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Politika
Proc nejsem komunistou?
(A n k e ta.)
Frant.

Langer:

Když jsem se 'chystal odpovedeti na tuto otázku,
zdálose mi, že to bude snadné. Znám trochu socialistickou literaturu
starší i novejší, sleduji události
v Rusku, stojím blízko socialismu, abych nebyl predpojatým, a konecne jsem ve svých myšlenkách dosti
samostatným abych se nevázal na žádnou doktrinu.
Tedy jsem si zacal delat poznámky a muj zápisník se
zacal
plnitjsem
všemožnými
duvody, procstran,
nejsem
komunistou. Sel
na to se všemožný'ch
polemisoval
jsem se základy komunismu i pruvodními zjevy, zaujímal jsem hlediska mravní a hospodárská - a na
konec jsem poznal, že tohle není to pravé. Vzpomnel
~em si na velkou knihovnu jednoho mého známého
sociálního demokrata, která obsahovala jen díla o socialismu, a rekl jsem si, že jiste byly sepsány již všecky
možné námitky proti komunismu a že byly všecky propolemisovány moudrejšími hlavami. Tedy že ani pri mé
odpovedi nemá smysl nejaký objektivní posudek. Když
komunisti jsou presvedceni, že komunismus je svetov)'
názor, musí lidé, kterí nejsou komunisty, býti jiného
svetového názoru. Ale pokud vím, není druhého svetového názoru, aspon já nemám žádný. ŽádnÝ svetový
názor za mne neodpovídá, proc nejsem komunistou,
tedy nechci-li opakovat dávno recené námitky a staveti
se proti nemu jen tak akademicky, nezb)'vá mi než
mluviti pekne za sebe, a pro odpovedi si jíti do svél10
svedomí, svých náklonností i nenávistí, do svých osobních zkušeností, obava nadejí a tam hledati, proc komunistou nejsem. I když to tedy nebude svetový názor, kterým odpovídám, bude to aspon uprímné vyznání cloveka. A to má dnes stejnou hodnotu jako
svetový názor.
Zdá se mi, že základním duvodem, proc nejsem komunistou, je, že Lpím na svém majetecku. Není toho'
mnoho, co mám, ale prece vyplývá mi z toho dosti radostí. Vím, že jsou lidé, kterí mají víc než já a tem
nezávidím, a lidé, kterí mají méne než já, a tech je mi
líto. Ale prece muj soucit není tak veliký, abych si vycítal, že mám hrejivá americká kamna a že jsem mohl
své dceruš'ce koupit kožíšek na zimu. A nyní, nejsem
komunistou ne proto, protože kdyby nastala revoluce,
vzali by mi muj majetecek - myslím, že jako komunista mohl bych si jej pak snáze uchovat - ale že bych
se musel toho svého blahobytecku odríci. Cast-o o tom
premýšlím a vždy jsem došel k záveru, že kdybych se
již jednou pro komunism rozhodl, nemohl bych se stát
jen hlasatelem a prohlubovatelem komunismu, nemohl
bychse spokojit, že bych chodil do organisace prednášet
o hygiene nebo císt své verše, a pri tom žil jako žiji,
a cekal klidne trebas celý život, až prijde svetová revoluce. Protiví se mi z duše komunisti, kterí se šatí fešácky a hrají ferbla. Než by se komunism uskutecnil
obecne, uskutecnil bych jej nejdríve na sobe, protože

