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Pristupuj íce k vecI v této dobe velmi obycejné a neprekvapující,
tc)tiž k založení nového casopisu, ptáme se sami sebe: jest zde
nejaký úkol, který mí'1že býti práve ,tímto zpíIsobem vykonán?
nedeje se tak jen ze zvyku? z toho duvodu, že se jinak baviti
a živiti neumíme? Není nic trapnejšího
než vykonávati s vážnou
tvárí prácí nikomu nepotrebnou. Spocívá na nemenných zákonech
iidské samolibosti.
že vydavatelé nov~ch casopisu si na takové
otázky pravidlem odpovídají:
ano, jest nás zapotrebí. Uvážíme-li,
jak potmešile
si samolibost
hraje s nebohým lidským individuem, musíme ríci, že není vylouceno, že na pr .• i sám "28.
i<.íjen«. jenž nyni vychází dvakráte denne, domnivá se vykonávati jakousi potrebnou a duležitou práci.
Bohužel, v techto vecech jen cas muže pouciti o pravde.
Zanecháme tedy pravd o casopisech a obrátíme se k pravdám
o jiných vecech. Doufáme, že behem úvahy ukáže se dosti jasne
místo, na kterém hodláme státi.
Existuje v dnešní dobe opravdu nejaká zvláštní a pozornosti
zasluhuj ící myšlenková
krise?
Nemuže
prece býti pochyby
o tom, že vždy budou se nové myšlenky sváriti' se starými a že
vždy uprostred tohoto sváru budou státi lidé teskní 'a rozpacití,
nevedouce, kam by hlavu složili. Nedostatek duševního prístreší
není novou vecí. To vše je tak prirozené, jako že nekteré listy
vadnou a jiné pocínají se zelenat. Ale dnes stojí protiklady proti
sobe d,{leko os.treji než v dobách normálních,
a všeobecná
vnitrní nejistota jest vetší. vývoj v poslední dobe udál se tak
rychle, že staré ješte nemelo cas umrít a stoj í tu v plné síle
proti novému. Jindy bývají staré útvary podemlety dlouhým a
trpelivým
vývojem. Nikdy ješte tak nestáli lidé se starými
dušemi v novém case, jako dnes. Krajina
obycejne mení se
pomalým nánosem, a staré i nové vrstvy leží porádne nad
sebou. Prijde-Ii
však zemetresení,
pomíchá vše a nalézáme
velmi staré vrstvy vedle mladých. To jest naše situace. Také
my nalézáme velmi staré víry vedle velmi J;llladých. To, co
prožíváme,
jest cas protikladu.
Pod vlivem nepokojné
a popudlivé atmosféry
snadno staré i nové obrací se v extrémy.
Staré ješte nezemrelo:
nejistota jest zvyšována tím, že nové
nemelo ješte dosti casu narodit se a stát tu jako hodnota
známá. Kdo mtlže dnes již ríci neco spolehlivého o socialismu?
Víme jen, že vývoj jde tímto smerem, neznáme však forem
a nepoznáme jich bez zkl1šenosti. Vcházíme do období velkých
pokusu. Pri tom nové ideje nejsou skromné: cítí v sobe sílu
lví, nechtejí kousek, chtej í vše, a to ješte dríve, než mohly
podati dukaz o sobe. Pravá otázka není v tom, je-li socialismus
vubec, za sto nebo dve ste let možný, nýbrž je-li možný a
j;rospešný práve dnes, d~)\'ede-li ulehciti trapnou hmotnou krisi,
v níž lidstvo práve ztrácí dustojnost. V prostoru mezi starým
a novým rychle se otácí pestrý kolotoc idejí a receptu, a politické výkladní skríne jsou krásne osvetleny. Nikdy se neozýval
krik tolika proroku a nikdy nebylo tolik proroku
falešných.
Nikdy nebylo tak málo zrejmo, co jest možno a co není možno.
2'vyky j sou rozervány o neposkytuj í již bezpecné opory; tradice,
7- níž
si dríve clovek šil celý dušewní odev, stací nyní sotva
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na kravatu. Vše se hýbe a jest nejisté; politictí vudcové nebudou
moci pomaltl sedet bezpecne už ani na volicích. Ruzné systémy
se tocí jako ohnivá kola. Nabízí se to a nabízi se ono. Wa1ther
»Naše planeta
Rathenau
rekl již v prvním roce po prevratu:
haní,
že je to slyšet až na Neptun. Každý dospelý clovek
delá projekty.« Po duševní stránce jest to situace v mnohém
ohledu zoufalá, skoro tak zoufalá jako po stránce hmotné.
To jest celková krise svetová, zmírDovaná jen v zemích, kde
tradice jest dosti odolná. K tomu máme v Cechách ješte jakousi
intimnejší
domácí krisi. Ta spocívá predevšim v tom, že naše
politické strany, více úzkoprsé než jinde, chtej í hráti suverennÍ
roli ve svete myšlenkovém,
nehodlají dovoliti, aby clovek jedl,
co ony ješte nemcly v ústech, a pristrihují myšlení podle s\'ého
stranického
utilitarismu.
Nad vzrtlst a udržení strany neznaj í
úkolu vyššího a dustojnejšího.
Pracují k tomu, aby ne pouze
náboženství,
ale také myšlení stalo se soukromou
záležitostí.
Jdouce ne za pravdou, nýbrž za mocí, nemohou se státi str~disky opravdové myšlenkové práce. Kamkoliv proniknou - a
kam by nepronikly, jestliže už ani na nádražích neprodávají se
noviny jen tak obycejne a lehkomyslne,
nýbrž podle obvodu
ve jménu strany agrární. nebo lidové, nebo sociálne demokratické nebo jiné - vzbuzuj í doj cm trhu, kde se lákaj í kolem-

Na š e myš len k o v á k ri s e.
(O vah a mís
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jdoucí. A. jest známo, že obchod vyžaduje disciplinovaných
zrízeucll a prírucích. Proto není cloveka cinného ve strane, který
by mohl rjci, že Se teší mlyšlenkové s~obode a že jest jeho
myšlení uprímne podporováno.
Toto ovzduší má prirozený a
dravý sklon k tomu, aby pr0hlašovalo nesouhlas se stranou za
plod duvodu nízkých a necestných. Ponevadž strany sí prejí za
prvé moci, za druhé moci a za tretí moci, hodnotí podle toho
své lidi a vrchu v nich nabývaj í osoby nikoli moudré, nýbrž
obratné, prípadne takové, které dovedou opatriti peníze. Dostane-li se do strany muž, representující
jakousi hodnotu ve
!{vete kultury, pak ho strana nosí jen okázale jako prsten na
ruce: nemá však na ni více vlivu než práve jako prsten, a
rozchod s ním bývá daleko méne bolestný než s lidmi obratného typu.
_ emyslime,
že jinde jsou politické strany nevinnejší.
Ale
prece poskytují o poznání více myšlenkové volnosti. Nemluvíme
ani o starobylé svobode a otevrenosti diskusse, jak se pestuje
ve stranách anglických. Musíme s politováním
ríci, že i komunistická strana, tento ua slovo vzatý odborník ve všech vecech
diktatury
a držení huby, projednává
své záležitosti s daleko
vetší prímostí. Nikdy jsme nepozorovali, že by na pr. »Ceské
slovo« mluvilo tak otevrene s p. ministrem
Stríbrným,
jako
mluví petrohradská
"Pravda« s Trockým. Za druhé: tento charakter našich politických stran by ani tak nevadil, kdyby, což je
pochopitelno v mladých pomerech, naše 8trany nebyly zmonopolisovaly veškerý verejný
život a spotrebovaly
vetšinu lidí,
a kdyby vlivem starých tradic byl prirozený
individualismus
u nás tak odolný jako u Anglosasu. Ale naše tvurCi inteligence
se rozdelila mezi politické strany a uniformuje se v nich velmi
lehce. Demokracie jest prý diskusse. Ale kde zacne opravdová
diskusse, tam pošle vtldce disciplinámí komisi nebo požádá nej akého redaktora z vecerníka, aby napravil diskutuj íeím hlavy.
I ty naše strany, které verí v Pannu Marii, i ty, které verí
v dra Bartoška, jsou nesnášelivé k myšlenkám. Mužeme-li se
sjednotiti na názoru, že verejnému životu jest myšlení zapotrebí,
sjednotíme se pak nepochybne také na názoru, že prítomný stav
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je škodlivý a že si zmensu)eme veslo, s kterým vydáváme se
na more. Nespoléhejte se.., prosíme, na to, že strana, kolektivum,
si neco vymyslí. Jde-li o nejakou duležitou vec, rozumejí tomu
obycedne dva, tri lidé ve strane. NeV'erte také, že v lidu je
uložena všechna moudrost a že ji treba jen odhaliti. TakoVÝto
lid, at o nem snil Rousseau nebo Marx, je il1use, a ve skutecnosti potrebuje lid vudcu ve všech zvláštních otázkách.
Politické strany mají pro sebe jakousi omluvu: naše pomery
jsou mladé a nehotové, je tomu teprve pet let. co náš stát nebyl
nic jiného než spojenectví peti stran, a ješte dnes, kdy máme
ve svých hranicích tolik protistátní oposice, záleží na tom, aby
státotvorné strany byly silné, a vše, co je poškozuje, co jim bere
jednotu, je na újmu státu. Temito duvody dalo by se omluviti
každé nerádstvo a každé krytí korupce. Zodpovedný politik má
snad pravdu, praví ..li, že nejdríve musíme vykonati práci, dostati
pod strechu rozpocet a sociální poj ištení a pak se teprve dáti
do kritiky, a že cistit se má až v pátek, ne v pondelí. Obáváme
se však, že by zodpovedný politik, veda urcite, že v pátek
prijde cištení, prestal hned ly úterý odtrhávati dny se svého
útržkového kalendáre. Na úcet udržování mladého státu dlužno
zmésti i ten kulturní výdej, že se u nás konfiskují citáty
z Havlícka a Bezruce. Pro tento druh státotvornosti zustane
historickým výrok jednoho bystrého policajta, kterÝ. pochopiv
úmysly svých pred~tavených, zvolal, bije obuškem do studentu:
»My vám toho Rádia z hlavy vyženeme,!«
Takovýmí zpusoby zošklivila koalice v zracích znacné cásti
inteligence predstavu služby státu. Tato inteligence, toužíc po
myšlenkové volnosti, nehodlá se dáti pod ruznými záminkami
komandovati politickými poddustojníky.
Potud má pravdu.
Propadá však casto nebezpecí, že vyleje díte s vodou, a že,
zavrhujíc obmezené koalicní zpusoby, ztrácí zároven prirozený
a zdravý pomer k nekolika základním myšlenkám a faktum.
Je tomu jako s nacionalismem: tak dlouho se nacionalismu zneužívalo k malichernÝm sobeckým úcelum, až se i velmi rozumní
lidé pocali k nemu obraceti záliy, a bude treba urcitého ÚSilí
presvedciti je, že vzdáti se nacionalismu znamená pro nás sebevraždu. Rozpacitost této inteligence je zvyšována tím, že neví,
jak se na náš vývoj dívají nekterí, jimž duveruje. Masarykovi
ukládá jeho postaven,í reservu, kterou by koalicní režiséri rádi
zmenili v perpetuum silentium. Místo Masaryka osobuje si právo
mluviti nekolik mužu, kterí si osvojili neco z jeho zpusobu
a stylu. Ti však jen zvyšují zmatek. Pokud se týká dra. Beneše,
víme dohre, co soudí o zahranicních ~e.ch; pokud se však týká
vnitrního života, je verejnosti jeho stanoviskc ponekud taj emstvím.
Jsou lidé v této cásti ínteligence, ne nejhorší, kterí ze vzdoru
propadají sklonu mysli'ti povrchne. Není jen koalicní povrchnost v myšleni. nýbrž také oposicní. K tomu, abych se stal
originálním myslitelem, nestací, abych vždy doporucoval pravý
opak toho, co delá koalice. Tento druh originálního myšlení
je už také jen uniforma, která se l!clJcespíchne z nekolika hadríku. Zde rovnež nenaleznete pravé myšlenkové tvorby. To
jest neco podobného jako v literature, kde také existují skupiny, v nichž všichni clenové mají vypujcený osobní tón a puvodnost všem spolecnou. Prísní kritikové tohoto rázu podobají
se silákum na poutích, kterí zdviha.jí papírová závaží. Za hodinu, ktará stací k napsání clánku, lehce a bez obtíží odsoudí
neco, k budování cehož bylo treba let, nebot ve svete slov není
risika. Kdyby tak nedbale chodili jako nedbale myslí, leželi by
stále se zlámanou nohou. V našich pomerech. chce-li sí kdo
zasloužiti potlesk a ná'lev odvážného muze, necht jen klidne
podnikne útok na ni':jakou pozoruhodnou instituci nebo pozoruhodnou osobu. Dostan'e se mu, ceho žádá. Ale budou to vence
t:e slámy a vavrín z plechu, falešná odmena za falešnou zásluhu.
Známe vyšší formu odvahy v této dobe, kdy poslední lokálkár
oposicního žurnálu srší smelostí: nechtíti se zdáti odvážným.
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Zrídka se potkáme s pravou mužnou odvahou, která není rozpocítána tak, aby hned neco vynášela. V tomto ohledu máme
urcité potíže s nekolika literáty, kterí za k.aždou cenu chtejí
býti zajímavými. Ale není vetší zrádkyne pravdy nad tuto
touhu. Také urcité formy pokrokovosti nezasluhují ohledu. Narážíme tu na onu pokrokovost, která, naskytne-li se jí problém,
sice neví, co si bude mysliti, ale tolik už ví, že o tom bude
mysliti pokrokove. Nezdržuj e se podrobným zkoumáním vecí,
nýbrž provádí pokrokové prostocviky. Na. prstech si vypocítá
pokrokové stanovisko a mechanicky ho užije, dotýkajíc se pri
tom veci jen špickami prstu. V jejích motýlích pocinech Í't'l
práve tak málo vlasulí myšlenkové práce, jako u maffi'e, který
prijde pred krajinu s jedinou starostí; jak bych to namaloval
jako Van Gogh? Dále jest tu druh hmotného radikalismu, známý
u ucitelu, státních zamestnancu a »Ceskoslovenských novin«.
V základe tohoto radikalismu jsou opravdové a nefalšované
city, a nevysmíváme se mu. Chudý a utlacený život, den ze dne,
rok od rokli. je hrozne vážná vec a jeden z poctivých duvodu
k politické cinnosti. Ale tento radikalismus obycejne se nedostává nad city a primitivní reakci a nedovede prinésti program.
Do této rozdrobené doby vniká komunistická ideologie jako
pevný hrot. Prináší il1usi: zde, u nás, je vše rozrešeno a není
pochyb. A mnozí unavení intelektuálové spejí položiti hlavu na
tuto podušI<u, jako "kdosi prosí kouzelníka v jedné staré Dykove
knížce:
»Já dlouho jel, a nyní s chuti slezu.
Oh, zaklejte mne treba do parezu.«
Velikou predností komunismu jest, že chce neco se VSI rozhodností. Velikou jeho vadou jest že myslí v terminech generálního štábu. Nemyslí zatím na nic jiného, nož jak se zmOCniti moci. Vše ostatní ponechává na starost až prvnímu dnu po
revoluci. V tomto polovojenském. ovzduší je svobodné myšlení
nej méne zaj išteno. Jako náš ccnsor konfiskuj e Bezruce a, Ha vlícka, tak konfiskuje p. K. S. Neumann v Proletkultu básne
Nerudovy pro podezrení z protirevolucnosti. Nemecký spisovatel Otto Flake napsal správne: ,.Nevíte, co ciníte, spejete-li
z touhy po svobode k marxistickému komunismu.« Prvního dne
po revoluci ovšem se ukáže, že vyrešenost byla musí. Sovetské
Rusko nemá dnes ani o jeden nevyrízený problém méne než
rozháran~ západní Evropa. Obraz zmatku jC\ uhlazen pouze
ráznými domluvami úradu.
Co uciní moudrý muž, zabloudí-li v IClSe?Vráti se, odkud
vyšel, a pocne hledati znovu. Co uciní moudrý muž, zabloudí-li
ve svete ideí? Vrátí se k pozorování skutecnosti. To platí pro
politiku jako pro umení. Jakže, - reknou mladí starci, - což
není naturalismus prekonán? Nikdy nebude prekonán v tomto
smyslu. Nikdy nebude prekonána obroda umení ze s-tyku se skutecností. Realismus muže pominouti jako politická strana nebo
se dopustiti omylu. Nikdy však nemuže pominouti jakožto
m.ethoda. V politickém živote znamená realismus predne nerikati více, než presne víme. Jak dávno jsme už v záplave povrchní vševedoucnosti nectli v novinách osvežuj ící priznání,
že nekdo neco neví! V kruhu falešných predstav o povinnosti
a falešných predstav o svobode má realistická methoda nejvíce
nadejí nalézti cestu, nebot se nedrží slov, nýbrž vecí.

Ferd. Peroutka:

vývoj

V

pravo ci vlevo?

