rozhodnuty. Z;lsadní rozhodnutí
otázky u nás dosud spO'rné projednal však za stejn);ch pred
pokladu nemecký ríšský soud rozhodnutím z 23. dubna 1921 ve
veci dedicu Str in db e r g o v Ý c h proti nakladatelství »Hy

perion«. Svédsko pristoupilo totiž k revidované bern. konvcnci
od I. ledna 1920 náležejíc pred tím jen pltvodní konvenci, která
znala pouze IOletou ochranu p.rekladovou. i{íšský soud na zá·
klade akt mezinárodní konvence bernské pres to dedict1111Strind
bergovým od I. ledna 1920 priznal právo na neomezenou ochranu
pro preklady, i když IOletá doba od vydání originálll uplynula.
(Viz: Gewerblicher Rechtsschutz und Ur!leberrecht. XXVI. 157·)

') Naprosto nelze se všeobecne srovnat s názorem, že státní
smlouva váže toliko mez i st ;1 t n e, nikoli však v nit r o
stá t n e, dokud jí vnitrostátní zákonodárství nebylo prizpuso
beno. Tuto otázku nelze zde široce rozvádeti, stací poukázati

k tomu, že konvence byla na základe ci. 20. malé mírové smlouvy
st.-germainské 22. února 1921 se zmocnením všech zákonodárných
cinitelll uzavrena, ratifikována a ve Sbírce zákonu rádne vyhlá·
šena a je tudíž závazna. Sbírka zákonu zajisté slOUŽÍ k tomu,
aby právní normy uvádela v závaznou platnost, nikoli, aby se
snad interesenti obsahem jic!l pobavili. (Viz: Dr. Pavel K a f k a:
"Pusobnosti mírových smluv« v "Tribune« 2. brezna 1924 a

G o 1d b a u m 1. c. 407.)
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konvence (cI. 4.) zarucu]e autor Lim cl voj í skupinu
práv: jednak práva, která jim vyhrazují nebo buclouc
ne vyhradí zákony v I a st n í h o státu, jednak p r á
\' a ber n s k o u k o n ven c í z v I á š t e s t a n o

ven á (ainsi que des droits spécialement accordés par
la présente Convention). 2 toho vypl)'vá, že bernská
konvence dává autorum urcitá zvláštní materielní
oprávnení, i když zúkony vlastní zeme jich autorLlm
ne p o s k y t ují, a že tato oprávnení jsou a b s o I u t
ní h o rázu (jus cogens). Mezi tato zvláštní oprávnení
náleží predevším neomezená ochrana proti prekladu
(cI. 8.), která není vázána žádnou v)'hradou a trvá
dle revidované bernské konvence t a k dl o u h o

j a k o o c hra n a o r i g i n á I LI proti patisku.O)
V tomto prípade tedy požívá príslušník bernské kon
vence v tuzemsku s i I nej š í a rozsáhlejší ochrany
než tuzemec. Ježto totiž ochrana proti prekladu je prá
vo rev. bernskou konvencí zvlášte vyhra'zené, je prí
slušník svazového státu chránen v jiném státe, i když
ten t o stát príslušné ochrany neposkytuje. Tuzem
ský autor se ovšem v tomto prípade bernské konvence
dovolávati nemLlže.'O) Autor náš musí si dle § 28. aut.
zák. právo Je prekladu dosud na originálu vyhraditi,
musí preklad do trí let vydati a takto vydan)' (vyhra
zen)') preklad ztrácí ochranu po pcti letech (§ 47.).
Pokud bernská konvence nic jiného
ne o b s a h u j e. rídí se sice rozsah ochrany dle zá
kontí státu, v nemž ochrana se žádá (cI. 4., odst. 2.):
s t a n o v í-I i v š a k ber n S k á k o n ven cen e c o

ji n é h o, rídí se rozsah ochrany je d i n e dl e
pre ci p i s u k o n ven c e.

