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Politika

r..,.ltl'l Strállský:

Glossy k reci dra Kramáre.
Koalice vyslala za sebe do debaty o tiskové novele
a Kramáre. Politicky je pochopitelné, že se žád

\I z ostatních významných politiktl koalice ne
telo ani do referátu ani do plaidoyeru. A tak se stal
ravodajem dr. Medvecký :l obhajcem ve snemovne
· Kramár, kter)' vyznal, že mu nový zákon »prirostl
srdci«a že jest naÍ'Í »hrd)' a pyšný«. Ostatne dr. Kra
ár se netají ani tím, že jest p u vod c e m této osno
· (l\lladocesk)' charakter národn'L demokracie 
pellasfurca - se tu znova dokumentoval, ale všeho
casu. Nepremuže-li jej strana brzo, hude jej musit

°ejne priznati.) Byla-li tedy, jak receno, volba dra
amáre za hlavního obhájce novely ve snemovne p 0
ti c k O 11 dusledností koalice, vec n e vhodná ne
la. Dr. Kramár jest spolu s ostatními ctyrmi cleny
licní exekutivy odpoveden z osnovy, kterou Petka

edložilavláde a vláda snemovne. Elaborát ústavne
,vního v)'boru, o kterém snemovna rokovala a roz-
ovala, osnovu z gruntu zmenil a doplnil tak, že
puvodne byla holá ostuda, stalo se po zmenách,
tech a doplncích aspon discutable. K vyšší úrovni

zpravy by bylo prispelo, kdyby byl stál na tribune
· iVIeissner,hlavní autor výborového elaborátu. Po
ickyjest ovšem, opakuji, pochopitelno, že se mu do
o práce nechtelo, a že ji rád nechal dru Kramárovi.

en ale pak hájil cizí a ne svou práci. Presvedcil jsem
• že dr. Kramár v dobe, kdy už osnova byla mini
rsk)'m predsedou ve snemovne avisována a pred
Otemverejné diskuse i duverných porad politických,
yl seznámen ani s hlavními zásadami práva plat-

• o ani s problémy, kterých se chystaná zmena do
kala. Že se s nimi neseznámil ani dodatecne, uká
a jeho rec ve snemovne. Jenže nelze tem, kdo ne
dí, co ciní, odpouštet v e c n e. Proto moje dnešní
ossy.
Dr. Kramár opakoval ve své reci, že osnova p o I i

ie k)' c h d e I i k t lLse vubec nedotýká. Jde prý jen
urážky na cti. Politické delikty prý se z kompetence
rot nevyjímají. Na ~lJcochovu laicky, ale v jádre
rávne formulovanou námitku, že nelze definovati,
jest politický delikt, odpovedel dr. Kramár, že ta

vé definice není zapotrebí: »Politický delikt jest
tecne neco, cemu Nemci ríkají »weitmaschig«. To

trí pred porotu a zustává tam. U nás jde o urážky.«
olitickýmdeliktem jest vlastne in ooncreto každý de

spáchaný z politických motivl!. V tom smyslu
mÍme na pr. také o politických vraždách. Ale proto,
nekdy bývá páchána vražda (in concreto) z motivu
litickýclt, nebudeme zlocin vraždy obecne pocítati
politickým deliktllm. Obecne nazveme tedy poli
)'m deliktem takový, který z p r a v i d I a se páše

politických motivu. Proto není politickým deliktem

cíSLO 15.

vražda, i když tu a tam k ní z politických motivu do
chází, proto jest politickým deliktem velezrada, i když
tu a tam se páše z duvodu zištných a ne' politických.
V Rakousku soudila porota o deliktech težkých a o de
liktech politick)rch. K politick'ým se pocítaly všechny
zlociny a preciny spáchané obsahem tiskopisu. V pod
state bylo toto hledisko správné, nebot tyto delikty
zpravidla opravdu vyverají z motivtl politick)rch. vý
znacná cást techto deliktu byla porotnímu soudnictví
odnata u nás už zákonem na ochranu republiky a pri
delena judikature soudu státního nebo SOUdtl sboro
vých. Tisková novela pokracuje na této ceste. I kdy
bych koncedoval dru Kramárovi, že urážky na cti ti
skem spáchané politickými delikty z á s a dne ne
jsou, nesporne jsou politickými delikty urážky, O nichž
jedná § 492. tr. z., kterých se dopouští, kdo útoky
v §§ 487.-491. dotcen)'mi smeruje »p rot i ú rad u m
verejným nebo jednotlivým orgánllm
v 1 á d y v prí cin e j i c h ú r e dní h o p u s o
b e n í.« Takové útoky, zejména pokud jsou páchány
tiskem, vyverají skoro vždycky z politické kritiky,
jsouce trestným prekrocením jejích mezí. Tesmejí
jako žádný jiný politický delikt - býti beztrestny, ale
povaha delikttL politických podle pravdy jim nemuže
býti upírána a dr. Kramár nemel pravdu, když v obra
ne novely, která soud nad nimi porotám odnímá, rekl,
že príslušnosti politick)rch deliktll k porotním soudllm
se novela nedotýká.

Velice trefne pripomenul dru Kramárovi poslanec
Koutný Macharuv proces s Národními Listy. Píšu
tyto poznámky v cizine, kde mám po ruce jen novinár
ské zprávy o projednávané novele, a nemohu proto
presne posouditi, v jaké míre se v konecném elabo
rátu uplatnil povinný zretel soudu k obrane verejných
zájmu, jíž byla urážka na cti motivována. Ale Macha
ruv proces jest správne vo1ený príklad, hledáme-li su
didlo pro hodnocení nové zákonné úpravy. Smel by
Machara, kterého porota osvobodila, osvoboditi v ob
dobném prípade podle práva také kmetský soud? Když

ái-odní Listy, které vídenskou positivní politiku dra
Kramáre potíraly, primlouvajíce se za postup opo
sicní, byly obchodním konsorciem, v jehož cele stál dr.
Kramár, koupeny, obrátily pres noc a zacaly velebiti
positivní politiku i dra Kramáre. Tehdá Machar prud
k)'m útokem urazil jejich rec1akci. ení pochyby, že
vetšine jejich clenll ukrivdil, ale všechna. verejnost také
vedela, že jeho útok smeruje jen proti tem, kterí »ve
službách« Grégrov}'Ch psali proti positivní politice a
»ve službách« Kramárových pro ni. Porota, jež Ma
chara osvobodila, vyjádrila skoro jednomyslnou ošldi
vost verejnosti nad nemravným a do tech casu v Ce
chách nevídan)'m divadlem tiskové prostituce. Machar
nebyl šklldcem, n)rbrž sluhou a mluvcím verejného
zájmu, když psal svoji invektivu. A proto zní správne
otázka: jest nový zákon delán proti novým Macharum
nebo pro ne? Dr. Kramár odpovídaje poslanci Kout
nému odsoudil Machara. Podle jeho výkladu dopustil
se tehdá Machar toho, nad co »není nic shašnejšího«,
.- vzíti nekomu to, co mu musí býti nejdražší a dražší.
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nežli život, jeho cest! Co rekl Q-r. Kramár k odóvod
není tohoto záveru, stój zde doslovne:

»Ano, Národní Listy útocily na naši politiku, my Jsme
pak Národní Listy konpili, a _f árodní Listy prestaly útociti.
Když jsme s Rašín.em a správní radou prejímali Národní
Listy, mel j sem k r e d a k t o r U m N á rod l1J í c h
L i s t u rec. Pfed sebou jsem videl skutecne nejstarší
representanty naši žurnaltstiky, kterí po desíti letí vedli zápas
proti Vídni, byl jsem n:J. historicke pude árodních Listu.
Když jsem k nim mluvil, mel jsem slzy v ocích
a o nit a k é. To bylo to koupení dušÍ.«

Vím z clánkó a recí dr'a Kramáre i z vlastního po
strehu, že prekypující cit velmi casto mu žene slzy do
ocí, a myslím, že zamžený-m zrakem vídá pak slzyi v ocích docela suchých. Bud jak bud, to všechno bylo
už, nemýlím-li se, receno také oné porote, která pres to
Machara osvobodila. Vedela totiž, že dr. Kramár
krátce pred koupí napsalo onech nejstarších represen
tantech naší žurnalistiky, kterí po desítiletí vedli boj
proti Vídni, že »n e u mej í nic než býti nesluš
nými«, a že oni napsali krátce pred koupí, že »neroste
tráva deset let, kam on stoupne«. Jiste se tedy porota
tázala, proc, když bylo možno odstraniti tak veliké
nedorozumení pouhou recí dra Kramáre na historické
póde Národních Listó, neprišel vudce positivní poli
tiky mezi redaktory N ár. Listu už dríve a nepromlu
vil k nim onu rec, jež jim dala zaplakati a získala je
jich duše pro positivní politiku. Porota nabyla pre
svedcení, že mezi koupí Národních Listó a zmenou je
jich »mínení« o positivní politice byla prícinná sou
vislost a rekla svým verdiktem, že takové prícinné sou
vislosti penez s verejným mínením neschvaluje. Dr.
Kramár byl mluvcím koalice, ale znacná cást jeho
vlastní strany (realisté, lidovopokrokoví, radikálne po
krokoví) i vetšina stran v koalici sdružených souhla
sila v onom procesu s Macharem a souhlasí dosud. Na
tom nic nemení gratulace, jimiž dra Kramáre podle
novinového referátu po jeho reci zahrnuli i clenové
techto skupin a stran. Že za ne v této debate mluvil
recník, od nehož museli vyslechnouti lekci Macharovi
a (na jiném míste) zakrytou polemiku s drem Bene
šem, jest príznacno ovšem pro ne i pro jejich nejno
vejší legislativní dílo. Habent sua fata leges ...

Dr. Kramár ujištoval, že boj proti korupci nebude
novým zákonem zamezen. Jiste nebude. Stížen však
hoj proti korupci novým zákonem bude. Že jest ú c e
lem nového zákona. aby tato funkce - boje proti
korupci - byla z tisku prenesena na jiné orgány, do
znal dr. Kramár docela otevrene. Mluvil o afére li
hové a henzinové, vytkl, že v lihové afére se nic nevy
pátralo a že z ní byla jen ostuda doma i v cizine, kdežto
u benzinové, která vedla k soudnímu rízení, bylo prý
prímo štestím, že se o ní noviny nedovedely pred za
hájením trestního rízení. Ale i tu argumentuje dr.
Kramár nedobre. Výsledkem lihové aféry bylo, že
muž, který odeprel vyúctovati verejne mnohamilionovÝ
fond, když bylo verejne proneseno podezrení, ž~ tento
fond, jemu sverený, sloužil korupci politickj'-ch stran,
zmizel z predsednictví senátu, a že jiný muž, odpo
vedn)' z faktu. že politické instituci dostalo se z onoho
fondu podpory, zmizel z ministerské rady. To není
úspech mal)', a verejnost jej pozdravila s uspokojením.
trebaže si ho vetšina Petky neprála. Za nového zá
kona v obdobném prípade bude úloha tisku jiste stí
·žena. Nevím. jestli všechno, co v lihové afére napsalo

Právo lidu, obstojí pred paragrafy tiskové novely,
kterou jeho šefredaktor hlasoval. Co pak se t)'ce
ry benzinové, netuší dr. Kramár sám, jaké dozn
obsahuje príslušný passus jeho reci. Jakmile prý b
zjištena positivní stopa, tu ministr Národní Obr
na žádost svých dóstojníkó s naprostou rozhodn
prý rekl: Pronásledovati (t. j. trestne stíhati, verf
gen) všechno! A šel prý okamžite k Švehlovi, ten
rozkaz, at se to delá tak, jak to chce ministr Nár
Obrany a »vy vidíte, jak to jde«. Vidíme více. Vi
me, jak to chodí! Vidíme clena státní rady, který
rejne doznává, že k trestnímu stíhání úplatkártl in
granti pristižených a usvedcených se u nás pristu
teprve po vyžádání ouhlasu ministra, v jehož úr
se úplatky braly, a že ani tento ministr netroufá si
svolení k trestnímu oznámení, dokud neprivolil pr
seda ministerské rady. A tím se naše Petka chlubí!
braní úplatku a korupce v úradech není žádné po
ticum, nýbrž sprostý zlocin, jehož stíhání nesmí
viseti na tom, jestli správní úrad je uzná nebo
uzná oportunním. A dokud tohle bude u nás tak
jasno, jak nejasno jest to dosud Petce, dokud bu
moci u nás setrvati v úrade ministr spravedlnos
který po intervenci vlivného poslance vymohl zas
vení .trestního rízení proti podvodníku zpósobivší
státu milionovou škodu, ac toto rízení bylo už ve s
dili právoplatné obžaloby, jíž dal místo vrchní ze
ský soud, dotud bude nepostradatelna kontrola a
tika svobodného tisku.

Dr. Kramár na doklad, jak velice záleží Petce
potírání korupce, uvedl také, že se snemovne hned
vyrízení tiskové novely predkládá osnova zákona pr
úplatkárství. Tato osnova však obsahuje jedinou p
ticky významnou normu a to jest zase norma n
oe hra n u k o r u pc e a ne k potírání korupce. N
tu místo k zevrubnému rozboru osnovy, omezím se j
na nekolik poznámek. § 104.-105. a 311. tr. z. ob
hují velmi prísné predpisy proti braní úplatku v ÚV

de, at už za nespravedlivý a stranický nebo zará
úrední výkon, i proti dávání úplatku k docílení úr
ního výkonu nespravedlivého a stranického nebo .
kémukoliv porušení úrední povinnosti. Pri prísn'
výkladu zákona bylo by možno stíhati i toho, kdo n
bí2í nebo poskytne úplatek za správný výkon úrad
jako návodr.e k deliktu, jehož se dopouští Medn'
který za správný výkon úrední odmenu od strany ž
dá nebo prijímá. Judikatura dosud považovala to
jednání (poskytování daru za rádný v)'kon úradu)
beztrestné. Jen v tom smeru prináší osnova zmen
podstatnou, prakticky ostatne málo významnou. Jis
jest, že skutkové podstaty dosavadního práva rádne v
loženy a dusledne aplikovány a praktikovány by s
cily k prísné persekuci všeho úplatkárství. Osno
stanovením nových. v podstate však starých. skutk
yých podstat s mírnejší trestní kvalifikací al s mírne
šími trestními sazbami ve skutecnosti zjednává m o
n o s t mírnejšího postupu. Její vtip však a její rati
její nicemné jádro, jest její § 5., který nemá s její
predmetem ,žádné vnitrní souvislosti a chce jen v její
rámci býti nenápadne propašován v náš právní rád, ;
vlastne doplnkem tiskové novely a onou svrc1m z
nenou normou na ochranu korupce. Jest to l1stan
vení, že se dopouští prestupku soudne trestného úr
ník, kter)', trebas i ne za úplatek, vyjeví obsah úr
ního jednání nebo spisu. Dosud jest soudne tre
toliko úredník, kter)' sdelením úredního jednání n
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tvrdí, ale neoduvodt1uje, tak jak nutno žádati od toho,
kdo zná aspoií. približne zásady, jimiž se bude ubírati
jednání sjezdové.

] iným dokladem prec1sjezdové neujasnenosti jest Sti
vínt!v clánek v »Prager Presse«. Zdurazií.uje význam
parlamentní, demokratické politiky socialistické, odmí
tá vzor ruského komunismu a proti romantickému re
volucionismu staví myšlenku reálného, demokratického
socialismu.

Obraz tohoto predsjezdového chaosu, myšlenkové
neujasnenosti illustruje clánek F. V. Krejcího o ideo
vém kmeni strany v »Právu Lidu«; uznává, že histo
rický materialismus v puvodní Marxove formulaci je
dnes neprijatelný a všeobecne prekonaný, ale »nemu
žeme horem pádem oekonomická nazírání zameniti za
mlhavé nejaké etické sny«. Doporucuje-li proto v techto
otázkách šetrit co nejvíce tradice hnutí, chce postupo
vati tvoriveji a výbojneji než dosud ve formulaci vlast
ního' kulturního programu strany.

