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Nemecký patriotismus.

první problém, který nastal, bylo prozkoumání mého vztahuk Nemecku v celku a nemecké sociální demokracii zvlášf,
Byl jsem dosud nemeckým vlastencem pres svou nenávist
k nemec,kému militarismu a nechuf k nemecké poddajnosti,
i pres to, že jsem byl neustále v nebezpecí, že budu roztrhán
na kousky nemeckou pumou anebo poznamenán nemeckou kul
kou. Jsem jím až dodnes. Míním tím, že bez ohledu na chování
Nemecka v té válce mi slovo Nemecko pripomíná jiné veci než
},feldgrau«. Je spojeno s mnohými príjemnými vzpomínkami na
zemi a její obyvatele; s vdecností za obohacení, které mi po
skytlo nemecké umení, literatura a veda; s ocenením úcasti.
kterou melo Nemecko po staletí ve vývoji evropské civilisace;
s vrelou touhou spatrit nemecký národ zbavený despotismu a

Jak clovek prestává být marxistou.
II.

H endrik de M an:

tivy denního života, uvedomuje si teprve náležite sílu
myšlenek. Ideje jsou vubec nejvetší mocí sveta, treba
by nepllsobily ihned .. by se pomery nanrayily, jest tre
ba lepších ideí. Kdo neverí v nic, než v intriky, za
hyne v nich. Kdo myslí, že ideologie je dobrá jenom
k tomu, aby krášlila politické reci, tomu s(' nakonec
7.hroutí na hlavu jeho vlastní stavba.

Neverím nikterak v prirozenou dobrotu cloveka.
Jsem pevne presVedcen, že následkem dedicného hrí
chu je rozum lidský zatemnen a vule ke zlému naklo
nena. Nejsem, jak známo, vyznavacem Rousse'1uovým.
Ale práve proto verím v akci, nikoli v kvietismus él

v pietismus. ~reverÍm " konecný triumf zla. Víra
v akci se nevylucuje s vírou v ideu, nac,pak, ciny, jež
zasluhují tohoto jména, vyplývají jenom z víry v ideje.
Jenom ten, kdo má pevné presvedcení, jest s to, aby si
zustal veren v pokušeních, v neúspeších a v krisích.
Kdo neverí v nic než ve svou osobní kariéru, b)'vá oby
cejne brzo hotov, i kdyby byl jinak sebe talentowll1ejŠí.
Kdo má vlastní politickou linii. ten se nedá zapráhnout
do žádných osobních zájmu.

Nepochybujme o tom, že bude v politice prekonán
materialism, práve tak, jako byl prekonán v ostatních
složkách spolecenských. Materialism jest nejprimitiv
nejší pojetí života a právem byl svého casu nazván
»metafysikou ulice!.. Ale prijde cas, kdy ani ta ulice ne
bude filosofovat m'lterialisticky, nebot symptomy se již
ukazují. Ten, kdo se chce vyhnout veškeré mythologii
a metafysice, obycejne upadá do ní hloub a hloub. Je
tomu tak i v politickém živote. Lidé, než by uverili
v pohnutky cisté a prosté, radeji si vym)'šlejí romány .
Ale tak, jako byla uznána síla a platnost ideí ve všech
oborech života, treba po trpk)'ch zkušenostech, tak to
mu bude n,'1konec i v politice. I kultura politická jest
mezi jiným také otázkou casu. Pak bude jasno, že pro
lidi mohou existovat vyšší hodnoty, než hodnoty hmot
né - i v té politice.

AKTL

'ft'ed FI/chs:

BaterÍalism v politice.
politicky cinní si casto stežují, že u nás klep hra

politice tak velikou úlohu jako nikde na svete.
ají život za hranicemi, pripouštejí, že i ve velké

é politice jsou casto intriky a že se bsto použije
ch soukrom~ch fakt. Ale alespon jsou to fakta.
li nás to h)'vají klepv, domysly. dohadv o tom
i myslí jeden politik o tom, co by si mohl te~

politik myslit. Naši verejne cinní lidé mívají na
fant1sii klukovsk)'ch indiánek. Neustále si pred-

l, ž~ ~e~t~ese odehrává neco úžasne tajemného,
1 lide JSOU navedeni, ne-li podplaceni, že poli

del.á tak. jak se jeví v rytírsk~'ch veselohrách,
1 taJn)'ChdnpiSll a spodnicek. Že by mohly roz
t také myšlenky. nejenom zájmy, to pokládají za

pro malé deti. Jsou lidé. kterí jsou predem
ctni. že cím krásnejší reci se mluví, tím vetší
že za tím vezí. Znal jsem jednoho žurnalistu,
·1 tuto theorii: »Zahranicní politika néexistuje.

JeI1 tak lidem povídá. Existuje jenom politika
a to je hoj všech proti všem!"
tavte si. jak muže vyp::tdat verejná cinnost lidí
pre "edcenÍm! echceme generalisovat a víme,
Iitice je více idealismu, než bychom leckdy Zd
A.lecím to jest, že práve v tomto oboru lidské

. je.,t pri práci tolik malicherných pletichárl\,
tam kde jde () veci dosahu opravdu velkého?
bm, že i tu poslední duvod je filosofick)T. Mate

e prežil mezi inteligencí,'lle neprežil se mezi li··
nozí lidé jej již nevyznávají, ale žijí jím de
rumern)' inteligent již dnes neverí v materiali

ideje, jež hývaly hlásávány tak horlive pred vál
než se nejélká idea zpopularisuje, uplyne vždy

a . Ješte více ca u uplyne. než se ideje dostanou
do života. Obycejne se ideje popuhrisují až

generaci. Co v jedné generaci bylo majetkem
málo vyvolen)'ch duševních aristokratu, stává

v druhé generaci majetkem lidu, majetkem
éh0 cloveka. stojícího v praktickém živote.
politikft náleží k tomuto prumeru. To je také
·rozené. protože politika je cinnost praktická,

ou statku celého národ'1 a ve všech zákono
borech sveta jsou lidé, representující prftmer

a. V této kategorii lidí však dožívají svuj ži
y materialistické bludy, jež kdysi byly hlá

universitními kathedrami. Príští generace už
. é.
d z velkých státu cizích ukazuje, že i politika
pna zušlechtení. Není treb'1 delat veliké akce
thodami kocourkovských starostu a holoub
kaplam"t.Všecka spolecenská zla jsou konec
lodem falešných filosofií. Kdo se umí na svet
hu vetšími perspektivami. 'než jsou perspek-



zabírající ve svazu samovládného lidu postavení odpovídající
jeho nejlepším schopnostem. Cítil jsem vždy, že tato válka ne
bude stát za výhru, nedá-li nemeckému národu plné právo
vládnout nejen svým územím, ale i vlastním osudem, a tak mu

umožní naplnit lepší osud než být hríckou dynastie .. V tomto
~:myslu jsem nikdy neprestal být nemeckým vlastencem. Bojuje
proti nemecké armáde, bojoval jsem pro nemecký národ. Nebo
presneji receno, bojuje proti nemeckému národu dneška, bojo
val jsem pro nemecký národ zítrka. Ale jaký tragický kontrast
mezi výškou tohoto cíle a barbarstvím bratrovražedných pro
stredku, kterými mel být dosažen!

Necítil jsem to nikdy jasneji než jedné noci v cervnu 1915,
po veceru ztrávcném ve vesnici nekolik mil za frontou s príte

l~m, který byl v té dobe v sousedním tábore a stejne jako já
~tudoval na nemeckých universitách. Mohu dosvedcit, že byi

tejne rozhodným neprítelem boše, jehož kulky ho pozname
naly, jako jsem byl já. Ale intensita a soustredenost válecného
zamestnání po nekolik mesícÍl u nás obou vyvolávaly potrebu
oddychu od myšlenek na válku. Ten jsme nalezli na nekolik
hodin v dome hodných Francouzu, kterí nám poskytli toho ve
cera pohostinství s dostatecným pohodlím, aby v nás vzbuzo
valo ilusi, že jsme doma. Když jsme sedeli sami dva spolu po
veceri pri dýmkách a sklenicích vína, zacali jsme mluvit o Ne
mecku - Nemecku velmi rozdílném od smutné skutecnosti,

kterou jsme meli jen plll tuctu mil pred sebou - o Nemecku,
které jsme oba znali a naucili se milovat na jeho universitách,
v Jeho knihovnách, divadlech a koncertních síních. Zazpívali
jsme si nekteré staré národní písne, které jsme zpívali jako
studenti. A ptali jsme se sami sebe: muže se duše národa takhle
zaprít? Nemluví tyto písne o Nemecku, jaké skutecne bylo a
zase bude? To oddání krutému materialismu a krajní nemorál
nosti, které následovalo po prehnaném vzestupu jeho prumy
slové moci; ta zvíreckost jeho materialismu, hrubá proradnost
jeho pokusu podrobit si celý svet - není to všechno jen zlý
sen nebo predstava naší nenávisti?

Muže nekdo prestat vzpomínat, a hlavne muže nekdo prestat
doufat? Pokoušel jsem se o to, nebol jsem se bál - ackoli se
to nikdy nestalo - že by mi mohla v rozhodném okamžiku
selhat síla vule bojovat, to jest zabít pokud možno nejvíce ne
prátel. A když se nyní ohlížím na ta léta na fronte, jsem rád,
že tomu tak bylo a že jsem byl schopen zabíjet Nemce, aniž
bych prestal milovat Nemecko. Nekolik hodin težkého boje se
sebou, nekolik krutých probuzení ze sveta snu, a i nebezpecí,
že budu nepochopen úzkoprsými soudruhy, kterí by mohli
uhodnout pravdu mých nejvnitrnejších pocitu (ackoli jsem
o tech vccech nemluvil více než bylo treba) - to nebyla príliš

vysoká cena za dobrodiní, že jsem svou duši nezatížil slepou
nenávistí. Ostatne to, proc jsem miloval Nemecko, mne tím
~píšc vedlo· k nenávisti a boji s Nemci.

Nemecký militarismus.

Doufal jscm. že se Nemecko, osvobozené od systému, který
zmenil kdysi poctivý a milý národ v predmet zaslouženého
prokletí celého sveta, stane zase jednou národem básníku a
myslitelu, hodným nároku na inspiraci Luthercvu, Kantovu,

(/oetheovll a Beethovenovu. ,
Tak jsem nenávidel bez omluvy, kde by omluva byla sla

host!, ale s rozlišením; ncnávidel jsem nemecký systém se vši
~cho;JI1f]slí své duše k vášni; nenávidcl jej i mimo Nemecko,
kdekoli jsem nalezl militaristického ducha, podrobujícího se
Jcspotismn trídnímu e~oismu a hrubému materialismu - a

nalezl ,isem jcj casto blíže než jsem si pomys\il. Ale nenávidet
··;ccnotl duši národa, prodírající se jako všichni ostatní z tem
noty na svetlo, ze zlocinu k ctnosti, znamená upadnout do téhož
omylu, Inerý byl tak osudný Nemecku samému.
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Nikdy jsem si nepredstavoval, že by vládnoucí trídy v Ne
mecku jednaly lépe než jak jednaly, když byla puštena uzda

nemeckému militarismu. Ale jako vetšina zahranicních so
cialistu jsem se mýlil ve svém oblíbeném úsudku o nemecké

soci4Wli !aem. Qkracii. Prozkoumání tohoto úsudku ve svetle
'1... tI'faktíl bylo jedním z mých hlavních zamestnání v prvním ob-

dobí války a podrobilo celý muj názor na socialismus zkoušce,
která podkopala mou víru v mnohé ideály.

l3yl jsem znám v belgickém hnutí nejen jako velký obdivo

vatel, ale i jako prukopník metod nemecké sociální demokracie.
Dva roky pred válkou byl jsem skoro vyloucen z belgické del
nické strany pro svou kritiku její oportunistické krátkozrakosti
a nedostatku jasného názoru, kritiku vyvolanou hlavne mým
obdivem pro prísnost nemecké sociálne-demokratické politiky
a její proniknutr ortodoxním marxismem. Ale jsem ochoten pri
znat, že jsem byl trpce zklamán ve své dttvere v to, co muže
nemccký socialismus dokázat díky svým výborným metodám
organisacním a peclivé teoretické výchove. Nepotreboval jsem
dlouho, abych si uvedomil, že to, co bylo špatného na neme
cké sociální demokracii, melo hlubší príciny než neschopnost
jejích vudcli. Ze svých velmi podrobných znalostí podmínek a
obyvatelstva v nemeckém socialistickém hnutí a z peclivého
studia jejich chování za války ctením novin a literatury nemel
jsem nikdy nejmenší pochyby, že celá massa nemeckých del
nických tríd s docela nepatrnými výjimkami tech, kterí nená
sledovali vetšinu sociálních demokratu, je odpovedná za cho·
vání vlidcu dne 4. srpna 1914 a po nem. Byl-Ii kdy nejaký prí
pad, kdy víIdeové byli vedeni massami, byl to tento. Nebyla to
válka Kaiserova; byla to válka nemeckého lidu.

Když nemectí vládcové zacali válku, podarilo se jim skutecne
presvedcit národ, že je to válka národní obrany. Ale poddaj
nost, se kterou sociálne-demokratictí vítdcové prijali 4. srpna
1914 nejpruhlcdnejší záminky pro válku, kterých vláda užila,
dokázala, že byli rádi, že mohou sami užít techto záminek, že
se nestarají o násilí v Belgii ze samé horlivosti nahnat masám
strachu pred kozáky. A prcce titíž sociální demokrati, kterí
pred tím rozhlásili verolomnost Iíohenzollernli, meli dosti du
VOdíl, aby nedítverovali své vláde.

Jakmile massy samy nahlédly, že válka slibuje skoncit ví
tezne, opojily se touhou, jakou meli vládci od zacátku, užít toho
jako prostredku k zavedení vojenské nadvlády Nemecka nad
svetem. Nikdy behem války nesledovala sociálne-demokratická
vetšina, která nepochybne predstavovala jednotu nemeckého

socialismu, jiný cíl než dopomoci kaiserismu k dosažení toho
cíle. Všechna její teoretická tvrzení o kapitalistickém puvodu
války, všechny její nárky nad nemožností rozvinout v Nemecku
demokratickou lIstavu, pokud jsou jeho hranice ohroženy, byly
pretvárkou. Nezakrývaly fakt, že kdykoli byl strategický stav
Nemecka výhodný, zílstali sociální demokrati klidne v pozadi

a piipojovali se k osla vám vítezství; ale jakmile se veci obrá
tily nepríznive, byli ochotni vykonávat nejšpinavejší imperiali
stickou diplomacii, primlouvat se za kompromisní mír a užívat

vé povesti ti socialistických stran v ostatních zemích neufrál
ních a válcících k tomu, aby podkopávali pevnou situaci Do
hody .pomocí nesváru mezi jejím obyvatelstvem.

