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šlence«, že Masaryk.
tedy kdosi, kdo vedl celé naše
opravdové
tevolucní
hnutí,
ucpává
prameny
lásky
k vlasti, které mladý pan dr. Rašín a nekolik úrederd. Pcroutka:
níkll Svazu prlllnyslníkLl,
již jsou jeho kolegy v redakci
»N
árodní
myšlenky«,
streží jako oko v hla\re.
úcasti na revoluci.
Také osobní taktika p. dra Kramáre
zakládá se cele
Pan senútor TIerben vydal nyní tiskem
svuj vána casto opakované
thesi: já jsem pro národ a pro
n~' dliník. Je. t, tuším, dosti zn;lmo, že si ponechal
naši samostatnost
vykonal,
rekneme
si to uprímne,
oho pro sebe a že sám podrobil své zápisky censure.
více než kdokoli jiný. Obzvláštní
pozornost
budí houdÍlvodll velmi loyálních.
Možno ríci, že vypustil ze
ževnate opakované
pokusy p. dra Kramáre
vštípiti verejnosti predstavu,
že jeho nacionalismus
má se k naého deníku práve ony cásti, které by vzbudily nejcionalismu na pr. Masarykovu
a Benešovu jako se má
Vjšízájem a které by vyvolaly v naší politice menší
jsk1ll válku: jsou to partie, v nichž se mluví o posvetlo slunecní k svetlu svícky.
Takové strany a takoví jedinci musí b),ti priroz~ne
vru nekter)'Ch našich politikll
k revolucní
akci za
'Iky. o tom, jak dlouho leckterí naši lidé považovali
pripraveni,
že jejich zbrane budou obráceny proti nim
asaryka za nebezpecného
bláz1na, na kterého
se poa .že se tedy pocne dukladne zkoumati,
jak to vlastne
ou podívati po válce prvním vlakem do Londýna,
bylo s tou prací pro samostatnost.
Pan dr. Kramár
uc'inil z toho všeho živou otázku politickou, a lze pred-o
tom. jak málo se hodili pro roli vltdcu národa v odji. Mnoh)' hrdina by byl nucen vyjíti ze stanu, aby
vídati, že, cím blíže k volbám, tím úsilovneji bude on
i jeho strana
prohlašovati:
my jsme praví vlastenci;
ohhájil, a leckterý statecný knír by splihl.
Když
vy ne.
erhen upravoval své zápisky pro tisk, zvítezil v nem
N edáv<l1á aféra dra Šmeralaa
dokumenty,
které
Iitik. kter}"' premýšlí
o úcelnosti,
nad žut1Oalistou,
ž prcm}"'šlí o sensaci, a nad historikem,
jenž hledá
otiskl, vyvolaly opet živejší zájem o otázku ceské politiky za války. V)'sledný dojem z toho všeho byl opet,
ladnou pravdu.
Pravil si: koalice má už' tak jako
dnsti ohtíží, nac jí pripravovat
další? potrebujeme
že naše domácí ofici,elní politika zltstala v boji za svoní tuto pravdu? cím by nám byla prospešná?
Kdežto
bodu velmi daleko za ohnivostí
a rázností, jakou v takových vecech osvedcovali
na pr. Irové, Poláci, Fiec sehere kde jakou pravdu,
politik uvažuje o jeji
lnosti. Musíme ríci, že úvahy dra Herbena
byly
nové. Mezi našimi politiky, kterí zLlstali doma, docela
zumné. Tíží nás tolik otázek aktuelních,
že o onech
chybí heroické obrazy.
Ja príkladu
dra Kramáre
lze
, kách historických
mužeme uvažovati
až v druhé
vysvetliti
velmi mnoho z té doby; mimo to lze tu uvéde: máme už tolik mrzutostí,
že nemusíme
se veru
sti mnohý charakteristický
bod k prírodopisu
ceského
ánet po nových.
Jak se ríká, konec korunuje
dílo, , positivního
politika z doby predválecné.
hová-li se ten nebo onen politik dobre a slušne dnes,
Myslím, že nikdo nebude pochybovati
o uprímnosti
y konecne ví definitiVlne. cí je, proc mu pripomínat
vlastenectví
dra Kramáre.
I když nekdy z osobních
né stinné stránky z dob. kdy ješte dobre nevedel,
dltvodu (to jest jeho Achillova pata) se dá na cesty,
je, a kdy si nebyl jist. jak to dopadne.
které se jeví povážliv)rmi,
prece veríme vždy, že jest
mu jeho národ milejší nade vše. ,Každé obviií.ování
To jsou otázky, s nimiž možno pockati až po smrti
ter~'ch lidí. a až se bude delat historie.
Mimo to:
dra Kramáre
z nevlastenectví
bylo by nutne falešné.
Otázka, týkající se ceské politiky za války, jest tedy
sÍme. at už chceme nebo nechceme, politicky spolucovati s celou radou lidí. o nichž je všem známo,
ne taková,
zda dr. Kramár
byl vlastenec
ci nevlaflehyli žádll)'mi hrdiny:
jsou to na pr. naši kleristenec, nS'brž taková, proc pres své zrejmé vlastenectví
ové. Proc tedy trestati jiné za to, zac klerikály trenaprosto
se nehodil k roli vudce národa \! odboji a
ti nemllžeme z toho dLlvodu, že jsou dosti obratní
proc se o to ani nepokusil.
Odpovecf, kterou si mLlovedou si o volbách sehnati úctyhodný
pocet hlasll?
ž,eme dáti již nyní, jest tato: bylo receno o romantiSmti, že jest siln)'m ve velkých duších ·a slab)'m v duTyto úvahy ovšem prestávají,
kde nekdo prijde a
ších malých; také vlastenectví
se jeví a vyrustá v každé
': já j em vetší vlastenec než ty; já .' em udelal více
duši jirtak. Nechci tím ríci, že duše Kramárova
jest
o národ než ty. Takové veci, jak pochopitelno,
ríkají
malá.
S takovými
básni<.jkými úsudky jest treba zaz politick)'Ch duvodu, pro nejaký volební zisk, a tu
cházeti opatrne.
Ale jsou povahy, které tak dlouho
y hi torická otázka stává se politickou.
V tom príprovádejí
drobeckovou
politiku, až k ní priro,stou, a
de je dovoleno zkoumati a meriti.
když pak pojednou jest ucinen drobeckové
poli~ice koCel~ politická taktika strany národne demokratické,
nec, dlouho nevedí, ceho se chytit
lerá její volební agitace jsou založeny na rozhodJest jiste velmi :z;ajímavá otázka,
proc vudcem a
tvrt.ení: my jsme vetší vlastenci než vy. Je znásymbolem národní
revoluce se stal Masaryk, ne Kra, že národní demokracie
obvinuje z germanofilství
már; proc Masaryk jel agitovat
za hranice a Kramár
stranu tak vyložene cervenobílou,
jako je strana
si jel sednout do Libštátu.
V dobe, kdy dr. Kramár
ofácova. Zažili jsme už i obveselující
divadlo, kterak
již po starých vzorech aspiroval na titul »otce národa«,
do verejného života dostavil mladý pan dr. Rašín,
prohlašoval
Masaryka
stále za outsidera
ceské poliož duše stejnou merou vymešuje pat~·lOs i nudu, setiky.
Ješte nedávno,
pri príležitosti
afér'ky, která se
edomí i J ugoodeselei,
a prohlásil v »N árodní my-
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,
rozvírila po rozhovoru ,po Miinze s presidentem, na~
psaly »Národní listy«. že dr. Kramár -mel pravdu, když
prohlašoval Masaryka ·za outsidera. Jak se tedy stalo,
že v cele národní revoluce stanul pojedhou outsíder
a nikoliv nekdo, v jehož šatníku už ležela pripravelna
toga otce národa? Vec je tím nápadnejší, uvážíme-li,
že ani Masaryk nebyl hor1<:ok vný a fantastický radikál, že naopak ztrávil mnoho casu v boji s takovými
ra:dikály, že lani on nenosil v mysli obrazy katastrofální ,politiky a že dovedl, více Inež kdo jiný, vždy oceniti nutnost strízlivé a positivní politiky vuci Ra1<ousku. Proc pojednou nad jeho hlavou, ne Kramárovou,
zašumel prapor odboje? A IProC podstatne mladší dr.
Kramár vzbuzoval jen dojem cloveka, jenž se nerozhodne dívá do houstnoucího soumraku? My mladší
nemohli jsme už vubec pochopiti, jak se dr. Kramár
mohl státi politickým vudcem vetšího: formátu. Starších ,lidí, kterí zažili vývoj od let devades'átých, ptali
jsme se vždy, jak se to mohlo státi. Nikdy jsme nemohli v Kramárovi I nalézti vúdcovských myšlenek,
jaké jsou podkladem ;l{Lldcírole. Nenalézali jsme niceho, cím by' strhoval. Chlad korektního politického
obchodníka neunáší. A' ta okolnost, že v Masarykovi
bylo vše to, <:o Kramári chybelo, -predurcila onoho
k úloze vúdce revoluce. Masaryk byl, po celou svou
životní cinnost, posledním z našich buditelu. Tím se
vysvetluje i mnoho z toho, co my mladší, už doobrození, ,jsme leckdy pokládali na jeho díle za jecl!nostrannost.
Když Masaryk vstoupil do našeho ,života,
videl, že formálne jsme už jaksi obrozeni, ale že cesk)'
oblicej postrádá karakteristických
rysu a že ceskému
životu, pokud se nevycerpává nacionalismem, schází
obsah. A zde pocala .jeho buditelská práce: rec, literatura, národní vedomí byly již obrozeny; Masaryk
pokusil se, první S takovou intensitou u nás, dáti tvar
naší národní ,duši, sbíral stavivo k ceskému karakteru,
formoval naši bytost, sbíra,l naši ideologii. Delal sice
také politiku, ale pro veci první nikdy nezapomínal na
veci ,poslední, pro parlamentní ,zasedání na ,století.
'Zde byl reservoir jeho energie a neodvislosti. Masaryk
'stal se vudcem národa v revoluci, ponevadž mu mel
co ríci, ponevadž mu dovedl postaviti cíle, ponevadž
dovedl uvedomiti jeho bytost, formovati jeho povahu.
V den odboje mohl se .proste opríti o práci celého ,života, v níž byla obsažena veškerá filosofie, jíž bylo revoluci treba. N e\rerte, revoluce se nedelají bez filosofie. Kramárovi
zcela scházely takové vúdcovs.k:é
myšlenky; proto .se nestal v rozhodném okamžiku vúdcem národa. ,Pro veci ,první navykl si zapomínati na
veci poslední; zasedání delegací ve Vídni nebo v Pešti
príliš dlouho .se mu zdálo nejvážnejší 'událostí jeho života. Chybel mu žár. Dovedl by zamávati prap?rem
z látky, ne však praporem z myšlenek. Jeho politická
cinnost, jiste poctivá, ho navykla drobeckárství; když
se pak dva svety nesmiritelne postavily proti 'sobe a
když už nebylo možno sbírat drobecky, nevedel, co
po~ít. Dr. Kramár pravil nekolikráte, 'že v den války
pochopil, že jeho dosavadní politika je mrtva a že vše,
oc usiloval, bylo marno. Myslím, že jest to uprímné.
Vedel, že jeho dosavadní politika je odbyta. Více než
co jiného ukázalo mu to pocínání 'rakouské
vlády,
která se pojednou velmi zrejme vykašlala na obchodování s drobecky.' Ale nevedel, jaká 'politika pocíná
žít. Zvykl si príliš pohlížeti na politiku jako na elegantní boj s oficielnín:i .0Sob:1O~tmi vídens~ými .a
nemohl dosti rychle ,nalezh spojem s osobnost1 neoft-

cielní, s národem, lidem. To, že ;Masaryk, nikolivK
már se stal vudcem národa v revoluci, bylo v p
ra'de dúkazem myšlenkové prevahy Masarykovy
Kramárem a realismu nad mladocešstvím. Bylo
dukazem, kde je ohen a kde je vlažný led.
Nelz'enikohm
vyt),kati, ,že hned v prvních týdn
války ,nedovedl pl-ohlédnouti ,:ý,:oj, nebot n~lze
komu vytýkati nedostatek gemahty. Dovedl-I! Ma
ryk hned na pocátku si vybrati svo.u kartu, byl~ k ~o
treba intuice témer zázracné. Nejde o to, zacal-lt
Kramár hned na pocátku války delat revolucní po
tiku. Snad tehdy ani nebylo možno, aby clovek s ,po
hými normálními schópnostmi veril v neco takové
Vytýkati to nekomu, tof jako odsuz?vati básníka dn
ních dnu tla to, že nemá vzletu a .slly Shakespearov
Ultra posse nemo tenetur. N emení ni~ na vlasten:~.
ani poctivosti politikove~ nedovedl-h v hned uven,
v úspech revoluce. Ale ,Jde o to, proc ~r. Kram•.
dnes. po deji skonceném, tvrdí, že od prvmI20. d~e PTJ
klonil .se k ,politice revolucní. Nebot t?v zreJme n~
pravda. Je jiste pravda, že dr. Kram~r: b~l poch
Cech a ž,e pracoval za Rakouska pro svu J,narod podl
svých sil a predstav. Ale revoluce? ŠosaC1 nemo~?
revoltovat, a vLldce ,Mladocechu ,pres SV01~vYll1lnJ:
roli nebyl nikdy více než d~stinguo,:a.ný, a vz~l~lan
šosák. Byl cele vycerpán svou ,posltlvm 'p~I!t1k?u
kterou ovšem myslil .pro svuj narod poctlv~; \'1
v nem nezbývalo. Dr. Kramár n,emo!11 dvostl rychl.
,najíti pomer k národní re:,oluci, ponevad~ se llto~
ve vídenském :parlamentansmu,
kde se na~-od a v.lt
uvádel jen jako strašák. To ~)yl osud, m~oh~ch nas!c
lidí , kterí meli ,mnoho co delat s vldenskym padamentem.
Dr Kramár se sice
pozde, pocíná i však na nem, cí,m 'dále 0vdy r:
tím rozhodneji.
Jakýsi ;pu~ nu'tka, ~o ,poustetl
.
toto pole, na nemž to mt;SI p~ohrat1. Jsou .?,va,pol!
tikové, jichž osobní proble?;y JSou znacnou castl n
politiky: jsou to dr. ~r.arr:ar a ~r. vŠmer~l..By~oby za
jímavo vedeti, zda laiCI Sl myslt, ze pohhka Je po:!Z
bo.j ideí. Dr. Kramár a jeho strana nemoh?u aglt.
vati jinak než naci0l!ali.s~em. p}-O ten~o z1?us?ba?l~
tace je 'nepríjemno, ,.1e-h]asno, ze v ~lostoncke. ch.'II!
byl nacionalismus Masarykuv a Bene~uv} prot~ mmz
smeruje znacná cást národne-del~okr~hckeho bOJe~3!a.
tecnejší a odhodlanejš,!v než naclO~:hsrr:~s Kra~aruv
To jsou duvody, pro-nez dr. Kramar snaZl s~ nY11;1
svou
r,oli za války lícit jinak, než ja~á IV~s~utecnostl byla.
Jest to již otázka politi,cká, ne hlstoncka. Pan dr. Kra
már je v tom podporov~n ~vou ~t~s~n9u povah?u,
která mu dovoluje zapomlllah na veCI, Jez by pro.r~z·
né vedení boje mohly býti nepr,íjem~é: ~e pot~ze,v t~to
veci, ale ii v jiných. !ak h~e? --veve~1 naroc1n~ho~tatu
a úcas1ti Nemcú v nem, coz Je hlavl11 'bod bOJep~rod.
ních demokratu proti t. zv. Hra~u; ~nes vyty~a dr;
Kramár kde komu, že podkopava zaklac1y narodm
existence' státu. A prece ).lapsal ~ám výsl~)Vner. ,I9~2,
kdy ješte ovšem nešlo o politickou agitacI, v obsahlem
clánku »Ceši a Rakousko«:
»Nemužeme být samostatným
státem, a kdybychom jím
byli, nemohl by být také výhradne ceským. Nemci v zemích
koruny ceské, kterých je tolik a kterí jsou nejen hospodársky velmi silní, nýbrž maj í také v sousedství ohromnou
nemeckou ríši nemohH by býti nikdy považováni za neco,
ceho není potrebí

si všímati.

