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Politika
Josef

Capek:

Proc nejsem komunistou?
Ano, pr'0c nejsem komunistou? Což mám snad nejaké duvody, abych byl r;rívržencer:: .kapi~alistic~éh?
rádu sveta, abych pomahal vy~onst'0vah
utlacene,
abych se bálo své blaho a prospech pred velikým ideálem o nejvyšší sociální spravedln'Osti v usporádání vecí
lidských? Což bych mohl býti tak netecný, '0tr'0ck~ a
snadno spok'0jený, abych nevidel, necítil a nes'ou~ll .a
net'0uži,1po lepším a abych, vyrustaje z chlapce, uslluJe
žíti a k'0nati svou práci a bojuje a živobytí své ženy
i dítete mohl tento ideál necítit a nenésti jej v sobe?
Vždyt ~ž sama praxe života a životní zkušenost dostatecne dovede pouciti umeke, byt i nemel pronikavejšího
smyslu pro veci politické a národohospodárské,
že není
na svete vše dobre, ciste a spravedlive usporádán'O.
A vedle t'Oho nese v sobe sen velikého dítet'e o pomyslném svete a rádu, v nemž vše by bylo dobro a krása.
Tu tedy nebylo by mu težko jíti ke k'0munistum; mohl
by míti blíže na tut'0 frontu než na druhou stranu éi
radikálnost programu i strany mohla by mu být uspokojivým spolehnutím a hlasitou útechou v jeho bolesti
i hnevu a v jeho snech o náprave ICO nejrychlejší a nejobecnejší.
Pravil jsem sen velikého dítete, nebot ve skutecnosti
jest ten toužen'ý nový a lepší rád sveta úkolem ohromným, strašne 'Obsáhlým; má to býti veliké, vážné a
odpovedné rešení, kde my pricházíme jen se svou krásnou predstavou. Nestojí to za mn'0ho, když lidé krásných predstav beží honem s touto 'vzdušnou a vetrnou materií ke komunismu: k'Omunismus mnoho na
takovéhle umelce nedál;' prihlásí-li se pod k'0rouhev,
užívá jich ješte tak nejspíše jako reklamy, ale jejich
krásné predstavy nemají pro neho prakticky valné ceny, ba jsou mu i znacne živlem rušivým a nebezpecným. Lidé, kterí mají príliš volného a svobodného
ducha a jsou tedy neprekonatelne
náchylni k individualismu, byli by pr'O komunismus snadn'O nebezpecne
kacírským živlem a brzo by porušili jeho fasonu. Bylo
by pak nutno uložiti jim velikou disciplinu a spoutati
je zcela vášnive slepou duverou k programu a praxi
strany, aby práve zde prestali premýšlet.
Nebot mám-li oci otevrené, ab)"Ch videl chyby a zlo
na strane jedné, jsou také otevrené i pro vady a zlo komunismu. Nemohu se postaviti na stranu komunismu,
nebot príliš mnohé prící se tu mému citu a rozumu.
Byl by mel býti takový, aby strhnul a presvedcil na
prvý ráZl;, nejsmet z kamene, ani ze dreva. Byl by mel
býti takový, aby ciste a jasne prekonal naše pochybnosti vzniklé nad jeho li dJlli, nad jeho programem
praxí. Byl by mel býti necím podstatne jiným než
jest. Takt'0 jest nám potom veriti také v jiné možnosti
a jinou úcinnost, v jiné lidi, jinou praxi, v jino.u revoluci, v jiný pohyb a zrání k lepšímu a dokonalejšímu ve vývoji lidstva. DivnÝ '0ptimismus, když se
nám rekne, že mimo komunismus není cinu a spásy?
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Je postaven na duvere v dobrou v{'tli cJ schopnost moderních casu k spravedlivejšímu,
prospešnejšímu
a
ušlechtilejšímu usporádání sveta, jakého drívejší doby
neznaly. Tato d'Obrá vule a schopnost se už prokázala
behem století v cinech i v postupném vývoji';1 nelze
popírati, že pracujícího cloveka postavila na zcela jiné
místo, než kde byl za nedávného ješte feudalismu a než
byl pred deseti lety, a že ho vznese ješte dále než je
dnes. K'Omunistickým recníkum jest ovšem toto tempo
príliš pomalé a energie malá; zdá se tak, nebot tento
vývoj není recnilckÝm výkonem a agitací. A jiste že
je pro naši netrpelivost príliš pomaIÝ';1rád bych se
ledaceho dockal už ted a hodne dríve. Ale, je-li lidská
spolecnost shnilou mršinou, rozpadne se, jsouc borena,
dost rychle; je-li však živým organismem, je jí nepochybne potrebí vždy nejakého casu k velikým proceStlm, které se dejí v jejím ž i v é m tele.
Namítne se, že - ackoliv tu kus té dobré vule je
- prece jen se tato premena deje príliš pomalu a že
sotva stojí za rec, nebot príliš mnohé se jí staví v cestu, co se novým usporádáním vecí cítí n.a svém zájmu
a prospechu ohroženo: starý režim, kapitalismus, buržoasie. Jak odzbrojiti tuto neprátelskou reakci, která
nám prekáží v lepší práci? Máme tu komunistický
recept: udelat ješte dnes revoluci, postavit tuhletu trídu ke zdi a zmocnit se vlády.