V armád<:: prestal být nemecký sociální demokrat címkoli

jiným a byl pouze vojákem. Když jsem byl dustojníkem v brit
ské armáde, bylo mi casto svereno vyšetrování nemeckých za
jatcÍl. Náleželi vetšinou k saskému táboru, který ležel proti
uašemu táboru asi rok. Vetšina z nich byli delníci a sociální
demokrati. Nekterí mne znali z mého pobytu v Lipsku. V ta·
kovém prípade jsem si s nimi po vojenském výslechu smluvil

soukromý rozhovor. Pak jsem udelal co jen jsem dovedl, abyeh
zbavil vojáka ·strachu, a žádal jsem ho, aby mne považoval za



kterým si muže srdecne pohovorit o ciste poli
• Vedel jsem, že touha nic neprozradit mu neza
olne, nebot skoro vždycky byli nemectí vojáci

hovorní a skoro horliví ve snaze dokázat tím, že
140111 jJj /11 lil:",),;Ineprátelskému dustojníku, jako bylI svemu vlast-

edešlého dne. Ale nepodarilo se mi nikdy donutit
ye, aby se zpovídali více než by to udelali s kte-'

d6stojníkem. Zustávali ztrnulí a v pozoru a rí
Leutnant«. Nekdy užívali také obvyklého »Melde

IU Befehk Zdálo se, že nemohou zapomenout ani
le mluví s nadrízeným. Po nekolika podobných
vltalo, že jsem nikdy nepochopil duši techto ne

Dfk6. kterou jsem studoval jen v civilním živote.

Jsem je videl jako vojáky stojící v pozoru, jsem
DOChopil.

sociálni demokracie postrádala jen jedno, ale na
,10 nepostrádatelné: vuli bojovat proti vojenskému

cenim samotného militarismu. Postrádala to, pro
k proletariátu v Anglii, francii, Belgii a všech
okratických státech byl nemecký proletariát sám
mu, který vdecil za svuj rozvoj militarismu. Ne

l tradil:c. Utvorila sice velkou stranu, která se
t polecenský systém, ale metody i myšlenky této
Jen cásti ducha národní jednotnosti, discipliny a

váni, které by postavilo Nemecko na první mí
kdyby se jim podarilo zamenit'vládu Kaiserovu
tariátu, byli by sice zlepšili hmotné podmínky
• ale nebyli by zlepšili duši národa, který by pak
al a uctíval jinou autoritu, stejne potlacující svo

fOU stojí život za to, aby se žil. Zkrátka nemilo
tak, jak ji milujeme v západní Evrope, protože o ni

'j a nebyli pravými demokraty, protože nepo
a politické svobody a samovlády, které umož.

'. Stálo mne to mnoho hodin nelítostné sebe-

m došel k záveru, který zmenil muj drívejší
eckou sociální demokracii v bezedné pohrdání.
to dve nové pravdy, jejichž objevení si vysoce
d61ežilost politické demokracie a základní roz

socialistickým ideálem založeným na spravedl
vobodou, a ideálem nemecké sociální demo

na spravedlnosti dosažené autoritou.

V lišl despotismu.

vrcholila moje duševní krise. Trapná intelek
st byla cena, kterou jsem musil zaplatit za
posoudit kriticky názory a zákony, které

mne samozrejme prijali. Mel jsem mnoho vý

na lronte, ale nemel jsem nikdy štestí, abych
rému bych mohl sverit všechny své myšlenky

b 10 možná k mému dobru, protože mne to nu
la samostatnc a zbavovalo mne to mnohých

d. V takovém duševním stavu jsem byl až

prišla ruská revoluce a Spojené státy se
• Zacalo nové období, a mnohá z hádanek, Ba

:do ud nalezl jen docasnou odpoved, mela být

DOvého období se mi projevilo jednoho štast
6norového rána - myslím, že to bylo 5.

dy! jsem dostal císlo londýnského T i m e s,
efejnen text adresy presidenta Wilsona na
táti! dne 22. ledna 1917. Jen ti, kdož vedí 
to dodnes uvedomuje - v jak beznadejném

tku tonula západní Evropa až do prvních

pochopí, jak demokratické proudy v Evrope,

které jediné mely dosud sílu prinést nejaké rozhodnutí, byly
povzbuzeny hlasem volajícím pres oceán .

A tak" jsem mcl dva Mastné dny na fronte. Jeden byl úno

rový den, :;kdy jsem cetl tuto WilsotWvu adresu, formulující
Program, že z této války má povstat všeobecná demokracie a
svoboda národu. Potom za nekolik týdnil jsem se dovedel, že
první krok k tomuto velikému cíli byl podniknut v Rusku.
Ruská revoluce mne zbavila skutecné mury. Má nenávist

k carismu byla tak nesmírná, že na zacátku, kdy konec války
pripadal ješte jako ciste vojenské rozluštení nové rovno
váhy mezi evropskými mocnostmi. jsem nevidel lepšího vý
chodiska, než porážku Nemecka na západe a vítezství nad
Ruskem na výcllOde - dvojí porážku ústrední a východní
evropské reakce, pád carismu i kaiserismu.

Nekolik týdnu na to, asi uprostred dubna. byl jsem nece
kane odvolán z fronty do St. Adresse, sídla belgické vlády
ve vyhnanství. Tam jsem byl otázán, chci-li doprovázet své
prátele. Emila Vandervelde, tehdy clena belgického kabinetu.
a Luise cle Brouckere na ceste do Ruska. Meli jsme se spojit
s vládou Kerenského jako predstavitelé belgické demokracie.
Vedle tohoto diplomatického poslání, které ovšem melo za cíl
zamezit separátní mír mezi Ruskem a Ústredními mocnostmi,
mel jsem navštívit ruskou hontu a ucinit si pojem o vojenské

situaci a vyhlídkách zamýšlené letní ofensivy. Odjeli jsme oka
mžite; zastavili jsme se na chvíli v Petrohrade, kde jsme se
sešli s Arturem liendersonem a Albertem Thomasem, kterí tu
byli za podobným posláním z Anglie a Francie; navštívili jsme
Moskvu, Kijev a nekolik jiných mest, a vrátili se v cervnu po
návšteve v Rumunsku.

Ze své návštevy jsem usoudil, že politikou Kerenského bylo,
vzhledem ke krátké dobe pro obrovské dílo mravní prípravy,
soustredit všechny síly pro ty armády, které se chystaly
k útoku. Spoléhal na jejich úspech, že strhne ostatní pouhou
silou príkladu a slávou vítezství. V té dobe plné obrovské na:
deje a nadšení nehrál bolševismus velikou roli. Stav vecí mi

pomohl pochopit vyhlídky bolševismu. Prakticky to nebylo nic
jiného než odpoved hladových, válkou unaven)Tch mas na vo
lání po pomoci jediného národa, který jim alespon mohl slíbit
východisko z nouze. Bolševici udelali z nutnosti ctnost a na
zvali své neorganisované roty a neukáznené vojáky se stroj
ními puškami diktaturou proletariátu. Vyvolal jsem u nekte

rých ruských socialistu pochybnosti o svém normálním du
ševním stavu, když jsem jim rekl, že by meli nahradit své

volání "Pryc s kapitalismem!« slovy "Ai žije kapitalismus!"
Nevidel jsem nic patetictejšího než dav petrohradských ne
zamestnaných delníku, zpola oblecených po venkovsku, a
desertéril, procházející plnými ulicemi mimo prázdné krámy a
stojící továrny s nápisy "Pryc s kapitalismem.« Naucili-li se
jejich vudcové neco od západní Evropy, meli si uvedomit, že
je kapitalismus nu tnou podmínkou obchodního rozvoje, bez
níž by lidská produktivnost nedosáhla stupne, který jediné
umožnil každé zlepšení delnického životního standardu. Bol:ie
vi ci mi pripomínali cloveka n!l strome, usekávajícího vetve,
které ho tam udržují.

Nezdar ruského bolševismu mne znovu presvedcil o prav

de, o které mne již poucilo zhroucení nemecké sociální demo
kracie, totiž že není možné žádné zdravé sociální hnutí a
žádný socialismus bez minima politické demokracie. Zádný
socialistický stát by nestál za udržení, kdyby nebyl pro
sycen duchem politické svobody, demokratické vlády a rádné
administrativy, která nemuže nastat, dokud se nedosáhne
toho minima. Národ, který nikdy nemel svobody, nemuže po
chopit, jak mnoho to znamená pro ty, kterí ji mají, a kterí ji
mají proto, že si jí sami dobyli.
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V ríši svobody.

To, co jsem si uvedomil pri náYštcve Nemecka a Ruska
v negativním smyslu, pochopil jsem po itivnc pri návšteve
Spojených státu v roce 1918, Po dalším pobytu na ironte mne
belgická vláda opet poslala na cestu v dubnu 1918. Tentokrát
jsem mel jet do Spojených státu jako socialistický znalec
s posláním studovat s hlediska rekonstrukce Belgie 110válce
americké metody \' prumyslu. Když j em \'ykonal toto po
slání, zustal jsem tam ješte nekolik týdnu, abych vykonal ja
kousi pokusnou práci pro americkou armádu na rozkaz ve
litele belgického zákopního delostrelectva. Sest mesícu pobytu
mi dalo jedinecnou prílcžitost prijít do styku se všemi vrsfva
mi obyvatelstva v 36 ruzných stá tech; a naucil jsem se velmi
mnoho,

Mel jsem dosud nekteré predsudky z toho, co jsem se do
vedelo Americe z literatury nemecké sociální demokracie a
americké socialistické strany. Tam jsem se poucil. že je ame
rická demokracie pouhou zásterou pro nejkrutejší formu kapi
talistického vyderacst\'Í dell1íku, pro dolarové krále, aby
omluvili toto vyderacství predstíráním souhlasu své obeti, do
cíleným demagogií a korupcí.

Mel jsem dosti dobrých duvodu. abych tomu všemu neveril.
Hlavní byl ten, že Amerika zrejme vstoupila do války pod
vlivem prícin vyššího rádu než jsou zájmy kapita!istl!. Její
president, zvolený lidovou volbou, hájil cíle války inspiro
vané mnohem širším pojmem štestí lidstva a mnohem uprím
nejší láskou k demokracii. než byly pojmy kteréhokoli eVrop
ského státníka. Ale zbývala tu otázka: Odpovídaly myšlenky
presidenta Wilsona skutecnc duchu prevládajícímu v ameri
ckém lidu?

Musím ríci, že mé pochybnosti byly rozptýleny tím. co jsem
videl na míste, a že Amerika upevnila mou víru v cenu demo
kracie více než cokoli jiného. Zamilo\'al jsem si ji. a tato
láska je tím silnejší. že není zaslepena k jistým nedostatkum
a nedokonalostem, Byla prohloubena ješte šestimesícnÍrn váš
niv~rm stykem s jejím duchem. který ke mne promlouval z je
jích továren, universit, mest. širých krajin. jejího prostého
lidu a vynikajících mešfanú. Uzrála v rozhodnutí, že nesta
nou-li se moje dve deti obcany Spojených státL! svetových,
dám jim príležitost, aby se staly obcany Spojených státú ame
rických, Chci provésti toto rozhodnutí nyní, kdy neschopnost
Starého Sveta vznésti se k novým ideálúm dokazuje, že je
diná zeme, kde to stojí za to žít, je Amerika.

To, co ve mne budí lásku k Americe, není její prírodní krása
ani blahobyt a prltmyslový rozvoj. Jeto idealismus, který
proniká její verejné instituce. a vyšší kvalita poprávaná životu
obcanu vírou v demokracii, svobodu, posvátnost práce, rov
nost príležitosti, kterou poskytuje všem lidem. Ohromné prí
rodní bohatství Nového Sveta a vyšší produktivnost jeho
prumyslu jsou pouze podmínkami k lepšímu a štastnejšímu ži
votu. V nich samých není Cllost. Díky demokracii neuskutecnil
se blahobyt pouze nenormálním vyncholením bohatství \' ru
kou nekolika monopolú, jak by si mnohý z nás myslil. Naopak,
dosáhl životního standardu pro všechny trídy vysoko nad
enopskou (IroVel1. A tak, nestvoril-Ii civilisaci ve vyšším slo
va smyslu, umožnil alesPoll velkým masám doprát si jí.

PrUl to není jasnejšího dukazu nad nezdar všech pokusu,
které byly až dosud podniklmty. aby se zavedl v Americe
evropský socialismus. 1 kdyby pred válecný stav socialistické
strany v Americe nebyl zpúsobil, že vetšina amerických so
cialistll opustila stranu, nebyly by jeho tradicní metody nikdy
získaly amerického ducha, protože byly evropské a ne ameri
cké. Tato strana je vlastne spolkem neasimilovaných priste
hovalcu, pokoušejících se vnést sem myšlenky, které snad od
povídají podmínkám v jejich vlastech, ale jiste ne tem, které
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prevládají v Americe. rinuti, které vyžaduje podpory mas, ale
odmítá venovat pozornost jejich ideálum a využít síly jejich
národních tradic pro rozvoj, nemá práva stežovat si, chová-Ii
se k ncrnu národní celek jako každý živý organismus. kter~'
poslouchá prirozeného zákona o vylucování cizích teles.

Ale slovo, socialismus znamená pro mne patrne neco docela
jiného než pro ne. Socialismus v evropsk~rch zemích, jak do
kazuje bolševismus a nemecká sociální demokracie. je pri
rozene nedemokratický. Demokratický socialismus muže
vzniknout jen z demokratického kapitalismu, a pokud mne se
týce, vylécila mne válka z jakékoli ochoty veri t. že stojí so
cialismus za boj. není-Ii demokratický.

Politická demokracie neudelala ze Spojených státu pozem
ský ráj, ani nezabránila hospodárským pohromám, vykorisfo
vání, chudobe, úplatkárství, nespravedlnosti, nesnášelivosti, ne
znalosti a všem ostatním zlLnll, neodlucitelným od existence
hospodárské výsady. Ale potlacováním politických výsad
utvorila nástroj, kterým l11LIŽenárod postupne snížit tato zla
a nakonec potlacit i hospodárské výsady, V pravé demokracii
žijí lidé v takovém hospodárském systému, jaký si zaslouží,
nebof mají moc zmenit jej, presvedcí-li vetšinu, že je zmeny
potrebí.

Pomerná nedokonalost ve smyslu merení a srovnávání je
jen cenou, kterou platí Amerika za svuj individualismus a
energii. At ji platí. Detské nemoci se nejsnadneji lécí. Af se
ríká co chce o rozdílu mezi americkou a enopskou civilisací.
muže tu být jediný záver: Dají se srovnat jako mládi a stárí.
Budoucnost nenáleží tomu druhému. Ze všech poucení velké
války není snad žádné tak nepopíratelné jako toto.

Nový socialismus.

Nemohu lépe shrnout zmeny, utvorivší se \' mém mozku
'postupem zkušeností, než popíši-li své nové názory na úkoly
demokratického hnutí. Jeden nápadný fakt bije do ocí. evrop
ský socialismus nemá již tu jednotnost. kterou zdánlive mel
pred válkou. Jsou tu dve protichudná pOjetí, mezi nimiž se
propast denne rozširuje, Je tu bolševismus, který verí v za
vedení socialismu diktaturou násilí; a je tu demokratický so
cialismus, který pokládá socialismus za výsledek svobodne
vyjádrené vule vetšiny. Despotická forma nového sociálního

rádu prevládá v zemích východní a strední Evropy, kde dríve
vládl autokratický despotismus; demokratický socialismus
prevládá v demokratických státech západní ev ropy.

Bolševismus a anarchie mohou být nutným, trebaže trap
ným stadiem vývoje východní pulky Evropy od despotismu
k svobode, opravnujícím Nietzscheova slova, že musí být
chaos, aby z tohoto chaosll mohly vzejít nové hvezdy. Ale
demokratickým zemím pripadá správne jako nebezpecí, pro
tože nicí práve tu svobodu, která je hlavní silou jeho postup
ného vý.voje.

