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tínkovsky lískovým proutkem, nýbrž plamenným me·
cem. Ale tohle by byl, soudíme, twchu lehký tón na
vážném míste.
N ~psal js~m: Je ctí teoretikovou, zkusiti toOs praksí.

J~ ct~ teoretlkovoOu, prikrocí-li od teorie k cinu, usou-

dIv,v ze ~oba dozrála. A není také již casu na teorie
, k.dyz cela atmosféra lacní po cinu, což byla práve ruski
NemÍnÍn; se tvári~i utrápene a provinile, odpovÍdaje
sltua~e pred ~o~.unistick.ým nástupem. N emohlo pre~
na tuto oOtazku. Nejsem hryzán svedomím a zkrušen
k:raplt, ~e oObJ~VIhse pOJednou na scéne, aniž mohlo
ha~bou. v~roOhlÍžeje se od paty k hlave, jsem nespopr:kvap:t
znaleho,v~; poc~li hned nec~n; dukladnejším,
kOJenlecClms, coobych rád napravil, kdybych mohl·
n~z nevmnou 'Soutezl hlaSIvek s kerenstmou. Nenechali
proh~žeje. se od paty k hlave shledávám, že nejse~
mkc:.ho na I?~c~ybá~.h, že chápou se svého díla opravoznacen mkde, vne ani uvnitr znakem skríženého srpu
dov~; spustIh,' Jak J.lm zobák .narost, komunisticky, což
a kladiva. Co naplat, nutno toO'konstatoOvat bez ustrnutÍ.
nem komorn~ n:uz.Ik..a~ d~lah, coo umeli';1 pri tom je
Mísí-li se v to trO'chu stesku, tento stesk má spíše prímohlo omluvIt, z,e Jeste mkdo moudrý s nebe nespadl
zvuk GsobnÍ; platí spíše mne než komunismu. Nebot
a v~aké první velká kon;unistická re,:oluce mohla se vy~
v tétoO'otáz,ce nejde jen: o komunismus, jde také O'mne
.t~p~v~vna revolUCI; omluva ovsem, k níž pritakáš
což zní asi v dobe nedutklivých kolektiv znacne rou~ ~CIt
Jen, JSI-h JIZ hodne namocen do revoOlucního louhu ale
hacs~y; nemohu si však pomoci, jsem už letitý indivii ,tak máš vna jazyku mnohá »ale«. N uže, nebylo plácáduahsta.
mm do vetru, když tvrdívali, že predevším nutno rozMluvíme-li o komunismu, myslíme predevším na ko- bíti starý meštácký stát; dobrá, proc ne? Nedušuji se
munismus ruský a snad' je i nejlépe, pocít oOdneho' co
t?, že s!át byvm~l'Sel?ýti posledním slovem, jež vyrkl
komunistického deje se po jeho oOkraji, to je jen:' ze :;a
clovek 00 uprave hdske spolecnosti; jednak, není to
smolných víchu, oOdtar::tud vrhaných; episody; tempeoprav.du d?konalos! všech dokonalostí, jednak, clovek,
~atura p~' t~mto, OkrajI s~oupá nebo poklesá podle vyhledaJe stale na vsech cestách, neustane jiste ani na
aatnostl ustredmho topem moskevského. K tomuto deji
ruskému prihlížíme s hledisky a pocity smísenými, oOd- téhle ~~ditivse po necem lepším. Neomylný recept na
to lepsI, ~e1 nepochybr:e komunismus; aspon uprÍmstínenými v nejpestrejší stupnici od prava do leva;
nosvt!'S nlZ se vrhl do dda, zdála se tomu nasvedcovati.
v ~éto stupnici je .také kdesi má barva, a budiž priBvonl se t~dy meštácký stát; a ponevadž v prvním rozznana: Byly by to Jen nedomrlé teorie, které by to jedbehu dobre nevíš, v cem spocívá meštácký stát boríš
n~u necht~ly zku;;it s praksí. Zkusit to s praksí, to jen. ::adeji vždy 00 kousek více; zboríme a vystavím~ lepší,
cti teoretIka. Dlvka pohrdne. posléze mládeneckem,
reld delník Voroncov, a Trockij jej potr-epal nadšene
když oOdzamilovaných vzdechu neprejde vcas k necemu
po rarr:eni; predevším nefnukat, a nejak již bude. skutecnejšímu. Práve tak a právem naloženo je s teoNebyl Jsem komunistou ani za techto prvních dnu reríemi, které setrvávají v poloze jen vecne platonické.
voluce; slyším radeji slovo s v o b 10 d a než d i k t a- Teorie komunistické nejsou od vcerejška. Rozkvétura;
slovo clovek
radeji, než massa;
slova
taly hybridne v utopie, ztužily se a zdisciplinovaly ve
pro
Ivet
a
r
i
á
t
mLIže
být
hanebne
zneužÍvánO:;i
prapovážných dílech. PoOkušitelská síla jejich byla zrejme
rem trÍdn,Í nená;risti zvlcile máváno; ale 'co naplat, šlo
mohutná; teoretikové stávali :se netrpelivými' ani netu o novy, velky pohyb kupredu ve smeru lidských a
zdarený po~cus parížské komuny neochladil jejich hlav,
sociálních nadejÍ!;i je treba potlaciti nedMklivost ozbronaopak, z Jeho zkušeností, na jeho požárišti byla jen
jiti se trpelivostí; nebyl jsem tedy apriorním za~ytcem;
pretavena a znovu kuta hesla nového ordre de bataille.
mohl a chtel jsem býti poucen. A stojím-li tu dnes neVezmete si nyní tuto situaci koOmunistické teorie stále
poucen, nebo poucen jinak, než jsem mohl ocekávat
v.slídivém strehu, v poloze stále vyckávající; v~zmete
nejsem. vinen já. Snad ani 'ne komunism. Vina je n~
Slyšechny potvoOrné živly, co jich jen válka rozpoutala;
komulllstech. Na názoOrných, nekdy velmi názorných
de~te této metelici rádit v širém pruvanu ruské zeme;
príkladech, jimiž svá hesla doprovázejí a popularisují.
dejte do toho ricet moulovství ruského graždanína a
jeví se nyní situace pro mne asi takto:
becive žalmovat mužickou karatajevštinu;
a nyní
Nebylo-li
mi z nemilosti osudu dáno zahoreti pro kovpustte stoOvku železných mužu, kovaných, po léta se
munismus
rázem,
pochybuji, že se k nemu prikloOnÍm
pripravujících k cinu, stále a znovu si pri tom pripomínyní ve stavu strízlivém. Pravdy prvních dnu revonajíce, že tG je v ruské, v ruské zemi - a chcete se divit že k tomu došlo a v této hodine, s temito muži a lucních nejsou již zrejme pravdami ruského revolucního dneška; nespáchal jsem tedy omylu tak hrozného,
touto málo vlídnou praksí? Mužete videt v techto runeprísahav
na ne již tehdy. Co se nyní v Rusku deje
ských lwmunistech a prvních pocinech ruské revoluce
a co se bude ješte dále vyvíjet, jsou jakési ústupní boje
dávku dábelství; aloebez kouska dábelství nebo kouska
z posic zprvu zabraných; nevíš, na které cáre se ústup
svatosti by to šlo na tomto svete loudave kupredu. Snad
~astavíl;i tento ústup sám není nectí, ale co jej neprísi tohle nejak podoObne rekli i tito komunisté, s prízvuJemne doprovází, je nemožne sebevedomý prsní tón,
kemovšem znacne zmeneným, a že to byl,o v ruské zekterý známe již ze zpráv válecných tiskových stanu,
mi, k~e mají besi jaksi domovštejší právo, položili príposílaný,ch do sveta za' podobných príležitostÍ,;1 je tu
zvuk Jen na ten první kousek. Snad se i opreli o bibli,
nepochybná snaha, abys neznal pravého obrazu. veci a
rkouce: buh také nevyhnal první hríšnícky z ráje ta-

I

786

Prítomnost

25. prosInce

I

diskutovati klidne i o revoluci; diskusse prestane
také ho neznáš; jsi odtamtud poucován hlasy príliš kadoow teprve, když to spustí; tehdy pobežíš na uli
prálskými, což byla odjakživa špatná škola;;i ale snad
nemáš býti poucen, spíše jen zmaten; casteji, než je
postavíš se do služ-eb té neb oné veci, nebo zalezeš;
takové situace také Lenin, odloživ péro nad nedop
tvému uchu libo, zazní odtamtud Zinovevt'iv sardonický smích; neuleví ti, vidíš-Ii, že pri tomto Zinovonými kapitolami své knihy »Stát a revoluce«, spec
vevu smíchu i pan Cicerin se neklidne ošívá;1 nevidíš
od _papíru k cinu, pochvaluje si, že »príjemnejší a u'
do souhry techto dvou obliceju; nevidíš také do souhry
tecnejší je zúcastniti se zkušeností
revoluce. ne'
onech dvou oblicej LI, jimiž jsou sovetská vláda a tretí
a nich psáti«. Dobr)' voják svého praporu, tento Leni
internacionála; a prece trváš na poucení, jak jest hodJsem ovšem poslední, jenž by pochyboval-. že mu tal
no dospelého cloveka; nedostane-li se ti ho, víš na cem
slova ne vy tryskla prímo ze stredu srdce. - A tu, v tét
jsi a odmítáš tuto ponižující taktiku; nehodláš se státi
souvislosti pro mne velmi nebezpecné, priznám se v zá
koml.lnistou ze zmatku a z hrudi zkrušené nejistoty;
petí k citu pohoršlive nebojovnému: Plní mne laho
chtel bys se jím státi jen z jasného a jarého rozhodnutí.
ným pocitem, že nemusím v tomto okamžiku odlož'
péro, spechati na ulici a delati revoluci. Pocituji la
Toto špatné - nebo, chcete-li, dobré - poucování
hodne, že ulice pod mým oknem je klidna. Hledte. v~
nezanáší mi k sluchu jen vítr od východu, pomáhá mu
vydatne také naše domácí komunistická meluzina. Co marno, nejsem komunistou; nezavolal jsem oknem d
predvánocního tichého vecera: prijd, o revoluce! Pá
si z této mohu denne vyposlouchat, je pro mne proste
t)'m pádem voláme, ríkávali jsme jako malí kluci ve
zdrcující, denne se tím mohu zmerit, a vždycky je to
se mnou pod psa. Není jinak možno, jsem hluchý, sle- škole; pátým pádem však se nedovoláváme revoluce
i kdyby jím volal stotisícihlas)' derasbor. Snad jsem
pý, padlý na hlavu a chlap tvrdého srdce, jež nerozžíri
se do bela trídní nenávisti nekolikrát .za den. jak je je- zdobráctel léty, chcete-li tak nazvati prízvuk, s kter}-m
oslovuji lidi a veci; budiž; ale k revoluci bych mlmi\
dine spravedlivo v tomto údolí prašiviny. Kter)'koliv
hlasem rozhodne tišší m; nepateticky; bez vykricníkll;
jen trochu upotrebitelný fakt denního neb politickéh~
hlasem
spíše tázav)Tm; chtel bych, aby mi zodpovedela
života, jehož sám mohu b)'ti svedkem nebo pozorova- .
dríve ·radu otázek, než to s ní zkusím. Poucen totiž
telem, 'Úlnemž si mohu utvorit soud. nespoutaný vzorruským prípadem, shledávám, že v revoluci pricházej!
kem žádného houfu, mimo Vež stojím, každ)' takov)'
všichni
zkrátka; lidé i myšlenky. Komunistická revofakt je 1I1itu traktován komunistick~'m žurnalistou nebo
luce nebude konec koncLl souzena podle toho, zda ucirecníkem metodou, jež mi púsohí mravencení po tele:
nila svet komunistickým, n)'brž zda jej ucinila lep:ím
fakt sám je náležite upraven; pointa jediná:
dnešní
a
štastnejším; a myslíte-li na komunistickou revoluci,
spolecensk)' rád; recept jedin)': komunismus, Bud dejí
my lete také hned na tu, která prijde po 'ní; necillte si
se v ceském! dnešku veci, které kricí, a pak 'by stacilo.
prípad snažším a jednodušším, nežli je. A potom dopostaviti je na pranýr, tak jak jsou, nezkriveny hlédnete konce té krížové cesty: zdá se, že po ní krá·
anebo? Vidíte, jaké potouchlé »anebo« vnuká tato necíme s ocima zavren)'ma, šátrajíce, kdo by nám prišel
horázná metoda? Neverím, že by byl'Ú v zájmu komupod ruku, abychom jej zardousili. - Mé srdce je pri
nismu treba kaziti si ruku, aby psala jen nemožné
revoluci, která pujde jednou sdruženou frontou proti
klikyháky; nekazí se jen ruka, kazí se více; tvorí se netemto zavreným ocím a šátrajícím rukám.
bezpecné ovzduší, v kterém by mohl'Ú b),t jednoh dne
horko i komunistum, Nezáleží mi pro tuto chvíli na
tom, jak blízko k této metode má žurnalism vubec; neJosef Kopta:
záleží mi na t'Úm, jak kriví a vykládá fakta, rekneme,
Myslím, že jde v této ankete o to, aby a ideji, k jejíž
tisk katolické strany lidové;1 nepotloukám se v techto
revolucní taktice mají všichni úcastníci odmítav)' vztah,
koncinách a pres ne také cesta nikdy nikam nepovede;
promluvil každý svým individuálním jazykem. Krome
také mi nikdo tentokráte nepoložil otázku, proc nejsem
toha tu mohou b),t reprodukovány jejich duševní sta"y.
klerikálem. Otázka znela jinak a na tu odpovídám.
jimiž reagují na soucasný sociální rád. Že ani jedna
Nejsem komunistou, odmítaje nebezpecné metody, jimiž
zpoved nevyzní v pochvalu dnešního spolecenského pokomunismus hledí získávat
stoupence svým cílum.
Soudím, že znamená degradovati cloveka, mysliti si rádku a že všichni s ním budau hluboce nespokojeni.
jest skoro urcité. Lidská bída, pokud jest jí vina sama
o nem, že by mohl porozumcti jen této barnumské reci,
spolecnost, povážlive znepokojuje také jejich srdce a
a že by nebyl hoden lepší, která by mu nalévala cistého
vína. Ale tím a-si není vinen komunismus, nýbrž ko- rozum, a daprovází-li komunistická žurnalistika tuto
anketu škodolib)'mi pošklebky a poznámkami o ulekamunisté; pohríchu nemužeme jednati prímo s ideou,
n)'ch služebníccích buržoasního porádku, jest ta celkem
nýbrž jen s lidmi, kterí ji nesou. A že jsou z tohoto
její vecí, trebaže by mela naše otevrená slova vdecne
pravidla nehorázn)'ch metod výjimky? Bylo by hrozné,
kvitovat, když jí llmožúují poznati
zevrubne ledvÍ
aby jich nebylo.
svých
'ÚdpLlrcu.
Presvedcení, že dnešní system spolecenský má preSvéráz, zajímavost a vÝímam odpovedi Karla Capka
míru vad a nedostatku, neuciní z tebe ješte nutne kojest hledati v tom, že ji napsal práve Karel Capek, clomunistu; tím se staneš teprve, uveríš-li s komunismem
vek a umelec tak ci tak vyhranený, tak ci tak kulturne
v jediný spasitelný recept. To. v cem je komunismus.
exponavan)' a krome toho vynikající mluvcí tak zvan~
rekl bych, nejhlavatejší, v cem je jeho nejsilnejší pedál,
generace pragmatické. Práve tak nás zajímá Františe:'
co nepreskocíš a nepodlezeš a s cím se musíš vyrovnat.
Langer. vyzpytovavší a zverejnivší své protikomunije jeho ordre de bataille: revoluce a diktatura proletastické nitro se vzácnou uprímností a odvahou, které
riátu. Nebledneme pri techto dvou heslech, ani pri nich
jest této ankete zapotrebí. PO' panu Dru Procházkovi,
nezrychleme bojovne tlukot svého srdce, treba jde
o dve hesla ožehavá, u nichž sta:nuv, musíš se rozhodkterý z nás bude patrne nejstarším, pricházím já se
svými triceti léty, se svým legionár'stvím a se svými
nouti pro cestu vpravo nebo vlevo; tretí cesty za této
jichž pladoby, napohled, není. Dokud se na ulici nestrílí, lze dojmy z ruských revolucí i protirevolucí,
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meny nás obklopovaly
z nás.

po tri roky, popálivše mnohého

*
Legie a kladný v)"sledek jejich revolucní prúce ncts
utvrdily v názoru, že všecko nejde na svete spraviti
smírnou dohodou a že zejména proti násilí nelze bojovati ceskobratrskou pokorou a modlitbou za své neprátely. Jenže jsou na svete ruzná násilí a nikoliv každé
opravnuje k revoluci. Rakousko-Uhersko
se svÝm proticeským režimem bylo neprítelem celého národa. Legie revoltovaly za všecky vrstvy, vyjadrujíce jejich touhu žíti bez cizího protektorátu a na právech národního
sebeurcení. Pri nejmenším souhlasila s legiemi alespon
prevážná národní vetšina, a tím se dostalo této revoluci mravního opodstatnení a rakousko-uherskému
násilÍ klasifikace absolutní špatnosti. Špatnost jin)"ch násilí, která existují v mnohatvárném národním a státním organismu, složeném z mnoha tríd a stavit bude
vždycky jen relativní, nebot nikdy nevyvolá k odporu.
celý národ, nýbrž jen skupinu, které se suhjektivne
týká. Dáme-li souhlas k tomu, aby prumyslové delnictvo rozrešilo sVLlj spor s kapitálem s puškou v ruce,
musíme souhlasiti také s obuvnick,}'mi mistry, kterí
jsou presvedceni, že není na svete horšího násilí, nežli
ono, které na n.ich páše vlastní stát, trpící a snad podporující i rozkvet Batových továren, které jest treba
v zájmu lepšího bytí obuvnického remesla demolovati.
Stejne pak oprávníme Najmanovy živnostníky, ahy,
najdou-li v sobe dosti bojovnosti, vzali útokem státní
moc a zavedli diktaturu svých cechu. Nebot i oni zajisté verí, že pravé štestí a pravá svoboda muže u nás
zavládnouti teprve po jeji'ch vítezství. Stát jako organismus subtilního složení, které má svuj vnitrní rád,
trebaže leckde hodne rozviklan,}' a nedokonal)', trebaže
zákonitým násilím udržovan)', muže býti zlepšen pouze
trpelivým a moderním lidským mozkem a nikoliv primitivní, neomalenou zbraní. Jest však treba ješte prohlásiti, že relativnost trídních násilí neupírá znásilnen,}'m právo regulérní a v našem státe zálwnem dokonale zajištené Dbrany, ale že nikdy neoprávni pušku ci
jen kámen v jejich ruce, leda že by odpurce sám vytáhl s puškou proti nim. Ale z toho by byla zase jen velmi isolovaná šarvátka, která by se týkala menšiny,
aniž by tato menšina mela šance trvale ovládnouti celostátní pole. To jest ve sv)"ch ruznQrodých složkách
zaujato subjektivními zájmy, které urcuje dosud velmi
soneck,}' jednotlivec a stav.