»Jíti V pravo« nebo »jíti v levo« jsou velmi n~puvabné výrazy politické hantýrky, ale neumíme se už
patrne dorozumívat jinými slovy o techto vecech. Nevím, proc by melo býti o nás ríkáno, že se posunuj~me
kamsi na levo, soudíme-li, že lidské záležitosti neJsou
ve stavu zcela rozumném, jestliže v Americe farmári
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Kdyby na svete nebylo nic jiného než touha po nových
spalují obilí v dobe, kdy v Evrope má mnoho lidí hlad,
vecech, propadli bychom chaosu, a kdyby nebylo nic
nebo prejeme-li si zajistiti obycejného cloveka pred
jiného než láska k starému, svet by ztuhl jako Cína a neprekvapeními, jež mu dovedou pripravit bursovní spevyžil svých možností. Nikdy nebudou lidé tak moudrí,
kulanti, ci chceme-li usporádati veci tak, abychom zuaby na základe volné úvahy rázem pochopili, ceho jest
stali ušetreni radostí války. V roce 1919 vzplanul na
treba. Moudrost sveta jest rozdelena mezi nové a staré
severním pobreží Francie velký ohen: americká armásíly, a ani ty, ani ony nejsou samy o sobe schopny plné
da házela do plamenu spoustu vecí, které nemohla
a všeobsahující mOtJ.drosti. V každém smeru jest skryta
s sebou odvézti domu, a které, snad z toho duvodu, aby
cást svetové nutnosti, a »jen celé lidstvo dohromady«,
se spolecenský rád nevyšinul z rovnováhy, nikoho nejak pravil Goethe, »jest pravý clovek.« Precení-li lidstvo
napadlo rozdati. V týchž mesících trpely stredoevropské zeme krutým nedostatkem surovin a výrobku. Pronekdy volnost, bude zítra klásti duraz na povinnost
a kategoricky jí vyžadovat; ale brzy opet rozpomene se
hlásíme-li, že jsme rozhodnými neprátely tohoto ohne,
na svobodu. Tak jako poesie tak dlouho ríkala, že ženy
nevidíme, proc má býti o nás tvrzeno cosi tak nemotorjsou andelé, až pocla tvrditi, že jsou živlem vraždícím.
ného, jako že se tocíme na levo, naopak, domníváme se,
V malírství se strídá precenování linie a precenování
že v tom okamžiku stojíme ve zdravém, nejzdravejším
barvy. Doufám, že filosofové vývoje mají pod okny nestredu lidského myšlení a jsme nakloneni pokládati
jaký strom, aby posoudili souvislost starého a nového,
všechny, kdož smýšlejí jinak, za odpadlíky.
Nevím,
zeleného listí a cerných korenu. Tak v naší dobe vždy
není-li již neco neuprímného v tom, ví-li pokrokový
prodeláme na nejakou dobu posun na pravo, precení-li
clovek o sobe príliš dobre, že jest pokrokový: myslím,
socialismus své síly, pokusí-li se o neco hospodársky
že každý, kdo uprímne verí ve svou pravdu, pokládá ji
nemožného, jako jsme prodelali posun na levo, když
spíše za vecnou než za pokrokovou, a je udiven, odhalíte-li mu, že je vlastne pokrokár.
nás kapitalismus zavedl do poušte. Propadne-li sociaNekolik lidí, kterí nevidí dále než na špicku nosu
lismus suchému racionalismu a pocne geometricností
ohrožovati tajemné a silné instinkty života, vzpomeneMussoliniho nebo' la Rivery, španelského diktátora,
li si, že manželství a rodina jsou nesmysl a že je treba
zabývá se v poslední dobe prorokováním, že beh svetožíti v jakýchsi kasárnách, že schopní i neschopní mají
vých záležitostí se mocne obrátí v pravo, a ceká, že
dostávati stejný plat a »každý dle svých schopností
prijde jejich doba. Obávám se, že neprijde, nebof, je-li
co charakteristického pro tuto dobu, pak jest to ta okola každému dle jeho potreb«, že nový svet lze udelati za
den, že odbornost je nesmysl, vzbourí se konservativní
nost, že nutno pohledeti také na špicku nosu Ramsaye
síly, v nichž jest uložena stará moudrost. Lenin nejde
Macdonalda, budoucího
predsedy
delnické
vlády
v Anglii. Osobnost, zabývající se v »N árodní demokrana pravo ze záliby, nýbrž z nutnQsti.
cii« psaním úvodníku, byla opuštena den pred anglickýAle všechny tyto cástecné reakce nemohou protnouti
mi volbami veškerou opatrností a mohutne prorokotepnu vývoje, nýbrž poškrabou jen jeho povrch. V nevala, že se opet jednou ukáže, jak vývoj ve svete jde na kterých kruzích oblíbená veta, že »v Rusku se ukázalo,
pravo. Ukázalo se však, že znalost anglických pomeru
že socialismus zklamal,« je hloupost, která se nestane
a nálady byla u osobnosti zcela vycerpána tím, že si
Stejne by se mohlo
zvolila pseudonym »Miss.« Ale nehoršeme se na ni za chytrosti, je-Ii casto opakována.
ríkati,
když
první
balon
se
zrítil
v
plamenech: ukázalo
tuto episodu: vždyt se zdá, že sám pan Baldwin, docasse,
že
ve
vzduchu
létati
jest
nemožno.
V Rusku se zatím
ný anglický ministerský predseda, veril v cosi podobukázalo jen tolik, že první nedockavý rozmach prekot·
ného. Je nutno aspon predpokládati u neho tolik priného socialismu nutne musí zklamati a že z bláta nelze
rozeného egoismu, že by jinak byl nevypisoval voleb.
staveti mosty. Zklame-li socialismus v Rusku vubec,
Tem, kterí tvrdí, že svet pocíná se vyvíjeti smerem,
o tom nemužeme zatím niceho vedeti. Ale se svetového
jemuž se ríká pravý, a kterí na doklad toho uvádejí, že
hlediska jest výhodou, že existuje dnes zeme, kde sociase nesplnilo proroctví, dle nehož Mussolinimu bylo
lismus
muže dnes prodelati všechny zkušenosti, jež mu
urceno do roka opustit v clunu chvatne a pod rouškou
až
do
dneška
úplne chybely. O konecném výsledku munoci italské brehy, že v Nemecku socialismus jest dnes
žeme se presvedciti jen volnou konkurencí starého
bytost velmi žalostná, že v Bulharsku vládne Cankov
a ve Španelsku generálové, je nutno ríci, že v dubnu se a nového systému. Tolik je jisto: lidstvo dlouho nepovlece na zádech nejaké zrízení jen ze zvyku, nýbrž
obycejne ješte nepíší novorocní prehledy, a položiti jim
bude
peclive zkoumati užitek.
zásadní otázku, zda si kdy hráli s potokem a drívky.
Mohli by videti, že plující drívko, dostane-li se do záKrise svetového rádu jest nepopírate1na. »V recích
toky, pluje i nejakou chvíli podél brehu zpet, aniž by anglosaských státníku ozývá se v poslední dobe podvedomÝ tón úzkosti«, píše korespondent z Londýna.
bylo možno proto ríkati, že potok tece do kopce. Dívázemi v ohledu hospome se melancholicky na zacházející svet; vidíme, že V Americe, nejkonservativnejší
v nem bylo mnoho silného a krásného; ale chceme-li
dárském, státníci mluví o nutnosti vyrovnání mezi
presne mysliti, musíme si uvedomiti, že není návratu.
kapitálem a prací. Jakže, což není vše vyrovnáno? Což
není vše usporádáno mezi továrníkem a jeho topicem?
Pokládají-li se cástecné posuny napravo za príznak
Válka a nedustojné pomery které ji provázely a následojakéhosi trvalého procesu a jisté hrícky politiky, jako
oživená úcta k Ludendorffovi v nekterých myslích, za valy, poucily verejné vedomí o duležitosti vlastnictví
zákon, jest to jen proto, že neuvedomujeme si dosti jasvýrobních prostredku, a závoj zvyku byl protržen. Sil,
ne povahy vývoje. Jest omylem predpokládati, že by kdy . které tlací na levo, jest více. Nejvetší z nich jest
rostoucí uvedomení lidu. Neklamme se: jestliže i v Anbyla ve svete rozhodovala osamocene jen síla pokroková. vývoj se deje na základe ustavicného vyrovnávání
glii, v této zemi, jejíž rozumnosti a strízlivosti se domezi novými touhami a starými zkušenostmi, mezi po- stalo mnohé vypocítavé chvály v konservativních žurnákrokovými a konservativními tendencemi lidské duše.
lech na kontinentu, stojí prede dvermi delnická vláda,
Ani ta, ani ona síla nemuže rozhodovati osamocene.
jest to dokladem, že veci se definitivne obrátily na levo,
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to jest ke zmene. Jaká a jak veliká tato zmena bude,
o tom prorokují jen lidé lehkomyslní.
Podstatu naší doby dokonale vystihuje veta Steffensova: »Jen demokracie jest možna; ale jak je demokracie možna?« Není již možno vyrvati lidu vládu
z rukou. Ale demokracie nevzdelaná a nevedomá jest
hrozná a škodlivá. Nutno tedy vše vynaložiti na povznesení lidu a jeho rozumu.
Ale práve v tom okamžiku, kdy se tímto zpllsobem bráníme pred škodami
demokracie nerozumné, rozhodujeme definitivne vývoj
na levo. ení možno vzdelati lid a neprobuditi v nem
uvedomení.
Pramenem socialismu není bída, nýbrž
uvedomení. Byly doby, kdy lidé trpeli bídu a nebyli socialisty. Chcete-li opravdu zastaviti vývoj nalevo, pak
musíte zavrít školy a otevrít koralny, nebot uvedomelý
lid bude stejne toužiti po demokracii hospodárské, jako
toužil po politické. Není možno uciniti zároven dve
veci: demokracii povznésti a zušlechtiti a pri tom ji
oslabiti. Jest možno jen bud to, nebo ono.

Národni

hospodár

Karel Engliš:

Zájem na vyšši penežní jednotce.
Penežní jednotka jest k jednomu bodu soustredená
predstava soustavy hospodárských
císel, jest jejím
rubem. Rozeznáváme v národním hospodárství jeho
reálný obsah a soustavu císel hospodárských. Soustava
hospodárských císel vzniká tak, že spojujeme s každým
statkem predstavu, císlo jeho ceny, z cen se tvorí výnosy
podniku, z výnosu podnikll vznikají duchody domácností. Soustava hospodárských císel pozustává tedy ze
irí rad, hladin, hladiny cenové, výnosové a duchodové,
které jsou do sebe organicky vcleneny, spolu souvisí.
Vždyt úhrn duchodu nemuže býti vetší nežli úhrn výnosu podnikll ·(nikoli podnikatelu!) a nežli je úhrn zaplacených cen po vyloucení prllbežných položek (koupí
za úcelem dalšího prodeje). Dle techto hladin rídí se
i odhad a ocenení podkladu hospodárské práce a tvorí
s císelný V)Traz majetku.
Soucástku soustavy císel
hospodársk)'ch tvorí soustava' cí el financních (daní,
poplatku, tarifu (Itd.). Tím jsem chtel jen nekolika rysy
vyvolati ve ctenári predstavu soustavy hospodársk;;'ch
císel. Jak tato soustava vznikla z toho, že lidé zvolili
pllvodne za penežní jednotku urcitou váhu jednoho ze
statku (drahokovu), jak se ze smenného pomeru mezi'
statky, tedy mezi penežním statkem a ostatními vytvorily ceny atd.; jsou veci nejvýše zajímavé, ale mllžeme
se zde bez nich obejíti, ponevadž - jakmile se soustava
císel hospodársk)Tch vytvorila - nikdo nemyslí na Pllvodní kovový obsah penežní jednotky a soustava trvá
a mení se bez ohledu na tuto puvodní penežní jednotku.
Penežní jednotka pak už není urcena množstvím kovu,
n)'brž jest predstavou o tom, v jaké císelné SDustave se
odehrává to které národní hospodárství, vyjadruje dle
ní miniaturu národní v)'roby a spotreby. Proto jsme
rekli, že penežní jednotka jest rubem soustavy hospodárských císel.
Pro hospodárský život jest celkem lhostejno, v jaké
soustave císel a tomu odpovídající penežní jednotce se
vše odehrává.
Anglie mela v míru dvacetkráte nižší
soustavu císel a vyšší penežní jednotku nežli Nemecko
bez prospechu nebo újmy pro to ci ono národní hospo-
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dárství. Vždyt hospodárskýl1) cílem je vÝroba a spotreba, blahobyt, a ten se nedelá z cifer, nýbrž z práce.
Všechna hospodárská císla jsou relativní.
Ceny vyjadrují smenn)T pomer mezi statky, dllchody vyjadrují
výseky národní výroby, jež smí urcitá domácnost spotrebiti, penežní císla jmení a dluhu podobné výseky
z reálného podkladu národního hospodárství.
Je-li tedy pro národní hospodárství jako celek úplne
lhostejno, v jaké soustave císel se hospodárský život
odehrává, není lhostejná zmena této soustavy, inflace,
deflace, konverse. Pri definici inflace a deflace se u nás
i jinde velmi casto zamenuje urcitá methoda s vecí
samotnou. Rozumím inflací nadurování
(zvyšování)
a deflací sfližování soustavy hospodárských císel bez
ohledu na methodu. Jest jen jednou z inflacních methoc1,
jestli stát prevýdejem papírových pencz dává podnct
k nadurování hladiny dllchodové, v dusledku cenové
atd. Že to jest jen jednou z method, bylo videti na Jemecku, kde obeh papírových penez zustával daleko z;t
vzrllstem soustavy hospodárských císel. Kdo ztotožnuje
inflaci obeživa s inflací vllbec, mohl ríci, že v Nemecku
nemají inflace, a také se to tam tvrdilo s poukazem na
nízký stav obeživa v nejkritictejší dobe. Meli ohromnou
inflaci, jenže byla vyvrcholována jinou methodou, nežli
predskokem obeživa, totiž vnitrní spekulací.
sociální
zápasy o mzdy a dllchody mohou vésti ku všeobecné
inflaci bez predchozího rozmnožení obeživa. Rozumím
dusledne deflací snižování soustavy hospodárských
císel bez ohledu na methodu.
Našli se u nás národohospodári, kterí pravili po lonské naší deflaci, že jsme
vlastne deflace nemeli, ponevadž se obeživo neztencilo,
jakoby se musila delati deflace jen touto methodou.
Naopak ukázalo se u nás v roce 1919, že to touto methodou vúbec nejde. Tito národohospodári
dopouštejí se
logicky téže chyby, jako oni v Nemecku, kterí tvrdili.
že nemají inflace, ponevadž zústával tisk za klesáním
marky. Zamenují methodu s podstatou veci.'
Pravil jsem, že jest pro národní
hospodárství
lhostejno, v jaké soustave hospodárských císel žije. To
platí s nekterými výhradami. Pro hladinu cen, v;;'nOStl
a duchodú o sobe jest to lhostejno vždy. Pro císla majetková nikoli. Kdo má sVllj majetek vyjádren penežne,
udává císlo jeho majetku jako podíl na reálném národním jmení. Roste-li soustava hospodársk)'ch císel, klesá
tento podíl, klesá-li soustava hospodárských císel, roste
tento podíl. Proto inflací ztrácejí pencžní kapitalisté
a získávají penežní dlužníci a deflací se pomer obrací.
Pro tyto skupiny tedy není lhostejno, mení-li se soustava hospodársk)'ch císel, ponevadž se tím mení hranice
jich majetku a jeho výnosu. Než tento zájem urcitých
skupin treba lišiti od zájmu celku.
Se stanoviska celého národního hospodárství se deflací zvyšuje podíl penežního kapitálu na národní produkci. To jest v první rade sociální problém, ponevadž
zvyšování podílu penežního kapitálu se muže díti pouze
na úkor a útraty všech pracovníkll.
Tento zájem se
stává hospodárským, jakmile tlak penežního kapitálu
(vcetne daní pro službu verejných dluhú) ohrožuje SOl1teživost s cizinou a tím v)'robu vúbec. Jestliže tedy
v dobe inflace vzniklo príliš mnoho penežních kapitálu,
nebude možno deflací je libovolne zhodnocovati, ponevadž by vypíjely stále vetší kvotu národního jmení
a v)TnOSunárodní práce. Od jistých mezí by se obé stalo
sociálne nesnesitelným a hospodársky neudržitelnÝm.
Jest tedy pro národní hospodárství lhostejno, v iaké
soustave hospodárských císel žije, ale není lhostejno,
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mení-li se tato soustava a s ní se soucasne promenuje
Kdybychom byli žili od jakživa v dnešní soustave
sit majetková. Z toho by tedy mohl nekdo usuzovati, že císelné, nebylo by duvodu pražádných, ale okolnost, že
jsme dlouho žili v soustave
nižší, že lidé mají
se doporucuje inflace, která ztencuje podíl financního
kapitálu. Nikoli, jednak by to bylo sociálne nespraved- " v hlave ješte predstavy predválecných cen atd., není
livé vuci poctiv~'m strádalum, jednak inflace tvorí
psychologicky lhostejná. Lidé stále vzpomínají míromnoho bezzúslužn)'ch ziskll a nov)-ch financních kapi- vých cen a posuzují láci nebo drahotu dle toho a zapomínají, že se též zmenily jejich príjmy. Zkušenost ucí,
táh"t,jednak pri poklesu kursl1 meny se pod cenou rozže se v nižší soustave císelné žije hospodárneji. Veliká
prodává národní majetek.
Proto jsem byl vždy stejn)'m neprítelem inflace jako císla, která vystrídala císla nižší, stále oslnují. Ve veldeflace, háje stabilisaci soustavy hospodárských císel kých císlech se zdá odstupnování platu vyšším kategoa penežní jednotky. Pokud beží o boj proti inflaci, byli riím kriklavejším. V této psychologii se zdá rozdíl mezi
platem 50 a roo tisíc vetším, nežli mezi 5 a ro tisíci.
všichni za jedno. Jinak pri deflaci, pro kterou byl skoro
V soustave velkých císel se nesnadno odstranuje nivellicel)' námc1 zaujat, ježto žil v klamných predstavách.
Slibovala se láce, jakoby láce byla dána jen císlem cen sace. Krise divadel a podobných podniku vzniká n:imnoze z toho, že nelze zvyšovati vstupné úmerne cea nikoli pomerem hladiny cenové a dltChodové, které
nám, ponevadž by toho lidé nesnesli. V rade podobn)'ch
obe musí stejne pri deflaci klesnouti. Láce, to je vyšší
blahobyt. ale ten se nedelá z císlic, nýbrž z práce a V)'- postrehu psychologic[{)-ch by bylo lze pokracovati.
Ale jen tyto psychologické momenty to mohou býti,
roby. Blahobyt se deflací nezvýšil, naopak snížil, ponerekl bych momenty psychologické setrvacnosti, které
vadž klesúní soustav)' hospodárských císel musí pridoporucují, abychom se zase casem, až to bude možno,
voditi krisi hospodárskou, penežní a financní. Tvrdilo
se, že budeme levneji nakupovati v cizine, jakoby se ku- vrátili ku vyšší penežní jednotce. Avšak cím déle bude
trvati nynejší stav, tím méne dúvodll muže býti ke
povalo v zahranicí penezi a ne zbožím. Bavlnu kupujeme za cukr dle svetové relace, která se nezmení, at už zmene. Po jisté dobe, až si úplne zvykneme vyšší soustave a úplne zapomeneme na mírovou, zbude nanejv)'š
kupujeme a prodáváme formálne ve vyšších nebo nižších
duvod mezinárodní
techniky menové, dUVOD, který
cifrách. Tvrdilo se, že se zvýšením kursu meny sníží
náš zahranicní dluh, jakoby se neplatil tento dluh V)'- v míru už vedl k menové unii s technicky stejnou jednotkou (frank, lev, dinar, drachna).
vozem zboží, a množství zboží, jež se koupí na svetovém trhu za dlužn)' million dolaru, jest stejné, at ie
kurs naší komny jak~'koli. Jen kdyby se znehodnotila
cizí mcna, na kterou zní dluh, vydelali bychom, jako vy- Jaroslav Stránský:
delali, kch byli dlužni do Nemecka marky. Ve státnim
Devátá válecná a ctvrtá státní.
rozpoctu se sICe objeví cizí dluh vyjádren nižší cástkou
Mohou býti žaloby na tak zvanou IX. válecnou
korun, ale korun, které nyní znamenají více práce a spotreby a proto se stejne obtížne dobývají z národního
pltjcku pova,žovány za válccnDu plljcku ve smyslu zákona o IV. státní pujcce? Otázka theoretická, ale ne
hospodárství jako dríve cástky vyšší. Toto vše se ukizalo, národní hospodárství pocituje zv)'šený tlak, pone- neaktuelní. Studuj ji, trpelivý ctenári, a co jsi se z prvního císla tohoto týdeníku naucil, v nekterém príštím
vadž verejná hospodárství nedovedou úmerné deflaci
prizpt''tsobiti své rozpocty, tlaceny jsouce hodnotne ros- jako bys našel. V praxi se zkouší ledaco, - praxe se
toucím vnitrním dluhem. Lec není zde úkolem psáti
praxí koriguje. Nebezpecnejší je blud, který se vloudí
o krisi deflacní, n)'brž o rozpoznání pravého zájmu na nebo vpašuje v theorii.
A tak se vyskytl' theoretick)r
pokus o dukaz, že sice zákon O IV. státní plljcce mluví
vyšší penežní jednotce. Ostatne zkušenost už poucila
o dl u h o p i sec h válecných pujcek, jež musí b),ti
všechny (nebo aspon skoro všechny), že národní hospodárství nemá na další deflaci zájmu, myšlenka stabilisloženy pri úpisu na IV. státní Plljcku (arg. 2, 3, 4, 6,
sacní zvítezila úplne.
7,9, ro, II, zákona ze dne 24. cervna 1920 c. 417 Sb. z.
a nar.) že však zákonodárce nemínil delati rozdílu
Lec co dále? Predpokládaje rovnováhu ve verejných
financích, rovnováhu v mezinárodní platební bilanci
mezi I ci IX. pujckou, jejíž dluhopisy neexistují, a že
a dostatecnou reservu Bankovního úradu, lze stabilisolze proto zákon interpretovati
ex ten s i vne tak,
vati kurs našich penez v cizine a tím i soustavu hospojako by mohl upsati IV. státní pujcku i ten, kdo nemúže
dársk)'ch císel doma. Je možno tuto soustavu podržeti,
složiti dl u h o p i s, ale kdo muže místo neho- složiti
je mOžno po hospodárské konsolidaci politické a hospopotvrzenku, že pújcku upsal, jak tomu je pri IX. válecdárské v Evrope prejíti ku mechanismu zlaté meny
né plljcce.
s touže nízkou jednotkou. Je možno arci též mimo deAle to nen~ pravda.
flaci prejíti k jiné penežní jednotce, konversí. Konversí,
These, že zákon o 4. státní pujcce nemínil delati rozto znamená prepoctením, takže by prepoctení nemelo
dílu mezi skutecn)rmi válecn)rmi pujckami a zálohami
v úpetí žádn~'Ch posunu majetkových a tudíž žádných
na IX. válecnou plljcku, o kterou se horejší v)-ldad
dllslec1klldeflace. Ale otázkou jest stále, máme-li zájem
jedine opírá, není správná. Tomu nasvedcuje toto:
I. Predevším text zákona, kde se mluví všude dusledna tom, abychom opetne žili v nižší soustave hospodársk)'ch císel a pri vyšší penežní jednotce.
ne o dl u h o p i sec h, t. j. titrech, jichž u záloh není.
Všechny ony zújmy, které se poutaly k vyšší penežní
2. Celý ráz zákona je restriktivní, jak je patrno na
jednotce získané deflací a znamenající posun ve procelé rade velmi prísných ustanovení o výberu pujcek
spech penežního kapitálu, zde padají. Konversí k vyšší
válecných ke konversi pripuštených.
penežní jednotce nikdo nemuže ani získat ani ztratit.
Prísná restriktivnost
zákona O IV. státní pujcce
Je-Ii pak pro národní hospodárství lhostejno, v jaké
plyne nejlépe z jeho § 13., kde se praví doslovne:
soustave císel žije, proc bychom precházeli treba kon»Každ)r, kdo obmyslným jednáním zpúsobil, že dlužné
yersí k \'yšší jeclnotce? Jsou pro to duvody psychoúpisy válecn)'Ch plljcek, jím proti predchozím ustanovelogické,
ním složené, byly prijaty, nebo se o to pokusil, bude po-
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trestán rádnÝm soudem pro prestupek, pokud zde ne'1í
skutkové povahy težšího trestního cinu; trestem jest
vezení od jednoho do šesti mesícu.« Vedle toho m{'tže
býti uložen trest vezení, nacež složené úpisy propadají.
Nemuže-li se u banky zjistiti, kdo se prestupku dopustil, musí se trest uložiti bance. Vedle soudního deliktu jest trestnost administrativní.
To je velmi výmluvná rec, která dává zákonu ráz zákona výminecného,
prísného,
restriktivního,
jehož
ustanovení nelze bez naprostého dukazu vykládati extensivne.
3. Chtel-li, ci nechtel-li delati zákonodárce rozdíl, lze
seznati jedine z toho, ceho positivne chtel dosáhnouti.
Chtel
methodou
konverse
ve spojení
s e IV. stá t n í p u j c k O u z ach rán i t í j men í
v e v á lec n Ý c h P u j c k á c h u I o žen é, j i n a k
z t r a cen é. To žádným zpusobem neplatí o zálohách
na IX. válecnou pujcku, ponevadž ty t o z á 10 h y
nejsou
ztraceny.
Proc ne?
a) Pokud jednotlivci upisovali u bank, stojí k nim
v pomeru komisionárském.
Nemohly-li banky jalw
komisionári dodati za složené peníze státních dluhopisu, musí komitentum peníze v plné sume vrátiti.
Vždyt banky penez techto u nich složených namnoze
ani do Vídne neodvedly, a ty, které je odvedly rakouské poštovní sporitelne, musí se hojiti na rakouské pozustalosti práve tak, jako všichni dodavatelé, jimž zustalo Rakousko dlužno. V tom smyslu rozhodl už nejvyšší soudní dvur opetovne, naposled v zárí minulého
roku. Jednotliví upisovatelé nejen tedy nepotrebují zachranovati svých penez uložených v zálohách na IX.
válecnou pujcku, a e a n i ne m a jí
na
tom
z á jmu, ponevadž mají nárok na plnou hodnotu a nepotrebují tedy upisovati 1'/. státní pujcku a dáti si pri
konversi líbiti srážku. Pro extensivní rozšírení zákona
o IV. státní pujcce na tyto upi sova tele není tedy vubec
žádného duvodu. Tím ale jest též už prokázáno, že není
pravda, že zákonodárce nechtel rozdílu delati mezi
I. až VIII. válecnou pujckou a mezi zálohami na
pujcku IX.
b) Pokud však upisovaly banky samotné na IX. válecnou pujcku a odvedly peníze poštovní sporitelne ve
Vídni, mají prímou pohledávku za pozustalostí Rakouska a jsou na tom stejne jako oni prumyslníci, kterým
dluhuje Rakousko ješte za dodávky. Kým nakonec jim
budou tyto pohledávky zaplaceny, zda Rakouskem ci
prostrednictvím naší republiky, záleží na konecném vyúctování státem prevzatého
majetku a prevzatých
dluhu, ale každým zpusobem jest to položka aktivní,
která bude padati na váhu pri tomto vyúctování. Tedy
ani pri prímých úpisech bank není jmení bez konverse
ctvrtou státní pujckou pro banky ztraceno a dotycné
zálohy musí býti Rakousku zapocteny k tíži. Toho všeho
není u vlastních válecných pujcek, kterých nám podle
mírové smlouvy není nikdo povinen hraditi. Kdybychom tedy prohlásili sami zálohy na IX. válecnou
pujcku za uskutecnenou válecnou pujcku, pripravili
bychom se sami o ohromné aktivum vuci Rakousku.
Jak pak lze tvrditi, že nemínil zákon delati rozdílu?
Je-li zde tak ohromný rozdíl praktický, byl by musil
zákon o IV. státní pujcce recené zálohy výslovne pojati
do válecných pujcek, aby tam byly, a neucinil-li toho
mluve striktne o dluhopisech, nemuže nikdy extensivní
interpretace proti úmyslu i znení zákona rozšíriti jej
na prípady zcela jiné povahy, je-li tím soucasne poškozen stát o stomilionové aktivum vuci Rakousku.
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c) Tím méne bylo by lze prohlásiti za úpis banky to,
co strany u ní upsaly a ona dle rozhodnutí nejvyššího
soudu musí stranám vrátiti. Tuto cástku jako cel e k
nelze považovati za válecnou pujcku zpusobilou k úpisu
IV. státní pujcky naší a to z nekolika prícin. Predevším
banka smí upsati prímo jen své nostro a dle § 9. zákona
o IV. státní pujcce lombard. Jestliže však upisovatelum
byly bankou peníze vráceny, kde je válecná pujcka?
Vždyt úpis byl tím stornován a zbývá regres za Rakouskem. Cel Ý rec e n Ý b o k nemuže býti predmetem
úpisu, ponevadž ohledne neho nelze provésti prozkoumání prísných upisovacích podmínek zákona o IV. státní pujcce. Vzpomenme na príklad podmínek ceskuslovenského obcanství, prukazu, že úpis - samozrejme
puvodního upisovatele - nevyšel z rukou ceskoslovenského obcana atd. Mimo to muže býti povaha strany
ruzna, takže patrí bud mezi upisovatele privilegované
nebo neprivilegované. Bez prísného zkoumání jednotlivého úpjsu není konverse. Prípad se musí zkoumat! dle
§ 8. z-ákona verejnými listinami a správnost údaju jest
pod trestní sankcí soudní.
Není tedy možna these, že zákon nechtel ciniti rozdílu mezi I. až VIII. válecnou pujckou a zálohami na
IX .. válecnou pujcku bez jakéhokoli dukazu. Mezi
obema prípady jsou nejzávažnejší rozdíly, které extensivního výkladu naprosto nepripouštejí. Jen výslovné
znení zákona by pri takových rozdílech mohlo je
pojmouti do válecných pujcek, ale presné znení zákona
s prísne restrinktivní tendencí mluví jasne proti tomu,
zákon mluví dusledne o d u h o p i sec h válecných
pujcek.
N a otázku v záhlaví tohoto clánku lze tedy odpovedeti jenom negativne. Z á oh y n a IX. vál e c n o u
p U j c k u n e j s o u ž á d n Ý m z p u s o b e m v á··
lecnými
pujckami
ve smyslu
zákona
o IV. stá t n í p u j c c e. V zákone není niceho, co
by pripouštelo jiný výklad. Vec není sporna.

I
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Slovanstvo
Prof. dr. Jar. Bidlo:

-Co jest to slovanská politika?
Velmi casto se u nás s jisté strany ozývá výtka, že
naše vláda (zahranicní ministerstvo)
neprovádí politiky slovanské. Co tímto výrazem dlužno rozumeti,
jaké jsou cíle a cesty s lov a n s k é p o i t i k y, nikdo
dosud náležite neurcil a proto pojem »slovanské politiky« jest velmi mlhavý. Co asi se tím rozumí, možno
se pouze dohadovati z konkrétního, casto opakovaného
stesku, že naše vláda se nechtela zúcastniti tažení za
úcelem povalení bolševické vlády v Rusku. Nekdy se
to vyjadruje také výtkou, že náš národ a stát nepomohl
a nepomáhá Rusku v jeho težké krisi tak, jak by byl
povinen jakožto stát slovanský. Z toho tedy by vyplývai
záver, že jedním z úkolu slovanské politiky by bylo, aby
slovanské státy odcinovaly nebo potlacovaly vnitrní
revoluce v jiných státech slovanských nebo jinými slovy
pomáhaly tem, kdo byli revolucí zbaveni politické moci
a vlivu, aby ve svém domove zase moci a vlivu nabyli.
Ponevadž takovýto záver jest ponekud podivný a nezvyklý, zdá se mi, že jest potrebí rozebrati a osvetliti
pojem »slovanská politika«.
Že »slovanská politika« není politika, jakou prová-
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dejí Slované na rozdíl od politiky, provádené N eslo- atd. Tím se rozumí politika provádená Anglií, Francií,
vany, nýbrž že výrazu tomu dlužno rozumeti jakožto
Italií - ale není možno mluviti o politice románské a
mravnímu postulátu cili myšlence, jak by mela vypagermánské nebo anglosaské. Práve tak není možno
dati politika provádená Slovany, jest patrno z toho, že mluviti o politice slovanské, jako o nejaké reálnosti.
politika jakou provádí stát jihoslovanský, polsk)T, bul- Politiky slovanské ve skutecnosti není. Jest jen poliharský i ceskoslovenský nikterak se neliší v metéldách
tika jednotlivých slovanských státu a národu (na pr.
a prostredcích od politiky státu neslovanských. DlužUkrajincu, ac tito samostatného státu vlastne nemají),
no-Ii výrazu »slovanská politika« rozumeti jako postuale tato se nicím neliší ve svých zásadách a metodách
látu, možno ríci zároven, že »slovanská politika« jest
od politiky státu a národu neslovanských.
Politika,
ideálem. »Slovanská politika« by nebylo nic jiného
kterou by bylo možno pokládati za nejakou zvláštní ponežli praktické provádení slovanské vzájemnosti,' byla litiku slovanskou neobsahovala by v sobe, kdyby byla
by to politika, kterou by meli vzájemne vuci sobe pro- .možná, nic specificky slovanského, nýbrž byla by vševádeti slovanské státy. Jednotlivé slovanské státy by lidskou. Tak rozumel slovanské vzájemnosti už starý
si mely predevším vzájemne pomáhati proti vnejším
Kollár: »N árod tak považuj jediné jako nádobu lidstva
neprátelum, a to bez ohledu na své vlastní zájmy a po- a vždy voláš-li ,Slovan', necht se ti ozve clovek!«
treby. Jakmile by se nekterý stát slovanský cítil ohroženým od neslovanského souseda, ihned všecky ostatní
státy slovanské, a predevším ovšem nejbližší sousedé
by meli spechati mu na pomoc. Prirozene také a zvlášte
v tom prípade by byli povinni Slované pomáhati svému
spolubratrovi, když by tomuto se dela krivda od nekteJas. Kodícek:
rého slovanského souseda. To by ovšem znamenalo, že
Úpadek v kritice.
by jednotliví politicky samostatní národové slovanští
byli povinni dopomoci nesamostatným
národum slo- - Byla to idylla, v níž se zapalovaly umelé blesky, byla
vanským k politické samostatnosti, když by tito si to to vážnost, spojená s chudobou? - jako svetlý .bod
práli a když by se v jiném slovanském státe' cítili utiv minulosti leží doby, kdy literární a umelecké projevy
skovanými, což by melo ten dusledek, že každý slo- byly necím velice duležitým a závažným, co se podrobovanský stát by se musel vzdáti a ze svého svazku provalo prísnému zkoumání se všech stran, co zapalovalo
pustiti jiné slovanské národy - tedy na pr. stát jiholidi, tvorilo spojence a neprátele, zasahovalo do so~slovanský bulharské Makedonce. Všechny státy slo- kromého života. Vzpomínáte? Kde jsou doby, kdy Spivanské by byly povinny vypovedeti válku Italii, aby vy- sovatelé pro odlišnost theoretického hlediska, pro disdala Reku, lstrii, Terst, Gorici a také své Slovany ve tinkci v konkrétním sou.du nenávideli se na smrt, debaFurlansku atd. »Slovanská politika« nebo jinak slovantovali do nocí a popsali archy papíru! Zvážneli a doská vzájemnost prakticky dusledne provádená byla by speli jsme, nebo jsme zlhostejneli jako domácí p~ni,
opravdovým altruismem,
skutecným
krestamtvím,
provázející bídu v podkroví a starosti lidí v souterramu
laskave shovívavým úsmevem?
Máte ješte na pameti
humanitou nejvyššího stupne. Ve vnitrních a zejména
sociálních pomerech slovanských by byla dusledne ko- chvíle, kdy pátky, o nIchž vycházely týdeníky, ctrr:áctideníky a neporádné mesícníky, byly význacnejšími dny
munismem, nebot slovanské vlády by musely prihlížeti
než nedele a svátky? Mnoho se od té doby zmenilo.
k tomu, aby nevládlo nadpráví a prevaha jedné vrstvy
spolecenské nad druhou, nýbrž aby každému se dostáJsem v posledních týdnech velmi zaujat zjevem, jenž
valo primerené odmeny za jeho práci a pricinení.
zcela kontrastuje se vším, nac jsme byli od let devadeJe-li »politika slovanská« neco jiného nežli politika,
sátých v umení a literature zvykli. Míním prípad
jak se jí rozumí obycejne, pak už to vubec není poliŠ vab i n s k é h o. Jakkoli je to nepríjemná funkce,
tika; výraz »slovanská politika« obsahuje v sobe vnitrní
rušiti oslavnou pohodu padesátníka, hymnicky opevaodpor (contradictio in adiecto) jako když bychom rekli
ného celÝm národem, pravím prece, že je padeláním
kulatý ctverec. Není pochyby, že, nemá-Ii se opakovati
hodnot ve velkém, co se deje s tímto malírem.
Není
svetová válka se svými zhoubnými úcinky, ohrožujísporu o tom, že tu jde o jednoho z nejnadanejších, techcími celou kulturu, musí se politika promeniti casem
nicky mistrovských kreslíru. Práve nadání tohoto rázu
v humanitu (sám náležím k utopistum, kterí v to verí
má býti mereno merami prísnými. Co však zríme? Ve
a jsou tu zcela urcité tendence, které porostou) a že spouste kritických clánku, jež vyvolalo jeho jubileum
Slované by mohli vzájemným sbližováním podstatne
a jeho výstava, nenalezl se jediný závažný hlas, který
prispeti k tomu, ale budoucí taková politika - humaby byl upozornil na meze tohoto talentu. Který by byl
níta by nebyla nic zvláštne slovanského, nýbrž zjev všeformuloval z hlediska vývojového, že Švabinský je po
lidský. Nemožno také popírati, že mezi Slovany stále
Slavíckovi a Preisslerovi krokem nazpátek, že to je
žije silné vedomí kmenového príbuzenství a lze shledati
malír v jádre vnejškový a neduchovní, akademich.-ý
mnoho dokladu k tomu, že se na nem staví jako na reálvirtuos, který svuj veliký kreslírský talent a svou velinosti a že není to ve všech prípadech pouhý prelud, ale kou píli promarnil v dílech, která nepraví nic podstattakové zjevy nejsou prece politikou. Jestliže naše vláda
ného ani obsahove ani formove, která jsou z hlediska
prijímá a podporuje ruské a ukrajinské emigranty, neduchovního umení hríckami. Ci muže býti ješte dnes,
provádí tím zvláštní politiky. slovanské, nýbrž pr )vádí
v této dobe, která zápasí o základní smery svého života
politiku ceskoslovenskou, která se svými zásadami a
spolec~nského, j;ž krvave s~ bije ~ nové p~incipy Ji!oprostredky neliší od politiky jiných státu, nebot ruskou
soficke formove a obsahove, nazvano vehkym umel1lm
emigraci J;>0dporují i státy neslovanské a zvlášte Nedílo, j~hož hlavní soucástku tvorí nahé ženské figury
mecko. Podporují ji všechny ty státy, které s ní pocímastného povrchu, uprostred pávu, tigru, zeber a rajek,
tají jako s politickým cinitelem v budoucím Rusku.
pod skalami a paraplícky za zálibného pohledu tvurMluvívá se o politice anglické, francouzské, italské
cova, ovenceného faunsky vavrínem?
Jaký to ideál
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umení, který je tu vytýcen za assistence kritiku od starých až po nejmladší, kterí pokorne prosí mistra za
odpuštení, že zbloudili svými snahami? Jaký duch je tu
propagován národu, až je velezradou, odvažujeme-li se
tuto ríci, že Švabinský bude historií zarazen mezi výtecné ovšem pracovníky druhého rádu, kterí nepovedeli
nic své dobe, kterí se vyhnuli všemu jejímu obsahu,
kterí pro vývojové boje formové neprojevili, lec nepochopení ! Avšak ani omyl v oceÍÍování Švabinského
významu, nad nehož je mezi našimi žijícími rada výtvarníku vetších, není tak typický pro kritickou lethargii, jež zmocnila se skoro všech, jako okolnost, že precenení všemocného mistra je u rady kriticky orientovaných duchll poznáno a známo! Neprál bych mistrovi,
aby slyšel soukromý názor, který o jeho umení chovají
nejen predstavitelé mladého vývoje, ale sami jeho komilitoni z »Manesa«! Tak hluboko nepoklesl kritický
smysl u nás, aby nebylo cíteno, že vynesení Švabinského do nebes jest ústupkem pred jeho mocí a pred
jeho národní popularitou - avšak odvahy vysloviti,
co jest poznáno, není. A tak rostou pred našima ocima, za prímé a neprímé spolupráce kritiky legendy,
které budou v ceste pravdivému poznání, jako byly rukopisy královédvorský
a zelenohorskS', horší omyty,
než byl omyl s Hálkem.
Avšak prí pad Švabinského
není jediný. Kritická
intensita, jež podrobovala od doby, kdy Masaryk, Šalda
a generace let devadesátých inaugurovali kritiku základních duchových a formových hledisek, každý pricházející zjev težké zkoušce, pominula skoro docela. Nemluvím o remeslných referátech denních listu, jež vždv
byly z velké cásti bezcennÝm tlachem neinformovaných
polovzdelancu, ale vzpomínám ohnivých krtu, jimiž musila kdysi projíti každá pricházející myšlenka a každý
uchazec o místecko v literárním živote. Víte ješte, jaká
merítka byla uplatnována na takovém Hilbertovi, Dykovi, M rštíkovi, Karáskovi,
Brezinovi,
Svobodové,
Martenovi, cemu musil vzdorovati
Dvorákuv
»Vádav IV.« atd.? Jak ješte jsme byli Šaldou a Sovou rozsekáni na kousky, když jsme ohlásili malým »Almanachem na rok 1914« skromný vstup na literární polícko - a byli tam prece konec koncu lidé jako Capci,
Špála, Hofman, atd., kterí snad neco prinesli do té národní stodulky? Prísám, že to bylo dobré, že se rezalo,
nebylo-li to práve z duvodu klikarských a osobních, což
bylo velmi casto. Ale nezapomínejme, že i rozvrstvení
na skupiny, cili kliky, a osobní záliby a nevraživosti
plynuly v hloubce prece jen z jakýchsi ideových duvodll.
Bylo v tom casto mnoho malosti a osobní ubohosti,
která byla obzvlášt k smíchu lidem života, jakými celkem byli literáti, vystouplí krátce pred válkou; ale
prece bylo v tom aspon jadérko ideové orientace, která
se proste srazila s orientací jinou. A proto byly ty boje
pres své výstrelky dobré, mnoho se v nich vyjasnilo a
nastala kritická differenciace, jíž by bez nich byl vývoj
nedoznal.
Nevoláme jiste po nekonecnosti starých polemik a
nejméne po neurbánním a zlovolném tempu, jímž byli
obzvlášt casto strženi spisovatelé, svými osobnostmi
,odpoutaní od plného smyslového života. Avšak i rychlý
pohled na literární a umelecký život ukazuje, že nynejší situace není zdravá. Ty tam jsou doby, kdy U1nelecké diskusse byly událostí. Ale vycházejí knihy, vynorují se myšlenky, pricházejí lidé - a cást umeleckého
života, jež tvorí hodnotící, usmernující a cíle vytycující
složku vývoje, jakoby neexistovala. To je snad poh.)·