Podstatným znakem nového socialismu se mi zdá býti roz
poznání duležitosti politické demokracie, To se predevším
vztahuje na metodu, podle které má být zaveden nový sociální
porádek: totiž postupné domahání se politické moci propa
gandou, která získává vetšinu, Ale znamená to také, že tento
nový sociální rád musí být založen na zásade vlády za sou
hlasu ovládaných; jen ustavicný rozvoj svobody tisku, mí
není, reci a její vyrovnání s moderní administrativou muže
zabránit socialismu, aby se nezvrátil ve formu despotismu,
A takový despotismus jako by byl tento by mohl poskytnout
tyranské a neschopné byrokracii moc absolutnejší než je moc
nejakého cara, protože by spoutala nejen politické, ale i hospo
dárské osudy národa,

Nový socialismus by mel tedy být více než protikladem
kapitalismu, Mel by být, a myslím že bude, synthesou, která



PHtomnost...,

llvé snažení a ustavicné vzrustání lidské tvo

é vdecíme kapitalismu, aby sloužilo ideálum
ti práv a možností a všeobecné jednoty, za
demokracii. Jen tak je možno docílit sjedno

e živých, ale dosud protichudných zásad osobní
'ální jednoty.

ala, že marxistická teorie o trídním boji potre
Je pravda, že antagonismus hospodárských tríd

hlavním motivem bojt!. Ale je tu ješte širší pole,
Mel predválecný socialismus, kde se setkávaji

trid. Tohoto všeobecného zájmu jest se dovolá

o zájmu trídního.

že bude nový socialismus pragmatický a prak

jako byl pred válecný socialismus dogmatický a
oduvodncno hlavnc prenesením nového stre-

cionály z ruského a nemeckého východu do

západu. Na východe byla prevážná forma pred
ialismu politická a teorctická; na západe vždy
pevném základe hnutí za jednotou delnických

cU svazy se svým denním vyhledáváním bez
zlep~ení a rozvetveným zavádením úcelné od

ozvíJí mnohcm realistictejšího ducha než akadc
e odpovedná propaganda nemeckého a ruského
huze staré Internacionály dokazovaly obycejne

prevahu profesionel ních poli tikil; nová Inter
okratického socialismu slibuje být demokrati

tom, že bude více zastupovat zásadní snahy mas
jednotlivých vildcu.

tAt za to. protože masy stojí za to. Zachrání

huby. která jí hrozí, a vytvorí znovu novou ci
m. Ale vím. že nezachrání-li ji demokracie, ne

Demokracie je jediný živel, který jí muže dát
:potrebuje.

m své poznámky o poválecním socialismu jen
du tvorit formule. Ztratil jsem v ne víru. Jsou
mu. aby byly popírány fakty. Chtel jsem vylícit

tav než navrhnout program. Pripadá mi méne

om se dali svést dogmaty stranické politiky,
rozvinuli spolu s temi, kterí se mají zúcastnit
ho sveta, nový stav duší, kterého je potrebí,
hli lidstvu znovu získat vládu nad svými osudy.

ATURA A 'UMENí

opisec takrb:a idylicky.
(T h Om a s M:1 n n.)

ann je spisovatel, jehož péci se múže kulti
enár svcrit se stejnou dtheroll jako rtt-

na velkomestském bculevardu. Nemusí se
ním hude drsne a bezohledne nakládáno

vystaven príliš rychlému prechodu od
tudené sprše cynismu, a muže být pre

pínání jeho nerVLt bude postupovati po-
• nepozorovatelne, hez chvatu ,'3. prenáhle
lide príjemne stupnovat jako bedlive re
rická masáž a že pocne ztrácet svou in
e chvíli. kdy by se mohlo stát nepríjem

.host, ošetrovaný s takovou pozorností,
1 ným pocitem príjemného osveženi, jež

bylo provádeno s velkou dávkou energie, ale 'stále s la
skavým zretelem k jeho spokojenosti. sledovat jeho vy
znívání, jež nebude postrádat jisté melodicnosti. ("te
nár, jenž se pohrouží do Mannových del - jež i sv\'m
rozsahem tento 'v~'kon pripouštejí - ocitne se ve vlažné
lázni, jejíž temperatum je presne odmerena tak. že ob
klopuje jeho telo neutrální smesí tepla i chladu, aniž
jedno ci druhé jakkoliv prevažovalo, v lázni, jež je nasy
cena diskretne libovonnými esencemi, primísenými v dáv
ce tak decentne odvážené, že se jejich prítomnost projeví
neklamnejším závanem jen pri patrnejším rozcerení
vody. Zkrátka. kelt) pocituje potrebu uložit m chvíli
SVLlj uštvan}' mozek do hebk~'Ch podušek, na nichž se
príjemne sní. aniž pricházející sny hyly banální a ohy
cejné. kdo touží shlédnout bez námahy krásn~' kraj vel
kých rozloh a širok)'ch rozhledó, projíždeti jím ne
prudkým tempem moderního automobilu, jehož let olu
puje cestujícího o podrobnosti. ale voln~'m chodem ob
starožní ekvipáže, z níž lze pozorovat a dobre si pro
hlédnout každou sedmikrásku u cesty, kdo má, jedním
slovem. cas i náladu k f()zjímavému pozorování drol,
ných i mohutných dejt'l tohoto. sveb. cti Thomase 1I,1an
na. spisovatele ušlechtilého, dokonalého a dLlkladného.

O Mannovi nelze mluvit, aniž se v první rade a nej
duraznejším zpLlsobem konstatovala jeho naprostá
ušlechtilost, osvedcující se práve na místech. kde by
s,i jiní, méne ušlechtilí autori, bezuzdne zah)'rili dra
sticností ,:1 brutalitou lícení. zdLlraúí.ují.ce a zvelicujíce
strohost života vlastním lícením. Thomas ), r ann ne

clovede osobám, vecem a dejum pridávat brutality pro
ste proto. že v nem samém nic takového není. Nelze-Ii
však o nem ríci. že by brutální a drastické scény vyhle
dával, nelze také tvrdit, že by se jim 'vyhýbal. \ le zpt"t
sob. jakým je lící, je podivuhodn~' a nesmírne char1.kte·
ristický pro jeho osobnost. .leví se v nem jeho vnitrní
odpor proti jejich strohosti a neukáznené živelnosti,
jemná ironie a stupllovan~' odstup objektivního vypra
vece, jenž jaksi lituje nedelikátní scény, již musí vylí
cit tak ríkajíc z referentské povinnosti, a jenž se omlou
vá a hledí napravit a omluvit drsnost života - již pres
všechnu svou delikátnost nezastírá a nezkrášluje -
jemností ,'1 11šlechtilostí lícení. Jak dlouho váhá, než se
odhodlá sdelit se ctenárem hrubou nadá'vku, s níž se
pan Permanerler rozloucí se svou manželkou, neštast
nou Tony Huddenbrookovou lITa nekolika desítkách
.'tránek deje se jen tu a tam letmá a tajemná zmínka
o strašné a neopakovatelné urážce, jíž se dopustil bodr)"
Mnichovan, jehož nervy po jednorocním soužití s hrdou
a SVtlj vznešen~' pLtvod zbožllující lY:ltricijskou dcerkou,
konecne povolí, když je svou ženou pristižen pri zcela
nemístné zábave s domorodou služkou. jež je jeho srdci
daleko bliž~í než tato dokonalá dáma ze severního 1 e
mecka, a jehož dlouho potlacované vnitrní napetí se pri
této príležitosti vyhije necím, co zní asi jako}) Jdi k cer
tu, zatracená svine! «. ?'oJ a dobr~-ch triceti stránkách na·
píná autor ctenáre tajemn5'mi nápovedmi a teprve na
poslední strane prvního dílu :3, jak se zdá, jen ze slušno
sti ke ctenári, jehož zvedavost vystupnoval na nejvyšší
míru. uvádí tato dve sluvka a dosahuje tím toho, že
v)'rol<, jenž by y naturalistickém románu zapadl, na·
hude zrle významu až nepochopitelne hrozného a desi
vého. Touto silou kontmstu dociluje Thomas Mann,
užívaje prostredktt docela jednoduchých.' drastických
efektu, o nichž se naturalistickémn autoru, jenž hýrí
silnými V)Tazy. ani nezdá. Mýlil by se však, kdo by se
domníval, že l\1ann predem pocítá s tímto efektem, že
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jeho ušlechtilost je na takové kontrasty vypocítána a že
tu tedy jde o pouh)' trik rutinov:aného spisovatele. Ne,
tento kontr:.lst není úcel, ale pouhý dusledek Mannovy
ušlechtilosti, jež není chtená a vedomá, ale plYl1e prímo
z jeho bytosti.

Další vzácnou a príznacnou vlastností Mannovou,
v níž se jeví jeho dokonalost i jeho mistrovství, je
schopnost regulovat a brzdit každý dej tak, že se pred
ocima ctenáre rozvíjí jako zvolna tocený film, jenž roz
kládá nejrychlejší pohyb v jednotlivé složky a etapy.
Podobne i Mann rozkládá k,-:l.Ždýdej v nespocet jednot
livostí a maliclrostí, rozestre je pred ctenárem jako na
stole a usporádá je tak prehledne, že podstata veci
z nich. vyplyne se stejnou názorností jako v živote sa
mém, kde o správné usporádání automaticky pecuje
cas. Mann, jako skutecnost sama, nikdy nepredbíhá ko
necnému výsledku (l. již tím dociluje velkého úcinku.
Odsouvá rozhodnutí presne až k okamžiku, kdy se jak
si samovolne vybije vnitrní napetí na sebe napecho
vaných jednotlivostí. Tato schopnost odsunovat roz
hodnutí až k úplnému dozrání je taková, že méne kulti
vovaní ctenári, dychtící co nejdríve zvedet, »jak to
dopadne«, rozhodne nemohou býti spokojeni a musí
barbarskými skoky trh1.t jemné predivo trpelive sou
kané nitky deje. Mann sám se k tomuto vedomému
brzdení deje na nekolika místech priznává, tak na pr.
v Kouzelném vrchu:

. :oMynheer Peeperkorn zustal v dome Berghof po celou

zimu ... A pak tedy již dále nezustal? - Ne, déle ne. 
Odcestoval? - Ano a ne. - Ano a ne? Prosím, žádné
tajnu~tkárstvÍ I Však se dockáte. . . Nesrozumitelný Pee
perkorn byl tedy zachvácen tropickou zimnici? - Ne, to se
nestalo, ale k cemu ta netrpelivost? Ze tu není všechno na
jednou na jedné lH'omade, nutno respektovat jako podmínku
života a vyprávení, a nebudeme se prece chtít vzpírat proti
Bohem daným formám lidského poznání !c

Obycejný ctenár, jenž v románu nehledá nic než oh
sah a nemá pochopení pro kouzlo vyprávení, bude v té
to pomalosti deje i lícení spatrovat stinnou stránku
Yfannova mistrovství a pripraví se tím o požitek, jehož
je pri cetbe Mannov~'ch del úC:.lsten ctenár kultivovaný'.
Nebot muže pozorovat, jak se v nich, podobne jako
v živote samém, jenž také neohlašuje své katastrofy,
z malých a zdánlive nepatrných prícin pomalým a ne
prekotným postupem vyvíjejí tragické události, aniž
nejaký hromový hkl.S zaburácel v)'strahu a upozornení
(jako fortissimo filmového orchestru, když to na plát
ne zacíná jít do tuhého). V tomto ovládání deje, jímž se
Mann nikdv nedá strhnout, ale jejž sám obezretne
zrychluje cí' zpomaluje podle vlastního uvážení, jeví se
také jeho prevaha nad látkou, jež je jeho duchu jaksi
objektivne dána a k níž pridává »pouze« vnejší formu,
umelecké zpodobení, estetické utvárení. V novele T o
n i o K r Cig e r, jež je Mannovou básnickou zpovedi,
cteme tato prízJ:1,;iCnáslÓva:

:oNa jare clovek pracuje špatne, ovšem, a proc? Protože
všelicos cítí. A protože hudlár je ten, kdo myslí, že tvurce
smi neco cítit. Každý pravÝ a uprímný umelec usmívá se
nad naivností tohoto hudlarského omylu - melancholicky

snad, ale usmívá se. Nebof to, co spisovatel ríká, nesmí
prece nikdy být hlavní vecí, nýbrž jen o sobe lhostejným
materiálem, z nehož nutno sestavit estetický útvar s hra
vou a poklidnou prevahou. Záleží-li vám prílišne na tom,
tluce-li vám srdce prílis prudce pro tuto vec, mužete bÝl
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jist, že zažijete porážku. Stanete se patetickÝm, sentimen
tálním, cosi težkopádného, nemotorne vážného, neovládnu
tého, neironického, nekoreneného, nudného, banálního vznikne
pod vašima rukama, a nic néž lhostejnost v lidech, nic než
zklamání a 'stesk ve vás samém prijde na konec.c

rl:>1·100 no , 5[1

V jiné souvislosti prozrazuje svtij strach pred prílišnou
citovostí takto: »Zase jednou jsem povídal, mluvil pH
mo, teoretisoval, odkrýval koreny, definoval, onhalil
sebe a vydal se v poutech: žalostný pocit, jenž je jen ne
patrne mírnen vedomím, že jsem to všechno ucinil po
kud možno pružne a nezávazne« (Sdelení Literárnehi-
storické spolecnosti v Bonnu). .

Lze vubec ríci, že nejhlubší ar11.lysu vlastní své osoh
nosti provedl sám a chce-li jej kdo nejv.ýstižneji cha
rakterisovat, stací, aby opakoval, co Mann ústy Tonio
K r Cig r a ríká o sohe: »Ohcan, jenž zahloudil do ume
ní, bohém, jemuž se stýská po jeho dobrém vychování,
umelec se špatn)'lTI svedomím. Je to prece mé obcanské
svedomí, co mne dává videt ve všem umeleckém. ve
všem mimorádném a geniálním neco hluhoce dvoj
smyslného, hluboce podezrelého, hluboce pochybného,
co mne naplnuje touto z,1.milovanou vášní pro všechno
jednoduché, prostosrdecné a príjemne normální. nelle
niální a slušné! - - - Je-li neco s to udelati z lite
ráta básníka, pak je to tato moje obcanská úcta ke vše
mu lidskému, živému a obycejnému.« A týž Tonio
KrCiger táže se malírky, jež se posmívá jeho korekt
nosti: »Prejete si snad, abych chodil v roztrhaném sa
metovém kabáte nebo ve veste z cerveného hedvábí?
Jakožto umelec je clovek vnitrne stále dostatecným do
brodruhem. Navenek se má dobre oblékat, k certll, a
chovat se jako slušný clovek ... «

Také o technice své tvorby podává Mann informace,
jež dokonale souhlasí s dukladností jeho del:

:oKaždé dopoledne jeden krok, každé dopoledne jedno

,místo' - to je už muj zpusob, a ten je dán nutností. 
- - Která veta je duležitá a která ne? Což se ví predem,
není-li nekterá veta ci jen její cást povolána vrátit se zase

jako motiv, pojítko, symbol, citát, pripomínka? A veta, již
máme slyšet dvakrát, musí být podle toho. Musí se pohy.
bovati - nemluvím o ,kráse' - Ha jisté výši a musí míti

symbolický prízvuk, jenž ji ciní hodnou cti ozvati se znovu
v epické budoucnosti. Tak stane se každé místo ,místem',
každé prídavné jméno rozhodnutím, a je zrejmo, že pri
takovém zpusobu tvorby nelze nic sypat z rukávu. Dokon
citi vetši dílo ... k tomu patrí pri mém zpusobu práce
skutecne trpelivost - co pravím! zarytost, neústupnost,
kázen a zotrocování vule, já si težko muže nekdo pred
stavit a pri nemž jsou nervy, jak se mne muže verit, casto
napiaty tak, že bych kricelc. (Sdelení Literárnehistorické
spolecnosti v Bonnu).