*

Komunismus, jako ucení o sespolecenštení v)"robních
prostredku a zrušení soukromého majetku, predpokládá
k realisaci svých cílLI zcela jiný lidský materiál, nežli
jest ten, který dnes obývá svet. Nedovede-li své stoupmce nadchnouti ani k tomu, aby platili rádne príspevky, jak by mohl cekati, že se mu pouhou revolucí podarí promeniti je v bytosti zrovna božské, které by se
cele obetovaly kolektivu. Ten vek, prijde-li vubec, leží
ješte daleko pred námi, a cloveka, takto formovaného,
si ani jinak nedovedeme predstaviti, nežli že do jeho
prirozeného organismu zasáhla jakási dumyslná veda,
která se odvážila smelé manipulace s jeho srdcem. Rozumel jsem dobre teoriím, které n<Í:sucí
zrušení platidel a podle nichž se mi v komunistickém státe dostane vše, cehd k životu potrebuji, v naturáliích. Bude
to odmena za mou práci, kterou budu na príklad konati
ve státních krejcovských dílnách. Ale ve státních krejcovských dílnách bude pochopitelne také nejak)' reditel
>O
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anebo celý reditelsk)" sbor. A jakmile tu bude nekdo,
kdo má právo rozkazovat a koho musf druzí poslouchat, jiste že bude chtít, aby jeho odev byl lepší, nežli
jest odev náš, jiste že jeho panicka bude nositi. dražší
klobouk nežli budou klobouky našich žen, a harmonie
státních krejcovských dílen bude na hromade. Ostatne
se nemusíme uchylovati k temto visím a mIneme meriti lidskou prirozenost na vzorech ze soucasnosti. Be,
síky, které v sobe nosíme, at se poklúdúme za lidi sebe
dokonalejší a sebe nesobectejší, rádí každou chvíli v našich rodinách, kde lze mnohé z komunistick)"ch zásad
prakticky uplatnovati. Nemáme veru na mysli manželství uzavrená z dúvodu penežních, ani dramata, ke
kterým docházívá na vsích, kde nevestin ci ženic1]úv
prínos urcuje sympatie rodicu ci sourozencll. Odha:dujeme kázen, obetavost a nesobeckost lidského srdce
podle života man.želt\ kterí se brali ze skutecné lásky
a prece jen kolikrát povážlive klop) tli, když jim bylo
prokázati pokoru a odríkavost. At už to zní jakkoliv,
ale nežli jsem se oženil, mel jsem se za cloveka velmi
skromného, neješitného a altruistního, a dnes, kdy již
dva roky mám možnost zkoušeti oprúvnenost této clomnenky a na to ješte na vztahu k žene, kterou jsme již
z pouhé prirozenosti nuceni ochranovat, nemohl bych
se ješte státi cl'enem komuny, která si vyžádá m)Th
bezv)'hradn,}'ch služeb za jedinou fdmenu mravního
uspokojení.
A nevím, budu-li takov)"m ideálním tvorem za deset let, pres všecku mužnou snahu a pres
všecku výchovu, kterou vedome i nevedome prodelávám.

*

Muže mi býti namítnuto, že polemisuji s ~omunismem, jak se nám jeví v marxistické teorii, kdežto
z praxe ruského bolševismu by mi mohlo býti znánn
že soucasné komunistické strany pocítají se zachovúním
drobného majetku. Byl bych rád, kdyby takovát) náinitka byla z komunistických rad vyslovena. nebot t)
by bylo poprvé, kely jsou ochotni pocítati s ohjekti\'.lí
ruskou skutecností. Zdá se mi, že nejvážnejší dtlvody
mého protikomunisúckého
smýšleni se dají daleko lépe
a daleko nevývratneji odvoditi z prakticl<,}-chzkušeností
ruského experimentu, nežli z osobních námitek proti
doktríne, kterých už napsaly osoby vskutku povolané
celé knihy. Nikdo není lepším ucitelem nežli Evot, a
pres to, že kulturní, hospodársk,}' a sociální stav ruské
zeme neodpovídal podmínkám, které sociální revoluci
a diktature proletariátu predpisuje Marx, musí si tam
celý svet choditi pro vzácné a jedinecné poucení.
V tomto smyslu zustane obet ruského cloveka, kter)" tak
dobrácky nastrcil svá široká záda, ješte dlouho nedocenena.
Lenin a druhové pripravili si ve vyhnanství podro!Jné plány pro prestavbu veškerého ruského života, jakmile se revolucní cestou zmocní vlády. Pochopitelne, že
jim nikdo nebude vytýkati, že nestáli na barikádách a
nevystavili prsa kulím protivníku, když revoluce a nové
usporádání spolecnosti potrebovala jejich vlldcovských
hlav. Apoštolové ucení stroze positivistického musiliútokem na cit proletársk,}'ch davu a urcité cásti ideoy)'ch nadšencll získati šiky fanatick)"ch bajovníkll, které
jsme videli umírati s hlaženým úsmevem kolem ;·tll.
1\le pres všecka. tato hrdinství bezejmenných vojákLl
sociální revoluce ruské nemohla míti vetšina dekrettl
nové vlády, narizujících krehkému cloveku, aby se od
tohoto okamžiku promenil v andela a vzal na sebe brime daleko težší, nežli nesl pred revolucí, vetší ceny,
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meny nás obklopovaly po tri roky, pop[l1ivše mnohého
z nás.

*

Legie a kladný výsledek jejich revolucní práce nás
utvrdily v názoru, že všecko nejde na svete spraviti
smírnou dohodou a že zejména proti násilí nelze bojo\'ati ceskobratrskou pokorou a modlitbou za své neprátel)'. Jenže jsou na svete ruzná násili a nikoliv každé
npravlluje k revoluci. Rakousko-Uhersko
se svÝm proticeským režimem bylo neprítelem celého národa. Legie revoltovaly za všecky vrstvy, vyjadrujíce jejich touhu žíti bez cizího protektorátu a na právech národního
sebeurcení. Pri nejmenším souhlasila s legiemi alespon
prevážná národní vetšina, a tím se dostalo této revoluci mravního opodstatnení a rakousko-uherskému
násilí klasifikace absolutní špatnosti. Špatnost iin~rch násilí, která existují v mnohatvárn:ém národním a státním organismu, složeném z mnoha tríd a stavll. bude
vždycky jen relativní, nebot nikdy nevyvolá k odporu
celý národ, nýbrž jen skupinu, které se subjektivne
týká. Dáme-li souhlas k tomu, aby prumyslové delnictvo rozrešilo SVL1
j spor s kapitálem s puškou v ruce,
musíme souhlasiti také s obuvnickÝmi mistry. kterí
jsou presvedceni, že není na svete horšího násilí. nežli
ono. které na nich páše vlastní stát, trpící a snad podporující i rozkvet Batov~Th továren. které jest treba
v zájmu lepšího bytí obuvnického remesla demolovati.
Stejne pak oprávníme Kajmanovy živnostníky, aby,
najdou-li v sobe dosti bojovnosti, vzali útokem státní
moc a zavedli diktaturu svých cechu. Nebot i oni zajisté verí, že pravé štestí a pravá svoboda muže u nás
zavládnouti teprve po jeji'ch vítezství. Stát jako organismus subtilního složení, které má svuj vnitrní rád,
trebaže leckde hodne rozviklaný a nedokonal~r. trebaže
zákonitým násilím udržovan~', muže býti zlepšen. pouze
trpeliv)'m a moderním lidským mozkem a nikoliv primitivní, neomalenou zbraní. Jest však treba ješte prohlásiti, že relativnost trídních násilí neupírá znásilnel1)'mprávo regulérní a v našem státe zálwnem dokonale zajištené obrany, ale že nikdy neoprávní pušku ci
jen kámen v jejich ruce, leda že by odpurce sám vytáhl s puškou proti nim. Ale z toho by byla zase jen velmi isolovaná šarvátka, která by se týkala menšiny,
aniž by tato menšina mela šance trvale ovládnouti celostátní pole. To jest ve sV~Th rt"tznorodých složkách
zaujato subjektivními zájmy, které urcuje dosud velmi
sobeck~'jednotlivec a stav.

*

Komunismus, jako ucení o sespolecenštení vÝrobních
prostredku a zrušení soukromého majetku, predpokládá
k realisaci sv~'ch cílu zcela jin~r lidsk)r materiál, nežli
jest ten, který dnes obývá svet. Nedovede-li své stoupence nadchnouti ani k tomu, aby platili rádne príspevky, jak by mohl cekati, že se mu pouhou revolucí podarí promeniti je v bytosti zrovna božské, které by se
cele obetovaly kolektivu. Ten vek, prijde-li vubec, leží
ješte daleko pred námi, a cloveka, takto formovaného,
si ani jinak nedovedeme predstaviti, nežli že do jeho
priwzeného organismu zasáhla jakási dumyslná veda,
která se odvážila smelé manipulace s jeho srdcem. Rozumel jsem dobre teoriím, které nás ucí '0 zrušení platidel a podle nichž se mi v komunistickém státe dostane vše, cehd k životu potrebuji, v naturáliích. Bude
to 'Odmena za mou práci, kterou budu na príklad konati
ve státních krejc:ovských dílnách. Ale ve státních krejcovských dílnách bude pochopitelne také nejahr reditel
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anebo celý reditelsk~' sbor. A jakmile tu bude nekdo,
kdo má právo rozkazovat a koho musí druzí poslouchat, jiste že bude chtít, aby jeho odev byl lepší, nežli
jest odev náš, jiste že jeho panicka bude nositi. dražší
klobouk nežli budou klobouky našich žen, a harmonie
státních krejcovsk~rch dílen bude na hromade. Ostatne
se nemusíme uchylovati k temto visím a mltžeme meriti lidskou prirozenost na vzorech ze soucasnosti. Be·
sík), které v sobe n'Usíme, at se pokládáme za lidi sebe
dokonalejší a sebe nesobectejší, rádí každou chvíli v našich rodinách, kde lze mnohé z komunistických zásad
prakticky uplatnovati. Nemáme veru na mysli manželství uzavrená z dllvodu penežních, ani dramata, ke
kterým docházívá na vsích, kde nevestin ci ženichth
prínos urcuje sympatie rodicu ci sourozencu. Odhadujeme kázen, obetavost a nesoheckost lidského srdce
podle života manže1ll, kterí se brali ze skutecné lásky
a pr·ece jen kolikrát povážlive klopýtli, když jim bylo
prokázati pokoru a odríkavost. At už to zní jakkoliv,
ale nežli jsem se oženil, mel jsem se za cloveka velmi
skromného, neješitného a altruistního, a dnes, kdy již
dva roky mám možnost zkoušeti oprávnenost této domnenky a na to ješte na vztahu k žene, kterou jsme již
z pouhé prirozenosti nuceni ochran'Uvat, nemohl bych
se ješte státi ctenem komuny, která si vyžádá m)Th
bezvýhradn~rch služeb za jedinou -odmenu mravního
uspokojení.
A nevím, budu-li takovým ideálním tvorem za deset let, pres všecku mužnou snahu a pres
"šecku výchovu, kterou vedome i nevedome prodelávám.

*

Muže mi býti namítnuto, že polemisuji s komunismem, jak se nám jeví v marxistické teorii, kdežto
z praxe ruského bolševismu by mi mohlo býti znátll'J,
že soucasné komunistické strany pocítají se zachovúním
drobného majetku. Byl bych rád, kdyby takovát) náinitka byla z komunistických rad vyslovena, nebot t)
by bylo poprvé, kdy jsou ochotni pocítati s objektivní
ruskou skutecností. Zdá se mi, že nejvážnejší duvody
mého protikomunistí'ckého smýšlení se dají daleko lépe
a daleko nevývratneji odvoditi z praktických zkušeností
ruského experimentu, nežli z osobních námitek proti
doktríne, kter~rch už napsaly 'Osoby vskutku povolané
celé knihy. Nikdo není lepším ucitelem nežli život. a
pres to, že kulturní, hospodárský a sociální stav ruské
zeme neodpovídal podmínkám, které sociální revoluci
a diktature proletariátu predpisuje Marx, musí si tam
celý svet choditi pro vzácné a jedinecné poucení.
V tomto smyslu zustane obet ruského cloveka, kted tak
dobrácky nastrcil svá široká záda, ješte dlouho nedocenena.
Lenin a druhové pripravili si ve vyhnanství podrobné plány pro prestavbu veškerého ruského živ'Uta, jakmile se revolucní cestou zmocní vlády. Pochopitelne. že
jim nikdo nebude vytýkati, že nestáli na barikádách a
nevystavili prsa kulím protivníku, když revoluce a nové
usporádání spolecnosti potrebovala jejich vudcovsk~rch
hlav. Apoštolové ucení stroze positivistického musili
útokem na cit proletárských davu a urcité cásti ideových nadšencll získati šiky fanatických bcjovní1<ll, které
jsme videli umírati s blaženým úsmevem kolem rtll.
Ale pres všecka. tato hrdinství bezejmenných vojákú
s'ociální revoluce ruské nemohla míti vetšina dekretú
nové vlády, narizujících krehkému cloveku, aby se od
t'Uhoto okamžiku promenil v andela a vzal na sebe bríme daleko težší, nežli nesl pred revolucí, vetší ceny,
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nežli mel v rozvrácené a nevyrábející zemi arch špatného papíru, na nemž byly natišteny. Jediný úspech,
který jest ostatne také náležite vyn.ášen, prinesl dekret
'O boji proti negramotn'0sti, což by se byl'0 zdarilo
i vláde vyšlé z revoluce únorové. Rekneme, že do konce
roku 1920 trvala éra tak zvaného komunismu válecného, kdy nebylo casu na výstavbu n'Ového státu, ponevadž všecky síly byly spotrebovány potíráním mtervencí a protirev'Olucí. Ale do dneška uplynuly plné ctyri
roky, kdy bylo možno vyzkoušeti životaschopnost ne:vého rádu a príciny, které nedovolily pri nem setrvatI.
Jest jisté, že nepricházející svetová revoluce, podle ~olševických teoretiku conditio sine qua non veškereho
úspechu, byla jednou z nich. Ale jak možno verit, Žt;
byla-li by prišla, upustil by mužík od sv)'ch polí, k~ere
mu sovety musily zabezpeciti, jen aby si získaly jeho
prízen? Jak možno verit, že by svetová revoluce, uvádející celý svet do naprostého rozkladu, mohla trvale
pusobiti na ruského proletáre, aby se dále odríkal i té
nevalné životní úrovne, kterou mu drívejší režim zabezpecoval a která se podle [jeho ~presvedcení mela
revolucí vydatne zlepšiti? A jak by mohl svet, v' nemž
by se proletárská revoluce setkala s daleko urputnejším
odporem, nežli tomu bylo v Rusku, zá'sobiti zemi s diktaturou delníku a sedlákLl toužebne ocekávanými prumyslovými výrobky, které mely umožniti 'Obnovu zkrachovaného hospodárství?
Nic více nechci, nežli aby
bylo poctive doznáno z komunistické strany, že mezi
bolševickS'mi teoretiky a skutecností došlo k povážlivému k'0mpromisu, který postavil princip komunistis~
kého usporádání spolecnosti na hlavu. Nám nedostacl
pro doklad o oprávnenosti sociální revoluce a veškerých obetí, které si vyžádala, poukaz na tu a tam provádenou elektrisaci zeme, což mají v kapitalistickém
Japonsku, Švýcarsku, Nemecku a jinde uskutecneno je~
šte pred svetovou válkou. Také nás nenadchne tvrzel1l
o vyhnání cizího exploitátorského
kapitálu, když vidíme, jak tam jiný cizí kapitál proniká z druhých stran
a za výhod nepomerne vetších. Ostatne jsme videli na
metamorfose carské armády v armádu rudou, že jsou
urcité veci na svete, s nimiž se nedá h»bat, že clovek
zustane clovekem at má jakoukoliv kokardu jeho vojenská cepice a jakýkoliv emblém jeho stát. Sugescí, ž,e
pro uskutecnení mé ideje jest každý prostredek dobry,
nelze na dlouho vystacit, a jsou jiste chvíle, kdy jes.t
v Rusku i u nás mnohým komunistum na nic z podlosti,
trebaže ideou posvecené. V Rusku se prý rozproudil
nový život, domy se horecne opravují, továrny :1Vádejí
vi chod, v donské pánvi se doluje a celáy zerr;e. jest naplnena touhou po obnove. Kdo by 'Chtel bytl tak cynický, aby takovéto zprávy neprivítal? Ale kdo uverí,
že k tomu bylo treba krvavého dramatu, úžasného a
nevídaného puštení žilou ruské 'spolecnosti, která by se
byla dostala první revolucí a demokratickou republikou
o mnoho dále nežli dnešní sovetský stát, 'Obnovující
stydlive a rolpacite to, co pred nedávnem rozrušil.
Šel-li kdysi do boje proti válkám, trestá dnes všecky
projevy antimili~aristické. Hl~s~]'-l.i nep~á~el~tví impye:
rialismu netvárI se dnes mene tmpenahstlcky
nezh
Vilém v' roce 1914. Kacéroval-li a strílel kdysi menševiky, jest dnes od nich hodný kus napravo. Proklamoval-li nekompromisní marxismus, jest dnes jedním
z nejlepších revisionistu. Kdvby byl Trocký roku 1918
slyšel mluviti Trockého z roku 1924, byl by ho 'Okamžite zastrelil.
Tak jest subjektivní každá pravda
y ústech fanatiku.
*
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Ale my se nemín,íme spokojiti se zkušenostmi
vetského Ruska a chceme se obrátiti k prostredí dale
bližšímu kterým jest komunistické hnutí v Cesk?sl
vensku. 'Možná že ono urcilo náš vztah k této lde
daleko rychleji,' nežli experiment. v zye~i precv~je~ ~.
a vzdálené. Nebot tu jde o stát, jehoz jsme pnslu nt
a o národ, jehož štastný osud nám leží na srdci.
V roce 1920 jsem se vrátil ze, Sibirve, kd: .isme P:
žili smutnou dobu restaurátorske Kolcakovstmy a v
možnS'ch atamanštin. :\ tu se mi ješte nekolikráte za
tocila hlava nad rusk)'mi vecmi,
nichž jsme nemel
od konfliktu se sovety v kvetnu
1918 objektivníc
zpráv. Byl jsem velmi zauj~t hlavn~ k~lturními ,P:
gramy a projekty Lunacars.keho, o mch~ ~e vyprave1
hotové zázraky. Zde doma jsem teprve cltll, co to byly
legie a jak da18ce zapusobily na mé nit~? svým kole~ti~.
ním životem který se v nich vytvonl. vskutku jedinecne. Ale t~ké jsem vedel, kdo dal mé bytosti ustavicnS' zájem o bedné a ušlápnuté, a mému životu ra·
dost ze sociální družnosti, jíž jsem se oddal ze všech
sil Dnes tomu ani neuverím, že jsem jednou vecer
st;iktne a rozhodne ohlásil svému otci svuj pevnj
úmysl jíti alespon na tri roky na nejtežší práci do
dolu ~bych poznal skutecný proletárskS' svet a snáze
poro'zumel jeho duši. MLlj mil~ ?tec mne ~~~ep~ímo niceho nenamítl, ale matka se ml jednou svenla, ze skoro
nespí a strachuje se o mLlj rozum. Chtel jseD! ta~é n~
sobe vyzkoušeti hodnotu Rathenauovy teone, jehoz
spisy jsem tehdy procítal, o vyrovnání propasti mez~
pracovníky rukou pravidelnou úcastí prvních na práCI
fysické a druhS'ch na práci duševn'í. O lidech jsem mel
sm)-šlení velmi optimistické, což snad trvalo ješte z legií, kde jsme si privykli národ idealisov:ati a v každém vojáku naší revoluce spatrovati ucmenou dokonalost. Ale zatím jsem neznal krome ncjaké brožurkovt
anebo žurnalistické literatury ani Marxe, ani Lenina,
ani Kautského, a mCtj socialism byl vS-hradne vecí mého
srdce, což byla jeho slabina.' K delníkum jse:n. mel
zvláštní pomer, který dnes n POC?opírr:, a l~dyz jse~
nekteré ze známých potkal, schvalne jsem Je zc1raVll
první, jen ab~ si nem;-:slili, ~e jse~ intel~gen!skS:'pov\Tšenec kteremu do hdu l11Cnel11. Upnmne venm,
ž~ to býlo všecko uprímné a nedelan~, a proto ~U' .také
otevrene ríkám aniž by mne poléval rumenec. Žil jsem
hezky vysoko ~ad zemí, a. to bylo také dedictvím ~ !egií, kde jsme si staveli novou spolecnost v neustalem
snení a z materiálu zázracne poddajného. Až teprve
prosincový puc mne strhl na tuto kamenitou zemi,
spatril jsem svuj lid v ošklivé nahote, a spatril jsem
také jeho vudce, po nichž jsem dosud val~e nepátral;
Lituji, že jim musím býti vdecen za ?odn~k, ?a kter!
jedni dopláceli žalárem a zhoršenou situacI namezc1m,
druzí neslýchanou blamáží. A lituji také, že nebyla c1osud vydána kronika tohoto poblouznení a bláznovstvi,
která by prinesla veliký prospech. Ovšem nikoliv komunistickým vudcum, kterí tvrdošíjne pokládají tuto
ponurou episodu za první z hrdinských kousku na 'ceste do poslední bitvy, aby se nemusili rdíti nad sV)'m
autorstvím.
<O