dlné tem, kdož jsou slabí a delají prumernosti; vetšine
ctenárstva je básník jako básník, kniha jako kniha a
obraz jako obraz; snad je to také do znacné míry vkusnejší, úctyhodnejší a dospelejší delat dobr& vychovaného cloveka, který si myslí své, nebo Olympana, pro
nehož nic není pod sluncem nového, a který nechce
lidem kazit pohodlícka, dokud mu zase ten clovek dá
pokoj. Na konec to však nemuže vésti jinam, než ke
zbahnení, ke zmatení hodnot a k porušení oné hierarchie, bez níž není umeleckého života, té, že talent a síla
je necím, kdežto netalent a slabost nicím.
Nikdy u nás nebylo možno, aby hráli úlohu tak vyslovené nonvaleury, jako ted. Nikdy nebylo možno,
aby vstupovali do literatury a umení nejen lidé beze
stopy tvurcího talentu, proste lidé bez vzdelání a erudice, bez predpokladu, aby meli právo býti slyšeni.
Ctete-li takového Kalistu v nedelních »Ceskoslovenských Novinád1«, vstávají vám vlasy na hlave. Ten
clovek neumí pronésti jediné vety, která by byla myšlena aspon sextánsky, je to intelektuální bezkrevnost
- ale o tom cloveku se píší referáty, on se rozbírá,
a vydrží-li ješte nejaký cas, bude z ncho neco - totiž
nic, odené jménem literáta. Taková je až na dve, tri
výjimky skoro ta celá mladá generace, která sv:)'mi legracemi v »Disku« a jiných puhlikacích bude tak dlouhd
hrešit na to, že se je nechá rádit v tech zmatených vtipech, skradených ze všech koncu sveta, až z toho bude
»hnutí«. Ne, nikdy se mládež, která v jádre trpí tím,
že delala t. zv. válecné maturity, nekazila mlcící benevolencí a velkomyslnou patronancí tak jako nyní. Nejde o tyto hochy, ale jde o to, že práve moderní umení
postavilo si tak složité a povrchnímu
názoru neprí·
stupné problémy, že jest snadné lovení v kalných vodách. Ve skutecnosti jde O velmi vážn.é veci, jichž zlehcením v nezralých a netalentovaných projevech, vnejškem dosti podobných, otevírá se cesta reakci. Kdo jin;'
má být strážcem ryzosti a opravdovosti moderních V)'- .
vojových tendencí, ne-li ten, jenž s presvedceným postavením se na zkusmou a nejistou pudu vývoje spojil
kus života? Avšak kritik tak vynikající jako je p. Šalda, jenž po napsání programní filosofie agrárníkL1l11
stiskl delnou bratrskou ruku národne sociální, cte radeji Seiferta než Dostojevského? Jámám zase o mnoho
radši Vlastimila Buriána.
Vedle hanebných klikarských pomeru v denních listech, kde jsou pronásledováni vynikající umelci (na
pr. divadelní) nedouky a demagogy, vidíme laxní prijímání nezodpovedných a nevyzrálých projevu mládek
Reakce a exentricnost kvete. Jest na case, aby se to
zmenilo. Prispeje-li tento týdeník k restituci vážn:)'ch,
osobním vlivum neprístupných
kritických
metholl,
zjedná si zásluhu o ceský život kulturní.,

o

nekterých zálibách naši doby.
»Bnmbitky

leskly

se v mkolt a nOže krivé
jsme do zubu dali.«
»Jakousi ženu jsme vešeli nu. skobu lampy,
at tam tedy svítí.{(
»Smešné jsme hodnosti sobe dávali a vysoké
tituly námorní slt~žby.«
Tyto citáty z básni p. K. Schulze dostatecne ukazují na charakter jeho nové knihy »Sever, východ, západ, jih«: jest to
charakter hrícek. Podarí-li se p. Schulzovi predstaviti si spoceného negra, pravi: hle, takový jest náš život, pánové! Chce-li
ríci neco filosofického, vymysli si toto: »život je krátký a alko-
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holu mnoho« - a pri tom "odplivuje touhou«. Chce-li ukázati na
nevycerp2telnou krásu. bytí, dá vysázeli zvláštnim písmem rádku:
»Jime, pojd pít rum!« Chce-Ii obzvlášte hluboko proniknouti
do tajemství života, otiskne velkými literami prospekt paroplavební spolecnosti. Chcete-li vedeti, jaké jsou ženy, privedc nám
dívky, z nichž "každá mela za kmotra ptáka óhniváka a každá
byla pocata z devíti matek a jarní rosy.« Prejete-li si znáti,
jací jsou lidé a svet, zacne vám kreslit nocní námornickou krcmu
v krivolaké ulicce za prístavištem a pod stolem hrozného J acka
Divocinu, na jehož bradu kdosi dokonale štastný "plivl velikým
obloukem pres své myšlenky a pres tri stoly.« Náš autor má
k pravde týž pomer jako kouzelník ve Variété. V jeho knize
j('st trochu povídek, trochu básní a trochu cehosi nedosti artikulovaného. Vezmeme tuto knihu jako príležitost, abychom se
ponekud rozhlMli po ideách a zálibách mladé generace. Pan
Schulz neprináleží k ledabylé spolecnosti:
jeho spolustolovníci
pricházej i s programem obrody sveta, a p. Schulz se svedomite
podepisuje pod každý manifcst.
Kdyby literární typ, representovaný
p. Schul zem, byl mel
bÝval ce,t býti kdysi potkán Zarathustrou
na jeho pouti za
novým clovekem, nepochybujeme,
že by to byla bývala taková
scéna: Zarathustra, prišed vece,r do malélio mesta, byl zavolán
mladým mužem, který z prízemního okna upíral k velikému mesíci svou tvár. "Oh, Zarathustro«,
zvolal mladý muž, "vím, co
hledáš, a dovol. abych te na sebe upozornil. Poslyš: oh, bílá
r'lmena devcat z Manhaltanu!
oh, 259 stolu dvorany Atlantichotelu! Oh, multimtlionár
Goldmann! Oh, spocení' negri! New
York-Tribune!
Cizí mesta! Lupici nedobytných
pokladen! Oh,
~ir ?v1urphy, kourící Navy Cut! Jak se ti to líbí, Zarathustro'«
-- Ale Zarathustra
zvolal ve svém statecném stylu, zurive se
~meje: "Ty šibale, jinam se obrat!
Slyšel jsem, že náležíš
k spolecnosti oprávett sveta, ty navonená slinko, ty žádostivá
hubicko! Ale niceho nechceš napravovat, nebot jsi se vším spokojen, a díš-Ii: "syfilis«, domníváš se, že ríkáš: život je krásný.
Tancíš, privázán na jediný mesícní paprsek, a žadoníš, abys
byl považován za muže. Ješte neuneseš ani skutecnost, a ml uvíš-lt již o zmene svetfll kricíš jako papoušek, co jsi slyšel na
tržišti! Nemužeš neopakovati toho, co ti reknou! Zpívej však
radeji, jak se tobe sluší: "Iíoezná byla mesicná noc májová
a stríbrné oblácky pluly po obloze« - a necin sobe násilí. Ztrestal bych te za tvuj podvod, ale odpouštím ti, ponevadž jsi mi
pripamatoval mé vlastní mládí.«
Pan Schulz tvrdí na str. III, ž'eJ "m~1 kdysi srdce lehké
a veselé.« Ale není pravda, že mel srdce lehké a veselé. nýbrž
je pravda, že takové srdce má stále, a modlí-li se na str. II 2':
»Bože, ucin veselou duši mou !« - tedy pánaboha jen zbytecne
obtežuje. Vzpomene-li hladových delníku nebo stávkujících,
tedy
pouze proto, že toho vyžaduje slušnost a že je to jaksi cestná
povinnost <'Iena »Devetsilu«. básnické skupiny, jak známo, prolctárské. Vše, co p. Schulz cítí skutecne uprimnc, nep,rekrocuje
meze pocitu nejakého toho pierota nebo na pr. p. Otakara Hanuše. Mluví-Ii o delnících, cítíte, že tu máte co delati s necím,
co mu vtloukali do hlavy. Pocne-Ii však mluviti o "peti divokých Tomech«, o detektivu nebo 'o starém klavíru, vidíte, že
~e tu potkáváte s opravdovou zálibou. Mezi spoustou falešných
(etek je tu jeden opravdový pocit: jak je ten svet krásný a šiki:. To známe všichni z mladých let, kdy ješte pouhý
roky
stoupající mesíc vi stacil k pocitu osobního štestí. Pan
Schulz má ncpodcenovatelnou
výhodu prodloužooého
pubertního období. Jeho puberta je, abychom tak rekli, ze železa a
ncco vydrží. Posílá pohlednici a píše na ni:
<L

-:

»Ale vy nedostande
tuto pohlednici
nebot dnes v noci zemre Praha
a já ji tedy posílám
do krajin, které nejsou
vratte je nazpet.«
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Jak dobre známe ze vzpomínek tuto sladce spletenou zmet
pocitu, kdy clovek vlastne neví, co chce a Co si myslí. Nechteli
bychom ukrivditi tomuto smeru mladého umení: zemrelý Wolker se v nem priblížil k cinu. Ale v celku se hodláme opríti
tomu, aby ty kousky, které s clovekem provácli puberta, se považovaly za svetový názor a poselství nového života. Máme už
tOhO uprímne dost, tváriti se nad mladým umením jen vážne.
Paní Pujmannové
prísluší úctyhodná zásluha, že citovala nedávno verš, kde mladý autor tvrdí o sobe, že jest moudrý
jako medový kolác s mandlí uprostréd«, a že statecne rekla,
že mladý autor má vlastne pravdu. Pokud se týká p. Schulze,
vylícil sám scénlti, kde pricházejí c1ownové, »surové vtipy o sobe
ríkali, a každý mel na zadku veliké zrcadlo,« kterým zrcadlil
okolí; pak každý usedl, rozbil zrcadlo a "podobu svou ~ jiných«;
jeden sebral strepy »a di'el se jimi do krve, tragicky se tváre,
a ríkal, že predvádí spásu svcta«. Musíme ríci, že tento genre
je leCkdy k nerozeznání od! literární methody p. Schulzovy.
Pan Schul z nepíše »american
dJrink«, nýbrž AMERICAN
DRINK,
patrne z téhož pocitu úcty, z jakého se dríve psala
velkými písmeny slova národ, umení, pravda. Všimneme si.
která jiná slova dává tisknout velkými a tucnými literami. Jsou
to:
Quayaquil,
Rio
Plata,
Pálená
skotská,
Hon o I u I u, Tex a s, Rek I a m ní š tít y. Duševní pobyt
·v tomto ovzduší moderních putyk, cernošských tancu, oStrého
alkoholu, nejnovejších
vynálezu, tropických kraju jest pro neho
bledý útek od skutecnosti:
tak se dríve utíkali romantikové do
sveta katolicismu
a stredoveku.
Sedí-Ii clovek v Cechách a
píše povídku z Texasu, není to nic jiného než útek od skutecnosti, jako stýká-li se každý den se svým tatínkem a lící' na
základe této zkušenosti episody ze života divokého Toma. A pan
Schulz utíká od skutecnosti opravdu mohutne: jeho lidé cestují
z Quita pres Venezuelu do Britské Quayany, odtud pres Sibambe,
Riobamba, Latacunqua (»J<lká jména!« praví s poctivým údivelll
autor) do Georgetownu.
Nejedou-Ii náhodou tímto smerem, pale
ovšem jim nezbývá nic jiného, než žíti v nízkých' chatrcích
Djokjokarty,
kde však dlouho nesetrvají a žiji pak na drevené
verande hotelu v Tananarivu"
což však preruší. aby se plavili
trojstežníky,
pirogami nebo dokonce tampo-ony. Krátký pobyt
na ledovém Yukonu nesmí ovšem od doby, kdy byly do ceštiny
preloženy spisy J acka Londona, chybeti v Imize žádného moderního autora, ponckud dbalého své cti. Staré sentimentální
cešství jest úplne prekonáno, otevreli jsme, dukladnc okna do
svcta a mílovými kroky doháníme Ameriku:
máme už také
globetrotterskou
literaturu.
Ovšem, cešství se n(\dá úplne vypuditi, a tak, kdežto lidé jako London, Jensen, Hamsun, Kipling opravdu jezdili po svete, naši globetrotteri
zrídka opouštej í
kavárnu »Tumovku<<. Co to dalo Londonovi cestování, než pan
Schulz mohl napsati své povídky! To nám pripomíná dva momenty
z naší literární
historie:
dobu a.nakreontickou,
kdy
star1ci v backorách u kamen psali rozkošnické básne po rím. ském zpusobu, a pak onen okamžik, kdy Hálek byl svými prátely proste vyzván, aby nám nahradil Shakespeara. A tak litelární skupina, která má v programu nejužší primknutí ke skutecnosti, v pravde prináší panický útek od ní a volne a bezbolestne se potuluje po' svete bez zásad a _z závazku. Jest to
divoký útek do bezbolestné volnosti. Pan Schulz, nechtcje premýšleti o své domovnici, což je obtížné, vezme radeji do práce
Jacka Divocinu, což je lehké. V kavárne se snad v:wášejí nad
stoly nejaké skutecné bolesti, ale ve Venezuele není žádnýCh
obtíží. Jste-li unaveni stykem s lidmi. z vašeho okolí, odpocinete
si dokonale, položíte-Ii ke svým nohoum svázaného Sherlocka
Holmesa. A dtivoký Tom, jaká to pohova proti obycejnému
cloveku, kterého musíte bráti vážne! A jaký to idyllický klid
v duši, je-li bankér s lupicem zavren ve zdviži v horícím
hotelu! riic, na cem by záleželo.
Ti lidé, které p. Schulz net::há putovati souteskami Cordil1er'
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a pod sálajícím sluncem Ecuadoru, rvát se v krcmách a zabíjet, jsou jeho výtvory, a nemuže jim dát neco, ct{ho sám
nemá: mužnost. A tak oni V'tJvšech vážných situacích životních
holdují rozbredlému lyri~mu. Takový clovek, jehož jste byli
naklcneni považovati za pravého muže, když byl procestoval
jižní Ameríku s puškou v ruce, beží náhle v noci na poštovní
úrad v Quayaquilu, fnuká pred domorodým úredníkem a nutí
ho, :lby mu vydal dopís: »Vim urcíte, že mi byl poslán. Nevím
kdy a kde, nevím od koho ani kam. Nevím o tomto dopise níc
jiného, než že jej potrebuji. Prece mi nedokážete, že jsem sám
na svete.« Ponevadž domorodý úredník není dostatecne obeznámen s mravy pražských lyriku, nerozumí mu a má za to
býti ztrestán revolverem. Autor však stojí celÝm srdcem na
strane lyrismu, a proto se dopis na konec prece jen najde. Táž
mentalita v jiné povídce zpusobí, že pri požáru hotelu se ukáží
tyto pozoru~odné sentimentální zjevy: žena v plamenech tancí
a zpívá pred svým pokojem písen lásky a jakÝsi starý housli~ta hraje mezi prchajícími podivnou sonatu požáru, »až kdOSi,
nemoh'l slyšeti techto staccat, ho zastrelil«; slecna behá a
naríká, že jíž nedocte 'dopisu, který dostala, a nesmíme zapomenoutí, že pavouk zatím oprádá horici hotel ohnivzdornou
pavucinou, kterou pak najdou hasici. Tak, rekh bychom, je
zkreslován život zrcadlem na zadku, o nemž se zmínil p. Schulz.
Lonclon napsal krásnou povídku muži, který zemrel: zemrel
mužne a proste po marném zápase SI polární prírodou. Také
p. Schulz napsal povídku o dvou lidech, kterí zmrzli; ale ti
ntlzemreli jen tak obycejne, nejprve každý na jednom konci
duhy, a pred smrtí se jim rozvázal jazyk a oni si dukladne
porozpráveli o svých životech.
Náš autor, tento pozdní epigon »Zárivých hlubin« a »Krakonošovy zahrady«, ale bez vynikajícího intelektu brí Capku, se
aspon uprímne priznává k pravému stavu vecí, jenž spocívá
v tom, že nevidel spocených negru, nýbrž že videl nejvýše,
jakkoliv jest to tralJno ríci, spoceného p. Teigeho, a že nezná
zkaženoll španelštinu, nýbrž jen zkaženou ceštinu manifestu
»Devetsilu«. Praví-li: »Kolikrát jsem te navštívil, šang-haiský
prístave!« odkašle si a rekne potom pravdu: »Lec beda, veru
nebylo na mém snení nic pravdivého než nekterá malá pražská
kavárna se starým vrchním.« V tomto osvetlení jeví se pak
ovšem civilní svetový názor »Devetsilu«, této obrodné skupiny,
v pravé podobe. A nám nezbývá, než opríti se tomu, aby tento
detský romantism byl pokládán za positivní sílu v našem duchovém svete. Zde chápeme na pr. také sklon ke komunismu:
prirozenému romantIsmu této skupiny jeví se bolševik címsi
práve tak prítažlive neskutecným, jako J ack Divocina, a Lenin
tu má štejné dekorativní hodnoty jako hlídac na opušteném
majáku. Tito mladi básníci si zakládají na svém sociálním
pathosu. V praxi se ovš'l~m ukáže, že cestou z Quayaquilu do
Tananariva vyprchají všechny sociální problémy, a že onen potulný námorník, tak tvrdošíjne se vracející v mladé literature,
znamená uprímnou touhu po nezávaznosti. »Zivot je krátký a
alkoholu mnoho«; tyto triky jsou nejlepší zpusob vyhnouti se
vážnému premýšlení o tom, cím život skutecne jest.
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stupnované intensíte. Naskýtá se tedy velmi vážná otázka, zda
mají tato díla prímý význam i pro vývoj naší hudby nynejší.
Zda též soucasná generace skladatelská - a mám tu zajisté
na mysli predevšim mladou generaci' - muže ze Smetanových
skladeb získati. Nejde tu o zisk ideový - o tom nelze pochybovati. Tyto ideové podnety však umelcum nestací. Umelci žiji ve
svém svete umeleckém, jenž sice sterými nitkami souvisí se skutecným životem, ale prece je svetem pro sebe. Hudebník žij't'J
v »ríši tónu«, to je jeho materská rec, do níž si prekládá vše,
co prožívá. To, co je pro laiky »technikou« jeho umení (nekterí estetikové by rekli dokonce »pouhou technikou«), je pro
neho podstatnou cástí invence, Jen neplodný snílek myslí
v ideách, jež však pro jejich abstraktnost nedovede realisovati,
nebo jež realisuje jen nedostatecne. Pravý umelec chce tvorit
konkretní díla, proto myslí v konkretním svém materiálu.
A tento zformovaný materiál - v prípade skladatelove ryze
hudební útvary - tot technika jeho umení. V tomto smyslu
slova tedy se mužeme ptáti: Jaký význam má hudební technika
Smetanových skladeb pro soucasné skladatele? Patrí ješte do
prítomnosti nebo již jen do minulosti? A s touto minulostí
zacneme.
Ze díla Smetanova své doby, t. j. když byla tvorena, stála na
výši soudobé techniky hudebni, je nesporné. V tom je veliká
zásluha mistrova, že novou ceskou hudbu rázem póstavil na
svetové niveau, a 1eho prímí následovatelé, Dvorák a Fibich,
r;neli po té stránce práci znacne ulehcenu. Stacilo, aby na Smetanových základech budovali dále a po svém. Ten, který v té
dobe osvetlil teoreticky problém hudebního našeho vývoje, byl
veliký spolubojovník Smetanuv prof. Hostinský. Po smrti
Smetanove nastává umlknutím Hostinského jakási bezradnost.
Príkré boje drívejší utichly a hledána byla syntesa protichudných smeru. Ale tato syntesa, nerízená jasným stanoviskem
teoretickým, dopadla na konec spíše jako kompromis. Fibich,
pevný stoup'CjlleCWagnerovské opery v llMessinské neveste«,
pripouští pomalu do opery prvky starší opery i na úkor dramaticnosti, Dvorák, zástupce absolutní hudby, pokouší se - proti
své prirozenosti - o programní symfonické básne. Z mladších
jediný Foerster šel vedome cestou Smetanovou, jak bylo patrno
na jeho »Eve«. Zustal však nepovšimnut, ba spíše vzbudil odpor
pro svou stupnovanou polyfonii. Tenkráte ponejprv vzniklo (v t.
rec. »mladé hudební generaci«) heslo »Z pet k S m e ta n o v i«,
což melo znamenati: n á v r a t k j e dno d uch o s ti! Bylo
to heslo diletantu, a skutky, jež následovaly, nestojí za rec; ale
heslo samo bylo typické, pretrvalo svou dobu a vrací se opet.
a opet. my se k nemu vrátíme pozdeji, abychom ukázali, jak ti,
kterí je hlásali a hlásají, znehodnocují nevedomky dílo Smetanovo.
Mezitím, co naše hudba, vyjímajíc Foerstera, zustávala státi
v stadiu, Smetanou daném, v cizine to rašilo. Pripravovala se
opravdová revoluce hudební, jež se na obratu obou století uskutecnila. Jmenuji její "hlavní zástupce, Debussyho a Strausse. Jako
vždy pri umeleckých prevratech beželo i tu o revoluci jednostrannou, totiž ha r m o nic k o u. Slo o úplné uvolnení hudební harmonie z pout, jimiž byla až dosud vázána. Výsledek,
k nemuž se dospelo, je. úplná libovule harmonická. Nejde jen
o to, že jsou dovoleny jakékoli akordy, nýbrž o zmenený zpusob jejich chápání. Tyto akordy, velmi složité, se neanalysují
jako souzvuky tech a tech tónu, nýbrž vnimaj í jako celek, jako
zvuky urcitého zabarvení. K témuž konci smeruje i nový zpu'
sob instrumentace, jenž pomíjí drívejší cisté barvy orchestrální
jemu jde jen o celkovou syntesu,
•.• udhražuje je smíšenými.
o barevný dojem. Z psychologického hlediska možno tento smer
('znaciti jako h ude b n í sen s u a i s m u s, nebot nalada, resp.
výraz hudební pramení tu ze smyslového dojmu, jenž si nežádá duševního zpracování. Negativní dusledek tohoto stanoviska
je degenerace melodie. Vyskytuje-li se vubec, je pouze jediná
_ tedy hudba homofonm - ale obycejne kle:sá melodie na
pouhé figuracní úryvky.
Dr. Otakar Zich:
S novým stoletím objevuje se tento smer i u nás; heslo bylo
dáno tuším pri provedení Sukovy »Pragy«. Minula již, pravi10
Smetanovská hesla.
se, idylická doba Smetanova a Dvorákova, doba kvintakordu,
I.
doba tóniky a dominanty. Je doba nové hudby, hudby NováV jubilejním roce Smetanove lze ocekávati právem, že litekovy a Sukovy. - Dnes, kdy nám celotónové a jiné harmonie
ratura o SmC!1:anovibude valne rozmnožena a obohacena. Chci
j~ou bežné, steží chápeme tehdejší nadšení v jeho velkolepé
se zde omeziti na ryze umelecký význam mistruv a ješte i tu
jednostrannosti. Ale - sensualistické víno bylo vskutku silné
rešiti otázku speciální. Smetana je predevším tvtlrce nové ceské
a naši skladatelé se jím opájeli. Vznikla škola, jež se znenáhla
hudby _ celý její další vývoj pramení z jeho dila. To je histostávala oficielní predstavitelkou soudobé ceské hudby.
rický význam Smetanuv a skrývá v sobe též radu diHežitých
V této škole došlo pochopitelne ke kritice hudby Smetanovy.
otázek, jejichž rešení by ukázalo jednotný puvod a souvislost
Nebyla to kritika ideová,' jako za casu boj u o wagneriánství,
celého našeho hudtJbního vývoje, 'i tam, kde se povrchnímu ponýbrž kritika odborne hudební, technická. Proto mela veliký
hledu jeví jako smes ruznorodých a na sobe nezávislých složek.
a prímý úcinek na mladou generaci hudební u nás. TlumocníAle Smetanova díla byla nejen první, nýbrž i první zcela velká
kem této kritiky byl Hoffmeister ve svých cláncích a zvlášte ve
své knize o B. Smetanovi.
clila naší moderní hudby, dila, která dosud žijí v plné, ba vlastne

-fp.-

I

I

I

Prítomnost

17. ledna 1924.

Je pochopitelno, že smer, jenž pokrok hudby vubec stotožnoval s pokrokem harmonické stránky její, nemel valného zá~mu na díle Smetanove. Temto harmonickým nadšencum zdálo
se stanovisko Smetanovo zastaralé, prekonané. Jeho dilo, harmonicky jak soudili primitivní,
nemelo jim vubec co
ríci. A tak uplatnuje se v tomto kruhu heslo "P r y c o d S m e;ta n y« - byt i verejne nevyrcené. Na prvni pohled by se
toto heslo zdálo aspon in puncto harmonie oprávneným;
jevít
se v hlavních dílech Smetanových nápadná prostota harmonická
a pruhlednOl:;t instrumentacní.
Ale opravdu jen - na první pohled. P r v n í chybou recené kritiky (a kniha Hoffmeistrova
je toho dokladem) bylo, že znala dílo Smetanovo prí 1 i š povrchne.
Studujeme-li skladby Smetanovy po harmonické jejich stránce,
shledáme podivný zjev. V první dobe jeho tvorení, až do definitivního návratu do Cech, je totiž harmonikem na svou dobu
smelým. Libuje si v harmonických
príkrostech
a anticipuje
zvlášte ve svých klavírních skladbách leccos z toho. co je. príznacné pro naši moderní harmonii:
celotónovou stupnici, soucasné spoje nekolika harmonií a j. V pOSlední periode své tvorby,
bohužel násilne prervané (Druhé kvarteto, Pražský karneval, ale
již též v »Certove stene«)
stává se mistr opetne v harmonii
i v instrumentaci tak smelým, že tu predstihl soucasnou hudbu
evropskou o dobrých dvacet, tricet let. Z toho plyne, že Sm:e~
tana dovedl být harmonic~
smelý a jest jen otázka, proc byl
ve své strední dobe, kdy tvoril své národní dílo, harmonicky
tak prostý, rekl bych takrka ask~tický? Odpoved na to dává
nám mistr sám ve svém dopisu A. Cechovi ze dne 4. cervepce
1882. V nem definuje »Smetanovský
sloh« svých oper jako
»sloucení melodií i jednodušších
se vždy svedomite volenou
harmonií.«
.
TeTllto klasický výmer Srootanuv jasne ríká to, k cemu skutecne dospejeme rozborem mistrových skladeb ze strední periody jeho tvorby: že totiž nepatril k smeru harmonickému.
který jsem svrchu urcil jako hudební
sensualismus,
nýbrž
k smeru prozatím rekneme melodickému,
jejž dlužno
s psychologického hlediska oznaciti jako h ude b n í in tel e kt u a I i s m u s. Rozumí se, že tímto terminqm není mínena nejaká suchá, rozumová hudba, nýbrž taková, jejiž nálada a výraz pramení z h ude b n í c h myš len e k, t. j. z melodií.
J sout melodie skutecnou obdobou myšlenek obycejných,
t. j.
slovních, mají též svoji vnitrní logiku, ovšem hudební, a své
spjetí. Naslouchá-li hudebník sledu melodií, koná, duševní akt
obdobný tomu, jako nasloucháme-Ii
rade vet, jež nám neco
sdelují. Tedy termin »intelektllalismus«
neznací nedostatek citovosti, nýbrž jen prame;n citu.