Tedy

vš~cky takové fantasie

Prítomnost
o samoslatném Ceském státií jsou nekdy nevilmým, vetšinou
ale hodne škodlivým blou~1ením
ceského .radikalismu ...
A tak i kdybychom dosáhli plného' obsahu svého státního
pr,áva,.. _ nemeli bychom prece jen svuj stát, svuj plný
státní život, výhradne pro sebe, nýbrž ml15ili bychom se
delilÍ o nej s Nc'rnci.«

Jako ministerský predseda mel dr. Kramár
také
jiné predstavy o pameru k Nemcum, než má nyní, kdy
jde o agitaci. Podobne rychle a prospešne zapomíná
{akta,pokud jde 'Ojeho úcast v revolucním odboji.
Dr. Kramár predkládá k verení thesi: hned prvního
dne války jsem se rozešel s Rak'0uskem navždy. Neznáme tajemství jeho srdce, možná, že je to pravda, ale
ten rozchod, meríme-li jej na pr. s rozchodem Masarykovým, zustal tajemstvím, nemel vlivu, nevybavoval žádn)Th revolucních energií. Bylo-li to, zustalo t'0 tajemstvím Libštátu, kam se odebral, když mu zmizela dosavadní pllda, na níž se daly sbírat drabeckY, pod nahama. V jedné ze svých recí pronesl dr. Kramár výrok, že od prvního dne války »šel js'em proti Vídni
na život a - na smrt.« Odpustte, ale s tou smrtí to
naprosto není pravda. Nikdo nebude vytýkati dru
Rramárovi, že hájil pred v'0jenským soudem svuj život jak mohl, recí, která jiste nevyhovóvala se stanoviska národního sebevedomí a která jiste nemohla posíliti národní energii; nikdo, kda cítí, jak veliký dar
jest život, nemohl žádati od dra Kramáre, aby za své
vlastenectví udelal vykricník svým hrobem.
Není
mnoho tech, kterí by pa nem v té veci mohli haditi
kamenem. Dr. Kramár sám se nekolikráte hájil tím
zpusobem, že pr,ece nebylo treba, aby své hrdlo vydal
vídenskému katu, a že radeji- se pokusil své soudce nejak napálit. To jiste všichni uznáme. Ale pak dr. Kramár nemá prijíti po šesti letech a ríkati, že jeho boj
proti Rakousku byl ad prvého dne války bojem na život a na smrt. To jest poesie nepravdivá. Byl to jen
umírnený boj na život. Po šesti letech se snadno vynalézají velká slova. Tak praví dr. Kramár
ješte
v téže reci, že hned od prvního dne »rekli jsme si, že
se musíme postaviti prati Rakousku za každou cenu,
at to dopadne jakkoliv, ... ž'e jsme povinni cti našeho
národa ukázati, že my, ceský národ, v tomt'0 dejinném
okamžiku nesmíme zbabele sklonit šíje ... « Když už
dr. Kramár sám zavádí rec na ty veci: ukázal snad
svou recí pred soudem, že nesmíme' zbabele sklanit
'íje? Pokládá ji za prajev tohoto druhu? A jaké jiné
projevy udelal? Boj dra Kramáre
proti Rakousku
nutno posuzovati I. podle jeho skutku, 2.. podle jeho
recí. Skutku, jak dostatecne známo, nebyló. Byl jen
odjezd do ústraní. Snad se však dr. Kramár domníval,
že jeho pobyt na vesnici bude pokládán ta hrozivé
mlcení.Také recí, v nichž by se ukazovalo, že nesmíme
zbabelesklonit šíje, nebyla. Byla jen rec pred soudem,
a bylo by jiste príliš odvážné, vykládati ji tímto zpusobem. O neoo pozdeji pranesl pred vídenskÝm soudem
rec idealistický vrah Sturgkhllv, dr. Fr. Adler, a podal v ní skvelý vzor reci, v níž se opravdu nesklání
Vije. Pr·onášel-li dr. Kramár pred svými soudci rozrnyslnou obhajobu, pronesl Adler pred nimi útocnou
obžalobu. Pamatujeme se všichni na dojem, jímž na
nás pus'obila tato r'ec. Bylo to, mužeme ríci, jako náhlý závan jarního vzduchu po dl'0uhé zime. Prinášelo
o blaživé osvobození d4Ší. Po dlouhé dobe, v níž suiVerénnevládla brutální lež, povstal tu pojednou cloek, kterého nic nemohlo umlceti, aby nepr'0nesl prav-

259

du. Prinášelo to morální posílení všem utlaceným.
A to jsme byli všichni. Byl to den, kdy nadeje opet
vzkvetly. U'vedomili jsme si všichni :.,když zima prichází, což muže býti jaro daleko vzdáleno? Byl to
'0svobodivÝ cin. Adler použil chvíle, kdy jemu hrozila
.smrt, aby rekl svým soudcum do ocí, že život národu
a život pravdy nelze potlaciti. Jak jinak pusobila Kramárova rec pred soudem! N eprináše.1a žádných na-.
dejí, jen dojem, že zima je dlouhá a zlá a že je nejlépe
zustati doma a zacpati okna. Byla t'0 sbírka vytác<ek,
ani jediné vzdorné sl'0vo. Byl to pohled na cloveka,
jenž zápasí o svuj život, ne a neco jiného. Opakujeme,
že to nelze vytýkat. Nelze Vytýkati nedostatek nadprumernosti v nicem, ani v ,odv~ze. Ale jde o to, overiti
si správnost výroku, že to byl baj na život a na smrt
a že za žádnou cenu se nesmelo ukázati, .že ceský národ zbabele kloní šíje. Dr. Kramár, ac takto mluví,
nemuže uvésti žádných revolucních faktu ze své cinnosti z první doby války. Ve svých »Peti prednáškách
o zahranicní politice« nedovede z té doby ríci nic jiného, než že v Praze »utv'0rili« Maffii. Utvorili ...
To znamená bez neho. Bylo to osobní dílo Masaryka
Beneše. Ale Maffie byla tehdy jediný vážný domácí
pokus o nejaký odboj proti Rakousku. Nemuže-li dr.
Kramár o ní ríci nic jiného, než že ji »utvorili«, je to
ponekud málo na nekoho, kdo hy chtel býti pakládán
za vudce rev,)luc:e, J ehe vlas1'ní pomer k Maffii nepovznášel se nad velmi opatrné kibicování. Jest jeden
velmi 'zajímavý doklad z té doby, který svedcí o tom,
že Kramár si nebyl vedom velikosti okamžiku' a že si
tedy ani neuvedomovál,že
jde o baj na život a na
smrt: jest to ta okolnost, že Kramár odmítl mluviti
s Masarykem, když Masaryk pocínal organisovati ceský odboj. Nechtel mluviti s Masarykem z toho du"vodu, že prý jím byl ve Švihove pr'0cesu uražen.
'Mohla-li se v takové chvíli udržeti osobní malichernost
mladoces.kého vudce v plné svežesti, nesvedcí to ovšem
'o 've1kém revolucním elánu. Jest to naopak dokladem
j'eh'0 presvedcení, že žabí l'0uže rakouské politiky ne'pomíjí, že nejde o velké ciny, že vše zustává pri staré
malichernosti.
Masaryk také delal dlouho positivní
rpolitiku vuci Rakousku, pokud nebylo možno nic jiného: ale v rozhodné chvíli 'Objevil v s'0be bojovníka.
IU Kramáre nevidet stop této bojovné' cinnosti.
I Jest ješte jeden duležitý doklad z té doby, svedcící
'o tom, jak málo Kramár pochopil chvíli: napsal, v doIbe, kdy podle jeho vlastní.ch slov už šlo o rtvoluci,
!Velmi prudký clánek proti svým starým neprátelum,
'Ceským radikálum, ve kterém pravil, že nyní tedy konecne se ukázalo, že radikalismus
je nicotnost, zamrzlý tón z Prášil-ovy trouby, fantasmagarie,
snad
'cosi ješte horšího; doba radikalismus
odsoudila, napsal; radikalismus je šavle z'e dreva; vidíte, radiká-lové se ted ani nehnou; já jsem mel pravdu. B'0j proti
'radikalismu v dobe revolucní ovšem za revolucní cinnost nikterak neuznáme.
Tento Kramáruv
clánek
nelze vyložiti jinak než jako útok' proti revolucní po'litice. N utna ríci, že tento pocin nebyl práve šlechetný,
nebot nebylo príliš statecné vyrovnávat se s radikály
'Ve chvíli, kdy ti byli drženi rakouskými policajty a neimohli odpovídat. Byl to útak proti bezbranné bytosti.
Snad radikalismus nebyl 'správný za Rakouska, dokud
nebylo možno tušit období katastrofy, jež prijde; ale
fy této chvíli se proti nemu nemelo psát.
Zejména nemel muž, který za šest let potom se' bude chtít zaradit
mezi vudce revoluce, dát radikalismu
polícek ve
.:1
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lY
historii ceského odboje do prvních rad, ale pri"
·chvÍli. kdy byl držen za ruce policajty. V dobe velké
katastrofy bylo vidcti jen, kterak zpustošenou plani,aspoi1 do druhých.
pak prenechával 'vlastní \'Cele
,domácího odboje rád jin5rm: Rašínovi, Svehlovi.
'n'ou prichází dr. Kr:.lmár, aby si vyrovnal staré úcty.
Kibicoval v Maffii a verejne psal proti radikálum Ve sv5'ch »Peti prednáškách o zahranicní po!itic
nebyla Maffie radikální? byl ten clánek neco jiného,
dr. Kramár sám mimovolne trefne charakterisuje sv
'než znehodnocení revolucních snah v ocích lidu? To
(postavení v ceském odboji. 28. ríjna nebyl doma, by
cini1 Kramár ve chvíli, kdy mcl ríci neco pro ]JiOsílení v Ženeve, kam mohla jeti naše delegace, když rakousk'
. energie odboje.y národu.
a Kramáruv clánek odpovláda videla, že vše už není nic. platno. Do Ženev
vcdel za ceské radikály tehcly Viktor Dyk, dnes verný
prišla zpráva o prevratu v Praze. Tu poc1otýká dr
druh Kramárliv; odpovcdel, poncvadž to nešlo jinak,
Kramár s ponekud nebezpecnou uprímností, že byl jed
'básní. Vystihuje dobre dojem, jak5'm clánek tehdy
nak »omámen« tím, co slyšel 'v Ž,eneve, jednak že 1
'PLlsohil, a cituji z ní proto:
'»ani dobre neuvedomil, co se stalo 28. ríjna v Praze.«
,To znamená, že na obe fronty prišel ponekud pozde.
Kdo tvoril, nese stvoreného tíž,
VLldce revoluce, prosím, který je jednak omámen,
kdo tvoril, za svou odpovídá stvuru.
když slyší, co vykonala venku, a jednak si ani dobre
Devisa naše byla: srdce výš!
neuvedomil, co vykonala doma. Ale tomu se neríká
Devisa vaše byla: ruce vzhuru!
vLldcovství; tomu se ríká plavati s proudem.

I

\'y šla tný, jemuž dnešek vyhoví,
na koho že to útocíte prudce?
Kdo za zbabelá srdce odpoví?
Kdo odpovídá za zdvižené ruce?

Dav a verejné mínení.

Pri ctení den.ních listú pozorujeme,
jak neustále
vZrustá vliv verejného mínení ve vecech politick~'Ch.
Kdo chabost lidu káral po leta,
Je tedy nutností všímati si pozorne této duležité ,složjak miHe náhle žádat vzmach a silu?
ky Ispolecenského ~ivota pOt .stránce psycholo.gické
Vy, poselství tísnivých štafeta,
i sociologické.
Nekterí odborníci ríkají, že verejné
proc nehlásíte ku svému se dílu?
mínení nezasahuje do vecí odbornick5rch. Denní život
však ukazuje, že i na rešení odbornických vecí vykoKdo kázal obetovat Kanaan,
llavá
vliv tlak verejného mínení. Tento l{liv verejkdo ochoten byl JídášLlv dát pocel?
ného mínení závisí na tom, .v jaké míre se ve verejném
Kdo ucinil, že hlas .náš neslyšán?
mínení uplatnují prvky volní, rozumové a citové. ::\ekdo vyrval z našich rukou ostrou ocel?
dostatkem našebo verejného mínení, pokud lze -oncm
mluviti, jest, že vzniká jedine z citu, že ložky citové
Ted v chvíli zmatku zmatek šíríte.
nahražují prúkaznost faktu.
Slovícek mnoho, nikdy slovo prímé.
Verejné mínení vždy (l1ese na sobe pecef anonymity.
Nemá prímého nositele, tak aby bylo možno je po, Tato episoda ukazuje jasneji než co jiného, jak málo
strehnouti, nemuže prímo jednat ,a projevuje se pu'porozumení Kramár tehdy prinášel revolucní povaze
doby. Chování nekoho, kdo je opravdu v boji na život
sobením na jiné clánky spolecnosti, projevuje se 11a
a na smrt s Rakouskem, byl·o by musilo vypadati jinak.
schuzích, v živote spolkóvém, v ,tisku, nebO' strhuje
Hledáme-li príciny, jsou v tom: Kramár si zcela zvykl
dav k bezprostrednímu
cinu.
na salonní politiku s oficielními osobnostmi, videl tak
Naše politické strany, zejména strany Jidové, vielÍ
dlouho jen parlamentní hru, že jinou politiku neumel
sviij ideál v tom, aby se staly stranami .massO'v)·mi.
delati. A v té dobe byla možna jen tato jiná politika.
V tomto zabezpecení poctu vidí prospech prO' svoji
Když byl dr. Kramár zatcen a uveznen, prvním jeho
vec. Pojem m a s s a mužeme preložiti cesky pojmem:
dojmem byl bezmezný údiv a zmatek: na takové brud a v a vidíme, že nesnáze našich stran massov)'ch
tality nebyl pripraven v dobre 'vychované spolecnosti
jsou nesnázemi, které vypl5'vají ze stinných stránek
oficielních osobností, které si navykl pokládati za celou . d a v u. Pri tomto pojmu davu nemusíme mysliti
-politiku. S neoficielními silami nemohl dosti rychle
pouze na velký shluk lidu, !který prechází nebo chce
nalézti spojení. Byl do té míry sám oficielní -osobností,
prejíti k bezprostrední akci. Tímto davem mO'houb}ti
\Že byl zmaten a nenalézal v sobe mnoho, co by mohl
lidé poruznu roztroušení, kterí však stojí pod urcit)'m
lríci, jakmile byl vytržen ze své oficielnosti. Dr. Kratlakem myšlenkovým. Skupina lidí teprve za urcitých
már se domní'vá, že jeho novoslovanská politika PL1S-o- okolností stává se davem. Je-li kavárna naplnena hobila velmi na vznik svetové války. To jest ovšem jeden
sty, nemusíme mluviti ješte o davu. Tím se však stáomylLl jeho oficielnosti. Jeho neoslavismus byla velvají vespolek návštevníci kavárny, kdyby na pr. nekdo
mi krotká bytost, která poslušne lehala k nohoum ravykrikl, že horí, nebo kdyby jednotlivec vzbudil rozcikouského ministerského predsedy. Jejím cílem, aspon
lení u všech jednotlivcLl.
dak jej dr. Kramár sám videl, bylo smírit Rakousko
Dalv vyznacuje se nezpLlsobilostí usuzovati, není
S Ruskem,
aby bylo zmenšeno nebezpecí konfliktu.
?chopný býti umírneným, predstavy své si zjednoduMimo to, bylo to akademické hnutí akademických ob- šuje, vše se mu zdá býti jednoduchým a proto také
canú, nic, co by bylo melo styk se šiJ-šímivrstvami.
rešení vidí na dosah ruky; nechápe vnitrní prícinnou
IKramárovo novoslovan tví jest veru válkou zcela nea složitou spojitost událostí. Je nedúveriv5' stejne jako
lVmno.
nedLltklivý a má sklony ke krajnosti. »Dav byl ve všech
, Jedna 'Vec je pravdiva: kriminál, jak napsal Machar,
dobách lacn5' povestí, které se vyprávejí a novinek.
Kramáre vykur5Toval. Pod dojmem osobní krivdy,
jež se mu našeptávají. Je nenasytný v tajnustkár. tví:
která se mu stala, opravdu pretrhal všechny styky
prahne vášnive po tajných událostech a po mimorádném jich objasnení.« (A. Sorel.) Davem mLlže býti
s oficielní Vídní a prestal s ní pocítat. Neprišel sice
1Z
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áve tak lid stojící na Inej'l11ZS1mstupni vzdelání a
teligence, jako shromáždení
lidí vysoce odborne
zdelan)'ch, když vliv spolecné síly, která pretavuje
ve spolecnou massu :davovou, prevládne nad vedo'm os,obní odpovednosti 'každého jednotlivce. Laleye uvádí: »Shromáždí-li se v téže místnosti sedm
ebo osm set lidí velmi rozumných, jest se obávati,
e vyvedou nejakou hloupost.«
Le Bon považuje za prední známku davu rozplyutí se uvedomelé osobnosti jednotlivcovy a napetí
itu a myšlenek v urcitém smeru. Tím si vysvetlujeme,
roc dav lehce reaguje na sugestivní hesla, která neovede posouditi IV jejich vztahu k tomu, co bylo, co
á b)'íi. »Dav nemá tradice myšlení. Pro 'neho rozoduje jen prítomnost, to, jak tato prítomnost 'dovede
chytiti jeho smyslovou vQímavost. Minulosti nezná.
Proto snadno zapomíná .. Zbabelci vcerejška mohou se
táti v jeho ocích hrdiny dneška, dovedou-li jen svou
cerejší zbabelost prekonat 'nápadným gestem a svou
cerejší malost zvÝšiti pestrým rytírským chocholem.«
(Dr. In. A. Bláha: K psychologii doby.)
Cím méne je autorit ve spolecnosti, cím méne je
ocností, k nimž široké vrstvy i inteligence chovají
;vážnost a jimž se vedome ci bezdeky podvolují, tím
etší vliv na 'verejné mínení. Autoritou tou muž·e býti
udce, vláda, státní administrativa, zákonodárný sbor,
írkev, politická strana, atd. Cím méne uznávaných
\'Udcll,tím vetší je vliv Iverejného mínení, tím více
šak tento vlrv je náhodný, nevypocítatelný a vymyká
z rukou tech, kterí usilují o organisaci spolecnosti.
ímvíce pak verejné mínení neseno je davem. Prolo
uležitou otázkou, jak ovládnouti
verejné mínení,
ejné jako ovládnouti dav, je otázka vudcovství. Není
áhodou, že v Americe a v Anglii, kde jiste verej'né
ínení má velký a kladný význam, podtrhuje se práve
ento problem vt'idcovství v demokratické spolecnosti.
tázka ta jest stejne duležitá, jako nesnadná. »Kdylv
v volil za vudce elitu, která vede civilisaci, dnešní
roblem by byl sn.ad rozrešen, ale tato 'volba je V)T·mecná.« (Le Bon.) Proto duležitÝm pr,oblemem je
·sobení na dav jednotlivci, kterí by tento vliv na
v nevyvozovali z pouhého ustupování a vyhovo'vání
stinktum davu. O pusobení na dav prohlašuje E. Eltzcher ve s'vé tendencní knize' (Die Presse als Werkug der auswartigen Politik), že 'není vedou, ale umeím, a podotýká, že Anglicané jsou mistri v tomto
ení a že Nemci musí s'e v tomto smeru od Anglinu uciti.
Demokracie, která v mnohém vyzdvihuje význam
l1vu verejného mínení, je btázkou vudcu. Žádná skuina trvale a organicky nemuže jednati sama, potreje predstavitele, potrebuje vudce. Jak chudí dosud
me v tomto smeru; v nedostatku dobrých vlldcu, naedcuje okoLnost, že stací u nás mnohdy, aby urcitý
vedák byl pouze poctivý, což jinde je samozrejmostí,
y byl príznive posuz.ován a tato vlastnost zdurazvána jako vynikající. Dobrý vudce musí umeti pred'dati, musí znáti cesty príštího vývoje, musí míti duvru sv)'ch straníkll. Musí máti materiál, s nímž praje, a zákony, které urcují vývoj spolecnosti, v níž
ce pracovati. Vudce musí predstaVovati vedeným
toritu. Tato autorita v demokracii je autorita dll- '
rYt kdežto v absolutismu problém vlldcovství byl
statne jednodušší, bylo to vlastne porucníkování,
4iž monarchy. šlechty, hierarchie nebo byrokracie.
méne je dobrých Vlldcu, tím širší pole otevírá se
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.demag,ogl1m, kterí zneklidl1ují vlnení verejného života. Je proto problémem vésti demarkacní linii mezi
opravdovým vl1dcem a de-magogem: je to problém demokracie, a je to predevším problémem našeho verejného života.
K. T.