S touto nedostatecnou myšlenkovou prípravou ku
sjezdu, s neujasneností v otázkách zásadních kontra
stuje ucelená, ostre se rýsující linie taktického postupu
strany, zejména v posledních 2-3 letech. Nebylo stra
ny z našich, která by se postavila Zé). stát s takovou vá
hou a presvedcením, jako byla sociálne demokratická
strana. Otázka, kterou si musí strana zodpovedeti pro
budoucnost, jest ta, jak dnešní taktiku strany postaviti
na širok), základ myšlenkov~', tak, aby strana mohla se
nadíti prijetí v nejširších vrstvách, zejména delnických.
V tom spocívá osudová otázka sociální demokracie:
jak pracovati k tomu, aby pro myšlenku kladného so-'
cialismu, na pude demokratického státu byly zaujaty
nejširší vrstvy tak, aby strana nejen volila postup do
brý, ale dovedla se opríti o politickou moc, kterou pred
stavuje pocet. Tato cesta vede pres pr ram strany,
který by byl s to, aby vyznáván byl v nej irších vrst
vách, jako kdysi starý program sociálne demokratický.
Predpokladem takovéto diskuse o novém programu
strany jest otevrená vnitrní kritika dosavadního po
stupu strany v posledních letech; uprímná sebekritika.
Pri tom by se ukázalo, že mnohé závady nevezí pouze
v programových bodech, ale ve vnitrním živote strany.
Parlamentní taktika strany zavádela vudce casto vý
lucne na pudu parlamentní, i zapomínali, že vlastní
predpoklady této pa lamentní práce leží v místních
organisacích atd. Jest pozoruhodno, že tlumený ne
souhlas s vedením strany zaznel práve z Plzne a z Mo·
ravské Ostravy, kde jest sociálne demokratická strana
nejen organisacne nejsilnejší, ale kde v techto krajích
predstavuje sociálne demokratická strana urcitý kul
turní, kulturne politický celek. J. Koudelka v »Právu
Lidu« svého casu vyzdvihl význam regionalismu v so
cialismu. Není vylouceno, že vnitrní prerod ve strane,
a tudíž i impuls k vedomé revisi programové, vyroste
práve z tech cástí sociálne demokratické strany, které
si uchovaly urcitou ujasnenost a celistvost kulturní.
Nespokojenost »s Prahou« zdá se tomu nasvedcovat i.

Jestliže sjezd sociálne c1emokratick)" nechce prinésti
konecného programu, jest to doklad neznalosti, jak
ovládnollti vývoj príštích let; predví dat - tot podstat:l

politiky. Ukazuje to však spolu na závislost vývoje sociálne demokratického n'a jiných cinitelích. Cesko
slovenská sociální demokracie vždy n'av.azovala na vzo
ry a vS,voj sociální demokracie v Nemecku. Byla to
zeme prllmyslová, kolébka a škola marxismu. Dnes po
hled do nemecké sociální demokracie neprináší vZOrtl,

spisu poškodí hud stát nebo oprávneny zajem jedno
t1iVCLlv,Takov)" úredník dopouští se bud zneužití
úrední moci nebo jiného deliktu podle obecného tr~st
ního zákona nebo zákona na ochranu republiky atd.
Tu tedy k potírání korupce jest norem dosti. Na pr.
úredník, kter)' v dodávkovém rí zení prozradí konku
rentovi jednomu obsah oferty konkurentL! jin)-ch, do
pouští se zlocinu zneužití úrední moci atd. Taše osno
va chce se však dostati na kobylku onem úredníkum,
kterí informují noviny a poslance o svinstvu a svin
stvech, s nimiž si jinou cestou nevedí rady. Dl!kaz
pravdy má se novinári ztížiti ješte pohružkou, že in
formátor-úredník bude potrestán, i když dal zprávu
pravdivou. Takový úredník riskuje beztak discipli
nární trest - jest ješte v dobré pameti, co statecných
ceských úredníku v Rakousku pres to informovalo
v zájmu dobré veci naše poslance. Má republika špat
né svedomí? Sdelení úredního jednání nebo spisu
mábýti za všech okolností trestno! A tomu se ríká zá
kon proti úplatkárství a proti korupci. Tážu se p. dra
Kramáre, jak se dovedel, že Šviha byl v placených služ
bách našich neprátel? Tážu se ho dále, jaký smysl má
ustanovení našeho právního rádu. že poslanec nemusí
vydati svedectví o tom, co mu hylo jako poslanci sde
leno?

Petka jest dl!sledna. Její cesty jsou nerovné. Dobré
jest jen, že Petka temito cestami krácí nevedouc o tom,
k s\'ému zmaru. Nebof. Petka jest neduh koalice, ve
ríme-li, že úkolem koalice není potlaciti demokracii
a nastoliti oligarchii.

Sociálne-demokratický sjezd.
Diskuse v ceskoslovenské sociálne demokratické stra

nepred sjezdem strany v Moravské Ostrave byla velice
chudickáa nenaznacovala ani v n~jmenším, jakým sme
rem se bude ubírati jednání sjezdové. I jednotlivé pro
jevy nekterých celných príslušn\ku sociálne demokra
tickéstrany se neodvážily odkrýti aspoií. trochu roušku
s otázek, které považuje si za nutno strana uvedomiti
preclsjezdem a na sjezdu. V tomto smeru jsou príznac
ny projevy Stivínovy; v »Ceském Slove« uvedl, že
ostravský sjezd strany pravdepodobne schválí nekteré
návrhy jako podklad další diskuse ve strane s tím, že
príští sjezd strany provede konecnou redakci a usne
sení o novém programu. Na vetší však myšlenkovou
nepripravenost ku sjezdu ukazuje jeho prohlášení, že
núvrh pravdepodobne bude zkonstruován na základech
starého programu heinfeldského, ale ve srozumitelnejší
formulaci a s vypustcním všeho, co už jt: dobou pre
konáno.

Duležit)"m hodem 'sjezdl! socialistick)'ch b)"valo jed
núnÍ()pomeru k st{ttu. a to i v dobách. kdy socialismus

C omezm'a! na kritiku spolecenského zrízení; y do
hách. kdy tento hod stávft se fundamentálníni bodem
vyznání sncialisticJ.:.\·ch stran, je. príliš nehlubuké a nic
presncncvyznacující prohlášení Stivínovo, že prirozenc
pomer k st;t(u hude vyjádren nejen kladne, ale že bude
i akcentov;lIlo. že strana jest odhodl{llla dáti vše proti
každélDuútoku na existenci Ceskuslovenské repuhliky
a pro uhújení našich delTlukratick)"ch rejJublikánských
a s()ciálnícl1zarízení, pokládajíc demokratickou repuh
liktl za nejprirozenejší pudu pro socialistickou práci.
1'1)10 prohlúšení ji"t~ jest shrnutí taktiky sociálne de
mokraticlé strany, neodpovídú však zevrubnc, jasne,
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z nichž se možno uciti. Rozklad v nemeckém delnictvu
jest vetší než v kterékoli jiné zemi. lnteltktuálové
v ríšskonemecké sociální demokracii ztratili kontakt
s massou delnictva, ztratili možnost a schopnost od
hadovati vývoj skutecností a tato nejasnost v postupu
škodí více než taktické chyby strany. Tedy výhled do
Nemecka nepodává mnoho urcitého. Negace Moskvy
nestací; delnictvo sociálne demokratické dosti nerado
již nese, že vedení strany v boji proti komunismu pre
chází až k neuznávání významu ruské revoluce, jejíž
svetový vliv a jeho zhodnocení nelze stotožnovati s od
sudkem komunistických method na Rusi. Nejasnost
v sociálne demokratické strane jest jiste odleskem pro
gramové a taktické neujasnenosti v jin)'ch stranách so
cialistických, zejména pak ve strane komunistické, jejíž
vývoj daleko ješte není ukoncen, ponevadž hlavne dosud
nemela možnosti projíti souteskou mezi teorií a praksí.
Jedním z predpokladL! revise programové, nového ži
vota ve strane sociálne demokratické jest otázka po
meru strany k inteligenci. I tuto vec pocíná pocitovati
strana v plné její závažnosti. Nasvedcuje tomu na prí
klad vydávání revue »Nová svoboda«, která má býti
mostem mezi inteligencí a lidem. Lid a inteligence 
tato otázka nerozreší se však revuí; duležitejší by bylo
vyjasniti pomer k inteligenci, která již ves t ran e
jest, která však z rozlicných dLlvod{'l,jichž príciny ne
leží v této inteligenci, nemuže se ve strane uplatniti.
Pri revisi programové budou znacne pusobiti ohledy
agitacní. Revise marxismu jest práve retardována
temito ohledy agitacními. Výklad, který poskytuje
historick)' materialismus, který výrobu a smenu vý
robku prohlašuje za základ všeho spolecenského rádu,
jest jednoduchý, a ciní cloveka prostým koleckem ve
spolecnosti, která má svoje zákony pohybu, nezávislé
na vuli jednotlivého cloveka. Marxismus prestal bj',ti
programem, stal se heslem; proti programu lze posta
viti program ne méne úcinný, proti heslum marxismu
steží lze postaviti heslo úcinnejší. V heslech jest spolec
nost nejkonservativnejší.

Potud prichází sjezd ostravský nevcas, že jednotlivé
otázky, jimiž by se mel zabývati, které jsou pro stranu
životní duležitosti, teprve se hlásí k životu, teprve jsou
v pocátcích a nejsou tak vyjádreny, tak silny, by si
vynutily pozornost sjezdu.

Koalicní politika strany vyvolala ve strane v poslední
dobe odpor, jehož rozlohu, sílu a intensitu nelze dosud
zjistiti. Koncentruje-Ii se však tento odpor prozatím
na Plzensku a na Ostravsku, tedy práve na místech,
kde sociální demokracie dovedla uchovati svoji spoji
tost s tradicí strany, jest to jen dokladem toho, že tento
proud odporu vyrustá z vnitrka, z podstaty strany.
Tyto proudy nevyrostly dosud tak do široka, aby mohly
býti korektivem koalicní politiky strany sociálne de
mokratické. A prece jedine zápas techto dvou proudu
muže vytvoriti platformu pro diskusi o nový program
strany, který jinak byl by v nebezpecí, že bude tvoren
príliš pod dojmy z dnešní koalicní politiky strany, kdy,
taktický postup strany nevyverá z života celé strany,
ale urcován jest malou skupinou, která žije z mlcenli
vého souhlasu straníku. Není hlubší dissonance než
jest mezi hesly, kterých strana sociálne demokr~tická
používá a ktyré hlásí opet k prvému kvetnu, které sen
timentálne kreslí potlaceného, bezprávného delníka,
a mezi taktickým dnešním postupem strany. Dve stra
ny, sociálne demokratická i komunistická casto pouka
zují na vedecké základy svého socialistického kreda,

zatím co jest nebezpecí, že lidé, kterí dovedou v danén,
okamžiku seskupiti urcité síly politické, zvítezí nad
zásadovostí ve strane. Práve toto nepostacující ideové
podložení taktiky strany svádí casto k oportunismu.

Sjezdy politických stran nemají toho významu jako
pred lety, pred válkou. Politické strany preložily svoji
váhu do praktického života, taktiku postavily nad pro
gram. Sociální demokracie prestála rozkol ve své stra
ne; znamenalo to podstatné její oslabení ; byly by to
zbytecné rekriminace, zda exodus ze strany musil b)t
tak veliký, jako byl; tolik jest však jisto, že za další vývoj
jest strana zodpovedna sama sobe, práve tak jako vlna
komunismu šla mimo ni, a nebylo v celku v moci sociál
ní demokracie tuto vlnu ovládnouti. Centrum vývoje
socialistických stran zl!stane jist v poblíže sociální de
mokracie, i kdyby její politická moc doznala zmenšení.
V áha strany ceskoslovensk)'ch socialistu na príklad ne
spocívá jiste v jejím programu. Nespocívá jiste ani v je
jích vedoucích lidech. Spocívá v onom svežím duchu
strany, který vYrLlstá ze straníku. Jest to jejich víra,
která je ciní immunními proti jednotlivým špatným zje
YLlm ve strane, kterých druzí agitacne využívají. To
bylo i ve strane sociálne demokratické; tato vnitrní síla
byla znásobena silnou organisací, disciplinou. O vnitr
ní oživení ve strane sociáln v demokratické musí jíti
predevším, má-li strana pok acovati ve svých tradi
cích. Demokratický socialismus nesmí býti spatrován
jedine v sankcionování dnešní koalicní politiky strany.

Nové proudy ve strane nevyrostly dosud tak, aby
uplatniti se mohly na sjezdu. V souboru otázek, jež
~ociálne demokratická strana potrebuje si ujasniti, jest
Jiste na pravém míste revise programová. Volá se po
demokratickém socialismu. Nutno tomu rozumeti jako
volání po demokracii v socialistických stranách. Zdá
se to b),t paradoxem. Není tomu tak; pro sociální de
mokracii stalo s~ to otázkou velmi duležitou. K. T.

Charles W. Eliot:

Hledá se nový vudce a nový program.
Dr. Charles < iot, autor této výzvy k Americantlm, je znám

po celých Spoj. Státech jako »první obcanJ Ameriky«. Po 40
roku koool platné a ~erné služby národu jako president Har
vardské university, predního amerického ucilište. JMO president
této university, zjednal si Dr. Eliot povest odvážnými, prozíra
vými a liberálními zásadami, j icbž se držel tvárí v tvár zatvr
zelým reakciofllárským proudum ve verejném živote Ameriky po
sledních dvou generací. Proto byl Dr. Eliot nazýván dlouhou
dobu »radikálním vychovatelem Ameriky«.

R. 1909 president Eliot vzdal se svého postavení v Harvard
ské universite. Ale jak pred svou skvelou karierou vychovatele,
tak i po ní mel vždy veliký zájem na verejných záležitostech
vnitrních a zahranicních. Sledoval peclíve a s pochopením všecky
hlavní politické, sociální a mravní otázky, a je uznáván za spo
lehlivou autoritu. I dnes pres svuj vek 90 let Dr. Eliot je vše
obecne považován za nejaktivnejšího a nejspolehlivejšího my
slitele ve Spoj. Státech. President Eliot byl vždy predním zá
stupcem Woodrova 'vVilsona a jehO' díla. J9a osobním prítelem
a neocenitelným rádcem velikého amel-ického státníka, Dr. Eliot
sledoval s velikým zájmem jeho karieru. Po tragickém pádu

VJ"ilsonove pozorov~l Dr. Eliot bedlive, a s ním nescetne mnoho
Americanu po celé zemi, zarmucující korupcní sklon amerického

politického života - shroucení, jaké nemá rovna v našich deji
nách. Vinu na tomto neštastném stavu nenese snad jeden muž
neb skupina mužu, ale spíše nápadn!ý nedostatek poctivých, od-



Prítomnost

ných, prozíravých vudcu verejného života v tomto kritickém

žiku. Z tohoto duvodu Dr. Eliot cíní tento apel k americ
"mu národu:

R. 1912 demokl atická strana zvítezila ve volbách president
'ch kandidatem skotsko-irského puvodu a rodem z Jihu, jenž

po celý dopelý život byl profesorem i pilným studentem historie,
národního hospodárství. prava a politiky, ale v cinné politické
službe byl toliko ~lve léta jako guvernér státu New Jersey.

Za vudcovství tohoto ucence a idealisty kongres vykonal za
dve léta více užitecné, zákonodárné práce, než bylo vykonáno za
predchozích 30 let. Reformoval penežnictví, stvoriv známý sy
tém federálních reserv. Reformoval systém dai'íový, redukoval

poplatky celní a uzákonil postupnou dan z príjmu, jež byla jak
úspešná, tak bezpecná. Utvoril mezistrannou komisi tarifní. Ob
chodu a podnikatelství poskytl vydatnou pomoc zrízením fede
ráiní komory. Uzákonil zákon o vodnkh silách, dije nehož sou
kromí podnikatelé mohou využívat vodní síly, které jsou ma·
jetkem národa, beze škody pro verejnost. Uzákonil mnohý zá
kon k rozvoji zemedelství a k zlepšení venkovského života,
na pr. systém zemcdelského úveru, zákon O zemedelské výchove;
podporoval kooperaci zemedelcu v jich vlastním zájmu a v zájmu
verejnosti.

Strana republikinská pod vudcovstvím zesnulého presidenta

Hardinga, jež nastoupila na místo demokratické strany v breznu
1921, nepokusila se zrušiti aneb podstatne zmeniti žádnou

z techto obdivuhodných osnov; a rovnež nic významného k nim
nepridala. Tyto osnovy dosud jsou bez príkladu ve financním,
prumyslovém a sociálním zákonodárství.

Když demokratická vláda byla teprve 17 mesícu pri vesle,
vypukla svetová válka v Evrope a brzy odvrátila pozornost
adrninistrace od domácích záležitostí k zahranicním a obzvlášte

k nebezpecí, které hrozilo americkému obchodu. Stará americká

zásada »svoboda more je zárukou svobody obchodu« hlásila se
k slovu za okolností velmi obtížných. Netrvalo dlouho a ješte
težší problémy zaujaly myšlenky americké vlády a lidu. Tyto
problémy nebyly nic menšího než záchrana demokracie ve svet'e,
IIáprava krivd, spáchaných starými. a novými autokraciemi na
vlastních poddaných aneb na jiných národech, po jichž území
a majetku bažily. Bezpecnost práv malých státu, odstranení mí
litarismu a náhrada tajné diplomacie a války konferencemi a
rozhodcím soudem jakožto prostredky k rešení mezinárodních
zápletek a zachování »rovnováhy« v Evrope.