I

Ostatne prosincový puc jest vlastne pocátkem regulérní komunistické strany v naší republice a teprve
od této doby se dalo celé hnutí pozorovati. O jeho
vudcích není treba dlouze promlouvat. Jsou nejslabšími teoretiky v Evrope a pocítajíce neúnavne se svetovou revolucí, která zachvátí celou Evropu najednou,
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verí v dovednost rusk)Th prátel, kterí jim prijdou pri
zavádení nového rádu pomoci. Prívrženci hnutí' se pak
delí na nekolik skupin, z nichž ani jediná se nedá 'Srovnati s kádrem ruský,ch ideových fanatiku, kterí zajistili Leninovo vítezství.
Vedle prumyslového proletariátu, který jde proste za SV)Tmexistencním zlepšením, jest tu mládež povetšine
teoreticky zcela neúcastná, kterou sem privedl jednak prirozený radikaIism, jednak romantika a dobrodružnost a také citQvé
dojetí ze sociálních krivd a bezpráví, jichž jest svedkem. Našli bychom mezi ní mnoho cynismu. mnoho
frajeriny, blaseovanosti a gesta. které chce býti stuj co
stuj originálním a na vzdory všem meštákum a starým
pánum krajne nekompromisním.
Nacházíme tu všemožné desperáty a desertéry života, lidi 'Sosudem všelijak zhudlaren)Tm. kterí se chtejí za všecku svou boJest nekomu pomstít a je jim lhostejno komu. Ale jest
tu také pár lidí docela pocestn}Tch, kterí uverili, že jedine sociální revoluce muže privésti na svet spravedlnost
ršech ke všem. je tu pár blouznivcu nábožensky zanícených, kterí v Rusku lezli na barikády jako námesícní
a obycejne padali první. aniž by meli odvahu vystreliti.
Ti jako by žili jen k vuli této obeti a myšlenka na smrt
s prostrelenou hlavou jim pusobí blaženství. A pak tu
jest ovšem kádr sekretáru, kterí se jiste domnívají,
že v budoucím státe zaujmou významná byrokratická
místa. Zapomnel jsem však ješte na velmi pocetný zástup zemedelského delnictva, které bylo do prevratu neorganisováno a volívalo obycejne se svým zamestnavatelem. Tuto vrstvu pocitují ve strane jiste jako velikou
prítež, která nikdy nebude míti chut do riskantního bojování, nebot hloubka jejího sobectví se rovná duševní
zaostalosti a citové lhostejnosti k osudum druh)'ch.
Každá tato skupina si pak predstavuje 'revoluci podle
svého. Delníci, zejména ceští de l-l1!íc
i, rasove velmi lpející na urcitém životním porádku, by se možná odhodlali k revolucnímu aktu, ovšem v urcitém predpokladu, že jejich životní úroven ihned stoupne. Jejich
ceská povaha, v podstate pohodlná a jen s nejvetší
nelibostí sebemenší zhoršení snášející, by jim nedovolila. aby pokorne a obetave prenesli dobu porevolucního rozvratu. která by byla zajisté velmi dlouhá.
Jakmile by nebyli 'Co nejdríve uspokojeni ve svém ocekávání, nemeli by daleko do pomsty lehkomyslne svedenÝ,ch. Ani snílci a romal1ltikové, které priv,edlo na
barikády jejich srdce, by nebyli jinÍ. S vrozeným odporem k všednosti a k drobnému prekonávání denních
nesnází by daleko nedošli. Pár tech pocestných by zcela
urcite padlo v prvních radách, a s nimi blouwivci, kterí
by snad ani nedovedli zabít cloveka. Zbyl by tu tedy
lacn}Ta sobecký dav, který by nazítrí predložil své
smenky. J apozítrí by již ovšem táhl jiným smerem.
Snažím se vllbec podle zkušeností z Ruska si ucinliti
'obraz sociální revoluce u nás, trebaže mnohé veci se
podstatne liší. Ponevadž VŠ2k by technika byla asi táž,
jest možno si s použitím zdejšího elementu uciniti dGsti spolehlivou predstavu. Metody, kter~'mi zatím 'chtejí
r:aší komunisté revoluci pripravovat, jsou takrka obdobné. V Cechách. kde jest málo stoupencu, zachváceI!}Thkomunistickou ideou po vzoru rusk}Th vášnivcll,
kterí pri útoku myslili na štestí celého sveta, musí vudcové pocítati spíše se zoufalstvím hladov)Tch, nezamestllan)'ch a nebydlících, a proto i jim jest heslo: Cím
hure, tím lépe, tak milé. Positivní práci s jinými delniek)'mi skupinami v par1amente na odstranení této
bídy, které podle zkušeností z drívejška by bylo dosa-
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žitelné, jest nutno považovati
se jí patrne vyh)·bati.

za zradu revoluce a jest

*

Myslím, že jsem nejpodstatnejší dúvody v techto
nekolika odstavcích uvedl. Mel bych ješte plno jiných
otázek, a z nich jednu velmi závažnou: jak míní positivistická doktrina vyrizovati veci metafysické, které
r.e1ze z cloveka odstranit a s nimiž se 'sráží práve
v Rusku na každém kroku? Ale to již by patrilo do
diskuse s komunistick}Tmi ideology a o tu zde nejde.
Krome toho jsem chtel v záveru pripojiti poznámky
o svých názorech na kapitalism a buržoasii, nacionalism
a internacionalism a také své sociální vyznání, které
sem paralelne patrí. Ale o tom jsem dost psal již jinde.
Krome toho se mi zdá, že by to vypadalo jako ostýchavá záchrana p~ed markou zpátecnictví, která dnes
bude prilepena na mé celo. Byla by to ostatne odpoved
na novou otázku, která by treba mohla znít: Proc nejsem zpátecníkem?, a ta nám zatím predložena nebyla.
Ferd. Peroutka:

Co jest lid?
I.

Lid:
Doneste Bruta v triumfu
pred jeho dum. Postavte jeho sochu
k jeho predkum. Antonius by ucinil
lépe, kdyby zde nemluvil nic špatného
o Brutovi.
Lid: Ticho, slyšte vznešeného Antonia. A spalme dum Brutllv. Jeto
hanebník, vrah.
Shakespeare:»

Gaius

Julius

Caesar«.

Do studené vody je nejlépe vlézti najednou a to nepríjemné je lépe ríci hned na zacátku: lid bývá casto
pošetilý, ba pitomý. Morální oprávnení k takovým recem má nikoliv ten, kdo se pokládá za nezlomne chytrého, nýbrž nejspíše ješte ten, kdo sám) o sobe pripouští,
že bývá casto pošetilý, ba pitomý. Já to o sobe pripouštím. Nic, co žije, není strojem na rozum a 11Ialogiku. Nic, co žije, není chráneno pred hloupostí. Snad
jsou to následky dedicného hríchu.
Není možno vážne uvažovati o lidu a pri tom mu
nepretržite lichotiti. To jest snad cesta k tomu, aby se
clovek stal poslancem. ne však k tomu, aby poznal
pravdu. Skutecne solidní uvažování o demokracii pocíná teprve v okamžiku, kdy pripustíme obcasnou hloupost lidu. Jak jest však tomu potom s demokracií? •
Je-li lid obcas hloupý. pak v nekterých chvílích demokracie znamená nepochybne vládu hlouposti? To jest
poznámka, proti které jiste nelze nic namítati se stanoviska logiky. Se stanoviska faktu však nutno ríci,
že sebe správnejší poznámky nemohou nic zmeniti na
tom, že demokracie jest a bude. Nikdo už nikdy nevyrve lidu žezlo z rukou. Mužeme vzdychati nad demokracií, jako vzdycháme nad životem. Mužeme nalézati vady na demokracii, jako je nalézáme' na živote.
Ale jako nevyvrátíme život tím, že konstatujeme nekteré jeho vady, tak také nevyvrátíme demokracii, konstatujeme-li nekteré její vady. IPravdive formuloval
tento problém jedine kter}Tsi z moderních sociologu,
když napsal: »Jen demokracie je možná. Ale jak je demokracie možná?«
Pravíme-li, že demokracie bývá pošetilá, není to,
probuh, snad nejaká námitka ve prospech monarchie.
Nebol nikoho neukázala historie tak casto v osidlech tak
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hluboké a pronikavé pitomosti, jako dedicné panovníky.
Je pri rozeno, že v dedicné vláde jedné rodiny je méne
rozumu než v dedicné vláde lidu. Ríkáme, že lid bývá
pošetilý, proste jen z toho di'lVodu, že jsme povinni
mluviti pravdu. Jednou z ušlechtil}"ch teoretických zásad, jak známo, jest zásada o vláde filosofi'l. To zdá se
býti skoro ideálním rozrešením. Nebot co lepšího mužeme si vymysliti, než vládu moudrých? Ve skutecnosti
tato zásada má jakési trhliny: jest ješte jen jeden tak
falešný názor, jako je ten, že lid je dokona1J"; a sice ten
názor, že intelektuálové jsou dokonalí. K vládnutí jest
treba zcela speciálního talentu, který se mi'lže vyskytnouti práve tak u filosofa jako u prodavace krupice.
Ta okolnost, že nekdo dovede skvele premítati o hranicích poznání nebo o tom, co jest to pravda, neopravnuje ješte nikterak k nadeji, že bude obzvlášte zpusobilým tam, kde pujde o úhradu platu státních zamestnancu nebo o obilní cla. Jest zcela možno, že onen znamenitý muž byl nadán oním speciálním druhem talentu, který se hodí práve k premítání o hranicích poznání nebo o tom, co jest pravda, a ne k necemu jinému. Neznám duvodu, proc na pr. zakladatel vývojové teorie by mel bS·ti lepším politikem než - dejme
tomu - pan Švehla. Filosofický talent a státnický talent jsou dve ri'lzné veci. Predpokládáme, že filosof už
proto, že se mohl státi filosofem, má obzvláštní talent
k rízení státních vecí.
Stejne dobre bychom mohli
predpokládati, že filosof už proto, že se mohl státi filosofem, má obzvláštní talent k obuvnictví. Vysvetliti,
proc má žirafa dlouh)": krk nebo proc se clovek diví
dvema vecem, hvezdnému nebi nad sebou a mravnímu
zákonu v sobe - tot jedna vec. Slušne upokojiti živnostenské tužby nebo vyrovnati rozpor mezi temi, kdož
chtejí katolické školy, a temi, kdož je nechtejí - tot
zase jiná vec. Nechme zatím stranou otázku, jakým
ZpLlsobem by bylo možno primeti lid, aby se odevzdal
v poslušnost filosoft"1m. Nemužeme však ješte ani na
základe zkušeností ríci, zda filosofové se obzvlášte hodí
pro rízení státu. Kdo hloubá o pravdách nekonecných,
ztrácí nekdy zcela smysl pro pravdy konecné, a casto
vynikli filosofové dokonalou a žalostnou bezradností
pred vecmi života. Lid bývá pitomý, ale i filosofové
bývají pitomí: v tom spocívá hluboké morální oprávnení demokracie. Nemuže býti nikoho tajno, že v díle
filosofu bylo soustredeno již mnoho vynikající pošetilosti. Mohu ríci, že nejhloupejší názor na vec neslyšel jsem od prostého muže na ulici, nýbrž cetl v díle
jednoho velmi uceného nemeckého eugenika. Filosofové bývají casto bez odolnosti vi'lci svým myšlenkám,
vzniklým mezi ctyrmi stenami. Filosofové leckdy podléhají mechanismu rozumu a dají své myšlence obludné
tvary. Bývají neobycejní, a snad je vede jejich ctižádost k neobycejnosti: ale k rízení sveta se ješte
nejlépe hodí obycejný clovek. Cili, jak to rekl Wilson
o demokratickém státníkovi: má to býti clovek obycejných mínení a neobycejných schopností.
Lenin byl
neobycejný clovek, a proto jeho cesta je vroubena
mrtvolami a zríceninami.
Každý neobycejný cIovck
potrebuje diktatury a mimorádné komise vyšetrovací,
aby se udržel u vl~ldy. Filosofové, obávám se, casto by
vládli svetu proti srsti. Jednou ze sociálne nejnebezpecnejších vecí je osamocený rozum, který pracuje
v prázdnu a bez blahodárného zvyku s realitou. Filosofové zhusta propadají stavu, kdy ztrácejí hmat pro svet
a dívají se na život ocima abstraktne jako na ša,chovou
partii. Sveriti se vláde techto filosofú znamenalo by
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neco takového jako klásti dynamit k základúm všech
institucí. Podnikneme-li revisi toho, co nám filosofie
radila za posledních sto padesát let, shledáme, že nám
casto radila veci podivné: tu nalezneme dobre mínenou radu, abychom se vrátili do stavu divokosti, kdy
se clovek 'S clovekem ješte nestýkal a osamocene se
toulal po lesích; jiná rada: musíme prekonati
vuli
k životu a pak se srítí vesmír; lépe jest nebýti než
býti; nebo: jedinec múže delati co chce; dále: odstrante
soudy a stát a žijte ve stavu blažené anarchie; nebo:
clovek jest neco, !CO musí býti prekonáno;1 dále: musí
prijíti neco nového, i kdyby to nebylo na svete; nebo:
zavrhnete vedu .a umení a šijte 'Si sami své bohy,; ubližuje-li vám nekdo, nabodává-li Turek pred vámi hla"tl
dítete na kopí, vy se nehýbejte a nebrante zlu. Tvárí
v tvár temto faktúm je nutno rozhodnouti se radeji
pro p. Švehlu jakožto predsedu vlády.
Filosofie nemusí znamenati moudrost, n}'brž jen odbornictví v urcitých otázkách. Skutecne moudrých lidí
je pomerne práve tolik mezi sedláky jako mezi filosofy. Myslím, že v celku bS'vá lid vetší zárukou solidnosti dejú než filosofové. Lid je anonymní a mlcky
nese na sobe porádek sveta a udržuje ouvislost vecí
tam, kde by hlasití filosofové svet roznesli. Jen ponevadž on má v sobe nenrekonatelného ducha souvislosti,
mohou 'Si filosofové dovolovati své intelektuální experimenty. Úuch lidu je široký jako hrbet velrybí; ale
na duchu osamelého filosofa se stojí tak nepohodlne
jako na ostrí nože. Lid, ne filosof, udržuje svet. Lid
má omezenou inteligenci;' ale tato omezená inteligence
dává tvar vecem a základy životu. Filosofové by prekotne myšlenky budovali i opoušteli. Lid jest to, kdo
udržuj'e v souvislosti rok s rokem. Filosofové, jak dnes
veci stojí, bývají spíše odborníci než moudrí lidé.
A vztah odborníkú k životu jest, myslím, dostatecne
znám. Casto se svet musil brániti odborníkt"lm; a reknu
rovnou, že mnohokráte jsem se pristihl, kterak mé
srdce je na strane lidu proti odborníkúm. Rozhodne
af radeji vládne lid než poválecná filosofie. Videli
jsme všichni, do jaké anarchie upadla ríše filosofie.
Není skoro žádného nesmyslu, žádné zvrácenosti,
která by se nemohla odvolávati na autoritu nejakého
filosofa. V tomto stavu je lid lepší zárukou solidnosti
než filosofie. Je lépe upadnouti do rukou loupežníku
než do rukou filosofú, kterí nevedí kudy kam a prece
by rádi stvorili nejaký filosofický systém. Po válce se
stávalo ca'Steji než dríve, že filosofové vešli ve styk
s politikou. Telze ríci, že by styk s jejich rozjitreu}'m
a neukojeným intelektem byl prinesl politice prospech.
Filosofové vystupovali s oblibou v roli enfant terrible
- ponekud malá role pro muže. který se zve moudrým.
Využívajíce
osamocenosti
svého postavení, mluvili
bez zodpovednosti. Mí'Sto sboru moudrých mužú spatrili jsme blížiti se radu lidí, z nichž každý nesl s sebou
svého konícka. Mluvili volne, nebot vedeli, že za jejich
slovem nemusí následovati cin, jako musí treba u p.
Švehly. Ale 'Shledávám, že je ponižující pro filosofa,
ciní-li si svou úlohu lehcí než je úloha p. Švehlova :l
mluví-li bez ohledu na praxi. Politisujícím filosofum
a príbuzným jim intelektuálúm podarilo se zatemnit
i nekolik tech otázek, které až dosud se zdály jasnými.
rTe, nechtel bych, aby nám vládl pan profesor RádI.
Zazoufal bych, kdybych procitl jednoho dne a na nárožích visely plakáty, že od nynejška bude vládnout profesor Zdenek Nejedl}'. Vláda filosofú...
Ale filosofové jsou ve skutecnosti mezi sebou práve tak málp
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jednotni jako lid. Vidíme, že mezi filosofy jsou stejne
prudké rozpory jako mezi stranou katolickou a socialístú::kou, buržoasní a komunistickou. Zdá se, že ani
filosofové by nám nemohli vládnout jinak než koalicne.
Kdyby došlo k vláde filQsofll, utvorila by se pravdcpodobne koalice z materialistu a vitalistll, positivistu
a idealisttl, absolutistu a pragmatistl'l, filQsofl'l pokrokových i reakcních, a tato koalice by nám vládla ne
lépe, než koalice dnešní. Po nekter)""ch stránkách jiste
hur~
•
Neverím v možnost vlády filosofll. Co více: nepreji
si jí. Lid b~'yá obmezen~", ponevadž clovek \"ubec h~'vá
obmezen)"'. Není cloveka, lder)"' 11)' nemel nejakou po;etilou stránku. Také filosofa není, lder'" hv se nevyznacoval nejakou pošetilostí. Jak mllžem~ te"dy od lidu
vyžadovati dokonalost? Vše, co žije, chybuje. Název
ho m 'O s a p i e 115, kter)"' jsme sami o své újme dali
svému druhu, vyznacuje se mírným prehánením. Lid
je jako clovek vlIbec: je v nem vznešenost i ohavnost.
moudrost i hloupost. M óže hýti insiprO\"án k cinóm
velik~'m i nízkým. Chyba jest, myslíme-ji. že lid už
od prírody je dohr." a vznešen~'. Lid. jak jej známe
z historie, jiste nemiHe prejíti do cítanky jako morální
\"Zor. utno se s ním rváti o hodnoty. Je nedokonal~" .
.\le není nic dokonalého. Morální podklad demokracie
je v tom, že vše, i králové
filosofové. jsou práve tak
nedokonalí, a že je tedy lépe vládnouti ve prospech
ohromného poctu nedokonalých než ve prospech exklusivn ího kroužku nedokonalý,ch.
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Francouzský
duch jc jedinecný
svým sociálním instinktem,
svojí solidaritou,
svojí všeobecností
i družností.
Francouz
je
spolecenským a svetovým clovekem v nejlepším slova smyslu.
Takovým je svou ohnivostí i svými vlastnostmi.
Jeho sociální
cítení vyzdvihuje
ho ke kosmopolitismu,
k všelidskosti
i universálnosti ducha. Jeho nejvetší ambicí je _ pLlsobiti na celé
lidstvo. Všeobecná charakteristika
národa kryje se úplne s charakterem francouzské poesie, která operuje se všelidskými motivy, se vzletnými
obrazy. K svému okolí i dálce je stejne
zaujatá, otevrená,
lehce reagující
i lehce vznetlivá.
Již sám
francouzský
temperament
otvírá kulture brány celého sveta.
Francouzovi
je cizí ona vznešená upiatost, kterou se vyznacují
Anglicani a Nemci - zejména ve vztazích k »ménecennejším«
národum, které nikoliv svou vinou se opozdly ve svém kulturním vývoji. Je v tom cosi urážlivého vzh~ dem k všeobecným vztahum, ona vznešenost, ono prezírání, s kterým se obracejí k druhým, což je nedustojné lidským vztahúm. Význacným
je, že nejvýraznejší
formy této vznešenosti, tohoto prezírání nikoliv jen vuci poraženým, podaným, - ale i vuci spojencum
vyskytují se vúaznc u Anglie. D. St. ~Iill lituje, že se anglický
národ liší tolik od francouzského
od jeho všeobecnosti
a
vlídnosti.
Slova anglického
myslitele, myslím,
mohla by se
na vás: »Y Anglii všichni jednají tak, jakoby jedntahovat
nali se svými vrahy.«
Naše težkopádné
myšlení i naše psychika mohly by se ucit
v' cizine, aby bylo docíleno harmonického
vývoje i utalentování
rassy. Náš temperament
i nadání velice pripomínaj í vlastnost
germánské rassy. Opravdu, u Francouzll
není krajních
forem
nemecké passivity a úpornosti; jejich rozhodnutí jsou obycejne
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náhlá a okamžitá. Proto jsou francouzská veda i filosofie tak
jasné ve š(astných dedukcích, k nimž prichází nemecký duch
ÚPO!'1l0U prací. Jak
jsou charakteristické
pro
jen zdlouhavou,
nemeckého ducJ-:a slova Kantova, recená se zretelem k Francouzum: »Aby mohl clovek najíti pravdu, není potrebí smelosti,
ale opatrnosti 1« Francouzi se oddelili od Anglicanu i od Nemcu
a liší se dnes od nich vyvinutým a jemným sluchem, jímavostí
i nervovou cilostí. Francouz nechce a nevnucuje nikomu SVt~
citovosti. Svoji citovou hloubku, svuj tragický element zakrývá
nejradeji
bleskem humoru, svou známou Ichkomyslností,
výsmc:chem vlastního já - a z toho velice casto povrchní pozorovatel upadá v nevcasné a lehkomyslné závery v úsudku o francouzském charakteru.
Dovolím si i jiné srovnání.
Nepoznáme-liž pronikaveji
našeho nevkusu srovn<iním s francouzským
stylem? Nemci nás
v té veci nemohou nicemu dobre nauciti. Rízne a úsecne rekl
to Nietzsche, a je v jeho slovech nesporná pravda: »Chcete-li
demonstrovati
ad oculos nemeckou duši - pozorujte nemecký
vkus, nemecké umení i nemecké mravy: jaká selská lhostejnost
vllci vkusu!
Nejušlechtilejší
radou vedle nejsprostšího!
A ješte dnes je Francie ohniskem nejduchovejší
rafinované
evropské kultury a nejvyšší školou vkusu: ale musíme umet
utvorit si Francii Jako vzor vkusu: - Evropskou ušlechtilost
- v cítení, vkusu, mravech, což je nitrem Francie.«