revoluce je revoluce a musí se nejdríve vykonati na
vlastní kuži. Zkusil jsem to již jednou, když od masný'ch hrncu zajateckého tábora jsem prešel k pohankové
kaši ceského vojska. A bylo mi tehdy tak blaze jako
nikdy pred tím a nikdy potom. Tedy, kdybych se již
jednou rozhodl, chtel bych tak ucinit jen pro zvýšení
své blaženosti a opet pocítiti tohle nádherné vedomí poctive vykonané povinnosti, které nahradí všecko odríkání, státi se lékarem - vysmívaným ovšem a hlavne
od svých pacientu - v nejaké delnické ctvrti a spokojiti
se za mnoho dobré práce nejnutnejším minimem. Ale
k tomuto rozhodnutí by mne musela prinutiti nejaká
tvrdá pripomínka mého svedomí, ale já takové pripomínky necítím, ani u vedomí, že je na svete mnoho
lidí, kterí jsou težce zkrušeni životem, a mnoho lidí,
kterí kruší ubožáky. To mne vede k tomu, abych se
vždy stavel na stranu slabšího a pracoval pro neho, ale
nevede k bomu, abych se stal k-omunistou, když nemám
odvahy k dusledkum. A než být nejakÝm falešným
talmikomunistou, radeji zustávám uprímným u vedomí
malého hríšku svých knih a klidného života a hledím jej
kompromisne odcinit jak mohu.
Druhé, co mne brání, abych byl komunistou, je ta
nevyvratitelnost, s kterou je rozhlašován. Když slyším
mluvit o jeho samospasitelnosti,
dráždí mne to tak,
jako bych slyšel knejpiána vychvalovat všemohoucnost
jeho metody. Kdybych byl komunistou, byl bych vecne
strízlivým, kritickým, snad i skeptickým, což není zajisté v rozporu s vírou, ale zac bych vyletel ze strany
jiste drív než Trocký, byt mé presvedcení bylo nejcistší. Napríklad,
po cem bych jako komunista toužil,
bylo by dokázati své ucení na pokuse. Je to ostatne
vec, kterou žádám na komunistech i jako nekomunista
v zájmu lidí, kterí nechtí jim krivdit svým odsudkem.
Vidím, jak jejich teorie je proprawvána
takrka bez
mezer, ale co je teorie bez fysikálního dukazu? A prisvedciti, že tím experimentem bude to, co se bude díti
po svetové komunistické revoluci, zdá se mi prece jen
trochu krkolomným. Nemluvím o nezdareném pokuse
v Rusku, nejsem posmeváckem, vím, kolik predpokladu
tam bránilo jeho zdaru, ale proc, když je nyní to
ohromné a vším prírodním bohatstvím vybavené Rusko k disposici, proc se neodhodlá nekolik set tisíc inteligentních a vedomých evropských komu·nistu nekde
v nem k nejskvelejšímu pokusu na svete. I kdyby se
zdaril jen ze trí ctvrtin, musela by zmlknouti každá
skepse, která v nejpríznivejším prípade, jako je u mne,
vidí v komunismu krásný utopistický sen, který se
vrací po tisíciletí skoro v každém 'náboženství a urcite
ve všech sektách a chiliastech krestanských. Tahle smes
obrovského množství teorie a bezmála úplný nedostatek
praxe - nechceme-li uvažovati o nekterých nezdarených nebo pranepatrných
pokusech - je skoro sklicující. Jste zavaleni papírem a zase papírem a v nem
je celý ostatní život kolem vás jen negován. My jsme
již dnes tak suší a strízliví, že bychom bezmála chteli
i pro životní názor, aby jej nejaký pokus dokázal anebo aby byl aspon jasný svou prostotou. Kdybych
byl dnes vnitrne nucen hledati spásu mimo sebe, a nejak uskutecnovati království boží na zemi, tedy se stanu
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krestanem duchem i skutkem, protože stále ješte je to
nejprostší, nejsrozumitelnejší
a nejbezpecnejší cesta
za lidsk'Uu spásou. Takovou ji cítím bez velkých teoretických príprav, ackoliv jsem také clovek suchý a
strízlivý.
Pak nejsem komunistou proto, že pokládám dnešní
spolecnost za schopnou života a vývoje. Vidím, že zcela dobre zaujímá své místo a jest platnou .složkou ve
vývojovém pochodu. Má své vady, ale snažíme se je
odstranit, aspon velmi mnoho lidí z dnešní spolecnosti.
V dnešní spolecnosti - ne, nepletu si to s naší koalicí
- jsou nejopravnejším
živlem socialistické strany, a
za krátkou dobu své existence dokázaly možnost vývoje
v ní. Mohu ríci, že ten despekt, to popírání jakékoliv
hodnoty dnešní spolecnosti, které je nejcasteji promeneno komunistickými
žurnalisty v pouhé spílání, ciní
mne jejím zatvrzelým clenem. Pusobí na mne jako
premrštený trest na malého chlapce a zatvrzuji se. Snad
byl bych blíže komunismu, kdybych cetl jen vedecké
spisy o nem a neznal, jak se popularisuje.
Takový despekt je slyšeti ve stálém rozhlašování její
nemravnosti a zkaženosti, které cteme v každém druhém feuiletone komunistíckých populárních casopisli.
Jsme my, dnešní lidé 'opravdu Sodomou a Gomorou,
predurcenouke
zkáze? Je sice v Praze vk barll než,
dríve, ale také vidíte víc tatíkú, tlacících kocirelc
kdežto dríve jste nevideli ani jednoho. Neresti byly
vždycky a jedna stále zame110vala druhou. My, kterí
jsme trochu níže na spolecenském žebrícku, máme také
takové hruzné predstavy o živote horeních desíti tisíc
jako mají komunísti o nás, a asi se také mýlíme. A ty
vlivy, které má na mravnost urbanisace, zprumyslnení
a válka, dotkly se stejne, bez rozdílu všech tríd' a
vrstev, takže je-li morálka dnes horší, než v dobách našich tatíku, platí to pro všecky. Ale ovšem, tvrzení komunistú, že dnešní spolecnost upadá mravne, je jen
cástí jejich biologického odlivodnení revoluce, podle
kterého je celá dnešní spolecnost již "yžil)rm útvarem.
prekážkou života, mrtvol'Uu, hodnou odstranení. Tohle
je práve jedno. z tech nesprávných tvrzení, jedna z tech
holí, která se na psa našla, že již jeho nespravedlivost
mne nutí dovolávati se vlastní zkušenosti, a dokonce
trebas i hájiti ty, po kter)Tch mi jinak je pramálo. Vžd:tt
pro vyžilost nebo degenerovanost
dnešní spolecnosti
není žádného svedectví, žádné statistiky, ani kulturního
historika, ani soudce, ani trenéra. Jen porodní babicky
by mohly ríci nepríznivé slovo, které by vysvetlil nár'Udní hospodár. N a'Upak, jako oelek se dnešní spolecnost
stále regeneruje, má hodne prílivu ze zdola, i ti válecní
zbohatlíci, takoví Pešty a Peštové, znamenají obnovu
její krve ve vyšších poschodích. Nekostnatí v žádn)Tch
ustálených formách. Co jen znamená vstup socialistických stran d'Uvlád evropských zemí, než základní zmenu jejích forem? Je mladá, velmi mladá, vždyt vetšina
dedecku dnešních otcú rodin ješte chodila na robotu.
A za tri ctyri generace že by se již tak zvrhla? Zatím
je plná života, rozpíná se na všecky strany, chápe se
všeho nového, ješte žije ze zbytktl minula, protože nemela kdy si vytvorit svou kulturu, a již nyní dává ciste
proletárské spolecnosti, která jednou nastoupí po ní
ve vývoji, ideology a viidce, a splácí tak dar staré aristokra'Cii, která ji predcházela a cinila tak jí. Což si
nezaslouží každá vec na svete, aby se jí poprál život
na tak dl'Uuho, kolik ho v sobe má? Proc spechati na
dnešní mladou spolecnost a neponechati jí casu ke hre?
:Minulá aristokratická spolecnost mela tisíc roku na to,
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aby svou kulturu vytvorila, a vytvorila na svou dobu
obdivuhodné VeCl. Dnešní spolecn'Ust není méne talentovaná: Dává po víc než pul století všecku inteligenci
dobe, která mela nenasytnou potrebu inteligentních
pracovníkll pro své ztechnictení.
Ze stredních tríd
dnešní spolecnosti vycházely všecky síly a silecky, potrebné k vítezství vtipu nad hmotou, jež je nejvýznacnejší zmenou v naší d'Ube, všichni ti lidé, pocínaje vynále;:Qcia konce agenty, kterí výsledky ztechnictení šírily, aby byl vubec možný živo.t dnešních stísnených
milionu v mestech a zemickách. Dnešní spolecnost pln\
dobre svlij úkol, takže komunisti se tlací na ni jako
možní dedici kolem mrtvoly ješte teplé. A tahle predstava, pri níž úloha mrtvoly je mnohem sympatictejší
než úloha dedicli, 'Odvrací mne od komunismu stejne,
jako trocha mého blahobytu a jako skepse vuci nedokázanému. Ciní mne zatvrzelým hríšníkem a upadám
stále hloubeji ve svlij blud.
Myslím, že muj blud vyvrcholil, když z literárních
cllIvodu zacal jsem si všímati tech, kterí stojí asi ve
stredu dnešní spolecnosti, malých meštáku, kterí jsou
tak trochu jejími parii, protože nemají ani útocnou
sílu, kterou delnickým trídám dává jejich organisace,
ani odolnost, kterou tam nahore dává velký majetek.
N uže, tato trída je nejtypictejší a nejjednodušším príkladem hospodárské neproduktivnosti.
Jsou 1:0. Z valné
vetšiny 'Obchodnici všeho druhu, plnící prízemní krámy
celého mesta, jejichž jedinou prací je preložiti zboží
s výdelkem s jedné strany na druhou; ovšem hokynári
mají 'Omrzlé ruce, obchodníci v kancelár.ích haemorrhoidy, kupci dnu, krupari záduchu. Ale hromadí výdelky, a z drobných krádežícek si delají majetek, aby
si koupili dlim, a nemyslí na ni'c jiného. A prece i na
téhle parasitní malomeštácké tríde jsem pozoroval, že
platí lidské spolecnosti za své vydržování. Jestliže behem druhé nebo tretí generace taková malomeštácká
rodina, obycejne z proletáru vyšlá, se zase nezproletarisuje, jiste se v ní v té dobe objeví nekdo, kdo koná tak
produktivní práci, že jí zaplatí cestnou cást passiv
svých rodicú. Najdete v každé rodine nejakého duševního pracovníka, ucitele, myslitel,e, inženÝra, lékare,
vynálezce, kterí ve velké vetšine vycházejí z techto
drobných meštáckých rodin, když ne pro nic jiného,
tedy proto, že zde jsou prostredky ke vzdelávání detí
a nejaký takový pud preplnovati jimi školy. Tyhle výhonky neproduktivních
rodicu konají casto práci, již
ani nelze zmeriti materielními hodnotami vynalož,enými'
na živobytí rodicli. Takový syn výcepníka lihovin,
který jest vynikajídm porodníkem a jehož »zlatým rucickám« žehnají matky široko daleko, platí dluh za nejrozvetvenejší meštkkou rodinu. A stejnou, nezmeritelnou hodnotu má dobrý inženýr, ucitel, vedec atd. 1'0hle je zjev, který do nedávna byl pravidlem, dnes ješte
mu není daleko; a nepozh)'vá významu, když dnes vycházejí tito praoovníci i z delnických tríd, které teprve
nyní docházejí možností, jež dávno byly údelem tríd
stredních. Neco z prírodní symbiosy, kde parasit je
užitecn)'m i proti své vuli, možno dobre prevésti i"na
dnešní spolecnost. Nalezl jsem na sv)'ch pochúzkách za
mal)'m me;tákem tento pekn)' príklad, jak vedle jeho
neproduktivní práce vyrustá necekaný, cenný a produktivní výsledek: Dedecek mého kamaráda byl kupcem v malé vsi na Ceskomoravské vysocine, byl to clovek hodne skrblivý, prý i lichvár. Jezdil casto s trakarem na nádraží a musel si pri tom pokaždé celou
hodinu zajíždet, protože mezi vsí a mesteckem bylo
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nekolik rybníku a kolem nich mocály. dalo se sice tudy
chodit po pešince, ale jen v lete za sucha nebo v zime,
když umrzlo. A milý dedecek skrblil a lakotil i casem a
bylo mu líto hodiny sem a hodiny tam. Tedy si vymyslil, jak by mohl pešiny upravit i pro deštivé casy:,
Kdykoliv po pešine' šel, narezal si svazky vrbového
proutí z vrb u rybníka a kladl je celými otýpkami na
nejvlhcí místa stezky. Dokonce nekdy, když jej s prázdným trakarem, nabral do neho hlíny nebo kamení a
tam je vysypal. Za nejakých pet nebo des t let vznikla
z pešiny dobre schudná cesticka, používaná a upravovaná již celou vsí, a dnes vrbovou alejí po stranách
porádné cesty a po nekolika mustcích chodí delníci ze
vsi do práce a jezdí vozy s nákladem do pily. V zl1'Íkla
jen tak mimochodem, skoro z lakoty, jako netušený prídavek k výdelkárské cinnosti prubojného dedecka a
prece dnes znamená každý den pro celou vesnici nekolik set usporených hodin. Kdybych nekdy chtel symbolisovati malého meštáka, nebylo by to možno lépe, než
touto cestou s vrbovou alejí.
Pudí-li mne osobne spravedlnost na stranu nejubožších, neznamená to, že budu také osobne nespravedliv)'m proti druhým, a prenechám soud až historii do
doby, kdy všecko bude daleko. Jsem rád, že se v dnešní
spolecnosti octly mladé socialistické živly, že jest v ní
viditelný vývoj, který povede k tomu, aby zmizela propast mezi blahobytem a bídou, pracuji sám na tom, jak
dovedu, ale nemohu se dívat na veci kolem sebe jen
zúženÝm otvorem. Vím, že bude ješte mnoho utrpení
na svete, než V)'voj odstraní aspon nejhorší, ale je
pravdepodobno, že hlavní náprava bude zjednána ješte
dríve než se svetová revoluce uskutecní, a možná, že
kondensované neštestí, jak)'m je taková revoluce, bude
v souctu n vkolikrát vetší, než vleklé utrpení dnes trpících. Ale jisto je, že pak nebude nikoho, kdo by je chte!
a mohl napraviti, kdežto dnes je takových lidí dosti a
mnoho.
A práve tato revoluce jest tím, proc nejsem, nemohu
a nechci býti komunistou. M:ám z ní príšernou úzkost.
Vím, že v Evmpe' by byla mnohokrát horší, než byla
v Rusku; kde život mel jednoduchou, až primitivní
strukturu. Tam to byl prekocen~' trakar, zde by to byl
presný chronometr, hozený do stoupy. Snad bych se jí
tak nebál, kdybych videl, že se komunisti rádne pripravují k rízení sveta. Ale vidím, že se rádne pripravují jen k prevratu, snad mají již rozdeleny vládní resorty, a kdo obsadí poštu, kdo bude delat policii, ale
o mnoho více ne. Ale za chvíli po prevratu nadejde težká práce, bezodkladné rízení veškeré té organisace životního kolobehu, který se nesmí zastavit ani na hodinu, nemá-li stanout na vždy. A k tomu se komunisti
nijak nepripravují a pripravit nemohou nebo nechtejí.
protože taková príprava by byla snad prací na celé generace a její obtížnost by byla prav)'m opakem k lehké
agitaci pro krátký' a efektní revolucní akt. Proto se revoluce bojím. Snad by to bylo jiné, kdybych vedel,
že až budu zastrelen a se mnou sto tisíc nebo milion
predstavitelu dnešní »vládnoucí« spolecnosti, že bude
od té chvíle mnohen lépe dvema milionum lidí. Dva
je víc než jeden a to je matematika, které se nedá nic
vytknout. Snad bych se pak té revoluci nebránil, ackoliv cert ver pudu sebezachování, ale jiste bych se ani
pak nestal komunistou, který by musel strílet na lidi
jiného svetového názoru, nebo že jsou bez svetového
názo;'u, nebo že si schovali pytel brambor. Ale prece
jen bych stál u zdi klidneji, kdybych vedel, že nazítrí
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po mé smrti krásne a dle všech snu utopie pujde moje
dcerka do školy, zazpívá tam pred ucením internacionálu, do,>tane do syta najíst a na zimu teplé šaty.
Zcela urcite však bude jinak a mohlo by se na príklad
vypocítat presne a bez nadsázky, jak zle bude u nás
za týden nebo za mesíc po komunistické revoluci. Jiste
bude soucet bolesti a neštestí po ní presahovat soucet
bídy nekolika proletárských generací a postihnou na víc
i ty, kterí dnes netrpí. Takže to vyjde ne na stejné,
ale na htlr, protože je to vždy jedna bída, at jí trpí kdokoliv. Ale i kdybych na ni nemyslil pro ostatní, myslím
na ni pr-o sebe a pro svou holcicku, vidím ji za ptIl roku
po svetové revoluci, až její matka by prodala poslední,
'co by jí zbylo, jak se plouží po ulici podél domu
s bríškem odulým hlady, jako se ploužily povolžské
deti. A nikdo by jí. nemohl pomoci, jako jsme pomáhali
povolžským detem, protože bída by byla také sve vá
a trpely by deti i ty, které trpí dnes, i ty, které nes
netrpí.
Dr. Ladislav P. Procházka:
Vlastne by otázka mela zníti: »proc nejsem v komunistické strane?« Nebot mohlo by se státi i u dobrého
cloveka, že je v jádre komunistou a prece nemuže býti
clenem politické strany, jež se jmenuje Komunistická.
Hledím na komunismus jako na starý sen a velikou
nadeji lidstva. První jeho hlasatel byl Kristus. Vše veliké, nové v jeho ucení , jeho diametrálnÍ rozdíl od
ucení Starého Zákona, leží v rovnosti lidí, lásce ke
všem bližním, ucení o spásonosnosti chudoby. U nás
se ted málo cte bible; ale kdo ji - myslím Nový Zákor,
- pozorne a bez predsudku a bez cizích výkladu precte, dá mi za pravdu, že ucení Kristovo je sociálne revolucní v nejmodernejším smyslu, s jedinou velikou
výjimkou: nespocívalo na kultu rozumu, ale na kuitu
srdce; celá budova byla stavena na ucení o lásce. Co)
reKl a prorokoval Ú' království Božím na zemi, tomu
mnozí hned od zacátku rozumeli: prijde cas, kdy zmiz't
mezi lidmi· rozdíly sociální, lakota a chtivost majetku.
závi-st a nenávist a zlCJIba,a lidé budou žíti v chudobe
v dokonalé harmonii s vesmírem, to jest s ostatními
lidmi, s prírodou i nebem.
První obce krestanské byly komunistické. A zustaly
jimi, pokud krestanství bylo v oposici proti stávajícímu
rádu, znamenajÍc pro tehdejší státní útvary nebezpecn)'
živel rozkladný.
Idyla prvních ;krestanských církví zmizela, Když
krestanství zvítezilo a zacalo vládnouti,; a tma trvala
pres tisíc let, kdy se ucilo a verilo, že království Boží
dostaneme až po smrti tam nahore, a zapomínalo se '1
skrývalo, že Kristus slíbil, že království Boží prijde
k 11 á m n a zem i.
Pak povstali naši Táborští. OdsU11mena chvíli stranou cepy a sudlice a Vítkov a Domažlice, a všimneme
si jeji,ch ucení - cistého výplodu lidového výkladu
bible -; bylo ciste komunistické.
V jeho uskutecnování šli Táborští z pocátKU mnohem dále než ruští bolševici dnes, a byli pri nejmenším stejne bezohlední.
Jejich komunistická obec zmizela jako první obce krestanské: bylo ješte príIiš brzo.
Pak prišel nejušlechtilejší kvet naší kultury, ceští
Bratrí.
Netroufám si prímo tvrditi, že jejich ucení
bylo komunistické: ale vše ušlechtilé, vše dobré v clo-
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veku, celý 'Obraz Boží v nem, vše tú, co vedlo první
krestany i Tábority, vše tú vteleno tu bylo ve formu,
jejíž dokonalosti od té doby nikde jinde ve svete nebylú dosaženo. Nikdy pred tím ani potúm nedostale
se lidstvo blíže ke království Božímu, než Ceští Bratrí;
oni pripojili k ucení Kristovu vzáoný poznatek, že
království Boží nejdríve musí býti v nás. Je ku podivu, jak malou episúdu znamenají ve svetových dejinách: a prece musí prijíti dúba, kde bude nám zase
zacíti 'Od nich a staveti na nich a jejich ucení.
na ne bylo ješte príliš brzo.
Pak prišla francúuzská revoluce. Ctete její historiil až se napíše historie ruské komunistické revúluce a
její vlády, bude to zoufale stejné - jen jména d místní
kolorit jiné. Francúuzská revoluce už 'Odhodila knltmu .
srdce, postavila v celo rozum a zájmy materielnÍ, Zašla
také, zanechávajíc však v historii Lidstva hlul)okcu rýhu
dodnes otevrenúu a kvas dodnes nevykvašený.
Pak prišla dve jména, jména mužu diametrúlne rozdílných, a prece ve vlivu na potúmstvo se stýkajících:
lvurx a Tolstoj. Na tech dvou vyrostla komunistická
strana rus,i<:á; její ideúvý podklad je hluboký, hlubší
než sami bOlsevici priznávají, protože práve K materialismu Marxovu mimodek se misí zapíraný, ale zreteme existují,cí vliv krestanského komunismu 1olst.)jova. V provádení šlo se tentoi<:ráte ješte dále, ne~ francouzská revúluce, dána barbarská devisa, že kllltur<l
srdce musí býti násilím vymýtena, a nastoleny suché,
tvrdé scholastIcké teorie, z nichž nejosudnejší pro celé
hnutí samo je ta, že idee a presvedcení treba clI) lidí
vnutiti násilím. Proto, jen proto nese dnešní kJlll11nismus s sebou 'Od pocátku zárodek smrti, zavání už
ted stuchlinou a hnilObou, a zmizí práve tak, jako ustatní revoluce komunistické v historii. Všecky delaly dojem krecí, dojem chorobné manie, a úcinek jejich na
kulturu i sociální usporádání spolecnosti nebyl a 1i ta~
hluboký, jako nekterých jiný,ch hnutí, dávaných kumunisty v klatbu, ku pr. liberalismu, humanismu. Naprosto však nelze jich srovnávati s úcinkem velkých náboženských hnutí, mohamedanismu, budhismu, židovství,
krestanství.

I

Než idea jejich a základní tahy ucení již nevymlZl.
Zdá se, že lidstvo stává se netrpelivým, že nechce už
cekati, až království Boží bude mu posláno. nýbrž chce
si je samo strhnouti at s nebe ci z peKla. Za málo více
než sto let od revúluce ve Francii prišly zase na
Evropu težké porodní bolesti, a narodila se zruda.
Pravdepodobne už nebude tak dlouho klid a pokoj, jakú
býval: prijdou zase krece a porodní bolesti.; nebot lidstvo ztrácí cestu, hledá nové dle, potrebuje nutne nových prúroku; stav jeho je stejný, jako pred príchodem
Mesiášovým, a v,olání po nem má jen jinou formu.
Ale na království Boží na zemi je porád ješte príliš
brzo, protože my, my lidé, posud ho v súbe nemáme.
Cesta je ješte dlouhá a úhúr ohromný: je marno hnojiti jej lidskými tely a zavlažovati proudy krve - jen
pluh, tichá a vytrvalá práce a dobré semeno udelají
z nehú plodné pole.
Považuji komunismus za veliký a daI.eký a krásný
sen lidstva v tomto smyslu; proc nejsem clenem Komunistické str a n y, nemusím snad už pripojovati.

--

Franta

18. prosince

'}(ocourek:

Výlet do volebního Nemecka.
D rá ž
Jste proti válce?
nale Volkspartei!

d a n y.

Samozrejme.

A proto

volte

Deutschnatio-

A protože jsme vyjeli podívat se na nemecké volby, zasta.
vujeme se u plakátu a cteme. Na tomto:
Nemecké paní a
matky! Pamatujte
na budoucnost svých detí! Volte Deutsche
Demokratische
Partei!
Strední stav je zván k organisování ve »Wirtschaftspartei
de,
deutschen Mittelstandes«.
Na jejich plakáte nese skupina lidí
stát a tekst zní: Zatím, co jiné strany se mezi sebou svárily,
strední stav byl podporou národa a státu.
Plakáty visí na ulicích neporušene, t. j. volicstvo se k nim
chová solidne. Jen velmi zrídka se projeví temperament:
Strese.
mannovi na plakáte prochází pod široce rozk:rocenýma nohama
zástupy okupacní armády z Nemecka. Stresemann
se usmíval,
než mu kdo!?i prelepil tvár nálepkou:
Volte komunisty!