N aplií.oval'O mne vždy podiv,em, co všechno je komunismu buržoasií, jež musí být krvave na hlavu potrena. Zvlášte ve vecech kultury a umení vylíhla se
z toho namnoze stanoviska a merítka skutecne tak
úzká, hrube nízká a kalná, prišlo se soudy tak krivými
a ošklive zámyslnými, že je to opravdu hanbou našeho
komunismu, že se k necemu tak necistému dal strhnouti
a zneužíti. A stejne i v jiných oborech lidského života
a cinu stavela se tu fronta tak divných linií a takové
zvláštní bojovné strategie, že není možno ubrániti se
údesu z této tak strašne prízemní vzpoury. Príliš casto
jsem mel dojem, že nejde tu o jasnou myšlenku, nýbrž
o záchvaty zbesilosti a maloduché nenávisti, slepé a
hrubé násilnosti, jež je posedlá rozpoutanými
besy.
Není tu prítomen ten cit šíre a vysokomyslné spravedlivosti, jakým by mela býti prodchnuta veliká my~Ienka, která chce do svých dlaní prejmouti svet. Ano,
namítne se, ale vždyt je to vzpoura utlacenSrch otroku
proti svetu, jenž je vraždí a ciní svou koristí. N uže,
ona to však není jen vzpoura '0troku; je to - a v míre
velmi silné - i vzpoura vládychtivých, kterí si príliš
nenáležite zjednodušili svet na bitevní pole svého výboje a neprihlížejí k nicemu více, než k bojechtivosti
svÝ'ch organisovaných vojsk. Neverím v svetov'Ou revoluci, už snad z toho naivne primitivního duvodu ne,
že ji nebudu delati já, že ji nebude delati ten a ten a
ješte '0nen a všichni, k nimž mám vážnost a duveru a
s nimiž mne je nejak možno vnitrne se shodnouti;
verím však, že komunismus je velmi ochoten revoluci
udelati. Verím, že je schopen podnikn'Outi revolucní
akt, neverím však, že je dostatecne schopen vytv'Oriti
pak rádne to, co by po takové revoluci melo následovati. Nebot to je nec'0, co by vyžadovalo vetších, mocnejších, pronikavejších
a v nejlepším slova smyslu
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produktivních sil, sil takové lidskosti a rádu a tak širokých a všeobecne obsáhlýJch, jakými by daleko nevládla ta jejich revoluce. ÚCoetza takovou revoluci byl
by pr'ece jen príliš drahÝI; dlouhým a krušnÝm laborováním napravovaly by se následky a instaloval by se
život, který težce by se mel priblížiti zase k snesitelnosti hmotných
podmínek
života nekdejšího.
Je
pravdepodobno, že za tutéž dobu a bez všech tech
krvavých nákladu by vývoj bez revoluce dospel nad
tyto nezbytné hmotné podmínky, jichž by neporušil
a nemusel pak lopotne napravovati, a že by, nezatížen
lepkavou tíhou a vinou takových obetí, porídil v duchovém rádu více. Bylo by lépe, kdyby spravedlnost
mohla se ubírat po kvetoucí práci, než kdyby její nohy
se mely brodit v krvi a bíde.
A já tedy vím pevne a jasne, že lidí, kterí velmi horoucne a úcinne 'chtejí:, aby tato nová spravedlnost krácela po práci, po jejich práci, kterí chtejí, aby tato
spravedlnost nového lepšího rádu našla poctivý a spolehlivý ope'rný stupei'í. na jejich pracujících hlavách a
rukou, je daleko vÍtce než jak predpokládá a pripouští
komunismus.
Nechtejí nic na komunismu.
praví
tedy komunismus, že jsou to buržousti. Nebot komunismus má jen dva pytle, do nichž utriduje cloveka.
V jednom má pro!etár'e, který se odtud vyhrne a ude;á
revoluci. V druhém je buržoa, který pak má být potlucen a vytlucen. Do toho druhého pytle hází tedy
komunista všechno, co není orga'l1isováno ve strane a
znamenite si tím zjednodu v uje obraz sveta.
Jsem z fabrického prostredí a vím velmi dobre, že
mezi delníky je zrovna tak mnoho mal)'ch buržoll,
jako mezi t. zv. buržoy je tuze mnoho lidí, kterí jsou
velmi rádnými, ba príkladnými delníky. Tohle je jiste
na pováženou.
vysvetlil mne to jeden subtilnejší komunista v ten smysl, že buržoy jsou všichni príživníci
a štenice, lidé neproduktivní, kterí žijí z práce cizích
rukou, z níž na úcet spravedlivé odmeny ždímají SVllj
. tucnejší profit; je to trída dost široká a rllznotvárná.
Bužoy nejsou však lidé produktivne pracující, kterí
mají na své práci odborný zájem, to jest 'cit pracovne
tvorivý, zdokon.alující a sociální. Toto rozlišení, jež
není projevem omezence, se mne dosti líbí, nebot potvrzuje mou zkušenost, ale naprosto mne nemllže zlákati k jiným pocitum a k jinému presvedcení, jež by
s komunismem nebylo v rozporu a odporu. Jestliže
v komunismu jest snad mnoho tak'ovýchto odborníkll,
jací skutecne jsou nejhodnotnejším statkem moderního
života, jest tam i preveliký pocet individuí, které jsou
v mentalite i živote bnržoasními typy v nejhorším slova smyslu. A na druhé strane, té »buržoasní« vidím
nespocet onech odborníku, lidí práce a vývoje; je jich,
jak jsem již poznamenal, mnohem a nepomerne více,
než je komunismus ochoten uznati. Jsou prý to tedy
lidé hodnotní a moderní, ale nejsou prý v sobe dostatecne jasní. Jejich povinností prý je dospeti k modernímu svetovému názoru, jímž by se osvobodili z podrucí buržoasního zpusobu myšlení: kdyby se domyslili,
museli by prý nutne prejíti ke komunismu, který jedine
je moderním názorem dustojn),hI typu hodnotného moderního cloveka. Jak videti, je tu tedy po politické
stránce valný zmatek. V masse komunismu je náramne
mnoho typu. kterí 'se nedomyslili a neujasnili si, že
vlastne jsou buržoy. Naproti tomu, na druhém brehu,
v masse buržoll, je prevelmi typú, které jasne odpovídají meritkllm, kladeným komunismem v ideálnejších
momentech na hodnotu obecne lidskou i vymezeneji
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komunistickou. Jsou prý však neujasneni, nerozhodnuti, couvají prý pred jediným moderním názorem,
jejž by jim jasnejší duslednost a domyšlenost kázala
bezvýhradne prijmout:
pred komunismem.