Na pocátku svého druhého období Woodrov Wílson rozhodl

e vložiti všechnu sílu amerického národa jak hmotnJOu, tak
duchovní, do hrozného zápasu .9 zachování svetu politické svo
body, verejné spravedlnosti a trvalého míru, který se odehrával
e Francii. Do tohoto vznešeného dobrodružství šel za presiden-
em Spojených Stattl témer celý americký národ s hrdým nadše
ím. Národ prohlásil, že chce se válce venovat nejen všemi
jmi prostredky fysickými, ale i životy svých syn tI.

Rok a ptli tento duch sebeobetování mocne ovládal americký
národ a Jeho vládu. Pak prišlo predcasné a špatne uvážené prí
merí z II. listopadu 1918. Od tohoto okamžiku pocíná reakce
proli heroickému nadšení, nejprve mezi americkými vojsky ve

rancíi a potom mezi lidem doma. Vojsko, vyjímaje nekolik
ravídelných plllktl. hlasite se domáhalo, aby bylo prevezeno
omu. Dokonce lékari a ošetrovatelky, které dobrovolne se pri
lasi1y pro sll1ibu ve Francii, p.ripoj ili se až na álo cestných
'Jimek k volání »chceme domlt«. Když vojíni, prišlí z Francie,

ešli se do svých obcí, vetš.ina z nich prohlašovala, že mají více
ž dosti nevýslovn,Ý'ch hrtlz moderní války, a že nikdy již ne-
I10U se YOjíny, aby bojovali v jakékoliv evropské nebo asijské

pletce. - Príbuzní a prátelé techto vojáku, z nichž miliony
hromadili si velké úspory za války, bud z velkých zisku nebo
velkých mezd, zacali uvažovati: »Ohromný dluh, který nás
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tíží, udelali jsme si zbytecnou válkou v Evrope a pro Evropu.

Je na case, abychom. se venovali americkým zájmum. V minu
lých dvou letech vydávali jsme peníze rozmarile na evropsi('é
záležitosti. Ted se musíme starat sami o sebe.«

Sobectví pocalo podemílat heroickou náladu.

Toho casu ukázalo se v kongresu prudké politické :>tranictví.

Jistí republikánští politikové zacalt pohrdat šlechetnosti a idea
lismem v mezinárodních záležitostech. Vydali heslo »nejdrív

Amerika«. Zneužili IVashinglol1ova slova o »zaplétajících zá

vazcích«, jež pronesl pred více než 100 lety. Tvrdi, že more vždy
ješte isoluje a chrání Spojené státy; zatím je zrejmo, že tomu
tak není od posledních ohromných pokroku v prostredcích doprav
ních po vode, zemi a vzduchem. Zkrátka: nekolik republikán
ských senátoru zavedlo za podpory nesvedomité cásti tisku
vlastní stranu, nekteré demokraty a mnoho nezávislých. Nekteri
z techto senátoru mohli se vymlouvat, že byli ohromnými igno

ranty v záležitostech evropských v minulosti a prítomnosti. Ale
vetšina z nich vedela dobre a hledala predevším zpusob, jak by
strana republikánská mohla se dostati bezpecne k moci.

Potom americký národ zažil mravní shroucení nebývalé

hloubky a trvánÍ, Po každé z vetších válek, v nichž americký
národ byl zúcastnen, prišel mravní a duchovní úpadek. Když
revolucní válka se protahovala opetovnými pohromami, lidé
upadali do stavu ochablosti, z nehož je vysvobodila jen
vylrvalost 'Nashingtonova a vojínu a dustojníku kontinentální
armády.

Když válka roku 1812 zpusobila težké ztráty nekterým anglic
kým státum, znacná cást obyvatelstva propadla mravnímu shrou
cení, z nehož bylo vysvobozeno jen úsilím nekolika patriotických
státníku a skvelým vítezstvím trí až cty.r amerických fregat na
mori.

Na konci obcanské války velká cást demokratické strany na
sevel"U a republikánská slrana všude, kde existovala, primlouvala

se 'Za vzdání konferenci, tak skleslá byla na mysli.

Jak po válce s Mexikem, tak válkou se Španely americký národ
utrpe1 težké morální škody, ackoliv zároven sklidil neocekávané
dobrodiní. Dejiny republiky proto by mely dáti nadeji této ge
neraci, že úpadek do sobectví a lhostejnosti k utrpení jiných ná
rodu nebude trvat již dlouho. Vpravde jsou již nekterá slibná
znamení vracejícího se zdraví. .

Týmiž repub1ikánský~i senátory, kterí odiuítli ratifikaci
smlouvy versailské a Spolecnosti národtl, byl roku 1920 trium
fálne zvolen republikánský kandidát na stolec presidentský; a
tato strana byla pri moci ve všech odvetvích vládních témer celé
tri roky. Jaký úcinek mela repub1'ikánská strana na mravní stav
amerického národa? Zdržela národ', aby neposkytl pomoci trpí

cím národum v Evrope a na Blízkénl VÝchode.

Odmítla podle prevzíti jakoukoli odpovednost v Evropc, jež
by poprípade: vedla k použití vojenské moci. Odeprela úcastnit
se vybudování stálého soudního dvoru za úcelem zabránení a
utišení mezinárodních rozporu, protože - pro všecky svaté 
zrízení soudního dvoru je poskvrneno souvislostí se Spolecností
národu. Pospíšila si, aby uzákonila clo neprátelské evropským
továrním výrobkum. Podporovala sobecké a monopolní akce se
strany kapitálu i delníku k veliké škode konsumující verejno
sti. Jmenovala do kabinetu a úradu lidi, kterí byli prícinou vel
kých SkMdálu, svedcících o špatných zvycích vYsokých úred
níku a korupcním hospodarení státními penezi. Konecne: repu

blikánský ministr financí je neschopen, aby prosadil v kongresu
nezbytné reformy danové.

Jak neobycejný kol1Jtrast proti prvým trem rokum vlády pres.
Vvilsona! tehdy poctivost, výkonnost, vznešené cíle, jejichž ná

sledkem byly veliké úspechy celého národa. Ted nízké cíle, ne
výkonnost a zarmucuj ící ukázky korupoe a zneužití politické

\
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mod. jejichž následkem jsou škody na hmotném a mravním
blahobytu národa.

Cesta z této louže je ja-;n:í: co náš národ dnes potrebuje, je

\ udce jasné hlavy, v)-eléh" srdce, výmluvný, dokázaných schop
ností, jenž má vlastni program. který hude v souhlase s vctšinou
obcanu. ~ekteré body toho programu lze uhodnouti již nyní;

tak jedním bodem pravdepodobnl: bude vstup do Spolecnosti
národu a prenetí všech závazki'1, souvisej ícich s tímto krokem.
aby evropský a balkánský prumysl a obchod byl ozdraven, aby
pevná vláda byla zrízena v nových a desorganisovaných stá
tech, aby se zabránilo budoucí válce a byl dosazen sílný mezi
1árodní soudní dvur.

Jiným bodem mcl by býti celní systém, jehož úcelem by byl

jen státní príjem.

Jiným bodem by bylo snad, že dluhy spojenecké nebudou
škrtnuty, ale bude poskytnuto moratorium a snadnl' platební

podminky všem, kdož o nc požádají.

Dalším bodem bude požadavek, aby všecka j I1lcnováni a po
stup ve státní službc dely se na základe' schopností uchazecu 
požadavek, který by ušetril poplatníkum aspon I miliardu dolarll
rocne, tak prehnané jsou platební listiny státu.

Slibným bodcm by bylo toto:

Nebudiž šetreno na V);chove. verejném zdravotnictvi, sociální

hygiene, boji proti sociálním pohromám jako epide!J1ie, hlad
atd. Ale vláda af nezakládá nových organisací, nýbrž podporuje
organisace stávající_ Konecne program nového vudce jiste bude
(·bsahovati tradicionelní americké doktriny o individualismu, jak
hospodárském tak polítickém, o lásce k svobode a neodvislostí.
o posvátnosti smluv a soukromého vlastnictví, o pohostinství
k utlaceným a trpícím. o neprátelství k protekcionárství, k sa
movláde a despotismu - i k despotismu, který se nazývá socia
lismem.· o omezení federálního vlivu na ty otázky, které jed
notlivé státy nemohou vyríditi úspešne samy a neochvejnou víru
v demokracii jako nej lepšímu ovzduší pro vývoj prirozených
schopností, lásky k práci, touhy býti užitecným, a zvláštc k ší
rení spravedlnosti, milosti a pokory pred Bohem v individuích
i spolecnosti. Mnoho lidí chápe dncs, že základním motivem
v obchodu a prllll1yslu, v církvi a státu má býtí služba. - Hledá
se nový vudce a nový program!

Cambridge, 25· února 1924.
(Reprintecl with permissioll of
Collier's Weekly, New York.)

Národní hospodár

Psychologie a morálka spekulace.
Dosud nemáme vedeckého pojmu spekulace ani v ná

rodním hospodárství ani v právu obchodním a trest
ním. Všeobecne se ztotožnuje s každou koupí na burse,
což je však ocividne nesprávné, ponevadž bursa je jen
urcitý zpiisob a místo trhu. na nemž práve tak jako
jinde mllže se zneužíti obchodu k jinému úcelu než
smennému. Rekli hychom zhruba, že s pe k u 1 a c e je
smena statku za úcelem diferencního
z i s k u. Do pojmu rozdílu cen by nespadal tak zvaný
()bcal1~ký zisk z prodeje a koupe zboží v rádném obchode
obvyklý.

Základním motivem každé spekulace je zisk a to zisk
z rozdílu koupe a prodeje. N ezálf=ží na tom, zda speku
lant dríve prodá než koupí neb opacne, nezáleží na tom,
zda jde o obchod termínový ci arbitrážní ci o ohchoo
s volnou lhutou ctvrthodinovou neb nekolikamesícní.
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Nezáleží ani na tom, zdali se smenou vyhánejí ceny
nahoru ci stlacují dolu, n)"brž na tom, aby sec e n y
v u b ech Ý b a Iy a to tak, aby spekulace prišla k dife
rencnímu zisku.

Z tohoto základního pojmu spekulace plyne hlavní
zlo, že spekulace se snaží a muže vytvoriti ceny, které
nejsou výsledkem prirozené nabídky a poptávki, nerídí
se ani hospodárskou potrebou a vÝrobou ani zákonem
o nákladech, zkrátka cena vytvorená spekulací není
mírou upotrebitelnosti urcitých statku, nýbrž zhodno
cením všech spekulacních motivu, vyjádrených penež
ním kursem statku. Statek však si vždy zachovává ten
denci vrátiti se k cene vytvorené podle zákonu hospo
dárských, což bursa predpokládá a z tohoto stanoviska
vychází a snaží se pouze zpusobiti výkyvy z této strední
cáry a vydelati pri tom.

Spekulace se rozdeluje na dve hlavní skupiny: haus
sovní a baissovní. Haussisté kupují ocekávajíce, že ce
ny stoupnou, pak prodají a' vydelají. Baissisté prodávají
na prázdno aniž by meli zboží neb papíry ocekávajíce.
že kursy klesnou, pak teprve dávno prodané zboží koupí
a tak vydelají, Baisse cili kontremina vyžaduje celkem
vetší znalosti trhu a technick)'ch posic a vetšího kapi
tálu cili »silnejších rukou«, »Slabé ruce« však prodelají
pri spekulaci zpravidla vždycky, at jde o spekulaci na
horu ci dolu. Zdá se. že nikde neplatí slova Písma více
nežli zde: »Y do má. bude mu pridáno, aby více me!.(

Spekulativním motivem je všechno, Pri spekulaci
slova »extrema se tangunt« neznají výjimek. Krajní vy
pocítavost, zchytralost, neuveritelne jemn)' instinkt z\'~
šený až k precitlivelosti cvikem, pracují s nejnaivnejší
hloupostí, s planými poveSh11Í a smešnými dohad),
umelými kombinacemi a nejbujnejší fantasií. Jednou
v sobotu na podzim minulého roku prišla do Evropy
zpráva o hrozném zemetresení v Japonsku a v pondelí
po tom byla haussa hedvábím v Lyone a v úter)'- v In
valdkách v Praze. Na vysoké odhady o výrobe cukru
úrední ame"'ické kanceláre potácely se ceny cukru k,)
lem 4 dolarú. Když úrad priznal, že se zmýlilo nejakou
tunu, stouply ceny o sto procent.

Vše múže být dobrým podnetem spekulaci. Laciné
peníze práve tak jako drahé, vždy však jí lépe svedcí
více kapitálu než málo a nízké úroky než vysoké.
Zmeny diskontllí sazby, volnost ci napetí na penežním
trhu, prumyslová konjunktura, úroda, živelní'pohromy
hospodárské deprese. válka a politické zápletky, volby,
pád ministerstev i rýma nácelníka státu; danové pred
pisy, volné stehování kapitálu, volná i omezená arbí
tráž, tarify a dopravní politika, delnické mzdy a stáv
ky; financní politika inflacní a stabilisacní, rovnováh;l
rozpoctu, okamžitá splatnost zahranicních pohledávek.
aktivita ci passivita platební bilance úhrnem i v jednot
liv)'·ch obdohích, smýšlení a mravní povaha a obyvatel
stva, zkrátka vše, co cas i rmut života s sebou prináší.

Spekulace kvetla vždycky, ale válka a poválecné po
mery prinesly nám zvlášte nekolik pekných ukázek, že
spekulace nekterÝm statkem stala se témer všeobecnou
a vytvorila v krátké dobe krásn)'T uzavrený celek. Nej
lepší príklady· podáv;\ s]JCkulace devisami, ponevadž je
to spekulace »ryzí« a zvlášte úcinná. Spekulace hospo
dárskirmi statky jako cukrem, kávou. vlnou, bavlnou,
kovy atd. vyvolává pohyb cen prímo jen techto pred
metu a casto jen velmi omezene i jiných statku, kdežto
spekulace devisami, ponevadž peníze jsou mírou hod
not, pusobí okamžite na celou cenovou hladinu. Cenové
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xy se meni nezauržitelne s kursem devisy. Je teuy
ulace devisami mnohem zhoubnejší a nebezpecnejší.

Pomerne snadno a dobre se spekulovalo rakouskou
runou a nemeckou markou. Obe vlády provádely
stavne inflaci. Obeh bankovek dosáhl v Rakousku
i bilionu a v Nemecku sedmi trilionll. Z pocátku se

klo po tisících, pak po statisících a na konec po mili
ech denne. Každý vedel, že ztratí, jen když si ponechá
tové penize, a vydelá, když si koupí cizí valuty, cenné
píry a zboží. Koeficient znehodnocení ciní u rakou
é koruny prumerne 14.500 a u nemecké marky I bilion
vne zaokrouhleno.

Docela jiné pomery byly s f~ancouzským frankem.
labil také hlavne z duvodu inflace - obeh bankovek
rostl na sto miliard a vnitrní trh byl pretižen pujcka
· a pokladnicními poukázkami úhrnem asi 300 miliard
anklt - ale Francie už od r. 1919 netiskla a slabé mí
i svetové spekulace bylo jaksi pozdním kvete~.

dyž už vyssála sílu rakouské koruny a nemecké mar
, vrhla se, podporována politickými momenty, na
nk a práce se jí z pocátku darila a vidiny obrovských
ku rostly do nekonecna. V Berlíne, ve Vídni, v Am
rodáme kupoval každý cenné papíry a zboží ve Fran-

· a franky zustal poctive dlužen, doufaje, že až se bude
't, kurs franku bude níže než v den koupe. V Pra
,Miláne, v Londýne a v N ew Y orku kupovali mnozí
o prodávali frank na prázdno. Tak brzy vázali 15

· iard volných franku za hranicemi, které byly hlavní
ícinol1velmi slabé jeho technické posice, a ješte pro
íští tri mesíce koupili frankových hodnot nejméne
15 miliard více než by se stalo pri nerušeném behu
í. Když byla situace kritická, týž Morgan, který se
í kajícím zpusobem súcastnil kontreminy ve franku,
cil 8. brezna t. r.francouzské bance pujcku s jiný-

· ješte londýnskými bankéri na podporu franku, kryl
s své závazky, angažoval se nahoru a vydelává zno

. S ním ze stredoevropských bankéru jedine prý ví':
vský Bosel. Ostatní prodelali težké peníze, velmi
oú všechno. Konec sebevražda a blázinec.