*
Nejprubojnejší
jsou komunisté. Jejich plakáty, letáky a ná·
lepky JSou úcinné a mezi ostatními
vynikají
výrazností. Je·
den z nejlepších volebních plakátu je jejich s Leninem: Bílá
postava vyvstává nad cerní továren proti 1 udétnu nebi a ukazuje cestu. Rozumejí agitacní methodice. Znají operace s císly,
strucné a názorné formulace, ruznost nápadu: Spousty malých
letácku s kreslenými
karikaturami,
hlavne však lístecky (asi
:3 X 5 cm)
v nemnoha barvách s rýmovanými
texty, z nichž
jeden (mírící J?roti stoupencum
výmarské
ústavy), zní takto:
Schwarotgold
sind unsere Farben!
Schwazrotgold
ist unser Stolz!
Schwarotgold!
Die Kinder darben!
Schwarrotgold
der Teufel hol's!
Frauen, wahlt Kommunisten!
Jeden z nejrozšírenejších
letáku: Bojujte proti mrzácké politice sociálních
demokratu,
kterí zaprodali
nemecké hospodárství newyorkským
bursovním spekulantum!
Bojujte v jedné fronte s komunisty!
Jejich sekretariát:
J akobgasse,
malý rohový Mim, postríkaný barvami, plakáty, letáky a nápisy z techto i predešlých voleb. Naproti
v knihkupectví
dostanete skoro všechnu komunistickou
literaturu.
Znamenité
kolekce
kreseb.
("Hunger«
na pr. 7 originálních
litografií).
Brožury:
»Meinc Partei«,
"Die
SPD,
eine biirgerliche
Partei«,
"Das Reparationsproblem, die Gewerkschaften
und die Arbeiterklassc«
(Z. Le.
der), "London
oder
Moskau, der Kampf
der Komunisten
gegen das Londoner Abkommen im Reichstag«, "Wer zahlt die
Kosten des Londoner Friedens«, atd.).
Vydali také satirický volební sbornícek »Die rosarote Bri1le«
s úvodním obrazem, predstavuj ícím na míste parlamentu nesmírný kloset s korunkou na vrcholu. Za zmínku v nem stojí
zvlášte 7 kreseb Georga Grosze na· tema: "Pryc s revolucí!
Vzhuru k pokojnému volebnímu boji!«
Na Pos~platz za všeobecné pozornosti staví zrízenci nemecké
demokratické
strany vysokou náveštní tabuli, dekorovanou cernorudozlate.
Uprostred
poprsí dráždanského
starosty
Kiilze.
Jste zváni, abyste se rozhodli. pro Liste 7. Nemožno jinak
tomu, "kdo miluje své Nemecko!«
U príležitosti voleb vydaly nekteré dráždanské
listy reklamní
plakáty.
Krásná moderní práce specificky plakátová. Nejlepší:
),Dresdner
Nachrichten«
a "Volksblatt«.
Chcete-Ii míti sku-
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tecný umelecký
plakát, nezapomente
adresu:
Edelmann, Dresden, Fridrichstrasse
52.1I1I.

Plakat

Kunst

*
Cilo je v »rodine« némecko nacionálnÍ. Videt, že ješte nehorí: Najdou dokonce chvíli pro rozhovór s vámi. Ceskoslo.
venská republika
je ovšem zajímá
velmi
málo.
A tempo
expedice nejnovejší
serie letáku.
A expedice jejich casopisu,
který nese již osudné datum 7. prosince. Nedockavost na všech
stranách a touha po anticipaci budoucna, nebo( oznamují predem místo a cas oficielní oslavy vítezství. O situaci
práve
vytvorené promluví
»spitzkandidáti..
bude se podávat caj ...
a hudba ... «
Ber

I í n.

Sekretariát
nemeckých
nacionálu.
V prízemní místnosti
na
nekolika stolech vyložen približnc všechen papírový artikl do
voleb. Všechny
formáty,
barvy.
Rádobyvedecká
pojednání,
jlustrované aktuality vyrobené z nejcerstvejších
novinek. Okrídlená slova, album mužu zasloužilých
o rozkvet strany (t. j.
národa). Praporecky
pro deti s mravnými
nauceními, kalen dárícek venovaný
volicum
do štastného
nemeckonacionálního
roku 1925. Skoro 80 druhu.
A rada plakátu s nejruznejšími
nápady více méne podarenými.
A výborné nálepky s kolorovanyml kresbami, možno je prilepit lehce na okno, jako na
zed, jako na záda bližního.
promítá

pred

schuzí

jejich krev a bude-li treba, zaie potece. Delali revoluci ne·
kolikrát a cítíte, že schází jen malicko, aby opakovali. Zdá se
vám, že je jim to ta~ blízké, jako je našim komunistum
mluvit a psát o cinu.

blízke

*

Palác »Vorwartsu«.
Ctyri nádvorí, zdviže, úpravnost,
ruch
a porádek. Chefredaklor
Stampfer je kdesi na schuzi. Rovnež
dr. Geier. Mladý Bernstein prítomen. Je vecer, auta se sta ndardami se vrací do garáží.
Volte sociální demokraty!
Sociální
demokrat silnou rukou rozbíjí kladivem hakenkreuz
nacionálních socialistu.
Politika
sociální demokracie
pritáhne
chléTl
vysoko
zdvižený jinými
partajemi
a nasytí hladovící
deti.
To malují jejich plakáty. Tiskne se Morgenausgabe,
stroje
jemne otrásají budovou.

*

Horí! Aspon ve strediscích
politického
života. Plakáty zaplavily vše. Je jich spousta, jak prirozeno v centru ríše, odkud se vše rozbíhá.
Oznámení volebních shromáždení
se zárivými jmény celných recníku.
»Dr.
Stresemann
promluví
dne .... a to bude poslední slovo v techto volbách.«
Dráždany
byly cisté, zde už to nelze plne ríci, protože místy letáky pokryly nlice, t. j. predevším komunistické
drobné lístky s karikaturami groszovské
formy.
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vlastní

volební

film,

jemuž

predcházela
znacná reklarp.a. Shlédnete
v nem vudce strany
všechny za sebou a vše.:hny v této životní situaci: Ctou list
své strany, kourí zahloubane a s premýšlivou tvárí si ciní písemné poznámky.
Satira a karikatura
koristí na všech stranách. Komunisté porádají na malém jevišti satirickou
revu( politickou.
Neprehledné množství vtipu a obrázku v novinách, kresby nabývají
prevahy nad slovem.
Obchod využívá konjunktury.
Chcete
volit? Tedy jedine firmu Tietz!
Na konecných stanicích elektrik vnikají do vozu kluci a na
každé sedací místo položí leták, než se vzpamatuje
pruvodcí.
Je-li jinak organisován,
vyhází letáky a jsou prípady, že je
nahradí provoláními
své strany. Totéž možno shlédnout
na
autobusech.
...

Co je bitevní atmosféra,
poznáte v sekretariáte
berlínských
komunistu.
Presto prestissimo,
všechny síly napjaty. I kdybyste neznali historii nekolika posledních let této strany,
po~
znáte, že to jsou lidé zvyklí bojovat. A srovnáváte-li
jejich
boj s bojem jiných stran, na pr. soc. dem. anebo Zentra, uznáte, že jejich boj je nejzásadnejší.
Chcete videt, jak bydlí
berlínská chudina?
Chcete vedet, kolik komunistu
sedí v žalári?
Nepotrebujete
mnoho hloubat, abyste poznali, že to je
jediná ostre vyhranená
strana.
Abyste si dovedli predstavit,
j"ký náhled má nemecký proletár na politiku Stresemannovu,
Marxovu.
Jak se staví delníci k reparacnímu
plánu. To jsou
jiní komunisté než naši. Tu nejsou jen slova. Po ulicích tekla

Není práce bez obcerstvení.
Ve volebním zápase jsou to
predevším »volební švindly«. Z novin byste mohli porídit celou
sbírku a nikoliv nezajímavou.
Význacnou roli v tomto volebním oboru hrají padelané dopisy. V popredí zájmu mezi
soc. demokraty
a komunisty
se dostala »aféra Max Miiller«.
Tento muž prý rozhorcene zlámal kopí nad komunisty
a vyznal se z toho verejne v klíne Vor w ar t s u. Komunisté zjistili, že v oznaceném dome tento bídník neexistuje a donutili
Vorwarts k doznání »nového ÚŽ2sného volebního švindlu sociální demokracie«. Rot e :F a hne mela v
vo. Otiskla výtecnou kresbu: Obyvatelé
kají redaktora
Vor w ar t s u, o?=brojeni
canskými zbranemi a serazeni v bojovný

*

té veci záverecné slodotycného domu cejsouce ruznými ob·
šik v prujezde.

Cas letí, volby se blíií. Rozletí se zpráva o Haarmannovi,
který zavraždil minimálne 30 lidí. (»Je toho možná víc, ale to
si clovek nepamatuje.«)
Je to prvotrídní žurnalistická
sensace.
Ponevadž je pred volbami, zjištují žurnalisté vedle poctu zavraždených
obctí také Haarmannovu
politickou
príslušnost.
Vor w a r t s poznamenává,
že proti hlasum oznacujícím Haarmanna jako sociálního demokrata
jsou nuceni konstatovat,
že
Haarmann
je nemecký nacionál
(podle vlastního
doznání).
Podobne zlodej 'drahocenných
mincí, rytmistr X. Y. není sociálním demokratem,
jak roztrušovaly
nekteré škodolibé listy,
ale je nemeckým nacionálem. Komunisté ovšem se v tomto príp3.de nezdržují
dlouhými výklady. Jejich list »Klassenkampf«
lící, jak Haarmann
rozrezával
mrtvoly.
Pod tím karikatUra
Eberta: s textem:
Chceš Haarmanua?
Tedy vol Ebertovu
partaj!

*

»Duležité pro volby do ríšského snemu! Máme na sklade
tyto politické spisy Os cara Spenglera:
»Politické
povinnosti
nemecké mládeže.« »Nová výstavba nemecké ríše.« »Prusko
a socialism.« »Stát.« »HospodárstvÍ.«
Jsou to jinak separátní
otisky z jeho díla »Dntergang
des Abendlandes«, jednak reci,
jež kdysi proslovil.
Tyto publikace jsou silne po Nemecku
rozslreny.
V záplave ostatní volební literatury zaujímají výminecne postavení.
Nejsou psány príležitostne,
ale vedecky,
vecne a prehledne,
s obsáhlou historickou
retrospektivou,
se
smyslem pro prítomnost a s vážne do budoucna upjatým pohledem. Nejzajímavejší
je rec k mládeži o politických povinnostech. Spengler tu apeluje na mužnost nemecké mládeže, vznecuje solidní formou militaristické
city a vyzdvihávaje
význam silné Qsobnosti (v níž jedine vidí spásu Nemecka) vybízí mládež k opravdovému
studiu politiky.
Brožura stojí za
referát i za preklad už proto, aby vysvitlo, že u nás neumí
nikdo nic podobne dokonale jasne mládeži v politickém ohledu
ríci. Spengler nemluví vyslovene za žádnou stranu. Je respektován od mnohých a jeho myšlenek používají strany podle potreby k podeprení svých názoru.

*
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Snad vznikl z cetby predcházejících
rádku dojem, že je tu
silný volební ruch. A to by byl omyl. Nebot volicstvo je velmi
klidné. Je to nepomel' k agitacní intensite, jak ji rozvíjejí strany. Není stopy po nejakých
akcích vetšího slohu, která by
mohla mít dalekosáhlejšÍ
význam.
Není de facto shromáždení,
na nichž by recníci bojovali proti oposici. Sejdol;l se lidé straníci
a k tem promlouvají
kamarádi vtldcové. Posluchacstvo vyslechne, co už dávno slyšelo a cetlo ve sk rovných
jen obmenách.
Zasmeje
se nove raženému
vtipu, vykrikn:::
»hort«, když se vynorí aktualita, zatleská a jde domtl, docela
jako po klasickém divadelním predstavení.
Schuze Deutsche
Demokratische
Partei v Herrenhausu.
\-eliká agit:lce, prípravu a štafáž obsta~ali mladí Reichsbanneri
v uniformách,
jako recníci oznámen ministr
Koch a jedna
z ceh:ých kandidátek do zemského snemu pí. dr. Klausner. Ale
sál se nenaplnil, ackoliv se myslilo, že nebude místecko volné.
Volicstvo usedlo do lavic. prect!o si pripravené letáky a kdyz
bylo videt, že se toho víc nesej de, zacalo se. Nehlede k velmi
seriosnÍmu programu
této strany, jenž je sám sebou málo
vznecujÍcí:
Paní Klausnerová
odvrednášela
svuj referát, ostre
a jedovate
promluvil
Koch,
a prtlbeh
byl charakteristický
vlažností, která by byla trapná, kdyby jeden zarytý nadšenec
pro L~dendorffa'
nebyl nekolikrát
v)'krikem vnesl trochu ži.
vota.
Ohc:ts se zatleskalo
a pro pokrocilou
dobu se posluchacstvo pomalu ztrácelo.
Totéž je u jin);ch stran, ovšem nikoliv bez výjimky, viz na
pr. Ludendorff
v Hamburku.
A což je zvláštní, ochablost se
jeví i u volicstva komunistického.
Jsou dosavadní
agitacní
metody V'jcerpány v úcinnosti? ZmoudrenÍ? Unavení? Ci se obrací vybíjení politické kapitoly jiným smerem?

Domy polepef'.y plakáty tak štedre, že nekdy ztratíte pocit
domu. Na nárožích pozorujete bitvy stran, po cemž v Berlíne
nebylo stopy. Plakát
prelepen pres plakát, nekolikrát
strhli,
znovu prelepili, letáky rozdrásány
a vítezne
vysoko na tabuli výkladní
skríne, plot u
monumentálním
nápisem:
»l\rbeiter,
warum
hUl1gerst du doch, und sil" leben so gut, \Veil
das wollen.«

umístené nálepky
prístavu
obohacen
schuftest du und
die Mehrheitsozen

Na kandelábrech
se práve narodily ilustrace komunistických
vudcu v pozoruhodném
zkarikování.
Letáky v hojném množství
prší. Sirény v prístave houkají. rozsáhlé lodenice a správkárny,
jak bude volit massa delnictva zde pracujícího?
Mají a mohou
mít zájem o politiku tito težce pracující?
Je možno, abych se
nazýval soudruhem jejich já, který na parníku projíždím
prístav? Gorlich? Nejedlý? Socialistická
spolecnost?
Vzpomínám
na alcxandrijské
prístavní delníky uhelných lodí, bytosti pracující do úpadu. tela prožraná
uhelným prachem.
Politika?
Vol by? Pro kocku všechno!
Ludendorff
mluvil za ohromné úcasti, spousty lidí odcházely.
Noviny mely tucné sousto. Na nábreží mrak nezamestnaných
a v budove nál7lornictva
bylo prijato
nekolik mladých lidí.
Chlapíci!