Své dokonalosti a svého významu je si Mann vedom
a mluví o ní jako o necem samozrejmém s volností
umelce, jenž v sobe samém vidí v první rade umelce
a pak teprve cloveka: »Nepracoval jako clovek, jenž
pracuje, aby žil, nýbrž j,1.konekdo, kdo nechce nic než
pracovat, ponevadž sebe sama jakožto živého cloveka
nepovažuje za nic, preje si neco znamenati jen jako by
tost tvurcí a jinak obchází šede a nenápadne jako odlí
cený herec. jenž není nicím, dokud neco nepredsta
vuje.« (T o n i o K r Cig e r.) A dále (v poznámce O ro
mánu Krá lov s k á V ý s o s t): »Kdo je básník? Ten,
jehož život je symbolický. Ve mne žije víra" že potre
buji jen mluvit o sobe, abych uvolnil také jazyk své



renstvu, a bez této víry mohl bych se zho
y tvorhy.«

&nt spocívá tedy vlastne jeho velikost? Podle
tu bylo receno, mohlo by se zdát, že Thomas

jak)'si tlšJechtil~,idylik, jenž nejde pod povrch
to vre a kypí, ale že opatrne prestává na jejich

'Zevnejšku, snaže se ve ctenári vyvolat dojem
ladnosti. úpravnosti a harmonie, nezaložené
skutecnosti jako spíše na dllmyslném lícení

evšího se vyhnout všemu, co by bylo brutál-r skutecné. Nuže, Mannova velkost spocívá
tom, že dovede do svého ducha, jenž je V pod

naladen na harmonii sveta, lidí, vecí i udá
out i disonanci všeho toho, že roz jímavá ná

'ž sleduje na nekolika desítkách stran zdánlive
událost, nez,'lmlžuje jeho zrak, a z,e s týmž

nímž lícil tuto nepatrnost, dovede témer ne-
prejít k události tragické a vylícit ji s naléha
utností, dúkladne a plasticky do všech podrob
iž cokoliv menil na klidné popisnosti svého
í. Bez této schopnosti ocitl by se Mann v po

blízkosti konvencních a rutinovan)'ch idyliktl,
v"'echnoharmonicky, protože jejich zrak ne

do hlubin, ale nadán touto schopností, stojí
jejich protipólu, tam, kde je místo genia,
nejší plody prináší Mannova dúkladnost pri

tav, jimiž. oživuje svá díla, At tu jde o wé
rodinnou tradici zbožií.ující Tony Budden
• o její bratry Thomase a Christiana, o její
o manžela, podvodného 'obchodníka Griin
jmladšího Buddenbrooka, jímž vyhyne t'lto

ká rodina z Liibecku, at o Hanse Castor-
u z e In é m vrch u, jenž uvízne na sedm let

anatoriu, kam prijel na nekolik týdnu, o je
ce Joachima, spisovatele a filosofa Settembri
itu aphtu, holandského plantážníka Peeper
o kteroukoliv postavu jeho novel (z nichž
Friedmann k nám zavítal V ceském prekladu

hlasatel 1\fannovy l\1usy) - každá z techto
její osud byl sebe menší episodou v celé

'í pred ctenárem v živé a plastické podobe,
llována v m1lé chvíli nekolika v~'raznými ry

snad Vf vetšine prípadll svéráznou mluvou,
frázemi) a podrobne vykreslena v dalším

"'je.Zpllsob na príklad, jak}'m je charakteri-
ou z e In é mv r c h u mohutná osobnost

ova, jenž myslí aforisticky a vyj,3.druje se
nc, uciní tuto postavu dobrému ctenári ne
lnou. Nekteré l\1annovy postavy jsou ži-

nením lidsk}'ch typu, s nimiž se setkáváme
nimiž se v techto knihách shledáváme jako

znám)'mi,

názorne charakterisuje Ma.nn prostredí,
O postavy žijí. _ ebylo by divu, že v Dud

a jin~'ch menších dílech zachytil tak žive
ného Liibecku. v nemž tak dlouho žil ,1

tcení mu konec koncu napomáhala spousta
pomínek a drobných lokálních skutecností,
del prenášel snad i mimovolne; skutecným
dílem je zachycení atmosféry v horském

O tuhcrkulosní, jež se Mannovi zdarilo
ln é m v r c h tI. Zde jde již o nepostižitelné

a odstíny, vibraci vzduchu i myslí, nede
kontakt mezi jednotlivými cleny nemocného

nichž stejná životní form'! vyvolá jistou

jednotu smýšlení i cítení, o cosi, co visí ve vzduchu a
co nelze charakterisovat episodami, lidmi a dejem vu
bec, pone'vadž zde panuje atmosféra, jež sama teprve
dává všemu ráz a jež proto musí býti nejprve zachy
cena, nemá-li se vše, co se v ní deje, ctenári jevit v ne
správném svetle. Kdyby TvIann nebyl napsal nic jiného
než tuto opr,wdu kouzelnou knihu, jež dýchá svežestí
a cistotou horského vzduchu a snehu, nemohlo by jeho
jméno b),t menší než dnes.

Jakýmsi negativním dokladem Mannova mistrovstvi
je jeho román Krá lov s k á V ý s o s t, jenž by byl
pustým kÝcem, kdyhy se práve na jeho banálne hlou
pouckém deji neosvedcilo nejnápadneji Mannovo for
mální mistroVství. Jím dosahuje Mann toho, že ctenár,
pokud má pochopení pro tyto veci, je usmíren skvelým
vylícením zajímavého prostredí u dvora fantastického
nemeckého velkovévodství, ale presto zustává toto dílo,
jímž se jeho ,3.utor priblížil nejvíce ke konvencní tvor
be, daleko pozadu za jeho ostatními díly, ha i za jeho
drobnými novelami, v nichž spojuje formální mistrov
ství s osobite volen~'m dejem.

V nemeckém literárním casopisu Lit e r a t u r vy
práví E. A. Gree'ven príznacnou episodu. Ke knihkupci
prišla paní, která pred nekolika dny koupila K o u z e l
n}' v r c h, a žádala,. aby jí knihkupec vymenil toto dílo
za Dum'lsova ~.,.f. o n teC h r i s t a, jenž má približne
stejný rozmer, ale je »dejem a událostmi bohatší«.
Knihkupec, jenž se patrne o své zboží nezajímal jen
jako obchodník, odpovedel. že »ne invence, ale odušev
není ciní básníka básníkem". Temito strucn)'mi slovy
je Mannllv v~'znam dokonale vystižen.

N. 111elniková-Papouškoz'á:

Román na úspech.
Není ted, zdá se, jediného oboru, kam by nepronikb.reklama. Kdyby reklama byla skutecne tím, zac
ji vydávají, tím, cím by - teoreticky vzato - mela
být, pak nejen by neznamenala nebezpecí pro duchovní
discipliny, nýbrž naopak byla by jimi vítána.
Ideálne vzato, reklama je prostredek, jak sezná
mit nejširší vrstvy s nadaným, prospešn~'m a
potrebn)'l1l výsledkem lidského usilování, at je to
zubní pasta neOn román, kastrolek 0.1. varení
zeleniny, ci patentní brzda nebo š1e. Je zrejmo, že by
bylo bezdllvodné, aby zahynul v neznámosti objev
nebo spis, když muže potešit nebo ulevit trebas v nej
menší cástce lidskému životu. Ale u vecí snad ješte
více než u lidí existuje hierarchie, ježto jejich abso
lutní cena je jasnejší než lidská. Zdrave myslícímu clo
veku je na príklad zrejmo, že nový druh krému na
boty je méne cenn}', než zdokonalený motor, stejne
jako nejpodivuhodnejší krém na zuby nebo projím'ldlo
má menší cenu než vedecká nebo umelecká kniha, už
proto, že ta je hodnotou trvalejší. V praksi vec však
vypadá zcela opacne. Zubní vodicka Odnl, krém "Cer
n~' lev«, cokoláda Gala Peter díky své stálé a vytrvalé
reklame staly se ohecne známými, aleson názvem; pri
cteme-li jisté pravdepodobné procento na vrub lidské
lenosti, shledáme, že znacná cást techto predmetu pri
chází z oblasti zrení do skutecného života, to jest, že
úcinnost reklamy se potvrzuje. Nová revue, ani diva
delní hra, ani výstava obrazll, ani jiné podobné jevy
nemají ovšem tak široké reklamy a tudíž ani toho
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rozšírení a popularity. T,'lk mužeme pozorovati . jev
opacný, to jest. cím je vec vyšší myšlenkove a mOl:ál
ne, tím méne reklamy se delá s ní, ac ve skutecnosti
vzhledem ke kulturní lenosti mas a jejich zájmu melo
by tomu bJ'rti naopak.

*

Prede dvema. nejv:)'še tremi mesíci objevila se ve
!r~ncouzskJ'Th re.vuích slibná oznámen~, ,ci správnejí
receno reklamy; Jedna oznamovala vydan 1 román u A.
Mauroise })C1imats«. druhá vydání knihy lVI. Beclekl
~Moli~ov«. Velmi brzy vyšlo na jevo, že obe ty veci
JSou bm, co se francouzsky nazývá roman a Sl1Cce5.
Na exemplárích. které mám, stojí velmi úctyhodné cí
slice: u »Climats« go.ooo, u »I'vlolinova « 76.000. Ale
to)ešte není d.efinitivní náklad, rozhodne ne pro ro
man A. Maurolse. který zároven prohrál i vyhrál sáz
ku. Jde o to, že jeho nakladatel Grosset usoudil, když
si precetl rukopis, že mltŽe prodat na 100.000 výtisku,
autor však tomu n("veril, i ll;~avrdi sázku 0'[ tríme
sícní lhutu. V N °u ve 11e s Lit t e r a i r e s bvl
každý t:)'den otiskován kontrolovan\' náklad kten', do
~áhl stanovené císlice dávno pred ~lplynutíl.J lhltty (f/..
unora byla oznámena kontrolovanfl císlice I °5.23 ~).
Takový fakt musí vzbudit zájem o dílo. i kdyby ne
~elo umelecké ceny. už jako charakteristický sOclální
Jev. Predpokládáme-Ii, že každ~' v:)tisk prectou tri lidé
(a t:l císlice je malá). pak to znamená. že je 300.000
lidí. kterí precetli a ztrávili onen román. 1\1yslím však.
Ž(" pocet ctenárll mttže se smele odhadno~t zaokrou
hlen~u císlicí jednoho milionu. císlicí znacnou a pouc
nou 1 v oboru kultury. Jestlize pocet kupcu a ctenáru
románu »Molinov! bude. rekncme, llvakrát menší. což
osobne pokládám za prehnané, pak ta císlice nutí nás
se zastavit a zamyslit se o prícine a char,'lkteru úspechu
dané knihy ci knih.

Úspechy tištených knih bývají rozlicného druhu. Na
prvé místo nutno ovšem postavit knihy, obklop("né ne
jakÝm skandálem. Mohou to být bud odhalení pre
vážne osobního rázu. dotýkající se živých nebo ne
dávno zemrelých vysokých osobností, jako na príklad
byly a z cásti ješte jsou všechny pravdivé i vymyšlené
spisy o rodine ROffi'lnOvcu. o Rasputinovi a vubec in
timním živote tech, kdo vládli pred revolucí v Rusku.
Do stejné kategorie nutno dále zaraditi všechny knihy
»odvážné", které se obycejne redukují na sexuální
otázky. Casto je to jen pornografie, ale stává se tak~,
že vydráždení ctenári sami prehánejí tuto stránku díla
- príkladem muže být Fuchsova »Historie mravlt«
a Weiningerovo »Pohlaví a charakter«.

Jdouce dále po tomto žebríku setkáváme se s díly,
jejichž popularit'! závisí od jména autorova. Ale i zde
nutno rozeznávat dve odrudy. a to knihy, které se
musí jen koupit. a knihy, které se musí pr("Císt. Tyto
pojmy samy o sobe jsou dosti neustálené, nebo[ závisí
na prostredí. kam se kniha dostane. Masarykova »Sve
tová revoluce" rozprodala se v poctu 80.000 výtisku,
precetlo ji jiste dobr:)'Ch 300.000 lidí, ale nemusili to
h,'ti práve ti, kdo ji kupovali. Jistý nesporn)' úspech
byl zajišten na príklad vzpomínkám A. F. Kerenského.
,ckoli v dané chvíli nehrají aktivní úlohy, deníku bra
Hí Goncourtlt. každé nové knize Bernarda Shawa atd

]~stliž~ ~e, z,krátí. a ,om("zí kruh rozšírenosti a popula
nty. zaVIStClna Jmenu autora nebo charakteru smeru.
pak máme co cinit s úspechem snobismu. N ebl1deme
se zastavovat u definice snobismu a jeho rozlicných
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odrud, rekneme jen. že témer ve všech i,'lzvclch exi
stují pro tento pojem vlastní a Vri tom méne ~~lctyhodnt
názvy. Krome toho zjev ten není zcela nov~', jenže drí
ve mí?to snob ríkáYalo se dandy nebo boulvardíer po
dle ml.')ta, k.de se vyskytovali. V podstate byli to vždy
lidé, kterí n'ebyli prosti fantasie, ale za to byli zbaveni
tvttrcího nadání. krome toho pak meli ohromné mínení
o sobe a chteli Sttlj co stuj prekvapit svet. r'\ckfJli mezi
l:aron~n: D'Orsl.Y a Marinetlirn ~lebo Majakovským
Je veltka propast, prece všichni jsou to snobové kterí
chtejí prekvapit. jeden ohromujícími vestami a' ruko
jetemi holí. druh:)' IKJhrdáním k minulosti z("me kde
uctivost je nejrozšírenejší, tretí žlutou haknou. dreve
nou lžickou v knoflíkové dirce a ulicními nadávkami
ve v~rších. Avšak tito tri tvorí špicku, kterou napo
dobUJe celé snobní stádo. a periferii mesta muže se
ten napodobiv)' snobismus projevit v jistém zlomení
štítku cepice. ve žlutf'ch botách se zelenými tkanicka
mi, ve streclu mesta pak nabude formy jednoho z po
sledních literárních -ismu. v popírání reckého SOCh1r
s~ví a uctívání socharství cernošského, v nadšení pro
CIrkus atd. Proto kniha, která se dostala do iedn~ho

-; techt? ~1:oudl'~ne~)o z neho v,;~~lq,má svuj jistý' úspech.
rakov~' stastny, trebas nepnhs trvalý osud mely mo
nog~afie o cernošské plastice, knihy () Fratellinech.
mal1lfesty a díla surrealistu. Proslulá -únava moderní
kulturou ({.která se velmi snadno snese s uctíváním

a~erikanis~u. uyedla ovšem do velké módy staré cesto
pISY a korsarska dobrodružství" autentická nebo pa
delaná práce tohoto druhu mela' zajišten v("lk}' náklad.
.\le to ješte není všechno. Po knihách a memoárech
prišly do módy staré miniaturní koráhy. p'lk dela a
posleze mapy, kter~'mi se obklopili snobové. které však
mohou se v hojné míre koupit na V oltairove nábreží
:' Parí~i a, které .s ~~~uletým zp?ždením objevily se
~ u rra,zskych vanbkvaru. Podobny zjev lze pozorovat
1 v J1l1ych smerech. na príklad v oboru filmovém kde
vzniklo snobistické sbírání filmoyých plakátu. '

Další podrobnosti mohly by nás zavésti príliš da
leko: vratme se k úspechu knih, a dotkneme se iešte
dvou jeho odstínu, .'l to úspechu kýce a úspechu" pl't
v;abu. ze kterých poslední je kvalitativne n("jvyšší.
Uspech pravého vysokého literárního a umeleckého rá
z~.p'onecháváme stranou, nebot ten bylo by nejspráv
nejSI nazvat slávou. Omlouvám se, bývají prípa
dy, kdy úspech puvabu prechází v pravou slávu.
P!Oc se darí k~ci. je jasné. - ten uspokojuje
vsechny vkusy je v nem urcitá dávka nesluš

nos~i" ale c!nost prec jen vítezí, nebo naopak
chvalt se v nem nove proudy, ale ani staré se nezavr
hují. je v nem dej, ale nechybí ,'lni lyrika; slovem
všechno je jako v universálním obchodu, kde se clovek
mt"tže obléknout, najíst i poslechnout CTramofon. K~'c'. b·
Je popul~nsace nejpopulárnejších ideí a vkustt, je to
~ahradl1lk- Brodsky. Pouson de Teraille, Verbickaja,
JSou. t? ~1~žky v žlutých a barevných obálkách, je to.
poctlve receno. makuJatura a ne literatur,:} je to ume
lecké prohnilé maso. kterf'm se živí chudi duchem.