Ochranu proti prekladu upravuje však cI. 8. bez ja
kéhokoli vecného, formálního neb casového omezeni
v témž smyslu a rozsahu jako ochranu o r i g i n á I u
vLlbec. (Les auteUl'S . .. jouissent . .. pen d a n t
toute la durée du droit sur l'oeuvre
o r i g i n a I, du droit exclusif de faire ou c1'autoriser
la tracluction de leurs oeuvres.) O vnitrním zákono
dárství není zde reci a beží tu tedy o k a t e g o r i c k Ý

predpis, kterým nutn~ se vuci autorLlm cizím ríditi
bez ohledu na odchylný predpis § 28. aut. zák.")

Pres to namítají nekterí, že cizinci príslušející' bern
ské konvenci nemohou u nás v techto prípadech poží··
vati proti prekladu ochrany silnejší než tuzemci, po
nevadž prý dle cI. 18. odst. 2. nemLlže dílo ve státe,
v nemž ochrany se dožaduje, nabýti z n o v u ochrany,
když u p I y n u tím o c hra n n é I h LIt y stalo se
v tomto táte ob e c n Ý m m a jet k e m. Tato argu
mentace jest však nesprávná. Predevším nutno uvážiti,

') Krome toho náležej í sem další práva, která však pro naši
otázku nepadají v úvahu. Jsou to predpisy o otisku z casopisu,
o mechanických nástrojích hudebních, o kinematografii a o zby
tecnosti provozovací výhrady p:ri dílech hudebníó.

10) To pripouští i Dun g s (Die Berner Ubereinkunft, Berlin
11)10), str. 32 a výslovne též G o Id b a u m (Urheberrecht und
lJrhebervertragsrecht, Berlin 1922), str. 376 pozn. I I. a str.
380pozn. I.

") V P tI vod ní bernské konvenci z r. 1886 tento predpi~
nebyl. PtI vodne trvala ochrana proti prekladu 10 let. Teprve
par i ž s k á konference r. 1896 rozšírila ochranu na dobu
ochranné lhuty originálu, avšak s výhradou, že do 10 let od
\'ydimÍ originálu vyšel oprávnený preklad. Až pri nové r.e
visi konvence v Berlíne r. 1908 byla ochrana proti
'Prekladu postavena bez po d mí n e 'c ne na roven ochranc
<lriginálu. (Viz Dungs, 1. c. str. 24 a 40.)

co rozumí bernská konvence u p I y n u tím o c hra n
n é I h u t y (l'expiration de la durée de la protection).
Pojem »ochranné Ihuty« stanoví cI. 7. Všeobecnou zá
sadou jest, že ochranná lhuta trvá po dobu života au
torova a padesát let po jeho smrti. Je-Ii však ta t o
lhuta kratší ve státe, v nemž autor ochrany se domáhá,
rídí se ochranná lhuta dle zákonu této zeme. (2 této
všeobecné zásady stanoví bernská konvence výjimky
toliko pro díla anonymní, pseudonymní, posthumní a
fotografická, kde bezpodmínecne platí Ihlt ty stanovené
vnitrním zákonodárstvím zeme, v níž ochrana se žádá,
nikoli však delší než v zemi originálu.) J i n é
»0 c hra n n é I h li t y« ber n s k á k o n ven c e
ne zná a nelze tedy jako »ochrannou Ihutu« oznaciti
a pod tento pojem subsumovati jakákoli jiná casová
omezení, jimž ne k t e r á oprávnení autorova v nc
kterých státech (jako na pr. u nás) jsou vázána.'2)