Nevím.
proc by to zrovna mel být nedostatek myšlení a jasnosti, nejdou-li tito lidé pod prapOr komunismu;1 spíše
jim komunismus náramne málo odpovídá práve proto.
že premýšlejí, že hledají jasno a že jsou rozhodní a
rozhodnuti ve prospech nejlepších lidských ideál li udelati své nejlepší bez komunismu. Není komunismus tím
jedin.Ým moderním svetovým názorem, ani tím nejmodernejším a není ve své dnešní dogmatické podobe
necím tak absolutním a dozrále definitivním, jak se
žádá veriti. Není tu tak bez konkurence, jak by rád byl.
nebot jsou ve svete jiné city a myšlenky, jejichž tok a
l1toud není sice programove a organisacne formulován,
ale které jsou v nejširším sociálne vývojovém úcinu.
Jsou tu tedy dva tábory a v obou vidím typy, jimž komunismus priznává dobrou a živou lidskou hodnotu.
Vidím známé a príbuzné na obou stranách, a stojím-li
na té nekomunistické, není to ze zmatku ani z duševního pohodlí. Zde se pracuje se zájmem odborným a
zdokonalujícím za sebe, za život, za víru v lepší, bez
uší ohlušených vreskne poplašnými a velitelsk),mi signály a s ocima neoslepenýma takovou krutou rudostí,
v jejíž zári se na druhé strane rozpalují k boji o yládu.
Nejsem tedy komunistou, protože mám rád cloveka,
protože mám vetší úctu a lásku k dílu, než k jakékoliv
moci. - Jest toho velmi mnoho, co jeví se mne zlou a
zhoubnou stránkou komunismu. Vždy však v nem vidím veliké memento za zlo a zhoubnost sveta, který
není schopen spravedlivosti a vyvolává bouri a trest
za to, že nemá povinné úcty a lásky ani k cloveku, ani
k práci a k dílu.
Ferd. Peroutka:

Co jest

lid?

II.
Pan profesor Nejedlý píše již dosti dlouho o našich politi1ckých vecech, a pokaždé píše jako veštka,
posazená nad posvátné páry. Nezáleží nyní na tom,
že, podle mého mínení, je pan profesorejedlý
casto
posazen nad špatné páry. Jde 'O jeho metodu. Ta spocívá v tom, že jen s nelibostí by pripustil, že pronáší
svuj osobní úsudek na základe vlastního rozumu. Pokládaje individualismus za mizerný a liberalismus za
podlý, pokládá prirozene autoritu jednotlivcova rozumu
za nicotnou. Profesor Nejedlý a veštky podobají se sobe
v tom, že nemluví za sebe, nýbrž za cosi nadosobního,
za jakousi vyšší bytost. Veštkám kladl na jazyk vety
delfský Mh; prof. Jejedlý predpokládá. že jeho ruku
vede sám lid. Dle toho vypadá jeho argumentace: lid
chce to a lid nechce ono; lid je takový a takový, a tak
co proti tomu mužete delat; lid jde prooti sociální demokracii; lid se rozhodl takto ... atd. At cokoliv napíše prof. Nejedlý, ukáže se, že ne Nejedlý, ale lid si
preje. Prof. Nejedlý je tak dobre vždy informován o
vúli lidu, že to vypadá, jakoby mu doma v demokratické seanci duch dával na jevo své zámysly, klepaje
stoleckem, jako ISpiiritistllm klepají stolkem duchové
zemrelých. V podstate tedy žádá proof. Nejedlý: vyprázdnete svou duši a ocistte ji od osobního haraburdí,
aby tam mohla vtrhnouti vule lidu. Dochází až tak daleko, že praví, že v této dobe nám tak málo pomuže
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ubohý vlastní rozum jako v dobe geologických prevratu.
Pan prof. Nejedlý, jak se zdá, získalo lidu jednou
pro vždy predstavu ze Smetanových oper. Tam ovšem
lid ve vzácné jednote postaví se do polokruhu a zpívá.
Ale politickýllid podobá se velmi málo lidu opernímu.
V politice lid nezpívá v jednom sboru. Zpívá-li vubec,
tedy.zpívá asi v desíti sborech, které se prekricují a nekdy si hrozí i pestmi. Chci ríci tolik: kdybychom si
rekli, že definitivne vycistíme duši od osobního haraburdí, že resignujeme na osobní úsudek a že se dáme
vésti lidovou viHí, tu bychom mohli pojednou shledati,
že jsme vedeni asi tak, jako byl veden stredoveký odsouzenec, privázaný za ruce a nohy ke ctyrem konum,
z nichž každý se rozbehl v jinou svetovou stranu. Ve
skutecnosti nemá lid takovou jednotnost jako v operním sboru. T.a jest vdmi starý omyJ, videti v lidu bytost nadanou jednotným rozumem. Asi tak starý, jako
videti 'v prírode bytost, nadanou jednotným rozumem.
Lid není byt.ast, lid jsou 'Skupiny. Dnes se muže i konservativní i pokrokov)' politik uderiti do prsou a odvolávati na vLHilidu. Každá politická strana má za sebou
cást lidu. Zajisté jest cást lidu, která má zlost na Rím.