Nejtíže lze definovat úspech p{'tvabu. nebot t("ll stojí
na hran.ici !nnoha jevu. Autor takového díla mnohdy
balancuJe. Jako obratnf' akrobat. mezi k~lcem I~ sno
bismem, nekdy naopak intuitivne cítí nejlepší proudy.
proch~zející. v dané dobe ct("nárstvem. 1\1e nezbytnou
podmll1~<;)uje autorova láska ne-li prímo k tématu, pak
k matenalll. ze kter~ho vyhírá. Shoda VkUSll a nálad



t I kého 'I. pasivne-ctenárského živlu
h. Literúrní genre v daném prípade
oraUotl úlohu a mc;ní se podle epochy:

1 teší se takové povesti hlavne knihy.
k minulosti. na príklad k epoše romanti
o císarství. Prese Všechno olózalé ocl-

nulosti soudobý clovek hledá a s úspechem
ulosti neco príbuzného a tlk cítí se méne
amcl~' uprostred hmotné kultury, která

ama. Životopisy jednotlivých vynikají
tnS'Ch dob stejne jako obrázky /.e zpllsobu
.ch choutek a slabostí, setkávají se nejen

ale i s pochopením. nehOl rozmlouvají se
•m jazykem srdce.

'tních disciplinách, zvlášte pak ve vede
je neohycejne težké odlišit presne jevy.
ani možno ríci. že v tom (1 v tom roce
timentalislllus a zacíná se romantismus.

anici mezi románem historickým a genro
o elou a povídkou atd. Je zcela pochopi

hom h} li dosti bezradni, kdyby ~e na nás žá
et prf~snc, kterému druhu úspechu vdecí
rozšírení ,Climats" .\. 11auroise a "Mo-

edela. Priznám se k ješte vegí slabosti,
že úspech "Clim1.ts« je mi témer nepo
n"li z yelmi kulturních cizin CLI. to jest
zi, definlljí jej jako velmi dovedn~' k~'c.
o souhlasit, nebot román prevyšuje k)'c

urní a morální úrovní, nemluvíc ani
rmc, jež i u prumerného francouzského
mnohem dokonalejší, než u Rusa nebo

smcle ríci, že v ruské i ceskl- litera
itního prumeru: to, co nosí takov~' ná-
zradné a casto odporné, že nesnese ani

fího sf<lI'nání s hežnou francouzskou a
lickou beletrií. })CJimats« urcite prevy

VVj ~trední úro"ei1. takže nen í možnéi k~·ce.

prec1tvším llápadl1é obycejnému cténári.
li, kter~' cte ve volné chvíli a pro své

onstrukce romúnu »Climats«. Graficky
~h()konstrukce znázornit v pooohe 00.
dá ze dvou cástí: pryn í je ohrornn~' do
hází z prostredku lidského života. druhou

upomínky, zacínající od té chvíle, kdy
na, jíž prvá cást - dopis -- byl.1. ur
oh \')''ik~'(áse v obou cástech, ale s ruz-
takže zrejme vidíme. jak se jev nebo
lt toho. kdo na ni pohlíží a kdo o ní

tuto rozmanitost jevu bylo, zdá se. jed
ílkolll .\. ~J auroise. Dosti dt"lležité mí-

rozvíjení psychologické these, že na jed
trvá jen potud, dokud to, po cem touží
jetek, 11.na druhé strane, že s;un pojem
téhož clo"eka pod vlivem krížících se
okolních a blízk)'ch lidí. Ale všechny

lne jako velká erudice :\. j\ rauroise ne
ladem úspechu. Takové složité psycho
y staví si na príklad i M. Proust, ze

hodem receno, z jakési podivné náhocly
o hnize z rychlého odumírání zármutku

y kytá se cosi podobného v })Ztracené
jeho det1.ilním propracování stejne

í ]o)'cove spíše odpuzovaly, než vú
: dává prednr)st predevším falJUli.

Vzhledem k urcitému podvedomému, ale uosti ostré
mu odporu neodborníkll, to jest absolutní vetšiny lid
stva k presné vyhranenosti a formulaci pojmll. splétají
se stále jak vnejší, tak vnitrní shodné jevy, jako je fa
hule a jednání. Hozdelit je 9d sebe je dtOlležité jak pro
samotného ctenáre, t'lk i pro spisovatele. aby se vy
hnul tomu, že sklouzne po šikmé ploše. Proste receno,
fabule a blízk;' jí sujet jsou primitivní ókladl10u lite-

l" bIl v· I' I' Irarm tvor y a v (USU, <ostrou CI p <lnem, <tery ze
rozvinout bez prohloubení. ale na druhé strane mohou
se i pretvorit v dej. Dej sám o sobe nemllže t>xistovat.
ale je oním dokladem o ŠJechtictví. kter~' spisovatel dá
vá svému dílu. Vnejší dej neodlišuje se príliš od fa
hule, casto bývá jen božím chrem toho ci onoho spi
sovatele; v takové podohe hyvá u sc:hopn)Th drama(Í
ck}'ch spisovl'lteW, ale v pravém slova smyslu muže se
jím nazvat jen vnitrn í dej. tn jest ten, Ider)' se ode
hrává v hloubce a rídí na povrchu falntli. Názorn}T111
príkladem jsou hry ,\. Cechova, Ma dam e 13 o v a
r y. od Flauherta, Cervantesuv Don Q u i o t e. Pri
tom V}·ctu ponechávám ovšem stranou jakékoli umele
cké srovnávání a nestavím na jedno prkno genialitu
Cerv,~ntesovu s talentem .\. Cechova.

1\. Maurois dosáhl svého úspechu práve tím, že do~
vednc smísil tytO' pajmy. Jsa dokonale vzdelán. dovedl
nalézti v literature všechny stránky, které mohou vá
bit ctenáre. Psychologick)' postreh pomohl mu pocho
pit, co a v jaké podobe vzrušuje a zajímá v dané chvíli
nejširší kruh spotrebiteW literatury. Pri všem tom
Maurois nel.1stounil ve svých základních u1l1cleck~'ch
principech a v žádném prípade neklesl ke kýci. Nic
méne práve ty vysoké hodnoty. které mu brání sledovat
v~'lucne úspešnost. nedovolují mu ani na druhé strane
v • CI im':l.ts« pozvednout se k úrovni takov)'ch jeho del,
jako je »Mlcení plukovníka Brambla'( nebo poslední
satirické povídce » V zemi Artikolll «.

úspech románu »Molinov« je mnohem jasnejší a
kvalitativne. rekla lJych, vyŠ.:ií. Pred pllldruhým nebo
dvema roky vydal neznám)' dosud mlad)' spisovatel ~l.
Bedel román »,Téróme 60° latitude nord,«. kter~T vzou
dil pravou bouri, jež zachvátila nejen Francii, 1.le
i skandinavské zeme, kde se odehrává dej povídky.
At je tomu jakkoli, na mém exemplári. koupeném na
podzim 1928. stojí solidní císlice 219.000'. Francouz
ština je ovšem jazykem svetové kultury a krome oby
yatelll samotné Francie mluví se jí v latinské .\me
rice. ctou v ní témer všichni vzdelaní lidé sveta. ,1.le
i pri takových podmínkách uvedená císlice je prec jen
velmi znacná. Príciny jsou však zrejmé. Je to zjevn;·
úspech skandálu. kter)' je úcinn~·m jen v kulturních
vrstvách, ale vzhledem k tomu. že román vyšel fran
couzsky, dosáhl takových rozmertt. Y rome skandálu,
spocívajícího ve velmi nezahaleném vyprávení o rni
lostn~'ch vztazích ;L mravech skandinavských národll.
lišicích se velmi jak od mnvu francouzských, tak stre
doevropsk)'ch. popularita »J éroma {( spocívá v humori
stickém tónu vyprávení. 1 utno s politováním konsta
tovat. že v naší dohe témcr zcela vymrel velký humo
ristick~r genre. Tu a tam setkávúme se s drobn)'mi hu
moristickými vecmi - novelami, povídkami -- ale ro
mán, na príklad t)PU »Klub Pikwickl1.«, se vl1l)ec ne
vyskytuje. Když sO\1(loh,)' spi<;cl\'atel jde touto cestOll,
velmi brZD upadá do satiry, pokracující v tr"1dicích
SwHtových nebo Rabelaisov)'ch. Galská mysl má ráda
humor a každou príležitost zasmát se na úcet sou
seda. cemuž se nikdo pri ctení "Jéróma« nevyhne.

137



.f .. Fr! $rom (M oskva):Ib1:5{)( t.OJl I, .

Porazily sovety náboženství~
III.

l\dnohem pestrejší obr,'1z nového organisacního úsi
lí, snah po získání vlivu na široké vrstvy a boje za
existenci v novém rádu, zjevne protináboženském, po
skytuje dnešní, rekli bychom "sovetské« sektárství.
Lze-Ii charakterisovati posici starS'ch církví jako ciste
obrannou, zachycující všemi silami aspon cást toh9,
co bylo kdysi. a snažící se celiti útokLtm i prirozenému
r07;padu, pak posici vetšiny nových skupin nábožen
skych a sekt lze charakterisovati jako pokus o intensiv
ní náboženské vyžití v pomerech ne nepodobn)'ch
prvním dobám krestanství. kdy jednak sb'írá se lidsk)'
ma\t;riál, odcházející oel církví historických, jednak
musI se provádeti organisace. nenamírená sice prímo
r~roti ,vláde. ale vládou zrejme neschvalovaná, spíše po
t.lrana.

Je tedy sektárství v Rusku v situaci podstatne jiné
než st'1ré církve. Již okolnost, že niboženské sekty a
menší ohce nepravoslavné byly za carismu snad stejne
pronásledovány neb šikanovány, jako politické skupiny
revolucionárské a nesly tudí ž jistS' charakter revoluc
ní, velmi pllsobila k tomu, že sektári byli verejnou
mocí sovetskou ponechád.ni jaksi stranou, že jim byla
poskytována svoboda daleko vetší než církvím histo
rickÝm a že vtlbec nedošlo k jejich pronásledování po
litickému, pokud ovšem prohlásily se loyálními k no·
vému režimu. To ony také témer ve všech prípadech
ucinily, mnohé z;lšly i dále, prohlašujíce se za skutecné
a pravé »kresfanské komunisty«. Sekty težily z rozkla
du církví. hlavne ovšem pravoslavné,. a prijímaly
z nich práve on)' živly vysoce nábožensky založené a
nespokojené se slabostí pravoslavných pastvru i -ideo
logickou nerozhodností, po prípade jejich politickou
potmešilostí. -Sektárství tím, že prohlašovalo SVOI1od·
c1anost komunismu --- ovšem svého rázu '--, že zavrho·
y,:l!o všelijakou náboženskou fantasticnost v dobe, kdy
atheisté po vesnicích pracovali a otevíráním schránek
s ostatky svatých názorne ukazovali. jakS' podvod se
nad nán)(lem deje již od staletí. - tím, že poskytovalo
vl,lnost rozmachu a uplatnení každé jednotlivé osolJ
nosti, vším tím stalo se jakousi nádrží. kter;l sbírala
všechny. kdož od církví odcházeli ;), toužili po nábo
ženství cistcím. Druhou prícinou úspechu sektárstvÍ
hyla okolnost, že sekty velmi dohre pochopily snahy
lidu pracujícího. Hospodárská cinnost sektáru, zalo
žená na úcelné smesi individuální zdatnosti s oddaností
kol1t"ktivu, mohla vzbuzovati hud obdiv a úctu, nebo
zf!vist a neprátelství. Ohoje však prispívalo ke vzrustu
vlivu, zvlášte když to bylo spojenO' s dobrou celkem
taktikou. Vynikající tolstojovec Ivan Treguhov cha
rakterisoval' souhrnný duch sektárství v sovetsko-ko
munistickém prostredí takto: }>Sektárská náboženskost
je blízk", ideologii sovetsko-k01l1unistické vlády. Je-li
Juležité vedeti, zda sektárství hraje nyní sociálne
revolucní roli. mohu s presvedcením ríci, že ano. _.
Byli a jsou sektári, kterí provádeli a provádejí revoluc'
ní program!" Tato slova jsou obsažena v prohlášení,
jež podepsali vudcové nejvýznacnejších sekt v Rusku,

5 umeleckého hlediska m;l yec ta nicméne mnoho ne
dostatktt mezi nimiž nemalé místo zaujímá bezúcel
nost ~ry~onal1.épráce. Hudeme shovívaví a vysvctlíme
to mlachm spIsovatelovým. ktcri' má ješte bujnou krev
a kterého. svrbí ruee chutí k psaní. _ Id

»Moli~1off Indre et Loire<:, jak hlásá plný titul, je
ohromnym pokrokem ve srovnání s prvou prací Bede
lovou. Když už jsme se rozhodli všechno klasifikovati.
~ll s,e jeho úspech muže zaraditi do rubriky pU'vabu, což
Je tun neocekávanejší, že cel)' román je veden dt"lsledne
v humoristicko-satirickém tónu. Nejkratceji lze charak
ter tohoto díla vvj;'1drit porekadlem: »Co se má rádo
to s~ škádlí «. A tak je to predevším láslm, nikoli všal~
erottka v onom smyslu, jak ji chápe moderní litera·
tma, z~lášte francouzsk;t a jak je podána v »C1imats",
v »Jéromu« a mnoha jiných dílech. Hlavním nikdv
I?ejmenov:ani'm, ale vecne prítomným predmete:n lásky
.Je FrancIe. Už v »Jérómovi« pres vysoce komickou
pO'stavu fra couzského diplomata bylo cítit urcitou
nežnost pri zmínkách o F r;1l1cii, pri zmínce o všem
rodném, »~Iolinov'( pak na samotné Pllde této zeme
se rozevrel a vzkvetl. Rozmanitost spolecenských a so
ciálních kruhll dovoluje všechno to menit do nekonec
na. Predevším je zde tuzemské francouzské ohyva
t~l,stv?, s~ládají~í se ze z~hudlých šlechtietl, royalistt"l,
pnvrzencu Actton fran<;alse, slovem trída, dožívající
své poslední dny ne-li fysicky, pak ideologicky; jsou
to zpola velké deti. zpola zdetinštelí starci, -t'lci milí a
laskaví. kter} neznají a ~echápou soudobého tempa ži
vota a ktere nelze nemilovat, zvlášte když se s nimi
setkáš v jejich zámcích, skupovaných rozlicnS'mi zbo
hatlíky. Další skupinu tvorí práve tito zbohatlíci ze se
verní, ale hlavne Jižní Ameriky, kterí si myslí, že za
peníze se mllže koupit všechno a mrzací podle svého
vkusu staré parky a zámky. Posléze samostatnÝm zje
ve~, kolem nehO'ž se však toci cel)' dej, je rusk)' kníž~ a
t'mlgrant Molino'v, který slO'uží jako kuchar u španel
skéh? boháce a pohybuje se zárovdí. v nejlepší spolec
nO~,tt.,Zda, Molinov jako ruskS' emigrant je t)'pidcý', to
z.a.J1mamal~, aut?ra i ctenáre, kterí jej prijímají ryze
hdsky, se vSlm .Jeho utrpením a slabostmi. V každém
prí pade není v této postave onech zrúdností a zkreslo
ván!, se kter)'mi se zpravidla setkáváme v ruských
hrdl~e~h francouzskS-ch del, ani tendencní prizPllsohi
:~OS~1CI~ích au~o.rl1.,Mllže se ríci dokonce, že je to do
.J1stc mlry poslttvnl typ.