Národní

hospodár

II enTi Hauser:

Krise prosperity v Americe.
(Z knihy:

L' A m é r i q u c v i van

t e.)

Stále slýcháme o anglické krisi a jsme náchylni veriti, že tato
krise se jeví všude ve všech anglosaských zemích. Prejeme-li si"
aby Spojené státy vstoupily do spolcceúství národu evropských,
pripouštíme, že budou musit pomoci ochuzeným zemím, aby se
vyhnuly zlu, které tolik do'léhá na Anglii:
omezení exportu,
záplave laciného importu, nezamestnanosti.
Ale jsme-lí se svou hypotésou na omylu? není-Ii žádné americké krise?
Po celou dobu, co jsen~ tu, hledám tuto krisi a nenalézám.
Vidím jen prístavy precpané zbožím_ Pozorujeme-Ii
je za jasných dnu ledového jara s výšky »elevated« s jejich nescetnými
kolejemi, pokrývajícími
drevené hráze a mola a vrhajícími do
parnlktl nebo vy~ážej íeími z nich' spousty nákladu" s radami
vagonu, s nákladními
jeráby, s prístavními
skladišti, ani zdání
pC' nejaké krisi. Také na nádražích se nám nejeví, tam není málo
zboží pro vozy, ale spíše naopak, vagonového materjálu je málo.
Po uzavrení míru vznikla arcí lo'ise a tenkráte bylo lze soudit,
že to je ohlas krise :mglické. Ale tato chvíle minula, a Amerika
nemá cas zdržovat se premítáním o vcerej šich h,istoriích.
V prítomné dobe továrny pracuj í plnou parou a rostou. Byl
jsem nedávno v Boston-Sucl v elektrické centrále, Edison Electric
llluminating
Compal1Y, po<;tavené v samém prístavu. Na širé
prostore je tu nakupeno uhlí, zajištené smlouvou s dolem v západní Virginii; je ho tu na tri mesíce do zásoby, a spolecnost
proto málo dbá krise paliva.
Uvedli mne nejprve do staré továrny, staré totiž 20 I'et, jejíž
stroj e j sou stále v chodu. Ale pred tremi lety vystaveli nad ní
novou továrnu, jejíž turbiny jsou tak mohutné, že každá z nich
má vetší výkonnost, než všecky bývalé kotly dohromady_ Nesmírný umelý vodopád, ženoucí dynama, dodává energii nejen
vrlemestu o 800.000 obyvatelích,
nýbrž skoro cekmu jižnímu
Massachusettsu. Cervenými písmenami zobrazují co minutu lampy
císelne produkci továrny. Ctn 45, pak 43'5, cti 43.500 kílowattu.
Do r. 1924 bude postavena nová továrna daleko za mestem, ješte
dvojnásob mocnejši. Zkušenost poucila Americany, že takováto
továrna z ci' voj' J;l á s o b í odbyt svého proudu ve tre e h letech.
Tudíž, nebral-Ii se hned pri stavbe zrete! na toto zvýš<,:ni" nutno
vždy po trech letech továrnu
zdvojnásobit.
K tomu dlužno
uvážit, že válka rozmnožila
znacne továrny s elektrickým pohonem, že haussa uhlí a nesnáz s jeho získáním zvýšila velice
pocet odberatelu proudu; výrobní cena klesh tak, že ze všeho
zboží elektrický proud jediný nestoupl,. nýbrž je o neco levnejší,
než pred válkou. Tento pokles má v zápetí nové stoupnutí konsumu, jehož príliv stále sráží celkový výrobní náklad ...
Této stále rostoucí spotrebe elektrické energie odpovídá úmerne
stále se vzmáhající
poptávka po aparátech. Podívejte se jen
v Lynn do General Electric Company. To už není továrna,
to je prtlmyslové mesto s ulicemi pozustávajícími
z ohromných
7.elezobetonových továren. Ty už zase nepostacuj í, nebot pred
našima ocima kupí se již hory dreva a rostou lehké zdli pokryté
provisorne dehtovou lepenkou, zárodky príštích úžasných továrenských halIti nebo šesti- až osmiposchodovÝch budov .
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Z továrny do továrny, nebo z továren k mori zcela blízkému
jezdi nepretržite elektrické vlaky.
ad ulicemi, jimiž nás unáší
auto, vysoké nosníky rozpínají husté pletivo sítí. Za ctvrt hodil1JY
rychlé j'ízdy neprojeli jsme ješte celý tento' Essen elektriny.
Po dvouhodinové návšteve prohlédli jsme jakž takž dve nebo
tri dílny: automobilová
dynama, lodní turbiny a turbíny na
stlacený vzduch pro vysoké pece.
Jeto triumf seríové práce. Rozlehlé sály plní st' zhruba zpracovanými nábojnic mi kol. Dík dumyslnému
zarízení,
malé
mllohtví tekutého kovu jedním rázem je opatrí osmi loukotemi.
Jinde na sta žen s prevládajícím
slovanským typem pouze pripevnují a splétají dráty. Ten muž dole má na starosti kovové
desky, do nichž se vrývá žlábek. Zatím co' lis chystá první desku,
pripravuje
si delník druhou a namácí do ochranné lázne tu,
která již byla vyražena; lis se nadzdvihne, delník odsune hotový
kus, a nastaví nový k zpracování;
pak ponorí ten, který si
schystal a pripraví nový...
Ne víc, než tri pohyby, rytmicky,
bez únavy a beze všeho spechu provádené. Muž pracuje zvolna
a práce pokracuje rychle. Hotové kusy se hromadí, jeden jako
druhý. " Hromadí se, tedy se také odnášejí, jdou tedy na odbyt.
. Tisíce a tisíce delníku a delnic ... s týdenní mzdou petatriceti,
ctyriceti dolaru, nepocítaje draze placené hodiny pres cas. Vnitrní
Grganisaee pojí delníetvo s továrenským životem: dílenské rady a
nad nimí tri delegátí všeho personálu, zasedajíci spolecne s tremi
kde se
delegáty reditelství v jakési vrchní rade »management«,
rozhoduje o všem, co má vztah k chodu závodu. Restaurace,
závodní nemocnice - se sálem ,k roentgenování
a s atelierem
zubního lékare - vše je pojato v témže stylu. Pod hangary radí
se na sta aut. Patrí úredníkum a delníkum, kterí za chvíli jich
použijí, aby se vrátili do svých, na míle vzdálených domovu sami spotrebitelé motorových aparátu, které vyrábej í.
Ne, v tom všem není ani zdání nejaké krise. A' General
Electric není ješte celý Lynn, který jest jmenovite mestem továren na obuv. A kolik je takových mest jako Lynn! Kdybych
byl zajel do Schenektady" byl bych spatril ješte mnohem mohutnejší elektrárny. Je -jich plno ve trech oblastech, kde vodní
síla nahražuje uhlí jakožto pramen energie, v Niagare, v jižní
Karoline, v Kalifornii.
Kde tedy fóhledáme krisi? Nezamestnaných
je tak málo, že je-Ii
krise, je ta krise nedostatku delnictva. Zákony; omezující príliv
pristehovalcu,
zacínají být prumyslníkum
nepríjenmy.
Reklamuje-Ii se zvýšení procenta brzy pro Reky, brzy pro Arménce,
je to z cásti proto, že americká t<1lrárna má nedostatek pracovního lidského materiálu.
Tato filantropie
pn'lmyslníku
také není žádným príznakem
nejaké prumyslové
stagnace.
Podívejme
se, potvrzuje-Ii
statistika tento dojem.
Od ledna 1923 je jasno, že americký prumysl octl se v ére
obchodní prosperity, která. pripomíná. nejskvelejší
dny r. 1920.
Všechny známky se shodují. Pocet naložených vagonu dosáhl
koncem ledna císla 871.000, t. j. o 131.000 více, než pred rokem,
a dokonce o 68.000 více než r. 1920. Výroba litiny byla dvojnásobná. Steel Corporation
vyvinula 9Q%' výrobní kapacity a
pres to nemohla vyridit 165.000 tun objednávek.
Tato tendence stoupala stále. V únoru zjistil úrad pro verejné
práce, že všechna národní industrie je zamestnána do trí ctvrtin
své výrobní schopnosti. Kovoprumysl nebyl totiž sám v té situaci.
»King Cotton" skytal týž obraz. l'oprve v historii Ameriky bylo
v lednu v cinnosti 3S milionu vreten. V únoru toto císlo stouplo
o 300.000. Následek:
ohromná spotreba bavlny, mesícne pril233 kg.
merne 600.000 balíku, balík
Hotové zásoby se zmenšují. Pred rokem se jich pácilo na
'; milionu, a sklesly na 3%, v cervenci podle odhadu na 600.000
balíku.
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nevídaná. Poptávka je ohromná a veškeren personál je komple
zamestnán v packing yards v l.hicagu. Myslím, že není jediné
odvetví prtnuyslového, které by si mohlo stežovat.
A tak prevládající
notou je optimismus.
Situace je i o
lepší proti 1920, že financní podkladl všeho podnikání je zdravej
a banky mají volnejší ruce. Možno-Ii tedy mluvit o nejaké kri
ve Spojených státech, je to krise prosperity. To je situace prízni
pro pracovni trídy. Rok 1921 prinesl velké snižování mezd, al
ted je tendence opacná. Zvýšení cen melo nutne v zápeti zvyšování mezd, ponevadž by jinak klesla kupní schopnost delnick
trídy a první by to pocítili zase prumyslníci.
Ostatne, v.zhledem k nedostatku delnictva nezbývá také nic
jiného než platit hodne a d~ti zedníkovi nebo tesari více, než profesoru Harvardské
university. Velká vlnarská spolecnost z\'ýšila
práve mzdy o 1200/", a za ní jdou jiné. Kde se váhalo, pohružka
s'.:ávkou všecku I1JCrozhodnost brzy zahnala. Vážná stávka v textilu
byla zažehnána jedine tím, že požadavkum
delnictva bylo na
celé cáre vyhoveno.
Bude tato prosperita trvalou? Po citelné výstraze a vzpomínce
na b o o m r. 1920 je každý opatrný. Hledají se pros.tredky proti
možnostem náhlé krise. Spojenecká vláda odkládá velmi moudre
všechny verejné práce, které nejsou naprosto naléhavé, aby se
pojistila pro prípad depresse.
System Federal Reserve Banks,
který se osvcdcil, je pojištením proti inflacní politice velkopru.
myslu.
Jediné nebezpecí je, že zlo by mohlo být privodeno nadbytkem
dobrého. Zvýšená cinnost prllmyslová, odpovídajicí zvýšené poptávce, privodila stoupnutí cen, to zase stoupnutí mezd; brzy
mUže nastat chvíle, kdy zase mzdy zacnou jevit úcinek na ceny.
Nové haussy budou mít za následek zmenšení kOI1JSumu,následovne zvolnené výroby, vec velmi vážná vzhledem k nahromadení
výrobního materiálu.
V tom tkví nebezpecí pro zem, zarízenou jako úžasný stroj.
Ii'ordovy továrny vyrábej í dnes d vat i s í c e vozu denne. Ale co
bude, až každý obcan a obcanka v Americe bude mít sVllj vuz?
Co se -stane, znemožní-li
stoupnutí ocele Fordovi udržeti své
ceny tak nízko, aby našel denne dva tisíce kupcu?*)
Pak, zacne-Ii se s omezováním výroby, je nebezpecí stávek.
Mohly by nabýt hrozivé tvárnosti pri spoustách delmctva, které
není výlucne americké a jehož rozmanité složky se vymykají
kontrole, již vykonává American- Fed'eration of Labour.
Proto mnozí Americané jsou trochu polekáni neklidným tempem amerického života. V této zemi i vlny obchodní prosperity
pripomínaji
vlny mrazu" kterými strašlivý severozápadní vítr
zaplaví náhle celé šíré kraje. Pro tuto chvíli však prosperita je
nepopíratelným
faktem. A zamanou-li si jednoho krásného dnc
Spojené státy, aby se zabývaly záležitostmi naší ubohé Evropy,
l:ebude to jiste proto, aby ušetrily svuj lid útrap, které zneklid·
nují Anglii. Ješte snacl na dlouho mohou si myslet, že Evropy
nepotrebují.
*) Cena v kvetnu 298 dolaru, delník s 10 dolary dcnní mzdy
muže tedy zjednat si vlastní auto za mesícní mzdu.
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Rozmluvy s mladými Francouzi.
I.

Francis Varco.*)
Z knihy interviewu Fr. Lefena:
"Dne heure avec ... «

=

Všimneme si velkého prumyslu
Západu, masových konserv.
V breznu jeví se bezpríkladná
zamestnanost,
po válce dosud

I

»J cn tak, že jste mne zastihl; za dve hodiny odj íždím z Paríže,
Jedu do Janova psát román o Paríži. Zdánlive paradoxní nápad,
*) Románové skladby
autora, vysoce ceneného
leg. nakl. "Cin«.

Francise Carca. mladého. francouzského
presidentem Masarykem, budou vydány

prítomnost
je to má záliba; je to výborný prostredek, aby se clovek nedal
ést fotografickou stránkou
svého námetu,
aby výkladem
cI k synthesi, a pak je to zdvojnásobení
života, žije-li se
o soucasne v dvojim ovzduší, ponevadž pri psaní románu
ví se mé smysly a má duše novotu jiného okolí, což - treba
po letech - mlHe skýtati potravu nebo dáti i vznik novému
mimu. K námetu, jíl~lž se budu v Janove obírat, privedl mne
ž pred drahnou dobou Paul Bomget.
Hodlám prostudovat život
usu v Paríži, ph~snej i receno velmi specielllí prostredí ruské:
ilicu herell, žen a mladých muži:l, oddávaj ících se požívání
orfia a kokainu. Budu zkoumat rozklad ruské duše v pová"né Paríži. Uá kniha nebude ovšem žádným tendencním 1'0ánem. ale pres to myslím, že jedno faktum z ní vyplyne:
uso\'é, uedlt mají nad sebou. jakoukoli vládu, holdují prímo
renetieky discipline; bolest je jim nejmilejší
pochoutkou
a
nuta byla pro ne vždy bicem pln\ým rozkoše.
-

Kde vyjde?

\' Revue de Paris

nejprve,

a nekdy

v léte u Albina

Michela.

- Titul ješte nevím. Mám ted duši rozvírenu
dvojím
:tem: touhou a radostí z odjezdu a pak strachem, trémou ...
Víte, kniha, to je prece jen vážná vec a ta. do níž se tam chci
zapráhnout, je pro mne tím vážnejší, že to bude má první kniha.
Mám totiž dojem, že vše, co jsem dosud napsal, JSou jen studie,
IZZY··

.