A co morálka? Nic, docela nic! Není morálky. Jsou
systémy morálek, katolické, evangelických, anglikán

'ch, pravoslavných a jin}'ch církví, systémy filosofu
mínení jednotlivcu, ale není morálky jako takové.
tém bez sankce neznamená nic, a mé mínení jednou
rální a podruhé skrupulosní také nic. Je zde jen
a prícin a následkt\ jež koncí krvavými ranami. Tu
ovšem jakousi vinu, ale nedovedete ji dobre hodno-

· Jestliže kde, pak nejspíše zde platí, že clovek ocl
ídá za více úcinku, než ke kolika dal podnet. A je
o ríci, zda jste obetí živlu ci trpíte zasloužený trest.

to splet nás úplne mate a máte chut m?ralisovat te
e když cítíte dopadat drtící rány a teprve z úcinku
diti na mravnost cinu. Ponevadž cin mravní a zod- .

iVednýje výsledkem rozumu a vule a mravní hodno
í cinu je pochodem rozumovým, pak jsme již u zrí
zla. Kde není úplného poznání, tam není ani plné
povednosti, tam i cin na první pohled ob j e k t i v
ne m r a vn}' nemusí býti ješte s u b j e k t i vne
ravll)'m. Jako všude tak i pri spekulaci musil by se
Ý jednotlivý cin podrobne zkoumati, než bychom

vyslovili o jeho mravnosti.
šeobecnc lze ríci tolik: Válkou utrpela morálka ne
v živote rodinném, náboženském a spolecenském,
ž i hospodárském. Morální zásady práve na tomto
porušili vedoucí cinitelé. Volili at vedome ci ne-
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vedome zlo (inflaci) pro dosažení dobra podle jejich
názoru (vítezství ve válce). V národním hospodárství
uvésti v soulad oekonomický princip a zásadu individu
ality a nutného sobectví s ušlechtilejšími zásadami
mravními je teprve úkolem príštích zápasu sociálních.
Dosavadní systémy morálek odpovídají jen na nekteré
veci a ješte kuse a nebo mlcí úplne, práve proto, že
dosud schází úplné poznání hospodárských a sociálních
vztahu a že se mení rychleji než ostatní. Co si pak mel
pocít takov}l poctivý Nemec, jemuž težce nastrádané
jmení, uložené v markách, tálo jako jarní sníh, bez jeho
viny, když prece cítil mravní povinnost zachrániti pro
své stárí a svou rodinu, co se dá. Musil žít a státi se
jedním z tech moderních lupicu, kterí rádili na berlínské
burse až k neprícetnosti. Nikdo se mu neodváží vycísti
nemravnost, nebot se zmenily pomery a predpoklady,
ze kterých vyrostly závery predválecné morálky, nastal
divoký a bezohledný boj, ve kterém zachovati se podle
staré morálky znamenalo spáchati sebevraždu.

Tím nechceme ríci, že se mení základní mravní prin
cipy, nýbrž skutecnosti, z nichž nelze uzavírati paušál
ne. Rozdíly ty zná morálka a uvádí jako školský príklad
vraždu a zabití v nutné sebeobrane.

Na druhé strane pak, kde se spekulace vrhá jen z du
vodu ciste ziskových na zboží a devisy, jako na prí
klad na frank tam nelze ani dosti prísne odsouditi.
Bohužel však ~de platí lidová moudrost: malé zlodeje
chytají a zavírají - takového ubohého kapsáre -::
a velké - takové tucné devisové spekulanty - nechajl
na svobode a ješte je chrání zákonem. Koren zla je opet
v nedostatku pozr;ání. Chy?í zna.lost a ,?ásle?kem 5?ho
chybí i sankce nejen trestl1l', ale I spolecenska, a pnro
zený mravní cit se otupuje a mate.

Kdo na príklad kupoval v Berlíne (pred9okl~dá se,
že to byl nemecký príslušník) zboží a cenne paplryy n~
úver, kdo si vypujcil na hypothéku s úmyslem udrzet.1
a po prípade i .rozmnožiti své j~ení, !0~;1 se ?y~
težko vytknouti rlemravnost, kdyz 10ndynstI banken
pocátkem roku 1919 pocali hromadne prodávati franko
vé devisy, ponevadž vnitrní cena fran~u byla o ~o~
menší než jeho ku;sov~í hodnota, I:ak s.Jo~ou~e o zav~~
hospodárských zakonu, ale, kdyz vld~nsky n;akler
kontreminoval frank letos v unoru, pak slo o ryzI spe
kulaci na diferencní zisk a o cin, jejž obecné mínení

pokládá za ne,mrav:nt. V pr3:xi však vŠ,ec!my tyto prí~
pady vY'pad~jl .stejne, ayle.l1lC,n;prosyplva n~dovolene
spekulacI tohk jako pausahsoyal1l a ~:eobecne odsu~o
vání, nebot se podobne ukrYje za pnpady, o kterych
se pozdeji dokáže, že byly dovolené.

Lec i zde se zkušenost pomalu napravuje a z poznání
tvorí rozum mravní závery, .jež aspon v nejširších
vetách vteluje v zákony proti terminov}'m obchod;lm
obilím, proti kontremine, v zákony na ochranu I'neny
a platidel. Prirozene zavinily mnoho b.lud~é národ.o
hospodárské theorie (komunismus, nommahsmus aj.)
a prirozene nejvíce spraví, pomalé ozdravení všech ho
spodárských pom~r~. N1nejší nem~rálnos~yneprýští t;>
liko ze zkaženostI ltdskych povah, jako spIse odtud, ze
hospodárské základy našeho života zakolísaly a nebylo
tedy mravní úsudek o co oprít. A lze právem ocekávati,
že návratem k normálním pomerum zvýší se i morálka
v hospodárském živote i na bursách a ve spekulaci prá
ve tak na trhu zboží a práce vubec. Ovšem bude to stát
mnoho obetí nejen na strane tech, proti kterým speku-
lace mírí, nýbrž i v radách spekulace samé. eheth.
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Literatura a umení

Gito Pic!?:

Poznámky prekladatelovy.
Vyzván redakcí tohoto casopisu, abych napsal neco

o svých zkušenostech prekladatele, budu nucen casteji
použíti slllvka »já«, což jinak není práve- pri literárních
pracích mým zvykem. Cinírp-li tak v tomto prípade,
doufám pevne, že mi nebude špatne rozumeno. I tam,
kde budu hovorit o obtížích a prekážkách, s nimiž jsem
se za své prekladatelské cinnosti sešel, alespon v prípa
dech, kde šlo o preklady z ceštiny, nezminuji se o tech
to obtížích za tím úcelem, aby na mou cinnost na tomto
poli bylo pohlíženo jinak, než na každou jinou umelec
kou cinnost. Titulu »propagátor«, který se stal u nás
po prevratu tak oblíbený, se rád zríkám. Má práce vy
verala vždy ze zájml't umeleckych ane z pohnutek,
které mají v oblasti umení druhoradý význam. Že cin
nost prekladatelská slouží prímo i veliké idei sblížení
národl't, jest jejím plodným prl'tvodním zjevem, kter}'
jsem, co svobodne myslící clovek a spisovatel, vždy ra
dostne pozdravoval. Ale s umeleckým podnetem k pre
kladatelské práci nemají humanitní, s'Ociální a pacifi
stické pohnutky niceho spolecného. Prekladatelé z ma
terielního opportunismu jsou specialitou, která se u nás
neobycejne po prevratu rozr'Ostla na pl'tde politické
a materielní konjunktury. - -*

ŽádnÝ preklad nen\ dokonalý. Ale každý s umeleckou
svedomitostí podniknutý preklad jest nutný. A jest
v dvojím smyslu plodný: I. jako uvedení cizojazycné
ho, nového nebo ,rllznor'Odého díla ve vlastní litera
turu; 2. jako tvorivý pokus, který jest zkušebním kame
nem pružnosti vlastní literární reci, a to i v prípade
nezdaru. Nikdo menší, než O t a k ar B rez i n a po
ukázal (pri mé let'Ošní návšteve u neho) na tretí, dosud
pravidelne prehlížený moment: na regulující význam
rl'tznojazycných prekladlt jedn'Oho a téhož básnického
díla pro priblížení prekladu k poslednímu, pravdivému,
básnickému a filosofickému smyslu originálu. Cím více
existuje prekladl't jednoho básnického díla do rllzných
recí, pravil približne Brezina, tím snadnejší bude práce
r:ových prekladatellt.

Tak ml'tže na príklad Anglican, který prekládá Bre
z'inovu básen do angliciny z originálu, v nemž mu ne
js'Ou nekterá místa úplne jasná, srovnati nemecký, pol
ský a francouzský preKlad, a tímto zpl'tsobem mu bude
poznání správného smyslu originálu znacne usnadnen:).
Že žádný prddad, v kterékoli reci. neml'tže platit za,
konecný, jest stará zkušenost. Každé literární období
má svou vlastní básnickou mluvu, jest tudíž, hlavne co
se týce dramatické oblasti umení, jasno, že preklady
stežejních del musí být od století ke století, nekdy i od
genera:ce ke generaci prizpl'tsobeny mluve prítomnosti
nebo dokonce znovu prepracovány. Prekladatelova prá
ce není nikdy ciste tvorivá. Jeho práce není nikdy su
verenní. On slouží, a[,e slouží s gestem vládce, ovšem
vládce na krátkou lMtu, nebot každý prekladatel lepší
ho ml'tže svrhn'Out z trl'tnu a svrhne. Je-li prekladatel
sám básníkem, prospeje jeho cinnost na cizím díle jeho
vlastnímu tvorení, ovšem, je-li jeho individualita dosti
silná, aby se nedala ujarmit cizím, byt i zprízneným
duchem, jemuž dobrovolne slouží. Že tvorivé zabývání
se cizím umeleckým dílem ml'tže mít veliký význam,
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clokazují dejiny literatury: Goethl'tv »Westost1icher
van«, Holderlinovy nejkrásnejší básne, Baudelairo
prosa a jedna cást jeh'O »Fleurs du Mal«, (abycho
uvedli letm'O nekolik príkladl't, ze západní literatur
všechna tato díla vdecila za svl'tj nový puvab prekla
telské cinnosti sv}'ch autoru. CD Goetheho prekladu
z orientální, u Holderlina z recké a u Baudelaira z am
rické [P'Oe] literatury.) *

Nemecká literatura vykazuje od dob F-Terderov)'
mezi evropskými literaturami nejvetší pocet prekla
cizojazycných del. Ceská prekladatelská cinnost jest r
lati vne velmi obsáhlá a není to pouhá náhoda, že práv
onen básník, který' novejší ceskou básnickou mluvu roz:
hodujícím zpl'tsobem ovlivnil - Jar o s 1a v V r cIi c k ý - preložil témer veškerá mistrovská díla sv'
tové literatury do reci svého nárada. Ale i na nejcen
nejší preklady nelze vždy pohlížet jako na konecne plat
né. Srovnejme jen 'Ony cásti z »Fausta«, které prelož'
O. F i s c her s prekladem týchž úryvkll od Vrchlick'
ho - a poznáme ihned onen vývoj, který delí dnešn
básnickou ceskou mluvu od básnické mluvy generac
V rchlického Zatím, co nejmladší ceští spisovatelé s
blíží prekladatelsky tu a tam nejenom nové nemeck'
nýbrž i ita13ké a predevším moderní francouzské htera
ture, náleží brp.trím C a p k l't m a jejich vrstevníku,

. (J 'OS e f K od í c e k, R i c had W e i n e r, 1\1 i r
s 1a v R u t t e, atd.) zásluha, že se intensivne zasadil
o trvalá díla novejší francouzské lyriky, prosy a drama·
tiky; Kodícek preložil (pa Miloši Martenovi) Paul
Claudela, dále i Verhaerena, venovav se pak ztlumoc
ní Marinettiho; vV'e i n e r uvedl do ceské literatury
Vildraca a unanimisty, a. bratrí Capkové preložili d
ceštiny Apollinaira, jakož i dlouhou r.adu cenných fran
couzských lyriku. Zde se nutno zmínit i a F. X. Šald
vi, k jehož významné, kriticky tríbivé cinnosti na poli
románské literatury se druží i preklady z francouzšti
ny. MisLrovskými díly ceského prekladatelského umení
jsou prekl?dy O t. F i s c her a nemecké lyriky o
Goetheho až k Fr. Werflovi a Reynekovi. Dále jmenu
jeme preklady básní George Trakla.

PrusíIJl, aby l'ylL) pohlíženo na tyta poznámky o ce
ské prekladatelské literature jako na crtu nemeckého
spisovatele, který si jest vedom j,ejí neúplnosti, nebot
mu schází príležitost sledovati veš ker é zjevy ceské
literatury. .

Ale rád bych zde vyjádril politavání, že básníci jako
Frána Šrámek a Fr. Langer, od nichž znám význacné
preklady Werflových básní, vystoupili tak zrídka co
prekladatelé, zatím ca bratrí Capkové, pokud vím, se
nesblížili prekladove s žádnou jinau literaturou krome
francouzské,

První, z Ceskoslovenska pocházející nemeck)' spiso
vatel, který má úroven a který prinesl výborné prekla
dy ceských básní a dramat, jest Pražák, Fr i e d r i c h
A dle r. Jeho anthologie V rchlického, která vyšla
v rozšírené universální knihovne »Rec1am« v Lipsku.
prispela znacne všude v cizine k poznání ceské litera
tury. Nesmíme zapomenout, že tato nemecká knihovna
jest ctena nejenom Nemci, nýbrž i príslušníky všech
zemí; pripomenem zde pouze, že dánský básník Herman
B a n g pozna' autory Jan a N e rud u, B o žen u
Nem c o vou a Jar o s 1a v a V l' C h Ii c k é h o prá
ve z nemeckých prekladl't, jež vyšly v Reklamove
knihovne. Od E dmu n daG l' ti n a, jehož preklad
»H i pp o dam i e« byl ted hrán ve Vídni, existuje
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znacný pocet prekladu z ceské literatury, které by
ovšem už potrebovaly nového náteru. V »Reclamce«
vyšly i jiné preklady ceské prosy, které však neciní ani
ceské literat.ure ani dovednosti dotycného prekladatele
príliš cti. Puvodci patrí k onomu urcitému druhu ce
skýchprátel literatury, kterí se cítí schopni preložit dílo
domácí literatury do nemciny, kterou ovládají jen na
tolik, co stací pro doma nebo ve službe.

Že cizina nemela ješte do nedávna o ceské literature
obzvlášt vysokého mínení, lze pricísti na vrub takovým
to pokusum diletantských prekladatelu. Jeden z prv
ních, kdož se úcinne a s velkou umeleckou dovedností
zasadilo dílo Ot. Breziny, jest K a mil H O f f m a n n,
který témer už pred dvema desítiletími uverejnil v mo
derních nemeckých casopisech výborné preklady B r e
z i n o v Ý c h básní a essayí. Dále preložil prekrásne
i lyriku K a r 1a Hla v á c k a a jednu povídku R u
žen y S v o bod '0 v é. E mil S a ude k, který byl
cinný jako spisovatel cesky i nemecky, porídil a vydal
první knižní preklad: Breziny »R u c e«. Další díla
Brezinova preložil Saudek za spolecné práce s nemec
k)'m básníkem Fr. W e r f 1e m. Dále prekládal Sau
dek z del M a s ary k o v ý c h, M ach a r o v Ý c h,

. z del R u žen y S vo bod o v é, Voj I. e c h a R a
ko u s e, atd.

Pokusili-li se pražští nemectí spisovatelé predcho
zích generací (Leppin, Wiener, Winicky,
atd.) jen príležitostne o preklady z ceské literatury, na
stala za to v minulém desítiletí význacná zmena. Témer
všichni z Prahy pocházející nemectí autori ve stárí
mezi 30 až 40 lety, zabývali se vždy znovu soucasnou
nebo starší ceskou literaturou. Nejprve nutno jmenovat
M a x e B rod a, který preložil do nemciny Dv'Urákova
~>Vá cla v a IV.«, mnohou ceskou básen, cetné umelé
1 národní písne a celou radu ceských operních libret..

U Maxe Broda sešel jsem se se svou zálibou pro
ranné básne a povídky Fráni Šrámka; od Fr. Werfla
dostalo se mi podnetu k vydání malé Brezinovy anth'U
logie »H y mne n«. Rud o 1f Fu c h s se zabýval
plánem, abychom prel'Užili spolecne »S 1e z s k é p í
sn e«, jejichž samostatné vydání jsem mu pak na jeho
prání postoupil. Max Brod mne podnítil, abych sestavil
pro Fr. Pfemferta, vydavatele berlínského casopisu
»Die Aktion«, anthologii poslední ceské lyriky. Mate
ri~l byl pak mnou, Rudolfem Fuchsem, drem Janem
~~olVenbachemzaslán p. Pfemfertovi; na jeho' prání
Jsem napsal k svému výberu doslov, ale kniha pak vyšla
(bylo to za války, já byl v Halici) s doslovem Pfem
iertovým, který se též uvedl na titulní stránce jako vy
davatel.