Nežn)' pomer k lidem. kterí v kterékoli forme si Z3

chov~li lidskou podobu, lásku ke Francii vyjadruje už
podtl'tul »Indre et Loire«. zduraznující usedl\'. dokonce
provinciální charakter sentiment[tlriího rom~nu. !1<ll1e
seného lehk)'mi pruhlednými barvami;: všechno to vy
tvárí -onu okouzlující a pritažlivou atmosféru.' pro
kteroll ctenár, když zavre knihu. zamyslí se alespon
na nekolik vterin, A paralelne se zmenenou náladou
roste a rozvíjí se i satira, nešetrící žádné zvrácenosti.
žádné zrudnosti, hlasite se smející a ukazující prstem
bez rozpaku, bez zlosti a nenávisti na všechno, co je
zkrivené. naduté, z:lOstalé a prázdné. Myslím. že tyto
vhstnosti starí pro úspech ne sice hlucný. ale trval)'
a pravS'.

V záveru poukáži ješte na jeden rys, a to na to, že
v románu »Molinov" neodehrává se témer nic, a prec
jen vnitrní dej udržuje ctenáre ve stálém napetí. Tato
zvláštnost je také pokrokem v tvorbe M. Bedela, od
nehož mllžeme ocekávat velmi mnoho.
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molokánLl a

rlcinám nrustu sektárství n~t1ežívýborne
, propagand:t, obetavost sektáru. houžev

vvšší úrovei'í vzdelanostní i hospodár
obcanské cnosti vudcu, proslota mravu. Ve

e prikládá vnejší pritažlivosti, organisují
ecery "cist,'ch místnostech, za úcasti

tátních divad~1 a orchestru, s propracova-
: i v~'stupr, nábožensk)'mi hymnami, po

cem a gymnastickými výstupy. Srovná-Ii
let)'mi a stereotypními methodami agitace
komunistické nekde na vesnici, s mono

ázemi. tisíckrát opakovan~'mi, remeslných
k tomu pronášenými v zakourené a špinavé
pak není divu, že na vecery sektáru chodí
omolei, kterí. i když se nestanou hned cleny
jen stánjí se ke stranické práci vlažnejšími
ní vypadnou vubec.

obetavost sektárll a nenárocná pomoc sou
lmi prispívají k rozšírení nejdríve velivu a

prívržencll. Organisují se družstva z ne-
'ch, dává se práce tcm. kdož ji nemohli n<1.

e práce. tvorí se skupiny delníku nejrllZ
u a tím "ším postupne se vtahují v okruh
a statisíce nO\')-ch lidí. Zrizovány jsou

~anisace l11l;'ldeže sektárské a Icninskému
to jcst komunistické organis:lci mládeže,

jimi sihl~' konkurent. V mnohý-ch oblastech
livem n:t príklad baptistických organisací
ci Yt~ktré mládeže daného okresu. Je to
ozené. Sovetská mládež je velmi snaživá,
své vctšine zdra"ého, kulturního a strízli
,korcneného živou a veselou zftbavou.

to 'šcchn0 nachází daleko spge než u ko
trany. u nich se ucí nejen gramote, nýbrž

hudbe, tanci, recnictví, vesnická devcat'!. se
Víta plést. hoši pracem remeslným.
v. že toto všechno je proti mysli vládnou

a že se pilne dozírá na to, aby do organi-
rských pod rouškou náboženskou nevniklo

ého a monopol politické organisovanosti
komunistické strane. Je to dosti nesnadné,
tému vzájemného dozírání jednoho obcana

o, pri vypesteném donašecství a udavacství
áhnouti. Proto vedení všech sekt jsou vel

á, aby nezahredla do konfliktu se státní poli
ávou, úzkostlive chrání ciste nábožensk)-
vých org-anisací. Ovšem mnohdy ani to ne
OGPU tvorí tak nové muceníky nejen hi
CÍrkvím. Il),brž i sektárum.
u sektárského hnutí jsou rllzná dala. Pri
príkbd k sektárum skupinu »staroobr

em málo odlišnou od pravoslaví, prece VŠ3k
ou samostatne a cítající ze v~ech sekt nej-
(mluví se o 9 milionech), pak lze ríci, že
dnes v sovetském Rusku kolem 15 milionLI.

i udávají pocet vyšší, vláclní kruhy jej
u zase snižují asi o tretinu. Ovšem ne
ty hrají roli, úmernou císelnému jejich

taroobrjarlci « rozhodne nemají toho proni
ivu na verejnost, jako m príklad haptisté,
tkrát méne. Zde ovšem roli hrají také hmot

y, jež jsou dané skupine k disposici, ni
v první rade. I baptisté i staroobrjadci mají

své cetné prí vržence v uohatších vrstvách obyvatelstva
vesnického, ale pres to organisacní v)'stavba baptistu
je daleko dukladnejší. cinnost jejich d:tleko živejší než
u všech sekt ostatních. ·Mnohé sekty ovšem ve všeobec
ném VZrllstu sekt za revoluce nezískaly niceho, jen tak
tak že udržely svuj drívejší stav. To však proto, že
nejsou vubec velkého rozmachu schopny a zllstanou
vždy omezeny na malý' pocet prívržencu, nebo na jisté
území.

*

K nejdt''tležitejším sektám v Rusku náleží dnes kro
me zmínen)'ch již pravoslavn)'ch staroobrjadcu a h:tp
tistu ješte: evangelisté, duchoborci, molokáni. meno
nité, adventisté ~edmého dne, chlystové a strízlivci,
nebo-li Curikovci. Všechny tyto sekty jsou cinné, prí
vrženci jejich jsou po celém území sovetského svazu,
zejména však na Kavkaze. v jižních cástech Ruska.
v Sibiri a na Dálném v)'chode.

Baptistlt je kolem dvou milionll. Mají nejlepší 01'
ganisacní sí t. celou radu modliteben, ústrední orgán
zvaný' »Baptista". Byla to ješte nedávno slušná revue
o 100 stranách. pozdeji rozsah její byl povolovacími
prgánv komisariátl1 osvety zmenšen na dva tiskové ar
chy, llyní dokonce na jeden. Baptisté protestují proti
tomuto omezování tiskové svobody - jediné tiskové
svobodv v SSSR -- zatím však to nebylo nic platno.
Co do 'aktivity jsou baptisté na prvním stupni. Vudce
jejich Odincov je clovek vzácných duševních a obcan
ských kvalit, v)'horn)' organisátor a neúnavný pracov
ník. Jemu jest co dekovati, že baptisté vešli v prímý
kontakt s americkS'mi bratrími a že sovetská vláda
dokonce dovolila, ahy z Ameriky byla do SSSR pre
vádena hmotná P07DOC jejich. V poslední dobe vzhle
dem k všeobecnému oživení antináboženského a anti
církevního boje jsou b,3,ptisté vystaveni rade pronásle
dování, zavírají se jim modlitebny, brání se jim ve vy
dávání bible - na príklad delníci ve státní tiskárne
})odmí tnou" sázeti bibli - ale to všechno organisacne
jim neškodí. nebot soustredují prvky velmi houžev
naté a jinak k sovetLlm naprosto loyální. Boj proti
baptistLuTI neplyne ani tak z nebezpecí jejich pro sovet
skou vládu, jako spíše z obavy, že zde roste velmi do
brá organisace, pevne ztmelená jednotnou ideou, treb':ls
nepolitickou, hospodársky silná, plnící sice všechny
obcanské povinnosti, lec naplnená komunistickou ideo
logií a Marxov)'m ucením o nevyhnutelnosti trídního
boje, Il)'brž naopak Kristov)'m ucením () všeobecnénl
hratrst ·í. Práve na tomto podklade pocíná se meniti
pomer vládnoucích kruhú ke všem sektám a církvím,
nebot hlásání obcanského míru na vesnici i ve me
stech, nahádání kulaku ke smirlivosti a dobrocinnosti
vLlcichudým, nemLlLe hýti po chnti tem, kdož dali hesln
~do rozhodného hoje k vyhubení kuhka«. Boj proti
církvím a sektúm, vedený organisací atheistll ~Bez
božnik« a komunistickou stranou, má z techto všech
duvodt"l podklad hlavne hospodárský'.

Co do podstaty svého ucení hlízko Imptistltm stojí
evangelisté, kterí se baptistum. vyrovnají co do orga
nisacního úsilí, zpt"tsobu i hloubky cinnosti, nikoliv
však co Jo poctu. Je jich asi tretina poctu baptistl'l.
Vede je Proch~nov, clovek stejných celkem kvalit, jako
u baptistú Odincov. Evangelisté jsou na velikém vzc- .
stupu, za revoluce se pocet jejich zdvojnásobil, stejnc
jako baptistú. V nekterých okamžicích obe sekty stály
proti sobe, ba Prochanov se ,;yjádril. že »neumre,
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dokud neprekrol'Í mrtvolu baptistické organisace«, ale
spolecné nebezpecí se strany atheistické verejnosti.
v poslední dobe je sblíŽilo. J dOl! nyní v mnoh.\'ch otáz
kách spolecne; obe sekty mají nyní obtíže ve svých sty
cích s Amerikou.

Duchoborci je celkem drobnú sekta, teritoriálne sou
stredená v Zakavk,'.lZÍ na pomezí Gruzie a Arménie.
Jsou velmi blízci ucení Tolstého, obdelávají svá pole
z cásti kolektivne, '/. cústi individuáln~, k rozšírení
svého ucení nepodnikají takrka niceho a náleží tudíž
~pÍše k passivníl11u druhu sektártl. Stejne tak i sym
rntictí »molokáni«, sídlící rovnež v Zakavkazí, v ne
velkém poctu, v)'hornÍ hospodári, k sovetské vláde tak
loyálnÍ, že dokonce svého casu vytvorili vlastní pluk,
který šel na pomoc rudé armáde, když v roce 192I vy
hánela z Grnzie menševiky. Zato sekta jižneukrajinsló.
menonité, jednala úplne jinak. nebot ona zase vytvorila
v okolí mesta Melitopole jízdecký pluk, jenž šel na
pomoc \V rangelovi proti bolševikum. Revoluce jim za
to pristrihla krídla. menonité. rov1!ež hohatÍ hospo
dári. ztratili nejen 111nohoptldy. nýbrž i hlav.

Sekta »chlvsttl' a »adventistú sedmého dne" nem'ljí
již toho vÝz~amu. jako dríve. O chlystech se hájilo. že
ve sv.\'ch shromáždeních porádají hromadné pohlavní
orgie. avšak dt1kladn)'m zkoumáním se ukázalo, že je
to pOllhá pomluva cernosotensk)'ch kruht1 pravoslav
ného duchovenstva. Jsou to sporádaní lidé, za revo
luce dosti málo aktivní, mají prívržence ve mestech,
méne 11,'1venkove. v celkovém mori sektúfství dnes to
nou bez vetšího v)'znamu. Rovnež adventisté jsou jen
nep:ltrnoll skupinou dosti mysticky založen)'ch lidí, or
ganisacne i hmotne slah)'ch.

Stranou od všech techto sek1 a ~1(1lpillstojí tak zva
né hnutí "strízlivc11", založené prost)'rn sice, ale schop-

, ným venkovanem énrikovem a jeho druhem Kolosko
vem. Hnutí toto. mající za základ abstinenci od alko
holu, vzniklo iiž Z,1. carismu a melo znacný úspech.
Organisovalo ~vé prívržence i hospodársky. V prvních
letech revoluce hylo v úpadku. nyní však, vzhledem
ke stoupání spotrehy vodky v SSSR, opet nabývá na
aktuálnosti a prívržencích. Hledá své clenstvo hlavne
v kruzích delnick~'ch a teší se zejména podpore delni
ck)'ch žen. kt<:>rése k nen:u prirozene utíkají. jako
k ochrane pred pijáctvím mu7.ll. Hnutí má však ni
koliv výhradne abstinentní. nýbrž také nábožensk),
ráz. ba Curikov vystupuje jako j,'1kýsi nov)' K ristlls.
Ve své komune. kterO'u založil nedaleko Leningradu
kolem vesnice Vyrica a kde pracuje spolecne 230 lidí
pod jeho bezprostredním vudcO'vstvím a dokonce do
nedávna i se hmotnou podporou sovetské vlácly, pro
hlásil: »Man bvl veliký, ale Lenin je vetší. Marx vy
tvoril ucení socialistické. Lenin je vyplnil, prohloubil,
hluboko oral. lZi-istu." dal nám ucení, ukázal cestu, ale
kdo mú plniti jeho zákony?" Nacf'ž jeho exaltovaní
prívrženci sborem odpovídaií: »1'y, drah)' náš. ty nás
vedeš po ceste KristO've. On byl velik}', ty však jsi
vetŠí.« To všechno se deje nyní, roku 1929. ve státe
sociální a socialistické revoluce!

Curikov sám sebe považuje za pravoslavného, ne
uznává však popti, ac mnohé pravoslavné ohrady uzná
vá. Jeho prívrženci chodí ciste obleceni, nepožívají
alkoholick)'ch nápoju, mezi sebou se oslovuj'[ zdrob
nel~·mi, nežn~'mi jmény. Velkou úlohu u nich hrají
ruzné »bohorodi4k)''', které mají prý úzracnOll moc
lécebnou a lécí zejména pijáky. Vedu a kulturu pova-
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zuJe Curikov za škodlivou, hlásá návrat k pnmIttv
nímu životu, všechnu moudrost nachází v pÍsme sva
tém. Považuje však negramotnost za vetší štestí, než
vzdelanost. Ve svých obcích zakazuje císti politickou
literaturu, navštevovati sO'vetské kluby, shromáždení.
Uznává jedine kulturu zemedelskou. povznesení zeme
delství považuje Z,'l. prední úkol. Pocet jeho prívržencu
rychle vZr11stá a ac je vyslovene protisovetsk)" je tak
dovedný, že je težko proti nemu zakrociti, ponevadž
hlásání abstinenc<:> a boj proti alkoholismu je težko
pronásledovati v dobe, kdy totéž ciní i v)'znamný ko,
munista Larin. Stoupenci Curikova rekrutují se z nej
nižších vrstev delnických i venkGvsk.)'ch, nejsou vša~
ani prihližne tak dobre organisováni jako jiné sekty.
Vzrltst jejich je v posledních letech znacn)', V moskev
s1<:égubernii 11'1 príklad ze 4 skupin curikovclt s 900
cleny pred revolucí vzrostla sekta na' 43 skupiny
s I I .000 cleny.