Chci protestovat;

pripomínám,

když pred válkou vyšel J é s u s-

I a-C a i ! I e, jak radostným
prekvapením) byla tato puvabná
mpresionistická kniha jednoho z našich pro mladou moji generaci. Byl to první krásný manifest hochu našeho veku, první
"n, který doznal souhlasu všech. Stránky o ulici Lepie znali jsme
zpameti; pri potkání jsme si je prednášeli ...
- Vím, praví Carco, a jsem vám povdecen za pi'ipomínku
echto rado. tných chvil prvního výpadu, kdy prátelství mých
lIruht't bylo tak blaživé, ale, opakuji,
J é s u s-I a-C a i II e je
pouhou studií a R e n q u'u n e F e m m e, kterou jsem práve
dostal v krásném vydání s lepty Maurice Asselina, je rovnež
pouze studií: studií mladého muže z dobré venkovské rodiny,
který v projevech své vule dojde už k p.ychologické
hranici,
kterou udává. '. J ésus-Ia-Caille.
Hovoríme dlouho. Hovorím s FranlCÍs Carco o cetných a duleiitý"h dílech, která už vytvoril.
Precetl jsem práve znovu
Mam a n Pe t i t d o i g t, rozkošné vzpomínky z mládí. Chci
vedi:t, proc ze všeho nejvíce se mi líbí román I'É q u i p e. Ale
e patmo, že Franéis Carco nemá príliš chuti k temto retrospek, . Povstává, vede mne do jiného pokoje, ukazuje mi své polady rozvešellé po stenách; je tu Utrillo. Modigliani, Asselin.
rarÍme se do pracovny, zdobené znamcnitým portrétem romano·
,iscovým od As elina .. Carco navázal pretrženou
nit hovoru:

i

-Román má vždy být blízek životu; má být vždy z cásti
lastní zpovedí; román je jakýmsi doznáním. Chodím ulicí; vše
á pro mne rovný význam. Nejprve mne chytne nejaká vnejŠí
jímavost na nckom;
cítím-li, že první gesto mne zaujalo,'
vzbudí se ve mne zájem pro osoby, ktcré je ucinily.
\'elkým úskalím pro mladé romanopisce je popis. Popis má
ýt odleske;n duševního stavu a tempa románu. Je-li kdo v plné
·luIC,sti. \'yjde ven a konstatuje.
že prší, n~bo svítí slunce; pouze
konstatuje;
každý popis by tu byl zbytecný a nemístný.
á-li táž osoba moment duševní skJeslosti nebo radosti, a Pl!&obí-Iína ni tento cit, mi vnejší svet teprve pak pro ni smysl.
- Vaše vzory?
- Jsou tri: Bourget, Lati, Barres; ostatním vdecím za kvas
nctu, ale pouze tit()l, po mém souc\lu, dovršili cin; S nimi doívám k slavné tradicí francouzského
románu; ostatní,
jako
,r Poe, Hoffmann, Rimbaud. Corbiere. Oscar \iVilde, probuli 'e mne záj my, které usiluj í svésti v proud zvláštního kla-
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slclsmu, nebot zálibami i temperamentem
jsem klasik, a mám
nade vše rád! zkratky.
fUká se, že je ve mne kus Rusa, a je v tom asi výtka, že jsem
se príliš obíral D01;tojevským. Možná! Ale žil jsem t~ké
hezkou radu let v ovzduší, kde ruzné podivnosti, alkoholismus
a záliba v neštestí ohr,omily by i nejzáhadnejšího
Slovana.
Ostatne jsem navštevoval po nekolik let v zimé ruskou kolonii na
Riviere a nasbíral jsem tam nemálo zkušeností. K tomu považte,
že od dob mých prvních lierárních pocátku mou oblíbenou denní
cetbou byla díla ;:\1emcu a Rusu. Také se to asi pozná, a já se
k tomu bez ostychu doznávám. A co zase na druhé strane ríci
kritikum, kterí mne vyznamcnávají
názvem klasika? Mám rád
presnost v podrobnosti, v popisném ryse, v živote, jistý rád v jednolítosti skladby, a mám také rád neurcitost a výstrednost, nebot rád a zmatek se navzájem stíhají a jejich stycný bod je mí
nejmilejší.
Nic se mi tak neprotiví jako duch Voltairuv, jeho
suchopárnost;
stejne nenávidím
nasl'ádlosti Alberta
Gamain<1J.
Proc? Není mou vecí, abych na to odpovídal. Nejsem krítikem.
Tvorím typy, které jsem videl, anebo snažím se je vytvorit, usiluji aspon, aby žily tak, jako když jsem je pozoroval. Ostatní
mne už nezajímá. Mezi Hoffmannem
a Dostojevským
je celý
svet, který jsem si obral vzorem. V nem všechno je bohaté,
hluboké, výjimecné. A pak, pozoroval jsem v mládí zblízka
·trestance a zželelo ·se mi jich. Byl jsem vždy pro ne a proti
t!estnickým
profosum
s jejích kníry. V živote se to u mne
ješte sesílílo. Ctete na príklad Bunina a uvidíte, jaký druh lidí
prál bych si ukázati, oživit. Bunín je obdivuhodný spisovatel. Je
pln nežného citu a má své nesmlouvavé
stanovisko. Žene vás
k tomu, ahyste miloval luzu, rozum'el jí, obnažil její duši. To
se mi líbí, a pak také ton Konfesí Jean-JacquesovÝch
a jeho
nere~ti. a rovnež zábavný ráz ducha Casanovova a zpovedi Quinceyovy plné cynismu a humoru soucasne. Jak bych vám to rekl?
Nejkrásnejšími
a nejvetšími zdáli se mi vždy básníci, nad nimiž
byla vyslovena klatba. J ésus-la-Ca~lIe, le Milord, Bouv(1) a
t~bohé devky, které s nimi žijí, to jsou lidé mého srdce a otevrene se k nim hlásím. Snad jednou to vyložím lépe v knize.
Zatím pátrám v hlubinách výjimecných bytostí po podrobnostech,
jež mají se všemi spolecn.é, po tápavých projevech s.vedomí a
smyslností. Muj zrak jc u vytržení nad tím lidským hemžením
a nic mi nedelá dnes vetší radosti, než fakt, že si vydelávám na
živobytí vyprávením vecí, o kterých jsem n.esmel jako chlapec
doma pred rodici ani muknout. Clovek musí tak obcas udelat
s.rovrrání.
Sestavil jsem si knihovnu z knih, které v mládí udelaly na mne
nejvetší dojem. Moje nejmilejší
jsou: Les l~aisons
clangel' e u s e s, LeN e v e u d c R a m e a u a J a c q u e s L e F at a I i st e, kterého mám doma dokonce
v originálním
vydání.
Mám všechny knihy, ,které napsala Colette tištené na krásném
papíru a Ilekter,á. dila Bourgctova,
jako La physiologie
de l'amour
moderne
a les Essais
d!e psychologie
C o nt e m p o l' a i Tl e j sou skoro mým denním chlebem.
Jak se mllžete presvecliit, umístil jsem si také na dosah ruky
knihy svých rOLmilých prátel, Pierra Mac Orlana, z jehož vecí
se mi nejlépe zamlouvá lÉtoile
Matuline
a la CavaI i e l' e E I s a; teDto druhý román pokládám za jednu z krásných knih naší generace a kladu jej na roven s Apollinairovým
lH é l' é s i a q u e (' t Ci e a s Alain Fournierovým
leG l' a n d
Me a u lne s; tu je Pierre Benoit, tu Roland Dorgeles s D r even Ý m i k r í ž i, P l' o b u z e ním m r t v Ý c h a Sv. Ma g I o irem;
o Koenigsmarka
jsem se sám zasaclil, aby byl prijat do Mercure de France.
Vstal jsem, prohlížim knihovnu, ctu jména ...
-Arnoux
...
') Hlavni
(I'Équipe).
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-ln
di c e 33 je nejskvclejší
kniha o válce. ponevadž Ale:'\andre Arnoux prekonal realisticnost pouhé deskripce a dopracova,1 se zcela osobitého pojetí a vise, která predstihuje už dnes
na deset let napred vše, co o válce bude napsáno ...
- II[ax Jacob ...
- Max Jacob je z mužu naší generace. kterému vdecíme velmi
mnoho, ponevadž \' nás probudil smysl pro denní humor a pro
smešnost blaženého obdivování. Ukázal bolavou stránku naturalismu tím, jak zlomyslne dovedl využiti triviálních detailu všedního života. Pro toto mé tvrzení, dokládá Carco s úsmevem,
našel byste velmi zaj ímavý doklad, kdybyste chtel srovnat spolu
Henry-ho
Céarda Terrains
a verudre
au bord
de la
m e r a T e r r a i n B o uch a b a II e, jednu z nejobsažnejších
knih Maxe Jacoba. Bylo by zajímavo studovati jeho vetu s toho
hlediska, jak ironicky a zlomyslne dovede na zlost naturalistickým fotografllm
operovati s t. zv. presným postrehem. Pamatujete se na vetu jedné z jeho povídek, kterou si casto opakuji
a vždy Se stejným potešením: »Ponevadž si spletli cestu, museli
s pohrbem zacít znovu.« Probíráme ~polu dlouhou radu nejmladších básnÍkit Carco upozornuje. že Musel1i, tak významný jako
Moréas. je dosti zanedbáván mladou generací. Mluvíme o mladých malírích, jichž temperament
je blízký mistrovým sklonúm.
»Tato má záliba v nich mi vynesla. že mám dnes ve sbírce
plátna k nezaplacení, a která jsem svou dobou koupil trochu
naivne jen proto, že se mi líbila. Utrillo na pr odpovídá me
zálibe pro chudé ctvrti, pro smutné konciny periferie velkomesta; Asselin podnccuje mou lásku pro svetlo, vniterný život,
smyslné meditace; Modigliani mi nabízí prudký púyab a krehkou gracii dneška; Chas Laborde krutou ironii ulicních scen a
šaškovin;
Mainssieux sílu a lákavou chni predmetu'
Barraud
morbÍdno~t a smyslnou lahodu života pri umelém svell~, nostalgii
velkých badi ... «
Chystám se k odchodu.
- Ne, abyste snad rekl, že jsem se vzdal poesie. Chystám
naopak dlouhou báseií, J ournée paysanne, v níž vzpomínám
mrtvých prátel. Prectu vám ješlc první strofu:
Žel, prátelé, že nejste zde
P9d tím~o milým loubím révovým,
jež zralé hrozny obvešuj Í kol
a jehož houŠi všech haluzí
v slunecním svctle splítá si
lu arabesku svoji obvyklou
z rudosti jitra, z šera sklonku dne ...

*
II.

Roland DorgeH~s.

Roland Dorgeles stál v knihovnc a hovoril:
Plutarch vypráví. že Demosthenes, aby si odvykl vadnou výslovnost, musil mluvit s kremínky v ústech. Podobné cvicení melo
by se doporucit spisovatelllm, jichž zmotaný sloh znemožnuje,
aby se Jim rozumclo. Neurcitost
je nekdy s výhodou pro básníka;. u romanopisce je vždy zavrženíhodná.
Nejde o to. aby
ctenár se musel dohadovat, nýbrž o to, aby rozumel, a usiluji-Ii
já o ncco, je to, abych zustal prostým. »ProbuzenÍ
mrtvých«,
stejn~ jako své ostatní knihy jsem n:Jpsal dvakrát za sebou od
zacátku do konec. Tu jsou oba mé rukopisy: mužete se podívat,
po jakých zmcnách jsem spokojen. Závidím p. Giraudoux-ovi,
který napíše knihu a to dobrou knihu, za sedmadvacet dni; mne
stála moje osmnáct mcsícll a to jsem prosedel u svého pracovního stolu každé dopoledne od devíti do jedné...
A propos,
povezte' m)'m 'známým, aby ke mne nechodili nikdy ráno; slyší
vždy, že nejsem doma a služebná mne musí zbytecne zapírat.
Psáti proste neznamenalo
nikdy nedbati výrazové krásy.
~1nozí usiluji
o nejkomplikovanejší
zpusob vyjádrení nejbanáll..cjšÍeh vecí a pohrávají
slovy jako divoch sklencnými korály;
jiní zas naopak ochuzuj í své vety a sdírají je až do hola, že
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zbývá podmct a slove~o; co mne se tkne, vyhýbám se stejne s
chopárnosti
jednech jako slohové pretiženosti druhých a drží
se Moliha:
»Mlllvte lidsky a tak, aby vám bylo rozumeno.
Ale vy jste prece neprišel proto, abyste se probíral mými ruk
pisy a zYÍdal mé míneni o stylu mých soudruhu v povolá'
Chcete asi znát mé stanovisko ve sporu Bérand-Gide. Nuž
s celou duší jsem s Henri Béranclem. Kdyby pan André Gide
nemel žádného vlivu, kdyby mel dosti na psaní svých knih, kter'
málo kdo cte (toto nc:ní výcitka, nýbrž konstatovánÍ),
nenapadlo
1Jy nás ani ztráceti cas polemikami s ním; on však má na skupinu mladých literátu neblahý vliv, který mne nesmírne zarmucuje; proto vystupuji (ak rozhodne proti nemu. Nebudu vám vyprávet šIroce, že jeho romány se mi nelíbí, ponevadž to je vec
vkusu; za to však prohlašuji, že mne urážejí.
V otázce mravní
zdravosti
je to už tak: my jsme pro
ulišuj Ící léky, on pro jedy. On myslí, že nese svetlo duším: jaký
blud! plní je zmatkem ... Kladné hodnoty ho nezajímají, jedine
chorobné vady. " Ale nac se zlobím? Pan Gide by mohl upad·
Eouti v omyl a velký Irrunoralista, hreše pýchou. mohl by naposledy ješte mllj pudový odpor pokládati za tajnou potlacovanou
lásku. U všech všudy, já vím také, že zlo má docela jinou pritažlivOlSt než dobro, a proto tolik mlad[ých se hlásí k Gideovi.
Ale jsem klidný: prejde je to. I on vyjde z mody, jako tolik
jiných a pak za.ujme v náležitém pozadí místo, které mu prísluší.
- Dlužno tedy z toho rozumeti, že snaha o mravní rád vládne
vašimi díly?
- Ale ovšem ... Zapomnel jste jiste, co praví sv. Magloíre:
»Každé slovo, které nesmeruje k zlepšení života, je zbytecné.«
A opravdu, nemám mceho proti tomu, aby tato slova byla epigrafem každého mého románu. Píši-Ii, tedy proto, abych se sdelil
s druhými o SVllj soucit, o své hnevy. Píší-Ii, je to proto, abyeh
sloužil.
Mám-li spisovatele mít rád, musí mne poucit, dojmout nebo
pobavit.
ikdy Gide, nikdy jeho žáci neskytli mi neco takového.
Zavírají oci p.red dramaticností
a skvelosti naší doby a zabývají
se, opozdilci, s lupolt v oku, studiem utrápených' duší;
to je
v mých ocích neužitecná kratochvíle, to je ponurá záliba, pred
níž mne varovali moji ucitelé.
- K cfasu! zavrhujete snad psychologický, ideový román?
_ Nikterak. Ale myslím, že román nemá být hud dejový, nebo
psychologický
nebo dokumentární.
Má být tim vším zároven,
anebo je to Eehotová kniha. Mám snahu, abych v rámci dejOl'é
zápletky, pokud možná poutavé, jednal vždy o velkém sujetu.
Jaká pomoc, drtí-Ii mne! Mou ctižádostí je být lyrickým sved·
kem své doby. Jsem hrd - více, jsem spit štcstÍm - když co
chvíli dostávám dopisy, v nichž neznámí ctenári mi sdelují:
»Vy jste vyjádril naše bolesti, 11aše muka svcdomí, naše nadeje ...
Vy jste ztelesnil dr<Jma, které se odehrávalo v našich duších.•
Co mne pak je po necích kritikách! Mám za sebou všecky tyto
neznámé, kterí mne podpíraj í.
J sou spisovatelé, kterí vám reknou velmi povýšenecky a hrde:
»Já píšu pro elitu!" Mou hrdostí je psát pro tisíce a tisice bytostí, které mne miluj í. Slova nosila a elita nemela nikdy týž
význam. Ve spolecnosti je málo hrbácu, a nepozorujeme, že by
si proto na tom zakládali a vyld'ikovali na potkání: »My j5me
elita!« Jsou hrbáci a nic víc ...

*

Roland Dorgeles má mnoho trpkosti proti kritice. Byl sám
dríve kritikem, hrešil mecem, jak praví,
mecem je trestán.
Váží si kritiky vážné, vecné, ale v celku se mu literární zpusoby
zdají málo ';sportovnÍ« a kritické hlasy casto málo uvážené.
»Ja1c se má spisovatel jen vyznat v tom koncertu pochval a
odmítavých hlasu, který uvitá každý nový román. Jeden praví:

a

»Jen \acátek je dobrý, s ostatkem nejlíp na, záchod« a druhý:
»Škrtnete mi zacátek, všecko pokazÍ« pri takových odpo-

kvetna 1924.