*
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Obecenstvo zahrnováno
prízní roznasecu. Nejsilnejší
Zentru
Kapela píštal a bubnu složená z mladých lidí jde podél Rýna;
Odvolili. Ulice pohnojeny letáky, kam oko dohlédne. Jako na·
schvál, volici, jd:1uce domu k obedu, zastavují se pred plakáty
a pozorne je prohlížejí. Zentrum dává zvláštni letácky evange·
líkum a zvláštní katolíkum. Roznašeci chtejí být hotovi a pro,1
vás, abyste si vzali nekolik kusu.
Komunisté
vystaveli u voleli>nÍch místností plakáty, v nichž
naznacili volební pol~ a každou stranu rízne kritisují. Je už
navecer, slunce zapadlo nad mestem, Anglicané prestali cvakat
botami pred komandem, chY5tajÍ se vecÍl'ky na oslavu približne
presných výsledku.
Návrat.
Zastávka v Mohuci, rovnež víc francouzské než nemecké. A
potom Mnichov, volební výsledky z celé ríše. A potom Furth
im vValde. Ceskoslovenská
prohlídka po nemecké. Pasy a za·
vazadla. Co to vezete? Noviny. A co tohle? Letáky. A co tohle?
Plakáty.
Ceskoslovenský celník cije nebezpecí a chystá se k prohlídce.
»Stahlhelm? Jó, pane, to je pekný!« Zabaví. »Leninovy dopisy
Gorkému? Lenin? A to pane nesmíte vozit.« Zabaví. "Karel
1Iarx? O jé! Já vím, pane, že to byl moc špatný cloveb
Zabaví. Ted si predstavte, že uvidel Rote Fahne - a že najde
hakenkreuzlerská
provolání
a nádherné komunistické
plakáty.
--~-
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hospodár

Potiže s· pujckou.

Hamburk.

K o í n n. Rýn
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Predevším:
Francouzsko-anglický
cas. Za druhé: Francouzskoanglická okupace. Za tretí: 7. Dezember, den voleb.
Je krásný den, což si pozdej i všechny stranické listy vyložily
jako první predzvest volebního úspechu. Od casného rána ruch.
\ edle volebních posledních pocintl poutá pozornost nový zvon,
práve vysvccený arcibiskupem.
Je všude fotografován,
referováno O slavnostních recech pri té príležitosti a co nejdrív ho
budou vytahovat nahoru do veže dómu. Stojí v ranním slunci
a hned naproti je anglické komando.
Zde je stred al'itace.

Jednání o pujcku se protahuje více než jest pnjemno. Podle polooficielních zpráv a ujištení pokracuje již mnoho týdnu príznive, oficielne se však docela nic neví a zejména se neví, zda zase jednou p. Dr.
Kramár neprojeví své rozhorcení, až se doví o jejích
podmínkách, jako nedávno ucinilo první pujcce.
Jisto jest, že se naše hospodárské pomery zlepšily,
ale nikoli tak, jak cizina pri pocátku reforem ocekával".,
takžt' nás p o s u z u j e hur e než ~pr i p r vn í
p u j c c e. Prícin je mnoho. Zahranicní západoevropské a americké penežní trhy mely pred dvema lety
ohromné sumy volného kapitálu, který velmi ochotne
pujcovaly. Avšak v posledních dvou letech ie Londýn
i NovÝ Y ork v pravém slova smyslu zaplaven žádost;ni státu, zemí. mest i prumyslových závodu o nové a
nové zápujcky. Práve minulý mesíc byly provedeny
dve veliké mezinárodní ptljcky, nemecká ve v)'ši 800
mil. zlatých marek, z cehož bylo upsáno 'IN. Y orku
IlO mil. dolaru (4(,5 mil. zl. m.), a francouzská ve v)'ši
100 mil. dolaru. Je tedy pochopitelno, že zájem o naši
pujcku byl zatI.acen a že teprve po techto velik}-ch
transakcích mužeme prijíti na radu. Ješte pocátkem
tohoto roku pohybovala se sazba za denní peníze v N.
Yorku kolem 2% a nekdy klesla i pod ne, kdežto v druhé polovine listopadu stoupla na 3 % a ke konci minulého týdne na 4% pri diskontní sazbe 3 %. Vec sice souvisí s velkou transovní spekulací vN. Y orku, ale prece
jest znamením, že v Americe není okamžite tolik volného kapitálu jako bývalo. Severoamerický financní trh
postupuje velmi opatrne od té doby, kdy má tolik starostí s konsolidací spojeneckých válecných dluhu. Nelze se tomu ani diviti, vždyt pohledávky ze Spojených
Státu za evropskými dlužníky odhadují se na 11 miliard dolaru.
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Ani psychologie
N. Yorku,
k nemuž za dnešního
stavu jednání o pujcku musíme prihlížeti,
n~ní bez zajímavosti. Je to známá psychologie
mezinárodních
penežních obchodníku,
v mnohých prípadech
nikoli však
dosud v našem, prímo koristníkl'1.
Je prosta veškeré
Wilsonovské ideálnosti a dnes bychom rekli sentimentaJity. Pocítá s každÝm centíkem a nesleví ani príteli
ani nepríteli. Dá ráda peníze, ale jen na dobr~' úrok a
budou-li dobre zajišteny.
V Severní
\merice
nedosáhne nikde na ukládacím
trhu zúrocení ani cel~'ch 4%.
ale do Evropy nepl'ljcí pod 8% a tucnou provisi. Žádá
zajištení na clech a monopolech
a úroky ahy se OdV{ldely v krátkodob)lch
Jhl'ltách mesícních nebi) t)'denních.
To jsou tedy podmínky
hodné kridatáre.
ukazují,
že
západ nemá dl'1Very ke státl'm1 ve strední Evrope, ba
nemá ani pochopení pro jejich existenci. Vždyt Spojené
Státy jsou skoro tak veliké jako celá. Evropa a mají
více než ctvrtinu jejího obyvatelstva.
Jejich prllmyslové
a obchodní
trusty
jsou vlastne
nejmocnejší
svetové
financní organisace,
proti nimž miií moc všech »suverenních« stábl od Francie na vÝchod. Ba i Francii
dovedly prinutiti,
aby pristoupila
'k Dawesovl1 plánu.
Ideálem
této mezinárodní
finance nejsou
národní
státy, ani historické právo ani právo sebeurcení,
nýbrž
hospodárské exploitace
ci mírneji
receno vet š í h os pod á l' n o s t. Tu ovšem podle jejich názoru nepodporují malé hospodárské
celky s celními
závorami,
s ruznými
dopravními
tarify,
s rl'lzným zákonodárstvím, s pasy, visy a jin~'ITii prekážkami.
Odtud to volá~í po dohodách
a mezistátních
úmluvách,
a kde je
m~lo povolnosti snad proto, že to prestyž státu nedovolUJe, tam zat1~cí mezinárodní
finance a - státy povolují. Ta smeruje k tomu, aby byly utvorenv vetší hospodárské celky, které hy se claly ekonomicteji
spp.vovat a poskytovaly
by vetší záruky.
Co zvlášte u nás rozladilo
londýnské
i newyorkské
bankére, bylo bo, že jsme prišli pro novou pLljcku príliš
brzy a že vlastne nemáme dosud rovnováhy
v rozpoctu
a že jsme si vypomáhali
velmi nebezpecným
zpusobem.
totiž pokladnicními
pOl1kázami.
Nejen podle jejich názoru, nýbrž skutecne bylo velmi mnoho hospodársk)'ch
chyb, s kter)lmi se po smrti Rašínove
vubec nehnulo.
Jsou to zvlášte príliš vysoká osobní vydání v rozpoctu,
nemožná pozemková
reforma,
mnoho planých sociálních reforem, nadiktovaných
strani~kými
zájmy. které
však bez zdravého
a silného základu hospodárského
nejsou vubec k nicemu. Tyto kompromisy
neužitecné a
škodlivé, vynucené
tou ci onou stranou, z jejíž milosti
stát žije, nemuže ovšem prísná mezinárodní
finance
ani pochopiti ani pochváliti. Poslední prípad s letošními
vánocními výpomocemi
je zvlášte kriklavý. Snižujeme
již tri 1"Oky rozpocet všemi možnými škrty a konecne,
když to nejde jinak a cizina to tak nerada vidí, rozhodli jsme se restringovat
pocet úrednictva,
trebas to
byli milí stoupenci
té které vládnoucí
strany. V této
veci byl nátlak verejného
mínení zvlášte mocný. Zákon to má teprve vypracovat
a výsledek v rozpoctu má
se jeviti v rozpoctu
až za dva roky. Ale nehoda tu
zrovna chtela tomu, že pocaly stoupati ceny na svetových trzích a s nimi i náš index z 965 v cervenci na
I020 v listopadu,
takže když práve chceme šetrit na
osobnkh nákladech,
musíme je mimorádne
zvýšit asi
o 520 mil. Kc. A ješte horší vec se deje s úhradou.
Nebére se odtamtud,
odkud by byla hospodársky
a
financne nejúcinnejší
a nejméne
bolestná,
ale bez

775

ohledu na hospodárský
princip, odkud vševládné
strany demagogicky
nadiktují.
Jest treba si uprímne ríci, že jsme si tuto s v í z e ln o u s i t u a c j z a v i n i I i s k o l' o· .i e n s a m i.
Nebylo sice možno prejíti ihned z válecného
'chaosu
ke sporádanému
rozpoctu, bylo nutno si vypomoci vJpLljceným kapitálem,
ale kdyby politické strany
mely
více svedomí
pro stát než ohledl'l na SVLlj prospech,
mohlo býti mnohem
lépe. Tech osm miliard nezaloženého státního c1luhu, kterJ"' práve potrehujeme
zahranicní pujckou vykoupit,
vyverá vetšinou
z nadiktovan)'ch dodatecných
úveru a v nem se krome toho utopily .všechny skutecné prebytky prvních let.
_\však i nynejší 'financní
vedení není bez viny na
tom, že se situace zbytecne priostrila.
Nemáme
totiž
jen nedostatek kapitálu, n)'brž i ne d o s t a t e k ob eje již dva roky úplne stabilisovaná,
ž v a. Koruna
takže lze pomery obou let dobre
srovnat.
V roce
1923 pohyboval
se obeh státovek od 9--97j miliardy,
letos je o I miliardu nižší, ackoli na dávku z majetku
se vybralo dosud letos 1.638,428.000 netto. vývoz 7a
13.1440 mil. Kc,
leden-ríjen
letošního
roku
cinil
kdežto loni za celý rok jen 120 miliardy Kc, dovoz
letos za prvních deset rnesjcu 12.254 mil. Kc, loni za
mil. Kc. Nezamestnanost
proti
celý rok 10.1290
lonsku klesla asi pa pouhých 10% a obrat u súctovací
banky se zvýšilo
15 miliard proti stejnému údobí loni.
Letos máme rekordní úrodu cukrovky i v)Tobu cukru
a všeobecne lepší zamestnanost
asi o 40 % prumerne
v prumyslu
i obchode.
Z toho by tedy následoval
logický záver, že v pomeru k vetší zamestnanosti
stoupne
i obeživo, aniž by to byla inflace.
Ale práve naopak
obeživa
tvrdošíjne
ubývá
bez
ohledu
n a h o s pod á r s k é pot r e b y zem e. Bankovni
vedení se vymlouvá
na strach o korunu.
Ano, strach
má velké oci, tak veliké, že poslal na jare vyjednávat
cukrovarníky
do Londýna o úvery na kampan, na svou
vla tní pest pak poslal textilníky
a výsledek byl, že na
nás západ pohlíží jako na Balkán. Prirozene
tam. kde
cedulov)T ústav nefinancuje
ani výrobu z vlastní suroviny (neco jiného je již textil), pak opravdu to musí
být bankrotárská
zeme. Vždyt se jednalo jen o prubežný kapitál, který se za pul roku vrátí, jen o smenky
na statky, kttré zde jsou, ale Bankovní
úrad vykonávaje nepochopenou
poslední vuli, poškodil nejen svou
prestyž, nýbrž ochudil i zemi o úroky do ciziny zbytecne plynoucí.
Jediný pohled na jeho mesícní v)'kazy
však poucí, že restrinkce
obeživa je falešná.
Nechce
vydat státovky
na dobré ochodní smenky a vydá je
za své vlastní bony (30. listopadu
za 638y,í mil. Kc).
Snesli bychom docela dobre o
miliardy více obeživa a cukerní kampan by je tak hladce strávila, že by
to zustalo naprosto bez vlivu na korunu. Vždyt pri deseti miliardách
na podzim 1922 byla koruna práve tak
pevná.jako
dnes pri osmi. Pri tom má Bankovní úrad
tolik moci, aby banky eskontovaly
spíše smenky než
státní bony (vypadá to na výkaze mnohem lépe) a zároven aby zabránil zneužití smenecného
úveru.