Bylo-li sektáru v .Rusku za carismu asi 10 milionú,
je jich dnes o pln)'ch 5070 více. Je to prO' sovetskou
vládu tím více na pováženou, ponevadž vetšina sekt
je proti služhe ve ;;.1 ,rani. Zejména staroobrj9-dci a du
choborci, stejne tak O'všem jiní, odmítali a odmítají
sloužiti v rudé armáde se zbraní v ruce. Vláda na
konec musila se s tím smíriti a poskytla zde znacné
úlevy, v prvé rade nenutila silou sektáre, aby sloužili
ve zbrani. Ba s pocá.tku je vLIbec od vojenské služby
osvobozovala a teprve pozdeji v novém branném záko
ne stanovila, že službou vojenskou je povinen každ}',
že však clenové jistých náboženských vyznání smeji
konati službu vojenskou jin'3.k, než se zbraní v ruce.
Toto opatrení hylo nutné, nebot drívejší plné osvobo
zení hnalo mládež mužskou a s ní rO'zumí se i ženskou
dn nárucí príslušn)'ch sekt.

Církve i sekty mají v SSSR možnost vydávati své
casopisy. Domohly se toho postupem casu, hlavne pú
sobením baptist1J, kterí mají SVLljtisk nejlépe organi
sován. Z casopist1 techto, jichž je nyní I3, vesmes me
sÍcníkL1 a nanejv)'š ctrnáctideníkL1, zasluhují zmínky:
Baptista. Hlas pravdy, Slovo moudrosti, Slovo pravdy,
Svatý vestník, Krestan, Kazatel a jiné. Náklad jejich
je pomerne znacný a pO'hybuje se mezi .1000 až .10.000
exemplári. Ponevadž sektárské organisace, hlavne ony,
jež jsou podporovány z ciziny, dobre a hotove platí,
prijímají sovetské tiskárny ochotne jejich objednávky.
Souhlas Glavlitu, to jest predbežné censury, si sektári
doveclou opatriti, a ponevaclž ostražitá bdelost nenáleží
ke ctnO'stem tétO' instituce, ukO'lébané diktaturou trva
jící bezmála dvanáct let, procházejí do tisku sektár
ského i takové veci. které jsou velmi dLlmyslne za
ostreny prímO' proti politickému režimu dneška, ac
ovšem pri troše obratnosti dají se vysvetliti také jinak.
Ve sborníku sektársk)'ch písní najdeme na' príklad t1
kové verše, apostrofu na Krista:

Co Te jJobídlo, že jsi sestoupil s trunu
na tento svet, kde jen 1e ž a neprátelství
a plná zvule vládnou?

Nebo v malé sbírce »Rozprav se sektári« nalezneme
tato slova, náležející príslušníkum sekty »strízlivcu":
>;My si socialistú a komunistu vážíme. Nebot oni jsou
boží mstitelé. oni jsuu ti zlí a padlí andelé, kterí jsou
sesláni ocl Boha na zemi. aby odplatili tem nespra
vedlivc11m, kterí utlacují li,d. Avšak my nemužeme jíti
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i, mé nitro mi nedovoluje, abych zabíjel
posláni. ahychom prinesli a rozsévali mír
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ední topení Evropy.
((asová úvaha.)

vynllril \' .\merice fantastick)' plán: jak
ti chtlllé kraje Nové L\nglie (sedm prímor
na :en'r od Ne\\' Yorku. ke kanadské hra

tou zemi. K stamilionovému rocnímu

vdelskt produkce by byh stacila investi.ce
u set milionll dolarll. Plán zapadnu!, když
ila dli úlky, když tedy nebylo na podobné

I ca u ani penez. Tesne po válce se plán vy
zmizel však za težké krise let I920-2J.
Yme jednoduchou vec: vybudování hráze

24 km (ovšem v dosti hlubokém prulivu
oudem). Pro dnešní techniku projekt na
dosti .-;nadn)- k rešení. Práve proto se te
otázka, zda je možno, aby jeho l1skutec
zmínen)m státLlm slibovaný blahobyt. 1:\

myšlence neco bylo. Na druhé strane však,
tom hyl0 veliké ALE.

I plynou podél východního pobreží severo
kontinentu dva protismerné proudy. Ze se
í ostr)' a rychl)' studen)' proud. tvorící se
em :t Ibffinovou zemí. kter)' proudí podél

radoru (odtud jeho jméno). Delí se na dve
z nich se \'yt~lcí a mizí \' severní cásti
oce:lI1l1.na jih od Gronska. druhá - 5il

téká 5iln)'111proudem úžinou Belle Isle (me
em. t. j. Lahradorem a ostrovem Nov)'m
). protéb ólivem s\'. ":rvrince a vyverá

oud. g'olisk5", vzniká v mexickém ólivu,
Idu a sleduje pak presne smer pobreží již
nie. Pri dosažení v)-še N ew Y orku se však

k )'ehodl1 'I. opouští americké pobreží. Na
bfehum E\'roPY se tríští. Silnejší vetev zz

ru,ohtéb Irsko a pozdeji brehy Norska
Ledo\'\~m mori. Slahší vetve se stácí jed

podél portugalského pohreží. jednak k seve-

ud prin:lší chladné proudy vzduchu, zesla
mperatury a zhoršuje zimu. Tak na pr.
ontrea!, ležící m 4(} sev. šírky, jest neko
o led neprístupnj\ Latím co nors1<.'" Trond

na ('3°. jest v normúlnÍch letech po celý rok
lodím. j 'ejlépe nám to ukazují isothermy.
jnÝch teplot: tak na pr. linie 0° pdlmerných

lot opouští americké pobreží na 40°, aby
toupila teprve 70° (ovšem pri vstupu na

tinent se ihned znacne zalomí k jihu -
I klima ostrejší prímorského). Podobne je

Dei. kdy prumerná IS° teplota prochází
avrince (46°), kdežto v Norsku prestll

kruh. Tyto temper,'ltury mají vliv na se
pestování obilnin a ovoce, jakož i na zptl
ptí I. zemích (hranice pestování. obilí jde

v A.merice jen k zálivu sv. Vavrince. kdežto v ~J orsku
dosahuje témer 70° sev. zem. šírky).

Golfsk)' prolld prináší s sebou však nejen teplo, ale
též 'vl;íhu. t. j. casté srážky. V jeho 'porící« jest na pr.
v Atlantickém occúnu rozsáhlá oblast (asi velikosti

Evropy bez Ruska a Skandinavie), která má pres
200 cm~ rocních srážek, t. j. jako subtropické oblasti
Bengálska_ Je to jediná oblast tak velkých srážek mimo
subtropické rt tropické kraje.

Tyto dve ,,)'znamné okolnosti zpllsobují, že ve Spoj.
státech ylivem golfského proudu jest možno daleko na
sever od 30° sey. šírky pestovati bavlnu: ostatní sve
tová centra bavlny (Egypt. Brit. Indie a Cína) jsou
pod 30°.

aproti bohatství zemedelské produkce Virginie, Ca
rolin a Georgie jsou chudické státy Nové Anglie, kde
Z,::l težkých životních podmínek se pestují produkty na
šich pohorských krajtl. Prímorské státy, ležící na výši
strední Italie, mají drsnejší klima než skandinavské
zeme. Veliký plán, mající za podklad zlepšení ži.votních
pomeru milionll lidí, znel: vybudovati prehradu v úži
ne Belle Isle, tím zameziti cestu Labradorskému prou
du k pobreží I\Tnvé l\nglie a vytvoriti z techto státtt a
z kanadského ~ ového Skotska zeme, v nichž by se
mohl pestovati tabák, pšenice. kukurice. dokonce v již
ních cástech i bavlana. Golfský proud se totiž uh)'bá
pred studen)'m proudem labraclorsk~'m a obrací se po
dle projektantovy these príli; brzo k v)'chodu. Tímto
lidským zákrokem, opravujícím prírodu. hy labrador
ský studen)' proud nevplynul do Atlantiku již u No
vého Skotska, n)Thrž až za Novým Fundhndem (nutno
pripomenouti. že na jih od Nového Fundlandu jsou
veliké písciny --- 300.000 km:! - o malé hloubce, které
hy zabraiíovaly príliš brzkému prímému j)llsobení la
bradorského proudu m. golfsk)·. Tím by labradorsk)'
proud nenarazil na golfsk)r kolmo, jako se deje nyní
(címž jej sráží prudce z jeho ptlvodního smeru toku),
ll)Tbrž daleko více na. severový'chod, a to jen šikmo.
Tím by ovšem i jeho síla. zpllsobující zmcnu proudení
Golfu, byla daleko méne pusobivou.

Když by se tedy golfskS' proud nesetldval s plným
nárazem s cela proti smeru svého proudení, pokracoval
by samocinne ve své dráze (kterou si udržuje od bre
hlt Floridy) podél pobreží dále na sever a odbocoval
by od amerického kontinentu teprve precl zmínenou
novofundlandskou melcinou.

Tím by se ovšem podstatne zmenily klimatické po
mery amerického pobreží Atl.1.ntiku. Jest nutno si uve
domiti, jak pllsobí golfsk)' proud na brezích Norska.
více než 7000 km dále, kdy je daleko slabší a chlad
nejší (a to vlastne jen jednou svojí vetví). Toho jsme
Lyli svedky v nedávné dobe, kdy na hranici šyédsko
110rské bylo 32° pod nulou, kdežtO' u more, jen T60 km
daleko, byly 2° nad nulou. Golfský proud, nrinášející
s sebou stále vláhu a teplé vzdušné proudy, prinesl by
zemím Nové Anglie totéž klima, které má dnes jen
350 km od J Jového Yorku v,alálená Virginie. Problé
mem by ovšem zustalo, jaká by hyh další dráha tohot()
proudu. Jest zde možnost, že by mel vet<;í Vlili na se
vel', tudíž by se vychS"lil více k severov)'chodn a po
nevadž v severní cásti Atlantiku není silnejších proti
proudl"!, je možno, že by hlavní svojí vetví minul po
breží Irska, severního Skotska a pozdeji i Norska.
Jeho síla, pocitovaná dnes až na Lofotech, by v techto
místech zmizela, a jest otázkou. zda by se nevyvinul
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studený protiproud, vyvemjící v Severnírn ledovém
mori, který hy podél norského pobreží plynul do Sever
ního more, podobne jako je tomu u studeného proudu
pacifického, Jcter.\· dosahujt' až k pobreží Mexika, a
proudu kamcatského, dosahující ho v)'chodního pobrt'Ží·
Japonska. Oba tyto prouJy prinúšejí s sebou až 'pod
40° sev. zem. šírky temperatury, vyskytující se v prí
morské Evrope ,~lŽ nad ()oo IJrivádejí ale i studené
vetry a tuhé zimy (Praha. na jejíž klima -- pro její
polokontinent;'tlní polohu - ptlsobí golfský proud již
jen cástecne. leží na stejné zem. šírce jako centrum
Sachalinu a jižní cftst Kamcatky),

Tím hl' se ov~em podstatne zmenily klimatické po
mery nejen pr'ímorské, ale i kontinentúlní Evropy.
Nlohlo by se 5t<'lti, že hranice ohilí hy protínala Anglii
a iTemecko (event. že by úplne poninl1l:1 britská sou
ostroví), Dt"1s1edky si možno snadno domysleti.

Toto jsou ovšem jen chiméry velkorysého konst.ruk
téra-snílka, mvslícího v pl\'é rade na zV,\'šení blaho
hytu rodné zeme, .lest jisto, že hy za dnešních POmerel
k provedení projektu težko došlo, ponevadž když hy
prišly na pretres hyt i jen event. cástecné dllsledky
toho, co bylo vylíceno, stal by se projekt tel"4to otázkou
politickou a tl1díž neproveditelnou,

Tato odvážná lllyšlenka opravování prírody se vy
manila pisateli \' mysli v souvislosti s dnešními úvah'l
mi o prícinách letošní mimorádné silné a trvalé zimy,
která darovala Evrope sihirské klima, zatím co na
hrezích Gronska panuje mí rné jarní pocasÍ.

Zdá se, že jednou z prícin techto mimorádn)'ch po
merll jest prece jen golfský proud. Z velkS'ch evrop
ských prístavLl byly hlášeny zprávy lodí, že pri pre
jezdu Atlantiku severní drahou bylo konst.'ltováno, že
proud nezachovává své cesty, n~'brž že se v posled
ních mesících jeho smcr ponekud pozmenil, a to V ne
prospech Evropy.

Golfský proud mMe h~·ti prirovnáyfln k ústrednímu
topení teplou vodou, které zahrívá pravidelne Evropu
svým stálým prílivem teplé tropické vody, Rozdává
svoji nastrádanou energii pobrei.í Evropy; púsohí ne
jen na úzký pruh pobreží, n)'brž vetry a zv)ršenou te
plotou, kterou s sebou prináší až hluboko do "nitro
zemí. Obrácene pusohí v léte, kdy zmín'íuje vysoké
temperatury, hlavne pravidelným prínosem srážek,
Tak na pr. vetšina vetrll, prinášejících k nám déšt,
prichází od západu. Jak tyto 'vlivy pusohí 11'-1 tem pe
raturu vzduchu, jest vidno z toho, že na pr. na Lofot
ských ostrovech' (u norského pobreží) jest prtlmern:l
zimní temperatura 0°, zatím hy podle zemepisné šírky
mela presahovati 20° pod nulou.

Tyto zmeny, letos pozorované, daleko presahlljí zme
ny vyskytnl1všÍ se v drívejších letech. ~ [eteorologie
používú již delší dobu hlášení zmen intensity a event.
smeru golfského proudu k predpovídání povetrnosti,
a to na delší období do budoucna. Jest z<l.jímav)'m zje
vem, že všechny zmeny na tomto proudu pozorované
se obrážejí v nejblíže príštích mesících 11.'1 klimatickÝ'ch
pomerech ve Velké Britanii, pozdeji na. pobreží severo
západním a o neco pozdeji na evropském kontinente,
tedy, byt i znacne zeslaben)'mi úcinky, až i u nás.

Mnohému ctenári se pri ctení techto rádek vynorí
nekolik otázek: kde a jak vlastne vzniká ten golfsk:-"
proud a odkud cerpá t'tk znacné reservy sil, že jimi

142

muze - po více než 12 tisíc km cesty -- tak blaho
dárne p{lsohit na rozsáhlou cást evropského konti
nentu,

!l;)od'!es není ješte presne zjišteno, jak vlastne golf
sk~" prdmdbNeniká. Má prý dvojí puvod. Jednak ve
~;podních proudec1\ subtropických, pricházejících z Ka
ribského more; tyto proudy by však nestacily na vy
t.vorení tak mocného zdroje sil, který vychází mezi
Floridou a Kuhou do Atlantiku. Druhou prícinou jest
stálá oblast vysokého barometrického tlaku, jejíž cen
t.rum jest rozloženo nad Mexickým zálivem. Tímto
tlakem jsou vytLtcovány spousty tepl)'ch vod do stude
ného nÍzkotlakového pásma Atlantiku. Tato these se
zdá bý·ti dosti Oc1tlVOdnenou: když totiž klesá tlak na
pobreží ~\1exika. jest za nedlouho na to možno I)()zoro
vat i menší intensitu Golfu na pobreží Floridy a poz
deji, jedná-li se o vetší rozdíly tlaku, až i na hrezích
Evropy,

Golf opouští Nf exick)" záliv úžinou mezi Kubou a
Floridou v šírce asi 50 km. l\fá v techto místech znac
nou rychlost. P.~k se otácí podle brehu Floridy severo
v)'chodním smeren: a sv}'m okrajem sleduje presne
200metrOVotl hloubku podél pobreží. Pri tom se po
stupne rozširuje až do ší rky 400 km. Tímto rozširo
váním ovšem kles:l znacne jeho síla i rycblost. Ohrom
nou energii, kterou s sehou nese, je možno odhadnout
z nekolika dat: ve výši Charlestonu má pri šírce asi
280 krn hloubku asi 950 m, ovšem s rozdílnou rychlo
stí: zajímavým zjevem je, že vlastne jeho »jádro,( je
až ve hloubce 90 111, kdež zjištena nejvyšší rychlost
(2.3 km za hodinu;, na povrchu je rychlost 1.3 km
(této rychlosti dosahuje též ve hloubce asi 360 m pod
hladinou). Bylo vypocítáno, že jeho prutok v techto
místech ciní 91 rniJiardu tun vody. Rozlišuje se u ame
rického pobreží zcela zretelne od ostatních vod more,
nebot má vodu tropickou, tedy teplou a modrou, kdežto
okolní vody mají vodu studenou, zelenou. Jeho rych
lost však jest promenlivou, podle rocních pocasí (v léte
je až o 70% vyšší n~ž v zime): v dllsledku toho i jeho
úcinky na klima Evropy jsou" zime daleko menší než
v léte.