Prítomnost

rujících si kritikách myslívám vždy na dobrého La Fontaina, na
jeho :\lIynire, syna a osla. At sedí oba na ušáku, at si na nej
leze jen otec anebo synácek sám, nikdo není spokojen. Mlynár
má pravdu:
»J e pošetilec vskutku veliký,
kdo vyhovet chce lidem všem i otci.«
At jen mne nechaji klidne sedet na mém oslu, je-Ii mi to vhod,
anebo bežet za ním, napadne-Ii mi: shodí-Ii mne mezek na zem,
je vždycky dost casu na to, aby mne zvedali ...
- Kritikové vás poslední dobou srovnávali casto se Zolou?
- Ano. Jedni mi házeli do tváre jeho jménem jako kvetem
druzí jako kamenem. A reknu vám, že romanopisec mužc být
jen spokojen tímto srOVlláním. At už ho kdo obdivujc nebo
nenávidí, jisto jc, že Zola byl velký spisovatel, a že bez jeho
jména minulé toletí bylo by velmi ochuzcno. Po mém soudu
Zola mohl být umelectejším, cituplnerím,
jeho styl pruzracnejším, ale i tak je G e r min a I velkým dílem. Presto muj první
styk se Zl)lou by'l ncblahý: jako chlapec slýchal j scm vždy otce
hovorit o
r í c h u a b b é h o M o u ret a a o slavném popisu
Paradou. ale kniha mi arci byla zakázána. Podarilo se mi ji
vyšukat a cetl jsem ji potaj í. Samozrejme
byl jscm nesmírne

II

7klamán tím nudným výctem rostlin a kvetin. Pozcl'e'ji se !-1ž
muj ltsuuek o Zolove slohu nezmenil.
Jiní kritici zase, vzpomínajíce
mých zacátku v žurnalistice,
(\pakují. jedni pochvalne, druzí s výcitkou: »Dorgeles má reporttrský pohled,« J detc mi k š'ípku! N cdíváme se jcden jako filosol. druhý jako romanopisec, jako básník ci vypravec. Díváme
se proste dobre nebo špatne, správne nebo falešne. Mé drívejší
reportérské zamestnání mne naucilo dívat se dobre: byla to
2uamenitá škola, a nelituji jí. Nezapírám svého milého métier.
Je tcZší napsat dobrý clánek než špatnou knihu. Reportérství,
Jak vám libo, Podal-Ii jsem v Dre ven Ý c h k r í ž í c h verný
obraz války, ukázal-Ii jsem ve S vat é m Ma g 1o i r u poválecný
zmatek, vylícil-Ii jsem v Pro b u z e nim
r t v Ý c h barvitý a
vzrušcI;)f život zpustošeného
úzcmí, dosáhl jsem svého cíle,
A ješte tedy nekolik slov k románu. Pod vlivem, jak myslím,
ruských autorll a jmenovite obdivuhodného
Dostojevského,
za• o se v psychologických rozborech až do krajností a tento nedostatek studu, odhalující nejintimnejší
záhyby vlastního nitra
a Obnažující nejbolestnejší
rány, zpusobuje bohužel, že, kdežto'
~uto-analysa se v mladé literature tak úža ne rozmáhá, imainace a dokumentárnost pozorování upadá.
Ostatne tyto psychologické analyse jsou zpravidla tak libovolné,
íllko ten nejhloupejší dobrodružný
román, Autor vymyslí si
'jakou psychickou reakci nebo cit stcjne jako by si vymyslel
'jaký útek z vezení nebO' západ slunce, celkem je to samá smyenka, a já mám právo odmítnouti všechny dedukce spisovalovy a popríti celou jeho dumyslnou introspekci od a až do z:
to ukrutne poclrobná studie se mi ostatne tím méne zamlouvá, '
obírá se príliš casto výjimecnými
zjevy, neuropaty, trpícími
rálním rozkolem tak jako jiní lidé revmatismem nebo vredy,
emocí ovšem méne ínteresantní.
A já už jsem takový, že se naprosto nemohu zajímat o koholí\', o ucmž jednou mám dojem, že není zdráv, a o nemž
presvedccn, že pusobením vnejší nejaké události ficní pohromy, války, epidemie, anebo jednoduše šestimesícního
ytu v sanatoriu - stala by se z nej ihned osobnost zcela norální,

Ne že bych chtel snad tvrdit s Corneillcm, 'že spisovatel má:
"t c!O\'eka tak)'m, 'jakým by mel být - ale stejne se mi ncí, ahy ho zobrazoval dllsledne takým, jakým by být nemel.
Pouhé studium povahy také ne_stací. Lidé jednaj í a myslí;
dnání je casto prllkaznejší.
Gesto, slolvo, výkrik poví nám
hdy více, ncž dlouhá analysa - vzpomente na naše Ida iky.
Tvorící umelec rozbiruje úzký obzor našeho zivota, té krátk,~
'stence, kter;l zpravidla skytá nám tak mála velkých radostí,
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tak málo hlubokÝch bolesti; rozmnoZl1Je rady našich známých
o by to ti milované nebo nenávidené, a Hamlet, Fedra, Candide,
Otec GO'riot a Paní Bovaryová jsou pro nás životnejšími a skutecnejšími bytostmi, než tolik a tolik bezvýznamných lidí, s nímiž máme denne co jednat. Romanopisec zmnohonásobuje
život,
prináší lásku zhrzenéll1u, vnuká hrdinnost zbabelcllm, delá bohatce z chudasu".
V jeho rukou jest vytrhnouti nás z bežnéhO' života a povznésti nás nad sebe samotny,
Každit doba žije a bude žíti spíše v románc než v dejinách.
Román je zrcadlem doby, v níž by! napsán, a skutecnou podobu
války najdeme v románech, ne v príruckách
Práve tak obrátíme se k Balzacovi a Stendha\ovi, abychom poznali život francouzské spolecnosti v první polovine 19, století. Ncmyslíte, že,
co nám tak chybí pro P9Zllání revoluce, je práve román napsaný
r"ezi 1789 a 179~? Jaké by to byla svedectví! Ani dejepis, ani
pameti an! korespondence ho nikdy nenahradí.
Z mé formule: román má být obrazem své doby vyplývá mi
Ilutnost literárního
nacionalismu,
a to také je jediný nacionalismus, který hájím a uznávám. Jaký to ukrutný omyl, ten literární internacionalismus
Mac Orlanllv! Tak jako barva plen
se mení klimatem, i myšlenka obráží barvu podnebí, v nemž
vzklícila: Thomas Harcly je mlhave šedý, Alphonsc Daudet svítí
sluncem ... A mllJ milý Mac Orlan nebyl by napsal své poslední
knihy, kdyby nebyl francouz kým vojákem,
- AnD, pamatuji se, co vám rekli nekterí,
že pry Jsme na
prahu velké klasické doby, ale to nemá smyslu, Anebo mi to
ješte spíše pripomíná rytí re z lidové hry, prohlašujícího:
»My,
z naší generace velcí klasikové,
stredovecí lidé., ,« Vzejdou-li
dozvedí se o tom teprvc naši vnuci .. ,
Jista je, že i pres své krvavé hruzy naše doba je vclkolepá ...
Ve všech umeních je taková úro'C1atalentu" že mne jimá úžas, ..
Opravdu, krásná doba, ve které mllžeme antenou, vztycenou jakO'
zvedavý prst, zachytit hudbu, slava, unášená prostorem vlnami
bezdrátové telegrafie! Ach, naše doba! Jak muže nekdo litovati
Ilosítek, když jede mimo mohutné, pružné torpédo s lakovanou
karoserii! Je n:e~o krás,nejšího, než 10kOl;'otiva, unášející s seboll
pri nocní jízde širou krajinou svuj ozárený rad vazu? A velká
tiskárna v noci, neni to cosi opojného, ten shon jako v úle, ta
vune vlhkého papíru.,.
R. Dorgeles chadí vzrušene 'pokojem, gestikuluje, hrímá. Když
se s ním laucím, vrací se znovu k literature:
- Bavit, poucit, dojmaut, tot poslání spisovatelovo, a mejme
se na pozoru pred akrobaty, kterí nám z tohoto trojího nedávají
nic, Stále pri mé práci tane mi na mysli myšlenka Montaignov<l
v kapitole 25. prvn i knihy: »J ako je smešné fintit se nczvykle
a cinit se tak nápauným, tak v reci kroucení nezvyklých vet a
vyhledávání nových slov prameni ze schOlastické a detinské ctižádosti.«
Venuji

tuto myšlenku

svým mladým

saudruhiim

v literature.

Filosofie
TllOrI!es

Mann:

Co jsem poznal z okultismu.
V dobe aktuelnosti okkultismu je tento hlas
známého ll1C'tneckého romanopisce a vážného myslitele jiste pozoruhodným
príspevkem k otázce.
Už je tamu tak: upadl jsem do rukou okkultistum. Ne práve
!:piritistllm - ackali, jak se domnívám, byli i takoví ve spolecnosti, které jsem se nedávno zúcastnil. Musí se tu prece jen
rozeznávati: ,nejcn že spiritistické ucení není zarazeno do nemalého již poctu internacionálního
uceneckého svazu, jchož cleIlo\'é se nazývaj í vkkultisty, ponevadž se oddávaj í studiu zjedl
- které, jak Se prozatím zdá, jsou v rozporu se zákony nám
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známého prírodního rádu, ale tento zpusob vysvetlovati jisté záhady, tedy duchovou teorii, dokonce mnozí tito badatelé odmítají
s gestem vedecké dukladnosti a prísnosti, ackoli se musí dodati,
že prostredek, kterého se používá k vyvolání okkultního prípadu,
nadnormální nebo v každém prípade nenormální založení jistých
osob, ostatne nestojících obycejne lidsky ani duševne príliš vysoko - ackoli, jak pravím, tento prostredek, somnambulismus
tak zvaných medií, zasahuje každou chvíli do transcendentního
a metafysického. Ale metafysika ovšem není spiritismem a hlavne
tento není metafysikou.
To jest rozdíl tak veliký, že se stává pod tatným rozdílem, a
nic není pochopitelnejšího,
než že se filosofická metafysi'ka snaží
uzaví{'ati se pred spiritismem.
Vlastne jcst spiritismus,
víra
v duchy, straši'dla, strašící »intelligence«, se kterými se spojují
tím, že oslovují desku stolu, a sice jen proto, aby dostali za odpovecT nejvetší hlouposti - vlastne jest tedy spiritismus druhem
celedníkové metafysiky, slepou vírou, která ani nesnese myšlenky
ideali&tického hloubání, ani není schopna v nejmenším metafysického citového opojení.
Mistrovským dílem metafysické myšlenky jest »svet jako vule
a predstava.«
Klasické metafysické
dílo umelecké
máme ve
\Vagnerove Tristanu a Isolde. Stací jenJ pripomenouti
tak hluboké názory, aby se vysvetlila c~lá žalostná nedustoj nost toho,
co se nazývá spiritismem, a co není tak metafysikou, jako spíše
nedelním vyražením pro kucharky.
Jest však lidská dustojnost kriteriem pravdy? V jistém smyslu ano. 1 uže, nekoho, jehož c'iny a snahy se pohybuj í na hranici okkultního pole, pana Kralla z Elberfeldu, známého svými
chovanci, "pocítajícími
konmi." jsem
lyšeJ ríci: »J sou-li duchové, máme všechny dtlvody k tomu, abychom si práli hodne
dlouhého života', nebo! nemuže být nic \"kusnejšího, pomatenejšíh") a ubožcjšího než existence tcchto bytostí, soudíme-li podle
jejich domnelých manifestací.«
To upomíná na slavný výrok,
který proslovuje Achi11tlv stín o Odysseove spiritistické
seanci.
}>Nicotným a nesmyslným« nazývá Pel1eovec bytí zemrelých a
pohanský smysl 1111"lžechovati takové predstavy o posmrtném
živote, aniž by se zároven pomátl na tomto živote pravdy, víry.
~kuter.J1osti. Naproti tomu se v krestanství zrozený lidský duch
težko j ozhodne pripustiti jiný sv,et, ve kterém to chodí nesmyslneji, nicemneji a ubožeji než na nám známé zemi; a když - jak
se fo prece nezrídka stává - se uvede "inteligence« pomocí
stelu iJko duch Aristotela nebo Napoleona Bonaparta do lidské
spolecnosti, ale prolhanost tohoto tvrzení jest dokázána stem pošetik>stí, prehmatu a zrejme podvodných tlachu, pak stací duvouy vkusu k úsudku, že nejen není Aristotelem nebo Napo1conem. ale že vubec není, že jen tak delá, jakoby byla, a pripuštení takového jednání že jest pod vší lidskou dllstojnost.
To v&cchno by· bylo krásné a pekné, kdyby stále nezustávaL1pochybnost,
zda náležejí pojmu dtlstojnosti
a dobrého vku~u
rozhoduj ící práva tam, kde jde o vedu, o zbádání pravdy, tedy
o ten proces, v nemž se príroda sama v cloveku vystihuje. Dtt·
stoJnost jest jen v ovzduší cístého ducha, k jehož okruhu patrí
metafysika
ve smyslu teoreticky
poznávajícího
transcendentního hloubání;
stává-li
se však metafysika
empirickou,
když se podvolí
nebo pocne cítiti povinnost
nebo podléhá
pokušeuí
prijíti
pokusne
na
stopu
svetového
tajem tví,
a to ciní v okkultismu,
nebot ten není nicím jiným
než empiricky - pokusnou metafysikou - pak nesmí pocítati
s tím, že si uchová cisté ruce, že zachová svému postavení dustojnost, mimo té, která zllstává za všech okolností po~ti vému
sloužení pravde; musí se spíše pripraviti na to, že bude míti
co ciniti s mnohou špínou a bláznovstvím. NebO( v mediumisJTIt1
a somn3mbulisl11u, pcamenech okkultních zjevu, se mísí tajemství
organického života s nadsmyslnýrni
tajemstvími,
a tato smes
jest kalná. Zde totiž už nejde o ducha, úroven, vkus, o nic krásného v odvaze; zde jest v sázce príroda, a to jest necistý, po-
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tmešilý,
zlomyslný, démonicky
dvojsmyslný
živci, vuci kterému se clovek, pyšný na svého ducha, svým bytím smýšlejicí
emancipovane proti prírode, rád staví vznešeným, hledaje svou
specififickou
dustojnost
v zapomenutí, že zustává stejne dítetem prírody jako synem ducha. Zároveií by to znamenalo odpíratí
prírodnímu badání, vubec vedení o prírod'e stredoveko-hierarchickým zpusobem každou lidskou c\llstojnost a duležitost, kdyby se
melo vážne zabrániti z lidských duvodu metafysiee, aby byla
experimentální,
tedy aby provádela okkultismus. Jakoby exaktní
prírodní veda sama neocitala se ua bodu, kde není vyhnutí jej ímu styku s metafysikou!
Fakt, že znám a rozumím velllli
málo z ucení slavného pana Einsteina (snad vyjma toho, že veci
prece mají »otvrtou dimensi«, totiž dimensi casu), mi brání tak
málo jako každému jinému inteligentnímu
laiku v poznámce,
že v tomto ucení splývá hranice mezi matematickou
fysikou a
metafysikou. Jest to ješte fysika, nebo co to vlastne jest" ríká·li
se (a dnes se tak ríká), že hmota nellií nakonec a v základe
hmotná, že jest pouze zjevnou formou síly, a její »nejmenší"
soucásti, které však práve nejsou ani velké ani malé, jsou sic~
obklopeny casovýmí prostorovými
silami ale samy jsou bez casu
a bez prostoru?
..
Dosti teorie! Pristupme
k mým príhodám. - Jejich predehrou jest známost s mužem, o nemž se ješte nedávno míncní
tak základne rozcházela, že jej jedni považovali za šarlatána a
prohnaného podvodníka, druzí jej ctili jako charakterního a zá·
slt!Žného badatele a jednoho z iniciátoru nO\'é vedy. Jmenuje
se Schrenckotzing. Povoláním praktický lékar, specialista pro
nervové choroby, sexuální patholog, došel brzy, pred více než
triceti léty oklikou pres hypnotišmus a somnambultsmus
k okkultním studiím, a zdá se, že byl delší dobu naklonen spiritismu, ackoli dnes tuto teorii oc\mítá a na vysvetlení všeho nevysvetli·
telnéh-:>, které vyvolává a pozoruje, se odvol~l\'á na neznámé, ale
všeobecne poznatelné prírodní sily.
Vyjití jeho knihy
»Materialisacní
zjevy« nekolik let pred
válkou vyvolalo rozsáhlý verejný skandál. Z oficielního uceneekého sveta se rojily protesty proti tolika omylum, lehkovernostem, diletantismu a podvodum. Obecenstvo, pokud se o veci
dovedelo, se otrásalo smíchy. A V'stkutku vystavovala kniha naši
vážnost težkým zkouškám, svým textem i obrázkovými prílohami, fotografiemi" Meré pusobily groteskne, fantasticky a pošetile. Nechybely e1i'íkazy, že dr. von Schrenck byl podveden což pravdepodobne
se opravdu nejedl10u stalo. Nebot neštestí
tomu chce, že mediální schopnost, treba byla opravdová, nedokazuje niceho proti špatným vlastnostem charakteru, nýbrž, jak
se zdá, prímo podporuje sklon k mystifikaci a pohotovost k ni.
V každém príp:tde se zdálo po léta, že se Schrenck-Notzing
jako
ucenec nenapravitelne
kompromitoval.
Prešla léta. Prešla válka
a s ní necekané prevraty a dobrodružství.
Druhý dil »l\Iaterialisacních zjevu« prišel do naprosto zmeneného ovzduší. Ne že by
jeho obsah byl méne šílený, než obsah prvního dílu, nebo že by
jej oficie\ní veda, tisk a obecenstvo
prízniveji
príjali. Ani
tentokrát nechybely výsmech a nadávky. Ale zdá se, jakoby
obojí bylo slabší, již bez té samozrejmé
jistoty, jako tenkrát.
a ne bez rysu resignace, fatalistického
odevzdání. Lidé musili
príjmouti tolik netušeného, prodelati tak hrozné veci, že rozhorlení, které se ješte nyní snažili vyvolati, chybel pravý I'ZlIlach,
ba, že bylo 'promíseno s patrnou ochotou vyjedn~\\'ati.
Stejné jako v politice jest ve vztahu "edy k okkultisl11u »pravice« a »levice", prísne konservativní
a radikálne prevratné
mínení a l1ázory vedle cetných prechodll a odstínu mClí
krajnostmi
zatvrzelého popírání
všech rozumove nevysvetlite!.
l~ch, ale vždy znovu ohlašovaných a zarucovaných zjevu, jako
jest telepatie, proroeký sen a »druhý oblicej «, :t na c1ruhé stralle
fanaticky nekritické lehkovernosti, která nespocívá tak na pojaté
úcte pred tajemstvím, jako spíše na nelidské nenávisti k rozulllu