Ale stejne jiste existuje cást lidu, která dává ve volbách rLlsti katolické strane a která zustává v církvi.
Kdybychom chteli zaríditi pomer ke katolické drkvi
na základe vule lidu, sotva shledáme, že nám lid dává
nejakou urcitou odpoved. Odpovídá nám to i ono. Nikdo nemuže pochybovati o tom, že v Nemecku velká
cást,lidu ve své mysli súctovala s monarchií. Ale nikdo, kdo má oci k videní a ne k tomu, aby jimi kroutil,
nemuže nevideti, že velká cást nemeckého lidu dosud
verí v jakési prednosti monarchie. Nekdy, když se
již domníváme, že máme pred sebou lid v organické
jednote, shledáme, že se nám pod rukama
rozpadl
v konsumenty a producenty.
Komunistická
strana,
která se toho nejvíce namluvila o lidu, prestala se velmi
brzo spoléhati na jednotu lidového smýšlení a rekla si.
že své cíle prosadí na' základe vLlle omezené cásti lidu
a že ji ani nenapadne cekati na chvíli, kdy aspon vetšina lidu bude naplnena komunistickÝmi ideály.
Profesor Nejedlý, který stále se odvolává na lid,
odpustil 'si podati analysu pojmu I i d. Byl by musil
nutne shledati, že lid není ani jednotný ani naplnen mystickou rozumností, a byl by se nepochybne odvolával
na vuli lidu s ponekud menším fanatismem. Zajisté,
chceme vládnouti demokratickým zpusobem. Ale to neznamená, že naše ministerstvo dostane každého rána
doporucen;)' dopis, v nemž je jasne a neklamne vypsána vule lidu, pokud 'Se týká tech a tech záležitostí. Ani
to neznamená, že nekde na H radcanech jsou mramorové desky, na nichž je vyryto desatero 'prikázání lidové vule. To znamená jen tolik, že po dlouhém vzájemném boji skupin se podarí tomu nebo onomu ná-l
zoru dostati na svou stranu vetšinu hlasu, cili, jak to
r.ekl jeden anglický politik, že v praxi znamená vLIle
lIdu vl11i ponekud vetší jeho poloviny.
Neríkám tyto veci, abych se nejak otíral o zásadu
demokracie. Jsem presvedcen, že touto zásadou již nikdo a nic n,eotrese. Je vždy lépe jíti presvedcovati lid
než lízati paty nejakého panovníka. Konecne bylo by to
ponekud opovržliv}"m názorem na lidskou prirozenost
l~dybychom ješte ve dvacátém století predp..Qkládali, ž~
lI~1.nemMe sám sobe, vládnouti. Ale je nutno ríci tyto
veCl, aby se nezdálo, že j'e pojednou vše r.azrešeno DrOneseme-li slovo dem o k r a c i e. Také demokracie' má
své záhady a hácky. Ale je to nutno ríci zejména proto.
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abychom neverili, že odvolávání se na lid j-e zpusob,
jímž mužeme utéci nutnosti vlastního úsudku. Pomer
jedince k problémum nedá se rešiti tak snadným ZPLlsobem. Ve vetšine prípadLI shledá ten, kdo si chtel
sednouti nn lidovou VLIli,že si sedt na zem. Nebot lid
soudí o jedné veci tak i onak, verí v cerné i bílé. Mužeme vždy jen voliti mezi názorem té ci oné skupiny
.Jídu. ení ošidnejší víry nad ví ru v kolektivum. To je
nejkrásnejší zpusob jak zanedbati sebe a nedelati nic.
Verí-Ii kdo v kolektivum a vubec ne v osobnost,
pak se nalézá na pocátku životní dráhy, na jejímž
konci patrne dostane vši. Verí-li kdo jen v rozum lidu,
pak nemá príCÍTI,y,aby mel rozum vlastní, a pravdepodobne jej také ztratí. Ve skutecnosti lid ovšem neznamená nic jiného, než souhrn individuí, jako les není
v podstate nic jiného než souhrn stromLI. V tomto svete
l1JLIŽememálo vecí ríci 'S jistotou. Ale jednou vecí, již
mužeme hájiti se vší urcitostí, je tato: jsou-li stromy
zakrslé, nemlIže býti les vysoký. Podobne mLIžeme urcite ríci, že individua demoralisovaná a bez úsudku
nedají, jsou-li nakupena na hromadu, mravné a r.azumné kolektivum. Ztratiti sebe, to není spolehlivá cesta k tomu, abychom dospeli k rádnému kolektivu. Zejména u nás v Cechách není jaksi na míste spí lati
osobnostem: nemeli jsme jich tolik,
abychom jimi
mohli pohrdat. Jsme v té ve,ci velmi pozadu za rozvojem, jehož se dostalo osobnosti na západe. Pred"td.vuji si, že ten, kdo v nynejší dobe nechce veriti v nic
jiného než lid, nalézá se v trapné situaci: musí behati od dverí k dv,erím a uvažovati:
mám uciniti
vpustiti tam mínení lidu komuprázdno ve své duši
nistického? nebo mám veriti názoru lidu, organisovaného u národních demokratLI? ci mám spojiti hlas sv LIj
hlasem lidu agrárnického v jediný mohutný výkrik,
volajíd po clech na obilí a po úkazu dovozu prasat?