i

Ono, v cem se skrývá kouzlo národa i jeho poesie _ je
specifická duchaplnost. Jí projevuje Francouz nejdokonaleji svého genia, neúmornou
tvurcí fantasii, svoj i nekonecnou vynalézavost.
Duchaplnost
tato predpokládá
nejcn synthetickou
schopnost, ale i silnou predstavivost.
U nás není možno niceho
drsní, než bychom
podobného docíliti. Jsme príliš seriosní
mohli dosáhnouti francouzské
duchaplnosti.
Ješte více než vkus je pro nás duležitým francouzský racionalismus,
»bon sens«, jímž se Francie proslavila. Uvádení
ncmecké rnetafysiky
považoval byc.h za jJrotiváhu samoúcelné
francouzské ztrízlivosti i positivnosti. Jen tak bych pochopil ncI~ecké zásahy v iracionalitu. Nesmí se zapomínati, že Nemecko
má hudbu, po níž není ve Francii ani památky. Tato hudba je
proniknuta nemeck~m duchem ~ je v ni ztelesneno a precisteno
nejcennejší
bohatstvi nemeck,s duše. MMe racionalistická Fran-'
cie vytvorit neco podobného? Zdá se mi, že' podobné možnosti
jsou u Francouzú zcela vylouceny. Praktický smysl, jako jedine
casový princip našich pocinu klade rozum nad víru, materielní
nad duševní, hmotu nad transcendentno,
mi'iže znicit všechno
náboženské
cítení, zasypat všechny prameny skutecné,
cisté
poesie i nejhlubší
duchaplnosti.
Nevím, zda-li se potrebuje
Francie pyšnit tím, že nemá smyslu pro metafysiku i potrebu
náboženství:
»:-foins sensuel1e, qu' intellectuelle:
plus capable
denthousiasme
que de passion, peu reveuse, peu poétique« ~ -

i

Ale Francie, která se vyhýbá otázkám náboženského poznání
i soumrakum mystického blínu, a stojící pred blízkým, nepreje
si toužiti po nekonecném, - Francie zná dobre cenu jasného
a prostého myšlení. Její intelektualismus,
kladoud jasnost pred
hloubku, vede k zostrené logicno~ti, k zjednodušení pojmu a
jejich architektoniky,
která neklade námah naší chápavosti. Protivné, a štastnou náhodou opomíjené
rozumování nemá místa.
Francouzský rozum, kolik analogický - tolik i synthetický, vynalézavý, zostrený nespornou logikou,
je stejne plodonosný
v okruhu obecných idejí jako v analyse složitých pojmu, zpusobilý .uvésti nejsložitejší
problémy na zcela prosté a pochopitelné objasnení
a urcení, až do geniálního aforismu. V nicem
se nejeví francouzský vkus tak výrazne - jako ve výrazném
rozložení obrazu, frásL Francouzský
umelec dovede vyjádrit
tragismus
bez afektace,
filosofickou
myšlenku bez protivné
mnohoslovnosti
a mlhavých abstrakcí, aby podal dokonalý
poetický symbol nekolika
slovy,
bez namáhavých
hádanek,
prostý, v téže chvíli pochopitelný, bez mnoha epithét a okras.
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hluboké a pronikavé pitomosti, jako dedicné panovníky.
Je pri rozeno, že v dedicné vláde jedné rodiny je méne
rozumu než v dedicné vláde lidu. Ríkáme, že lid bývá
pošetilý, proste jen z toho dllVodu, že jsme povinni
mluviti pravdu. Jednou z ušlechtil:)"'ch teoretických zásad, jak známo, jest zásada o vláde filosofll. To zdá se
b:)",tiskoro ideálním rozrešením. Nebot co lepšího mužeme si vymysliti, než vládu moudrých ? }.Je skutecnosti
tato zásada má jakési trhliny: jest ješte jen jeden tak
falešný názor, jako je ten, že lid je dokonal:)"\ a sice ten
názor, že intelektuálové jsou dokonalí. K vládnutí jest
treba zcela speciálního talentu, který se mltZe vyskytnouti práve tak u filosofa jako u prodavace krupice.
Ta okolnost, že nekdo dovede skvele premítati o hranicích poznání nebo o tom, co jest to pravda, neopravnuje ješte nikterak k nadeji, že bude obzvlášte zpusobilým tam, kde pujde o úhradu platu státních zamestnancu nebo o obilní cla. Jest zcela možno, že onen znamenitý muž byl nadán oním speciálním druhem talentu, který se hodí práve k premítání o hranicích poznání nebo o tom, co jest pravda, a ne k necemu jinému. Neznám duvodu, proc na pr. zakladatel vývojové teorie by mel bJ'·ti lepším politikem než - dejme
tomu - pan Švehla. Filosofický talent a státnický talent jsou dve ruzné veci. Predpokládáme, že filosof už
proto, že se mohl státi filosofem, má obzvláštní talent
k rízení státních vecí.
Stejne dobre bychom mohli
predpokládati, že filosof už proto, že se mohl státi filosofem, má obzvláštní talent k obuvnictví. Vysvetliti,
proc má žirafa dlouhý' krk nebo proc se clovek diví
dvema vecem, hvezdnému nebi nad sebou a mravnímu
zákonu v sobe - tof jedna vec. Slušne upokojiti živnostenské tužby nebo vyrovnati rozpor mezi temi, kdož
chtejí katolické školy, a temi, kdož je nechtejí - tot
zase jiná vec. Nechme zatím stranou otázku, jakým
zpusobem by bylo možno primeti lid, aby se odevzdal
v poslušnost filosofum. Nemllžeme však ješte ani na
základe zkušeností ríci, zda filosofové se obzvlášte hodí
pro rízení státu. Kdo hloubá o pravdách nekonecných,
ztrácí nekdy zcela smysl pro pravdy konecné. a casto
vynikli filosofové dokonalou a žalostnou bezradností
pred vecmi života. Lid bývá pitomý, ale i filosofové
bývají pitomí: v tom spocívá hluboké morální oprávnení demokracie. Nemuže býti nikoho tajno, že v díle
filosofu bylo soustredeno již mnoho vynikající pošetil·osti. Mohu ríci, že nejhloupejší názor na vec neslyšel jsem od prostého muže na ulici, nýbrž cetl v díle
jednoho velmi uceného nemeckého eugenika. Filosofové bývají casto bez odolnosti vllci svým myšlenkám,
vznikl:)"'m mezi ctyrmi stenami. Filosofové leckdy podléhají mechanismu rozumu a dají své myšlence obludné
tvary. Bývají neobycejní, a snad je vede jejich ctižádost k neobycejnosti: ale k rízení sveta se ješte
nejlépe hodí obycejný clovek. Cili, jak to rekl Wilson
o demokratickém státníkovi: má to býti clovek obycejných mínení a neobycejných schopností.
Lenin byl
neobycejný clovek, a proto jeho cesta je vroubena
mrtvolami a zríceninami.
Každ:)", neobycejný clovck
potrebuje diktatury a mimorádné komise vyšetrovací,
aby se udržel u vlády. Filosofové, obávám se, casto by
vládli svetu proti srsti. Jednou ze sociálne nejnebezpecnejších vecí je osamocený rozum, který pracuje
v prázdnu a bez blahodárného zvyku s realitou. Filosofové zhusta propadají stavu, kdy ztrácejí hmat pro svet
a dívají se na život ocima abstraktne jako na šachovou
partii. Sveriti se vláde techto filosofll znamenalo by
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neco takového jako klásti dynamit k základum všech
institucí. Podnikneme-li revisi toho, co nám filosofie
radila za posledních sto padesát let, shledáme, že nám
casto radila veci podivné: tu nalezneme dobre mínenou radu, abychom se vrátili do stavu divokosti, kdy
se clovek s clovekem ješte nestýkal a osamocene se
toulal po lesích; jiná rada: musíme prekonati vuli
k životu a pak se srítí vesmír; lépe jest nebýti než
býti; nebo: jedinec muže delati co chCe!;dále: odstrante
soudy a stát a žijte ve stavu blažené anarchie; nebo:
clovek jest neco, co musí býti prekonánn;! dále: musí
prijíti neco nového, i kdyby to nebylo na svete: nebo:
zavrhnete vedu a umení a šijte si sami své bohy,; ubližuje-li vám nekdo, nabodává-li Turek pred vámi hlav\l
dítete na kopí, vy se nehýbejte a nebrante zlu. Tvárí
v tvár temto faktum je nutno rozhodnouti s·e radeji
pro p. Švehlu jakožto predsedu vlády.
Filosofie nemusí znamenati moudrost, nýbrž jen odbornictví v urcitých otázkách. Skutecne moudrých lidí
je pomerne práve tolik mezi sedláky jako mezi filosofy. Myslím, že v celku bývá lid vetší zárukou solidnosti deju než filosofové. Lid je anonymní a mlcky
nese na sobe porádek sveta a udržuje souvislost vecí
tam, kde by hlasití filosofové svet roznesli. Jen ponevadž on má v sobe nenrekonatelného ducha souvislosti,
mohou si filosofové dovolovati své intelektuální' experimenty. Duch lidu je široký jako hrbet velrybí; ale
na duchu osamelého filosofa se stojí tak nepohodlne
jako na ostrí nože. Lid, ne filosof, udržuje svet. Lid
má omezenou inteligenci,;' ale tato omezená inteligence
dává tvar vecem a základy životu. Filosofové by prekotne myšlenky budovali i opoušteli. Lid jest to, kdo
udržuje v souvislosti rok s rokem. Filosofové, jak dnes
veci stojí, bývají, spíše odborníci než moudrí lidé.
A vztah odborníku k životu jest, myslím, dostatecne
znám. Casto se svet musil brániti odborníkllm: a reknu
rovnou, že mnohokráte jsem se pristihl, kterak mé
srdce je na strane lidu proti odborníkum. Rozhodne
at radeji vládne lid než poválecná filosofie. Videli
jsme všichni, do jaké anarchie upadla ríše filosofie.
Není skoro žádného nesmyslu, žádné zvrácenosti,
která by se nemohla odvolávati na autoritu nejakého
filosofa. V tomto stavu je lid lepší zárukou solidnosti
než filosofie. Je lépe upadnouti do rukou loupežníku
než do rukou filosofu, kterí nevedí kudy kam a prece
by rádi stvorili nejaký filosofický systém. Po válce se
stávalo casteji než dríve, že filosofové vešli ve styk
s politikou. Nelze ríci, že by styk s jejich rozjitren:)"'m
a neukojeným intelektem byl prinesl politice prospech.
Filosofové vystupovali s oblibou v roli enfant terrible
- ponekud malá role pro muže, který se zve moudrým.
Využívajíce
osamocenosti
svého postavení, mluvili
bez zodpove.dnosti. Místo sboru moudrých mužll spatrili jsme blížiti se radu lidí, z nichž každý nesl s sebou
svého konícka. Mluvili volne, nebot vedeli, že za jejich
slovem nemusÍ. následovati cin, jako musí treba u p.
Švehly. Ale shledávám, že je ponižující pro filosofa,
ciní-li si svou úlohu lehcí než je úloha p. Švehlova ::t
mluví-li bez ohledu na praxi. Politisujícím filosofum
a príbuzným jim intelektuálum podarilo se zatemnit
i nekolik tech otázek, které až dosud se zdály jasnými.
I T e, nechtel bych, aby nám vládl pan profesor RádI.
Zazouf.al bych, kdybych procitl jednoho dne a na nárožích visely plakáty, že od nynejška bude vládnout profesor Zdenek Nejedl:)"'. Vláda filosofú...
Ale filosofové jsou ve skutecnosti mezi sebou práve tak mál9
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jednotni jako lid. Vidíme, že mezi filosofy jsou stejne
prudké rozpory jak,o mezi stranou katolickou a socialisti~kou, buržoas11'í a komunistickou. Zdá se, že ani
filosofové by nám nemohli vládnout jinak než koalicne.
Kdyby došlo k vláde fil'0sofu, utvorila by se pravdepodobne koalice z materialisttl a vitalistu, positivistu
a idealisttt, absolutisttl
a pragmatistu,
fil'0sofu .pokrokových i reakcních, a tato koalice by nám vládla ne
lépe, než k'0alice dnešní. Po nekter)'ch stránkách jiste
hure.
Neverím v možnost vlády filosofu. Co více: nepreji
si jí. Lid bývá obmezen:\T, ponevadž clovek \-ubec b:\'vú
obmezený. Není cloveka, který by nemel nejakou po~
šetilou stránku. Také filosofa není, kter:\' by se nevyznacoval nejakou pošetilostí. Jak mtlžeme tedy 'Od lidu
vyžadovati dokonalost? Vše, co žije, chybuje. Název
ho m o s a p i e n 'S, kter)"Tjsme sami o své újme dali
svému druhu, vyznacuje se mírným preh;l11ením. Lid
je jako clovek vLlbec: je v nem vznešenost i ohavnost.
moudrost i hloupost. Muže býti insipro"ún k cint'im
velikýrn i nízkým. Chyba jest, myslíme-li, že lid už
od prírody je dohr)' a vznešen)"'. Lid, jak jej známe
z historie, jiste nemuže prejíti do cítanky jako morální
vzor. Nutno se s ním rváti 00hodnoty. Je nedok'Unal)'.
l\le není nic dokonalého. Morální podklad demokracie
je v tom, že vše, i králové i filosofové, jsou práve tak
nedokonalí, aže
je tedy lépe vládnouti ve prospech
ohromného poctu nedokonalých než ve prospech exklusivního kroužku nedokonalý.ch.