Pro tento v)rklad mluví nejen jasné znení cI. 7., ze
jména jeho odst. 3., který preklady jako výjimku n e
u vád í, nýbrž též predpisy cI. 13. (o mechanické re
produkci del hudebních), kde v odst. 3. výslovne se
vylucuje zpetná platnost. Kdyby bernská konvence
byla chtela tutéž zásadu aplikovati na preklady, byla
by tak jiste ucinila, avšak nestalo se tak: naopak -
jak již receno - clánku 8. dán ráz predpisu absolut
ního a kategorického, v nem o vnitrním zákonodárství
není zmrnky a ochrana proti prekladu jest tud)ž dle
cI. 4. (odst. 1. a 2.) táž jako pri originále, nijak neome
zená a bezpodmínecná. Jestliže tedy dovolává se v na
šem státe ochrany proti prekladu dílo, které ve své
vlasti dosud ochrany požívá (cI. 18., odst. 1.), musíme
mu tuto ochranu priznati, a t pre k I a dun á s
d r í v e již v y šel c i I i nic, at dílo vyšlo pred
3 léty ci dríve, ponevadž dle znení a ducha bernské
konvence nelze tvrditi, že hy se toto dílo v našem státe
»uplynutím ochranné IhLlty« dle cI. 7. bylo stalo »obec
n),m majetkem« (domaine public?3) Že tato argumen
tace je správná, potvrzuje i znení cJ. 18. odst. 4., dle
kterého predpisy predcházejících odstavcu vztahují se
i na prípad, když nekterý stát ke konvenci nove pri
stoupí a když ochranná lhLlta dle cI. 7. se prodlouží.

") Téhož názoru je Dr. Gel lil' e r: Der Beitritt zur Berner
Obereinkunft und Ubersetzungsschutz (Prager J uristische Zeit
schrif.t; 11., str. 306 a násl.) a zejména jasne Goldbaum
I. c. str. 399, který praví: »Unter S cJl U t z fr i s t ist die
H a u p t s c h u t z f r i st, d. h. die, welche die ausschliessliche
\'ervielfiiltigungsbefugnis walut, ge.meint. Die kiinern Fristen fur
das Ubersetzungsrecht scheiden hier aus. Aueh nach Abs. 2

(Art. 18) muss das \TVerk Gemeingut geworden sein; also die
ausschliesslic~e Befugnis der Vervielfiiltigung. \Venn nur das
Ausfi.ihrungs- oder Ubersetzungsrecht Gemeingut geworden ist.

~o ist damit das \TVe r k noch nicht Gemeingut geworden; hier
ist wiederum die H a u p t s c h u t z f r i s t gemeint, wiihrend
c1eren das ausschliss1iche Recht der Vervielfiiltigung gilt.« A pred
tím praví výslovne: »Sollte z. B. das Ausfi.ihrungs- oder Ober
setzungsrecht erloschen sein, besteht aber der Schutz gegen
Vervielfiiltigung noch, dann ist das \Verk nicht Ge

In e ing ut g e IV o r den. Di e e r los c h e n e n Bef u g
n i s s e I e b e n dur c h di e r e v. Ber n e r U tJ e r e i n k u n f t
wied·er auf."

13) Na tom niceho nemení ta okolnost, že novým pre
kladem stane se po prípade ,drívejší, byr i oprávnený preklad
bezprávným. I tento bezprávný prekladatel požívá ochrany autor.
ské a jeho právo miHe prakticky ožít dodatecným sou'lIdsem

autorovým neb zánikem ochrany originálu. (Dungs, str. 42.)
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Ponevadž pak dle cI. 25. jest v prístupu nového státu
ke konvenci zároven obsaženo, že právoplatne se po
drobuje všem závazným predpisum konvence (cette
accession ... emportera, de plein droit, adhésion a
toutes les clauses et admission a tous les avantages
stipulés dans la présente Convention), a jiné výhrady
nejsou prípustny nežli ty, jež vyplývají ze znení drí
vejších textu konvence, a ponevadž Ceskoslovensko
k revidovanému znení konvence pristoupilo bez v ý
hra d, nemuže ochrana proti prekladum cizích autoru
v Ceskoslovensku býti stlacena pod rozsah stanovený
revidovanÝm znením bernské konvence na míru stano
venou naším dosavadním domácím zákonem, nýbrž
musí býti poskytnuta dle znení bernské konvence.14)
Autori státu príslušejících ke konvenci bernské poží
vají tudíž v Ceskoslovensku ochrany proti prekladum
svých del bez výhrady a bez omezení po celý cas svého
života a - prozatím - tricet let po smrti.