i

1-2

Letos je naše penežní situace stísnená i proto, že od
podzimu minulého
roku vrací se nám z Vídne akcie
našich prumyslových
závodu. Tato repatriace nás stála
podle odhadu nejméne dve miliardy Kc a zpusobuje,
že naše platební
bilance je hodne pasivní.
Bylo by
nám milejší, kdyby prišla pozdeji
až budeme
míti
opravdu volný kapitál a dála se pozvolneji, ale nechce-
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doprovázen tlumocníkem. Ovšem, že tlumocník stejne jako jeho
pán nemá toho nejmenšího zájmu o rozvoj anglického obchodu.
Ve velkých mestech najímá náš anglican bankovní safy, kam
ukládá v rucních brašnách
nejlepší anglické výroby ohromne
silné pumy. Když ukoncil tuto okružní cestu, odjede Savinkov
do Petrohradu
a stane se tam prost~'m ruským kocím; tímto
zpusobem se dají nejlépe zjistit doby a cíle vyjíždek
nové
obeti, jejíž hodina uderila. Nedlouho na to jest z neho poulicní
prodavac
cigaret a stojí proti domu ministrovu;
hádá se se
strážníky a udržuje prátelství
s prostitutkami
toho obvodu.
Dnes v Paríži, zítra v Kijeve nezná Sa vinkov neúspechu;
posmívá se všem prekážkám;
kde jiní naleznou jistou smrt,
vyjde on zdráv a neporušen
a delá dlouhý nos na armádu
policejních úredníku,
strážníku
a špionil, pro které znamená
ieho zajetí peníze, povýšení a rády.
Když hodil Sazonov pumu na Plehve, stál Savinkov blízko
neho. Když se rozptý,lil oblak koure a strepin, ležel jeho prítel
v krvi na ulici, ale vuz už nebylo videt. Vuz ujel! - hrozná
myšlenka! Zapomínaje na vše ostatní, vrhl se Savinkov k poranenému príteli. »Mladý muži, jdete pryc, tady není pro vás
místo«, slyší tu nekoho, kdo ho chytil za rameno. Savinkov
se ohlédne: policejní komisar, na smrt bledý, drkotající zubama,
první policejní úredník, který prišel na místo cinu. Savinkov
se vzpamatuje
a odejde v pevném presvedcení,
že je vše
zlraceno. Po dvou hodinách se dovídá ze zvláštního
vydání,
že byl vuz, ministr a kocí na kusy roztrhán, ale kone uprchli.
O pul roku pozdeji hodil v Moskve student Kalajev pumu na
velkovévodu
Sergeje. Savinkov
sedí v kavárne
proti místu
atentátu.
Celý okres jest uzavren v{)jskem a policií, všichni
jsou zastavováni
a identifikováni.
Savinkov
ukáže své papíry
a klidne odchází.
V léte roku 1904 se rozhlásilo ve strane, že jeden z nejcinnejších clenu bojovné organisace
Tatarov
jest agentem politické policie. Když se Savinkov o tom presvedcil,
jede do Varšavy, kde Tatarov
tehdy bydli!, jde za bílého dne k nemu
do bytu, zastrelí ho a jde pryc, aniž by byl nekým obtežoVlán,
zanechav na lístku poznámku: »To je osud zrádcu«.
Na podzim roku 1905 jest car donucen náporem
vzrustajícího' rev,olucního príboje vydati ústavu. Strana sociálních revolucionáru
oznamuje,
že zastaví svou teroristiC!kou cinnost,
uikáže-Ii se napríšte, že jest despotická
vláda docela u konce.
Nekolik mesícu probíhá bez atentátu, ale brzy se vrací slepý
autokrat
na starou cestu, a bojovná organisace
povolává své
cleny z dovolené zpet; Savinkov
se zase chápe své práce.
Politické vraždy následují jedna za druhou; ale nechceme zde
popisovati dejiny ruské revoluce, nás ted zajímá osobnost jednoho jejího hrdiny.
V pevnosti Sevastopoli
u Cerného more vzniklo v prosinci
1905 povstání námorníku.
které bylo krute potlaceno. Pri tom
projevil
zvláštní
krutost
velitel pevnosti
admirál Nepljujev.
Nepljujev prijde na listinu bojovné organisace.
Na jare roku
1906 se odbývá v Sevastopoli
u príležitosti
carových
naro?,enin velká vojenská
paráda za prítomnosti
duchovenstva
a
velkého množství lidu. Slunný, jasný den, znení zvonu, vojenská hudba, skvelé rady vojska, elegantní toalety prítomllých
dam. Tu je náhle hozena strašná puma n:1 admirála. Vojsko a
policie obklopí davy a mezi nimi je zajat Boris Savinkov.
Jest odveden pod prísn~'m dozorem do kasemat.
Po celém
Rusku se rozlétnou
telej!,ramy:
".Jeden z I}ejnebezpecnejších
teroristu, Savinkov, jest lwnecne zajat; neujde svému zaslouženému trestu«. Vá,lecný soud se odbývá z opatrnosti
v samých kasematách,
lO'zsudek je jasný - kulka. Aby oddálil
ponekud vykonání
rozsudku,
podá jeho obhájce odvolání na
kasacní soud, o jeho'ž výs,ledku však nen1 pochyby.
Poddilstojník konající hlídku, mladý dobrovolník,
prinese v den
0-
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pravy Savinkovi
do cely vojenský plášt a vyvede
jej mimo
všechny stráže na svobodu. Zachránce
Savinko'\ruv byl brzy
na to zajat a odsouzen, ale zachránený
jím hrdina žije dodnes. O rok pozdeji vyšel v jednom ruském casopise lehce
zastrený
popis tohoto prípadu a úteku, který ješte dnes ctenáre rozciluje. Autorem této práce byl sám Savinkov, který
jest literárne neobycejne
nadán. V té dobe pocíná porevolucní
kocovina;
široké masy ztratily zájem na politice, všichni jsou
vycerpáni
revolucí, treba nebyla dokoncena,' atentáty
už nevzbuZlljí nadšení, a teroristi, vytrženi ze svých rad, už nena!ézají zástupcu.
Savinkov
odohází do ciziny a uverejnuje .své vzpomínky na
cinnost bojovné mganisace
s charakteristikami
padlých prátel.
Není to suchý protokol, ale skvelé !iteráTllí memoirové
dílo,
které se cte se stejným zájmem jako nejlepší povídky Conana
Doyla. V téže dobe v roce 1909 vychází v Rusku pocl apokalyptickým názvem "Kun plavý« beletristické
dílo, dellník teroristického revolucionáre.
Auto,r, doposud zcela neznámá osobnost, V. Rop'šin, projevuje
silné Iiterá'tl1í nadánÍ. Kniha vzbuzuje velké vzmšení, prekládá se do cizíGh jazyku a všude se
horlive cte. Její obsah: vynikající
tero'rista, vudce teroristicke
skupiny oddaných
mu na život na smrt mladých ,lidí obého
pohlaví, porádá spolu s nimi »honbu« na guvernéra.
Jsou pronásledováni
- nekterí clenové organisace
upadnou do rukou
policie a jsou popraveni, atentát se nechce dariti. Clenové organisace prísahají, že vec dokáží, a v presvedcení
že jejich vudce
má sílu k provedení cinu, sverí mu je. On však ztratil víru ve
všechno. Jest starým teroristou,
znicil už mnohého neprítele
lidu, a nakonec prece ztratil presvedcení
o svatosti své veci.
"J sem lovec skalpu, mistr krvavého cechu«, ríká sám o sobL
OdejíU a nechati všeho? Ale což lze, když bylo prolito tolik
krve, opustiti své poslání? Co má ríci mládeži, která v techto
cinech vidí velké hrdinství?
Miluje mladou ženu, manželku
jiného, dobrého, skromného
cloveka, jemuž je revoluce cizi.
.\.est v moci demonické
osobnosti
hrdiny, ale verna svému
muží a zápasí s pokušením. "Ale mám-li právo zabíti guvernéra, proc by;ch také nemel právo zabíti muže ženy, kterou
mHuji?« ptá se svudce -- "vi8dyt jsem mistrem
krvavého
cechu. ~rev je krev!«
Sensace, kterou vzbudila tato kniha, vzrostla, když se rozhlásilo, že autor Ropšin není nikdo jiný než sám Savi,nkov.
Na otázku, jak on, vudce teroru, mohl napsati knihu tak pro- .
sáklou zklamáním,
odpovídá, že tu jde o vec ciste literární,
která nemá to nejmenší co delat s jeho osobním náhledem.
A na dukaz toho, že zustal stejný, se vrací Savinkov do Ruska,
aby zavraždil
cara. Ten úmysl se nezdarí. Policie se dovídá
o prípravách
k tomuto atentátu,
a venkovský
domek v jednom finském lázenském míste, kde by,dlí Savinkov, jest v noci
obklopen
policií. Vetre neprítele
vyskocí
Savinkov
oknem,
vrhne se v dešti kulek do nedaleko
tekoucí rícky,' doplave
na druhý breh a uprchne do blízkého lesa. Policie obstoupí
les, ale zver zase uprchla. Policie sama priznává
pokorene
svuj nezdar. Roku 1910 získává pro své úcele dva námorníky
l1a križáku "Rurik«, kterí jsou ochotní zastreliti
cara pri jeho
návšteve
na lodi. Ukryjí S:1vinkova, který jim prinese revolver, na lodi. C:lr prichází. Ale v posledním okamžiku ztrácej:
námorníci odvahu k cinu. A Savinkov musí po paráde opustiti
zase tajne lod. Jeho plC,n Se nezdaril, ale on ušel bez pohromy.
Savinkov
opouští svou »cinnost,(, a v krátké dobe vychází
velký chronolog.ický
román "To, ceho nebylo«, z událostí revoluce z roku 1905, podepsaný
týmž Ropšinem jako autorem.
Román jest psán v epickém klidném duchu tolstojovského
slohu,
a je z nejctenejších
knih té doby. Zdá se, že kariera revolucionáre Savinkova je ukoncena a ucjnila místo kariere skvelého
spisovatele
Ropšina.

18. prosince 1924.
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Pak vzplanula velká válka. Mezi ruskými revolucionári
vznil,á napetí. Jedni s Leninem v cele tvrdí, že je nutno v zájmu
svobody, aby Rusko utrpelo por{~žku, druzí se snaží dokázati,
že premožená zeme nemuže nabýti svobody, že je spíše nutno,
dobýti spolu s velkými demokratickými
státy západními »plné
vítezství« nad nemeckým
»imperialismem«.
Podarí-li
se toto
ruskému národu, že premuže i vnitrního neprítele, cara a jeho
pomocníky.
K prívržencum
»plného vítezství«
náleží
také
Savinkov.
Stal se dopisovatelem
ruského tisku na francouzské fronte. Z jeho, dopisu dýše nenávist k nepríteli. Nenávist
Savinkova
k Nemcum je tak velká, že l1ervé, který prodelal
tutéž cestu od sociálního radikalismu
až k nejžhavejšímu
protínemeckému
šovinismu,
mohl prohlásiti
krátce po vypuknutí
války ve svém »Victoire«:
»Prede mnou sedí ruský terorista,
pred nímž se trásl car se všemi ministry straohem. Ale dnes
voláme oba: At žije car!~
Nekolik dní po vypuknutí
revoluce jest Savinkov v Rusku.
Jest privítán jako hrdina. Dnes už nikdo nepochybuje,
že mohla
být revoluce tak rychle provedena proto, že byl národ unaven
bojem, a ve vcasném pochopení tohoto stavu lze také nalézti
základ da,]ších vítezství Leninových.
Ale vetšina revolucionáru
a mezi nimi i Savínkov se tehdy dívali na vec jinak: neschopný
car a jeho tupohlaví
ministri bránili národu v boji, ted bylo
ua case, aby se znovu podnikla válka se svežími silami. Savinkov jde jako komisar nové vlády na frontu. Ujímá se toho
celou svou osobností. Generálové
v nem vídí skoro svého predstaveného.
Savinkov
rozvine na fronte dábelskou
energii, a
ku konci cervence
1917 pocíná se na rakouské fronte zdarilá
ofensiva. Ale tu nastupují na podporu Rakušanu
nemecké oddíly, a vítezství se mení v porážku. Ruská »revolucní« armáda
upadá ve zmatek a vraž'dí všechny velitele, kterí ženou vojáky
do boje. Vrchní velitel generál Kornilov se vyjadruje,
že vším
je vino »zdemokratisování«
armády a požaduje okamžité, opetné zavedení
nejprísnejší
discipliny
a bewhledné
používání
trestil smrtí za neposlušnost.
Vláda váhá, ale její vojenský
komisar, »demokrat«
Savínkov
podporuje
co nejvreleji
generála Kornilova, ,j, on je pro disciplinu, i on je pro trest smrti
pro neštastné
vO'jáky, kterí nevedí, zac bojují.
Vláda voli
strední cestu, kterou nikoho neuspokojí, ale Savinkov je jmenován ministrem války s poverením
reorganisace
vojska. Zacátkem zárí roku 1917 vypovídá generál Kornilov a hlavní stan
válku vláde »zrá<dcu, kterí se vzdávají Nemcum«, a posílaji
pluk verných na Petro hrad. Sebe prohlašuje Kornilov za diktatora. Vec vyznela na prázdno, pluk zustal stát pred Petrohradem, vojáci prohlásíli, že byli oklamáni, že nevedeli, kam jsou
vedeni. Kornilov byl zajat, a pocalo vyšetrování,
aby byl vysvetlen podnet vzbourení. Na Savinkova padlo težké podezrení.
že práve on mel jako clen vlády, nespokojený
s jejími slabostmi vliv na zoufalý krok Kornil{)va, a že jako ministr války
mel zájem na tom, aby by,ly prípravy utajeny až do vhodného
pro neho okamžiku.
Savinkov
se musil vzdáti svého úradu,
ale jeho úloha v této záležitosti není dodnes vysvetlena.
O dva
mesíce pozdeji vypukla bolševická
revoluce. Odvážná skupina
bolševiku využila nespokojenosti
lidu nad protahující se válkou,
uby na sebe strhla moc. Masy národa jdou s sebou, vyšší ·trídy
jsou proti nim. Savínkov se ovšem pridává k protibolševikum.
Již den po vzbourení
jest v cele malého oddílu kozáku, kterí
jedou dO' Petrohradu,
aby potrestaJi vzbourence.
Toto tažení se
nezdarí: kozáci, které privítá ohen námorníku, této bolševistioké gardy, se obrací, a Savinkov odchází na jih na Don, kde
pripravuje
nekolik generálu
spolu s Kornilovem,
uprchlým
z vezení, útok na hlavní mesto. Ale nemuže se s nimi spojiti.
Pro Savinkova
jsou generálové
zpátecnickými,
omezenými
byrokraty;
pro ne jest on - prese vši zášt k bolševikum
práve takový bolševik, vrah ministru a carova strýce, kterého
by prese vše bylo nejlépe povesiti.
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Savinkov
se odebére do stredu, a tam v srdci bolševistické
moci se znovu ujímá své staré cinnosti spiklenecké. Pm neho,
který obelstil zkušené carské poliCisty, jest snadno míti mladou
bolševistickou
policH za blázna. Savínkov navazuje pevné styky
se všemi protibolševistickými
organisacemi
všech politických
smeru, jen když jsou ochotny bDjovati proti bolševikÍlm. Jest
financne podporován
zastupite,ls!vím
dohody, které tehdy ješte
bylo v Moskve, a organisuje oddíl sp.iklencu jako za starých,
zlatých casÍl. Bolševici vypisují vysokou cenu na hlavu Savink{)va; zdržuje se stále v Moskve, vždy v pruvodu svého pobocníka praporecníka
Klepikova, jest ho všude videt, ale není
možno se ho zmocniti. .r ednou se srazí se skupinou šesti ozbrojených námorníkÍl.
Tri zastrelí.
ostatní zažene, ale Savinkov
sám se sV3'm prítelem
zmizí dríve, než prijdou ostatní. Náhodou se setká Savinkov na ulici s lidovým komisarem Lunaearským, se kterým se zná už dvacet let; Savinkov sáhne po
revolveru,
ale Lunacarský
ho radeji nepoznává
a jde mimo.
Savinkov sedí u holice a spatrí na vedJejší židli starého prítele,
který se stal ted jeho úhlavním neprítelem, šéfa hrozné bolševistic'ké organisace
"Ceky« Manuilského. Ale Manuilský, který
ví, že Savinkov
nemá ve zvyku se vzdáti, a že Savinkova
koule by trefila nejdríve jeho hlavu, vstane, zaplatí a odejde.
V cervenci r. 1918 organisovala
o,zbr,ojená trupa v JaroslavU
náhle protibolševistícké
povstání,
zabila místního bolševistického vu'dce a strhla vládu nad mestem na sebe. Totéž se
stalo v mestech Rybinsk
a Murom. Povstání
organisuje Sa ....
vinkov, který shr{)má~dil tajne v meste skup,inu svých lidí.
Jaroslavl je velké mesto nedaleko od Moskvy, a bolševici nasadi\.i vše, aby povstání potlacili. Ale nepodarilo se jim to; boj
se protáhl na 18 dní. Tu vypustili bolševici na zpola již rozbité mesto jedovaté plyny, a ty rozhodly o osudu mesta. Savínkov se zachránil
s nekolika svými pomocníky, ostatní se
vzdali. aby nepadli do rukou "cekistu«.
V srpnu se uskutecnil atentát na Lenina, na kterého vystrelila
anarohistka
Fanny Roidová. Bolševici vydali oficielní zprávu,
podle které byl patrne organisátorem
atentátu Savinkov.
V zárí zmocnili se býva,J[ cechoslovenští
zajatci, kterí utvorili
aa ruském území zvláštní legii k boji proti Rakousku a usadili
. se v území Volhy - nespokojeni smírem
bresto-litevským
velkých mest toho kraje a vypovedeli
bolševikum válku. Ted
je dokázáno, že pri obsazení nejvetšího volžského
mesta Kasanu hrál Savinkov vynikající úlohu. Vstoupil jako prostý voják do jízdného oddílu protibolševického
pluku, který pronikl
bolšev,istickou
frontu a za ní podnik,l nicivou akci: vyhazo,val
mosty do povetrí, strílel na vlaky atd. Ale bolševici zahnali
všechny neprátele.
Svetová válka se skoncila, a r. 1919 je Savínkov v Paríži,
jest vyslancem protibolševistické
organisace a má za úkol premluviti dohodu, aby poslala do Ruska v01jsko protí bolševikum,
Následující tažení intervencní armády do Ruska, které neobycejne priostrilo, obcanskou válku, jest jeho dílem.
V léte 1920 vypukla válka mezi sovjetským
Ruskem a Polskem. Jelikož tu šlo o boj proti bolševikum,
musil být Savinkov pri tom. Bez o,hledu na to, že jde o Polsko, nesmiritel. ného neprítele Ruska, organisuje v,lastenec Savinkov ve slepé
zášti ne bezvýznamné
oddíly a úcastní se boje; podle jeho mís nenení je dovoleno v boji proti bolševikum
spojiti se
práteli vlasti. Zažene soVjetské pluky na útek; bolšev,iky, kterí
mu padnou do rukou., dá nemilosrdne popraviti;
ale prostí vojáci J}recházejí rádi na jeho stranu. Sám bojuje v bitvách jako
prostý voják. Válka koncí porážkou sovjetské armády, a bolševici nabízejí Polákum prO' ne príznivý mír. Po,láci jej prijímají,
a Savinkov, který nedosáhl svého cíle, se odebére do Varšavy,
za,!oží tu protibolševistický
Ust Svoboda a sestavuje organisaci