nebo snad mám s lidem, jenž podpírá stranu lidovou,
putovati na Svatou horu? ci snad mám s jinou cástí
lidu uctívati ministra Stríbrnéh.a a odbírati »Ceské
Slovo«? nebo snad, beda, mám uciniti z mínení lidu
živnostenského sv LIj zákon? Mám veriti 'S lidem, že
Lenin byl genius a nejvetší prítel lidstva, nebo mám
snad veriti s lidem, že to byl darebák, podplacen&
Nemci? Lid tvrdí jednak, že car byl batuška, a jednak,
že byl zvíre. Obycejne v každé hospode zasedá jiný
druh lidu. Ve vetšine prípadu ten, kdo :se spoléhá, že
ho prijde osvítiti úsudek lidu, ztratí vLIbec všechen
úsudek. Nekonecne lépe než ptáti se: co o tom soudí
lid?, jest ptáti se: co jest správné? Lid je more, které
má, jako každé more, své proudy a svá vlnobití; ale
vlastní úsudek o správnosti a vhodnosti veci je veslo,
s kterým se na more vydáváme. Kdo se odhodlává vždy
a ve všem hledat ne úsudek SVLIj,nýbrž úsudek lidu,
odhodlává se jaksi plouti s proudem jako leklá ryba.
Mám ješte jednu námitku proti tomuto druhu lidovosti: totiž tu, že je v podstate velmi nelidová. Tolstoj
Ikal po celý žiyot po náruci lidu a jeho moudrosti z toho
dLlvodu, že byl aristokrat. Ale opravdový muž z lidu
nelká po náruci' lidu a rídí se merítky svého vlastního
rozumu. Pravím-li: já budu myslit jako lid - znamená
to už, že sám sebe pokládám za neco jinéh.a než je lid.
Myslím, že daleko lidovejší jest ríkati: já myslím tak
.a tak, ponevadž je to správné. Holici, jak známo, jsou
v'elmi hloubaví muži a nikdo nepopre, že patrí k lidu.
Ale žádný holic, vykládaje svému klientu své poutavé
názory, netvrdí V' prvé rade, že jsou lidové; chce ho
presvedciti v prvé rade o tom, že jsou rozumné. V skutku, daleko spíše potkáte se u holice s pýchou na to,
T
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jak dobre funguje jeho inrt:eligence, než s pýchou na
jména ona chyba, jež pOzllstává v tom, že lid snadno
sedne na lep demagogum. Nezapomínejme však, že lid
to, že se nalézá v hlubinách lidu. Slyšel jsem již, kterak
delník odpíral prijmouti cizí názor na svuj s podotknumnoho vytrpel a že si chtel rychle pomoci.
Je celkem snadno rychle vypocítati vady lidu. Víme,
tím, že je to volovin;lJ; ale neslyšel jsem ješte delníka
odpírati nejakému názoru z toho duvodu, že je neliže v demokracii jsou obycejne povoláni k rízení státu
dový. Lid je ponekud podoben království nebeskému:
ne lidé, kterí nejvíce vedí nebo mají ryzí povahu, ale
ti, kterí dovedou nejlépe recnit; demokracie casto dává
nevejdete do neho, nejste-li dokonale prostí. A jiste
vysoké premie na dobrou hubu. Víme, že lid bývá nenejste prostí, jestliže se staráte o to, abyste uvažovali
vdecnÝ ke SV)Tmnejlepším lidem, a že, je-Ii ve vášni,
jako lid, a ne o to, abyste uvažovali rozumne. Máte-li
nezná ohledu. Bývá naklonen tomu, kdo mu lichotí.
strach o svou lidovost, jste nenapravitelne složití. SkuTyrani obycejne zacínali svou kariéru tím, že lichotili
tecná lidovost je v tom, hledati rozumné duvody pro
lidu. Víme, že lid bývá závistivý: a nevraživý, a že jesvé mínení. V tom prípade jsme lidu rovní. Hledáme-li
den recký obcan, otázán, proc hlasuje pro vypuzení
však pro své mínení lidové duvody, ukazujeme tím, že
máme k lidu daleko. Cítí-li se nekdo býti skutecne roAristida, odpovedel proste: »A mne se nelíbí, že jej nazývají spravedlivým.« Víme, že lid nemívá smyslu pro
ven lidu, pak se nebude ríditi nicím jinÝm než svým
rozumem. Jakousi lidovostí rídí se jen ti, kdo mají
organisaci a instituce, a že se kLoní k pohodlnosti, jež
stra'ch, že by náhle mohli z lidu vypadnouti. O lidu panení na míste tam, kde jde o velké dílo. Že nemívá
dlouhou vuli, jíž je treba, kde jde o díla trvalá. Víme,
nují ruzné predsudky: jedním z nich bylo domnení,
že vše.chny užitecné nové veci musily býti vybojovány
že nejradeji cte všední príbehy ze svého vlastního
prostredí. Ukázalo se však, že chová záhadnou lásku
proti houževnatým pr,edsudkum t. zv. lidu. Že lid je
k romanti,ckým príhodám ze zcela cizího ovzduší, a že dokonale presvedcen o vetší blízkosti košile než kabáu
a že následkem toho není tak srdnatého financního mirád si precte neco o osudech šlechtických synkll a dcer.
nistra, který by sveril ,otázku placení daní prímo lidu.