Psychologie
Leninuv duševni typ.
Na politiku bylo až dosud velmi málo pohlíženo z psychologického hlediska, a prece práve psycholog mohl by casto tam
objeviti souvislost a zákon, co jinak jevi se osamelou náhodou.
Politika není delána pouze hospodárskými
pomery, nýbrž také
lidmi: a ti podléhají dozoru psychologovu. Tak by bylo úkolem
velmi jemným a záslužným zjistiti, do jaké míry na príklad
Marxovo
dílo, zdánlive
tak obj'ektivní,
nese stopy
duše'
svého tvurce, do jaké míry podléhalo vnitrním
zvláštnostem
jedince. Prikládáme
dnes úryvek ze znamenité
knihy »K o rper b a u u n d C h a r a k t e r« od dra E. K ret s c h m e r a.
nemeckého psychiatra a neurologa. Nazvali jsme tento úryvek
»Leninuv duševní typ«, ac autor sám se o Leninovi ani slovem
nezminuje. Ponecháváme
ctenári, který neco cetl o Leninove
osobnosti, aby sám posoudil, jak dokonale zapadá tato osobnost do onoho okruhu vudcovského typu, který dr. Kretschmer
vymezuje jmény Robespierre, Calvín, Bedrich Veliký. Myslíme,
že shoda s Robespierrem, jak se ukáže, jest nápadná. Jest zajímavo, že evropská politická publicistika casto již prirovnávala
charakter Leninova díla k dílu Bedricha Velikého, což v tomto
psychologickém
osvetlení se jeví
jako' dusledek príslušnosti
k stejnému duševnímu typu. Predkládajíce;
úryvek z Kretschmerovy knihy, prosíme ctenáre za odpuštení, že autor rozdeluje lidské povahy na c y k 1 o t h y m n í a s c h i z o t h y m n í.
Neracte se lekati jmen, nýbrž je pojmete zatím jako libovolné
oznacení (jako x a y) pro obsah, který se ukáže v plné plasticnosti. Pripomínáme
predem, že Lenin prísluší duševne (není
nám dosti jasno, zda také telesne) do okruhu t. zv. s c h i z 0th y mn í h o.
,.,
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Pokud se týká schopností k politickým a vudcovským rolím,
tu nalézáme v cyklothymním
založení povahovém cetné príznivé cinitele: radostný vzmach, optimismus,
odvážnost, rychlý
pohled, pohyblivost,
prýštící praktickou
energii. Dále: zdravý
lidský rozum, prosté zpusoby, praktický smysl, srdecnost, prí~
vetive-sprostredkující
obratnost
v jednání s lidmi.
Naproti
tomu chybí cistým cyklothymikum
prumerne
tvrdost charakteru, idealistické
vypetí a pevná zásadová duslednost
a metoda. Cyklothymní kov je sám o sobe ponekud mekký. U velikých vudcích mužu prevahou cyklothymní
povahy shledáváme
proto, pokud je dosud možno prehlédnouti, vždy znacné schizathymní
složky. Na nekolika
životopisne
snadno prístupných
príkladech mohou se do dneška mezi cyklothymiky
vytknouti
tyto vedoucí typy:
J. odvážní, krkolomní
podnikavci a hrubí lidoví rváci;
2. hbití, velkorysí organisátori;
3. snášeliví politictí sprostredkovatelé.
Podivuhodný
príklad geniálního vudce, jenž v sobe spoJuJe
obe první stránky cyklothymní
bytosti, jest Mirabeau, suverenni vudce v prvních bourích francouzské revoluce. Zevnejškem
byl kulaté postavy s krátkými údy, plný temperamentu.
ohebné
mekkosti a pohyblivosti.
Mel práve tak dokonalé nadšení odvážného podnikavce jako opatrnost a obratnost sprostredkujícího
politika; byl to ohnivý duch plný recnického vzmachu a žhavé
smyslnosti, plný vtipu a sebevedomí; pri tom však vždy spravedlivý a urovnávající,
prudký sveták, hý.hl, hrác a dluhar
s nejgalantJ1lejší minulostí a prece dobrosrdecný
jako díte, muž,
který žil a nechal žíti, prítel lidu, jenž každému žebráku vtiskl
do dlane zlafák, povolný a shovívavý k drobnému lidu, muž
populární až do posledních koutu venkova a s naivním zalíbením se tešící své popularite,
mistr lidové, strhující
výrazové
schopnosti, jenž ovládal nejprudcí
debaty s jistotou, urovnával
je a pronikal humoristicky
prívetivou formou, a dovedl v nejsušší listine nekde uplatniti
duchaplný nápad
nebo puvabný
obrat. Byl bez vrtochu a ne nejcistší mravnosti, ale naveskrz velkorysý, rozhodný, zdravého lidského rozumu bez fanatismu a doktriny. K typu lidových hrdinu, podnikavcu a rvácu jmenujme jmena
Bliicher a Lutht'r. Oba ukazuj í sklon k duševní kolísavosti;
s druhé strany pak také silné schizothymní
rysy. Tato prísada
jest jiste u obou prícinou pevnosti vule a známek fanatismu.
Jejich typu chybí poddajná snášelivost a organisacní schopnost,
které vyznacuj í jiné cyklothymní talenty. Jejich velikost je v jejich prudkém ohni, jenž hlavne v prvním rozmachu vše zapaluje, strhuje, unáší a uchvacuje, zatím CO vybudování a upevnení
je prenecháno
jiným. Citová' politika Lutherova
bez systemu
(selská válka) a dobromyslná
otylost jeho vladaru vtiskuje pocátkum nemecké reformaée
po stránce organisá.torské
svou
pecet. Bliicher a Luther byli muži bezpríkladné
lidovosti. Lidu
se líbí to, co je na nich zároven hrdinného a detinského, prímé,
cestné útocení, jejich bourlivý hnev a vzdor, jejich jímavá,
jadrná rec, jejich vernost a jejich hrubozrný
duvtip.
Docela jinak vyhlížej í hrdinové
schizothymniho
tempera.mentu.
Jej ich úspechy spocívaj í hlavne v techto stránkách
schizothymního
charakteru:
v pevnosti a systematické
duslednosti, beznárocnosti,
spartanské p.rísnosti a stoické síle odporu
proti útrapám,
chladu k osudu lidského jednotlivce
5 jedné
strany, s druhé v zjemnelém ethickém cítení a neporušitelném
nadšení pro spravedlivost, hlavne v jemném sluchu pro vzdechy
slabých a ranených,
precitlivelém
soucitu, hnusu a pathosu
k utrpení a morální bide lidu, k špatnému zacházení se zvíraty
a potlacenými trídami lidu, v sklonu k idealismu vubec. Rub
techto predností jest jistý sklon ke všemu ztrnulému, doktrinárskému,
jednostranne
úzkoprsému
a fanatickému,
prumerný
nedostatek
shovívavosti,
volné prirozené
lidskosti, nedostatek
porozumení pro konkrétní situaci a pro svéráznost cizího 'jednotlivce.
Dají se rozdeliti v tyto skupiny:
1. cistí idealisti a moralisti;
2. despoti a fanatikové;
3. chladní vypocítavci.
Poslední skupinu krátce odbudeme jako méne duležitou. Diplomatický
zpusob hrabete
Metternicha
ukazuje
mnohé tyto
rysy. V Schillerove
vylícení vojevudce Valdštýna krásne vystupuje tento opatrný, nenáladove
chladný, vypocítavý zpusob
ovládání lidí a pomeru, v paradoxním
a prece biologicky naprosto správném. spo j ení s mysticko-metafysickým
sklonem pravého schizothymika.
Voltaire je hubený, vychytralý a sarkastický mužícek:
»Budte cnostní,« píše svým prátelum, »Ižete,
lžete! Musíte lhát jako dábel, ne ostýchave, ne na nejaký cas,
ale odvážne a ustavicne!«
Jako je schizothyrnní okruh povahový vubec pln protikladu,
extrému a bez stredních poloh, tak se príkre staví proti tomuto
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Prítomnost

chladnému, pruznemu,
cástecne naprosto amorálllímu
typu patetická vášeJ1 a prísná neoblomnost cistých idealístu a moralistu.
] ména Kant, Schil1er a Rous.seau približnc oznacují tuto skupinu. Jest zvláštní u techto povah, že byt byly stranou praktického života a - vyjma Schil1era
také se proJ1 nehodily,
prece docilily prostÝm vyslovením myšlenek ohromných úcinku,
které daleko predcí velikostí a trvanlivostí
dej inné výt vory
onech praktických
vypocítavcu.
Nestálý,
plachý precitlivelec
!{ousseau.
bojácný samotár
s citlivustkárským
stihornamem
v nitru, strhl ze svého lesniho úkrytu duši francouzského
lidu
do vlnobití, které se stalo jedním z nejbezprostrednejších
popudu
velké revoluce. »Priroda«,
»Lidské právo«, »Státní smlouva«.
On prímo vytvoril hesla, na která ješte cekala doba. tehotná
ciny. Podobný vztah má železnÝ »kategorický
imperativ« Kantuv, vubec Kantuv a Schil1eruv idealismus k svetovým dejinám
války o svobodu, ba i k trvaj icímu vytváreni se jisté strany
klassického prušáctví.
Vliv takových a cetných menších schizothymikú
na dobu spocívá v príkre protikladném
zpusobu jich pocitii a logické formulace. Nejsou lidmi, kterí vidí všude více nebo méne dobra
a zla, kterí všude nalézaj í reelní možnosti a východiska.
N evidí možností, nýbrž pouze hroznou nemožnost,
nevyhnutelné
r;ebezpecí, neudržitelnost,
príkré prekážky. "Až sem a ne dále.«
Nevidí C't'..st,nýbrž pouze j edillou cestu, jediné rozcestí: bud anebo. Tady do ráje, tam clo pekla . .P.rudiká nenávist se mísí
s dojemnými
touhami;
ostré karikatury
Schil1erových dramat
z mládí, utopistické
idealismy
Rous.seauovy,
jediný kategorický im_perativ. »mužeš, protože musíš!« Tak vedou jedinou
linii, která vyhlíží tak rovnc a jednoduše, strledem vší skutecnosti. Tak razí prudká i chladná hesb, tech nekolik málo silných slov, která projíždej í až do kostí polovicatému, setlelému
a dusive tesklivému století. Jsou hrdiny velikých období prevratu, která už nemohou potrebovati
realistu, období, kdy je
nemožné ješte jedinou možností.
Do sobe uzavrené myšlel1l se zde stává ne skutecností,
nebO( to je nemožné _ ale silne pusoDlcím kvasem pri prevádení jedné dejinné skutecnosti do druhé. V jistých dejirU1e zaostrených situacích bývá toto kvašení vyvoláno' úcinneji o samote vymyšlenými hesly byl i prostred11lch fanatiku a utopisttl,
než všemi reálne politickými
pokusy a úvahami. Tento kvasivý vliv do sebe uzavreného,
osamoceného
?nyšl'ooí, jednostranne prísné, ostre protikladne zaostrené myšlenky pozorujeme
dokonce na ethickém ucení velikého, osamelého myslitele Kanta,
které vyšlo v suchém uceném slohu, beze všeho prednáškového
vzletu, bez ohlCjdu na davové pusobení. Již casteji vyvolalo podobné nevinné heslo z tiché pracovny ucencovy zvucnou ozvenu
ve vášni denních boju, ba i náhlé, výbušné roznÍCení nabitého
ovzduší nekteré doby, pl-ed nímž puvodce sám ucouvl a se podeJsil.
V tom leží vnitrní príbuznost
idealistického
s revoluc~ím,
to, co nás privádí k typu schizothymních
fanatiku a despotu.
Všechny prvky nejvzepjatejšího
mravního
idealismu nalézáme
v postavách skupiny Savonarola,
Calvin, Robespierre,
prikrý
ethický názor, v sebe uzavrenou, vlivum neprístupnou
posedlost
myšlenkou doby s bezohlednou
nanávistí
ke skutecnosti,
ke
kráse, požitku, ke všemu, co se sebe tišeji usmívá nebo kvete
nebo pucí. Zustává pouze cisté, hole, ethicky-náboženské
schema.
Lidství, kte,l"é z bledé bázne se stalo ctnostným, kolem dokola
zamrížováno. Kde se ukáže neco, co by s'e mohlo sebe méne
dotknouti kategorického
imperativu,
jej zastíniti neb odstrciti,
kde neco živého pucí - tomu se setne hlava. A nad tím vším
Robespierre-krvavý
pes?
e, žák Rousseauuv
a nežné matky
prírody, plachý, nežný snílek, blede. cnostné strašidlo, nestvtll'ný
a príšerný ucitel. Bez citu pro svou nestvtlrnost . .T e zcela zabrán
v cetbu »Contrat social«, své oblíbCiné knihy, kterou prekládá
do skutecnosti s pedantickou pécí. Necítí. co pusobí. Sráží dále
hlavy s nepodplatitelnou
spraved1ivostí.
Necítí pri tom niceho
vyjma cnost a ideál. Necítí, že to bolí. Pri tom skládá básne
jako II6lderlin a prolévá slzy pohnutí, když mluví. Proste me~(ácký, slušný, skromný, jemný'. cituplný domácký clovek, jenž
be niceho tak neobává jako hlasitých oslav a dam.
Jev
dej inách málo osobností, které predstavuj í tak klasicky
cistou kulturu schizothymnÍch
vlastností
v jejich nejbizarnej~"Ích protikladech, jako Robespicrre.
Nejmrazívejší
cítový chlad
tesne vedle citupné prepjatosti,
hrdinný vzlét a ídylícká blouznivost, nejvyšší
idealísmus a nejvctší
hrubost, fanatická pevnost a náhlé selhávání rozhodnutí,
dojem záludné uzavrenosti
pri nejprísncj ší velJlosti zásadám. Neco nevrlého, neduverivého,
nabruceného, pedantického, plachého. Cnostný vrah, netvor z lidskosti. "Fanatik
chladné a prece sešílevší rozvahy.« Podivi1ý
idealista. Mirabeacl, jeho cyklothymní
protinožec, praví, potrásaje nad ním hlavou: »Tento clovek verí všemu, co ríká.«
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Tutéž scliizothymní trojici ídealismu, fanatismu a despotismu
nalézáme ve vetší a prozíravejší
osobnosti Calvinove. Robespierre pusobí jako jeho zkarikovaný
dvojník v jiném století.
idealisticky
theoretická
revolucní vláda Savonarolov\l
ve Florenci, Calvinova v Ženeve a H.obespie-rrova v Paríži
jsou si
historicky podivuhodne podobny. Také ze Savonarolovy
kutny
vyhlíží hrozive úhlový profil. Schizothymní
jednodenní výtvory
menších duchu se borí po krátké dobe, zatím co Calvinova církevní ústava se udržela jako zkamenelý pomník velkého schizothymního
ducha po staletí, teprve pozvolna s'tt promenuj íc
v lidštejší; prísné organisatorská
ve stavbe, ostrá, chladná, systematická,
plna prísného mravu a fanatické
prelsvedcívostiJ
útocná, nesnášelivá, cistá myšlenka jasné slovo, bez obrazu,
. bez úsmevu, bez citu, bez humoru,
bez smírení. Že Calvin
hlavne z theologických
duvodll popravil ve ctyrech létech více
než p:J.desát osob a ješte více jich vypovedel, je méne známo.
Cyklothymik Luther míni naopak, pokud se tohoto týká, že »kati
nebyli nejlepšími lékari«.
V chladnokrevné hrdinné pevnosti Bedricha Velikého konecnc
slaví schizothymní
síla povahy j íste své nejvetší triumfy. Osvícený absolutismus
jeho státní osoby, zrcadlící
ho ve všech
jednotlivostech,
byl strojovým schizothymním
zázrakem, vyrobeným z abstraktního kategorického
smyslu pro povinnost, spartanské jednoduchosti
a tvrdosti, ohromného pedantství a presné
logické systenlaticnosti,
již král sám ovládal ve smyslu filosoficko-abstraktne
zbarveného
rozumného a cnostného
ídealismu,
p.ri cemž prísné schema spravedlnosti se krížilo tu a tam s vyšl'tthlým vladarským rozmarem a se stem blyskavých sarkasmu.
Tato schematická schizothymní
základní kostra státní myšlenky
Bedricha Velikého byla zmírnena
ne nepatrnými
realistickor.umoristickými
složkamí jeho bytosti a využita velkorysC) prakticky. Teprve tato cyklothymní prísada doplnuje u neho príjmení
Veliký.

Živo
Egoll

Erwin Kisch:

Dogma o neomylnosti

tisku.

Žurnalista není clovek, který jednou nebo dvakrát za týden
napíše do novin clánek. Takový clovek zustává spisovateltm1,
i když je- zamestnán v denním liste. Jaké duševní znaky vyznacují žurnalistu?
Již jeho vstup do žurnalistiky
dokázal jeho
pocit m::tlickostí. Bývá to obycejne mešták, který se minul
meštanským
povoláním,
umeleC). který
nemí natolik
umelcem, aby se odvážil vzdorovati zloW zavrženosti, nezajištenosti
a osobního neúspechu. Možno ho nazvati )>11eumelcem ze skepse«
nebo »nemeštákem z osobivosti'<.
Pro nepatrné cenení sebe sama j est charakt~ristické
jeho
vymlouvání se na aktuálnost. Ackoli obecenstvu
jest aktualita
naprosto neduležitou (viz sympatie pro \istárnu redakce, grafologii, feuilleton, malou kroníku, tedy vetšínou úplne neaktuelní
rubriky),
namlouvá žurnalista
sobe i ctenári. že tento hledá
V' novinách
jen »novosti«. Sobe, aby tím omluvíl pred sebou
samým opovážlivost, že neco píše, ctenári, aby oduvodnil lichotive jeho zálibu v novinách
(na úkor ctení knih) potrebou
aktualit a poprosil ho za odpuštení, že on, ubohý žurnalista, se
odvažuje chopiti se slova: "Prosírrt
já mluvím jen proto, že
jSt"l11byl náhodou první, kdo se to áovedel.«
Žurnalis.ta trpí rozporem
mezi subjektivním
presvedcením
o vlastní ne,nahraditelnosti
a zkušeností, že celkem každý kdykoli mttže býti nahražen, aniž by ctenár neco zpozoroval. Trpí
faktem, že to byla náhoda, která ho práve pridelila méne vážené
rubrice, ztežka se hodící pro individuelní cinnost, náhoda, která
ml! poskytla místo práve u ncjakého predmestského nebo venkovského listu. Hned od prvního kroku závisí mnoho. Od náhody.
Kdyby byl SVtlj první rukopis poslal nekterému nakladatelství
nebo nekterému vynikajícímu
casopisu a mel úspech, byl by se
stal básnikem, spisovatelem.
Ale to práve neudelal ze skepse,
stal se žurnalistou, poslal clánek do denního listu nebo se ucházel o místo u neho. Který zvolil? Ten, který mu byl nej blíže,
ten, k nemuž mel vnejší vztah, ten, u kterého znal nejakého
redaktora, nebo ten, o ncmž vedel' že práve potrebuj Ci spolupracovníka. A do které rubriky byl zarazen? Ano, kdyby si byl
mohl vybrati není adepta, který by nechtel pracovati pro
feuilleton' a divadlo: Také politika, nárocliní hospodárství by' byly
bývaly - - jak pozdej i nahlíží - velmi krásné. Ale bylo volné
pouze místo stenografa,
pomocné místo u lokálkáre nebo spol-
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kové zpr;Í,vy. Ale konkurencni
hoj. verejnost a chvat a úcinek
jrho práce, pri níž ovšem lépe ví a o všem dríve se dozví. to
vše ho dráždí a strhuje, a tu vydivá své já nebo cást svého já.
Trpí také myšlenkou na stárí. Ví, že i ten nejhloupejši
chovanec vojenské školy - dožije-li se toho, aniž by byl nucen
rorlejíti do pense - se musí jednou státi generálem, a že i nej"bme7:enejší ministerský koncipista zustal patrne už neobycejne
obmezeným, neni-li ve stári šedesáti let víee než ministerským
radou. Není šedesáliletých
porucíkLI a. šedesátil'etých
konciPIstU. Pred generály a ministerskými
rady otevíraji
ti 1lJižší
dvere. salutuj í, plní
se -.
Žurnalista
je ve dvaceti letech
»rozkazujícím generálem«, Je schopný vnímání, nadšený. talentovaný, užitecný. Ale mnohý mladší, který prijde po nem, se
~.talle jeho predstaveným, každé ranní císlo a každý vecerní k
opotrebovává
cloveka, a když je mu šedesát let, je šikovatelrm - v nej lepším prípade.
Ji;;' ode dne svého vstupu do redakce jest obetí svého povolání. Nutnost státi vždy pripraven k výstrelu u strílny casu
zpl'~obuje prirozene naprostou nevšimavost
k okolnímu svetu
a ciní vedomí jednostranným,
címž se stává redaktor
bezútcšn,l'm a bezútešnejším ne; jiný clovek. který má cas potešiti.
s~ tím, co trvá a pomocí toho. co trvá. Redaktor
se svým
e1cgiekým cynismem k umení, hlavne' k Iyrice, symfonii, malírství a kraj ine jest ke klidným, vecne stejným zjevum bytí
'",ir n tupÝ. nýbrž dokGnce - vždyt ceká u strílny jen na nové,
jen na pohyb. jen na urlálost takrka slepý. Odnaucil se
videti veci v jejich objektivním klidu. Promítá je stále a stále
<io novin. dává jim v duchu titul a podtitul, rozdeluje je a prokládá trídí je do rubrik svého listu, merí jejich pusobení na abonenty (nemyslí nikdy ze seb'Cisama, nýbrž vždy »z kruhu našich
ctenáru«) a prichází o požitek jejich vlastního obsahu. Má se
k ctenári jako se má sedlák k výletníku. horský pastýr k turistovi. Tak se mMe státi, že nejzkušenejší
žurnalista stojí pred
nejnepatrnejším
clovekem, který popísuje list stromu,
jako
pred dívem. Tot .Iist, kterého nikdy necetl, a o jehož výrobu
se nikdy nezajímal. Ale pocíná tušiti. že - ponevadž je vždy
v behu za novostí - beží mimo všechny pravdy, které jsou
od vecnosti do vecnosti aktuelní, a které pro neho musí vecne
zustati v presazbe,
Jak si pomáhá? Tím, že turistu. který nadšene prohlíží zastaralý kroj selky, oznací jako hlupáka. Ale jen pro sebe; turisti
nosí n:l venek p'ctníze. jsou vítáni, tedy se musí bráti zretel
k jejich práním a podržeti si kroje. Tak se stává jejich sluhou
a se skrípáním zubu sklání se pod jho.
Jest neštastný. Celé hodiny ml'lže necinne lelkovat v redakci,
ale jede-Ii na výlet, jest zastrelen Rašín a souper vypraví zvláštní
vydání a napíše úV0dník;je-1i nekde ve skrytu s milenkou, ruší
ho myšlenka, že se muže práve srítit Prašná brána, a jde-li
k vuli svému chorému díteti do nemocnice, muže zatím hlásiti
telegram zavraždení nemeckého kanclére, a jeho neprítomnost
jest c1l1vodem k výcitkám, k pohružce výpovedí.
Také se mu vedle velikos,ti událostí, s nimiž má co delat.
nrzdá vlas.tní život a život jeho rodiny dl'l!ežitým. Má žalovati
"Posázavského Hlasatele« pro nezaplacený honorár za telegram
v obnosu dvaceti korun, kdyŽ práv'e napsal plamenný clánek
() 7:vý?:f'Pi nr-:jakého ~kr. bpit:ílu
o 50.000.000 korun? Má on,
ktl'n' f1r~ve -- he7 'o.'l;l~tni ÍlCasti to nt>jde _ napsal pohnutlivý
ttvodník o ruské hladové katastrofe a o statisících mrtvých, míti
dlouhé <r zurivé kázání doma ku svému synkovi,
že dostal
nedostatecnou za matematickou
úlohu? Má snad, když napsal
a vypiloval feuil1eton na šest SIOUPcll o nejakém predstavení, si
sednout a podat své žene na venkove podrobnou
písemnou
zprávu o porádku y domácnosti a výdejích kucharky?
Mimo
kancelár chce pouze klid, spánek nebo ohlušení, na soukromé
reformy nemá casu, a portrét žurnalistuv
je tohle: vídenský
Daniel Spitzer, sedící po mesíce na zabaleném, k doprave pripraveném nábytku v hyte, z nehož dal výpoved, a prece se
nestehující do nového, dávno zaplaceného. Pri tom neni možno
pri vší opravdu dokon'llé oddanosti k událostem. povolání, listu,
rubrice prece uj íti nástrahám
všednosti.
vzteklého bolí štípán í štenice.
A obecenstvo nebude nikdy srovnávati žurnalistu s Konradem
Bolzem nebo s nekterým jiným ze statecných l'reytagových
žurnalistu, nýbrž práve jen ten ubohý, ubohý šmok jest populární a pokládám ;:a typ. Bismarck zaprel svého žurnalistického
pomocníka Oppert-B1owitze,
utajoval
svou vlastní spolupráci
v »Hamburger
Nachrichten« a hodil do sveta slovo o lidech,
kterí se minuli povoláním.
Aby bylo neštestí úplné. ví žurnalista to všecko. Pokouší se
Cozáchranu. Násilne pretvárí pocit své malosti, až do ješitnosti
a slavomamu, a msti se za nevážnost - mstou. J. J, David,
autor duvtipné knihy o žurnalismu,
musí pronésti pritežující