i

k bojí s bolševiky
v Rusku samotném. V nekolikamesícních
obdobích se objevují v ruském tisku vždy znovu zprávy o Sa-
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vinkových cinech: nekde se odhalí dustojníci rudé armády jako
agenti »mistra rudého cechu«, kterí p,ripravují povstání proti
bolševikum, ale jsou prístíženi v posledním okamžvku; na jiném
míste vypukne velké selské povstání, organisované týmiž
agenty varšavského redaktora. Ve. všech hnutích proti bolševikum je videti Savinkovovy ruce. Konecne požadovala
sovjetská Vláda zastavení Savinkovovy cinnosti v Polsku. Jde'
tedy do Paríže. Pri janovské konfe;:enci na jare 1922 se tam
odebere, aby zavraždil Cicer~na a Joffa. Ale italská polJcie zpozoruje svetoznámého odpurce bolševiku a prinutí jej, aby
opustil ltalii. Podobný pokus v Berlíne se stejne nezdarí.
Pred pul rokem vyšla v Paríži nová Ropšinova kniha: »Kun
vraný«. Jest to denník velHele protibolševického plu'ktlJ. Po •.
divne dojímá cetba této hrozné knihy. Krev, vražda, znásilnení.
A zase táž otázka jako v "Plavém koni«: »K cemu to všechno?
Pro koho?« Zase týž hamletovský ton.
Zpráva, že Savinkov se vydal rukám bolševiku a uznal jeiich
moc, pusobila po Rusku i mezi velkou ruskou emigrací jako vybuchnuvší puma. Bolševici mají všechny duvody pro triumf,
a ne bez hlubokého zadostiucinení darovali život tomu, jehož
tisíce pomocníku popraviH! Co se dálo v du'Ši,tohoto pro národ
nepochopitelného cloveka? Byl-li dodnes hrdinou Dumase, má
od nynejška právo na neho Dostojevskij.
Nepochopitelnou ztlstává pro západního Evropana duše
ruského cloveka!

Literatura
Antonín

a umení

Veselý:

Hovory

s herci.

(II. Ružena

Nasková.)
K vapilová byla z mých nejsilnejších hereckých
dojmu. Vídala jsem ji do svých osmnácti let a nikdy
na mne nepusobila dojmem toho, cemu my herci ríkáme »carování«. V jejích výkonech mne nikdy nic
neurazilo, tak nerušená byla jejich cistota a ušlechtilost. Byla snad t. zv. literární hereckou, ale v jejím
projevu to nebylo znáti. Její venkovské postavy nebyly sice tak dobré jako postavy z kulturnejších vrstev,
ale proto prece nebyly její výkony provanuty chladem
kultivovanosti.
Její typ stál by asi uprostred mezi
kontrastujícími typy, které dnes známe z družiny Moskevských: byla kultivovanejší než Cechovová, ale horoucnejší než Germanová.
Má první ucitelka, Sklenárová, zustala mi celkem vzdálena jako patetická tragédka staré školy, a když studovala se mnou svým zpusobem heroiny, mela jsem stále na pameti, že se jen
ucím, že sama b)"Ch chtela neco jiného - býti blíže
K vapilové. Verím, že by K vapilová nebyla ustrnula
na tom stupni, s kterého ji srazila smrt, a proto má
láska nepoutala se jen k jejím výkOntlll1, které byly
krásné tenkrát, nýbrž k charakteru a druhu jejího herectví. Nebyla to jen K vapilová, která mne poucila, co
je predpokladem hereckého umení.
jiní naši velcí
herci, v jichž blízkosti bylo mi dopráno vyrustati, presvedcili mne, že k hereckému tvorení nepostací talent,
není-li podporován velikou pílí. Ríkalo se na pr.
o Mošnovi, že je to takový neuvedomel), genius, který
tvorí neveda jak. Poznala jsem však i behem té krátké
doby, v které jsem jej zastihla ješte u divadla, že podstatou jeho herecké geniality byla práce a káz·en. Mel
sice krásný dar, že videl roli na první pohled, že již na
ctené zkoušce ji takrka hrál. Ale to byl jen výsledek,
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výtežek jeho píle, protože pracoval pro divadlo stále
po celý život, že divadlo bylo jeho jedinou myšlenkou.
Mel je v krvi, díval se na svet jen jako herec, zpracovával v sobe stále k hereckému cíli látku životních
dojmu - odtud ta jeho pohotovost, ta jeho zdánlivá
lehkost tvorení. A Vojan. suverén mezi herd, zdánlivý virtuos, zápasil s rolí urputne, zmocnoval se jí
namáhave, od reprisy k reprise menil, zkoumal, snažil
se o lepší podání, pracoval až do smrti rozechvene,
neúnavne. Ani H iibnerová, s kterou pracuji tak dlouhou radu let, nezná jiné raclosti než bádat o roli, která
ji tím více láká cím je težší, nedovede se klidne a bezstarostne podívat na sebe menší episodu. A I také Želenský, zdánlive tak sebejistý, který na pohled si s kazdou rolí jen hraje, pracuje stále, poucuje jiné, uce zároven sebe. Ti všichni mne naucili dívati se na herecké tvorení jako na težkou zodpovednou práci. považovati službu divadlu za jakousi pobožnost, ke které
treba se priprav'ovati cel)rm srdcem a myšlením. Považuji divadlo za školu života v plném smyslu toho
slova. Y),kon hercuv má tu býti dobrým príkladem
v chování a cdkovém vystupování. Tento príklad má
býti vybaven všemi znaky prostoty a prirozenosti. Tak
se dívám predevším na humor. Humor a komika jsou
dve veci. Snáze jest býti komikem než humoristou.
A vždy je cennejší dovést vyloudit úsmev, kter)rrn
celé srdce okreje, než bi,ti odmenován hlucnými vi,:buchy smíchu za ruzné šaškoviny, které pusobí jen na
primitivního diváka. Hrávala jsem mnohé i drasticky
komické role a treba skýtaly tolik možností k docílení
hrmotných efektu, dávala jsem vždy prednost humoru,
tomuto jemnému korení, vonnému a 'Osvežujícímu.
Jikdy jsem nehrála na pr. Madame Sans-Gene komicky, vždy jen humorne, nebrala jsem jí její puvab
ženskosti, zdra.,vé veselosti a jadrnosti, abych ji zamenila za jakéhosi chlapského komika, kteri' pro radost
hrubšího publika vyvádí nemotorné kousky. v nichž
nezustalo nic z milého veselí pradlenky, nikdy neohrabané neb tupé, nýbrž jen nestrojené a neznalé etikety.
Je v tom kus sebezaprení. Tolik to láká vybocit z mezí
a vyvádet hlouposti, kterým se lidé smejí snad práve
proto, že je toho víc než v živote. Ale práve takovým
vybocováním kazí se publikum, které ztrácí pak smysl
pro životní veselí, pro prirozenou radost a zdravý humor. Všímáme-li si bedlive života, pozorujeme-li náhodné situace. poznáme. že lze z nich cerpat mnoho
drobných i vetších smešností, mili'ch a neurážejících
jemné cítení. Sestavíme-li si pak z nich figurku, publikumnejen nezasteskne si po hrubých komických situacích, nýbrž pochopí, oc je náš výkon výš a zároven
jak jsme mu blízci. Cím to, že takový výkon rozesmeje
do hloubi srdce? Život je to a žádná umelá pomucka,
ani náhražka. Život, který herec vycítil, poznal a kter)'
i divák v nem cítí a poznává. A práve tak je to i s ro, lemi vážnými. Abychom dIváka dojali, nesmíme plýtvat t. zv. 'citem, tóny nikdy v živote neslyšenými. Pravé hore promlouvá k srdci hlasem clocela jiným než
jaký se obycejne ozirvá na jevišti. PravÝ cit musílbýt
ryzí, musí opravdu zachvacovat srdce hercovo, musí
zaplavit celou jeho bytost - a pak se sami podivíme.
jakým pravÝm nelíceným zvukem náš hlas zazvucí.
Jako proti každé neprirozenosti na scéne jsem i proti
prílišnému lícení. Nejen že nesluší žádné tvári a bere
ilusi i diváku, ale hlavne odnímá tvári schopnost mluvit. Nemluví jen slovo, oci, rty, mluví i drobné zachvívání obliceJového svalstva, tato stínová hra, zdánlive
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nepatrná, ale prec jen viditelná a pusobivá, není-li
ztlumena nebo docela udušena tlustDU vrstvou lícidla.
Na jevišti platí vubec tylo zásady: šetrit, neplýtvat .býti výrazným, životaplným, temperamentním,
ale neprehánet! Hospodárnost v projevu, aniž by se ubralo
na výraznosti, je z nejtežškh problému divadelních.
- J a k'O U dul e žit o s t pri k I á dát e pre dbežnému
studiu
v úboru
rDlí,
které
pro druh
vašeho
herectví
jsou
zvlášte
charakteristické
- rolí
historických?
- Velikou. Míním nejen peclivé studie kostymní,
ale i vše, co vyplývá ze studia kulturní historie pro hercovu mimiku a gestikulaci. Múu láskou je zvlášte renaissancní umení, které mi pomáhalo prúnikati do postav Shakespear'Ových. Ale chci se dotknouti všeobecne
této zvláštní otázky herecké prípravy. Všímáme-li si
dobre obrazu, mimodek vnikneme dG jejich pos a
z tech pak utvoríme si i celý dobový charakter role.
Je to vdecná práce, zejména u postav známých, mnúho
portrétovaných.
Marii Terezii na pr. v »Zkoušce státníkove« lze vybavit celúu podle obrazu hned od jejího
prvního vstupu na scénu, kdy zaujme svuj postoj vladarský. Karel IV., Hus, Žižka - ti všichni stojí pred
námi jako živí bud z 'Obrazu súucasníku nebo ze vžitých obrazú pozdejších slavných malírll. A pc,dle nich
lze se vžívati do postav podúbných, které nejsou nikde
zobrazeny. Lidé ovšem cítili vždy v zásade stejne,
jejich vyjadrovací prostredky - zvlášte nejvnitrnejších citu - byly jiste podobné našim. Abychom však
vyvolali na jevišti dojem a náladu doby zašlé, musíme
je obohatit vnejšími známkami jiného století. Musíme
si proto bedlive všímat jejich držení tela, kterého jiný
kroj vyžaduje, položení rulmu, dle nehož dirigujeme
i svou gestikulaci, sladivše je s posunky obvyklými.
Stylisovat - totú slovo nyní tak casto užívané a zároven zneužívané - neznamená mrtve skládat pósu
k póse, gesto ke gestu, ale na základe techtD pridat živúta, nebot divadlo není mrtvý 'Obraz, je to rec 'Od
srdce k srdci, približování lidí, kterí kdysi byli, dnešnímu cloveku. Renaissancní clovek je celou SVGUbytostí jasnejší než clovek gotiky. CIGvek husitský musí
mít v sobe celou vážnost a prísnost své težké doby a
rokúkový šlechtic všechnu hravúst, požívacnost a lehkost svého století. Doba revoluce musí se ozývat z našeho hlasu i gesta svou nezkr'Otností, uvolnenústí, dúba
temna po beloh'Orské bitve musí z našeho výlmnu promluviti celou vahou teskné, beznadejné pochmurn'Osti.
Je dobre císti Jiráska - nejen jeho hry. ale hlavne romány, ve kterých poznáváme mnoho dob a predevším
ty, které pm náš národ znamenaly nejvíce. Nebot nehrajeme jen tu a tu 'Osobu, hrajeme dGbu, ideu, myšlenku básníkovu. Nekúmu je dána instinktivní možnost zpodobovati lidi a myšlenky dávno minulé, aniž
o tom ví. To je závidení hodný instinkt. Komu není
dán, ten musí dGbýti si prístup k minulosti pilnou
prací.
- Jaké
·charakteristické
zvláštnosti
múžete
mi sdeliti
'O svém
studiu?
- Tvorím dosti instinktivne.
První múj dojem
z role je citový. Teprve pak o nem premýšlím, jak
bych jej vyv·olala svými prostredky.
Je-li mé první
uchGpení role nervy, tušením, snažím se jen zabezpeciti totú uchopení dalším poznáním. Chci-li se naucit
býti zcela clovekem, kteréh'O mám predstavovati, musím o nem vedet více než co mi dá text role, primyslit
si celý jeho život mimo omezený úryvek jevištní Mi-
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luji více studium role než vlastní výkon a proto nerada
se l'Oucím s prípravou. Nedovedu státi nad rolí. Snad
není to dobre. Herec dovede být tvárnejší, když role
ho nezotrocí. Ale pro mne, když si mne role 'celou
podmaní, znamená to veliké štestí, kterému se nevyrovná nic na svete. Mám úplne erotický vztah k takové roli. Na scéne mohu se již kontrolovati, v príprave však nikdy. Delám si o každé roli podrobné poznámky, z nichž nekteré mohl jste císti v »Jevišti«.
Jsou mou 'Oporou, kdykoliv se k roli vracím a nerada
v nich mením lec po dlGuhých letech. Mllže se státi
u role, kterou takto ovládám, že púsobí na ni nálada.
Ta dá však jen sytejší barvy. Na celkové tvorení nemá vlivu. Nekteré role pusobí na mne jak)'msi omámením, takže i pri výkonu, kdy se jindy kontroluji a
ješte dlouho potom nemohu se vybaviti z jejich vleku.
Vzpomínám zvlášte na dve takové: »Merope« a Ljubov Andrejevnu z »Višnúvého sadu«. Zmin,uji se dost
ostýchave 'O techt'O svých dvúu nejsilnejších zažitcích,
protože nemiluji hereckých kejklu. Pokládám na pr.
umírání na scéne za vec rutiny a priznám se otevrene,
že nekoketuji s touto rutinou, protože príliš miluji žiVGt. Chci se ješte zmíniti O' tom, co muže podpírati
výkon na scéne. Dobre je míti v divadle nekoho, na
kom herci zvlášte záleží. Má-li herec v hledišti mezi
tolika ocima aspon jedny, které se nan dívají pozorne,
ovšem také proto, aby videly chyby a nezatajily je,
mezi tolika srdci aspon jednG, které mu rozumí, hraje
s vetší chutí. Nebožtík Vojan míval vždy v hledišti
svou chot, která mu výborne rozumela, a krome toho
ríkával nekdy, byl-li práve v sdílné nálade, dívaje se
'Oponou: »Dnes tam mám toho a toho, musím si plivnout na ruce!« Mohu oceniti též, 'co znamená míti na
scéne dobrého partnera. Takový dobrý partner' dovedl
mne cast'O unésti tak, že jsem se úplne premenila v bytGst, kterúu role 'Ode mne žádala - i v dGbe, kdy jsem
se ješte velmi nejiste pohybovala na scéne. Zejména
pí. Hiibnerová a kolega Želenský mají dar bezprostrednosti a životnosti, kterým uchvacují jak diváka tak
spoluhráce.
- Úcastnila
jste
se též
recitace
a
pro d u ke í mel 'Od r a mat i c k ý c h. C'O S o udít e o t e c h t 'O o bor ech
z v I á š t n í h '0 p estování
slovního
prednesu?
- V recitaci musím ustoupit do pozadí a ctít básníka, snažit se k nemu priblížit, kdežto na divadle
troufnu si básníka 'Otocit na sebe. Na jevišti slouží
básník nám, pomáhá nám, kdežto pri recitaci pomáháme my jemu. Pres tak r'Ozdílný charakter obojí této
práce, vidím mezi nimi souvislost. Recitaci považuji
za dobrou prípravu k jevištní deklamaci veršu, protože
i když se cele vzdám výkGnu, musím ctít verše. V dramatických dílech najdou se verše ruzné povahy. Verše
v tragediích antických a dramatech Shakespearových
jsúu povahy plne divadelní, uprostred jsou asi verše
RústandGvy, kdežto na pr. Theerova »Faetonna« cítila
jsem recitacne. V recitaci ctím verše více z hudební
stránky, neprožívám je ze svého stanoviska, nedávám
jim svuj rytmus, nýbrž snažím se'v prednesu jich vyvolati náladu básníkovu. Melodram zdá se mi necím
zrovna tak neprirozeným jako opera. Jen výjimecné
skladatele, kterí ctí slovo, lze tu respektovati. K takovým vzácným výjimkám náleží ovŠem Fibich. N arecitúvala jsem se mnoho melodramu, ale vracela se
vždy k Fibich'Ovi, protože on nejvíce dovedl sloucit
hudbu se sl'Ovem, aniž slovo v túmto sloucení prišlo
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zkrátka. V me10dramu cítím, že vzdaluji se vlastního
cítení ješte více než v recitaci a slovem približuji se
k hudbe. Obojí prvky, at recitacní ci melodramatické
mají býti slouceny v hereckém vÝraze, na nich má býti
vybudován hercuv výlmn, v kterém ovšem musí nabýti
vrchu jeho vlastní charakter - scénický.
- Cím vám
je režie?
- Soudím, že režie má jíti ruku v ruce s hercem.
Mám smysl pro disciplinu, jsem ochotna se podrídit jen ne ve svém presvedcení o roli. Nechám se vpravit
do rámce režie, ale musí se mi nechat nejaká radost
z tvorení. Mám-li se dotknouti bežného srovnání
režiséra s dirigentem pri hudbe, smím snad z neho vyvoditi: že dirigent neucí svého primistu, jak má klást
prsty - kdežto ti, kterí uznávají, že pravdu má jen
režisér, pripouštejí, že režisér i k takovému zacházení
s her1cem má plné právo. Snad mi vadí ta vžitá dlouho
mi poprávaná volnost a radost z vlastní práce, abych
dnes mohla se nechat otrocky vést. Snad jsem špatne
vychovaná v tom, že jsem žárliva na svou predstavu
o roli. Nechá-li mne režisér jít cestou mé predstavy,
jsem vynalézavá, když mne však od ní odvrací, pak jen
poslouchám, ale ta horoucnost, ta chtivost té role je
pryc. Kvapil to ve mne znal a proto pozdeji, když mi
mohl veriti, nechal mne, nebo aspon nenápadneji mne
od mé predstavy odvedl. K vapila vubec herec casto
strhl s sebou i když mel jiné presvedcení o roli Hlavní
prekážka, která stojí v ceste mému souhlasu s dnešní
režií, tkví asi v mém hereckém charakteru. Jsem divadelní romantik, proto mi divadlo, jak se dnes delá,
nevyhovuje.
]earl
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Cqcteau:

Tajemství spisovatelského

povolání.

Jean Cocteau jest bohem mladých
autoru,
s nimiž jsme prodelali
leckterou
polemiku.
Platí
za vtelenou
modernost.
Prekládáme
nekolik
výnatku z jeho knížky »Le secret professionel«, abychom ukázali, že názor
tohoto autora na otázku modernosti a
jiných s tím souvisících
vecí by byl
pravdepodobne
zurive zavržen
temi,
kterí ho u nás neméne zurive napodobí.
Byl by to velký omyl, kdyby v rázu úsudku, jež pronáším
o dílech, každým, i mnou samým pokládaných za díla mistrovská, shledal nekdo pýchu. Nicméne. Pokládám-li
za nutné hájiti
se dríve, než jsem byl obvinen, je tu už asi neco, co ve mne
budí jisté obavy. Stává se totiž. opravdu, že staví-li se nekdo
príliš vysoko, aby mohl posouditi celou vec lépe, vypadá to tak,
jako by se okázale stavel v popredí.
Jinak zase se samotárovy
úvahy vyjímají
trochu aristokraticky. a to druhé lidi casto dráždí. Málo co tak znepokojuje
jako aristokratismus,
af už je jakýkoli.
Poznámky, které tuto podávám, byly napsány v samote; získávají tím a ztrácejí zároven. Získávají na uprímnosti. Uchází
jim tím jistá moudrost
a uhlazenost, kterých nám poskytuje
styk s hlavními mesty a bez nichž pak spisovatelova
autorita
pripomíná trochu drsné zpusoby neotesaného venkovana.
Mimo ta mám ve zvyku rozhánet berany v tu chvíli, kdy se
jich stádo zase shluklo. Tak dojdu pomalu k tomu, že má ctemirská obec bude velmi ridounká a velmi pevná .. Jsem tedy
zvyklý být sám anebo skoro sám. Tento príjemn}' stav literárního osamocení doplnuje samotárský pobyt na venkove, jehož
jsem se pred chvílí dotkl.
Žíti sám a jmenovite
u more, znamená n:l.plnit svou duši
címsi primitivním,
detským.

-----

Znám hošíka, který se vyptával starých dám na jejich vek.
Jednou to bylo sedmdesát let, jindy osmdesát. Nu, ríkával jim
studene, t o už ne bud e t e dl o u h o ž i v a.
Tak ohromná nezpusobnost, která prekonává vše, co krehkého
dosud lidská vzdelanost vytvorila, nezarazí nikterak samoták
S touže prostotou ducha si myslí: »Mé dílo bude žít dlouho.«

*
Sloh nemuže být východiskem.
Je výsledkem. Co je sloh?
Pro mnoho lidí komplikovaný
zpusob ríci velmi prosté veci.
Podle nás: velmi prostý zpusob ríci neco složitého. Takový
Stendhal nebo Balzac (tento zvlášte o O t c i G o l' i o t o v i a
trefit do cerného.
v S e s tre 11 i c i Bet e) hledí predevším
Devetkrát z desíti se jim to povede, a1 už tak ci onak. Toto t;;,k
ci onak, jehož se dovedou rychle zmocnit, jež si prizpusobují
podle získaných úcinku, tento zpusob mírení, rychlé a presné
strelby jmenuji práve slohem.
Takový Flaubert myslí však jen na mírení. Málo dbá o terc.
Laská se jen se svou zbraní. Dáma je strelnice, k t e r á s t ojí
zády
k figurkám
a pozoruje ho. Jaký to krásný muž!
Jaký lovec! Jaký styl! Málo jí záleží ;a tom, trefí-li do cerného, jen když mírí dlouho, puvabne a hlavne nevede si pre.
kotne.
Figurka?
Figurka
je na deset metru:
nekonecno pro lidi
krátkozraké
a pro ty lidi, kdo nechtí videti dále než pres špick~
svého nosu. Tedy elita.
Jak daleko od skutecnosti jsou tak zvané realistické obrazy
Flaubertovy!
Napríklad
paní Bovary-ová, kde na každé stránce
mi'tžete pozorovati to peclivé mírení, hemží se prímo irrealismem. Je to jediná rada »salonních obrazu«. Malír mrkne po
svých soudruzích
v povolání:
»Uvidíte,
mám pro vás prekvapení.«
Plátno
predstavuje
venkovskou
svatbu,
vyjíždku
konmo, operaci vesnického mrzáka, fiakr s cizoložníky, slepého
žebráka a volnomyšlenkáre,
pFipíjejícího
si u hlav nebožky
v svatebních šatech. A tak by clovek mohl až do únavy citovat
všechny koule, které šly mimo pro prílišnou snahu o elegantní
držení zbrane.

*
Mladická naivnost se ješte stále domnívá, že jisté krivdy by
se už nemohly opakovat. Príklad:
takový Rimbaud nebo Ci:.
zanne by dnes prece nemohli zustati bez obecenstva. Ovšem,
kdyby vstali z mrtvých oni, nebo aspon to, co zpusobili. Krivda
se napraví v jejich detech a vnucích. Ale nový Rimbaud, nový
Cézanne, nemilý oupurce, najdou totéž prijití, totéž osamocení.
Nic se nemení. I na krídle odvážn}'ch prubojníku vzbudí, práve
pro svou odvážnost, jen úsmev a pokrcení rameny. Vzpomente
si na "vážného hosta«, který vypil nejdríve pM sklenice kávy,
pak dolil konaku, pak rozredil zbytek vodou a na konec pil
cukrovou vodu. To je náš pomer k »zneuznaným
básníkum«.
Vynašel se »m ode l' n í gen l' e«, >mlode l' ní' b á sní k«,
"Jsem
moderní«
nemá více
"m ode l' n í d u c h«. Ríkat:
:,myslu, než povestný šprým: "My, stredovecí rytíri«. Zmatek
pochází z toho, že clovek, v podstate hotový cernoch, je oslnen
. technickým
pokrokem:
telefonem,
biografem,
aeroplánem. Je
nad tím ustavicne jako u vyjevení. Mluví o tom jako pan Jourdain, když oznamuje kc1e komu, že se vyjadrnje
prosou.
To naivní lidé nazývají moderní poesií, zamenujícc ducha za
~lova. Vnejší dekorativnost
je jim hlavní vecí.
Co obohacuje denne tuto vnejšnost,
nemu~í se ani odmítat,
ani se nesmí vystavovat
do popredí. Básník má právo využít
toho pro sebe jako všeho ostatního.
Ten, kdo vymáhá modernost
za každou cenu, kdo udivuje
obecenstyo tím, že hýrí barvami a prekvapeníml
na staré látce,
místo, aby tkal novou osnovu, prijde s pokrokem jiste o své
místo.
Vše vychází zase z mody, namítnete mi. TOf neco zcela ji-
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ného. Mistrovské
dílo se nejmenuje
mistrovským
dílem, ale
mení vše od základu. Je samo hluboko pronikající
modou.
Každý, ani neveda, jde za ním. Vyjde nutne jednou zase z obliby. Je vytlaceno jiným mistrovským
dílem. Postupem
doby
nabude predevším malebnosti.
Dále prestane
být obnošeným
kusem šatu. Prijde do musea krOjl\.

*
Naše doba zasluhuje
opravdu názvu doby omylu. Jednou
z prícin toho je nadbytek knih a možnosti vydávati je. Ovšem,
nikdy neexistovala
neznámá mistrovská
díla a ta, která
se
nám s námahou vyhledávají,
jsou falešná. Co má rust, rostc,
co kvést, kvete.
Ale mladí nemeli nikdy tolik snadných
príležitostí
paradovati. Každý mluví, hlásá, plete se do hry, zatežuje
Arthura
Rimbauda a Stefana Mallarméa, balsar!\uje staré zmatky.
Rim1)audova noc uplatlíuje jeho hvezdnou soustavu. Mallarmé
.;c nocí a uhlíkem dopracovává
démantu.
Po nich to, co se
jmenuje m ode l' ní po e s i e, teží z jejich objevu. Co zbývá,
je uhlí, je tma.