Z~služnou práci vykonal dr. P a u 1 E i sne r jako
prekladatel cetných ceských a slovenských básní. Kniž
nc vyšlo: »Tschechische Anthologie«
(Vrchlick)', Sova, Brezina) a »S 1o v a k i s c h e
A n t.h o log i e« (Slovenské národní písne).

ut.no zde pripomenouti i cinný zájem velkého ne
meckého básníka R a i n e r M a r i a R i 1ke - h o na
ceské a vubec veškeré slovanské literature.

*
Prulom ceské literatury do evropské ciziny a do ce-

lého sveta dokonaly, jak známo, úspechy originelních
jtvišt.ních del bratrí Capku. Zde budiž podotknuto, že
byl tento pr{Uom znacne usnadnen a urychlen existují
cími nemeckými preklady. Nevšední zásluha náleží pro
zíravé cinnosti divadelní agentury »Centrum« v Praze,
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jejíž reditel, spisovatel a dramaturg Fr. K hol, s vel
kou obratností, vetšinou na základe nemeckých prekla
dli, obrátil pozornost .cizozemských divadelních redi
telstev a agentur na úspešnou novou ceskou dramatic
kou produkci: Tak byla v mnohém ohledu sesílena ní
mavost ciziny pro ceské umení a není to pouhou ná 0
do u; že po velkých úspeších ceských her jsou ted prijí
mány v cizine ceské romány a povídky se zájmem.

Zde však tkví nebezpecí, na než nelze dost energicky
upozornit: preložená ceská literatura zacíná nabývati
urcité tržní ceny. Ty doby minuly, kdy cizozemský na
kladatel, jenž prevzal k vydání ceskou knihu povídek,
prosil v posledním okamžiku, aby smel zrušit závazek
takového risika; prijmul radeji nevýznamnou nemeckou
knihu básní prekladatelových, než onu knihu Fráni
Šrámka, která obsahuje povídku »E j h 1e, cI o v e k !«,
jež, jsouc v Nemecku ctena, by jiste zastínila Leon
harda Franka pacifistickou knihu povídek »Clovek jest
dobrý.« Doby, kdy byla ceská literatura v cizine pod
cenována, už minuly - hrozí však nebezpecí, že ji
»propagátori« nebo zištní a umení vzdálení prekladate
lé pokazí povest. Tu a tam už Se vynorují v denních
listech a casopisech i knižne nedostatecné preklady
dobré ceské literatury. Brzy se vrhne hejno preklada
telu. i na nedostatecné ceské autory a zaplaví tuzemí
i zázemí preklady prumerných ceských románu a po
vídek.

Následky toho mohou být nedozírné. Dvojí, trojí
nezdar ceské literatury v cizine - a nastane reakce
pr'Uti všemu, co mllže být dobré.

Prikázání pro prekladatele zní: Z nejlepšího preklá
dat to nejlepší a to pak preložit co nejlépe!

Sám jsem si vedom mnohé nedostatecnosti· svých
prekladll - ale: »lump, kdo dává více, než má ... «

Franta K ocourek:

Pro let k U lt U nás.
(P o zná m k y a d o k u m e n I. y.)

IV.
9. Dve predstavení Proletkulttt.

Pražský kraj~ký Proletkult (divadelní sekce) uspo
rádal ~ Tylove divadle nuselském Ir. prosince 1922
predstavení, na nemž byla provedena aktovka Jirího
\i\Tolkera »Nejvyšší obet«, sborove recitována jeho
»Balada o snu« a jiné verše. Bylo to první okázalejší
vystoupení Proletkultu a melo zrejme být representa
tivním, nejen pro straníky, ale i pro cizí živly, nebot
byli pozváni i kritikové z trídy »meštáckých ideologu«.
Napetí veliké a víra v úspech predstavení nemenší.

Jako byli a dosud jsou lidé, kterí se chvejí, byt i jen
v koutku nitra svého, pred nebezpecím revolucnosti
Devetsilu, nechápajíce, že kde nic není, ani smrt ne
bere, tak také na tomto predstavení byli nekterí, obáva
jící se revolucního výbuchu v oboru dramatickém.
Proto zaujímali ponekud nejiste svá sedadla. Kolektiv
ní ráz predstavení utrpel hned s pocátku pomerne ma
lou úcastí kolektiva.

A. M. Píša vystoupil pred oponu, aby prednesl úvod
ní slovo. Jeho rec (rozrušená pád mask:ou klidu) byla
dokumentární pro »Devetsil« vubec a pro kulturu pro
letárskou zvlášt. Lituji; že nemám presne text, protože
na ~yto skutecnosti je fantasie lidská slabá a kdybyste
se Jakkoli snažili priblížiti originálu, vaše námaha zu
stane torsem, jak patrno na príklad z dokumentu
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v kapitole 6. Jako všechny theoretické clánky a projev)'
o umení, jež clenové »Devetsilu« udelali, tak i tento
proslov Píšt"tv se vyznacoval predevším naprosto »zá
porn)'m stanoviskem«, nebo jak oni ríkají ješte radeji:
»revolucním postojem« vtlci meštáckému svetu. To je
u nich nevyhnutelný požadavek, málo ovšem pochopi
telný na veceru Proletkultu, porádaném pro delnické
massy. Stálé predpokládání idiotismu a zvrhlosti, stálé
hrozby a odmítavé pokriky na meštáky pri techto prí
ležitostech dokazují jednak neoriginelnost a nevynalé
zavost tech, kterí se pokládají za lepší. Za druhé je
tato materská péce o reakcní živly typická proto, že jí
dokazují proletárští básníci nad jiné jasneji podvedomé
tušení neodlucitelnosti a príbuznosti s básníky na prí
klad národne demokratick)'mi, dokazují, že se nemohou
nikdy plne odpoutati od vypjatých individualistt"t, kterí
jsou odsouzeni k smrti s pádem starého rádu.

Sebevedomí (patrne za celou skupinu) vyjádril Píša
hlavne v partii, v níž bylo oznámeno, že ted uvidí obe
censtvo neco jiného než staré hry, luštící titerné pro
blémy, a že »W olkerova hra se obrací ciste jen k vám,
proletárt"tm«. Neochvejné revolucní V)Tazy Píšovy
byly doplneny rukou v kapse a nedbalým postojem.

Vedle zajímavé recitace Dedrasboru (Delnický dra
matický sbor), vedené J. Zorou, a vedle originelní re
citace Heleny Malírové byla centrem vecera »Nejvyšší
obet.« Ze trí her Wolkerových je nejvíce stavena pro
jevište, a to bylo patrne vodítkem výberu. Nev)'hodou
a priori bylo, že ji Píša nazval hrou komunistickqu
a plodem proletárského umení. Pod tímto zorným
úhlem se jevila slabší, než vlastne je. Také pozadí
krásné »Balady o snu« a »Balady o nenarozeném dí
teti« uškodilo zcela bezdeky hre. Ostatní dodala clenem
Devetsilu vedená režie, již nebylo možno uznamenat,
dále se pricinili herci lví silou, aby vynikl anarchisticko
detektivne lyrický rys. Pikantní ráz predstavení zptlSO
bil Theodor Pištek, hrající policejního komisare, jejž
revolucionárka Sona po oddání se mu zavraždí. vý
tvor Pištekuv byl tak nenucen)' a dokonalý, že zájem
vecera se soustredil na ).1eho, t. j. na krasavce-komi
sare, predstavitele soukromokapitalistického rádu a by
rokratického režimu. Což bylo tragické.

Když jsem odcházel z onoho vecera domtl, ~el jsem
1. vztek, 2. bylo mi hanba a smutno, 3. vysoko jsem se
smál. Techto afekttl jsem byl schopen patrne proto, že
jsem obycejný clovek. Clen Devetsilu a pravoverný
komunista soudí vždy pri podobn)'ch príležitostech, že
neúspech v ocích meštáku je úspechem a že je možno
se z neho radovat. Zapomínají, že je na štestí všude
jen kus pravdy a vyvracejí víru v dobro své vecí tím,
že je jim milejší chvála meštanského kritika než hana.

Takovéto vecery jsou poucné, protože se na nich
objeví podstata vecí daleko zretelneji, než v theorii.
Je možno dlouho konstruovati theorie nebo budit zdá
ní, že je konstruuji, je možno budit úctu nebo b{lzen
jejich harašivou neohrožeností. mohu jimi vsugerovati,
co se mi hodí, a mlátit jimi pres hlavu to, co n~chci
potrebovat. Ale je nemožno, aby se lidé dlouho klamali
nad dílem, nad konkrétní, zjevnou a hmatatelnou ukáz
kou toho, o cem vysílám do verejnosti zaklínání, hroz
by a sliby. Každý cin, každá realisace je merením ži
votnosti theorie, zkouškou sil, sondováním pudy, každá
realisace zrychluje krystalisaci, opravuje v theorii vad
né a odhazuje neorganické. Uskutecnuji-li cokoli s tím
to úsilím a vedomím, nemusím se báti ani nekolika ne-

úspechtl za sebou. Jeden nezdarený vecer Proletkultu
, není prícinou zoufalství nad proletárskou kulturou.

Ale tuto snahu Proletkult u nás dosud neprojevil.
Plánovitost, která se teprve v poslední dobe ujímá na
nekterém úseku (na príklad Komunistická škola), byla
dosud cností neznámou. Proto i nekolik onech neúspc
chu a splasklých hublin neznamená témer nic úrodného
pro budoucno. Proletkult nevystupuje na verejnost ni
kol.i proto, že by to byla odbojná zásada namírená proti
soukromokapitalistické spolecnosti, ale proto, že nemá
s cím vystoupit. Bojí se realisace, protože pri ní se 0e
jeví vše v pruhledné, civilní jednoduchosti, již steží ne
komu vymluvíte. Proto ztlstávají radeji pri slovech,
jež bohužel nyní stále zakrývají spíše než odhalují
podstatu. Proto se Proletkult vyhýbá cint"tm a miluje
vyšší sféry. Že theorie proletárské kultury u nás je po
dobne slabá, jako prakse, je pravdepodobno. Že tato
theorie vlastne ješte neexistuje, je pravde nejpodobnej
ší a pro tak krátkou možnost vývoje prirozené.

Prece však prakse Proletkultu je zbytecne ledabylá.
i s tím málem by se mohlo šetrneji zacházeti. »Nejvyšší
obet« se opakovala 20. prosince 1922 v sále Domoviny
v Holešovicích. Tam se dojem neseriosnosti podnik:!
ješte zaostril. Stalo se totiž, že nejoblíbenejší postava
hry - policejní komisar - chybela, protože herec
Pištek neprišel, takže se hrálo bez jedné obeti »Nej
vyšší obeti«. Podívaná ovšem k nezaplacení, možno-Ii,
ješte tragikomictejší, než v Tylove divadle. Obecenstvo
se ponekud bourilo a soudruzi, pochopitelne nespokoje·
ní, se jasne vyjádrili, že je Proletkult už po druhé na
neco takového nedostane. Oni drží slovo.

Jaká bilance z takového' vecra ? ,v cem je neco nové
ho? V cem neco komunistického? Co je tu proletár
ského? Jak rád by k až d Ý uvidel neco strhujícího.
bourlivého, udivujícího, i kdyby sebe víc to bylo proti
vlastní ~edokonalosti zahroceno, i kdyby nepríjemno
nebo strašno bylo vyslechnouti takovou hru. Ale: Nic
se nestalo, soudruzi a soudružky, páni a pánové: Pre
kvapení a revolucnost spocívala v nonchalantnosti reci
a v ruce zastrcené. do kapsy. V tom, že se hrálo bez
jedné osoby. A zbylo-Ii neco z tríšte predstavení, bylo
to nekolik hluboce zarostlých, prost)'ch a milých slov
Wolkerových, nekolik lidských slov, jež zodpovedne
mladJ" básník vdechl do své hry a do veršu. To bylo,
jest a bude revolucnejší, než cokoli jiného.

10. Devetsil a proletar'iát.

V jednom bode mohli mladí literáti komunistictí
znamenat nekonecne mnoho proti jiným literátum: ve
spjetí s kolektivem, ve sblížení s proletariátem. Práve
však tento stycný bod ignorovali, což by se zdálo ne
uveritelným, kdyby to nebylo faktem. Je pozoruhodné,
jak nekterí lidé považují dnes za objev tuto skutecnost,
od pocátku zrejmou.

Prišel príhrn nesmím)' na tyto mladé v težké hodine,
poválecná svetová vlna zastala je s chlapeckými srdci,
rázem stali se mluvcími za neco, ceho neznali a co jen
tušili. Každý je poslouchal, zjevne ci tajne, každý cítil,
že je v nich radostný rytmlls nového života. Toto po·
kolení nestrpelo odkladu, jako na hrebenu morské vlny
byli vyneseni vzhuru temnou silou. Všechno jim dulo
do plachet. Nadeje a zoufalstv'í milionu, svetový chao
tický kolektiv byl cirÝm podkladem jejich a živnou pu
dou. Bleskem se ocitli na pude socialismu a protože
predešlá fáze vyžívala, stanuli na socialismu nejvyhro-
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nejším - komunismu. Tím se skupina Devetsilu
retelne narýsovala ~ a mela od pocátku nejlepší pod
ínky. Když však schladl žár presunu, ukázalo se, jak

mnohotu bylo mechanické vnejší pllsobnosti a jak málo
vlastní síly, z níž nutno žít.

Podávalo-li se co samo sebou z toholO dejství, byla
to nutnost stálého spojení s kolektivem. Vždyt bylo
jasno, že kolektiv pomohl proletárským básníkum na
nohy a že budou jenom v tomto spojení a znamení
schopnirustu.

»Ti chlapci mají štestí,« pravil prejícne F. X. Šalda
na schthi spolecnosti »Varu«, v den, kdy Jirí Wolker
prednesl svuj znamenitý manifest. Ano, meli štestí.
tito chlapci, proletariát však z toho nic nemel. Meli
"testí, protože na mnohé slabiny techto mladých se pri
"10, jeriom na to ne, že krome vzácných výjimek mají
s proletariátem málo spolecného a že mají-li k nemu
vztah, nevyplývá z toho plodný dllsledek pro proleta
riát. Cím lito básníci prospeli kolektivu?

Cenné poznatky a požadavky, nahromadené zvlášte
v úvodním clánku »D~vetsil~« (Teige, Seifert), nekolik
osvobozujících slov a dobre mínených pokusu, nekterá
z jejich knížek atd., to vše bude vždy jejich zásluhou.
Ale' to hlavní, co bylo prirozen}!m požadavkem, aby
totiž jako básníci proletárští vycházeli z proletariátu
a k nemu se vraceli, aby neco pro delnictvo znamenali,
aby mli byli štastnejšími bratrími, jsouce obdareni da
rem v),tnlnvného jazyka, aby byli delnickým massám
útcchou a oporou, at už jako theoretikové, nebo básní
ci, architekti, atd" to jakoby si neuvedomili ani oni, ani
ti. na jejichž posudku a patronanci záležel v}'vin techtr)
mlaMch. Ve své theorii zdurazt10val bývalý Devetsll
(dnes už se dá o nem v této formc težko mluvit) hlavn~
tccht0 pet bodt"t »novéllo umení proletárského«: Mar
xism. revolucnost, tendencnost, kolektivism a lidovost,
Co myslí tendencí a kolektivismem, vyložil nejlépe
Wolker (Var, duben 1922). V partii o lidovosti 1<on
tatují theoretikové »Devetsilu«, že se dnešní proletár

živí struskami meštácké kultury (ind;ánky, sentimen
táln: romány, film, atd.) To je známo a zajímavo je,
e delník obycejne má rád horší stránky meštanské
ultury, že na príklad nápodobí radeji zlozvyky hercu
povolání než jejich prednosti. Dále zdurazt1uje Devet-

il jako znaky lidovosti srozumitelnost, zábavnost, for
ovou jasnost, dovednost zjeviti neobycejne a nadpri

ozene veci všední a známé, zdravý, jadrný realismus.
ako nejprirozenejší typ a nejbezpecnejší záruku ozna
ují Ch. L. Philippea. Pokud se dají zjistit tyto znaky
idovosti v dílech »Devetsilu«, necht usoudí každý sám.
rozatím Josef Hora, který jako pater nezdarené fa
ilie pronáší skeptická, až zatracující úsloví nad stohy

vecnestejn)!ch verŠU«, kupících se v redakci Rudého
ráva, musí v referátu uznat, že Olga Fastrová umí ve
'ch románech a povídkách kolektivum více upoutat
že je lidovejší, než Devetsil.
Živí-li se dnešní proletár struskami meštácké kultu

y, vyplývá z toho pro me, jsem-li proletárským básní
m, že se nad tím zamyslím, zabolí me to a budu se

tarat o náhradu za odpadky. To se mu s-í žádati po
ásnické proletárské avantgarde, oni meli povinnost
'ti mezi proletariát a pracovati mezi ním, prinášeti
"Inictvusvé i cizí nejlepší. Protože byli uznáni za lidi
osycené marxismem, byla zbytecná obava nákazy

meštác~ým reformismem a backorárstvím«. Nestalo
. Z jejich díla zvíme, proc: PíŠlIV »N esrozumitelný
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svat'ý'«, Cerníkovy úvahy o výtvarném umení ruském
a francouzském, Teigeovo opevání kina a cirkusu,
Houzlovy divadelní theorie. Schulzovy prosy - to je
jen ponekud jiný l'art pour l'artism, než ten, po kterém
házejí tak výstižne kameny.