I

svedeckou 'výpoved:
»Vyvíjí se u nich docela podivuhodný
zpusob sebevedomí
a j'ešitnosti,
jichž' žádný jiný stav tak
nezná, jsou úplne proniknuti
vedomím, že jsou na míste, kde
stoji, naprosto nepostrádatelní.
Není statisty, není pisálka.
placeného od rádku, aby neprisahal, že on, práve on by nemohl
chybeti, aniž by se ukázala bolestná mezera«.
Taková víra, lrl:dé heslo o sedmé velmoci· zdánlivá duvera.
kterou poctívá státník žurnalistu, a moc novin jsou opojivým
prostredkem
pro žurnalistu.
A teprve až když jest bez místa,
zhroutí se jeho (ne: prírodou mu dané) sebevedomi, zatrpkne,
~várí se s osudem. spustne. Rychle se od neho odvracejí kolegové. Jest chytrejší než Borkmann, a ví. že pro nellO neprijdou.
Tak nemá ani nadeje. Není stavu, jehož nezamestnaní
príslušníci by poskytovali
tak hrozného pohledu v zanedbanosti
a zatrpklosti, jako žurnalisti a herci. Tato citlivost žurnalistova
se jeví v liste predevším tam, kd'e chce ukázati v pravém svetle
svou obratnost a vynalézavost.
Dejme tomu. že se nozví, že
vláda znovu uvažuje o možnosti daní z podkov. Kdyby prišla
zpráva z korespondencní
kanceláre, tedy by ji bud seškrtal na
dva .rádky a dal do listu nejmenším tiskem, nebo by ji vLlbec
vyh()di!,. protože ta záležitost zde již byla n~kolikráte, nebyla
vládou dosud schválena, není dll1ežitá. Ale žurnalista se o rozhodnutí práve dovedel od zvláštního duverníka,
jehož konkul'ence nemá. Vi tedy jiste, že konkurence nemá také oné zprávy
(to se ví skoro vždy napred), a ted priloží ruku k dílu. podp()rován »citem pro list« chefredaktora
a kolegu! úvorlník: Vláda
s; vec ulehcuje, chce umlceti oposici v Národním shromáždení.
místo aby odstranila
zákonnou cestou její duvody.
Okování
zdaneno, hospodárství
svázány ruce, chov koní ohrožen.
Ale predevším:
princip. Aoet na rozpoctový
výbor. Štvaní
proti ministrovi, výhrllžky ministerské
rade, ocekávání on r'ozpoctového výboru, poslanet"l. okresních
výbon'!.
A již hlasy
techto: »Nikdy a nikdy -«. Pak podrobná zpráva o "památném«
se7:ení Národního shromáždení.
sensacne nafoukle. nruhého dne
se sestoupí výbory,
hospodské spolecnosti,
mluví o prípade
a protestují. a ctenár konkurence zahanbene si prizná, že o tom
všem niceho neví. Nejveselejší
ale jest, že ani sám žurnalista
v jiném liste nepozná, co je jen macha a spekulac'e nebo co je
opravdu duležité a sensacní. Kolega z konkurence.
který bv
sám zprávu bvl klidne hodil do koše, si rekne, když ji - tak
nafouklou - cte v jiném liste: »To jsme to peknc rlostali.« Noviny a žurnalista jsou mnohem méne podplatitelní, než si verejnost mysli, jsou vetšinoll/ penezi vubec nepodplatitelní.
Ale za
zprávu jsou vždy vdecni. pramen se nesmí nechat vyschnouti.
a za dobrou informaci
daj í noviny své smÝšlení. Co se musí
v politice pricísti na úcet citu pro list. konkurencní
zášti listu
a opatrení zpráv, to by vyplnilo knihy.
Jest to nevedomost, chápou-li se novinyiako
zrcadlo doby.
Jsou pouze zrcadlem sklonu svých rerlaktorll.
Ti jsou ovšem
tu a tam - osobními známostmi a prípisy - ovlivneni svými
ctenári, ale velmi nepatrne, nebot práve žmnalista, ktClTÝ mUž"
prot"žovati
celý svet. ví dohre.
ž'e práve ti od neho požadují
nejvíet>. kdož jsou žádaných služeb nejnehodnejší.
a. jest proto
neduveHvý k jakémukoli
vlivu. Proto s'e spoléhá na vlastní
sklony. A tyto JSOl1 prerlevším diktovány ješitností. Práve žurnalista. který musí pred k:1ždým šosákem poklonkovat, každého
l1~hodou povýšeného hlunáka intf'rvi"wovati.
protože toho vyžaduj í tradice nebo šcf. prinášeti zprávy o šedc:,átých narozeninách nejaké dobwcinné
husy neho o pohrbu predsedy spolku
vý rob et"l obuvních svršku. musí vším tílT' býti posilován VC' své
ješitnosti. Ponevadž dobre '1. plným právem ví, že je chytreiší
než vetšina tech, které žádá o príspevky a jimž dává mluviti
místo sebe, ponevadž
napsal mnohému
spolkovému
recníku
rec a mnohému ooslanci interpela,ci a vidí hlasitý Úspech svého
Golema a neznámost své spolupráce, verí. že jest nejen chytreiší.
než práve tito hloupejší,
nýbrž než vš;chni. Právo kritiky,
jež mu noviny dáva.ií. nosí s s'ebou ve svém nitru.
Aien
jeho sebevedomí se nává uplácet. Zprávami se ml1že
h(\t1ositi - at .lest to hohatý vvdavatel
nebo ošumelý zpravodaj. Obratným
dorláváním zpráv žurnalistum
ml1že nejšpatnejší státník sehe i nejhorší politiku udržovati nad vodou verejného mínení. Ale umelec nemá zpl'áv na rozdávání. Proti
umelci se muže žurnalista
vyžíti, chce-li. A chce dosti casto.
Práve proto, že se sám sobe odcizil, mstí se na tom, krlo toho
n"llcinil. Redaktor hrímá proti censure. Pri tom zapomíná, že
on sám stálo prov:1,lí censuru. Schopenhauer ml1že napsat celé
knihovny, umelecké smery mohou proti sobe zurit, casopisy
mohou se zakládati, nová opera v cizine slavit triumfy - žurnalistovi je lehko nechati to vše padnonti pod stul, jak se mu
zachce. Jen málo umelcu bylo u nás prosazeno tiskem, jen když
nekterý sám prorazil, prišel tisk a požádal ho o príspevek pro
vánocní prílohu.
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U nás? Jest tomu tak jen u nás? Ano, nikde v té m\re jako
ve strední Evrope (vyjma Uhry). V Rakousku uznal jednou
císar vydavatele jednech novin za schopného státi se clenem
panské snemovny; ale clenové strany, kterí žil1 z prízne císarovy a onoho listu, ho odmítli. Tak se to deje denne, i když ne
v panské snemovne. V Nemecku nedošlo ani k clenství panské
snemovny. Kapitalistické novinárské podniky dbaj í predevším
úzkostlive o to, aby žurnalistictí obchodní pomocníci byli udržováni v anonymite (predstavte si, že by na pr. Clemenceau, Jaures, Rochefort podlehali zákonu o obchodních pomocnících,
jako naši redaktori I), aby tak bylo zabráneno tomu, že by
obrátili na sebe oblíbenost obecenstva a pozornost konkurencních
podniku. Zevne neprátelství, uvnitr neprátélství. Tak se stává,
že se redaktor zamotá do vlastní pomstychtivosti.
Ale, zacíná verit, novinárskému obchodu rozumím prece
pouze já! Ctenár neco posílá? Do koše. (Není-li to práve zpoždení vlaku, stížnost na osvetlení ulic, opoždene dodaný dopis
nebo takový nejaký neporádek). Ctenár chce míti politické presvedcení? Do koše! Ctenár chce pusobit na smer
listu? Do koše! Oprava? Ta se musí uverejnit, ale ukážeme, že
bychom nemusili, a že je vetrelcem v našem liste. Pri tom
ukáže prece jen, že se zlobí, když vecne pripisuje vetu: »Odvolávaje se na 19. II., což ovšem bylo naprosto zbytecné, posílá -« nebo: »Pan X. nám posílá opravu, která sice neodpovídá požadavkum tiskového zákona, kterou však pres to zkrácene
atd.« Ctenári ovšem pravidelne vubec nenapadne videti v oprave
neco ponižujícího pro list. V »Letters to the Editor« spolupracuje bezplatne celé ctenárstvo, jest to nejduležitejší rubrika
anglických listu, projednávají se tam nejvetší politické boje
(rozdelení Norska a Svédska se tam diplomaticky vyjednávalo)
a nadává se tam klidne a vecne bez censury vydavateli a novinám. U nás je neco takového vyloucC/Ilo,list udržuje úzkostlive zdání neomylnosti, a výsledek jest, že ti platí za nejchytrejší, kterí v revuích ríkají jednoduše opak toho, co rozhodnou
noviny o nejaké záležitosti, a že má obecenstvo z toho radost,
když jsou v nejakém casopise nevražive a škodolibe rozmazávány chyby tisku, ukázky stylu nebo mystifikace denních listu.
To pak teprve rozhorcí tisk. a stane se ješte neprístupnejším,
uz;ívre se neprodyšne, a tak se také stává, že žádný spisovatel
se nedostane v novinách ke slovu, vyjma ve feuilletonu, a že
naši nejlepší žurnalisti nejsou redaktory.
Protivníci soucasného stavu tisku s'el vždy jen obrací proti
novinám jako nástroji rozmnožování kapitálu. Tím také jsou,
a ponevadž dnešní reforma spolecnosti jest beztvárnou hmotou
z užitkárství, touhy po sensaci, ziskuchtivosti a zákulisní politiky, tedy nemohou žurnalistika a jeho list býti potešitelnejším
zjevem. než jím jest kdokoli jiný ze spolecnosti. Ale oni jsou
príznaky, a organismy se nezachrání, oGstraní-li se príznaky.
S kapitalisací tisku se musí každý smíriti, kdo se smíril s kapitalisací doby. Ale i v rámci kapitalismu jest možna reforma:
tisku: jsme-li si vedomi jeho rozvoje, jeho vzniku ze sdelování skutecností nebo z mínení jediné osobnosti. Dnes se kupují vlohy pod samozrejmou podmínkou, že musí zastupovati
ty názory, na nichž se ustanovili vydavatel novin, jeho nekdejší
i nynejší redaktori ve všech otázkách. Z této ohlávky se nikdo
nedostane. Tedy jest už tato koupe cloveka nemravná, ale svet
ji odsuzuje jako takovou teprve tehdy, když redaktor zustává
u nestálého a své presvedcení menícího listu nebo když prejde
k listu jiného smeru. První místo žurnalistovo v novinách jest
pron v ocích verejnosti cestné, i když jC6t jeho názor opacný
názoru listu. Další engagement u listu jinak postaveného nebo
jeho zustávání u casopisu menícího smer platí za bezcharakterní,
i když konecne nový smer odpo~ídá jeho presvedcení.
Tak mu nenechává »cit pro list« ani tehdy volnosti, když jej
chce od sebe odvrhnouti. "Cit pro list«, který si sám utvoril,
mínení, které sám zastupuje, dogma o neomylnosti jeho listu,
které sám vyhlásil, ho dusí hmotne a spolecensky. A neodnaucil-li se mysliti psychologicky, pozná tragickou vinu: nesnášelivolit svého listu a svou vlastní.

Poznámky
O.

W.:

o

výchove tiskem.

Nedostatky verejného mínení jsou hlavne zpt"tsobeny neutešenými ,pomery novinárskými a stranickými. K náprave nedostatku spolecnosti nejlépe dospívime rozborem jednotlivých
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závad; k zjištení bolestí žurnalistických dospejeme nejlépe rozborem zjevu zcela konkrétních. Pokusme se tudíž na konkrétním
prípade zj istiti, jak a jaké vzniká verejné míneni vlivem tisku.
Objasneme to na prípadu »Národní Demokracie«. Proc zkoumati tento list? Proto, že strana národne-demokratická má v sobe
nejvíce inteligence a proto bylo by možno predpokládati, že
i listy její, tedy i »Národní Demokracie« jest vedena žurnalistickou inteligencí. Pro úvahu tnto zvolena bY'~a »Národní
Demokracie« v dobe obecních voleb. Snad rekne se, ž'e z volebního ovzduší není možno získati sp'rávného obrazu. Práve ~ak
v boji poznává se zásadovost listu - jak dovedou práve zde
provádeti svoje názory o cistote a vernosti politického boje.
V dobe voleb urcován byl smer »Národní Demokracie«, jednak
nacionálním radikalismem, útocením na strany, které nesdílely
téhož poj'etí nacionalismu, jednak snažila se pusobiti na vrstvy,
které jsou v národní demokracii organisovány, na vrstvy strední,
inteligenci a živnostnictvo. Znamenalo to jednak útociti na
sociaIis~jcké strany, zej ména na stranu ceskoslovenských socialistu, i útocení proti strane! živnostenské. Boj soustredil se na
platforme boje o obce. Listy užívají vne j š í c h zpusobu, aby
upoutaly pozornost ctenárovu. Jsou to tucné nadpisy, v nichž
se strucne shrne predmet zprávy, vyzdvihnou výrazné rysy, soustredí se útok, ci obhajoba; pusobí úcinne; je však v nich velké
nebezpecí, že ctenár zvykne si mysliti heslovite, že preh1íží
složitou spojitost politického i hospodárského dení, že navykne
si posuzovati a odsuzovati všeob/cene. To je prícina, proc naše
verejné mínení myslí a odsuzuje paušálne.
Uvedeme nekteré z techto nadpisu v »Národní Demokracii«:
SocialiMé ucinili z cestných funkcí v obci výnosnou živnost.
- Socialistické hospodárství a stranická korupce v elektrických
podnicích hl. m. Prahy. - Lichva na elektrických drahách pražských - »zásluhou« socialistu. - Zase jed!eTIJ»socialista«, který
»poctive« a »nezištne« pracoval. - Ctrnáctý ríjen - pokusem
o bolševickou diktaturu v národe. - Jen nestatecností a zbabelostí socialistických vlldcu nezmaril ctrnáctý ríjen vítezství csl.
národa 28. ríjna. - Ceští socialisté nejsou už národními socialisty. - Ceští so·cialisté hrozí boykotem - Cechum. - Ani jedna
národne uvedomelá ceská žena nebude volit ceské sociály, kterí
kandidují germanofil ku Plamínkovou. Cesko - socialistická
ofensiva otravnými plyny proti nár. dem.
Bylo by nesprávno divati se na tyto i další citáty jako na
ojedinelá nakvašená slova; je možno se presvedciti, že udávají
tón a duch celého casopisu.
Uvedme další argumenty »Nár. Dem.«:
Za ciny násilí dostane se socialistickým otrokárum rádné odpovedi. - Jdete do boje s korupcí, oblecenou v rudý háv socialistický. - Vítezství socialistických stran znamenalo by nové
plýtvání a rozkrádání ob'~ního jmení a vzestup drahoty. ... Chcete-Ii jíti za ztroskotanými myšlenkami cizácké nau!cy
Marxovy a tvoriti bídnou zproletarisovanou massu ... - (SocIalisté ukázali) všude, u nás, v Nemecku, Rakousku atd., že dovedou jen borit a kazit, nikoliv však budovat a tvorit...
Socialisté útocí proti nár. dem. lžemi, my bojujeme proti nim
fakty.
Zej mena útocí se proti strane csl. socialistu:
Podvodná agitace bývalých národních socialistu stává se bezmernou a roste úmerne se strachem pred prohranou bitvou. L:eskosociábí strana je »národní« pouze pred volbami. - Nejodpornejším farizejstvím bylo pa~elané rozhorc;n~ .•Ces. ~I~va«
nad »úrovní našeho listu. - »Ceske Slovo( pokracuJe v "slusnem~
boji. Ráno i vecer zahrnuje .naš! str~nu ~ad~vkami, I??mluvaml
a nepravdami. Ani pokoutm predmestsky tIsk nesmzll by se
k nízkostem »representacního« orgánu strany csl. soc.
O sociální demokracii uvádí se na pr.:
Sociální demokracie, strana zdecimovaná, potvrzuje vcerejším
clánkem pravdivost starého porekadla: Dodelávající kobyla nej~ice kope.
Stejne tak útocí se proti strane živnostenské:
Politictí živnostníci kl~mou ret;leslní~y. a obc~odlníky d~~:
gOi:'ií; národní demokraCIe pro ne poctJve pracuJe. - POlttlCtJ
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živnostníci spekuluji na lidskou hloupost. - Politictí živnostníci
poškozovateli živnostnictva.
- Politicko-živnostenské
šílení. Politické podvody politických živnostníku.
A tak mohli bychom uvésti i názory o jinÝch otázkách, tak
na príklad:

krivdí, že verí, že není poctivosti mímo jojich kruh. Tažme se
pak, zda se tím prospívá dobré veci, tažme se, zda odpovídá
to pravde.