*

Byl jsem v pokušení napsati nekolik stránek o detech a bláznech a jejich pomeru k básníkluTI.
Ale tento sujet je práve
v mode, a já se v nem necítím dosti sám, abych psalo
nem
s láskou.
Povím aspon tremi rádky své mínení:
Pretíti gordický uzel není totéž, co rozmotali gordický uzel.
Deti a blázni pretínají
tam, kde na rozmotání obetuje básník
celý vek trpelivosti.
Jiní použijí provazu, aby na nem zase
udelali uzel, a tak to pokracuje.
V rukou bláznll a scbe zázracnejších detí zustanou jen kousky provazu.

*
Záliba v osobních zvláštnustkách
se tolik rozmohla a je do
té míry v literárních
kruzích pokládána za styl a výraz, že se
tam uznává jen spisovatel, u nehož se jeho »tic« stupnuje až
v úšklebck.
Dlouho trvající
škleb zustaví rychle
stopy ve
vráskách. Nuže, jediný prostredek
vystríci se »ticu« a jediný
zpusob n e í bit i s c, který udržuje
cloveka mladým, bude
asi: vyhovovati
peclive všem rOzmarum a protikladum
svého já.
Tak zvaný »mistr« je jako papír na mouchy. Vábí k sobe
much cím dále tím více. Brzy je jimi tak pokryt, že pod nimi
miz\. Radeji být ohánkou na mouchy.
Naše století prímo páchne literární
hnilobou.
Nedávno se
mu dokonce z toho stalo nanic a z toho romantického
znechu-

I

cení se zrodila prznením literatury literatura protiliterární.
Touha niciti, je romantická. Rozpoznávám
v ní zálibu v rozvalinách, . pesimismus.
Protijed na inteligenci
je hloupost.
Ale hloupost je vzácnejší vec, než si kdo myslí.
Ješte vzácnejší
je bláznovství.
A tak ubohé muse bere zase vítr vlasy.
Uzdálo se mi býti tak málo literárním,
jak jen možná. To
však literáti nikomu neprominou.
Literáta polechtá takhle dadJis111US,literatura
par excellence. Ten ho nejak trápí, znepokojuje, dráždí, rozciluje. - - - Básníkovou
starostí
je ríci pravdu,
je zcela zabaven tou
úsilnou toehou po irreální realite, již zvládne forma. Ostatne
tato pravda, kterou uznávaj í nekterí aristokrati
ducha, dala
by se jiným tak obtížnc vysvetlit, jako tajemství sv. Trojice.

*
Básník po našem soudu nebude umelcem, zachovávaje
umelecké predpisy.
Osvojí si spíše opravdivý realismus, což zna·
mená, :i.e n:tstí'ádá v sobe zásobu visí, citu; nebude se jimi však
blýskati hned a pusobit tak lomoznou sentimentalitou
proslu.
lého žurnalisty,
nýbrž nechá je v sobe v klidu se usazovat.
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Tak si poznenáhlu
vytvorí
smcs, zásobárnu
prekvapujících
vztahu, které se mu pak, aniž sám tušil jak, prirozene v danou
chvíli budou nabízet. Už príliš dlouho hanobí obr a z poesii.
Kniha básní byla dosud knihou obraZil, radou prirovnaní,
11:1
nichž každý mohl ukojit zálibu v opicí nápodobivosti,
žel, tak
casté u cloveka.
Nuže, básník pracující obrazy, mLlže nás zabavit jen do té'
míry, jak obchodní cestující pobaví spolecnost králíckem, udelaným z mandle a zápalek, ale nikdy nás nedojme. Z a m e s tn á v á se b á s nic tví m. Parfumuje
své rllže. Jsou-li rllŽe
delané, klame duverivé.
Má-li opravdu ru:i.e, nicí je tak. O
všech skoro našich velkých oficielních básnících by se mohlo
Hci, že nicí své ruže.

*

Koupající se, který neumí plovati a topí se, vynalezne plování.
Jakými starými, stále znovu vynalézavými
pohyby zasi na mechanismus
chranuj e básník svou básen ! Vzpomíná
všech techto pohybu
Opakuje je. Dábelské síly jím zmítají a
on jich musí bl't poslušen.
Tato tajuplná
pravidla se mají
k starým veršovnickým
reguHm jako deset simultánních partií
šaC'hu k jedné partii domina. Ale náš hrác sc zamotává pomalu do kombinací
slále
jemncjších,
které už nikdo nepostací sledovat a v nichž on sám se pomalu už nevýzná.
Shledá pojednou,
že je tísnen pouty; bud v svém nepokoji
hledá umelé dráždidlo a najde je v tom, že prevrací slova a
snaží se vytvoriti v nich nové nebo zniciti staré vztahy, nebo
prepíná podivuhodne hru sakrosticky.
Jedni v nem vidí šprýmare, jiní zas nemocného, a jiní konecne tuší tragickou krásu hry a kochaj í se jí, nesnažíce se
pochopiti proc.
Dospeli jsme až ke »gramati-::ké sebevražde« J eana Epsteina.

*
Vratme se zas k rýmu, k tdmu starému, výborne osvcdce. nemu stimulantu.
Po rozlicných komplikovancjších
lektvarech
udelá nám dobre.
Já jsem ho, pro svou osobu, užil casto,
i když se mi jinak naprosto nehodil k veci. Zvlášte v nekterých zpevech »Mysu Dobré Nadeje«. Tam je velký poct rým:i
rozdelen na intervaly
tak, že výslední dojem je lomoz továrny.
Snad a.bych tu pripomnel výrok H. Poincaréa, který cituj i
v »Potomaku«
bez udání puvodce:
»B á sní cit
o d o v e d o u 1 é pen
e ž my. N a h ~ i 1 ý
l' )' m v y vol
á z prí t !TI í cel ý s y sté m.«
To je príliš velkolepý nápad, ahyC'h ješte k nemu neco pricinoval. Nebot jisto je, že hledá-li nekdo v zemi kamének
zcela takový, jako každý jiný, ale který se mu pri tom nepodobá, není dalek toho, objevit poklad.

*
Poesii je zvykem zobrazovat
jako dúmu v závoji,
ležící
v nehybném rozcitlivení
na oblaku. Tato dáma má musikální,
libozvucný hlas a povídá samé lži.
Myslím, že snad vám není neznám onen prekvapuj ící dojem, když znenadání zaslechneme své vlastní jméno tak, jako
by háleželo nekomu jinému, a nám se zdá, že tak ríkajíc, vi(iime jeho tvar a slyšíme zvuk slabik, které je tvorí, bez slepého a hluchého zvyku, vznikajícího
z tesného soužití. Pol11yšJení, že váš dodavatel, na príklad, nezná jisté slovo, které
vám pripadá tak známé, musí otevrít cloveku oci, otevrít uši.
Jako mávnutím carovného proutku ožije banální pravda.
Tent);ž jev se vám udá nekdy pri veci nebo pri zvíreti. Na
dobu ne delší ná je kmitnutí
blc5ku v i dí clovek psa, fiakr,
l' V é. Vše, co je na nich zv1;ištního, hloupého, smešdl\m pop
ného, krásného, zaplaví nám pojednau duši. Hned potom vy1I1úe zvyk tento mohutný obraz svou gumou. Hladíme
psa,
zastavíme fiakr, bydlíme v dome. Nevidíme jich už.
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Tot poslání poesie. Od hal u jev
plné síle toho slova.
V pronikavém osvetlení, plašícím malátnost,
ukazuje v jejich
nahote prekvapující
veci, které nás obklopují
a které naše
smysly vnímaly dosud mechanicky.
Je zbytecno hledati v daleku bizarní predmety a city, aby
bdící spác byl jimi prekvapen. To je system špatného básníka,
který nám vynesl exotismus.
Jde však o to, ukázat mu to, co jeho srdce a jeho OC1 prelétají denne pod takovým zorným úhlem a s takovou rychlostí,
tak, že mu pripadá, jako by je videl a byl jimi dojat po prvé.
Tot asi jediné tvorení, jež si lidská bytost muže dovolit.
Nebot, je-li pravda, že množství pohledu pokrývá sochy patinou, jsou hanální pravdy, odveká mistrovská díla, pokrytá silnou vrstvou, pod níž mizí zrakurn a jež skrývá jejich krásu.
Postavte banální zjev na vhodné místo, vycistete jej, otrete
jej, osvetlete jej tak, aby vyšlehlo jeho mládí s touže svežestí, s touže prudkostí, jako na pocátku vecí a vykonali jste
básnický cin.
Vše ostatní je literatura.

Dopisy
Bánovce

Boj
Velectený

O O
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ti e n t a ci.

pane redaktore!

Již nekolik statí prinesla Prí tom n o s t o otázce, ke které
kulture se má prikloniti ceský clovek, zda k nemecké, anglické
ci které. Tenor statí techto vyznel v správnou zásadu:
ucit
se pravde a správnosti všude tam: kde se zároven - dle mého
názoru zcela oprávnene prohlásila smernice: 'vetší príklon
ke kulturám
mimonemeckým,
zejména pak k angloamerické.
Dovolte, abych pricinil nekolik praktických poznámek k predmetu práve zmínenému,
a sice se stanoviska
studijne-vedecktho.
Každý, kdo dnes pracuje v nekterém
oboru vedním,
nachází u nás dosti snadno a dosti hc;jnc všelikou literaturu nemeckou o vcci pojednávající.
Naše universitní
knihovny, seminární bib!iotéky, ruzné knihovny odborný::h organisací i soukromé knižnice, obsahují prevelikou
vetšinou knihy' nemecké.
.Nemluvím-li
o literature ceské, která ovšem stále ješte je pomerne nepatrná - tu již je velmi težko sehnati potrebné dílo
francouzské,
a ješte tíže anglické ci americké. Poštestí-li
se
konecne po otravujícím
pachtení hledanou knihu sehnati, shledá se obycejne zase jiná nepríjem,nost:
dílo bývá staré, casto
pouze druhé neb tretí vydání knihy, jež dosáhla již vydání desátého nebo patnáctého. Tím se vyplní pouze polovina potreby;
dnes jde pokrok velmi rychle vpred a vedecká práce za stará
tu snadno a záhy.
Ale nejcasteji
se stane, že díla hledaného vubec nelze se dopíditi. Platí to (pokud jsem informován
od pracovníku
v ji.
ných odborech vedních) všude, v každém druhu vedecké práce;
ale na poli právnickém,
zejména pak trestne-právním,
zející
mezera je zvlášte široká.
Povážíme-li,
že dnešní badání
na
tomto poli, penologii a sociální patologii v to zahrnujíc,
je
v zemích angloamerických
daleko, daleko pred námi, že jest
nám mnohému se uciti od silných, svežích národu této rasy,
tu pochopíme, jak velkou prekážkou k zdárnému pestení vedy
této je naprotý nedostatek
literatury
jmenované.
Do kultury"
angloamerické jsou nám dvére stále ješte zavreny, tech nekolik
skulin, jež casem prorazí bud dobrotivá náhoda ci velká energie a pracovní zdatnost nekolika
jednotlivcu,
ješte naprosto
nedostací k tomu, abychom vešli s kulturou onou do plného
a prímého styku. Každý - jen ponekud informovaný
- ~dí,
jak veliká to škoda.

prOSInce
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A tn bych si tuze prál, by se v tomto ohledu stala náprava.
Chvála Bohu, máme vlastní stát; ale je moje pevné presvedcení, že nenaplníme-li
tento stát svojí vlastní, ceskou, vyspelou kulturou, jež bude potud svérázná, že z jiné stránky za~
-- než kultury jiných národu - ujme se pestení a uskutecnování dobra a štestí na svete - že neuciníme-li tak, nic nám co národu nepomllže utvorení státu, nebot stát s jalovým
vnitrním
životem je sám jalový, a utvoriti takový stát není
ješte kulturním
cinem.
A tedy preji si, aby každý náš clovek vidoucí a vedoucí šel
za touto ideou: vytvoriti
takovou naši kulturu.
To hlavne
necht znamená:
Starat se více o potreby ducha.' Otevrít dokorán myšlenkovým
proudum
jinde, zejména
obrátit
zretel
k tem národum,
jež dnes v cele jdou.
Anglicané a Americané jsou mi takovými národy na prvém míste. Od takovýchto
národu musíme získati vše, nauciti se všemu, cím vynikají. Te·
prve až se nasytíme, budeme sami tvoriti, sami povedeme.
K tomuto ucení a obeznamování se s prednostmi jiných je jednoho potrebí po výtce; nešetriti na vede, jej ich ústavech a všech
cinitelích vecných, ci osobních. Vybaviti naše university, školy,
verejné ústavy - vším, naprosto vším, At to jsou knihy, ca.
sopisy, jiné pomucky.
Ve všech smerech umožnit a zdokonalit
všechnu duševní práci, studium, badání, zkoumání. Ucinit vše!
Vše, ceho si žádá plné ovládnutí dnešního stavu svetové úrovne
vedy.
Dosavádní
stav by nás nemohl vytrhnouti
z malosti.
Bude-li se dále šetrit na vede, nezmizí naše nedostatecnost
a
stálá odkázanost
na jiné, Za dnešních obtíží, kladoucích
se
vcdecké práci, bychom se nikdy nemohli státi národem vedoucím na poli lidského ducha
A takového výsledku si jiste nikdo z nás nepreje.
Zdravím Vás, pane redaktore,
co nejsrdecncji.
V úcte
Dr. Ráliš Ant.

o

autorství cláftku "Timesu•
Vážený

pane redaktore,

ackoliv obycejne
nevenuji
pozornost
zpravam,
rozširovaným
v bursovllich kruzích, prece tím, že práve Váš list ve svém
císle z 27. listopadu bere na vedomí takovou povest, cítím se
pohnut, abych zaujal stanovisko
k tomu, že jsem oznacován
jakožto autor známého clánku 'v »Times«. V clánku »Chceme
udelat bankrot?«
je mimo jiné zmínka o povesti, že tento
clánek pochází ode mne. Dovoluji si sdeliti Vám zdvorile, že
nejsem ,puvodcem onoho clánku. Toto mé konstatování
nemá
jiného úcelu než Vaši informaci.
V plné

úcte

Dr. W eil, redaktor

»Wirtschaft«.
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