Slovanstvo
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o ruznosti kultur a bulharské inteligenci.
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Francouzský
duch je jedinecný svým sociálním instinktem,
svojí solidaritou,
svojí všeobecností
i družností. Francouz
je
spolecenským a svetovým clovekem v nejlepším slova smyslu.
Takovým je svou ohnivostí i svými vlastnostmi.
Jeho sociální
cítení vyzdvihuje
ho ke kosmopolitisJTlU, k všelidskosti
i universálnosti ducha. Jeho nejvetší ambicí je - pusobiti na celé
lidstvo. Všeobecná charakteristika
národa kryje se úplne s charakterem francouzské poesie, která operuje se všelidskými motivy, se vzletnými
obrazy. K svému okolí i dálce je stejne
zaujatá, otevrená,
lehce reagující
i lehce vznetlivá.
Již sám
francouzský
temperament
otvírá kulture
brány celého sveta.
Francouzovi je cizí ona vznešená upiatost, kterou se vyznacují
Anglicani a Nemci - zejména ve vztazích k »ménecennejším«
národum, které nikoliv svou vinou se opozd ly ve svém kulturním vývoji. Jev
tom cosi urážlivého vzh~ dem k všeobecným vztahum, ona vznešenost, ono prezírání, s kterým se obracejí k druhým, což je nedustojné lidským vztahum. Význacným
je, že nejvýraznejší
formy této vznešenosti, tohoto prezírání nikoliv jen VlICi poraženým, podaným, - ale i vuci spojencum
vyskytují se výrazne u Anglie. D. St. Mill lituje, že se anglický
národ liší tolik od francouzského
od jeho všeobecnosti
a
vlídnosti.
Slova anglického
myslitele, myslím,
mohla by se
vztahovat i na vás: »'V Anglii všichni jednají tak, jakoby jednali se svými vrahy.«
Naše težkopádné
myšlení i l1abe psychika mohly by se ucit
v cizine, aby bylo docíleno harmonického
vývoje i utalentování
rassy. Náš temperament
i nadání velice pripomínají
vlastnost
germánské rassy. Opravdu, u Francouzll není krajních
forem
nemecké passivity a úpornosti;
jejich rozhodnutí jsou obycejne
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náhlá a okamžitá. Proto jsou francouzská veda i filosofie tak
jasné ve š(astných dedukcích, k nimž prichází nemecký duch
jen zdlouhavou,
úpornou prací. .Tak j sou charakteristické
pro
nemeckého ducta slova Kantova, recená se zretelem k Francouzum: »Aby mohl clovek najíti pravdu, není potrebí smelosti,
ale opatrnosti 1« Francouzi se oddelili od Anglicanu i od NemclI
a liší se dnes od nich vyvinutým a jemným sluchem, jímavostí
i nervovou cilostí. Francouz nechce a nevnucuje nikomu sve
citovosti. Svoji citovou hloubku, svuj tragický element zakrývá
nejradeji
bleskem humoru, svou známou lehkomyslností,
výsmcchem vlastního já - \a z toho velice i-:asto povrchní pozorovatel upadá v nevcasne a lehkomyslné závery v úsudku o francouzském charakteru.
Dovolím si i jiné srovnání. Nepoznáme-liž
pronikaveji
našeho nevkusu srovnáním
s francouzským
stylem? Nemci nás
v té veci nemohou nicemu dobre nauciti. fdzne a úsecne rekl
to Nietzsche, a je v jeho slovech nesporná pravda: »Chceté-li
demonstrovati
ad oculos nemeckou duši - pozorujte nemecký
vkus, nemecké umení i nemecké mravy: jaká selská Ihostej no st
vúci vkusu!
Nejušlechtilejší
radou vedle nejsprostšiho!
A ješte dnes je T'rancie ohniskem nejduchovejší
i rafinované
evropské kultury a nej vyšší školou vkusu: ale musíme umet
utvorit si Francii jako vzor vkusu: - Evropskou ušlechtilost
- v cítení, vkusu, mravech, což je nitrem Francie.«
Ono, v cem se skrývá kouzlo národa i jeho poesie _ je
specifická duchaplnost. Jí projevuje
Francouz nejdokonaleji svého genia, neúmornou
tvúrcí fantasii, svoji nekonecnou vynalézavost.
Duchaplnost
tato predpokládá
nejcn synthetickou
schopnost, ale i silnou predstavivost.
U nás není možno niceho
podobného docíliti. Jsme príliš seriosní i drsní, než bychom
mohli dosáhnouti francouzské
duchaplnosti.
Ješte více než vkus je pro nás duležitým francouzský
racionalismus,
)}bon sens«, jímž se Francie proslavila. Uvádení
neme\:ké metafysiky
považoval bych za jJrotiváhu samoúcelné
francouzské ztrízlivosti i positivnosti. Jen tak bych pochopil nemecké zásahy v iracionalitu. Nesmí se zapomínati, že Nemecko
má hudbu, po níž není ve Francii ani památky. Tato hudba je
proniknuta nemeckÝm duchem - je v ní ztelesneno a precisteno
nejcennejší
bohatství nem.ecké duše. Múže racionalistická
Fran-'
cie vytvorit neco podobného? Zdá se mi, že' podobné možnosti
jsou u FrancouzlI zcela vylouceny. Praktický smysl, jako jedine
casový princip našich pocinu klade rozum nad víru, materielní
nad duševní, hmotu nad transcendentno,
l11L1Žeznicit všechno
náboženské
cítení, zasypat všechny prameny skutecné,
cisté
poesie i nejhlubší
duchaplnosti.
Nevím, zda-li se potrebuje
Francie pyšnit tím, že nemá smyslu pro metafysiku i potrebu
ll<ÍhoženstvÍ: "Moins sensuelle, qu' intellectuelle:
plus capable
denthousiasme
que de passion, peu reveuse, peu poétique« - Ale Francie, která se vyhýbá otázkám náboženského poznání
i soumrakúm mystického blínu, a stojící pred blízkým, nepreje
si toužiti po nekonecném, - Francie zná dobre cenu jasného
a prostého myšlení. Její intelektualismus,
kbdoucí jasnost pred
hloubku, vede k zostrené logicnosti, k zjednodušení
pojmu a
jejich architektoniky,
která neklade námah naší chápavosti. Protivné, a štastnou náhodou opomíjené. rozumování nemá místa.
Francouzský rozum, kolik analogický - tolik i synthetický, vynalézavý, zostrený nespornou logikou,
je stejne plodonosný
v okruhu obecných idejí jako v analyse složitých pojmu, zpusobilý .uvésti nej složitejší problémy na zcela prosté a pochopitelné objasnení
a urcení, až do geniálního aforismu. V nicem
se nejeví francouzský vkus tak výrazne - jako ve výrazném
rozložení obrazll, frásí. Francouzský
umelec dovede vyjádrit
tragismus
bez afektace,
filosofickou
myšlenku bez protivné
mnohoslovnosti
a mlhavých abstrakcí, - aby podal dokonalý
poetický symbol nekolika
slovy,
bez namáhavých
hádanek,
prostý, v téže chvíli pochopitelný, bez mnoha epithét a okras.
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A my, kterí platíme za suše strízlivý
národ, rozplýváme
se
v mrtvé fraseologii, a nevíme, kdy a jak se jí zbavíme. Jakoby
zde nebylo francouzské
literatury.
A dodávám:
francouzského
jazyka.
Z principielních
duvodu byl by nám francouzský
jazyk
nejlepší školou. V'nem
jsou nejlépe vyjádreny
vlastnosti
národa. Jasnost
je nade všecko. Francouz hovorí i píše jasne
proto, že jasne myslí. Pri tom má ovšem vrozený smysl pro
krásu a výraznost
jazyka. Podarilo se mu proto povýšiti obycejný jazyk prímo na literární;
oba jazyky splývají v jeden.
Obycejný jazyk se nicím neliší od literárního.
»Le parler praví Montaigne - que raime,
c'est un parler simple - tel
sur le papier qu' a la bouche.« Jen tak lze se vyhnouti banalite
a vulgárnosti.
Literární,
knižní styl je ve Francii nemožným:
každý by ihned vycítil jeho hruzu. Knižní styl je možný jen
u nás, nebo v Nemecku, kde je celá propast mezi hovorem a
knižní recí. Tento jazyk, vytvorený národem se živým sociál.
ním cítením, je zcela zasloužene universálním.
Svižný, s ncohranicenými
možnostmi
výrazu myšlenky a predstavy,
muže
vyjádrit
všecko. Je vrahem afektace a pedanticnosti.
Umelci
není potrebí- žádné p6sy: nenamáhá
se, nedokazuje
drsne a
namáhave nedrží se ani zaujímáním
postoJc cizího jemu
výrazu - a pronáší lehce, nenucene svoji rec. Jeho jazyk je
energický,
je-li toho potrebí, zní jako zvuk polnice, vzplane
mnohonásobne
- a hned je zase nežný, iyrický a intimní. Jasný a presný _ a casto i dvojsmyslný,
dovede s nejvetší
duchaplností
vyjádrit
takrka nepostižitelnou
narážku. Kdo se
snaží vniknouti ve francouzský
jazyk, nalézá nescctné poklady.
Francouzský
skepticismus neotravuje,
ani neovládá svou artistickou formou. Jeho úcelem je - posílení života. Pro Francouze je nejvetší autoritou
rozum, nikoliv morálka, práva a nikoliv dobro. Ackoliv dovede hájit a hájí právo druhých,
nepohání ho k tomu mravní cítení, ale rozum, úvaha. Ale je
uprímný, a jeho krutost je produktivnejší
nd blahovolná soustrast,
Není možno popríti, že v poslední válce, a zejména po ní,
vyjádrila Francie své nejcennejší
vlastnosti. Francie se nezmenila opojením z vítezství.
Zapomneli
se jen ti, kterí nikdy
nemeli temperamentu.
Za nekteré své chyby strašne trpela. A
konecne - chyby jedincu nelze pripisovati celému národu.
Francouz touží stále po necem novém, zapomíná sám sebe
v mode. Jeho sociálnost mení se stále více v stádnost, v slepé
sklonení pred obecným mínením. Slabost jeho duchaplnosti blíží
se lehkomyslnosti.
Dovede ucinit odvážný krok, jen aby ilustroval
krásu jediné fráse. Stává se skleslým, avanturistickým,
zamilovaným sám v sebe, prázdným...
Ale i takový, jakým je,
zustává veren sám sobe. Je originálni,
nadaný a duchaplný,
vytoužený a elegantní v každé forme.
V.
Ruzné chyby ruského, francouzského
i nemeckého charakteru
vyvstanou plasticky srovnáním s psychikou anglickou. Bohužel,
anglickou kulturu nesnažili jsme se ani dost málo poznati. Ze
všech vlivu je vliv anglický nejslabším.
Jednoho dne pochopíme, jak mnoho jsme ztratili následkem
této odloucenosti,
nikoliv jen geografické, od Anglie. Prímý, nef)dvislý, vždy oporou sám sobe, s pevným osobním presvedcením, je cizím stádním
citíim. Proniká
své 'Okolí elastickým
rozumem, zkoumá podmínky - ncthcorctisuje
mnoho a neztrácí se v abstraktu. Alogický prírodne .je protikladem
ruského a nemeckého
dogmatismu. Smeruje k praktickému
poznání a touží jen po dosažitelném. Ion,
podobne jako Francouz, nemá sklonu k metafysice. Ve filosofii je pragmatik,
relatívista, pluralista, - »Tito
Anglicané nejsou žádnou filosofickou rasou« - praví Nietzschc
a nemá dosti slov, aby vyjádril
sv~ hluboké pohrdání. Anglicané dovedli však jako on poznati vše yulgární v soucasné
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Evrope, její plebejské, moderní idey. Nietzsche je slepým ve
svém pohrdání.
Nemi'.že proto pochopit vlastností,
kterými
Anglie predcí jeho národ, a které tvorí nejbohatší
evropskou
kulturu. Odsouvaj íc stranou všechno doktrinárství
zachranuje
5e toto vytrvalé a mlcenlivé pléme od zásahu intelektualismu
i obecne theoretických
idejí. Celé tvorení - ve všech oblastech
.:o-.
vyjadruje
se svobodnou
rythmikou,
neohranicenou
predpoklady a predem tvorenými s::hematy.
Ale - toto vše je rozcestím, na kterém se nachází naše inteligence., T,.1 jc ješte velice labilní ve svém vkusu, strašne nerozhodnou vc volbe. A nemuže vlastne b);ti jinak. Je mladá ješte,
nezesílila, není pI-ipiata k nekteré z vyšších kultur, a podléhá
proto náhodným vlivum. Jednotlivé
národní kultury pusobí na
ni pouze zvláštními
svými stránkami,
mnohdy protichudnými
naší povaze, dnešní naší duševní situaci. Z toho, co se prejímá.
nevybírá se ono základní, nepodražuje
se pronikavé
kritice:
,elek, obecnost, vdikost - vše zustává skryto našim zraktlm,
Nevychází se od rozumného,
strízlivého vztahu vuci nemu a
jeho projevu. Prikladnc
v literature. \"ctšina spisovatelu, ktcrá
se ovliviiuje, nevychází od základního poznání daného umelce
ncbo lépe dané literatury.
Ovlivií.uje se jedním dílem, jedinou
politickou
formou, jedním náhodným
poetickým
obrazem. A
mimo to je toto vnímání jen vncjší, povrchní:
nezasahuje až
ke korenum tvurcího cinu, nepozllstavuje
stop v dnešním tvo.
í·ení. Každý den vyhlašuje ~e prvenství jiné školy; vyhlašují se
nové smery, nové zásady, ohlašuje se })nový styl«, aby se 'mohl
poprít a zavrhnout predcházející
(nebo i obrácene). Ale krute
se zklame ten, který by v této cinnosti videl aktivní cin. Zahledte ~e na všc pronikave a objevíte:
fráse, prázdnou penu,
lehkomyslnost
a úžasnou domýšlivost.
Xaším cílem je: synthese všech vlivu _ kritické a hluboké
proniknutí cizích kultur a osvojování si pouze onoho, co odpovídá skutecné potl·cue. V2dálencjším
ideálem by bylo prijmout
v 5ebe nemeckou predmetnost
i hloubku nemecké mysli, živý
francouzský styl. protikladcm ruský mravní idealismus s drsnou
bulharskou prakticností,
abychom potreli suchý dogmatismus
_
svob0diJOU formu anglického tvorení, a zamenení našeho ohranicenf'ho individualismu
širokou všeobecností
i universálností
ancouzského.
ducha
Ale. kdyhychol11 mohli!
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J. Ed. Srom (Moskva):

Žurnalistika v sovetském Rusku.
1.
Jak známo, v Rusku existuje již po sedm Let diktatura proletariátu, provádená
komunistickou
stranou
ruskou. Pojem této diktatury zužuje pojem svobody jak
p.a omezený 'pocet lidí, tak i na omezené cásti cinnosti
jejich. Proto také nezná západoevropského demokratického pojmu »svobody tisku'«, nýbrž udeluje svobodu
tiskového projevu pouze v rámci sV)Tchzákladních idejí
a pouze tem, kterí uznávají princip trídní diktatury a
souhlasí se zásadními politickými, hospodárskými i kulturními názory dnešní vlády. Své odmítavé stanovisko
vltci demokratické svobode tisku motivuje dnešní vládnoucí skupina v Rusku približne takto: »Ve státe, kde
vládne kapitalistický
systém a nedotknutelnost
soukromého vlastnictví, je tisk výlucne v rukou vládnoucí,
majetné trídy, ponevadž hmotné prostredky jsou rovnež v rukou této trídy. Delnictvo a chudší rolnktvo
techto prostredkt't nemá a proto je zásadne ve špatnejší
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situaci v boji, jenž je za pomoci tisku veden. Ponevadž
v kapitalistickém státe práve mocné skupiny kapitalistické mohou se opatriti nejlépe touto mocnou zbrani
politického boje, je jejich posi'ce již tím mnohem výhodnejší. To však je nespravedlivo, nebot hrstka lidí si
muže takto pouhými financními obetmi zaopatriti nepomerný vliv na verejné mínení. Svoboda tisku v demokratických státech není svobodou v pravém slova
smyslu, nýbrž pouze konjunkturálním
využitím dané
situace, vytvorené dnešním právním rádem a tudíž neprímou a prímou exploitací pracujídch. Takovou svobodu pracující vrstvy nemohou za svobodu uznávati.
Naproti tomu diktatura proletariátu, vystavená na základne trídního boje, udeluje svobodu tisku v)'lucne
pracujícím, používá moci tisku v zájmu pracujících a
neuznává svobody tisku pro ty, kdož politi1cky chtejí se
zmocniti vlády nad pracujícími.«
K tomuto názoru nepriškl. sovetská vláda ihned po
vítezném svržení své predchudkyne. Na území sovetském existovala »demokratická«
svoboda tisku jen
s malými omezeními až asi do kvetna 19J8, ba pro jisté
levé skupiny socialistické ješte déle. Také rozhodnutí
o potlacení svobody tiskové vyvolalo pomerne znacnou
krisi v lttne sovetské vlády. Ale postupem doby, podle
toho jak se vyvíjela 'Obcanská válka a intervence, jak
sovetská revoluce vítezila a jak komunistická 'strana
stávala se v)'Lucnejší, - zmizel i ten zhytek volnosti
tiskového projevu, který po zúkazu z kvetna 1918 ješte
zustal.
Dnes jsme na celém území Ruska svedky
ovládnutí veškerého tisku periodického i neperiodického
výhradne komunistickou stranou. Jak veci nyní stojí,
nevidíme nikde na obzoru ani náznaktl nejakého uvolnení, stejne jako nevidíme žádných symptomu, jež by
ukazovaly. že by monopol
zákonnosti komunistické
strany mohl b)'ti prolomen nejakými kompromisy.
Tato základní vlastnost sovetského verejného života
pak pusobí, že dnešní sovetsk)' tisk má nelmlik v)'znacn)'ch a specifick~'ch vlastností.
Jednou z vlastností nejduležitejších je jeho usmernenost a soustredenost. Program komunistické strany
je dnes souhrn pri11'ciptl marxismu, praktické politiky
dané doby, direktiv Lenin'Uv)'ch i direktiv dnešního
vedení. Provádením tohoto programu jsou sloupce sovetského tisku prostoupeny, a to pocínajíc ústredním
'Orgánem vlády a strany a koncíc posledním týdeníckem zapadlého újezdního zák'Uutí. Jednotná linie ve
všem, stále a stále »údery v jediný bod«. Sedm let takov)-ch úderu nutne musí vésti k nejakým v)'sledktlm,
zvlášt, jsou-li vedeny obratne, záživne a zajímave.
Dnes tyto výsledky jsou již ze znacné cásti patrny,
Passivnost vnitrních neprátel dnešní vlády, probuzený
zájem milion tI drobných lidí o denní veci verejné,
akti,'ní podpora mas s ruského lidu, poskytovaná sovetskému systému. - to vš~chno je ze znacné cásti
spojeno s úsilovnou a houževnatou cinností sovetské
žurnalistiky.
Sovetský tisk snaží se priblížiti se k prosté i vyspelé
sovetské verejnosti co nejvíce. U nás mluví se mnoho
o »negramotném ruském mužiku«, kter)' neumí císt a
psát, protože carská vláda místo knih mu posílala radeji pálenku, Tento mužik však má tolik prirozen)'ch
daru a schopností. že priblížiti se mu je možno jen
s velkou dávkou dovednosti. Vytvoriti pak pro neho
list, kter)' by jej primel k tomu. aby již tenkrát, když
jej pouze slyší císti, sám zachtel nauciti se ctení, je úkol
zvlášt obtížn)'. Dnešní tisk sovetsk)' se za tento úkol
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vzal a provádí jej již po nekol.ik let. Rozumí se, že
hned nenašel metody nejsprávnejší, že vlastne dosud je
hledá a zdokonaluje. ale fakt, že v této své práci pokracuje s úspechy dosti znacn)'mi. Stací ríci, na pr,
»Kresta11'skaja Gazeta« (Selské Noviny) vydává nyní
denne 600,000 exemplártl a chce dojíti behem roku
do 2 miliontl! Samozrejme,
že s touto tiskovou
stravou vpravuje sovetská vláda zejména venkovu
ideologii svoji, pokud ovšem venkovan vubec je ochoten
ji prijmouti, ale pametna upozornení Leninova, že »je
nesmysl chtít udelati vesnici pres noc komunistickou«,
ciní tak velmi dovedne, ponenáhlu a dokonce zábavne
Stejne jako prostredí venkovskému, slouží sovetský tisk
i prostredí delnickému specielními orgány, jež zab)'vají
se co nejvíce otázkami delnictvo zajímajícími. Pri tom
však neoddeluje tyto dve základní a vládnoucí vrstvy
dnešního Ruska od sebe, nýbrž, opet pametliv impulsll
Leninov)'ch, použí vá takrka každé rádky k propagaci
ideje jednoty mesta s venkovem, »ztmelení« obou tech- \
to základen sovetské vlády.
Pro vrstvy intelektuálne nejvyspelejší, pro theoretické úvahy programové i taktické, pro zámysly politiky
vnitrní i zahranicní, pro oficielní vyjádreni vládních
osobností, pro žurnal,istickou korespondenci s cizinou
má sovetsk)' tisk také své representanty, v cele s moskevskými koryfeji, Cel)' tento složitý aparát pak ptlsobí, že máme zde jako konecn)' produkt verejné míncní obrovského s:átu, vytvorené do znacné míry umcle a v jednotn)'ch smernicích urcite vyhraneného' názoru svetového, "\niž bychom chteli zde rozhodovati,
jsou-li tyto smernice správné ci nikoliv, musíme pouze
konstatovati, že touto úsilovnou prací sovetského tisku
vytvárí se v Rusku ovzduší ú p 1n e odlišného rázu od
ovzduší ostatní Evropy, že od polsko-rumunských hranic až do Tichého okeánu a h1uboko do Strední Asie
existuje samostatný svet, oddelen)' od ostatního jakýmsi sklenen)'m poklopem·a
clfchající své vlastní
ovzduší.
K této vlastnosti sovctského tisku primyká jeho samostatný zptlsob podávání a reprodukce zpráv. Sovetsk)' tisk - veLiké slovo pro naše západoevropské nazírání - nelže a nevym)'šlí sensacní zprávy. To platí
pri nejmenším od doby skoncení obcanské v[~lky a zrušení blokády. V tomto ohledu muže b)'ti príkladem
snad všemu tisku svetovému. Kdežto na západe byli
jsme tisíckrát svedky zatcení Trockého, ranení Stalina,
atentátu na Budenného, vzájemn)'ch zatcení vlleletl, tisícerých povstání a neustálého vraždení, lze ríci, že
v sovetském tisku se o západe analogické myšlenky neobjevovaly. Objev'Uvalo a objevuje se tam však neco
jiného: registrují se zjevy, zajímající komm1Ístickoll
stranu svojí trídní bojovností. jako na pr. projevy nepokoju, politické, korrupcní affairy a to takov}'m zptlsobem. že vytvoruje se mínení, jakoby jin)'ch zjevu na
západe témer nebylo, Referáty z cizích státt"l jsou podbarveny vždy trídním stanoviskem, operl1jí velmi snad110rtlZ11)'mi císlicemi nedosti jasn)'mi zacasté samému
referentu a snaží se dodati dojem, že positivní práce
se »tam jincle« snad vtlbec nekoná, že existuje pouze
vzájemná revnivost tríd a státu a honba za hmotn)'mi
výhodami. Histori'ck)' materialismus se podsouvá pod
všechno. jako základní plotna, na níž vše jest vystaveno. Tím se stává, že reprodukce zpráv o faktech
nepodává tato fakta, jak ona vskutku jsou, n)'brž umístuje je do jistého rámce, v nemž získají zabarvení
souhlasné s cclko\')'11l toncm sovctské politiky. Zkrátka,
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i prosté reportérství stojí ve službách vládnoucího názoru.
Co do vnitrních vecí, je sovetský tisk nyní otevrený
až k f1agelantismu. Dovolí tem, kdož stojí na sovetském stanovisku, lícení riedostatku jakýchkoliv i používání naprosto nezastrených, ale snaží se i pri nejprísnejším posuzování, aby kritika byla positivní, t. j.,
aby vyverah z touhy po náprave, z príchylnosti k veci
sovetské, nikoliv z jízlivosti nad nedovedností, zlocinností, zlou vulí mnohých sovetských administrátoru.
Tolik upozornení na nedostatky, tolik pokárání viníku,
tolik drsného odporu proti zjevum nesprávnosti
nenajdeme snad nikde jinde, jako v sovetském Rusku;
tím nemá býti ovšem receno, že veškeren proces vnitrostranický v dobe vážných krisí odehrává se pouze na
stranách tisku.
Smernice i taktiku dnešního ruského komunistického
tisku urcuje výhradne komunistická strana svým ne}vyšším orgánem, jímž jest Ústrední Výbor. On stanoví, cemu má býti venována pozornost nejvetší, on urcuje, v cem hlavne a zejména má se projevovati P:JSObení tisku na delnictvo, v cem na rolnictvo. Pro zajímavost neuškodí uvésti nekolik pLtvodních direktiv
z nejposlednejší doby.
Podle ustanovení Ústredního Výboru z 1. prosince
1924 tisk sovetský má zvýšiti svoji cinnost, týkající se
vysvetlování telegrafních zpráv z ciziny a to jak patricnými poznámkami k nim, tak i pomuckami grafickými a odvoláním se na analogické zjevy drívejška.
Má si všímati systematicky hospodárské situace proletariátu ve všech dllležitých státech, jeho otázky odborové, má venovati zvýšenou pozornost bolševisaci jednotlivých sekcí Kominterny.
Všeobecnou informaci
musí vésti v liste rozhodne komunista, politicky vzdelaný a vyspel3r. Ze života strany musejí býti podávány
zprávy zvlášt peclive: soustavne je treba propag'ovati
zejména zásady leninismu a bojovati proti úchylkám
od neho. Velká pozornost musí býti venována nov3'm
príslušníkum strany, jejich politické výchove a praktické cinnosti, jakož i cinn'Usti mládeže. Propag'Uvati
otázku zvýšení výkonnosti pracovní, podporovati cinnost t. zv. delnických dopisovate[,ll pri odhalování zlorádu v prumyslových záv,odech a administrative, získávati k cinnosti ženy, všímati si zpusobu delnického života - tot disposice další. Sovetský tisk musí si všímati otázek v3rroby, odborového hnutí, venovati velkou poz'Urnost vš,em projevum života Rudé armády,
propagovati družstevnictví a státní obchod, poucovati
vesnici ve všech otázká:ch hospodárských. Nesmí však
získávati abonenty cestou donucovací, je prikázáno
pr,opagovati individuelní predplácení a zapovezeno provádeti špinavou konkurenci jiným listum sovetským.
Tisk sám se musí postarati o to, aby byl dodáván na
príslušný prllmyslov)T závod ješte pred zapocetím práce, nebo aspon pred polední prestávkou.