A je pravdcpodobné. že takový je i jejich osobní 'po
mer k proletariátu. Vycítání života kavárenského je
jim príliš známo, než aby jim neco reklo. Ale otázka,
jak je možno, že se nepohybují mezi delníky na schú
zích, v továrnách a v rodinách, tato otázka je závažn~.
Cte-li nekdo z nich tyto rádky, usmeje se - a to Je
odpoved výmluvná. Nebo pujde nekdo z nich mezi del
nictvo?

Bylo myslitelné pro cleny »Devetsilu« vhodnejší pole
púsobnosti, než Proletkult? Na jediném príklade chci
naznacit, jak se uplatt10val clen Devetsi,lu na Pllde
Proletkultu.

Jindrich Honzl je, nebo se chce státi theoretikem
proletárského divadla u nás. Napsalo tom obs'ažný clá
nek do sborníku »Devetsil«, krome toho do »Prolet-·
kultu«, »Disku«, atd. Všimneme si jeho názoru na pro
letariát jeko cinitele dramatického a jeho osobního po
meru k proletariátu. Honzl praví v podstate: Proleta
riát jako trída, spolecenský útvar a vyznavac urcitého
názoru -svetového je cinitel dramatický. Má predpokl;;t
dy svých budoucích dramat svinuty ve své vúli k nové
mu spolecenskému rádu. Kolektivnost. Tendence. Re
voluce je katharse života, tot vášeií a dra~a doby. Této
katharsi nebude cizí básník a dramatik. Pujde o drama

. revolucní víry a odvahy, na nemž by mel proletariát ži
vou úcast svým názorem, svými 'sklony a svou tvorivou
touhou. V kapitole »0 herci« zmiiíuje se o ochotnictví,
hlavne o delnickém ochotnictví. Hon~l tJ,znává tvorivou
vuli jeho, ale vidí po vecné, umelecké stránce v delnic
kém ochoQJictví málo.

Dú1ežitÝm doplnením jeho názoru je prakse. V oka
mžiku, kdy je postaven Honzl na místo, kde konkrétní
prací má pomoci konkrétnímu proletariátu, objevuje se
obvyklá vlastnost techto theoretikll, že totiž mají ná
klonnost k úvahám o uplatnení v príštím tisíciletí, ale
nikoli zítra, nebo za mesíc, nebo do konce roku. Když
nic jiného, tedy Revoluce jim dovolí ríci klidne:
»V tomto rádu není možno uskutecniti to, co - atd.«
B.onzl prišel do prostredí delnických divadelních ochot
níkú, po dlouhém 'zvaní a žádostech. Pozvali ho sou
druzi, kterí po .celodenní práci vážne se starají o diva
delní záležitosti, aby meli cím pobavit a zaujat své ma
terské jednoty a clenstvo. Chtejí po Honzlovi pomoc,
srozumitelné rady a návrhy. Theoretik proletárské kul
tury stojí tvárí v tvár proletariátu, ac je pravdepodobné
podle jeho jednání, že tyto lidi za proletariát nepovažo
val. Ríká jim známé vety o kolektivismu, tendenci
a o proletárském herci. Proletariát mu nerozumí, ríkají
mu poctive, co se jim nezdá, co by chteli priblížit, atd.
Honzl nadává, vzrušuje se, což je prirozené pri jeho
prvním konfliktu se svinutou vulí tohoto dramatického
cinitele. Odpírá vypravit nejakou hru nebo scénu
s ochotníky, mezi nimiž jsou i velmi nadaní lidé. Pokud
múže, vyslovuje se nepríznive o delnickém ochotnictví,
dokonce rušive pusobí na nekteré jejich podniky, atd.

N evyvracim dobré postrehy Honzlovy o delnickém
ochotnictví, o jeho nedostatecnosti, a pod. Ale: Jakou
cenu má tento theoretik pro proletariát, když jeho the
orie nechápou, když jim je nikdo neozrejmí, když nejde
mezi ne, když neví, co chtejí, 00 by jim bylo zdravé.
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a cim trpí. Jakou cenu má psaní o kolektivismu, když
pracovníci v proletárské kulture nepoznávají ty, jichž
by Se mel kolektivism konkrétne týkat a kterí by se
potrebovali o kolektivism oprít?

11. Delnická Alwdenúe a Proletl?ult.

Sociální demokracie mela a má stredisko kulturní
v »Delnické Akademii«. Vedle ní se však zabývaly kul
turními otázkami i jiné organisace, z nich význacnou
složkou byli na príklad »Sociálne demokratictí bez
verci«. Znenáhla irozširovaly svou cinnost v tomto
smeru i »Delnické Telocvicné Jednoty«, uplatnujíce
vedle specielní telesné výchovy také obory obecneji vý
chovné. Názvu »kulturního strediska« nelze plne užít
ani o -Delnické Akademii, zvlášte v predválecné dobe.
Centralisace provedena z malé cásti. Kultura (ve vol
ném slova smyslu) se uplatnovala spíše v drobném, bez
systému, separovane na ruzných místech.· Delníci vy
tvorili radu spolku a spolecku, v nichž žili svým ZPlISO
bem, a v nichž si také rešili kulturu po svém. Pekarští
pomocníci si na príklad založili vzdelavací spolek
s knihovnou a cítárnou. Dopravní zrízenci v míste se
seskupili k porádání prednášek. Je tu ohromná rodina
delnických tamburašu. Legie delnických zpeváck)"ch
spolkLI. Ješte pocetnejší zástupy delnick~rch divadelních
ochotníku, jdoucí do tisícl1. Kroužky delníku, ucících
se cizí reci, esperantu, atd. Strucný tento náznak muže
ukázati rozvetvenost organisací s neprehledným kolek
tivem, jehož každý clen toužil nejrozmaniteji po tom,
ceho mu nedávala telesná práce.

Delnická Akademie se pokusila o centralisaci, o sy
stém, chtela být opravdu Ústrednou vzdelavacích sool
ku delnických. Její snaha mela v mnohém ohledu
úspech, ackoli byl ocividný nedostatek sil, a pracovníci,
kterí byli k disposici, nemeli postacující kvalifikaci.
Tajemník Šebl projevoval nejlepší vuli, ale na zvládnutí
tak rozcleneného aparátu byl slabý. I stávalo se, že se
v cinnosti D. A. uplatnovala náhoda. Celkem vzato:
kdo prišel, ten byl prijat, zacali tu pusobit ruzní lidé
ruzn~rmi vlivy, casto proti sobe. To by nevadilo, kdyby
této rLlznorodosti vládl silnou rukou silný duch, který
by všechny složky usmernil v jednotnou linii, který by
vyt~'ciJ vLldcí myšlenku a kter~' by vybudoval vyhranen~
kulturní program. Takov~' muž se v sociální demokra
cii nenašel. Delnická Akademie pracovala pilne, leckdy
nad své síly. Nejvíce v poválecném rozpetí. V této dobe,
zvlášte 1920 a 1921, stávala se znenáhla oficielní, do
stoupila na úrovdí jakéhosi luxusního podniku pro del
nictvo, jehož ovzduší mistrne umí líciti Romain Rol
land.

Mnozí pocali prohlédat. Doba je prinutila k reelnej
šímu pohledu na delnictvo, zvolna odpadávaly zaryté
legendy o špinavých. necestných a 'nebezpecných »so
canech« (tyto legendy se v mí re ješte vetší prenesly
potom na delnictvo komunistické). Mnozí pochopili, že
je nad jiné v~Thodno objeviti se ve funkci prátelu a po
mocníku delnictva na foru Delnické Akademie. Když
nic více, tedy aspon dát vytisknout své zvucné jméno
na velkých plakátech, na príklad v zástupu poradního
sboru. Bylo to jakousi modou, jíti mezi tyto vrstvy.
Delnická Akademie pocala míti »tam nahore« dobré
jméno. dostala znacnou subvenci, kterou Se možnost
rozvoje zvýšila. Ale zdánlive, nebot je pochybno, je-li
možno vytvoriti neco úcelného na podklade náhodnosti,
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roztríštenosti, nevybarvenosti, diletantství a filosofic
kého eklekticismu, pokud se tu o filosofii dá mluvit.

Všechny tyto složky bývalé sociální demokracie pre
šly ke komunistum Prestehovaly se do jejich nové or
ganisace i se všemi vadami, z nichž nekteré jsem n~
znacil. Tím se vysvetlí nemohoucnost Proletkultu a Je
možno bezpecne tvrdit, že se Proletkult nehne s místa,
dokud se starými nánosy neprokouše k necemu kladnej
šímu, delnictvu úcelnejšímu.

'Že Proletkult musí být neco jiného, než Delnická
Akademie, vedelo se od pocátku, ale to byla jediná ji
stota a na ní se nebezpecne dlouho setrvalo.

Císelný pomer byl skvelý: Ze »Svazu delnického di
vadelního ochotnictva« prešlo ke komunistum 70 pro
cent clenu, podobne z DTJ do FDTJ, o neco jen menší
nepomel' byl ve »Svazu delnických peVCLl«,atd. Víme
o silné levici sociální dem0kracie, jež nabýva)a stále
vetší moci. A prece je možno ríci, že nastaly nové úkoly
se starými lidmi.

Témer všichni význacnejší kulturní pracovníci indi
vidualisté bývalé sociální demokracie vstoupili do stra
ny komunistické: Hora, Olbracht, Majerová, Malírová,
Macek, atd. Proto byli na tom v kulturním ohledu zna
menite. Záleželo na organisaci techto sil.

Bylo vytýkáno právem sociální demokracii, že se kul
tura programove zduraznovala, ale v praksi že byla
v podnoží politiky a že byla prehlížena, nebo zatlacová
na. (Pomer politika ke kulture je nad jiné príznacný.)
Bylo zajímavé a duležité, jak se zachovají komunisté.
Na rozdíl od sociálních demokratú bylo jasne formulo
váno, že »Proletkult je organická soucástka komuni·
stické strany ceskoslovenské a nikoli samostatný celek.
Místní a krajské proletkulty jsou jen vzdelavací a V)"

chovné sbory místní, nebo krajské organisace komuni
stick' strany ceskoslovenské.« . le faktum bylo, že kul·
turní otázky i zde odsunuty, dopoušteny jako nutné
zlo, poprípade jako nevinná radost pro deti. Chcete-Ii
radu dokladLt, na než tu není místa, zeptejte se nekte
rého clena Výkonného výboru, nebo sekretárLt politic
kých organisací, nebo všimnete si na príklad posledního
komunistického sjezdu. Výslednicí by bylo konstatová

ní, že kultura politikum komunistickým leží práve tak
málo na srdci, jako ~ociálne demokratickým, a že pni
bojníci kultury mají ve strane komunistú hork)' chléb,
ješte víc, než ve stranách jiných. (Doklad nezájmu
o kul tmu z poslední doby: N a sjezdu· okresních osve
tov~rch SbOrLI z Moravy a Slezska 15. a 16. dubna
v Brne nebyla mezi 70 úcastníky zastoupena svými zá
stupci ani jediná politická strana.) I když bereme
v úvahu obtíže a neuveritelné prekážky rodící se strany,
která chce svetu prinést neco nového, lepšího, musíme
ríci, že je omyl a taktická chyba, nevede-li se politick)'
hoj ruku v ruce s kulturním a pokládá-li se první za
dLtležitejŠí. To chápe plne Šmeral, ale nemLIže to pocho
pit na príklad Zápotock)'. Víme z Ruska, že tam byla
skutecná revoluce a skutecn~' sociální prevrat. a víme,
že v Rusku pri velmi živelném politisování nikdy ne
zapomneli na kulturu. že ji tam rozvíjeli velkoryse, až
h)-rive. Víme, že v Ruskll uplatnovali kulturu jako slož
ku politice rovnocennou. nekdy iniciativní a vedoucí.

O ruských velkých podnicích kulturních dovedli naši
komunistictí intelektuálové jen mluvit (celkem nejasne)
a psát. (Viz Olbrachta po návratu z Ruska). V Prolet
kultu doma, mezi svými, za nejv~rhodnejších podmínek
neumeli vykonat nic. To je škoda pro vec. Nebyla by
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toho možná vzešla práve proletárská kultura: ale bylo
neco mohutného, zajímavého a plodného vzniklo,

dyby komunistictí vudcí inteligenti vpadli 'a zaútocili
a proletariát, rozevrený, žhavý, lacný, dychtící, kdyby
hdy, v prv)'ch dobách po roztržce byli vytvorili co
oli z ideálního materiálu. Tehdy bylo možno zpusohit
eco, cemu lidé ríkají zázrak. Nikdo neprišel, aby po

rozumela uchvátil. Prišly jen sliby. Necinností doznán"
zradnosi a chudoba myšlenek. Víme, že proti presty-

i, jíž byla obdarena Delnická Akademie, dostalo se
roletkultu nejhoršího, co jen bylo možno vymyslit.
omunisté dlouho marne sháneli místnosti ve školách,
ž jsou' dosud jediným útocištem delnického vzdelání.
ojkotovali je reditelé škol práve tak, jako úrady, na
romadily se obtíže financní, pridružil se stounající boj
litickSf, který bez konce vycerpával, ale na všechny

tyto prekážky, více méne technické, se mužové budouc
nosti nemohou vymlouvat.

Jednalo se o komunistické delníky, o jejich ženy a
deti. Ti dríve v Delnické Akademii nacházeli cást toho,
co potrebovali, zvlášte v pražském centru, i když bylo
V této potrave mnoho pochybeného a neorganického.
Pracovníci Proletkultu jsou v právu, tvrdí-li, že takové
ovzduší bezpáterností spíš hubí delníky, než prospívá.
Mají jednostrannou pravdu bojujícího šiku. Mohou vo
at, že po revoluci se vše napraví a proletariátu že bude
lnou merou dáno i v kulturním ohledu vše nutné
lidskému životu. Ale musí uznat, že jejich lidé ži

Ji i pred revolucí, že cas utíká rychle a prece pomalu
Poslední Bitve. Musí pochopit, že potreba jejich ko
ktiva se zdvihá každého dne stejne a že lidí, kterí se
pokojí zlatÝm vekem revoluce - možná posmrtné,
ude stále méne, ješte méne, než dosud. A dokonce
usí i nejaktivnejší politikové dospeti prekvapujícího

áveru, že dojde-li se nekudy k neodvratné revoluci,
edy cestou kulturní. To znamená, že se musí zacíti

tim, co komunisté odsunují skoro na konec.
Zdá se, že zdrojem kultury pro proletariát bude Ru

ko. Nebude-li se náš Proletkult inspirovati ruskými
iny v kulturním ohledu a nepoužije-li ruských výtežkLl
1'0 svuj rLlst, nebude se nijak lišit od Delnické Aka-'
emie nebo Osvetového Svazu, jejž má na mušce nej
ic. My nemáme Uljanovou-Krupskou, nemáme Tro
ého, Lunacarského, Preobraženského, atd. A pres to
zemi techto lidí, smelých theoretiku i praktiku jde

'voj podivuhodným a prirozeným, protože organi
ým zpusobem od sopecne vyvrelých všelijakých thesí
linii vyrovnanejší, k zdánlive nerevolucní premý-

'vé a vytrvalé práci. (Brožura Jirího Weila »Kul
rní práce sovetského Ruska« o tom nejnoveji pekne
formuje. Vydal Vor tel a Rejman, 1924). Tato per
ktiva by mohla znamenat pro ceský Proletkult so

'dní základnu úspešného díla.

Záver.