P rítom
vcde. V každém prípade tu má, jako koneC1l'e i v politice,
esmirilclne konservativní chování dobré právo pro sebe, nebot
rzi pravIcí a levicí ležÍ šikmá plocha, na které se lehce sklouzne,
uznati jediný okkullni prípa.d za pravý, znamená podati prst
• rtll, který skoro neomylne vezme postupne celou ruku a
celého muže. Prineipiis obsta! A prece jest zrejmo, že dnes
pocíná pronikati nebezpccný liberalismus
do tábora nemecké
ortodoxní vedy - v émecku, které se dodnes mohlo pokládati
peYllost konservatislllu v tomto ohledu. V jiných zemích,
v Anglii. Francii byla beze sporu ústupnost daleko vetšÍ, castejší
néchci mluvili o Americe, kde, jak se zdá, se primísilo zbytecnc mnoho humbugu do okkultnÍho studia. Snad se docela
u nás neminulo úcinkem že Schrenck-Notzingovy
»IIlaterialiaCllí zjevy« byly preloženy do angliciny;
že »Society for psychical Research« povolala pred dvcma léty do Londýna osobu
Jménem Eval, medium,. se kterým dríve hlavne delal pokusy,
a IIverejnila velmi vážnou zprávu o sezeních s; ní; že jej francouzšti uéenci jako Richet, Flammarion,
Gusta ve Geley, dr.
Bourbon a jiní podporovali v jeho smelých cinech, prozkoumávali jeho pokusy, potvrzovali jeho výsledky. Zkrátka jest nepochybne znatelný lehký otres, jistá demoralisace
našich kOI1senalivcl'1, našeho "skeptického«
šiku. Jsou tu z~ádci, tajní
vcdci, nežli se stanou verejnými.
Jsou l1niversitnÍ profesori,
a sice nejen filosofové a psychologové, nýbrž prírodozpytci, fysiIrove. fysiologové a lékari, kterí, využÍvajÍce
zrádne nedostatccného osvctlenÍ mnicho,-ských ulic plíží se tajne zakukleni a
k vecerním sezením pana Schrencka, aby videli, co se pro nc
nepatri. 'ebot oni musí vedeti a vedí také, že jediným prostredkem udržeti se nedotcenu jest zavríti oci a nevideti. Jsou
ztraceni nebo skoro jako ztraceni, je po skepsi nebo spíše:
pocíná skepse, vidí-Ii. Na to jsou príklady. Hledaný mnichovský
ccnÍ lékar Se ve spolecnosti priznal, že tím, co videl u Schrenck- tzinga, »se stal ve skepsi velmi opatrným«. Pekné slovo Jako jsou ta nejpovážlivejšÍ
slova nejpeknejši,
nebot to není
Ještc ve skutecnosti pravá skepse, která se neobrací také proti
sobe samotné, a, jak se mi vždycky zdálo, není vlastne skeptikem
ten, kdo vcrÍ jen predpisum a chrání své oci prede vším, co by
mohlo ohrioziti jeho ctnost, nÝ,brž ten, kdp, lidove receno.'
pokládá ruzné veCi za možné a v daném prípade nezapírá ze
slušnosti svedectví svého zdravého smy"lu. Pokud mne se týká,
tál jsem po dobu svéllO života v otázkách okkultismu teoreticky
hodnc daleko v »levo«, tedy jsem ve' smyslu onoho dále postuujícího skepticismu pokládal nejrozmanitejší
zjevy za možné,
aníž bych se ostatne mohl osobne chlubiti nejakýmÍ praktickými
uŠ('l1ostmiv oboru nadsmyslnosti.
Mllj zájem byl teoretickou
~mpatiÍ, která snášela blahosklonne
tyto, vcci. Cítil jsem a
rojevil také príležitost prání býti prítomen sé"nci, a nedávno
yl j,em uveden do spolecnosti
pana Schrenck-Notzinga,
který
nika! poku5Y s novým mediem, mladým hochem jménem Wil1i
\'e spolecností byli prÍtomni vážní mužové, prední ucenci,
probori. lékari, kterí meli svou stálou kontrolou
dokazovati
možnost podvodu.
Medium bylo obléknuto
do z\'láštnÍho
týmu za stálé prítomnosti
dvou svedku a usazeno mezi
lecnost, jejíž dva clenové meli na starosti jeho nepretržitou
ontrolu. 1'0 dlouhém dvouhodinovém cekání, pri nbmž medium
upadalo chvílemi do transu, aniž by pri tom vyvolalo nejaký
ezvyklý zjev, podarilo se konecne uvésti jej do 'težkého spánku,
rí kterém, jak mi bylo vysvetleno, se jeho bytost rozdeluje na
dve symbolické osoby, mužskou a ženskou, které nazývá »ErwÍ« a "Minnou«. Jest to detinstvÍ, které nikdo nebére vážne,
e pro úcel vccí na to pristupují. Tedy Minna prišla. Porucíla,
y byla prerušena hudba, která se doposud ustavicne v pozadí
stul, uzavrít
'vala. ,b aby byl podán kapesník. Odstranit
fetcz«. neprerušovat zábavu. A ted kapesník, který ležel'
ro,tred našeho kruhu, vzdálen s dosahu každé ruky, i ruky
íIliho. se zdvihl I' prítmí se zeme a prede všema ocima stoupal
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rychle vzhltru. Tak, jakoby hyl zdvižen neviditelnou rukou, byl
zrejme ud10pen a pevne drž.cn, donesen do urcité výše a pak
zase klidne odložen na puvodní místo. Nebylo to možné - ale
stalo se to, Pred mýma nepodplacenýma
Ocima, které by byly
p~áve tak ochotny niceho Eevideti, kdyby tu niceho nebylo, se to
. stalo, a ne jednou, nýbrž brzy na to znovu, a po tretí byl prudce
kapesník oElhozen na stul, odkud sklouzl a zustal na hrane
viseti. Držel jsem \Viliiho za obe ruce po celou dobu zjevu, a
tesne vedle mne svíral druhý kontrolujícÍ clen jeho kolena. Nebylo ani reci o torb, ani pomyšlení, ba ani stínu možnosti, že by
spící hoch byl mohl pri tom spolupusobiti. A kdo tedy? Nikdo.
Nikdo tu nebyl, kdo by byl mohl konati, a prece bylo vykonáno.
- Bylo provedeno ještc nekolik zdarilých pokusu: zvonení na
elektrický zvonek, lJ\'edení hracího stroje do behu a zastavení
na rozkaz, psaní na psacím stroji, materialisace
ruky.
Co jsem tedy videl? Dvc tretiny mých ctenáru mi odpoví:
Podvody, klam. .T ednoho dne, a~ poznání techto vecí postoupí
dále, až bude tato veda sevšeobecncn<l, poprou, že kdy tak usuzovati, a jíž dnes" Í když mne pokládají za lehkoverného, by je
melo zaraziti svedectví vzdelaných badatelu, jako francouzského
ucence Gustava Geley, který koncí svou správu kategorickým
vysvetlením:
"N eríkám, že se v techto, sezeních nepodvádí, ale
nebylo tu možnosti podvodu.« To jest práve ml1j prípad, a príjemný stejne jako prokletý vnitrní stav, jest práve ten, že
l'C>zum prikazuje uznati, co by práve zase rozum rád odmítl.
J soucnost lícených zj evII prináší s sebou, že i tomu" kdo videl
na své vlastní oci, stále znovu napadi myšlenka na podvod,
hlavne dodatecne;
a vždy znovu jest umlcena a poprena svedectvím smyslll.
Snad se mi pripomene, že tri ctvrtiny všech medií jsou pod,
l'oelnÍky a jako podvodníci bývají odha~eni. Po tom, co jsem
videl, pokládám
za s\'ou povinnost
podati svedectvÍ, že pri
pokusech,
jimž jsem byl prítomen,
byla vylcucena
jakákoli
možnost mechanického
klamu. At se pokládá takové svedectví
za odvážné; rozum k nemu zavazuje a ponouká - zatím co
~e ovšem sám ihned snaží nalézti strední cestu a vyhnouti se
alternative podvodu a skutecnosti treba jediným slovem. »KejklírstvÍ« jest takovým slovem, jehož hloubka se zkalenÍm zatemnÍ. Mísí se v nem pojmy skutecnosti a klamu, a snad má
tato smc" a dvojsmyslnost
opravdové životní právo, které jest
prírode méne cizí než našemu d,.~nému myšlenL Pravím tecly:
pri tom, co jsem videl, jde o okkultnÍ kejklírství
organického
života, o zmatené podstaty hluboko pod lidstvím, které jsou
zf.roven primitivní a složité a se wým málo dustojným charakterem jsou tu k tomu, aby ranily esteticky hrdé smysly, ale
popírati jejich nenormální
skutecnost by znamenalo jen nerozumný odpor.
Ostatne toto vedecké bádál,í není práve v prvních zacátcích;
alespon si založila veda pro ne technický slovník, s jehož pomocí
jest mOžno o nem rozumne mluviti. To, co jsem videl, byly
telekinetické zjevy, zjevy »vzdálených pohybu«, v jejichž vyvolávání jest práve toto medium, mladý \Villi S., zvlášt sirné,
a které úzce souvisí s okkultnÍmi prírodními zjevy materialisace,
to jest transitornÍ
organisace
energie mimo mediální organismus, tedy exteriorisace.
Bylo rozhoc1nuto rozumnými lidmi,
že silou, která provádí pop5ané pokusy, není nejaká spiritistická
»inteligence« jménem Minna, ani Aristote!cs nebo Napoleon, ale
samotné cástecne exteriorisované
medium. To ovšem dokazuje
velmi málo pro rozumovou
prípustnost
problému ,_o naopak,
okkultnÍ problém exteriO'risace a materiaIísace
jeví cím dále
tím vetší složitost, založenou zdánlive prímo na rouhání se
lidskému duchu. Jaký div však, že tomu tak jest, když nakonec
~~e kryje tento problém
se samotným
c1oml1cle neokkultnÍm
problémem
žjvota.
Patrne znamená všechno soustavné myšlení a mluvení o tech
dobrodružných
faktech, všechny teoretické
výklady dnes jen
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8. kvetna

predbežné zdánlivé vy:;vctlcní. V každém prípadc ta znací velmi
nedostatecne mysliti a mluviti a materialisacních
zjevech jako
a .živatní hádance, bére-li se na zretel pauze fysicka-materielní
stránka a ne také duševní. Byl ta Hegel, který pravil, že na

mažnast razhadavání.
dríve než Mr. Shaw
tužka " Cinnasti.

myšlenku a ducha jest pahlížeti jaka na paslední pramen, z neh~ž
plynau všechny zjevy; a k vysvctlení této vety jest snad l1adnarmální
fysialagie
schapnejší
než normální,
ba. pakouší se
i staveti filasafický
dukaz myšlenkového
prvenství, myšlenkavého puvadu všeha skutecnéha vedle biolagickéha
dllkazu jednotnasti arganické podstaty.
Dacela nevedecky jsem s,i vysvetlil vlastním pastupem telekinetické zjevy jaka magicky zhmatnené predstavy snll media.
Ucená literatura mi dává za pravdu, vysvetlujíc s úctyhadným
nakupením umelých \'ýrazu, že myšlenka zjevu, žijící v soml1ambulním padvedomí
se pamací psychafysické
energie biopsychickým pramítnutim
ektaplasticky
na jistau vzdálenost premeiíuje a vytvárí, ta jest zhmatIl.uje<<.
Volaj í jinými slovy na pamac nezbádanou ideoplastickau schopnast mediální podstaty slava, pamacný pojeni platanickéha
kauzla, ne bez lichativých vlastnastí pra umelcuv sluch, který
bude ihned ochaten
vysvetlavati
nejenl své vlastni díla. ale
i veškerau skutecnast jako idcaplastický zjev; slav a - pajem pri
všem tom tak kalné hlaubky" jako již predem oznacené slava
»kejklirství«, a vedaucí silau své dráždivé smeSI z živILI snu a
skutecnasti príma k chorobné zvrácenasti.
1 e, nepujdu
již k panu von Schrenck-?\atzingavi.
Nevede
to k nicemu, nebo alespan k nicemu dabrému. '1IIám rád ta.
cemu jsem ríkal oby~ejný vnejši svet, mám rá~l lidskau básell..
jasnau a lidskau myšlenku.
Nenávidín;t vykalejeni
mazku :\
duševní bažinu. Videl jsem sice dosud pouze nekalik jisker
z pekelnéha ahne, ale ta mi musí staciti. Ovšem že bych chtel
jednau, jaka se ta jiným prihodila, držeti ve své ruce takO\'ou
1 uku, takavý
metafysický
prelud z masa a kastí. A snad by
se mi také abjevila, jako jiným nad rameny samnambula Minnina hlava. Krásná divcí hlava slovan<;kých ryslI s žive pahlízejícíma cernýma acima. To by byla velmí podivné, i když neprirozen,é. PLljdu tedy zkusma ješte jednau neba dvakrát k panu
van Schrenck· Notzingavi. dvakrát nebo trikrát, casteji ne. Ta mi
nemuže škadit, znám ;,e. J sem muž krátkých vášní, uvidím, že
ta k nicemu nevede a vypudím si ta vše navždy z hlavy. N epujdu tam také dvakrát neba trikrát, nýbrž pouze jednau, pauze
jedinkrát a pak už nikdy.
echCl nic více, než ješte jednou
videti pred vla,stníma acima vznášeti se kapesník ke svetlu. To
mi vniklo do krve, nemahu na to zapamenauti.
Ješte jednau
bych chtel s natažený~
krkem, s nervy rozechvenými absurdnasti videti nemažné, které se prece - stává.

vycházel

Doba
Hesketh

a lidé

Pearso1!:'

G. B. S. versus G. K. C.
(R o z h o v a r

S h a w a s C h es t e r t a 11cm.)

Po léta jsem touí.d býti pritamen slavní putce me,zi velikány
ducha. A konecne oyia, cu nejucekávaneji,
maje tauha vyplnen.a.
Byla ta u jednoha prttele v Chelsea. Mr. Ber 11ar d S h a w
tu byl již nejméne hodinu a chtel práve adejíti, když byl ahlášen Mr. G. K. C h es t e r t a n. Ihned se dali da debaty. tak
samazrejm'· jaka pes a kacka se zacnou prát, a my astatní jsme
se seskupili l,olem nich, tak prirazenc jaka paulicní zevlauni se
sthehncu kalem kacky a psa.
Nebyl-li jsem urcen k tomu,1 abych za každau cenu zachav::ll
deset minut tohata svátku razumu a p,rívalu duše, který by byl
pro celý svet vyjma pra mne navždy ztracen? 1Icl jsem jen asi
pul minuty na razhadavání.
N uže, vllbec jsem si neuvedamil

Tady

Vím jen, že má ruka vzala zápisník, a
prenesl pres rty první sentenci, byla má

jest tedy ten pozaruhodný
bez prípravy,

G. B. S.:
nejste opilý?

Máte
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pro

rozhavor,

uvedený tak,

ohnive z malZku vysokých

*

nás nejakau

slušnou

adpurcu.

amluvu

taha,. že

G. K. c.: Jsem zaufale apilý. Jest jen jediná farma apilství.
kterau uznávám - opilství strízlivasti. Následkem taha, že jsem
neakusil dnes ani kapky vína neba piva, trpím deliriem tremens.
G. B. S.: V tom prípade snad nám laskave reknete. proc jste
strízlivý.
Tedaycdu
G. K. c.: Bajím se, že to jest docela nemažné.
liic vylažiti, jsem-Ii strízliv. Strízlivost
zatemnuje ducha; pití
jej vyjasnuje. Vylažil bych všechna, af jest ta jakkali dlauhé.
pad uklidnujícím,
vyjasll.ujícím vlivem pití. Kdybyste jen chtcl
prijmauti
mau radu, váš vlastní styl, o duchu ani nemluve,
by se zlepšil md pamyšlení. Ted blaudíte ztracene v bludišti
hlaubání, v rybníce opatrné moudrasti
a pruderie. Srovnejte
se svými rozptýlenými
vetami mé krepké fráze. Panoruji své
pera da džbánu Bacchava.
G. B. S.: Neverím tamu ani na vterinu.
Vaše predstíraná
láska k vínu jest léckou a klamem. Vystavujete ji dovedne na
adiv, abyste nachytal všechna ta bezhlavá decka, shánející ramány, které by je zavedly zpet da zahrady Ráje. Ovšem že jste
ca jste
svrchovane chytrý; nikdQ ta nepapírá. A nejchytrejší,
kdy udelal ve svém živote, byla, že jste vyvesil vlajku stredaveku. Náhle jste s leknutím konstataval,
že mezi madernimi
intelektuály
neni místa pro druhéha Shawa. Padesil jste' se?
Vy ne! Ok;:lmžite jste prahlásil celému svetu. že jste prozkaumal sacialismus a shledal jej nicotným. \T e skutecnasti jste neprazkaumal nic než stav knižního trhu velmi zbežným pahledem,
p,ri cemž se vám ukázalo, že tábar reakce pastrádá mazku, který
by mu dal ideály (neba jejich patrebu).
Záraven jste musil
pripustil i sám sabe, že máte demokratické
srdce. a byla pra
vás velkau nesnázi, sravnati svau maderno t s pažadavky situace. Ca jste tedy ucinil? Mluvil jste o gildách, a selském
vlastnictví,
pra celý svet jakaby Jindrich V. sedel na trl1l1C
Edvarda VII., a vyhýba.je se peclive každému spletitému bodu
ve veci sacialismu, dakázal jste tolik, že jste shramáždil všechny
divoké, ramantické hlupáky na venkave pad svuj prapar. Pak
,jste se prahlásil za vysakéha duchavníha
hadnastáre a hlubakéha pijáka, abyste razmnažil pacet svých staupencu a pevne je
k sobe prikaval. Vaším heslem byla: zpet k pllde, zpet ke knezi,
zpet k láhvi. N aprasto nedavedu razhadnauti,
zda jste kdy v to
vše vážne veril, zda jste kdy vubec v neco vážne vBil. Ale pak
nadešel den - hrozný den pro vás - kdy vstaupil da va eha
živata Hilaire Bellac. Tehdy jste opravdu byl navždy ztracen.
Pactil vaše ahavnosti jménem Víra. Vaše žerty abrátil v madlitby, vaše katrmelce
ve svátasti, vaše padivínství
v abeti:
Znenáhla se vaše žertování rozzurila pod jeha vlivem. Pratol.e
rímská církev praví, že všeabecné plazení detí jest první pavinností civilisavanéha
muže (predpakládajÍ<:
avšem, že jsau
ta deti narazené pro rímskau církev), parádal jste štvanici na
eugeniky, jichž jediným zlacinem jest, že dávají prednast zdravým detem pred nemacnými. S jedavatau prudkostí a pad týmž
vlivem jste pak prepadl židy. Zapomínaje
s charakteristickou
neprítamností
duch'!, že Ježíš byl zrejmc hebrejcem, dašel jste
k záveru, že všechny temné a špinavé veci ve svete se mahou
príma pricísti škadlivé cinnosti téta rasy. Príma jste se nad
tím razzurí].; dakonce jste zaplatil tisíc liber za patešeníríci
v tisku, že jist.ý židavský pán (který avšem 1')a vás padal žalabu) jest latr. Avšak víme všichni docela dobre, že nejste ani
z palavice tak zlý. jak se deláte. Ptal jsem se vás práve, prac
Y
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) le opilý. To proto, že ve yšech svých spisech velebíte clo
míry opil'lví, že každý, kdo vás nezná, se musí domnívati,
všechen vtlj cas trávíte nál'oránim
z ho 'pody do hospody
vé knihy a clánky cmáráte cestou u rtlzn)'ch kandelábru.
Já ovšem I'im, že to vše je žvast. Vím. že vše, co ríkáte,
je
Valt. ackoliv I'elká cást toho jest nadšený žvast. Predpokládám.
jdele do blízkosti hospody z jedil1ého dtlvodu. abyste U&POji! své obdivovatele, kterí možná prišli z Kamcatky. aby vás
&Ii. a kterí by byli pohoršeni skoro k sebevra7.dc, kdybyste
IIqlOI',tal a nevytáhl svtlj pullilr jako muž.
G. 1\. C.: To všechno jest pouze dukazem,
že máte radeji
bramhory než pitky. Vaše prirozel:á láska k pravde byla podkopána naucenou láskou k rípe. Pravým bojem vašeho života nebyl sociali,mus proti kapitalismu, ale zelenin;l proti pravdil·osti.
áš prípad jest neobycejne zajímavý, a mys,Jím, že jej dovedu
ytknollti asi v polovine toho casu, který vy jste potreboval
na mne. Kdesi jsem presne vysvetlil, že jste ve skutecnosti naeskrz puritánelll.
G. B. S.: Jestližc jsem I'etší cást svého života ztrávil výkladem
vctll. ž,' Ilunyan jest lepší nd Shak.espeare, nebylo zapotrebí