*
Pokud jde o typy sovetsk)'ch listu, jsme za posledních let svedky znacné rllZnosti. Máme nyní listy t. zv.
velké a noviny popularisacní.
Podle vyjádrení Lunacarského chtít oba tyto typy spojiti a dosáhnouti predsevzatého úkolu jediným typem listu, podobalo by se
soucasné honbe za dvema zajíci. Proto máme nyní
listy pro sovetskou inteligenci a listy pro sovetské bojovníky radové. Ovšem »Tzvestija«, »Pravda« jSOll
cteny i v nejzapadlejších vesnicích, a to proto, jak se
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trefne vyjádril v kterémsi ztraceném koute ubohý vesnický pop, že »když si je precteš, z~á se ti, jakobys sedel v samém Sovete lidových komisaru a naslouchal
jednání«. Ale pres to ve své masse továrna i vesnice
je ovládána listy menšími, popularisacními.
Tyto jsou prirozene dvou typu: delnického a rolnického. Podle zmínené instrukce Ústredního Výboru
obsah 1i s t u del nic k é h o má býti prizpus'Uben
vzrustající politické i kulturní úrovni vrstev neorganisovaných i mladšího pokolení komunistického. Delrtick)' list mllsí smerovati k prohloubenému sice, avšak
prec jen populárnímu vysvetlování všech otázek politicko-hospodárských
a stranick)'ch.
Má chápati své
úkoly s agitacního hlediska a soucasne prohlubovati
propagacní methody v hospodárství, v 'Utázce zV3ršení
pracovní výkonnosti leninismu. DeLnický list má venovati též dosti pozornosti vesnici a ukazovati delníkovi
na duležitost prátelského pomeru k venkovu. Naproti
tomu listy l' o I nic k é, muž i c k é, mají krome otázek vesnického života a selského hospodarení seznamovat vesnici se situací mezinárodní i vnitrní, s cinností komunistické strany a s kulturními i hospodársk3'mi smernicemi sovetské vlády. Rovnež mají všímati si života delnického, cinnosti prumyslu s hlediska
'provádení hesla »spojení rolnictva s delnictvem«. Tyto
rolnické listy mají 'Udpovídati úrovni rolnického ctenáre-predáka, pokud jsou to deníky a úrovni bežného
mužika, pokud jsou to t)rdeníky. Mužik-predák má za
spolupusobení jizby-cítárny, která postuprte zrizuj,e se
ve všech vesnicích, zastávati úlohu vudce, vysvetlovatele a rádce.
Specielním typem sovetským jsou n'U v i n y p I akát o v é. Za prvních let revolucních, kdy byl nedostatek papíru, byly i hlavní noviny vylepovány na nárožích témer pravidelne. Nynejší typ plakátových novin je však jiný. Jsou to místní listy v nejužším slova
smyslu, t. j. obstarávají v každém vetším prllmyslovém podniku, v každé 'Urganisacní jednotce školské,!
hospodárské, armádní. v každé vesnicce - úlohu informátora o nejbežnejších vecech místních a jen v širokých obrysech o novinkách vzdálenejších. PlakátovÝ
nebo nástenný I i s t del nic k Ý zabývá se v první
rade vecmi, týkajícími se tovární organisace a života.
Má ki-atické reliefn1. clánky, psané prístupným lidovým
slohem a ref.eruje o všem, co souvisí s denním životem
pri práci, jako: o kolektivních smlouvách, o nedostatcích výroby a jich prícinách, o vymoženostech techniky
a jich upotrebení na závode, o živote delníkll a jich rodin, o zájmech podniku, v nemž pracují atd. Všeobecne
politických clánku a úvah vl1bec nemá. List vydáván
jest zvláštním redakcním kolegiem, v nemž obycejne
je clen závodní bunky komunistické, zástupce mládeže
a pod. Je publikován v rukopise, vypadá casto neumele, casto velmi vkusne, je opatren illustra'cemi, karikaturami,
smešnostmi. N ástenné n o v i n y v e sn i c k é jsou považovány za velmi dllležitou pomucku
veškeré politicko-osvetové cinnosti sovetské vlády na
venkove. Spojovány jsou s jizbou-cítárnoll, ve které
bývají vyvešeny. V tomto smern velmi intensivní cinnost vyvinula zejména vdova po Leninovi Krupskaja,
od níž pochází pomerne nejsprávnejší obraz dnešního
stavu ruské vesnice. Také vesnický list nástenný bývá
veden cleny komunistické bunky a místní mládeží' za
pomoci ucitele nebo agronoma.
Listu má pomáhati
mestská organisace delnická, která nad dotycnou vesnicí prevzala kulturní protektorát (tento zjev je v Rll-
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sku nyní velmi castý a spocívá hlavne v podpore knihami a zábavnými pomuckami).
Redakcní kolegium
získává nejvíce spolupracovníku mezi mládeží a demobiJ,isovan:)'mi vojáky Rudé armády. Plakátové noviny
vesnické význacnou pozornost venují životu a cinnosti
vesnick:)··ch žen. Jinak si všímají vedení hospodárství,
nových method zemedelské práce, protežují vesni'ckou
chudinu, pestují spojení se školou. Na rozdíl od delnických nástenných novin podávají též politickou informaci, vesmes však primitivního rázu. Co do technického provedení stojí za novinami delnickými.
Jinou special,itou soOvetské žurnalistiky je systém t.
zv. delnických, selských. vojenských a jinošských dopisovateht
Jsou to kádry lidí, majících pri rozen:)'
smysl reportérský, vynikající nad své okolí sectelostí,
praktickými schopnostmi, pronikav,ostí. Úkolem jejich
jest podávati tiskovÝm orgánúm místním i ústredním
krátké a obsažné zprávy o všech duležitejších vecech,
jež se v jejich prostredí odehrávají. Instituce tato byla
zrízena ve vetším merítku asi pred rokem a došla velikého rozšírení.
Již dnes sovetské listy mají pres
50.000 delnických lwrespondentú,
kdežto selských je
ješte více. Znacn:)' pocet koOresPondentu je též v Rudé
armáde a mezi organisácemi jinošskými.
Od techto primitivních vesnických i továrnkh žurnalistu žádána jest i živá úcast v procesu výstavby sovetského státu. Oni musejí vcas UpOzorI10vati na nedostatky, odhalovati zLorády, pobízeti pochvalou v tisku
zvlášf dobre pracující atd. Je zde ohromné pole cinnosti a dopisovatelé dali se do ní s velkou vervou.
Mnoho prohnilého bylo jimi vcas odhaleno a odstnneno. Ovšem práce takovýchto nových »štik v rybníce« stala se záhy nepohodlnou všem postiženým a koOrespondenti vyvolali proti sobe takovou zášt stoupencu
vesnického a továrního nepotismu, že páchány byly
proti nim nejrllznejší
násilnosti,
koncivší dokoOnce
i vraždami.
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mladé adepty žurnalismu.
jak dále bude ukázáno.

Již nyní se to skutecne deje,

II.
C h a r a k t e r i s t i k a n e k t e r Ýchci úle žit e jš í c h i s t u s o vet s k ý c h.
Abychom si ucinili ponekud jasnejší obraz o tom, jak
vypadají sovetské l,isty a jak jsou vedeny, podáme zde
charakteristiku nejhlavnejších a to jak listu »velkých«,
tak i novin popularisacních.
K velk5"m listllm sovetským patrí v první rade listy
moskevské. Vycházejí sice také v Petrohrade, Charkove, Odese, Rostove, Baku. Tiflise listy v·elikého typu.
ale jsou to prec jen listy provinciální i když vycházejí
v hlavních mestech nekteré ze sovetských republik, neh
v dllležitém stredisku prumyslu a obchodu. Z moskevských v první rade zasluhují zmínky »Izvestija«,
»Pravda« a »Ekonomiceskaja Žizn«.