Jeho vlastní síly by však nevystacily na tolik, aby
phnesly t~k znacné zásohy energie až na brehy Nor
_ka, To je umožneno zajímav.)'m zjevem, totiž posilau,
které se mu dostává z tropického antilského proudu.
.'\ntilsk)' proud jest passátový proud suhtropick)', který
naráží na melciny oblouku Antil a jest jím zlomen
se"erozápadním smerem. Nad ostrovem Costa Rica
dosahuje šíre témer 500 km a nese teplou vodu s te
plými proudy vzdušl1)'mi: v techto místech prijímá
l.petn)' prochlazen)' ohlouk z vetve Golfu, která se do
t)'ká pobreží 1\ friky a vrací se velkým obloukem sme
rem k ,\ntilám, o)epínajícím Sargassové more (bez
\'etrnou obbst rozlohy 1 milionu km\ které se obá
v;tly dríve plachetní lodi, v níž není ani VetrLl, ani
prollCll1, ale jen malé víry). Nad Bermudami se spo
juje antiJsk~' proud s golfsk)'lTI. Druh)' z nich má vetší
rychlost a sílu. V dúsledku toho se dostává golfsk~'
proud, jakožto silnejší, »nahoru« ct ponevadž se po
dlouhou dolm ohe homogenní masy vod nemísí, jede
na antilském proudu jako »na koni« (toto je, prosím,
výraz odborného spisovatele-badatele).

Tento antilskS' proud svým tlakem ze spadu pusobí
pak onu sílu Golfu. Také vetšina tepla, kterou s sebou
nese Golf, jest od antilského proudu, dokonce prý plnt
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Delegátština - anebo se tedy budeme
tahat o "slovo".

ysIpoo

y :'fexickém zálivu a pri ústí Indu - a jedno o mini
málním tlaku - Tsla.nd. Jest tudíž u nás možno dvojí
základní prouclení nduchtl (vždy od maxima k mi
nimu); hud' souhlasné s golfským proudem (teplé
proudy vzduchtl' se srážkami), nebo z indického centra
k Islandu pres rozsúhlý kontinent: tyto vzdušné prou
dy, zcela suché, prinášejí ciste kontinentální znaky
(v léte tepl~' proud vzduchu. v zime znacne studen)'.
ostr)'). Vítr v}'chodní zhoršuje klima, at již y lete nebo
v zime. naproti tomu vítr západní je zlepšuje, zmír
iíuje. A v tom spocívá hlavní v)'zn,qm Golfu pro
Evropu.

Zdá se však, že není mnoho pravdy na tom, že Golf
zmenil svoji dráhu. Hlavní prícinou zmen byly asi
nižší barometrické tlaky nad oblastí Mexického zá
livu, takže intensita proudu byla oproti normálu znac
ne nižší. I hlášení lodí, križujících l\tlantik, že proud
v nekter~'ch místech. místo ahy plynul na v~rchod, se
obrací k západu, jest sn,1.dno vysvetlitelno tím, že
proud, nemaje své normální intensity. se snadneji šte
pil a sv)'mi menšími vetvemi ustupoval. t. j. vytácel se
pod tlakem menších studen)'ch proudl't ze severu. kte
ré jinak. za normálních pomerlt. nemají na velké ho
mogenní masy vod Golfu znacnejšího vlivu. Tot()
jeho oslabení jsme znacne pocítili a znovu jsme si mu
seli uvedomit, že pres ohromný pokrok techniky není
až dosud slavné lidstvo s to celit tak m první pohled
jednoduchým zjevtlm. jako je vyrovnáni spojitých ná
dob hladin rllzného tlaku vzduchu.

Proto si važme našeho ústredního topení Evropy.
Jen aby dobre fungovalo. Tych.

Vážený pane redaktore!

Vzhledem k tomu, že jste mnohokráte projevil snahu státi
se prítelem zdravého rozumu, doufám, že neodmítnete malý
príspevek, který Vám posílám.

Ing. Bohumil Prikryl v 8. císle Vašeho listu dokazuje, že
v zahranicí vlastne vše bylo delegátština a všechn'a moc a
vrchnost pocházela z ní. Beze deho! Pokud jde o slovo de
legát, skutecne od T. G. Masaryka až po Bohumila Prikryla
naše revolucní hnutí bylo do zbudování Ceskoslovenské re

publiky bud rízeno, anebo také kompromitováno a ztežováno
rllznými delegáty. Byli delegáti národa a Maflie, kterí odešli

do zahranicí, aby vedli naše hnutí, byli delegáti ruzných
sjezdu. které se scházely na ruzných místech sveta, hlavné

v Americe a v Rusku, aby vybudovaly vedení naší zahra
nicní akce, aby organisova!y vojsko, jež se melo bít za cesko

slovenskou svobodu, a byli také delegáti, kterí se scházeli, aby
si chute pohovorili, pojednali a usnesli o tom, co je to demo
kracie ve vojsku, co je to reakce mezi »oficíry«, a co cinit,
aby z nás mela radost tak zvaná ruská revolnce (= bolše
vici). Pokud nexistovala Ceskoslovenská republika, její vy
slanci, plnomocníci a vubec úrední orgánové v zahranicí, mela
"delegátština" prirozený smysl a dokonce i jistý význam, ac
koli na druhé strane vše se neslo k tomu, aby nade vším za
hranicním hnutím ceskoslovenským byla vybudována co mož
no nejsilnejší autorita, vybavená mocí témer autokratickou

(Národní rada parížská, Masaryk, Stefánik, Beneš). 28. fljna
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PNtomnost-

1918 však trhlo na »delegátštinu« témer smrtelne, »Vypukla«

republika, Masaryk se stal presidentem, Štefánik a Beneš mi
nistry ceskoslovenského státu. Stá t! zhrozila se delegát
ština, která pohovorivši a pojednavši. usnesla se. ;r,e bude de
legátit dál, bez ohledu na slál, na »vypuknuvší, republiku. Že
vedle opatrení a narízení presidentových. millistri'l a jejich
plnomocných orgáuu. zejména na Rusi, bude také ona mluvit,
jednat. prípadne i rozhodovat o osudech ceskoslovenského

zahranicí, zejména pak o osudech cs. vojska lIa Rusi. Stá t
poslal na Rus svého ministra. stát a ceskoslovcnská demo
kracie (parlament) poslal na Rus zvláštní poselství, zahra
nicní ministr ustanovil na Rusi politického plnomocníka. a vo
jenský ministr ustanovil lIa Rusi velitele armády i správce vo
jenské administrativy. Aby to nevypadalo príliš zpupne. byro
kraticky a snad trochu i nedemokraticky. vybral stá t
k temto funkcím ty lidi. které dosud »delegátština« poctívala
svojí duverou. Bohdan Pavlu, politický plnomocník cesko
slovenské vlády na Rusi. byl pred tím obrovskou vetšinou
zvolen prvním místopredsedou Odbocky ceskoslovenské národní
rady, a podplukovník Medek byl pred tím obrovskou vetšinou
zvolen (omský sjezd) za clena Odbocky a správce vojenského
odboru OCSNR. Stát a jeho orgánové na Rusi se pokusili pre
svedciti cs. dobrovolce, že republika skutecne »vypukla« a žc
to má nejaké právní dllslcdky. Ze, na príklad. od nynejška nc
budou ríditi osudy vojska sjezdy delegátCt cs. vojska na Rusi,
nýbrž ti orgánové, kterí k tomu byli stá t e 111 povereni. Na

proti tomu padesá tclyri delegátlJ pohovorilo, pojednalo a
usneslo se na tom, že jim je do techto orgánu houby! Po
hovorilo o demokracii, o reakci a o ruské revoluci a vemo
bourlivé dialektice zeme ruské prohlásilo p I no moc n é
o r g á n y ceskoslovenského státu. úradufící tehdy na Rusi, za
sprostou reakci. Mezi tím, co ministr zahranicí dr. Beneš do

kazoval na mírové konferenci v Paríži, že Cechoslováci na
Sibiri, jakožto soucást spojenecké armády. pOdléhající vrchní

mu spojeneckému velení, konají loyálne ty úkoly, které na ne
toto velení vložilo, a že tudíž tytc:J služby Spojencum mely by

být rádne politicky honorovány, latentní delegáti, svolavše
proti zákazu bývalého clena Národní rady parížské a prvního
ministra vojenství g-enerála Štefánika tak zvaný II. sjezd, pre
svedcovali sebe a s jakýmsi pochybným úspechem i ceskoslo
venskú vojsko na Rusi. žc kromc nich nemá do záležitostí to

hoto vojska, cili jak ríkali »ozbrojené ceskoslovenské demo
kracie na Sibiri«, nikdo co mluvit. Vytvorili tak situaCi, v níž
»vrchnosti«, o níž mluví ing. Prikryl, nezbylo nic jiného, než
plnit své vrchnostenské povinnosti a delegáty zavrít.
»Vrchnost" sice vedela, že nekoho zavírat znamená popudit
"demokracii« a ztratit popularitu. Jenže »vrchnost" byla tak
za vilá" ve svém smyslu pro povinnost, že si dle názoru dele
gátu patrne pošetile rekla, že stát a jeho prestiž, zejména
v kritickém roce 1919, je víc než popularita dvou, trí lidí. Dele
gátština tedy byla zavrena, a byl jí dán pro premítání k dispo
sici rozkošný Ruský ostrov u Vladivostoku, když se jí zdálo
býti nepohodlným prebývání na mysu Gornostaji na brezích
Velikého Tichého Oceánu. Delegáti doufali, že se »ozbrojená
cs. demokracie na Sibiri«. v tomto prípadi:: ceskoslovcnské
vojsko, vzbourí a povstane na její ochranu. Nestalo se tak. co;r,
dokazuje, že »ozbrojená cs. dcmokracie na Sibiri« byla sku
tecne ceskos!{)venským vojskem. Ba hure: do vlasti se nevrá
tila »ozbrojená cs. demokracie na Sibirk nýbrž 12 plukll pe

choty, 2 pluky jízdy, 3 pluky lehkého delostrelectva, 3 divi
siony težkého delostrelectva. 3 technické roty. posádky pan

cérových vlaku, letectvo a autokolony, 3 štáby divisí s prí
slušenstvím, štáb Ceskoslovenského vojška na Rusi s gene
rálem v cele, všecky orgány zásobovací, technické, financní a

kultu mí. Posléze se také vrátilo 54 délegátí't s ,,,bumágou«,
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vystavenou vudcem poselstva f. V. Krejcím. dle níž meli býti
odevzdáni rádným soudum Ceskoslovenské republiky. pro

vec, jíž se normálne ríká vzpoura. Ponevadž tehdy ve vlasti
byl nekolika hlasy zvolen za presidenta reJlubliky také Alois
Mllila (unes vyrízcný). prišli delegáti do neobycejne príznivé
atmosféry. jež tehdy viscla nad touto zcmí. Zdá se. že ne
zbývá, aby. vyrízen-Ii je už dnes i Alois MU1l:!. byb konecnc
také jednou \'yrízena "delegátština«.

Tolik jsem Vám chtel rki. ·\'á;r,ený pa1le rcdaktore. Prijmete
moje slova, jako pr-íspevck k hoji o vítezství zdravého rozumu
\' naší požehnané vlasti.

Pozdravuje Vás Váš
Hudo/f _~[edek.

*

Co S literárními soutežemi ~
Co s vypisováním cen?

Vážený pane redaktore.

byl bych rád, kdybyste otevrel v Prítomnosti diskusi na výše
uvedené thema. Já sám jsem \'ypsal cenu za román (dostal ji
Maria za V á h y a mec) a za poesii (tu dostal Biebl za N o
v é h o i k a r a). Kde kdo mne za to chválil, a do souteže

skoro nic neprišlo. Kdyby tam náhodou (a v obojím prípade,
jak jsem se po udelení ceny dovedel, že opra vdu náhodou) ne·
byl prišel román Marillv a ta poesie Bjeblova, nemohly být ce
ny vubec udeleny a dostal peníze (dohromady tricet tisíc) Ma
sarykuv Lidovýchovný ústav - což by sice nebyly peníze vy

hozené, ale prece by to nebylo ono. nac byly myšleny. Ceny
byly na naše pomery jiste slušné (vždy! s honorárem to de·
lalo v prípade Vah a Itl e C e padesát tisíc Kc za I. vydání) a
prece byly obeslány vetšinou jen - i v prípade souteže básni·
cké -- brakem. Lidé, kterí mají jakési literární jméno, se jí 
vyjma v prvém prípade Marie a v druhém Biebla - takrka
nesúcastnili. Proc? Rekne se, že rada jich je vázána u jinýcb
nakladatelu - ale je také pravda, že rada jich publikuje u mne
anebo je vol na. V prvém prípade jiste mohl pricházet v úvabu
Capek, Kopta, Kupka, Langer, Raffel, Vancura, Vachek - a
rada jiných, o "mladých« ani nemluve; ve druhém, když šlo
o poesii, mohlo jich být dvakrát tolík. Kdc zustal Durycb,
Iiora, Kricka, Nezval, Seifert? Ale kde nic tu nic. Casu bylo
dost a dost. Jaké mají "uznaní« autori duvody, aby se tako·
vých souteží neúcastnili? Vždy! taková cena má svuj význam
etický, hmotný i verejný. Marillv román mel znacný úspech a
psalo se o nem tolik jako o málokteré ceské knize jiné, a nebýt
jeho rozsáhlosti a ceskoslovenské specielnosti, byl by býval
preložen do kolika recí: Mel jsem o tom korespondenci s Italií,

Rakouskem, Nemeckem, Polskem a Amerikou. lnteres byl
zeela spontánní, bez mého popudu. -

Jakou duležitou roli hrají ceny v cizine! Tam se jich úcaslni
nejlepŠí autori, a není to vždy obnos. jenž by dosahoval i výše
dosavadních cen aventinských.

Velmi bych byl rád. kdyby se o té veci zacalo mluvit. Víle,
docela »uprímne«, mel jsem pripraveno vypsání souteže s ob
nosy znacne vetšími než o ne dosud šlo: ty první dve mely
býti »zkušebními kameny«. A1e takhle? Je-Ii takový nezáiem?
Nac a proc, když o to nikdo nestojí? Tak si to náramne roz
m~,šlím. Za cas ovšem se nckde napíše. že se pro povzbuzeni
literatury nic nedelá.

Címž jsem rekl svoje.

Pozdravuji Vás

D,-, Oto štorch-Mariell.

V Praze, 26. II. ,29.