Stejne se mýlíme o lidovém uvažování: nechce uvažoŽe není lidu možno sveriti ani podporování umení.
vati lidove, nýbrž rozumne. Lidem je možno pohrdati
Víme dále, že lid se nehodí k prímé úcasti na rešení
nebo žízniti po nem jako po živé vode. Ale ani v tom
komplikovan)Tch a odborn)'ch otázek státních: delá už
ani v onom není skutecná lidovost. Ta je jen tam, kde
dosti potíží, že do toho musíme zasvetiti poslance. Víse clovek c' tí lidu roven. A v tom okamžiku, jakmile
se cítí lidu býti roven, nestará se již o to, aby jeho úsume, že parlament je sice lidový jako jsou Smetaruov)'
opery lidové, že však práve tak lid nemllže prímo sám
dek byl lidový, nýbrž o to, aby byl správný. Ze všech
vésti parlament jako lid nenapsal Smetanovy opery.
cest k lidovosti, mezi nimiž si mllžeme vybrati, nejTo vše zajisté víme, a ponevadž víme, že lid dospolehliveji vede k cíli chtíti býti proste rozumn)'m a
pouští se chyb, neudeláme ve své duši uctivé prázdno,
usuzovati správne.
Nelze udelati ve 'svém srdci a ve své duši prázdno
aby tam mohl se usídliti lid. Pújdeme však s lidem a
budeme se snažiti jej presvedciti tam, kde podle našeho
a dáti tam vtrhnouti jakémusi lidu. To není 'cesta k nicemu jinému, než k ztracení sebe sama. Neobvinuji p. mínení chybuje. K tomu ovšem potrebujeme, abychom
prof. Nejedlého ze všech techto výstredností. Domní.neztratili nejdríve sebe sama, k cemuž by nás zavedli
hlasatelé absolutní lidovosti. Je nutno žíti v demovám s,e dokonce, že jest individualista úctyhodné vervy.
Ti, kterí nám ríkají: »J e zbytecno, abyste meli svou
kracii a bojovati nebojácne ploQti všem jejím vadám.
To mužeme snadno, nepokládáme-Ii sebe samy také
vuli, nebot lid už má vuli«, bývají obycejne lstivci:
pod záminkou lidové vule chtejí prosaditi vlastní své za ni,c jiného než za lid. Zásada demokracie jest zajisté
dána jednou pro vždy: jde však o to, nalézti správnou
zámery a vlastní pr,edstavy. Ponevadž
dnes každ5',
formu demokracie. Nebot je jisto, že demokracie mlJže
i pan senátor Prášek, mluví ve jménu lidu, klesl tento
míti ruzné formy.
trik už ponekud v cene.
Lze duvodne predpokládati, že trváním demokracie
Budete-li ocekávati, že v lidu je skryt dokonalý rozvady demokracie budou mizeti. Nejrozumnejšími
deum, potkáte se nepochybne s krutými. zklamáními.
mokraciemi a nejvíce ku podivu aristokratickými jsou
Lid je práve tak nedokonalý, jako kráLové a filosofové.
nejstarší demokracie sveta: anglická a americká. MluOstatne lze vl1bec pochybovati, že by jakákoliv vláda
víme-Ii o možnostech demokracie, n.esmíme zapomímohla dáti to, co od ní ocekává rozdychtené srdce lidn<lti, že jsme dosud neudelali zkoušku s lidem tak rozské: nebot není v moci žádné vlády napraviti nekteré
stránky života. Wilson má jiste pravdu, praví-li, že de- vitým a vyspelým, jaký bude za sto let od nynejší doby,
kdy padly všechny prekážky demokracie.
mokracie, pozorována v detailu, jeví se nutne ošklivou.
Mužeme s lidem dobre a bez zklamání vyjít, nepoAle není možno demokracii posuz'ovati v detailu. Také
kládáme-Ii jej za bytost organicky jednotnou a mysticky
N apoleon, pozorován v detailu svÝm komorníkem, jerozumnou, a nemyslíme-Ii, že není treba jedincu, když
vil se mu nepochybne jako 'Obtloustlý, popudlivý mužík,
už je lid. Musíme ovšem jíti správným smerem: delati
bojící se kocek, tvrdohlavý jako osel a vilnÝ jako kozel.
z lidu zodpovedné jedince a nikoliv sesilovati jakousi
Po!md se týká vlády lidu, musíme sdíleti nadeji jiného
záludnou mystiku lidu.
velkého amerického demokrata, Jeffersona, jenž po
zkušenostech své vlády napsal: »J sem presvedcen, že
zdravý úsudek lidu bude vždy stejne cel1rr1JOU
obranou
jako nejlepší vojsko. Lid lze zavésti na scestí, avšak
záhy se vrátí na pravou cestu.«
Pozorována v detailu jeví se demokracie obzvlá.~te André Gide:
po válce ošklivou. To je doba, kdy lidstvo vubec poRozmluva s Cínanem o Evrope.
nekud zvrtacelo. Odpouštíme-Ii to filosofum, musíme
Využil jsem s nadšertím príležitosti poobedvati s jedním
to odpustiti i lidu. Chyby Edu objevily se v rozcileném
a zmateném poválecném ovzduší obzvlášte jasl1e: ze- Cínanem. Tento Syn nebes, bývalý ministr financí nebo vnitra,
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dlel již nekolik mesíctl v Evrope a cestoval z jedné zeme do
druhé s práním pouciti se a bezpochyby také vzdáliti se ponfkud od své vlasti, aby ji mohl posouditi.
K tomuto obedu, porádanému na jeho pocest, prišel s pohrdlivým zpoždením. Toto zpoždení se pozdeji vysvetlilo, když
jsme videli, jak si' z nabízených pokrm u bral jen ze zdvorilosti a jen delal, jakoby jedl. Patrne neduveroval evropské
kuchyni a najedl se již dríve. Ackoli vedel mnoho o naší západni kulture, prece nemluvil francouzsky a chodil jen v pruvodu Cíilana, svého tlumocníka - který vyhlížel mladší než
dvacet let, ale byl snad starší než ctyricet. Tam na východe
sepomalu stárne. Exministr si prál interviewovati mne o francouzské literature; mel jsem proto tu cest sedeti u stolu mezi
ním a jeho tlumocníkem.