I

i

I. I z v e s t j a.
Od pocátku revoluce až do 14. cervence 1923 byly
»Izvestija« oficielním orgánem »Všeruského Ústredního v:)'konného Výboru sovetu delnických, rolnických
a v'Újenských zástupcu«, jakož i »Moskevského s'Úvetu
delnický·ch, rolnických a vojenských zástupcu«. Od tohoto dne cástecne zmenily své záhlaví a staly se oficielním listem »Ústredního v:)'konného výboru Svazu
sovetských socialistick:)'ch republik« a soucasne také
»Všeruského ústredního
\'ýkonného výboru«. V dúsledcích prijetí nové ústavy a nové ústavní formy nesou také v záhlaví hesl'Ú ruské rev'ÚLuce",»Proletári
všech zémí spojte se!« v šesti jazycích v ústave uvedených a sice velkoruském, ukrajinském, beloruském,
gruzínském, arménském a turkotatarském.
List mívá
obycejne 8 stran velkého formátu, 55krát 65 cm (v nedeli i za zvláštních príležitostí, jako jsou sjezdy, výrocí
revoluce a pod. i více), mimo to jednou neb dvakrát
týdne pouze 6 stran, z nichž poslední, nekdy také dve,
První prípad podobného násilí stal se v ukrajinské
venovány jsou insertum. V nedeli krome toho také
vesnici Dymovce, kde vlastním bratrem byl zavražden
cást strany první. Až do podzimu 1921 insertu ani
selský korespondent Malinovskij. Ukázalo se pak, že v »Izvestijích«, ani v jiných sovetských listech nebylo.
slabomyslný bratr byl pouze nastrcenou figurou tlupy
Tová hospodárská politika i zde ucinila prulom. Insemístních vlivných lidí, kterí pevne se usadili v selském
rují ovšem velkou vetšinou státní a družstevní podniky
sovete a autokraticky vládli, hospodaríce výhradne pro
(státní obchody, trusty, banky), soukromých insertu je
sebe. Tat'Ú událost rozvírila verejnost celého Svazu,
mizivé procento. Inserování je velmi nákladné, pribyla však pocátkem nejen zvýšené cinnosti všech deL- bližne 20krát
dražší než v nejvetších listech ceskonicko-selských dopisovatelu, nýbrž i nových útoku proti
slovenských.
nim. Nyní je situace taková, že nemine takrka dne, aby
Na úvodní strane listu na nejprednejším míste umínebyly ohlašovány n'Úvé násilnosti proti prispívatelúm
sten je strucný 'Obsah císla, další cást predního místa
novin. kterí nebyli dosti oOstražiti a uverejnovali mnoho
vyhražena bývá duležit:)'m oznámením vládním neb
intimního ze života vesnických vládcll, pusobíce tak
komunistickým, jako jsou: svolání svaz·ového sjezdu
k jejich bezohlednému odstranování.
Sovetské, listy
sovetl't, denní porádek sjezdu, kongres komunistické
zrídily o techto událostech zvláštní, stálou rubriku,
strany, kongres Tretí Internacionály a pod. Pod tímto
den ze dne se rozširující.
Ochrana pseudonymy zde
sloupcem následuje pak úvodnt clánek politický, kter:)'
nepomáhá a státní správa vidí se nucena koresponoOdsamého zacátku vycházení listu z prevážné vetšiny
denty specielne chrániti zvýšen:)'mi výmerami trestními
bývá témer denne psán ]. Steklovem, chefredaktorem
a pod.
»Izvestijí« a hlavním jejich spolupracovníkem.
Pouze
Mezi tímto typem korespondentú
pocíná pronikati
v dobe dov'Úlené, která poprvé v r. 1923 byla ponekud
myšlenka pevné organisace. Zatím jsou v jistém orgadelší, nahrazuje jej jiný ze sovetských žurnalistu, ponisacním kontaktu pouze spolupracovníci téhož listu
sledne Vilenskij-Sibirjakov.
Politický úvoOdník bývá
na pr. P r a v d y«, »1 z v e s t i j« atd., kterí konají
venován pravidelne akutním problémum politiky mezii sjezdy svých delegátll v celostátním merítku. Postunárodní, jím tlumoceno bývá oficielní stanovisko sopem doby jiste dojde k organisaci ústrední, címž dodá
vetské vlády ke všem otázkám, jež se práve vynorily.
se celému hnutí jednoOtnosti ješte vetší. Podotknouti
Sloupce strední venovány b:)'vají detailním zprávám
dlužno, že touto organisací dopisovatelské služby tvoOrí i telegramum o nejakutnejších událostech mezinárodse zároven obsáhlý reserv·oir, z. nehož možno bude bráti
nÍoCh. Tam bývaly denne nejcerstvejší zprávy z front
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losti v živote odborovém, uverejnovány jsou velmi zaobcanské války, z janovské konference. pri zmenách
vlád evropsk)"ch státu, z okupacního území poruhrjímavé cestopisné crty rllzn)'rch náhodn)"ch i stálých koského, z Nemecka v dobe ríjnov)'ch neDokoiu 1923, respondentu, posílan~'ch na agitacní neb informacní
z procesu s vrahy Vorovského atd. atd. Tam b5'vají
cesty, ci na vedecké v}·pravy. Zprávy z jednotliv)"ch
vetších mest a krátké studie z vhazného života ventéž vyjádrení predních pracovníku sovetsk~-ch k denním
otázkám života vnitrního, otevírají se diskusse o prokova koncí tuto velmi zajímavou a poucnou cást.
blémech politick)'-ch, hospodársk~-ch i kulturních, všechNásledující oddelení venuje nekolik rubrik ciste hono ovšem v duchu komunistického názoru svetového a spodársk)'m záležitostem. Lící se v nem strucnou fors hlediska zájmu sovetské vlády. Diskusse casto b)"vají
mOu všechny otázi<:y,které se v poslední den projednávelmi útocné a dravé, hranicí mnohdy s flagelantivaly v hospodársk)'Ch institucích sovetsk)'ch jako: sosmem, jak dríve již bylo podotknuto, ale pres to vevete práce a obrany, státní plánové komisi, hospodárdeny jsou vždy jednotn)m
komunistick)'m
duchem,
ských poradách atd. V rubrice »Život ve strane« pokter)' až dosud v každou dlVíli spolecného nebezpecí
dávají se strucné zprávy o dllležitých faktech v komubyl hotov na ráz odvrhnouti všechny názorové difenistické strane, UPOzorllováno jest na nedostatky, korence a postaviti se takrka jednomyslne za stranu i vlámentovány jsou úspechy agitacní, kulturní a jiné.
du a za její rozhodnutí a opatrení. Již po dobu asi jedSpeciální cást tvorí oddíl o jednání v ústredních
noho roku strana prvá bývá opatrena politickými kaúradech
a dekrety, estanovenÍ a narízení vlády. Tam
rikaturami na denní themata vnitrní i zahranicní. Kanajdeme
všechny dekrety Sovetu lidov)'ch komisaru
rikatury dodávány jsou nejlepšími ruskými umelci toi Ústredního výkonného výboru, to je vlastní, origihoto gel1ru, zejména Deni, Jemifovem a Moorem.
nální sbírka zákonll a narízení. Následuje pak ješte
Strana druhá mívá v kratick)'ch odstavcích drobné
, cást ciste moskevská, hlídka organisacní. sDortovní a
zahranicní tel,egrafické zprávy z jednotlivých
státu'
zprávy tyto vesmes jsou dodávány telegrafní agen~ právní a za nimi již jen dosti obsáhlá hlídka kulturní,
nadepsaná »Diyadlo a umení« a dvousloupcové oddetu~ou R o s ta, .b)'vají velmi rychlé, v podstate správné,
lení soudní. Seznam vyhlášek o SChllZÍch, prednáškách.
ovsak ono promknutí duchem, jenž jest cizí obvyklému
divadlech zakoncuje cást textovou a zahajuje rubriky
prostredí západoenopskému,
i zde se velmi dobre po- insertnÍ.
cituje. Velká pomerne pozornost venována jest státum
Do konce 1924 vyšlo »Izvestij« celkem 2334 císla.
asij:,k~·~. in~on~;ac~ o I:ich jsou soustavné a obycejne
Sefredaktorem od samého pocátku je J. Stc k I O\'.
spravne vystihUji situacI. Symptomatické je, že »IzveDenní náklad obnáší okolo 400.000 výtiskll.
stija«, stejne jako ostatní listy sovetské si v cizích
státech všímají v prvé rade hnutí delnického stávek
krisí. v~-buchll nespokojenosti. delnického zákonodár~
Vzpoura žen.
ství, cinnosti jin~'ch de]njck~'ch stran a jejich predákll,
»Xa
své
ceste
životem
steží pozorujeme povlovné, lec neustálé
pomeru dotycného státu k sovetskému Rusku atd. Zmeny vlád, krise vládní, uzavírání mezistátních smluv a promeny, trebaže se odehrávají pred našima ocima, - praví
Gibbon ve své »Historii úpadku a pádu rímského imperia«. pod. registrují se méne pozorne, suše, bez komentárt"t.
Celá serie prícin a následku znemožnuje,
aby naše obrazotvorPo této rubrice následují clánky diskussní vetšinou
post plne obsáhla rozdíl mezi minulostí a prítomností.
Kdyby
\'nit!·opol.iti~kého rázu a politick)' feuil,leton, psan)'r vý- však bylo možno preklenouti mezeru mezi dvema hislorickými
znacnynll pery. Na tretí strane je v nich pokracováno.
momenly, pak by pozorovatel proste nevycházel z údivu«.
Jen tehdy, odbývá-Ii se nejaký dllležitý sjezd neb zasePoužiji dvou momentu z historie anglických mravu, abych
dání, bývá celá další strana, ba nekdy i dve až tri vedokázal
ohromnou zmenu, která prošla bez povšimllutí. První
novány velmi presn)'m referátum, které reprodl~ku jí
z techto momentu spadá do roku 189-1, druhý do listopadu roku
zej,ména reci predních mužll lády podle stenograf~1924. V roce 189-1 vyšel v Anglii román »Žena, která se odckeho protokolu. V dobe nejposlednejší lze však i zde
vážila«. Autorem románu byl svého casu proslulý sociolog a
pozorovati obcas urcité sestrucnení. Referáty O debabiolog Grant AJlen. »Thema mne cele zaujalo, - praví ve svých
tách b)"vají vubec strucnejší, ale reproduku jí pokud
možno verne i reci ducha oposicního. Bylo však cel- poznámkách, - psal jsem, hore nadšením. Vložil jsem do svého
kem málo prípadu, kdy vnitrne-stranická
censura za- díla celou duši a vše, co mne bylo osobne drahé. Mnoho jsem
pracoval a mnohokrát prepracovával
každou kapitolu, tak dlou·
me~ila ;l\'erejnení .urcité oposicní reci. (JI a pr. diskusse
ho,
pokud
dílo
nebylo
hotovo«.
OSl11skeho o Lenmov)-ch myšlenkách pred XII. sjezKdyž si precetl ruk.:>pis vyd'lvatel, zhrozil se a prátelsky radil
dem komunistické strany na jare 1923.)
Grant Allenovi, aby jej rychle hodil do kamen, dríve než jej
v. ~~, tedl:ž~ ;nístech b)'vá UPOzorllováno na nejdt"tlenekdo spatH. Autor neuposlechl a vydal román vlastním náklaz~teJsI vmt.rnl problémy Ruska, tam hlásány jsou
dem.
Hned na to strhla se v novinách nevídaná boure. Jméno
vsechny bOJe na rllzn)'ch vnitrních frontách (proti hlaGranta Allena bylo vyslovováno s hrtlZ011 a s odporem. Autor
du, o podpore armády, aviatiky proti polním šklldcllm
úplatkársh'í, proti tajnému hotovení pálenky, pro po~ byl proklínán j::lk v novinách, tak i s kazatelem, na meetingách
i v prijímacích salonech.
n:oc, stu~entstvu atd.). Tam najdeme též další poliHomán byl prohlášen do té míry za neslušný, že jej všichni
t1C~yfeU111etor:}1~thémé!; obycejl;e z života ciziny, prí- knihovníci nadobro pustili se zretele. Z kritických úvah, zabýspevky zahramcmcll dopisovatel u, tam nacházejí se též
vajících se románem, byla by celá literatutra.
A všechny sou'
ohlášky schuzí dt"rležit)"ch komisí a jeden nebo dva
hlasne tvrdily, že nikdy ješte neobjevilo se v Anglii neco odporz nejvýznacnejších insertll.
,Další str~na prináší rubriky z jednotlivÝ'ch svaz 0- nejšího a nemravnejšího, než »žena, která se odvážila«.
Z této kupy kritických
statí vybírám jednu; napsala ji slavná
vych republIk, v, nichž l,ící se no\')' život v techto útvaspisovatelka
Milicent Fawcettová.
»Odhalujíc«
tajné zámysly
:~ch a\lton~mních: J:O~l tam též zprávy z armády, ze
Grant Allenovy, útocila na ncho takto: »On skutecne chce zniZlvota vesn~~e,.vYJad~u)e se tam radost nad postupn)'(l1
rLl7.kbdem JlI1ych pohtlck}'ch stran, lící se hlavní l1clá- citi manžebtví, chce zpl'etrhati rodinná pouta; skutecne veJ-í, ,e
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:ienino panenství jest ukrutné a škodlivé. .. Autor uprímne nenávidí svoji rodnou zemi, proklíná ji a praví, že jest pokryta
svrabem dustojnosti.«
Neméne patheticky a efektne slecna Fawcettová také koncí: »Opice a t r, žijící v muži, vystupují
nekdy proti tem svazkum,
kterými
civilisace spoutala
jeho
smyslnou vášen. Do té míry, do jaké civilisace roste, opice a
tygr slábnou. Obcas se ovšem pokoušejí
roztrhnouti
pouta a
tlumene rvou. Dokladem toho jest román Granta Allena«.
Ctenár si be'W0chyby pomyslí po prectení tak hrozných narcení, že »Žena, která se odvážila« jest román, lícící nepokryte
a smele ruzné scény, jako na pr. »Garsonka«. Tento predpoklad
jest však úplne mylný. V strašném tom románu není vi'lbec niceho strašného ve smyslu »smelých« výjevu. Není v nem niceho,
co by nebyla napsala George Sandová. O mnoho desítek let
dríve. Jeto
román anglické Lelie, Germanie Bertonové, reálnejší,- lec méne odhojné, než byla hrdinka
George Sandové.
Stenio románu, s nímž hrdinka vstoupí ve volný svazek, nechtíc
jej spoutati, není básníkem, jako u francouzské
spisovatelky,
ale ma1íf. jménem Anen Merrik. Hrdinka
však nesnesla všeobecnch0 odsouzení svého pomeru a otrávila se.
A nyní nahlédneme do roku 1924. Anglický knižní trh je nyní
doslovne zaplaven romány, nepokryte se zabývají;;ími
»pohlavní
otázkou'<, »Všude setkáváme
se s touto otázkou«, žaluje
kritik. "Žena, jež se odvážila« jest naivním žvatláním petileté
olcicky u srovnání s takovými spisy, jako na pr. »Uliss« nebo
»Duha«. O cem pojednávají
tyto romány? Dovolte mi, abych
úvodem citoval úryvek z prednášky dra I-fadfielda, prednesené
v listopadu roku 1924 v Britonu. Hadfield jest proslulým lonrlýnskýrn lékarem a clenem
Sex Committee
spolku »Sores«,
v nemž jsou plnou polovinou zastoupení duchovní anglikánské
církve. Tento spolek studuje s hlediska obnoveného krestanství
otázky soudobé sociologie, mezi jiným i otázku pohlavní, je-li
totiž možno nazvati »soudobým« problém, starší než prarodice
z ráje Spolek »Sores« navrhuje k rozrešení této otázky »bezpec.ný prostredek«:
kontrolu rození. Doktor Hadfie1d prednášel
v Britonu clenum spolku »Sores«. Zajímavo jest, že mezi jiným
konstatoval:
»Podle mého názoru blížíme se k období, kdy se
volná láska projeví neobycejne
intensivne.
Již nyní vyskytuje
se v rozmerech, které by byly mocne zatrásly minulým pokolením«.
Jest již velmi mnoho radikálních
spisovatelú, lékari'l, KneZl
a verejných
ciniteh\ kterí mají ve svém programu
»kontrolu
rození« a žádají; aby vláda urcib odbornou komisi ke studiu
prostredku,
které by lépe a bezpecneji než všechny dosavadní
prostredky
toho druhu zabránily pocetí. S tímto požadavkem
vystoupila nyní lékarka Marion Phi1lipsová. Podobné požadavky
predložila v ríjnu ministru
národního
zdraví deputace, v níž
byli m. j. také romanopisec
We11s a žena proslulého ucence
socialisty Bertrama Russella. Jen za tím úcelem, aby byly vynalezeny prostredky pro zamezení pocetí, doktorka (nikoliv medicíny, ale filosofie)
Marie
Charmichael
Stopesová,
nynejšr
predsedkyne
»Spolku pro konstruktivní
kontrolu rození a vývoj
rasy«, nejen sepsala radu knih, nýbrž i otevrela v Londýne
»kliniku<<. A když lékar Halliday Sutherland nazval její klinIcké pokusy »ohavností«, pohnab jej pred soud pro nactiutrhac"tví. Soud rozhodl ve prospech Marie Stopesové a odsoudil
obžalovaného
k pokute sto liber. sterlinkll. Rozsudek byl však
lordy zamítnut a lícení bude obnoveno. Nutno dodati, že Marie
Stopesová má na své strane celou radikální Anglii. Do této
chvíle byli to, nemýlím-Ii se, jen katolictí duchovní, kterí projevili své sympatie dru. Sutherlandovi,
t. j. odsoudili »kontrolu
rození«.
»Otázka kontroly rození má pro anglické ženy tak ohromný
význam«, píše lékarka Marion Phi1lipsová, »že je prímo nepochopitelno, proc ministerstvo
zdravotnictví
ješte váhá urciti
komisi pro vynalezení prostredkll zamezujících
pocetí«. Román,
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který vyvolal roku 1894 takovou nelibost anglické verejnosti,
rozhodne odsuzoval »praktické malthusiánství«,
jak tehdy nazývali »kontrolu
plození«. »Skutecný
muž, který má možnost
milovati, musí milovat, pokud je mladý,,; hlásá onen »strašný
román«. »Taková
je prední nevyhnutelnost
života. -Živobytí,
ošacení, výdelek, - to vše ustupuje stranou pred hlavni, nevyhnutelnou potrebou. Jest nekolik teorií, které usilují o zamezení vzrustu populace. Tu nejšpatnejší
a nejsprostší
navrhli
mal thusianci«.
Toto napsal muž. V mezidobí let 1894-1924
vstoupila
v Anglii do areny verejného
života žena. Behem techto
ti'iceti let došlo k cemusi nezmerne vetšímu, než k pouhé realisaci touhy Dickensovských
vnucek Agnesy, Be11y, Dory a Kitti:
k úcasti žen pri volbách do parlamentu.
Došlo ke - vzpouie
anglických
žen proti osudu ženy vúbec.
Urciti rozsah této
vzpoury jest dosud težko. Anglická žena, která v minulosti
v~dy stála ve stínu muže, k nemuž vzhlížela vzhuru, tato žena
nyní dosáhla rovnoprávnosti
a: bourí se proti rádu, zavedenému
a po staletí udržovanému
jejím velitelem. Bourí se i proti
kodexu morálky, ktery vypracovali muži a který je pro ni tolik
v)'hodný. Jsouc príslušnicí
národa, majícího v oblibe delati
vše dltkladne, Anglicanka
zvolila pro svoji vzpouru praktickou
formu. Úkolem mojí úvahy není rozsouditi,
je-li pocínání
anglické ženy správné ci nesprávné, rozumné ci nepredložené:
já pouze konstatuji
skutecnost.
Londýn.