J. Hutter:

Sezona prítomnosti.
Nastupující hudební sezona, soude dle plánu a úmy

slu, a bez príliš citelné újmy, jíž pravidelne všechny
generální programy podléhají, bude míti patrne zcela
jiný ráz a úplne zmenený smysl proti všem sezonám
minulým. Nejde nyní o nic menšího, než o zásadní
promenu celé podstaty ceského hudebního dení, a uká
že se dále, že i celého svetového vývoje. Záleží jen, aby
chystaná linie byla vskutku dodržena, a aby z tak rec.
praktických dllvodu, jež nejsou v umení nicím jiným
než ústupkem kompromisu, nebylo od ní ustupováno.
Dodržeti znamená zde dostáti umelecky, neustupovati
z praktických ohledu znací nebýti stí snenu momenty
mimoumeleckými. Proto letos financní zajištení Ce
ské Filharmonie a opery Národního divadla se strany
verejných prostredku je eminentní duležitosti.

Ceské hudbe dosud stál v ceste všeobecne oblíbený
historism. Je to velmi pohodlné a milé (mimochodem,
životní puvab konservatismu, je nejvetším odpurcem
v umení, protože lidé hledají v umení také puvab, který
pak rádi stotožnují vttbec s konservativností) holedbati
se velikÝmi zjevy minulosti, dokazovati slovy i skutky
jejich velikost, nenamáhati se a vyhledati ve všem zdroj
nejrttzneji diferencované zábavy. Postaví-li dirigent
na program na pr. Beethovena, buduje svoji vlastní
spolecenskou posici, protože zjev Beethoventtv je kaž
dému nesporný: a obecenstvo dojde dle svých disposic
skutecného uspokojení, ponevadž není pri poslouchání
vyrušováno ze své zábavy. A to bylo prícinou, proc
v ceském repertoiru (ostatne jinde také). tak rec. starí
mistri tolik pocetne prevažovali. Pristoupí-li k tomu
ješte momenty další, treba národní, úspech se tím více
pro obe strany stupnuje. Tak až do samého jubilea
byl provozován i Smetana. A byl to veliký omyl! Vy-

14) Viz též Dun g s, 1. c. 70 (pozn. 2. k cI. 27.) a R CJ t hli s
ber g e r, 1. .c. str. 16. - Strucnej i psal jsem o techto otázkách

v »Lidových Novinách« 22. 7. 1921 (Zmatek v autorském právu)
a 21. 7. 1922 (Autorské právo a náš pomer k cizine).