Pri polévce zacal výslech. Byl jsem velmi stísnen, nebot
pri stole bylo mnoho hostll, a protože byli ze zdvorilosti tiše,
aby bylo slyšeti CEíanovy 'otázky, bylo také slyšeti mé odpovedi.
Pri každé nové otázce jsem se obratil nejprve na ministra, který
ji s úsmcvem kladl, pak na tlumocníka, který ji s úsmevem prekládal; odpovídal jsem neco, usmívaje se nejprve na tlumocníka
a pak na ministra, jakmile vyslechl preklad. Bylo to velmi nudné
a nepohodlné. Ve snaze neríkati nic, co by se nedalo lehce
preložiti do cínštiny, odpovídal jsem jen základní vcci. Pres to
neopomenul ministr dáti mi sdeliti po každé odpovcdi a pred
každou novou otázkou, že ho okouzluje moje jemnost, a pri
této premíre zdvorilosti jsem zcela ztrácel rozvahu. Cíne záleželona tom, aby se dozvedela, co si myslím o ozvene, kterou
by mohla mít válka v románe, poesii, umenÍ. _ Poznal jsem,
že blldu ztracen, neprejdu ·li k útoku, a náhle jsem se vyhnul
výslechu a prosil tlumocníka, aby vyjádril mé vrelé prání,
dostati se do Cíny. Tlumocník to preložil. Ministr se usmál
sv.ýmnejkrásnejším úsmevem a vydal krátký zvuk, který preložil tlumocník takto: Pospešte si.
.
»Otresena revolucí mení Cína vnejškove rychle sVtIÍ vzhled«
rravil ministr; »ješte chvíli a cizinec už nenalezne nic' z toh~
co jí kdysi dodávalo ceny.«
'
Byl bych rád vedel, zda tomuto revolucnímu hnutí predcházela náboženská reforma, nebo je provázela nebo po nem
následovala. Ministr se omlouval, že nechápe dobre mé otázky.
~f-kl: »Cínan žije podle urcité morálky, ale nemel nikdy vlastnihonáboženstvÍ. Netrápí ho žádná mystická potreba.«
»Zrodila se tato revoluce sama sebou ze zeme?« - tázal jsem
se- nebo se domníváte, že mela cizí prícinu?«
,Zajisté, odpovídal; mladá Cína, která se hýbá, povstává a
odpoutává se 0<1své minulosti, byla beze sporu probuzena západními myšlenkami.«
»To jsem si mysli1,« odpovídal jsem; ale protože. jsem videl,
že se stále ješte usmívá, mohl jsem se na chvíli domnívati
žemá radost z toho prohuzenL
'
,
»Ne, ne," rekl; »ncjsem z tech, kterí si prejí zmeny, a nic
v mých ocích nemá té ceny jako Cína, která zacíná mizeti.
Aleco se dá delat? A k cemu si zoufat? Váš západní svet již
v nás vložil svtIÍ kvas. Tri vaši spisovatelé zvlášte pusobili
na našeho ducha: Dostojevský, lbsen a Shaw.«
Podivil jsem se: »Dostojevský ješte - vždyt nám zcela záadním pripadá nekdy skoro asijsky. Ale ,Ibsen? - A zrízen!,
~oti kterým vystupuje Bernard Shaw, jsou tak vyslovene západní? - Jak mohl zajímati Cínany?«
»Nezajímá je, co bonrá,« znela odpoved. »Hlavní je, že
bourá. Mladá Cína v nem ctí bezohlednost.«
Ptal jsem se, co ho na cestách nejvíce upoutalo. Odpovedel
mi,že zpozoroval v Evrope hlavnc výraz únavy, smutku a starosti na všech tvárích, a že má dojem, že umíme všechna
umení vyjma to nejjednodušší, umení hýti šeasten. Za jeho
reci jsem obdivoval jeho klidný úsmev; jeho pohled byl pln
asné dobroty a pripomínal mi jisté mnichy, s kterými jsem se
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kdysi setkal na monte Cassino; jeho tvár a telo byly stejne
málo jako jejich poznamenány nejakým znakem stárí.
»Lidstvo melo na vybranou.pokracoval - bud jíti vpred
a opotrebovati se pri tom, nebo zabrániti opotrebování tím, že
se uzavre pred pokrokem. Všechna snaha Ciny smerovala (až
do nedávna alespol1) jako kdysi snahy Egypta, k tomu, nepovoliti casu žádný vliv.« - A popisoval mi blahé ztrnuU,
které trvalo po staletí. pod ochranou oné svate zdi, kterou nemohly prekrociti ani vynálezy ani moderní objevy nebo
útrapy, touhy a bezmezná ctižádostivost. Každý hledal sve
štestí v norme a mel jedinou starost, aby se nelišil od ostatních,
jako se každý den nechtel lišiti od minulých.