»Slunce nezapadejž nad hnevem

vaším. Za jitra nástrOje svoje ve
zmete a spolecnou rukou jdete bu

dovat poctivé dílo.«

V Proletkultu se má jednati o proletariát. Je tedy
lejší, myslí-Ii si na pr, soudruh Hora, že je vyhra

nejšímkomunistou, než na pr, Olbracht, nebo naopak.
zbytecno spílati m~štákltm, jsou-li bezpecne odsou
i k smrti, zvlášte víme-Ii, že jim nadávky v kariere

ospívají, práve jako komunisté sílí osocováním
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z kruhLl meštanských. Ostatne: Tyto zbrane jsou bu
merangem. Dokud cinovníci Proletkultu skutkem ne
dokážou, že jsou komunisty a že mají k proletariátu
opravdový vztah, nemohou vecne bojovat proti Delni
cké Akademii nebo Osvetovému Svazu. Je jediná mož
nost: dílo prekonati dílem. Soudruzi a soudružky,
o jejichž poctu a stavu Proletkult nemuže nevedet, po
trebují okamžitou kulturní pomoc. Nepotrebují caso
pis »Proletkult«, ani prednášky o trídní výchove, ale
abecedu ve všech oborech, nejzákladnejší vedomosti,
podávané nejnázornejším a nejsrozumitelnejším zpu
sobem, at už je zorný úhel jakýkoliv. Až bude vybu
dována organisacní sít, musí se plánovite zacít touto
abecedou, jinak se sbQrtí i to krásné a svedomité, co
se buduje shora (komunistická škola na pr.).

Jde o to, radostne se pustit do práce nejvdecnejší
a nejzáslužnejší pod sluncem. Rozdelit práci tuto mezi
lidi, kterí se specielne jí venují (Rusko) a zabránit, ahy
umírali nekterí pretíženi kulturní prací, jako na pr,
soudr. J. F. Chaloupecký - je to mucednictví docela
zbytecné. Jsou tu delnické deti, o jejichž život je nut
no starat se ve školním roce, jako o prázdninách, jsou
tu ucedníci, ženy, rodiny, vojáci - co tu naléhavé prá
ce! Jednoho úkolu by se mel Proletkult ihned chopit
a na nem by mohl v prítomné dobe nejlépe uplatnit své
kulturní poslání: Je to .otázka nejživotnejší: Jednotná
proletárská fronta. Duhen 1924.

Cursor;

Karla Krause "Poslední dnové lidstva".
Nebylo náhodou, že Karl Kraus vystoupil na verej nost knihou

»Die demolierte Literatur«; demolovaná Literatura - v tom leží
civojí význam: muže to bud znamenat literaturu, demolovanou

Krau,sem práve v této knize, nebo literaturu již pred Krausem
ve skutecnosti demolovanou, trosky, jež Kraus pouze objevil,
nikoliv zavinil. Rozdíl mezi tímto a oním výkladem je zásadní:

podle prvého byl by Kraus živlem destruktivním, podle druhého
živlem tvorivým, reformátorem, jenž nepusobi zla nového,
nýbrž staré odkrývá a zjevuje svetu. V na.ivním myšlení, nad to

zakaleném záštím, jeví se objevite~ zla jako jeho, puvC1dce;
v tomto videní zlo vzniká objevem a padá na hlavu objevitele.

Kraus obdržel od prírody dar pronikavého zraku, dar ceny
problematické. Kde ostatní lidé videli nesouvislý shluk konkrét
ních zjevu, videl Kraus systém.' O této své schopnosti mluví
sám na m~Qha thístech a jen ona umožnuje perspektivu od
drobného lajdáctví v úradech a denním styku k porážce ve sve
tové válce. Pitomý vrátný na nádraží, jenž nedovede udat

zpoždení vlaku, stává se symbolem státu, jenž neví, kdy uderila

jeho poslední hodina. Krat1sovi bylo dáno pozorovat, ž,e admi
nistrativa státní, pedanticky vedená jakýmisi oficiály a konci
pisty a: rady, byla chaosem, a že systematickým nebylo nic než
lajdáctví. Jestliže jiní pri bezvýsledné »intervenci« u nekterého
úradu &poléhali na príští štastnou náhodu, Krat1s veril jedline
v matematickou presnost mechMlismu, jenž dával všude rozho

dovat zlovuli, hlouposti, omezenosti a úzkoprsosti. Nutno si ho
s touto bystrostí postrehu predstavit, ne jakO' spisovatele, nýbrž
jako soukromou osobu" jako »stranu« ve styku s úrady, aby
míra jeho bbcanských muk moh',la být zmerena.

Stejne jako na drobný útisk v deooím styku díval se Kraus

na násilí svetové, jehož památka žije v dejinách. NebOt, jak
jsem již rekl, Kraus nevidel jednotlivých konkrétních událostí,
nýbrž príznaky systému., jenž sel mohl projevit co nejruzneji:
jedl;ou na nádraží nebo v úrade, poclruhé na foru svetovém
v rozmerech nekonecne vetších. Neschopný vrátný a neschopný císar
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_. to byly konce koncu jen dva ruzné projevy jednoho a téhož
systému. Bylo-li však tomu tak a dal-Ii se onen chaos válecných

let prevést na jediného hlavniho cinitele, byla-Ii v pozadí vší
oné mnohosti jakási jednota: pak byla splnena podm ínka urne·
leckého zobrazení oné mnohosti, zobrazení, jež by vykazovalo
ve všech detailech spolecný rys. Toto zobrazení podal Kraus
ve své tragedii »Die 1etzten Tage der Menschheit«.

Je to kniha svého druhu, již je težko zaradit. Neni tragedií
v bežném slova smyslu, je jí však v jakémsi novém a hrozném

smyslu. Jejím hrdinou je lidstvo - hrdinou neviditelným, jenž
je všude a nikde. \ ystupuje jako srbský sedlák, kopající vlastní
hrob, jako udatný landšturmák, umírající v zorném poli foto
grafické cocky, jako díte s prostreleným celem. Možno dokonce
ríci, že toto dilo není tragedii lidstva, nýbrž tragedií sveta.
Svet sám stává se hrdinou deje, objeví se vykácený ks, jehož

ptlda je rozervána granáty a šrapnely, nebo pes, kulhaj ící »od
okamžiku, kdy voják šel kolem«, peS;, Iliesouci na svém tele
znamení velké doby.

Tragický charakter tohoto díla je takového rázu, že se zdá

prímo paradoxním., že lidé, kteri je prectli a si uvedomili jeho
obsah, ;nohli žít dále jako žili pr.ed tím. Pochopitelným stane
se te.nto paradox jen tou skutecností, že byli dokonce lidé, kterí
tento obs ••h ve vší hruzné skutecnosti z a ž i I i a prece i prežili.
Zde jeví s.e pozorovateli prírodní úkaz, vybizející skoro zane
chati vší nadeje. Jestliže lidé nenabyli zkušeností ,svetovou

válkou, jestliže její hruzy, smrt prislušníku tolika rodin, života
neschopnost práve narozených a nenarozených ješte detí, jestlii,e'
tyto hruzy se nestaly mementem pro všechny casy a nezamezily
možnost návratu - od ceho pak ješte lze si slibovat, že jich
už nebude? Jestliže díte, jež se v pondelí spálilo, v ,úterý leze

do kamen, je pravdepodobno, že konec koncu bude spáleno na
dobJ'o'. Utopistická nadeje myslitelu, že lidstvo bude zachráneno
rozumem, nikdy nebyla brána vážne a byla v novoveku co nej
dukladneji vyvrácena fiaskem Robespierrova »kultu rOZUlllU«,
na nemž pozoruhodná a neobycejná byla jen nuda, jíž napliíoval

srdce verících. Druhá nadeje, nadeje v lidský cit, byla nej
noveji zklamána válkou. Stav, jenž nastal po jejím ukoncení;
dokazuje jasne, že není hruzy ta~ veliké, aby' se jí lidstvo dalo
odstrašit od války.

Že Krau,> sám neverí v ono »Iepší príští«, projevují mimo

jiné dve okolnosti. Jednak j e'st to zakoncení j e/10 tragedie, za
koncení básnické, fantastické a - mluveno terminologií naší
doby - destruktivní. Druhý dukaz Krausovy skepse je jc'dno
z jeho posledních del, »\Volkenkuckuksheim«, charakterisující
nové Rakousko.

Ze »Poslední dnové" nejsou a nemají být dílem didaktickým,
dokazuje jejich zakoncení. V pozadí didaktického díla stojí
optimismus, opíraj ící se o víru. N uže, i v »PoslednÍch dnech«
projevuje se jakýsi optimismus, náprava však, k níž se upíná,

netýká lle lidstva a lidí, nýbrž sveta a v,elSmíru. Optimismus
K rausuv jeví se v nadej i, že rádení lidstva nalezne své hranice
v casu a prostoru a projevil se v této forme již y jeho ode
»Gebet an die Sonne von Gibeon«; zbývá jen Sl uvedomit, že
rada Krausových básní má za svuj predmet rostliny a zvírata.

Jeto optimismus ducha, jenž, prost všeho anthropomorphismu,
vidi hodnoty tam, kde ostatní vidí jen zboží, onoho ducha, jenž
\e vykáceném lese stojí nad hrobem své radosti.

Z takového stanoviska nedá se potírat stát, nebo( stát, mluYeno
právnicky i mythologicky zároven, nezastává dedicného hríchu,
jímž lidstvo jednou pro vždy bylo uvedeno ve zkázu. Stát odpo
vídá za úrední výkony ~vých zamcstnancu, ne za ciny plynoucí
z j.~jich lidské povahy. Že toto je i názorem Krausovým, vyplývá
z jeho odporu vuci každému vmešováni se úradu do záležitostí

~oukromého života. Tomuto odporu odpovídá zodpovednost, ji7.

prikládá každému jednotlivci; a ,této zodpovednosti každého jed
nollivce odpovídá Krausova nevíra v »Iepší príští«, jež by mohlo

být pripravováno jcn spolecným úsilim hodnotných jedincu, nikd
však nekterou moci vnejší, jako je stát, ponevadž cnost 5

nedá oktrojovat.
Že Kraus bojoval proti Rakousku, je skutecností; že jeho bOJ

byl bojem politickým, je po všem, co jsenl uvedl, nepravde·
podobno. Tato nepravdepodobnost stane se úplnou tomu, kdo
precte »vVolkenkuckuksheim<(, Zde l1cí Kraus republikánské
Rakousko - duraz nutno položit na I slovo druhé, Ješte dríve

podal Kraus ve mnoha epigramech ukázky svého názoru na
tento nový stát, jehož odlišnost od rakouské monarchie spocíva
v redukci hranic a ve zmene zrízení státního, zmene neorga

nické a proto neúplné. Je totiž neco, bez ceho republika je tak
neúplná jako Lichtenberguv »nuž bez cepele, na nemž schází
strenka«; toto neco jsou republikáni. V živqte politickém vládne
_ byt nep,riznane _ mínení, ž,~ republika se dá udelat. A bylo
by to skutecne možno, kdyby správa státní nespocívala v rukou

lidí. Jakmile v n,ich spocívá, je již nutným, aby tito lidé svým
presvedcením odpovídali zrízení ~tátnímu - v našem prípade

tedy, aby byli republikány. A jestliže i jdc udelat republiku,
republikány udelat nelze. Rakousko udelalo republiku; jak dalece
se mu podarilo udelat republikány, Iicí Kraus ve svém »\\'olken
kuckuksheim«.

Kdyby znicení Rakouska a nic jiného bylo bývalo Krausovým
cilem, byl by se musil po r. 1918 odmlceti. Ale ve skutecnosti
jako Kraus bojoval proti rakouské monarchii, tak bojuje proti

I'ilkouské repuplice. V tom by byl jakýsi rozpor, kdyby j,eno boj
byl bojem politickým; vpravde ale jeho pokracování v zapo

caté!1l boj i dokazuje, že boj ten vždycky mel a má cíle etické.
Rakousko bylo rozbitu, ale objevilo se, že bylo hydrou, jíž

namísto utaté hlavy narostou hlavy dve . .!\nebo také: Rakousko
bylo rozbito, ale ukázalo se, že ne Rakousko jako urcitý poli
t c.k}' útvar bylo predmetem Krausova neprátelství, n)'bri.
$)'stém, jenž Rakousko vytvoril, udržoval a prežil. Ukázalo se,

~e bylo možno rozbít stát, ale nikoliv systém, jenž v tomto státe
vládl ponevadž konec koncu tento systém byl soucástí rádu sve
t",·ého. -Rakousko bylo Krausovi ztelesnením tohoto systtému "

jako takové je popíral; ceský národ nenávidel Rakousko bez
prostredne, Rakousko jako urcitý státní útva.r, jako konkrétní
vec. Rozbité Rakousko pro nej již neexistovalo,

Podle Krause to, co se nazývá »rakouský systém«, byl v pod·

state systém svetový, svetový rád, jenž vládne v Evrope a
Americe, v Novém i Starém svete, zde silneji, tam slabeji,

v podstate však všude; rád, proti nemuž nelze bojovat politicky
z toho prostého duvodu, že politika sama jako taková je jedno.!
z jeho složek. Co tedy delat?

Kraus tuto otázku nezodpovcdel, alespon ne verbis expressls,

a proto bylo jednomyslne usouzeno, že je živlem negativním,
dtstruktivním, clovek,Cjll1, jenž dovede pouze borit, ne stavet.
Velmi dobre. Ale jak, kdyby beznadejnost naší doby spocíva!a
práve v oné farizejské zchytralosti, s níž každý se staví, jakoby
horel ochotou, ucinit to, co nutno ucinit, s podmínkou, že mu to
bude receno - jakoby nebylo již dosti ucineno tím, že nikdo by

neucinil, o 'cem ví, ž,e by toho cinit nemel? Zde pojednou hodí
se každému abstraktní »svetov}' r[Ic1«, jejž jinak popírá jako

fantasii, nyní však radostne vítú, Jby na nej prevalil ~voji dUli

a, zbaviv se své odpovednosti a s"(, svobodné vltle, prohlásil, že
vše ono nesprávné ciní pod nátlakem okolností.

Kdo uváží a domyslí, co zde bylo receno, bude, je-li clm'ekC'TI1
dobré vule, se snažit v praktickém ži,'ote 0 zmírnení zla.

Clwrles C/wPlil/:

Ví obecenstvo co chce?
V dobe, kdy ješte film)' nebyly vedoucím prumyslem a kd)'

c' filmování složitých pribehl:'!, zpracová"ání dlouhých seriálu,

o stráveni celýcl1 týdnu " prípravách a o úrovni osvetloyání a
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otograiie, jaká dn~~ Je obcc!lou, ncbylo dosud ani potuchy, l>yl
jsem vyzván, abych vytvoril krátkou komedii v dobe od devíti'
ráno do trí odpoledne. Když jsem prišel do atelieru staré spo
lecnosti Ke y s t o n e, pravil mi reditel, že potrebují krátkou
komedii, a že ji potrebují ješte týž den. Slíbil mi, že svedu-li
takový film, jaký žádají, dostanu zvláštní honorár 25 dolaru.

Nemel jsem námetu, nemel jsem ani nápadu a nemel jsem
hercu. ale potreboval jsem tech 25 dolan''t. '

Pobíhal jsem atelierem. "Potrebuji vás pro roli dhcete, vás
pro neohrabaného muže, a vás,« pravil jsem zakrslému herci,
~na nekolik klaunských kousku«. Pak jsem premýšlel o svém
themate. Napadl mi zacátek, a v té dobe jsme meli sotva kdy
více než zacátek. Osoba, kterou hraj i ve všech svých hrách.
mela státi na moste na zábradlí pripravena ke skoku. Hezké
devce jde mimo, a skoro-samovrah zmení úmysl. Hotový obraz,

nazvaný "Dvacet minut lásky«, se u~ázal velmi úspešným. Obe
censtvo jej ochotne prohlásilo za bourlivou legraci, ale pri fil·
mování této malé komedie j sem naprosto nedbal obecenstva.
Mel jsem pred sebou vyhlídku na 25 dolaru, a mým úkolem bylo
líbiti se muži, který mne ~yzval, abych mu udelal film, a nc
obecenstvu.

Pri rozvoji filmového umení, který nejenom umožnil, ale
i vynutil peclivé a dukladné plány, zmizela skoro yšechna stará

lK:nllrenost z. ral:nýcn dob ,filmu. Ovšem, je-h nutno vydali
nekolik set tisíc dolartl místo nekolika set, tu obchodník, bankér,
herce nebo kdokoli, kdo poskytuje peníze, chce býti jist, že
liJi nadej i na úspech a že obecen~ tvo zabere.

Proto všichni uvažujeme o tom, eeho »oni« žádají - tím
»oni«ovšem míníme platící obecenstvo. Avšak to vyvolalo situaci,
která, jak pevnc v':;rí m, otupuje obrazotvornost a jest pre
kážkou puvodnosti.