tvorila se celá teorie o výchove, techni<:kém vzdelání
atd. atd., jen z puli vecne opodstatnena, jež ucinila
z dlouhého období n e pro d u k t i v n í k o n s u
ma cní plochu. Došlo k sloucení tak neslucitelných
vecí jako je historické hodnocení, nezávislé na slyšení,
a nemoŽ!nost h i s t o r i c k y p o s I o uch a t i. Bylo
predstíráno, že' to, o cem se ví, že v díle je, je také fak
ticky slyšeti. V takové mozartovské stereotypní melo
dice slyšeli tehdy zajisté každou hravou zmenu inter
valového kroku, a dostacilo jim to, aby obsahove cíttli
a slyšeli novou vec. Dnes pri spojení nekolika melo
dických pásem soucasne nemá zajisté podstatného vý
Zlnamu nejaký pultonový krok, nebot naše slyšení 
druhé hrubé prehlédnutí - je zatím tak zvykem vy
školeno, 'že ani techto úchylek nedbá, sumujíc a prevá
dejíc je ustavicne na kvality jiné. Proto se vždy s vel
kou slávou dávala »Libuše« ci »Má vlast«, a nikomu to
nevadilo, že se hrají z nemožne upravených partitur,
že originálu vlas1Jne nikdo z nové generace neslyšel.
Výsledkem toho bylo, že mezi ceskou reprodukcí a pro
dukcí, jmenujeme takového Suka, Nováka, Ostrcila,
Zicha, pa~oval vždy ideový i programový nesoulad,
že ceská reprodukce pokulhávala daleko za hudebním
stavem. Odpomoženo mohlo být jen tenkrát, našlo-li
by se dílo, dílo minulé doby, jež by však bylo napojeno
takovou soucasností, aby pri jeho provozováJní byly
strženy všechny prehrady dvou údobí, tím .ž~ 'by bylo
nutno odkrýti v nem problémy soucasnosti. Vytvorením
republiky a takrka soucasným vnejším popudem Sme
tanova jubilea byla vytvorena v svetových dejinách
hudby výminecná a jedinecná situace, jež jest sama
o sobe formulací celého problému. K tomu pristouplla
i mimorádná technická hotovo~t naší reprodukce, takže
bylo v jednom okamžiku všechno pripraveno, aby padlo
rozhodnutí. Zde není treba vraceti se znovu k tomu,
cím je Smetana nám a cím svetové hudbe powagnerov
ské doby, a stací konstatovati, že novou operní i kon
certní reprodukcí mistrových del bylo docíleno i rovno
váhy mezi reprodukcí a tvorbou, i ukonceno období
konsumu hotových hodnot, místo nehož nastupuje d o
b a vy tvá r e n í nový'ch kvalit.

Padl historism a padla tak rec. tradice. Poznalo se,
že jen naprosté proniknutí soucasností a tvorení, ven
tilování, nadhazování hodnot soudobých muže udržeti
ceskou hudbu na výši, k níž dospela jednak svými díly
jednak ,dejinnými událostmi. K .obratu vynikajícím
zpusobem prispel i Mezinárodní symfonický festival
v Praze porádaný. Nikoli jednotlivými díly, alespon
ne výlucne, vyjímaje okolnost, že ceské dílo bylo zasa
zeno v živou produkci svetovou a tak opatreno mož
ností srovnávati, hodnotiti s vyšš~ch hledisek, jako
spíše prostou skutecností festivalu, kdy hudebníci
i pouhé obecenstvo bylo odkázáno slyšeti, orientovati
se zhodnotiti bez berlí historických kneh a možných,
i nemožných estetických systému. Tím konecne do
stala se hudba jedine k hudbe a nebylo tu více místa
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o jiné reci, lec evangelické ano, ano - lIle, ne. Že
'není mezi skladateli, hudebními literáty a výkon

i hudebníky bylo velmi roztríšteno, je dobrým zna
ním, že se neco vskutku delo a že se delo neco ji

eho, než obvykle. Toto postavení pred nahý problém
ri smetanovské reprodukci i festivalových podnicích

nejduležitejší okolností minulé sezony.
S cím a jak z toJ:toto varu ceská hudba vyšla: Vše
cne skoncilo se to tím, že vydáno i nekolik takrka
nifestu a otevrených adres k »Nové Evrope«. Do

ejme, že i to je hodne vnejší jméno, vytvorené spíše
'plomatickými, politickými a podobnými ohledy než
utecnou hudební výslednicí. Je míneno pro nejakou

šehudbu celého sveta, a bére malý, vlastne žádný"
zretel k jádru soudobé hudební kultury, k ceské hudbe.
V jednotlivých referátech, vázaných ovšem žurnali
tickou technikou,' dostalo se za to ceské hudbe velikého
nání a její význam jest dostatecne podtržen. Není
ožno, aby na ponejprv a jen z vybraných ukázek bylo