J1adclovckake konstalování, že mám více spolecného s Oliverem
fOl11\\cllemnel s Karlem Prvním. Ale nazývati mne puritáDem IT starolllodním
smyslu slov'l, jest ciré bláznovství. Všehen len nesmysl o mých duševních predcích, ackoli jest to výný rodinný vtip, jest hrozne falešný. Musíle veru uhnouti
I\'Ckanójinam. Jest mým pevným presvedcením, že skoro všichni
puritáni I' dejinách, kterí se nenarodili blázny, byli nevyhojiInými IOlry. Musím vás proto prositi, abyste byl pro príšte
k d, brý. a vymezil své epithet011'. Mužete to uciniti takto:
azý\'ám-li mr. Shawa purit[lI1em, chci tím pouze ríci, 1. že
ndrád Sl'é nOci pod slolem jako obel nápoju, 2. že nepíše své
nihy pod vlivem opia, kokainu nebo morfia, 3. že si nevydržuje
arém.

f.: \'aše námitky proti tomu, že vás zvu pmitáncm,
u p11lilánskéa nepriléhavé. Napsal jsem knihu. která dokazuje
do pnntíku, že vaším základem jest puritán, tví.· Nebyl jste
hopen oep vedi.
G. A".

Ztrávil jsem život ocLpóvedí na to pred i po vyj ití
vaší knihy
\lerá.
mimochoc!'em receno, by se mohla stejne
dobre nazývali: "Gilbert Keith ChestertC'n, jak se sám vidí.«
G. !I'. C.: Nepochybuji, že veríte tomu, že nejste puritá11Jem.
ollStatuji prosle jako nepopíratelný
fakt, že jím jste. Snad
jste puritánem s velkým "P«. ale jiste jste puritánem s ma'm »P". Pravým dtlvodem proti vám není, že dáváte prednost
unyal101ipred hakespearem nebo Johnu Knoxovi pred Marií
tuartovnou nebo ShelJey pred Byronem nebo lbsenovi pred
IlCrlln - ale že nen1áte priroztné schopno&ti rozumeti katokému "taI1OI·isku. které jest, nemusím to ani ríkati, mým
aslnÍm :;tanoviskem.

G. B. S.: Jak, u dech hromu,
mohu rozumeli stanovisku,
eré neexistuje? Vašim stanoviskem jest. že není stanoviska.
jevil Už nekdo na této planete, jaké máte ve skutecnosti náy? Objevil už nekdo. máte-Ii vubec nejaké názory? Není yc
míru jediné zásady. kterou byste byl kdy vážne napadl nebo
'nc hájil. Nikdo nic o vás neví.
dekl jste nikdy. cemu vete, proc 10lllu vLríte, nebo zda veríte, že jest na svete víra.
trávil jste celý život ve zkalených vodách. Bojujete
dobrý
j vší silou
ne abyste vyhrál. protože to by znamenalo koboje. ale pro pouhou rozkoš boje. Vrhnete se na nejakého
ti\'níka, kterého v hloubi svého ;;rdce obdivujete tajne pro
tup"o"t a uprímnost, s níž stojí na svém presvedcení, a pak

U

pocl1de prisuzovali nejzvrál\enejší
názory a nepochopitelné
y jen za tím úcelem, abyste proti nemu zahájil hrozné krické tažení. l'odobáte se docela Donu Quichotovi;
a ackoli
nekll'rých prípadech bledne jeho zjev pri porovnání s vaší
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námesícností. prece jen dokážete nejakým lajemným zpusobem,
že jste svým vlastním Sancho Panzou.
G. K. c.: Správne; a každý mimo yás by pochopil, že &POjení techto dvou extrému lvorí katolické slanovisko. ~Iohl jste
mne skoro citovali, když jste rekl. že katolickým stanoviskem
jest. že není stanoviska. Jediný, kdo muže vedome zaujmouti
urcité stanovisko v náboženských vecech, jest atheista. Athei&ta
slanoví jako positivní fakt, že není boha. Jest schopen dokázati
10 presnc logickým postupem a dokázali 10 k svému vlastnímu
naprostému
uspokojení.
Katolík
není lak pragmatický
jako
atheista nebo puritán. Jeho víra jest postavena na duvere. ne
na poznání (nesprávne
tak zvaném). Následkem
toho muže
ccenili a soucíliti s každým útvarem lid-ské cinnosti. Uzavírá
do sl'ého srdce celý svet. Miluje, protože jest lidské milovati,
ncnáviclí, protože jest lidské nenávideti, jí, pije a jest veselý,
protože jest lidské jisti, píti a býli veselý. Podniká križáckou
výpravu, ne protože jest to správné, ale protože jest to slavné.
Není ani positivní ani konstruktivní.
Není ani vytrvalý. Každá
kniha, kterou napíši, každý clánek. který uverejním, každý dukaz, který podám, odporuje jiné mé knize, jinému clánku, jinému mému cltlkaZL1.Co na tom záleži?
Život jest pln protiklad tI, a my jsme Život. Prij ímáme život jako dar od boha;
neplij ímáme boha jako dar od života. Vy puritálli G. B. 5.: Už jsem vám rek~, že nejsem puritán!
G. K. C.: Vy puritáni, pravím. utváríte si boha podle vlastního obrazu. Chcete, aby pravda byla ve vás. Nespokoj ili byste
se pouhým priblížením
svcta k tužbám srdce; chteli byste jej
úplnc pretvoriti podle nej smclejšího Sl~ll. Velkolepost nej istoty.
nádhera nevedomosti,
vznešená nemohoucnost
prírody. zázrak
a tajemství té divotvorné a smešné veci, zvané Život - to vše
je ve vás ztraceno. My katolící nepredstíráme
znalostí, kterých
nemáme. Vidíme vcc. o které jsme pre vedceni, že jest. škodlivá,
a potíráme ji. Vidíme vec, o níž jsme presvdeceni, že jest dobrá,
a milujeme ji. Neodvážili bychom se tvrditi, že to jest naprosto
.špatné nebo ono naprosto správné. ponevadž se domníváme, že
bt1l1 snad' stvoril' špatné s nejakým úmyslem, který rešili by
bylo od nás príliš smelé. Dovedete-Ii vy puritáni vysvetliti dtlsledne a presvedcive, jak rostou sedmikrásky,
budeme ochotni
uveriti, že nás mužete necemu nauciti. Až do té doby mužele
sotva od nás ocekávati, že prijmeme vaše rozhodnutí, že pivo
nebylo vyrobeno pro lidi, ale na zalévání karfiolt'1, že židé nebyli slvoreni pro J erusalém, ale pro financní vládu nad kres(anstvem, že deti se nenarodily pro rodinu, ale pro laborator, a že
clovek nebyl stvoren, aby se bavil, ale aby cetl fabianské spisy
a naslouchal obsáhlým u91iver itním prednáškám.
G. B. 5. Zdá se mi, že vás chápu. Kdyby hnojište pred vašimi vraly zapáchalo sousedstnl, vy byste je neodstranil, protože
bLth je tam asi umístil, aby vyzkoušel váš cich.
G. K. C.: Nemohl bych prehlédnouti možnost, že muj nejbližší soused jest snad socialista;
v tom prípade by byl jistý
užitek z toho hnojište.
G. B. 5.: Vyhýbáte se veci.
G. K. c.: Predmety jsou k tomu, abychom se jim vyhýbali.
\'šimncte si dej in rapíru.
G. B. 5.: To se vás netýká. Když vaše pistole selže, což obycejne delá. srazíte svého odptlrce hlavní. Proc nikdy nechcete
pl-istoupiti k jádru?
G. K C.: Umení hádky leží v duchaplnosti, s jakou dovedeme
hledati.
soucasne sl,-rývati
G. B. S.: Ale co se deje s vaší filosofií?
G'. K. c.: Má fílosofie útocí, nevyhýbá se,
G. B. S.: To nevidim. Musíte dovésti držeti své vlastní pole,
zatím co postupujete na území neprítelovo.
G. K. c.: Není treba. Je-Ii mtlj útok dosti silný, bude musit
neprítel sebrati všechny své síly, aby udržel své opevnení.
G. B. S.: A podarí-Ii se lllU je udržeti?
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G. K. C.: Pak ustoupím, privedu zálohy a napadnu jej znovu
na míste nejméne ocekávaném.
G. B. 5.: Dekuji. Zbytecne jsem múil' cas. Dobrý vecer.
(Rychle odejde.)

Z deníku cloveka o dvou duších.*)
J "dnou z karakteristických
zn{mlek poválecné doby je zvýšená produkce t. zv. memoirové literatury. Také Rusko, zejména
staré, predrevolucní,
vydat-lG prispelo db tohoto literárního
ObOl-tu. (Viz korespondenci
PobedonDscovovu,
vzpomí~ky Witteho, rozsáhlé memoíry poválecné Dcnikinovovy, Rodziankovovy,
Bogdanovicové atd.)
\T této vzpomínkOI'é
liter:tture zcela zvláštní místo zaujímá
loni bolševiky vydaný "D e n í k A. S. S u vor i n o va", známého ruského žurnalisty reakcního smeru, vydavatele petrohradského zpátecnického "N o v é h o V I' e m e n e«, nadšenéhO' divadelního reži~éra, reditele a spisovatele, jehož kusy a SpiSy pronikly také do Evropy, jehož feuilietony a zejména t. zv. "Malé
dopisy« byly svého ca u žurnalistickou
událostÍ.

Suvorin byl vubec zvláštní clovek. Žil v dobe trí caru. \'ystoupil literárne' ješte za vlády t. zv. cara-osvoboditele
Alexandra
Il., pilsobil a stal se vlivným za Alexandra III.. byl na výši
~vé žurnalistické moci a vlivu Zí1 posledního cara Mikuláše 11.,
kdy pak zacal jeho sestup, do jisté míry prímo fysiologicky
podmínený stárím. Zemrel r. 1912, jsa stár 78 let. Zajímavý je
jeho ídeový vývoj. Zacíná jako chudý ucitel radikálního
smýšleni. Literární
karieru pocíná dosti úspešne pod aegidou Dostojevského;
jest spolupracovníkem
známého revolucionáre
a
ucence Cernyševského, píše prírucky pro jasnopoljanskou
škol li
L. N. Tolstého. Záhy je v nejintimnejším
styku s temito koryfei ruské literatury. Brzy navazuje styky s A. P. Cechovem.
se kterým setrval v duverném prátelství až do jeho smrti. Suvorin byl autorem svého casu populární studíe o Garibaldim
sepsal zajímavý, i do nemciny preložený román o lásce z fi~ de
siéc1e. Jeho drama >:'Tatjana Rjepinová« byla hrána s úspechem
nejenom v Rusku, ale i v cizine. Jeho jiný dramatický
kus,
"Otázka«, obírá se fysiologickým
a sociologickým
významem
panenství. Vltbec problém ženský patrne velmi zajímal Suvorina.
Najednou Suvorin ocitá se v reakcním táboru. Jest vydavatelem témer vládního a carského orgánu. Stává se oblíbencem
dvorské kamarilly, "našincem« v ministerských a vyšších úrednických kruzích. Je všeobecne' pokládán za hlavní žurnalistický
pilír carovlády a starého režimu, za nesmiritelného
odpurce revolucních a emancip'acních st1Jah. Na jeho hrob položeny byly
vence od cara, carské rodiny, vynikajících
hodnostárlt, min~stru
atd.
Prirozene lze položiti otázku: co zajímavého miHe býti v deníku .takového clo\'eka, jenž prodelal obvyklou vzestupnou cestou prumerného
povýšence, odpadlíka,
ideového chameleona?
A prece deník Suvorinuv je beze sparu jednou z nejzajímavejších konfesí jaká kdy byla uverejnena;
jedinecn)'m
»lidovým
dokumentem«,
jenž názornc demonstruje
nevyzpytatelnost
a
ciste histori~ky vzata, je to jeden z nejhloubky lidské duše.
hodnotnejších
memoirových príspevku k poznání starého Ruska
v predvecer shroucení carismu.
Deník byl psán z vnitrní potreby, ne pro verejnost. Byly to
intimní hovory se sebou samým. V techto úryvkovitých, nesoustavných záznamech, v nichž glossoval verejný ruský a p,redevším
sVltj osobní život, ulevoval svému tragicky drásavému rozdvojení, marne hledal vyrovnání mezi tím. cím byl na verejnosti a
jak cítil v hloubi té druhé neoficielní duše. Kletba osamelosti

I

*) D t1Je v ní k A. S. S u vor

i na. -

Petrohrad-Moskva

1923·

a samoty duševní pronásledovala
ho na sklonku života.
sám a sám,« tato slova se opakují jako refrén na cetných stránkách jeho bolestné zpoveJi. "N uda a stesk,« píše na jednom
míste. »Stesk cloveka vyhvzeného, jaksi oškub:tného, jenž prestal
žíti. Na pomezí živorení, stagn:lce mozku a myšlenky, kdy mluví
už pauze pudy.«
Ale práve proto, že tento deník nebyl urcen pro verejnost a
vubec pro literaturu, jest opravdovou, byt i nesouvislou a úryvkovitou,
skutecnou
zp'ovedí cloveka,
a ne literárním zpracováním . života,
jak jeto
pravidlem
ve všech konfessích,
Housseanovu, Goetheovu a Strindbergovu
nevyjímaje.
Bolševici, kterí vydali tento pozoruhodný
deník, v úvodních
\'}':.vetlivkách vystižne a prípadne paznamenalí, že se zretelem
k staroruskému
režimu Suvorin jako motto byl by mohl predeslati své konfcssi tato slova: »reknu a tobe pravdu, jež bude
horší .každé lži." Jeto
vskutku hrozná pravda ' již podává tu
Suvo~m o prohnilosti,
zlocinnosti, hlouposti carismu, jenž nemel žádného pO'litíckého programu,
jenž bezradnc potácel se
mezi bezmeznou libovulí jednotlivcu epidC{nickým úplatkárstvím,
jemuž propadl veškerý byrokratický
aparát od nejnižšího ci·
novníka až do velikých knižat. A pravda to je tím hroznejši.
že pronáší ji zpáteclilík, ideový stoupence samoderžaví, odpurce
rel·oluce. Ve svém deníku bezohledoc tepe carské ministry, knižata, dvorskou kamarilu vLlbec. Hlupák, idiot, blbec - tot epiteta, kterým na mnoha místech castuje ty, v jejichž rukou spocíval osud Ruska. Suvorin dobre chápal konecne, že ruský carisrrf není schopný vývoje, že nemá budoucnosti.
Proklínai
otrockou ruskou povahu, jež trpne snáší tento šílený režim.
S hnusem píše sám o sobe. Ano: dve duše se zmítaly \' této
zvláštní lidské bytosti.
Pokud se týce obsahu, SuvorinLlv deník má velmi mnoho pozoruhodné politické látky. Vládní osoby jsou v nem zachyceny
y priléhavých kar:tkteristikách.
RovrJ'ež clenové carské rodiny a
vubec celé dvorské prostredí a život. Vedle toho pochopitelno
je mnoho materiálu ryze osobního a rodinného rázu. Zejméll1
však tlOdnotné je ta, co zaznamenal Suvorin ve svém deníku .J
ruských spisovatelích a ruské liter:tture vubec, o divadle hercich
atd. Nekolik z techtO' zhnamu
pokud se týkají Dosto]evského,
Tolstél1O', Cechova, chci zcle uvésti. Jsou zaj Ímavé, poskytují ponejvíce nové, neznámé
ruské literatury.