Když propadl »Kabinet doktora Caligariho«, ackoli mel ne

popiratelne umelecký úspech, došli naši mudrlanti k záveru, že
obecensl\'o si nežádá originality. Jej isto, že »Caligari« byl

origindní, je jisto, že propadl, ale tato pravda neznamená, že
obecenstvo, treba by se mu nelíbil "Caligari« na žádný zpusob,
Je~t serazeno v pevné šiky, aby protestovalo proti ptlvodnosti.

Obecenstvo muže prohlásiti, že nechce urcitého typu - "Cali
gariho« chcete-li; :de to nedokazuje, že má na mysli urcitý typ

fílmu, jakého si preje.

Obecenstvo nestoj í u okna pokladny a neríká: "Chceme drama
podle tohoto vzoru: Ctnost má být svou vlastní odm'enou, Zlo·
cincum se musi dostati trestu, a musí to ~nít šfastný konec

ujištením, že hoch a dcvce budo!.. žíti šfastue až do smrti.
A mu,í v tom by ti pekná smes patosu a humoru, Dejte nám
to, sice zustaneme doma.«

Ani nežádá obecenstvo, aby ve filmové komedii bylo hodne
polickll, urcitý pocet vtiptl - a "vtipy« míním ty ~,taré dobré
tnky, kleré vždy vyvolaly úspech - asi tak tri záblesky vážnó
~ituace a ždihec ironíe na,vrchu Obecenstvo nemá takových
urcitých požadavkt't n<l film. Požadavky obecenstva jsou v nej
lepším prípade záporné. Zábava Jest to. ceho skutecne žádají.

Docela uprímne receno, n~ver'íl11, že by obecenstvo vedelo,
co chce; tOf záver, který jsem odvodil ze svého vlastního puso
)nni. :eÍ>ylo <Ini zdání, že by ~i verejné míncní prálo videti
posta\'u, kteroll js~m hrál v tolika filmech a v tolika situacích,

drí\'l' než se tato postava nbjevlb. Než jsem mohl podati tuto
posta"u (Jhtc~nstvn, setkal jsem se S mnohými nesnázemi, Vyža
dovala klidnéhc vyst1tp('ván~ a »oni«' chtclt hrmotnost, YYŽ:l
dovala nutne. pl'e~trnjení, a tl. n,t jJlátne nepllsobilo, Obecenslvo

(1latiloza to, aby Ln'idelo skntecné osoby, jaké jsou.

Pr'.~ddlouhou dobou, když jsem psal filmy za malé peníze
za radost, ktercn jsem mcl z práce, nemel j,;em zodpovednosti

a \,)'t"árel jsem opra"do\-é komedic. ~áhle, aniž bych byl
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lIly~lil ra tento konec, (:(,1(sb se mi zvest, že receno se vší
sl;:romr.ostí -- jsem se stal slavným,

Od té doby, alespon od té doby, kdy jsem cítil, že musím
udržeti dobrou povest, jsem mel wdpovednost, a mé dílo se
ve vetšine vecí zlepšilo, ale v mnoha ohledech se stalo více

chteným. Cím více jsem premýšlel a delal plány, tím více jsem
shledával, že' jsem odvislý od mechanismu humoru a ne od
tlncha, Pokoušel jsem se jíli do sebe a zkoumati požadavky,
které filmy vyvolávaj í v obecel1>;lvu. ChtLI jsem se líbiti lidem,
kttrí byli tak hodní a meli mne rádi, Musím jim dati veci,
které maj í vzbuditi smích a casto nerpaj í niceho spolecného
s ostatním dejem neb·) ~ logick);m rozvojem historky.

Práve v té dobe, kdy jsem rozhodl, že již vím, co obecenstvo

chce, a kdy úspech mne opravllOval k této víre, dostal jsem
ránu ve forme dopisu od muže, kterého jsem llIkdy nevidel a
jehož jména dodnes nezn:ím, ackoli mohu zde napsati jeho dopis
slovo za slovem. Videl mne v "Hasici« ve velkém biografu
v Middle West, a psa!:

»Zpozorova! jsem ve \'ašem posledním filmu nedostatek
nenucenosti. Ackoli film Jiste vzbuzoval spoustu smíchu,
nebyl smích tak uprímný jako v nekterém z vašich prede
šlých del. Boj ím se, ŽC j stc se stal otrokem svého obecen
stva, ackoli ve vetšine vašich obrazu byli diváci vašimi
otroky. Obecenstvo, Charlie, je rádo otrokem.«

Tento dopis mi byl velkým ponaucením. Mé dílo nemohlo
být dobrým, dokud jsem nedošel k pravému duchu veselosti,
veselosti samy v sobe. A od toho dopisu jsem zkoušel vyhýba~
se tomu, co podle mého míncní obecenstvo chce. Dávám pred
I,ost svému vkusu jako pravdivejšímu dojmu o tom, co ode

mne obecenstvo chce, pl'ede vším, ceho se mohu dohadovati
z vecí, které mohu pozorovati bud ve vlastní práci nebo v nepo
chybne úspešné práci jiných, To zrejme není myšleno jako po
lícek obecenstvu,'ale spíše tCJm z nás, kterí se domnívaj í, že
dovedeme ríci práve to, co »oni« chtejí, af jsme podnikateli,
divadelními rediteli nebo obchodníky, kterí získávají na tom,
~o prodaj í obecenstvu. Mezi vecnými námitkami, které se pro
nášejí proti filmum, jest vracející se krilika, že filmy jsou
stále stejné. A také jsou, vetšinou! Jste-li pra"idelným navšte·
yovatelem filmu nebo videl-li jste jen nekolik obrazu, dojdete
vždy k témuž záveru, že pri vyjmenování nejlepších filmu,
které jste vídet nevypoctek pet nebo šest, které jsou všechny
téhož puvodu. Snad máte rád urcitou herecku a chodíte se
dívat na všechny jeji filmy. ale na vyzvání, abyste vybral své
oblíbené filmy, nezaradíte všech jejích šest filmu do svého se
znamu. V seznamu bude rozmanitost, a nejcastej i najdete tuto
,o;';lTIanitost v necem, co je bud velmi odlišné nebo co delá
ne v:tm zp'~sobem staré veci.

Jest jisto. že obecenstvo 'nedostává, co chce, nebot každá

prvni nová vec, obraz nebo libreto nebo první objevení se
nekteré nové osobnosti j eSlt témer vždy bezprostredním úspe
chem. Když Dougl<ls Fairba.nks opustil jevište a objevil se na
plátne, získal !,; najednou úspech. Poskytoval neco nového a

odlišnéJ1O od bežného typu mJadéhp Americana, který byl znám
jako fillllG\'y hrdina. Byl zamestnán \' divadle od zacátku, pri
nilšel do Llmu velikou vážnost a nadšení. Ale v jeho úspechu
\ ideli výrobci p.~uze athletiku a akrobati bylí jeden za druhým
privádeni k filmu. aby mu strhali jeho vavríny, Ale postrádali
Fairbanhcva ducha a zrucnosti. a o nekolik let pozdeji se ptl
\'orlní vzor tak pevnc lli1111Zdilv srdci obecenstva, že ~e nikdo
"íce nepOkL1tlšCÍbr; napodolúi.

Objc\'í-li se IK\'á osobnost, soudí výrobce: »To jest, to, co
"·oni,' chtejí --- doce1<. ni,vé osC'bnosti. Zbavme se starých oblí
bcncu.', Ale r>rávC; [d'e'y se \ raci starý oblíbenec s obycejnon
nebo prostou a pra\'divou pov;dkou, a dostane se mu zaslou-
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ženého ú~pechu. Ale mužeme lOzvésti ten prípad ješte dále;

-byl vytvoren dobrý film na starý dej; nezáleží na obsazení
v "Naší zlaté maticce« (Over the Hills«); její dej, trebas nejvýš
sentimentálnÍ, mel barvitost, spár: a všeobecne doj ímal

Kd~ tedy jsme? A potrásají hlavami. Zmatek jest ješte sple
titejši, protože hned príští týden rychle dobývá úspechu jedna
z nových osobností, jako \'alentino ve »Ctyrech príšerných

jezdcích«. Dovedu ~i pred~,tayiti, kolik duvodi'1 bylo uvádeno

pro úspech tohotc muže. ['rir:J7t'ný záver výrobcuv by byl:

»J est to cizÍpcc; jsou uuaveni americkými tvárem i.« Pri tomto

unáhleném záveru ~e o\'šem zapomíl"'á, že Valentino jest dobrý
herce, hezký a, což jest tak málo hercu af na jevišti nebo n~

plátnc, lIlakbný a prirozený v kostýmu, a že jeho prvním sku

tecn);m úspcchem bylo, když byl postaven jako mladý voják

do neobycejne dobre udelaného filmu ze známé a nejoblíben'W,í
novely »Ctyri pl:íšerni jezdci apokalyptictÍ«.

Když jsme tak hromadili zfilmované povídky, jichž potreba
jak jsem jist, nebyla veliká, jedna nebo dve setkaly se s úspe
chem, a z toho lJylo odvozeno, že obecenstvo chce Yi'deti t~kov~

obrazy, a jed~la hríšná sestra následovaia za druhou v mecha

nicky filmované literatL!re. Když se ctyri nebo pet z nich nepo
darilo, váhal výrobce a uvažoval zase, co je s obecenstvem.
Dostalo, co chtelo, a prece nepricházelo. Mohl by hýti ucincn
šestý pokus, který by byl na štestí dobrým filmem, a výrobce

by byl presvedcen, že mel prece jenom pravdu, a pak již nemohlo
'býti zastaveno procesí pestrých ženských k:trier.

V první dobe se uciní! pokus o nekolik historických del,
a protože byla nepravdivá, dej špatný a kostýmy pouhou ná
hažkou spráYll);ch, byly filmy zkázou pro pokladnu. Stálým
di'l!mzem bylo, že si diváci prohlíželi plakát na prtlClllí biografu,
a videli-li kostýmy na techto oznámeních, putovali pres ulici,

kde videli nejaké srdcervcuCÍ moderní drama, kde byly alespon
tri moderní ob!eky. Pak prišel nemecký film »Vášen«, a hned
bylo jisto, že kostýmní film bude delán do roztrhárrí. \

Když vytvoril Griffith »Zrození národa« v mnoha epochách,
• potrásali hlavou konkurencní výrobci, kterí znali skoro jiste,

co obecenstvo žádá. Pokusu byl predem prorokováfl nezdar.
Dvoudílné filmy byla obvyklá délka. Ale: když se osvedcilo »Zro

zení národa« jako pronikavý úspech, byla budoucnost výpravných
filmu zarucena, a rychle následovalo mnoho j Íných. Ty nevy
hovely tou rrierou, a tak - s hlediska výrobce -- se obecenstvo
unavilo dlouhými filmy.

Tak Vždycky se mýlí vševedoucí osoba, která dovede presne
urciti, co chce obecenstvo. Pripisuje úsiJcch falešným vecem _
pri velkém filmu jeho délce pri neznámé osobnosti její novosti.
A když oboj í zklame a jej ich filmy se 'nepodarí, snadno to vše
svede na nedostatek vkusu u obecenstva.

Slyšel jsem od reditelu, autort! scenerií a jiných, kdo maJ!
prímo co delati s tou vecí, že filmy se tvorí pod vlivem tohoto
velkého strachu pred obecenstvem. Zacínaj í dobrou myšlenkou, a
pak ztrácej í odvahu a klamou samy sebe. Znalost toho, co bude

obecenstvo žádati, je pro ne pak hrozná, Tvorí-Ii neco, co je
jen trochu málo odlišné, protože zapomneli - pri filmování
príhody - že jest tu neco jako diváci pochybuií o svém díle
když uvažuj í ve chvíli oddechu. J-est n:snadné u~ažo\'ati o obe~

censtvu až na druhém míste, ale dokud ten, kdo delá film,
k tomu r.edojde, nebude v jeho díle originality.

Muž, který se domnívá" že obecenstvo má špatný vkus, bude
pri psaní se iilližovati k obecenstvu, a jiný, který má smysl
pro svou inferioritu jako tvi'lrcí umelec, bude se povyšovati
k potrebám svého prostredí a obecenstva. Oba tyto typy budou
chybovati, a bude práve tolik chyb sme'rem vzhuru nebo dolu
práve tolik špatných filmu od lidí, kterí znají svou inferioritu:

jako od tech, kterí se blahosklonne stýkají se svými diváky.

Na žádném jiném poli to není pravdivejší než v tak zvanycn

umeleckých pokusech, ve vedomém úsilí o vytvorení neceho

krásného a vybraného. Nevím, co predstavuje tak zvaný umc

lecký film. Velmi casto to ve filmových atelierech znamenalo
neco, co se llbí výrobcum i zasvecencum, ale co se jim zdá býti

príliš dobré pro obecenstvo. Casto jest to tragedie nebo film
s tragickým koncem. Mohou b),t zrovna takové jako neumelecké

tragedie - pres nahromadení žalu a hore - takové jako ko
medie, a nešfastný konec, který jest tak casto ve hrách, povíd
kách a· filmech nesprávne vykládán jako umelecký, muže být
horší než limonáda. Obycejne jest neštastný konec ve filmech

neumelecký, protože se k nemu dojde príliš náhle a falešnými
scénami.

Nebylo mnoho filmu, kte;é by se mohly nazvati »umeleckými«

filmy - prijímám slovo »umelecké«; ale pokud vím, jest jen

nekolik dokonalých del umeleckých na každém poli tvorby. Aniž
bych háj il prostredi filmu - které všichni z nás, kdo se v nem

pohybují, pokládají za umelecké - vidím více di'lVodu pro ne·
dokonalost ve filmech než v každér11 jiném. oboru. Nemužem(~

je revido-vati jako spisovatel, ani opraviti a prekresliti jako

malír. Prirozene se probírá film, když se pre~vádí, ale následky
se casto projevují až za delší dobu. Nápady se zapomínají,

a i pri vypracovaném systému, kterého se nžívá v nejlepších
atelierech, se delají chyby.

Filmy snad maj í své stinné stránky s hlediska výtvarného

umelce, ale mají také 3vé radosti; a jednou z n:l.hodilých radostí
pri delání filmu jest každou chvíli necekaný triumf, a obcas
necekaný nezdar. Když .delám komedii, nechávám v ní oby
cejne chyby, pro že v tom jest jistá ncnucenost, a casto vylo
žená nezdarenost, která vznikla ze špatné veci, miHe se ukázati
dobrým žertem. Pri delání »Poutníka« jsem nosil knežský klo
bouk s plochou strechou místo svého obvyklého »derby«. Kdy/.
jsem se procházel po nádražní plošine, pokoušeje se o dt"lstojne
vzezrení, ulétl mi klobouk. Zlobil jsem se velmi, protože se mi
zdálo" že to, co jsme už udelali, bylo docela dobré, a ted aby
chom braLi scénu zase znovu. Ucinili jsme to, a podarilo se

nám udržeti klobouk nJ. svém místc; ale když jsme si predvedli
obe zpracování, shledali jsme, že jsrne udelali to první lépe,
vyjma jediné chyby,

Když jsme prohlíželi první »braní,(, vypukl náhle cizí clovck

v predvádecím sále ve smích, a mne napadlo: Proc by mi ne
mohl uleteti klobouk? Jiste tu byl prvek komedie, a byl jsem
znepokojen tím prípadem jednoduše proto, že jsem pristoupil
k svému dílu konvencne, jak bylo prokázáno. Operatér tvrdil,
že to nezmenilo dej scény, a chyba zustala v obraze a diváci
se smáli té príhode.

Zdá se mi nerozumným udelati film v šesti nebo v osmi

týdnech. Dobrý a osvedcený film potrebuje práce jednoho roku,
Ani tehdy možná v nem nebude mnoho umení, a pochybuji, že
by muž, který jej vyrobil, chtel se nan podívat o deset nebo
dvanáct let pozdeji. Kdyby byl na to cas a kdybychom mcli
peníze, bylo· by ideálnim postupem vzíti film rychle a podívati
se, jak vypadá, a pak jej celý propracovati.

Pri delání filmu jsem zažil mnoho pohnutí. Zažil jsem jich
více jako reditel a výrobce než jako herce. Jest starým zadosl
ucinením, že se delá neco, utvárí neco, co má hlavu a patu.
Jest tu fotografie. Jest tu sestavování sboru. Jest tu denní
práce, vytvárející výrazné scény; af v nich hraji nebo ne, cítím
trochu hrdosti, jsou-li 'dobré.

Jest tu. shon a braní po celý den, musí se delati opravy, a
postupné sestavování celku, jak má nakonec prij Íti pred diváky.

Rátl delám filmy; a rád v nich hraji; a myslím, že vždy
budu zúcastnen na filmu 1.. totiž pokud budu mít peníze na

kupování suroviny, z níž se filmy delají.