:dosaženovíce. Ale p r i n c i p, jehož poznáním posta
vila se ceská hudba v celo hudební kultury vubec, byl
:vyslovenprec. Princip »hudby cisté«.

a díle Smetanove byla dokonána tato obroda, jejíŽ
rozvinutí jest úkolem letošní a dalších seZGn. V ác1av

alich zachytil velmi jemnou rukou reprodukcní pa
ciny nového období, jež se teprve sprádá. Nejvý
acneji v »Mé vlasti«. Dosud vždy pri provozování
hoto díla vytvárela se atmGsféra velkolepé slavnost-
osti, monumentality a ceskosti. Hudebne na prvém
íste, na druhém básnicky ci literárne. Vedelo se, že
ri této hudbe odehrává se na Vyšehrade boj, tam vy
yskují prameny Vltavy, vedelo se zkrátka všechno,

o »Mé vlasti« bylo napsáno a co nebylo nesnadno
vnejších podob v ní naléiti. Talich však vycítil, že
»Mé vlasti« jest dnes více než její program, vycítil,
musí to nalézti a hledal ve svém nitru hudebníka.

kutku nalezl: ne již na prvém míste hudbu a na dr u
tak rec. básnický obsah, nikoli rozpoltení jakého

li druhu, nýbrž nedelitel'11á, nicím jiným nenahradi
ná hudební jednota, zaujímající všechna »místa«,
než by bylo možno formálne jednotlivé symfonické
ne »Vla ti« rozložiti. Nikoli symfonická básen, ale

ická symfonie na rozdíl od formalistní symfonie
dbeethovenské. K vyjádrení potreboval 125 hudeb
., ne však, aby hráli naporád. Dokud »Má vlast«

hrána a poslouchána v souvislosti s 19. stot, tam
ylo potrebí techto rozmnožovacích prostredku, tam
pak bylo vhodno prostredky snížiti na pocet za do
vroiku bežný, nebot program v ruce Grientoval do-
tecne. Ale nyní, kdy program byl odhozen a na
o míste rozklenula se jediná hudba, Talich redupli
• na vhodných posicích nahradil jej hudbou. A vý
ek byl pro sGucasnGu hudbu úžasný: dílo soudobé
cepce provedené tak, aby uplatnily se pri tom
udobé prostredky, stalo se manifestem ideje obro-
I hudby, hudby k níž genius Smetanuv v posledních
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dílech dospel a o níž se rozhovoril pri svém posledním
díle »Pražském karnevalu«, hudby zbavené všech cizích
prímesku. Ostriil, Schonberg, Stravinskij, co jméno,
to smerová tendence v jediné oblasti, jíž opíši terminem
Ostrcilovým ze Symfonietty, »cistá hudba«. V divadle
rGvnež tak, za .situace stížené nepohyblivostí a nemo
houcností personálu, kasou, zákulisím, zábavychtivostí
obecenstva. Vedle historismu, tradice a špatného vý
kladu »divadlo - dívati se -« byla poražena všechna
souvislost s minulostí. Nikoli krásné obrazy, nikoli re
žie podle slov textu, nikoli hudba »divadelne« upra
vená, nýbrž hudba, hudebne dramaticky vypiatá 
její vlastní jinde neopakovatelný typ -, že z ní rodí
se pohyb, scéna, hudebne videné, hudebne konkrétní,
hudebne dokonale sobestacné. Tedy také princip »cisté
hudby«, deklarovaný na díle, jež již již ustrnulo v ná
rodní památku, museum, pietu.

To jest úžasné obrození hudby, chystající se po ce
lém svete k prGjevu, ale tam nemající tolik síly, aby
vytvGrilo skutecnost. Smetanovo dílo to bylo; a to je
v kritice tohoto zjevu o tG duležitejší, že byla na nem,
soucasne nevytvoreném, e v O k o v á n a s o u c a s n á
h u d ba. Co z posledních Smetanových del prešlo
tvurcí cestou v dílnu nGvých del, pri tomto obrození
reprodukce vniklo do všech složek hudebního života.
Zajisté, že nová hudba již dríve žila, pripravovala se,
ale byla to hudba - neznející. Teprve zní-li živým
provedením, stává se hudbou.