prí&pe~ky k povahopi&u techto velikánu

A druhý citát ze Su\'orinova deníku, z 29. k~etna r. 1901:
- »Dva cary máme: Mikuláše II. a Lva Tolstého. Kdo z nich
je mocnejší? Mikuláš tr. nic nesvede proti Tolstému, nemuž~
zachveti jeho trunem. Ale Tolstoj nepochybne otrásá trunem
Mikulášovým. Je dáv.án: do klatby. Synod vystupuje proti nemu
se svým ortelem. Tolstoj odpovídá; tato odpoved jest rozširována v opisech a v zahranicních novinách. At nekdo opováží se
dotknouti
se Tolstého. Celý svet pocne
kriceti a naše admi.
.
I
I1Istratlva
ucovne.
'3ipjaglllovi
(tehdejší ministr vnitra) ne·
zbývá jiného, než se utešovati frází, kterou rekl carovi: »Uverejníme-li odpoved Tolstého Synoc1.u, lid ho roztrhá.« Utešujte
se, prátelé, utešujte
se, tupohlaví
vladari. Herzen hromoval
z Londýna, Tolstoj hrímá v Londýne, Jasné Poljane a Moskve
pomocí litografovaných
pubiikací, jež se prodávaji po 20 kopejkách. Prijde nová doba a ukáže, co dovede. Už ukazuje, co umí.
tím, že vláda je zcela popletena a neví, co pocíti. "Zda lehnouti.
spáti ci \'Stávati?« Caž dlouho potáhne se tento zmatek? Kdyby
aspon bylo lze zemríti s tím presvedcením,
že libovule je
oslabována a že na;:'rQsto není treba bourí, aby padla, že obycejný vítr ji poráží.«
Tak psal reakcní
barda carismu.

publicista,

všeobecne
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Prítomnost
Prl'l1í zitznam ve svém deníku A. SuV'orin venuje F. M.
Dostojevskému.
Je to jediný záznam z r. 1887, ac beží
v ncm o událost z r. 1880. 20. února tohoto roku terorista Mlo'eckij spáchal nezdaren." atentát na známého tehdejšího ruského
premier-mínistra Loris-Melikova,
jenž za vlády Alexandra
II.
pokoušel se o zavedení liberálního režimu.
ned po tomto atentátu SUl"Orinnavštívil Dostojevského v jeho byte. Záhy ovšem se
homrilo o této událo:>ti a teroristických
aktech v Rusku V' té
dobe Illbec.

n

» ...
Dostojel'ský,« poznamenává
SuvorinJ, »pozastavil se nad
2VÚ1Šlt1ím
pomcrem verejnosti k tcmto zlocinum. Verejnost jakoby :;yl1lpatísovala s nimi anebo, správneji receno-- nevedeh
dobre jak se má vllci nim chovati.« »Predstavte si - pravil ze my dva stojíme pred výkladní skríní závodu Daciova a dí~áme ,e na obrazy. Yedle nás stojí nejaký clovek, jenž se tvárí,
jako by se také dival. Ale cosi ocekává a porád se ohlíží. Najednou rychle k nemu pristupuje jin\ý muž a praví: "Za chvíli
bude vyhm:en do povetrí Zimní Palác. Spustil jsem stroj.« SlyVíme to. Predstavte si, že to slyšíme. tito lidé jsou tak rozClleuí, že nepocítají s okolnostmi a neovládají svého hlasu. Co
bychom my dva delali? Zda bychom šli do Zimního Paláce
~arovati pred výbuchem anebo snad obrátilí bychom se na policii, strážníka, aby zatkl tyto muže? Zda byste šel?«
- »Ne, nešel bych ... « - »Já rovncž bych nešel. Proc? Vždyt - je to hruza. Je to
zlocin. Snad mohli bychom varovati. Práve jsem o tom premýšlel. než jste prišel. Probral jsem príciny, jež by mne primely
t,kto jednati. Jsou to strašné prícíny, duležíté. Tyto príciny
jednoduše jsou mizerné. Proste strach z toho, abych nemel
povcsti udavace. Predstavil
jsem si, jak prijdu, kterak se na
mne podivaj í, jak se zacnou mne vyptávati, delati konference,
snad nabídnou odmcnu, možná, že budou podezrívati ze spoluúcastenství. Dají do novin: Dostojevský
upozornil na zlocince.
Což pak je to má vec? Je to vcc policie. K tomu je ustanovena,
za to bere peníze. Liberálové by mi to neodpustili. Utýrali by
mne. uštvali by k zoufalství. Což je to normální? Ale u nás
vše je nenormální a proto práve vše to se deje a nikdo neví,
jak má jednati nejenom za nejtežších okolností, ale i v nejjednodušších. Napsal bych o tom. Mohl bych ríci mnoho dobrého a špatného jak o verejnosti, tak i o vláde, a to se nesmÍ.
U nás nesmí se mluviti o nejduležitejším.«

- Dlouho mluvilo tomhle thematu - podotýká Suvorin a miuvil zanícene. Pri tom rekl, že napíše román, jehož hrdinou
bude Aljoša Karamazov. Chtel ho dáti do kláštera a pak uciniti
revolucionárem. SplÍchal by politický zlocin. Byl by popraven:
Hledal by pravdu a v tomto hledání, prirozene, by se stal
revolucionárem ... « Problém revolucního teroru

žive zajímal

Dostojevského.

A je

powrllhodno, že více se bál vládní reakce, než revolu,cního
teroru. U priležitosti atentátu Mlodeekého rekl Suvorinovi na
adresu carské vlády: »Buh chran, aby obrátila na statou cestu,«
címž mínil mOžnost zastavení chystaných liberálních reforem ...
A Grodowskimu, s nímž byl na prelícení se známou revolucionárkoll Zasulicovou, jež spáchala revolverový atentát
rohradského policejního reditele Trepova, Dostojevskij
jádril takto:
»Odsouditi nelze, trestati není vhodno, zbytecno,
jí ríci: »jdi, ale neudelej to podruhé.«

na pese vy-

ale melo by

V únoru 1907 L. N. To I s t o j po delší dobe zajel do Petrohradu, kde ho navštívil Suvoril1'. Mluvilo se o literature, umení,
politice. Bylo to brzy po premiére Cechovo'vy "Cejky«. Tolstoj
vyjádrilo tomto kusu naprosto odmítave, že je to »za nic
nestojící uesmysl a že je sepsán. jak píše lbsen. Nacmáráno
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cosi, ale proc to, neví se. Evropa však kri~í, že pry Je to znamenité. Cechov je nejnadanejším
ze všech, ale »Cejka« je velice
špatná.«
- »Cechov ny zemrel, kdyby mu rekli, že tak smýšlíte.«
»Reknu mu, ale jemne a budu prekvapen,
bude-li tím zarmoucen. Každý má slabé vcci.«
Pak mluvilo se o carovi.
- »Mel byste zajeti k ncmu, presvedcil byste ho.«*)'
"tím
- »N elze-li presvedciti vlastní ženy,« - rekl Tolstoj,
méne pak arci cara.«
»Nu, žena, to je neco jiného; je príliš blízko.«
»A car - príliš daleko,« - podotkl Tolstoj.
O normalisaci pracovní doby (Tolstoj) nechápe nac to; vždyt
to jenom obmezuje delníka; ten chce pracovati a to prekáží mu
v tom. Delníci potrebují svobody. Je hnutí pro plldu a pudy
není.
"A stávky?«
"CO pak stávky? Henry George správne praví, že stávky lze
porovnati se dvema boháci, kterí stoj í na brehu more a házejí
do ncho zlatáky. První hodí jeclen zlaták, druhý dva, první dva, a druhý - tri atd. bez konce.«
O »Cejce« Tolstoj

ješte

pravil:

»Literáti

nemají

býti pred-

vádeni na jevište, fe nás málo aJ nezaj ímají se o nás. V kuse
nejlepším
je spisovatell1V monolog, tedy jeho autobiografické
rysy, ale tyto bylo by lze sepsati samostatne anebo v dopisu;
v divadelním kuse neví se, co s tím.«
Tolstoj pravil, že ze života zustalo mu málo, a ríci a udelati
chce se mu ješte velice mnoho. Pospíchá a stále pracuje ...
Dne 23. cervence r. 1897 Suvorin zaznamenal ve svém deníku
tyto myšlenky Cechovovy:
." »Smrt« - tot ukrutnost, odporná poprava. Nicí-li se
po smrti individualita, pak není života. Nemohu se utešovati tím,
žé splynu se vzdechy a utrpením ve svetorvém žití, jež má cíl.
Já ani toho cíle neznám. Smrt vzbuzuje neco vetšího než hruzu.
Avšak, když žiješ, málo na ni myslíš. Aspon já. A až budu
umírati, uvidím, co to je. Je hrozné se státi nicím. Odnesou te
na hrbitov, vráti se domu a pocnou píti caj a mluviti licomcrné
reci. Je velmi protivné na to mysliti,«
»Prátelství je lepší než láska. Mají mne rádi prátelé, a já mám
je rád a pro mne maj í se rádi vespolek. Láska však znepráteluje
ty, kterí milují jednu ženu. V lásce chce se míti ženu cele,
nedávati ji nikomu jinému a každého pokládati za neprítele, kdo
zatouží po tom, aby se jí zalíbil. Prátelství nezná takové žárlivosti. Proto i v manželství lepší je nikoliv láska, ale prátelstvÍ.«
"Kdyby ženy všímaly si mužu stejne jal~o mužové si všímají ženské krásy, pak by i muži byli stejne ješitní, jako ženy.
Ženy prijímají
i nehezké muže a to svedcí o jejich rozumnosti
a strízlivosti
anebo snad o neclostatku éstetického citu.«
»Celé své srdce dáváme mnohem snáze než své peníze.«
»Krásná žena musí míti mnohá
chovala velllost v manželství.«

dobrých

~lastností,

aby za-

:::

Na konec ješte posudek A. D a ude t u voL.
N. Tolstém.
Suvorin navštívil v Paríži v ríjnu 1893 nemocného autora
proslulých »Listu ze mlýna«. V rozhovoru Daudet prohlásil:
»Kdybych byl na banketu (spisorvatelu), navrhl bych pripíti
na zdraví Tolstého, Jeho »Vojna a mír« je nevyrovnatelná. Znám
ten román nazpamet. Není-liž pravda, že Levin _ tot Tolstoj ?«
»Kreutzerovu
sonatu« a filosofii TolstéhOi Daudet nemá rád.
Rekl: »Mám rád lásku, mládí, život, a tyto spisy staríkovy
(dU11l vieux) jsou bezohledny.«
,H. B.
*) V té dobe carská vlád:! a Svatý Synod zahájily proti Tolstému štvanici.
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,Poznámky
Brnenský sjezd národne demokratický byl v tisku žive komentován, už z toho dLlVodu, že politická verejnost vždy se nejlépe baví vyhlídkou na rozkol 'v. nejaké strane. Jak známo, skoncil brnenský sjezd prozatímním vítezstvím smeru Stránského a Englišova proti
pražskému vedení, které poslalo do Brna dosti význacnou garnituru svých verných. Jaké to byly síly,
jež se tu utkaly? Historicky možno ríci, že tu zápasila
tradice starého lidovo-pokrokového hnutí moravského
proti mladeceskému jádru strany, spojenému s býval)'mi státoprávními radikály. Politicky to znamená boj
pokrokove a ve skutecnosti všenárodneji orientovaného
moravského smeru proti úzce stranicky
agitacnímu
duchu pražské centrálY. Na nicem to není tak zjevno
jako na pomeru obou skupin na pr. k Masarykovi a
Benešovi. M oravsk;r smer, který podržel na sjezdu
vetšinu, ocenuje jejich celonárodní v)'znam, kdežto
pražskému vedení prekážejí jako každý, kdo není národní demokrat. Po útocích, které pražský národne
demoluatick;' tisk podnikal behem peti let zejména
proti zahranicní politice Benešove. je pri rozeno, že
pražskému vedení nemohlo býti nic nepríjemnejšího
než otevrené a rozhodné uznání, jehož se dostalo Benešove politi'ce v jedné z resolucí brnenského sjezdu.
Stejne nelibe nese pražský smer, jenž cele podléhá
osobní politice Kramárove, brnenské priznání vernosti
k tradici Masarykove.
Ve sporu Kramárovu
proti
Masarykovi se vetšina sjezdu postavila otevrene a vedomc na stranu Masarykovu.
Pražská centrála vidí,
že v hradbách strany je trojsk;- kun. a podnikne samozrejme vše, aby potlacila smer, který se nejeví býti
povoln)'m nástrojem stranické agitace. K takovému
boji nedochází náhodou. Ukáže s,~ teprve. jaké karty
má. dr. Stránský v rukou. Bylo_ by bývalo politicky
jiste neprozretelné, kdyby se byl pustil v boj tak otevren) bez náležité prípravy, nebot je známo. že sebe
idealistictejší hnutí to prohrává, nemuže-li celiti silnému organisacnímu aparátu ústredního vedení. Proti
síle a setrvacnosti organisace je težko bojdvati pouhými ideami. Presne stanoviti síly, které stojí za
brnensk;'m vedením, je zatím nemožno. O otevrenosti
boje svedcí i resoluce, v níž se vyslovují pochybnosti
vMi tiskovému zákonu, pro který se tak exponoval
dr. Kramár. Ústredí strany stojí pred rozhodováním,
které mu nebude lehk)'m. Cenu brnenského
odboje
bude možno posouditi teprve podle politick)'ch v)'sledku. Nic není v té prícine tak nemilosrdne materialistické jako politika. Zatím znamená to rozhodn;'
úspech dra Stránského, že dovedl pro svou odlišnou
ideologii získati na sjezdu vetšinu,
Ceskoslovenská církev dostala se nyní do nepopíra-,
telné krise, kterou bylo s bezpecností ocekávati ode dne
založení. Jest to krise -ideová, která musela nastati,
}akmile prvotní fondy energie a nadšení, jež po prevratu byly úctyhodné, byly vycerpány.
a ceskoslovenské církvi vymstívá se nyní, rekneme to uprímne,
povrchnost, s jakou byla zakládána. Bylo to do velké
míry dílo poprevratové politické konjunktury, a verouka církve skládala se ponekud ledabyle, jako program
nejaké politické partaje. To jest však na církev ponekud málo. Pojímáme-li náboženský cit jako touhu po
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absolutnu, pochopíme, .že se nenasytí I~onjunkturním
dílkem. Ceskoslovenské církvi schází, abychom tak
rekli, skála Petrova. Je vystavena na písku, podléhá
náladám jako politická strana. To jest však pro církev, která má b)·ti strážkyní absolutna, stav velmi ne-·
bezpecn)-. Jest nepopíratelno, že ceskoslovenská církev je daleko blíže rozumu než církev katolická. Ale
chybí jí citov)' pLlvab. tento velký sVLldce ve vecech
nábožensk)Th.
Pokusila se ve vecech víry a nevery
hráti roli rozumného stredu a kompromisu: ale Ve vecech náboženských se nejméne vv ••lácí býti»ani hor1<)ani studený«. Cást jejích prívržencll dostane se dále
po ceste rozumu do tábora nevery. Jiná cást bude se
zase ohlížeti po dverích, které vedou ke katolické
církvi. O této nálade svedcí clánek dra ]. Hromádky.
profesora Husovy fakulty v Praze, který napsal dokonce do »Kostnick)'ch jisker« clánek, který obsahuje
hluboké uznání forem katolické zbožnosti. Dr. Hromádka si uvedomllje, že proti katolicismu težko lze bojovati nábožen tvím, které se pripodobií.uje osvetOV)'lll
spolkLlITI. Zkušenosti ucí, že boj proti katolictví pomocí kompr:omisních církví je nespolehliv)'. Cesta nekompromisníhó vedeckého názoru je spolehlivejší. Myslíme, že není treba se tak nervosne obávati katolické
církve: jest to podemlet)' breh. Katolictví muže ješte
zaží ti chvíle vzmachu: ale bude to vzmach jen chvilkový. Kompromisním
církvím odolá, ale vedeckému
duchu doby neodolá.
Padesát let K. Krause a dvacet pet let »Fackel«.
':II techto dnech dožívá se vídeI"iský Kar1 Kraus tohoto

Gvojího jubilea. Naše literární kritika, která jinak venuj-e dlouhé úvahy kde kterému prostrednímu cizímu
!zjevu, pomíjela: až dosud mlcením dílo tohoto autora,
jenž ve trech vecech, ve veci vtipu, ve veci stylu a ve
veci mravní rozhodnosti nalezne málo sobe rovn)'ch
v soucasné Evrope. Jest to pochopitelné: interesujeme
se stále o smery a o -ismy, a Kraus stál po celý život
osobne i sV;'m dílem v hrdé samote. Není možno nalézti pro nej škatulku. Kritikové jsou pred ním bezradní. Pres to považujeme za neomluvitelné opomenutí naší kritiky, že si dosud nenašla cestu, aby promluvila ceskému publiku aspolí o »Die letzten Tage
der Menschheit«, tomto podivuhodném díle síly prímo
shakespearovské, o tomto knižním dramatu 'válecném,
které kdesi v dáli za sebou zanechává všechny ostatní
pokusy o básnické dílo z doby válecné. Jest to jeden
z nejvetších mravních spisovatelsk)'Ch cinu, jaké jsme
zažili, a uprímný ceský odpor k rakouské válce neshodne se s nicím lépe, než s dílem tohoto vídenského
nemeckého spisovatele. Velikou škodou jest, že sotva
kdy bude moci toto dílo b),ti tlumoceno ceskému ctenárstvu: to proto, že je témer nepreložitelné. Neznáme
cizího autora, jehož preklad by pusobil tolik obtíží,
jako jest práve Kraus. Bylo by k tomu treba rovnocenného umelce jazyka: a takoví se rodí v každé zemi
jen jednou za sto let. Karl Kraus vysloužil si slavu
hojem proti nemravnosti a komediantství žurnalistiky;
jeho boj s »N eue Freie Presse« trvá tak dlouho jako
»Fackel«. Jest to sice jiný typ novin, proti nemuž
Kraus hojuje, než jest typ náš: jsou to noviny vídeiíské, což jest vec sama pro sebe. Ale jde-li naší žurnalistické škole, ;0 níž se stále mluví, opravdu o mravní v)'chovu žurnalistick)'ch adeptu, pak k tomu nic nemuže prispeti více než povinná cetba tohoto velkého
nená:vistníka žurnalistiky, která naucí míti v ošklivosti
každý druh novinárského svindlu.