Diol1 1'0.
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O hercích a hereckách soudí se všeobecne, že jsou
to otupelí lidé. Je tomu však pravý opak. Jsou precitlivelí, prístupni dojmltrn mnohem víoe než ostatní.
Dllkaz toho vidíme casto v živote. Stane se, že na
ulió vuz povaIí díte a sebehne se zástup, lidí, kterí
vníma jí výjev dle svých disposic: ten prihlíží mlcky,
ten dá výraz svému vzrušení výkrikem, Mohu vás
ubezpeciti, že naskytne-Ii se k tomu herec nebo herecka,
zpravidla omdlí. Naše povolání, prináší s sebou stálé
vzruš,ení, Ale nejen takové, které se na nás se strany
verejnostti nejvíce pozoruje a zároven nejvíce odsuzuje.
Ži jeme sioe v stálých osobních zápas,ech mezi sebou,
jsme žárlivi jeden na druhého, ale kdykoliv stihne nehoda j,edn'Otlivce v soukrOl1TIémživote, tu byste mel videt, jakou pr'emírou citu osvedcuj,e se vzájemnost
ostatních. Tohoto ótu v obcanském sveta nikdy nenalezneme. Pravéh'O prátelství, vrelé, verné príchylnosti
najdeme j,en mezi svými, To vše dokazuje, ž'e herci
jsou nikoliv otupel'Í, nýbrž v nejvyšší míre sensitivní.
Plocha vnímání je u nich citlivejší, v,ymetenejší, zpracovanejší než u jiný'ch lidí. Snac1l{'ento výjimecný Mav,
v kterém herec ži je a tvorí, je chorobný, Ale pak této
chorobn'Osti k vnímání herec nutne potrebuje. Herci
sami neradi se k tomu priznávají. Myslí, že je to vada,
ale zatím je to jejich prednost. Mám zajímavou vzpomínku na své první vystoupení na N ár'Odním divadle.
Vystoupil jsem - je tomu práv,e tricet let - v 'Odpoledním predstav,ení »OtheIa«: bylo tehdy zvykem, že
zacátecníci meli vyhraZena jen 'Odpolední predstaV'ení.
Pfeehod z malého plzéíského divadla pllsobil na mne
mocnými dojmy, Jeviš<te Národního divadla pripada10
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mi jako rynk, j,ehož rozlehlost mne uchvacovala stejne
jako zvýšená cinnost komparsll. Ale nejvíce mne zaujal ciste herecký postreh z vystoupení Bittnera, her)'
hrál Taga. Když ve ctvrtém dejství Jago kape jed žárEvos,ti Othelovi do duše - Bittner mel v tomto okamžiku zelené oci. Pricítal jsem zprvu tuto podivuhodnou zvláštnost 'Svému vzrušení, kterým na \mne
pusobilo první vystoupení. Ale hrál jsem s Bittnerem
po druhé, po tretí, po desáté - a "ždycky v oné scénc
jeho oci, jichž priroz,ená barva byla šedá, zmenily se
v zelené. Dlouho jsem si lámal hlavu nad ,tímto úkazem, neveda jak si jej vyložit. Až po letech v hovoru
s drem Baylonim, známým okulistou, vyslovil jsem
mimochodem otázl{lll: je-li možno, aby Lidské oko
mohlo zmenit svou prirozenou harvu. A tázaný mi
odpovedel: Zabývám se studiem ocí pres trioet l'et a
mel jsem jen dva takové prípady - jednou u cloveka,
který mel manický záchvat a skoncil v blázinci, a podruhé u cloveka umírajícího. VyložiL mi pak, že clovek muž,e meniti barvu ocí jen v nejvyšším extatickém
vzrušení. Když jsem mu sdelil prícin'iJ, proc jsem se
ho na to ptal, rekl: O Bittnerovi to verím - umel se
tak vžít do svého v)'konu. To rekl okulístao
herci,
který se stejnou vášní a duševní silou hrál vždy, žije
jen umení a nedelaie rozdílu mezi publikem, mezi
predstavením odpoledním a v'ecerním, jak to delají
herci dnešní. Prací svedomitého herce rozumí se tedy
nepretržité v,ydraždo"ání
citlivosti nervové soustavy
na nejvyšší stupen, s kterÝm lékari se shledávají jen
ve výjimecných stavech chorobného vypetí celé hytosti. le ovšem otázkou herecké individuality, jak ovládá
nástroj svého umení. telo, zdali snadno ci nesnadno
se "žívá do cliktovaných stavlI a zase se z nich dostává. V podobnéextasi
jako Bittner tvoril Šmaha.
Uchvátit hrou dával se zejména Vojan. Kdyby nebyl
Voian bral svou prá'ci tak silne, byl by ješte zde. N ebot sklály jej tak rychle do hrobu silné dávky vzpušení
a prepínání pracovní energie, protože mel slabé srdce.
liný typ pr,edstavoval Mošna. Mel sebe v moci na
povel, at to byl plác ci smÍrch a rychle byl zas z toho
venku. Jeho zprlsob byl rozhodne zdravejší. Mošna
i kd'yby byl žil trebas sto let, nebyl by se dostal dO' stadia duševní poruchy, v kterém na pr. umíral Šmaha.
- K e k t e rým r o 1í m z v á š t e j s t e s e v r acel behem
své dlouhé
herecké
dráhy?
- Neivke doma cítil jsem se vždy v roUch Shakespearových a Ibsenových.
- P o važ u. i e tet é ž t Yt o a ti t o r y z a n e jlep š í š k o l'u pro her c e ?
- Ano, u nich se herec muže nejvíce naucit. Ponevadž nepripojují
žádn)Th podrobnejších
pokynu do
textu, nestaví herce do korsetu poznámek a žádají na
nem, aby znal celé dílo oel hlavní role do poslední episody. Takto aspon je herec v Shakespearových a Ibsenových rolkh nucen, aby sám nejvíce prinášel a pridá"al ze své vlastní hrivny. Všechny tyto role byly
hrány nejruznejšími zpusoby. A vžely se to osvedcilo.
Tak na pr. Hamlet, který - jak již T'llrg,enev ukázal
- ve skutecnosti byl voelnat)' chorobný clovek, má
dnes tradici snivého prince. l\ také Ibsen se prizpusobu;e vkusu doby a z'eme, kde je hrán.
r o f e s o r K r a u s na p s a 1 kdy s i, že se
nekterá
dramata
Ibsenova
hrají
u nás
prí I i š p o n u r e.
- Poucila nás v leccems již drív,e I-Iéiningsová,
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která tvorila všechny hrdinky Ibsenovy pod jeho osobním vedením. Pri studiu »Divoké kachny« na pr. naznacovala na zkouškách místa, pri kterých prý Ibsen
chce, aby se publikum smálo. Ale Kvapil jí tehdy v,ysvetlíl, jak by leckter)' takový pokus, V}'poctený na
publikum severské, selhal u našeho. A já tehdy práve
poial js,em fotografa zcela odlišne od j'eho predepsané
podoby: z pllvodního vycpaného vykrmeného chlapíka
udelal jsem muže hubenejšího, žive;ší "Jetory, nervosního, povídavého. Ostatne k takovým zmenám dával
Ibsen sám plnou volnost, ie-li pravdiva anekdot{l z jeho
pobytu v Mnichove, kde Nemcum, chtejícím dávati
ieho "Noru«, na j,ejich bezradné dotazy odpovedel:
Hra ite to tak, aby se to líbilo obecenstvu!
- K t e r é z do m á c í c h a u to r u p o važ uiete za skute,cné
divadelrníky?
- Rozenými dramatiky byl snad jen \ Bozdech a
Stroupežnický. Ceské herectví se tak težkopádne vyvíielo, protože tak težkopádne se vyví jela dotpácí dramatická literatura.
- Ne mys 1í t e, že jen tež kéž i v o t ní p 0m e r y n e d o vol
1y r o z vít i s e p n e t a k 0vému
talent'u.
jak)'1ffi hyl Tyl'?
- Tyl má, myslím, jednu velkou zásluhu. Velké je
nikoliv to, co pro divadlo napsal, Co chtel, ale to, že"
naucil venkovského cloveka císt a také myslit, 11aivne
snad. ale že jej prece k tomu primel. Z jeho her jsou
ien ty dobré, z kter}'ch voní cešství - takoVÝ »Strakonick~' dudák«, taková »Palicova dcera«. Ve v,etšine
však cítíme jen vídenskou raimundovštinu
a mllžeme
jeho dramatický odkaz považovati za príležitostnou
1iteratruru, ktrerá by hyla asi sotva lepší i kdyby byl
mel na její zpracovární více kdy a vke vhodných možností.
ebot chci tvrditi, že co v nem bylo, také dal.
To spíše u Šubrta težká zodpovedná práce organisacní
a správní, kterou ovš'em stejne dlužno pripocísti k aktivum ceského divadelnictví, nedovolila, aby ieho dramatické dílo bylo takové, jak)m je míti chtel. Vadila mu
ovšem také ieho povaha. Bylo v ní cosi lvího, útocného ve skoku, kte,ý se neopravocval. když selhal.
Dotkl
jste
Se souvislosti
vývoje
n a š e h o her e c t VI í s n a š í d r a m at i c k o u 1it e r a t ti r o u, v k t oerév
i dít e z á p a s s p 0me r y i s v a s t n í n e m o h O' u c n o stí.
V y.rostli
tedy
naši
velcí
herci
jen
z cizí
dramatické
literatury?
- Nikoliv. Her,ectví jako každé umení potrebuje
národní pLldy. KdybychU'm si odmyslili od Vojana
spolupráci jeho domácích pomocníkll, nehyl by to již
-v,oian. Ani Shakespearové a Ibsenové by mu nebyli
pomohli. Snad ;en anti,cká tragedie mohla prispeti
k !"lIstu novodobého heroe bez ohledu na domácí pudu.
Ale to ie otázka, která souvisí s vÝVojem novodobého
herectví vubec - ponevadž teprve v nové dobe mohly
býti anti,cké tragedie umel<ecky zpodobeny. Oidipus
král nebo král v »Antigone« jsou pravou studnicí pro
dnešního herce. Klassicism recký dovede povznésti celou duši hercovu. Aristofanes i,e pravým bohem komiky. Po takovém velkém klassickém hrdinovi když
dostane dnešní herec postavu ze života, y kterém sám
ži je, pak vytvoriti ji je mu tak snadno jako vyloupnouti z orechu jádro.
- Kam dle vás jde V)'voj
herectví?
- Míníte-lri souvislost s ruznými smery dramatické
literatury, nemeLo herectví od té doby, co bylo POV)'-
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šeno na stupen svobodného umení, Výv'oj snadný. Nej- tu úcastnila spolecnost, co v ní zustavil zpLtsob jejího
více prohrešil se na nem nemeck.), romantism a po- zamestnání, co z ní krátce uhnetla celá forma jejího
života -- pokud má vše to vliv na ten nynejší stav,
zdejší vlna romantikLl francouzských, jako Huga, Dumasa, v jejichž hrách herec nemohl býti pravdivý a v kterém je predvádena. Jas a stín jde cel),m naším životem a 'Obráží se v celku i jednotlivostech na našem
podával jen utopie lidského smýšlení a jednání. Teprve
Herec o tom premítá a záleží na intenrealism vracel po tomto výkyvlU herectví ,da jeho pri- vystupování.
rozeného težište. Nejprve zasáhl realism rusk)'. Ale site, s kterou vše zformuje tak, aby výsledky podnikchybel západ, kde se realism nejsilneji projevil v ro- nutého studia ucinil prístupné diváku. Jsou rtlzné zpumánu. Kdyhy byl Zola psal pra jevište, mohlo dnes na soby, kterými se za'chycují stopy tohoto studia. U mne
celém svete herecké umení stát mnohem výše. Nebot každá propracovaná úložka hemží se poznámkami:
znackami modrými, cervenými, cernými, podtrhovábyl to teprve realism, kter5' ucil herce mluvit s jevište.
ním
urcitých slov, postranními glosami, kde oznacuji
Také našemu r<ealismu pripadl tenta duležitý úkol ve
vášne,
povahy jménem nebo pouze náznaky šipkou,
výchove hercu. Ten zpusob, kterÝm tvarili své postavy
koleckem. Nikdy se neodchyluji 'Od tohoto zpLtsohu
Stroupežnický a Tirásek a kterým zpodobení našeho
studia pomocí jakési tajné abecedy, která byla stejná
života dostoupilo nejužšího kontaktu s publikem, mohl
když
mi bylo osmnáct let jako dnes. Nejvíce odstínLt,
dáti vyrllsti Šmahum, Mošnllm, Slukovum a VojanLlm.
které .si takto zachycuji, pribude mi behem zkoušek.
Díváte
'se též
s tah ota
hled.iska
Memorování je ta nejmenší herecká práce, ponevad:l.
na herecké
studium?
- Vycházím predevším z predstavy o nutnosti in- pamet hercova je vycvicena, žírná, citlivá a osvojí <;j
dividuálního projádrení hereckého. Je to predstava sice za minuty to, k cemu jiný smrtelník by potreboval hodiny. Proto neverím u herce v dobrou a špatnou paširoká. ale práve její 'Obsáhlost ukládá herci tím více
met. Jedni se proste ucí a druzí neucí. I když herec
odpovednosti. Pro studium není pravidla. Každý herec
má pamet méne schopnou na zacátku své dráhy, vyje chápe jinak, každý má) pravidlo v sobe. Mohu se tu
cvicí si ji záhy jako lze vycvicit každý nástroj. Kdo se
dotknouti jen všeobecností. Prvním úkolem herce, když
ucí, snáze si vše zapamatuje, kdo se neucí a spoléhá
dostane roli, je, aby seznámil, se hned s celým kusem,
vždy
až na poslední zkoušky, nepamatuje si, ale svádet
aby pwzkoumal povahu autora, pochO'pil duševní výsvou nedbalost na špatnou pamet nesmí.
hen, ve které zkul své dílo, pronikl na stupen autorova
Nesvádí
tato
pomerná
hercova
zápalu pro myšlenku, kterou chtel ve svém díle ztelesniti. Pokud jde a roli samotnou, musí vnikat do po- s nad n o s t v m e mor o v á 11' í k r u t i n e, j d e-l i
zejména
o p'Odobné
róle?
vahy téta postavy, hledat v ní vk než ca do ní autor
- Každá nová role má býti nové dílo. Pripomene
vložil, pokusit se charakteristiku
zostrit, prohloubit,
aby po prípade vynikla nad pomyšlení autorovo. Roz- .si nekterou minulou, ale to jen na první pohled. Príbuzná mLtže býti, ale stejná nikoliv. Kritik mel by
hodujícím východiskem muže b),ti maska. Je-li priléuhádnout to, 00 nového herec prinese, ne-li skutek,
havá, pak dlužno dle ní ríditi hru, posun, cítení, prohrátí, timbre hlasový. Dále musí herec dbát 'Okolí, tedy aspon hercL!v úmysl. Taková má býti spolupráce
v kterém takto pracuje. Zduraznuji, že není ta jen po- kritika s hercem. Jistá známka na výkonu ovšem
vždycky zLtstane, ale vlastní projádrení musí býti rozvinností režiséra, ale každého hé\r'ce predevším, dbáti
dílné, pronikati stále do jiné duše díla.
a prizpLlsobení jednotlivého výkonu celku, v kterém vše
-Neunavuje
práce
v jednam
oboru?
má se nésti za myVlenkau autorovau. Je to 'Ostatne pri- Unavovati mLlže, ale znechucovati nesmí. Na pr.
rozený postup práce. Cím více se herec svou ralí obírá, tím více vniká nejen do ní ale i do celého kusu a obOr milovnick)'. Zdá se tak jednoznacný a prece lze
pokaždé vpadnout do jiného tónu, zachytit pokaždé jiprizPLlsobuje se jeho prostredí. Duležité je prizPLlsobit
nou vuni dle autora, jeho národnosti a veku, ke ktese i hlasove. Velkou chybou našich scen je, že se na
nich nemluví jako v živate. Jsme-li ve spolecnosti a rému prináleží. Nesnadnejší práce je jen, když jde
o stejné postavy téhož autora. Docela pak již neunaposloucháme-li nejen uchem, ale celou duší, rozpoznáme záhy, jak behem hovoru se lidé trebas pred tím
vuje a tím méne znechucuje herce práce v dlouhé rade
repris téže hry. Tebot cím déle hraje herec nekterou
navzájem si neznámí rychle prizpusobují, jak rytmus
jejich rokování splývá, jak hlas jednoho vpadá mimoroli, tlm vke ji muže prohlubovati, mLtže svou práci
v ní obohacovati novými a novými postrehy.
dek do tónu, kterým ukoncil svou rec druh)" jak vyrovnává se dialogické vlnení a cel)' ráz rokování na- Z m í n i 1 j s t e s e o ú k o 1u k r i t i k y,
bývá takrka' hudebního ladení. Tuto bezdecnou rytmio jej í s po 1 u p r á c i s her c e !TI. Pri z n ásaci hovoru ze skutecnosti pekne vystihli na pr. Ruvát e jít e d y vel k Ý v ý z TI a m?
sové. Skutecn)T život skýtá hereckému tvorení v tomto
- Soudím, že teprve kritika dala hereckému umení
smeru nejen prvky harmoni'cké, ale i disharmonické.
možnosti vývojové. Dlouhá staletí se nikdo o herectví
nezajímal, až vyskytla se myšlenka, že by hylo potrebí
Dle jeho príkladu treba podobne studovati scény, kde
se rytmus tríští v kaskáclilch hnevu, bolesti ci radosti.
se ho ujmout, protože má nárok na V)TVOj. Divadlo bez
- Je-li
vám
ve všem
hereckém
pocíkritiky nemtlže býti, jinak by celá jeho práce a to nen á n í t a k o v Ý m pre dob l' a zem
ž i v o t, z a- jen herecká, n)-brž i literárne dramatická zLlstala jaj ím a 10 by mne
va š e b 1i ž š í vy mez e n í lová. Její za'sažení dojem prohlubuje a sesiluje. UZ3.her e c k é prí p r a v y k r o 1i.
vírá práci divákovu, dává definitivní obrys pri dotvorení dílaJ v mysli publika a tak udeluje hereckému v)'- Prakticky herecké jsou asi tyto požadavky: Dbát
veku predvádené 'Osoby, vlivu okolí, v kterém vyrLl- knnu sankci pro veky. Toto velké poslání se ovšem
I stala, dusledkLt jejích zkušeností, dbát i toho, o cem se casto v praxi chápe ledabyle, nevážne a zpLtsobuje nevážnost jak v obecenstvu tak v herci.
Jaše kritika
autor nezminuje, ca vše zpusobilo, že se stala takovým
clavekem, jakým je dnes. Kde prožila mládí, co vše se mela by v první rade dbát, aby si tolik neodporovala,
spojilo k utvorení jejího charakteru, jakým podílem se ponevadž její casto se vyskytující protilehlé úsudky
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budí jen smutný! úsmev a nikoliv respekt u tech, kterí
jsou jimi postiženi.
-Co
soudíte
o stesku
na nedostatek
velkých
hercu?
- Tento stesk vyslovil pred více než sto lety Lessing, když napsal»Wir
haben zwar eine Schauspielkun st, aber keine Schauspielkunstler«.
Mnoho hercu
muže vypestit dramatická literatura. Lze tedy do jisté
míry dnešní nedostatek velk)'ch hercu pricísti na vrub
autorum. Ale mel bych pron ješte jiný výklad. Mnoho
se na herce nakládá.
r ikdy
se sice nenarodil herec
pouze pro jeden jediný obor, ale také ne pro obory
všechny. Když se herc musí tríštit, hrát role, které
odporují jeho naturelu, jeho nadání, rozptyluje se,
slábne ve své sebeduvere, uváden je na cesty, které
ho matou. Nesoustreduje-li
se síla nadání na jeden
bod, mení-li se plida, potrebná k jeho rLlstu - nemuže
zmohutneti.
- Ale v ž d y t v š i c hni n a š i s t a r š Í h e rci tvorili
za
takov)'ch
podmínek
a
pre c e z m o h u t n e 1 i.
- Ti starší se protloukaJi takov)'m memvym repertoirem prec jen více v mládí. Když je herci dvacet let,
nezustavÍ v nem úloha, kterou hraje, tolik stop, nevyžaduje cd neho tolik napetí jako když hraje tutéž roli
ctyricetilet)'. l-Ierec mlad)' nemá: takové odpovednosti
jako herec starší. Když Kuhešová, pozdejší K vapilová
dostala u Švandy lVIarkétku, myslela ji jako bonbónek,
když ji mela hráti po letech. rozstonala se z ní a vyslovila se: Dnes teprve vím, jakou tíhu jsem na sebe
vzala. l~ekl jsem vám již, jak takové vypetí celé bytosti, které se dostavuje teprve u staršího herce, vedomého si svého úkolu, je-li nad míru opakováno, ukracuje hercllv život. Obetí takového prepínání stal se
Vojan. Ale jeho smrt byla krásná, protože znamenala
aspon únik vJ ní tragice hercova povolání. Tuto tragiku vycerpalt ( b dna Bittner, Šmaha a všichni herci,
kterí umíraJi mimo dIvadlo.

Literární vliv Francie na Anglii a Nemecko.
})N ouvelles Littéraires«
položily kompetentním
osobnostem
nedávno nekolik otázek o této veci. Za Ncmec.ko odpovedel
autor filosofických
spisu hrabc Keyserling,
za Anglii Bernard
Sha \\-. První prohlásil toto:
Lituji, že nemohu dát aspon ponekud uspokojivou
odpoved.
Faktum je, že od míru zájem o francouzskou
literaturu v Nemecku ustavicne klesá, a myslím, že nepreháním,
reknu-Ii, že
v této chvíli o nejakém vlivu není proste ani reci. Jako všude,
jsou arci i tu výjimky. Jiste se nepodivíte tomu, že já sám
jsem nikdy nepozbyl zájmu o literární
život ve Francii. Ale
musím vám priznat, že neznamenám neja~ zvláštního a nového
rozmachu na západ od Rýna. Vše význacné patrí stále jaksi
ješte minulosti ... píŠi bohužel ve chvíli, kdy dochází zpráva
o úmrtí A. France ... Prejete-Ii
si vysvetlení tohoto odklonu
národu na východ od Rýna od Francie a jejich vecí, bylo by to
asi toto: rodí se zcela nový svet. Vy jste, aspon ted ješte, stále
symbolem minula. Toto obecné míncní je ostatne jiste pouhým
prcdsudkem, které silná ncjaká skutecnost patrne záhy vyvrátí.
G.-B. Shaw odepsal:
Vliv literární Francie na Anglii? Dnes žádný. Zola pusobil
na G. Moora pred ctyriceti lety a o deset let pozdeji A.-B.
Walkley doznal vliv An. France. Od té doby nic. V literature
není možno dnes shledati výraz francouzského
ducha, není to
možno ani ve francouzských
casopisech, které se zoufalým zpi't-
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sobem zamerikani~oval):.
Já sám jsem starý muž, obcas sáhnu
po )'Iolierovi, ale. nemohu najít žádné obdoby mezi jeho dílem
a tvorbou moderních
francouzských
spisovatel lI, kterí pokud
stranictí
a staromodní
(samolibost
Hej sou až ;10 nemožnosti
znicí Francii), jsou jak svým cítením tak vším vystupováním
mezinárodní;
tím však se vymikaj í z provinciální
strnulosti
charakteristické
pro francouzské umení a vcleI"ll1jí se v evrop·
ský ruch.

Záplava knih.
Otázka, která dnes z:lmestnává a znepokojuje
literární svet.
Ve Francii ji. nadhodila Rachilde r. 1923 v prosinci v M er eur e d e Fr a n c e a Lucien Descaves se jí zab}:val v J o u r11 a I u.
Od té doby je aktuální, 3. stává se stále palcivejšÍ, Je
to problém, pred nímž je denne úzko kritikum i zpravodajum
denního tisku. »Literárni produkce se posledni dobou tak úžasne
zmohla, že je ted už fysicky nemožno
vésti SVttj literární
feui1leton s jakousi dlikladností.
Nejlépe informovaný,
nejpracovitejší
a nesvedomitejší
kritik nemuže prece precist deset
až 15 svazku, které ho denne docházejí, a tím méne ovšem
mLlže o nich podati referát.« Inflace se rozšírila i na literaturu.
~uže? Ra<:hilde, Descaws
a všichni kritici a žurnalisti
se
vzdávají.
Dnes píše kde kdo: ženy, námorníci,
diplomati, lékari, úredníci.
A ovšem, všechna mládež...
Pomalu
bude
víc autoru, než je ctenárll. Úloha kritiki'l, postavených
pred.
tyto hory braku, je opravdu nesnadná.
Vše nemohou císt, to
je zrejmé.
Co tedy ~i vyberou? U známých autOrll je arci vec
jcdnodu<;há. Ale co si pocít se zacátecníky,
s mladými,
tcmi
mladými, kterým by tak rádi pomohli? Co vybrat z osmi nebo
deseti knih, které tito mladí každého dne vydávají? Náhoda je
sice neocenitelný
rádce a rozumnejší,
než lidé chtejí priznat.
Ale to nesprovodi otázku ze sveta. Straší zatím dále ...
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