Musica pura, tápající po malých formách písní, so
nat a jednGvetých kvartetu, prišla na festival, aby se
navzájem poznala a ze sebe cerpala. Byla udivena, že
to, co sama hledá v dílech malé odvahy, nalézá vyslo
veno v tvurcích cinech nedozírného dosahu; byla udi
vena, jak tato myšlénka je vlita do reprodukcních ce
ských aparátu; pomala svoji doopravdy zaslíbenou ze
mi. Cest 'ceské hudby stoupla na vudcovskou hodnost.
Druhý festival má se porádati, jak usneseno, opet
v Praze. Proc? PrGste proto, že jinde není takových
podmínek. V ceské hudbe máme jasné dny Mozarta,
Berlioze, Mahlera a Schonberga a rady menších, kterí
prišli a nalezli rázem svoji zemi. Tyto dny byly vy
strídány trvalým pásmem: co nalezli tito ojedinelí, na
lezla hudba vubec u nás. Proto jde zpet, a ceská hudba
je z o d pG ved n a za celý další vývoj. Je typické, že
národní demokracie pod falešnou devisou pokouší se
tento druhý festival znemožniti. Ale festival vzdor
temto domácím rozmíškám musí být proveden. Je to
povinnost dGstáti tomu, k cemu jsme se sami dopraco
vali a cehož rozvinutí, dobojování se od nás ocekává.
Jinde nejsou takové umelecké podmínky jako u nás.
Jinde jest jen více penez.

Nové sezone hrozí odtud nebezpecí. Literát muže
tvoriti své dílo' a dohodnouti se s nakladatelem, vý
tvarník muže tvoriti své dílo a dohodnouti se s obchod

níkem o výstavu, nepotrebují prostredníka. Ne tak
hudba. Hudba predpokládá sit výkonného umení a
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ta opet svoji existenci. Prúto o útázku penez mohlo

by se vše rozbíti. Teorie 00 šetrení je,st na míste, ale
musí být provedena jinak, ne na újmu umeleckého pod
nikání. Jestliže nyní Ceská Filharmonie a úpera Ná
rodního divadla pripravily sezonu, vedle jiných imti
tucí, jež ukládá se do služeb soucasného umení, jest
liže soucasná hudba žádá své další rúzvinutí na pude
naší republiky, za predpokladu, jichž byla svedkem,
pak jest potrebí a nezbytno, abychom udrželi svoji ume
leckúu posici za každou cenu. (Jak v hudbe šetriti, je
jiná, a mužeme se k tomu vrátiti.) Nebot vskutku v této
nastupující sezone nejde 00 nic jiného, než o s o u c a s
n o u h u d b u v u b e c. Pan president republiky, jenž
soudí veci jinak, než my prímo bojovne úcastnení, a
jenž slyšel celý ten zápas 00 soucasnou hudbu, potvrdil
trvalost hodnot, jichž ceská hudba dosáhla. Smeta
novo jubileum a prvý festival odhodily zatížení minu
lých dob, fúrmulovaly poprvé nový princip; tato po
cínající sezona, se svým programem filharmonickým,
operním a festivalovým, jest rozvinutím, prohloubením
a zužitkováním názoru. Jako hudební hegemonie pre
šla s novým umením z Italie na Nemecko, tak prechází
nyní z Nemecka na CeskGslovensko. A tohú si máme
býti vedomi, že nejde o žádné osoby, o nejakou propa
gandu ci pochybnou representaci, nýbrž o vývojový
dt''tsledek, který tvorí novou h ude b n í s vet o vou
e t a p u.

Jejím obsahem a predmetem jest: »hudba cistá<~
Hudba prítúmnústi.
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Zabaveno.

Zabaveno.
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