Ceskoslovensko uzná prý »de jure« vládu židovsko-bolševických dobrodruhu za vládu slovanského Ruska. - Je dr. Beneš
representantem Ceskoslovenska, nebo - socialismu? -..:....Ministerstvo železnic podporuje nemecko-kapitalistickou
germanisaci.
Zajímavo bude zjistiti, jak v dobe, kdy. »Nár. Dem.« lící
všecky strany ostatní tak cerne, že na nebohého ctenáre jej ího
z každého koutu dívá se politický podvodník, lící list ten svoji
stlanu:

Nacionalismus a socialismus. V poslední dobe stalo se
zvykem na urcitých místech (nejurcitejším z techto
míst je tisk národne demokratický) staveti ostre proti
sobe nacionalismus a socialismus. Bud to nebo ono,
ucí dr. Kramár, a ucí tomu s takovým úspechem, že
se na druhé strane ozvaly hlasy: tak tedy nacionalismus prekonejme, aby neprekážel. Nevíme však, proc
by nacionalismus a socialismus musily nutne státi proti
sobe, jako nevíme, proc by se nedala slouciti na pr.
cerná barva a zimník. Jest možno vzíti prece cerný
zimník. Tak také není žádného psychologického ani
jiného duvodu, proc by clovek, jenž uprímne cítí nacionálne, nemohl se domnívati, že veci tohoto sveta by
byly lépe usporádány, kdyby rozhodování nad výrobou
nebylo neomezene svereno rukoum a uvážení jedincu.
Široko daleko není videti žádné poctivé príciny, proc
by láska k vlasti musila státi v ceste instituci 7.ávodních rad nebo socialisaci dolu, jako není videti, proc
by zimník nepripouštel cerné barvy a cerná barva
zimníku. Nacionalismus a socialismus nejsou telesa
vzájemne neprostupná v tomto smyslu. Na druhé strane pak opet nelze pochopiti, proc vlastne nutno dríve
vyhladiti lásku k národu a strach o nej, chceme-li
uvésti vlastnictví výrobních prostredku do rukou spolecnosti. To jest jen jeden ze zmatku, který pusobí
denní politika hrubé ráže ve svete myšlenek. Láska
k vlasti a hospodárská demokracie mohou se klidne
snášeti jako. dve barvy na jednom praporu.

(Ona) klidné a svedomite pracovala. - Nebýti mozku a rukou,
jaké dala do služeb národní demokracie, došlo by u nás k téže
tragedii jaká se odehrála s ruským národem. Socialistická vlna
by vše zaplavila, aby vynesla na povrch nekolik socialistických
demagogu. - Je strana nejvetšího rozpetí, strana nejpohyblivejší a v každé politid<é cinnosti nejzapracovanejšL
- N árodnedemokratická politika zachránila stát, úspory a majetek
liciu,
hodnotu me7.r1 a gáží. - Vysílá do obecních zastupitelstev
lidi
ntjschopnejší,
nejzkušenejší,
pracovníky
osvedcené, obetavé a
ne7.ištné. - Naše strana (linii) slušnosti a vecnosti neopustila
nikde - vedli jsme programový
boj, nechávajíce
osobní veci
stranou. - Pod praporem strany národne - demokratické,
kde
jediné jest všech poctivých ceských lidí místo.
Jaký názor musí vyvolati, jaké verejné mínení musí vytvoriti
marxismus
takovéto vývody listu? Asi toto: Socialismus
holševísmus. - Socialismus
hm0iarství
požitkárství.
Socialistí jsou korupcníci, pracují nepoctive, zbabele, demagogicky,
v obcích nadelali Augiášovy chlévy, jsou prospechári, vše jen
borí a nicí. Cs\. socialisté nad to zrekli se národního programu,
který rozvinuli pouze pred volbami, jejich ústrední list notoricky, ze zvyku podvádí, jsou odporným farizejem;
jejich agitace jest podvodná. Soc. dem. jsou dodelávající
kobylou. Politictí živnostníci
klamou
živnostnictvo,
spekulují
s lidskou
hloupostí, šílí vztekem, podvádejí.

=

=

=

=

Kollár pravi!: »Rekneš-li: Slova11, nech{ St\ ti ozve: clovek.«
»Národní Demokracie« vetu tu pozmenila:
teprve pri slove
národní demokrat nechf se ti ozve: clovek, clovek poctivý, lidsky
dustojný. Tak asi vyhlíží mínení, které si tvorí ctenári »Nár.
Demokracii«. Je velkou otázkou zda takovéto verejné mínení
jest správné a zda prospívá dobré veci a shode ke spolecné práci,
ten, kdo pomáhá je vytváreti.
Odsuzuji se osobní boje v politickém živote. Ale i boje protÍ
názorum musí se vésti slušne. Snižovat odpttrcí myšlenkový proud
jest sebeurážení; nevecné a hrubé útocení na názory, generalisování chyb charakterisuje
v prvé rade útocníka. Kdyby se
u nás stavely domky z papíru, mohli bychom je staveti z clánku,
kt~é byly napsány o úkolech žurnalistiky.
Zamysleme se však
nad souvislostí kultury a politiky. Uvažme, zda dnešní politika,
politika tak, jak se u nás koná, jak se zrací v našich listech,
rozhojnuje naše kulturní klady. Prostý clovek casto se táže,
jak se mohou nekdy sejíti žurnalisti z ruzných novin, když celý
den premýšlejí, co by redakci odpurcí, svým kolegum z povolání
rekli nejhoršího. Jak proste mohou se sejíti k poradám poslanci,
politictí jednotlivci z ruzných stran, když ráno na sebe vychrstnou premíru kalu nejhoršího?
Byl ješte jeden duvod, proc jsme se zabývali, jaké verejné
mineni vytvárí tisk, jakým jClst »Národní Demokracie<c. Že je
vytvári, toho jest dokladem, že z kruhu, které jsou kruhem jeho
etenáiíl, jde stejná ozvena, jako ze sloupcu »Nár. DemokracÍe«.
ttenári
její prísluší vrstvám inteligencCl .a stredním vrstvám.
Tyto vrstvy byly a budou závažnou složkou národa a duicžitým
cinitelem ve státe. Predstavme si, že tento duležitý spolecenský
prvek jest vychováván k státnímu defaítismu, ke krajní netoleranci k ostatním názorum politickým i sociálním, k chorobné
uráilivO$ti, k tomu, že soudí, že lle mu vždy a stále a úmyslne

lIloupý stát a chytrý bursián. Stalo se nedávno ve
Vídni, že rakouská vláda se obrátila na financní kruhy
s prosbou, nerácily-li by laskave podporovati university a státní divadlo a dáti jim to, ceho jim stát dáti
nemuže. Pan Bosel se zamyslil a rekl pak, že bude
podporovati university; pan Castiglioni se takézamyslil a prohlásil, že si tedy vezme na starost divadlo.
Milliardy zavazují. Kdyby se ješte nejaký kapitalista
mimo to zavázal dodati bezplatne cítanky pro obecné
školy, na které stát nemá penez, mohl by do nich
vhodne umístiti tuto príhodu jako doklad dobrého a
uznalého kapitalistického srdce na to místo, kde dríve
bývala neméne pohnutlivá príhoda, lícící ze života mladého císare Františka Josefa památný okamžik, kdy
daroval na stráži stojícímu granátníkovi tolar. Snad
tato príhoda opravdu ukazuje dobré srdce a citlivé
kulturní svedomí pánu Bosela a Castiglioniho: zejména
však, o tom nemuže býti pochyby, ukazuje na tu zajímavou okolnost, že rakou.ský stát byl behem nekolika
posledních let velmi hloupý a pan Bosel velmi chytr.Ý,
uvážíme-li, že rakouský stát byl velmi bohatý v dobe,
kdy uzavrel s velmi chudým panem Boselem smlouvu
o první dodávce batochu, která položila základ k velkému jmení, jež nyní laskave prepustí neco ze svého
tuku vídenským universitám.
Kdyby byl býval rakouský stát na druhé strane stejne chytrý jako pan Castiglioni, udržoval by si dnes své divadlo sám a pan Castiglioni by do neho chodil jako každý jiný návštevník
a ne jako zachránce. Nepochybujeme o tom, že pánové
Bosel a Castiglioni získali své úctyhodné jmení legálním zpusobem a v mezích toho , co jest dovoleno. Ptáme se pouze, je-li nutno, aby stát, který se také drží
v legálních mezích, byl hloupý ai k bankrotu. V Ne-
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mecku behem posledního roku videli jsme neco podobného: úpadkem marky ztrácel stát vše, co mel, a kapitalisté získávali vše, co ješte nemeli. To z toho dLlvodu, že kapitalisté prišli na to, že je možno si vypujcovat peníze od ríšské banky a splácet je pak v znehodnocené mene, kdežto stát na neco podobného neprišel. Odborníci
ve vecech národohospodárských
vám obycejne odpovídají, ptáte-li se jich, že to jinak
nejde. Rádi bychom znali presné duvody, proc to
jinak nejde, a leží-li už v podstate státu, aby byl h1o'..1pejší než pan Bosel. Vydáváme spoustu casopisll a
debatujeme v nich o všech státních vecech; stát zJ.mestnává radu skvelých úreclníku; lidstvo delá pokroky ve vede a v technice a práve chtejí kdesi vystreliti výzkumnou jakousi kouli do svetového prostoru,
aby se vrátila s ukázkami nebeského aetheru: ale ve vecech financních, které se více dotýkají prostého obcana
než svetový aether, jsme, jak se zdá, bezmocní jako
hlupáci, a spolecnost bnrsovních spekulantu, která si na
Semeringu dává o štedrý den promítati na plátne bursovní zprávy, místo aby si vystrojila vánocní stromek,
triumfuje v zákonných mezích. Nepochybujeme,
že
hospodárský život je složitý: je však tak složitý, ahy
nebylo možno prijíti na zpusob, jak zabrániti ponižujícímu stavu, kdy chudý stát prichází do šatny bohatého
spekulanta prositi O odloženÝ kabát? Není-Ii možno
tomu zabrániti, pak se musíme pripraviti na to, že
príšte nebudou to pouze clve deti ve tríde obecné škály,
které na otázku ucitelovu, co nejradeji ctou v novinách, odpovedely, že zprávy o1cursu koruny, n)'brž že
tech detí bude deset a dvacet. Nebot, je-li co úctyhodno v ocích meštanského sveta, pak jest to umení
dobre se uživit, a ranní ptáce dál doskáce. Nemusíme
ovšem ani chodit do Rakouska: z našich vlastních pomeru bylo by možno práve v poslední dobe vybrali
poucnou scénu pod náz,,:em: hlonp)' stát a chytré hospodárské lihovary.
Za lwlik si kupovala Víden ceské lidi. Otevrení vídensl ého archivu ceským návštevníkúm
odhaluje jeden
c1etail staré affairy z našeho života, affairy p. dra B;].štýre, vydavatele »Hlasu nároc1a«. Z listin víc1diského
2rchivu se dovídáme presný obnos, který p. dr. Baštýr
uznal za dostatecný, aby se za nej.prodal. Bylo to tisíc
pet set korun mesícne. Dnes už ani není zajímavo, že
se tenkrát p. dr. Baštýr prodal. Trochu zájmu dovede
vzbuditi snad jen to, že se prodal za tak málo. Ve
Vídni se ríkalo, že Cech je bud hulvát nebo líbá ruku.
u, pana Baštýre tam sotva pokládali za hulváta.
Jak vláda vykládá lidu podstatu cesko-francouzské
smlouvy. Nejlepší zajisté doklad toho, že jsme se už
úplne oc1rakouštili a že ted panuje myšlenková svoboda,
muže b),ti viden v té povznášející
okolnosti, že už
i vládní listy vycházejí s podtitulkem »N ezávislý deník«. Mužeme poukázati s oprávnenou hrdostí na to,
že ministerské predsednictvo vydává a platí orgány na
podporu svobodného myšlení. Dá se ocekávati, že,
pujdeme-li po této ceste dále, stane se náš stát zaslíbenou zemí filosofu. Do tohoto druhu podnikll na
podporu svobodného myšlení patrí na pr. ceský list ministerského predsednictva v Brne, »Moravské noviny«,
které vycházejí s hrdým oznacením »N ezávislý deník«.
Prednosta tiskového odboru vypovedel necl.ávno pred
vyšetrujícím soudcem, že »Patrie«, která tento nezávislý deník vydává, jest »soukromé družstvo vydavatelské, stojící mravne i hospodársky pod dozorem tiskového odboru predsednictva
ministerské
rady,«

17. ledna 1924.

Tento list, jemuž tedy vláda dává nejen své peníze,
n)'brž i svou mravnost, využívá nekdy své nezávislosti
dokonce k tomu, aby vláde tropil nepríjemnosti: ta:,
psaly »Moravské noviny« v prosinci r. 1921, kdy vláde
bylo porádne horko, když chtela dostati pod strechu
známé prosincové zákony, jimiž se snižovaly platy státních zamestnancu, velmi rozhodne proti pocínání vlády a koalice a zastaly se lidu. Jiný nezávisl)' orgán
tohoto druhu, »Slovenský východ«, ulázal se tak nezávislým, že si zaútocil po poslední pohranicní prestrelce
na Slovensku, jíž padl za obet život ceského financního
strážníka, ráznými výrazy z fascistické zbrojnice proti
.methodám našeho zahranicního úradu. Podstatou této
nezávislosti, která se živí z vládních penez, není ovšem
nic jiného než zásada komercního vedení státních podniku, a nezávislost má tu býti krídly Merkurovými.
Tyto ceské oficiosní listy užívají rúzn)'ch zpusobu, aby
Sl ostruhy nezávislost.i vysloužily a obecenstvo dokonale zmátly. Tu však ješte jde o zjevy rídké a celkem
neškodné, nebot ceský oficiosní tisk se v techt.o obchoclne-oposicních gestech prece jenom musí mírnit a jeh,)
quasi-nezávislá oposice zllstává kapkou v mori ostatního opravdu oposicního tisku, Jde tu snad o projev
nepochopitelné netecnosti vlády, ale vec se nedot)'ká
tak zle naší cti. jako zpllsoby oficiosního tisku nemeckého. »l\IIorgenpost«, smluvní úrední list ministerského predsednictva píše v císle z 30. prosince 1923
o smlouve, kterou náš stát práve uzavrel s Francií,
mezi jiným takto:
"Procteme-Ii
smlouvu, pokud je dnes známa - samé známé
veci, které už nikoho nerozcilují, a predevším žádná voj e n s k á
k o n ven c e! tu se sotva ubráníme
úsmevu. Augurové a
diplomati mají zvláštní umení, umení "Jako kdyby«.,.
Francie
chce vojtJnskou pomoc k dosažení svých z historie dostatecne
známých cí!l'l: poskytne jí ji Ceskoslovensko?
Nebo jí ji snad
neposkytne? Ovšem, "V dobrých i zlých dnech«, ale bez vojenské
konvence. Mllže se to tocit a obracet jak chceme, je to k nerozeznání podobno prázdnému orechu. Zde se znatelne odlišují
zájmy obou zemí, a mužeme se tím spokojiti. Stanovisko Ceskoslovenska, s kterým se shledal pan Foch na své slavné - a nepodarené - ccste do .Práhy, bylo potvrzeno.«

Zde tedy náš úred~í tisk chytá nemecké publikum lícením našich státníkll jako auguru, kterí uzavírají
»jako-by-smlouvy«, a kterí se zavazují pro })dobré i zlé
dny« závazkem ceny prázdného orechu".
Týž list
v císle z IO, ledna 1924 se primlouvá celým úvodníkem,
aby byla dána milost žalarovanému
býv. poslanci
Aloisu Baeranovi. Ukázka argumentace:
"Baeranuv proces nadelal mnoho zlé krve. Méne proces sám
o sobe, jako spíše tendcnce, které se objevily behem rízení. Byl
to Baeran, jehož soudili ceští porotci, jehož žaloval ceský státní
návladnÍ, jehož ciny mel odborn~ posouditi ceský generální štáb,
tedy tisíc dllVodu, pro než by i méne tvrdý rozsud~ mohl vypadati jako ne zcela objektivnl.«

Není vecí této poznámky zkoumat, byl-li Baeranllv
proces opravdu veden tendencne ceskou porotou, ceským verejným žalobcem a cesk)rmi vojenskými znalci.
Ale nechápeme, jak to smí tvrdit tiskový orgán predsednictva ministerské rady. Je-li toto tvrzení pravdou,
v jeho sloupcích se tato pravda stává cynismem. Jde-li
tu však o popuzování Nemcll proti rozsudku vynesenému jménem republiky krivým podezíráúím, v úredním Jiste?! Primejí tyto dve ukázky naši snemovní
koalici, aby prihlédla, jak jest u nás rízen oficiosní
tisk?