»CO mne u vás udivuje - pokracoval - není to, že jste dali
prednost pokroku pred životním polospánkem a ustrnutím; vaše
kul tura jiste pozdvihla lidi výše, než jsme si kdy mohli preastaviti ~ alespon mechanicky recenb _ a mužete mysliti, že
vám to pridalo mnohou vrásku. Mne udivuje, že vaše náboženství, alesp0t1 to, jež vyznáváte, katolické, krestanské, vás
ucilo necemu docela jinému. Neopakoval stále Kristus, že štestí
spocíVá práve v odríkání se toho, nac jste nejvíce hrdi, a pro
co jste se tolik natrápili? V tomto detském stavu, v této bezprostrední a ustavicné poteše žijeme prece my Cínané - a tento
stav znají obyvatelé vašeho svcta, i ti. kterí se nazývají krestany, velmi málo. Protože to církev poznala, staví proti novotám
a opravám úctu k tradicím a lásku k minulosti. Nemyslíte,
že vše, cím dnes Evropa trpí, pochází z toho, že se sice rozl:cdla pro kulturu, ale jest odvislá od náboženství, které ji
popírá? Jak se vám darí spojiti jedno s druhým? Ale otevrene
receno, nespojujete vubee nic. Žijete v kompromisu; i církev se
tím musí spokojiti, aby neztratila styk nebo vliv; musila k tomu
dáti svolení a míti zretel ke všem duševním pokrokum, címž se
stále více oddaluje cistému duchu evangelia. Jakmile se však
krestanství nespokoj ilo tím, dáti svetu pouze mravnost, jako
ucinili naši velcí mudrci Orientu, jakmile kladlo dogmata a
požadovalo víru v ne a žádalo od rozumu, aby se jim podrídil,
v tom okamžiku dalo svuj souhlas k tomuto konfliktu. Odpovídá-li rozum dogmatu - a myslím, že tomu tak jest (nebot
kdyby mu neodpovídal, k cemu by bylo potrebí víry, když stací
prostý zdravý lidský rozum a rozvaha) - musí církev jíti
ruku v ruce s rozumem. Proti tomu se postavili Lao-Tse, Konfucius a Kakiamuni, založivše své ucení ne na výši, které by
mohl rozum dosáhnouti jen co neprítel; nepodložili je nikdy
nicím nadprirozeným a neodloucili nikdy mravnost od moudrosti, takže u nás jest ten nejmravnejší zároven vždy tím nejmoudrejším. A tím uskutect1ujeme na zemi blaženost, kterou
vy prekládáte do nebe. Mnoho jsem cestoval. Videl jsem
musulmany a budhisty. Videl jsem všude, že byly mravy a
zrízení, ba i postavení. spolecenská upraveny podle víry - ba,
všude; jen ne u krestanských národu. Že tO náboženství, které
ríká lidem: »Proc se bojíte, maloverní?« které je ucí nemíti
na zemi majetku, vzájemne si pomáhati, vespolek se milovati,
netoužiti nikdy po sebe menším zisku a nastaviti pravou tvár
tomu, kdo uhodí do levé - vychovalo práve národy nejneklidnejší,
nejbohatší,
nejvzdelanejší, nejkultivovanejší
(to
všechno jsou formy bohatství), nejvynalézavejší, tlejpilnejší,
nejlstivejší, nejpohyblivejší a nejcinnejší, které touží bez ustání
po rozšírení a zvetšení, zkrátka, národy, jejichž cest, jak tomu
ríkáte, jest nejchoulostivejší a nejvíce odporuje ucení o odpuštel11 a usmírení. Nejste se mnou téhož názoru, že je v tom
r.eco podivného, nedorozumení, klam - jiste neco rozkladného,
co vás vede k zániku?«
»Myslím - odvážil jsem se odpovedeti - že tuším tajný
duvod toho nesouladu, který na vás tak silne pusobí, ale na
který jsme my tak zvyklí, že už z nás nikoho neudivuje: krestanské náboženství (a katolické stejne jako protestantské) jest
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školou individualismu;
snad nejlepší
školou individualismu,
kterou vynalezl clovek až do dnešní doby.«
Cítil jsem velmi dobre, že bych musil svou myšlenku ponckud rozvinouti;
ale na štestí mi k tomu nepoprál casu.
»Ano rekl to dobre charakterisuje
evropské národy.
U nás naproti tomu se snaží individuum o splynutí s celkem;
u vás všechno smeruje k vytvárení
individuí.«
Vstali jsme od stolu. A když odmítal Cínan kávu, rekl jsem
si zn0VU: »Individua«, a snažil jsem se vzpomenouti si na výrok,
který
pripisuje
Montesquieu
Eukratovi
v jeho
hovoru se
5y11ou: »Vaše produkce je príliš drahá ._« Ano, tak to asi
bylo: je príliš drahá - a celá smutná komedie, odehrávající
se v našem západním svete, mela název: »Hledání individua«
neboli »Obet štestí«.
Cínan to dobre pochopil, mysIil jsem si; celý náš západní
svet se mohl prirovnati
k tomu, »jehož srdce jest rozdeleno«,
jak nám praví Písmo, a »jenž je nestálý na všech svých cestách«? Naše nesnáze pocházejí jiste z toho, že nás náboženství
a kultura vlekou opacnými smery, a že nemužeme v žádném
smeru vykonati neco cistého. Ponevadž se nechceme vzdáti ani
jednoho ani druhého, udelali jsme z Evropy sídlo lži a kompromisu. A jednak kultura - at k nf stojí evangelium v jakémkoli odporu - práve tak málo mohla zapríti náboženství jako
je od sebe odvrhnouti;
naopak neprináší-li
mu nakonec užitek
a poctu svým odpadlictvím?
A jednak protestuje
sice náboženství proti tomuto odpadlictví kultury, ale rádo prijímá její
užitek; protestuje
proti kulture, ale neodvažuje
se staveti se
zcela proti ní a dá se od ní .odvésti pekné daleko od svého
v}'chodiska - totiž od evangelia. Jest daleko toho nechati císari, co jest císarovo, zachovati Bohu, co jest božího, jak tomu
ucil Kristus; a vidíme konecne, jak se spojuje s císarem a dává
se do žoldu. Videli jsme hrozné plody tohoto cizoložného spojení; videli jsme, jak evropské nároily zabíjely ve jménu téhož
Boha, ve jménu Krista,
který prece rekl: »Zastrc mec do
pochvy,« rekl to tomu, který vytáhl mec na jeho obranu. To všechno byly úvahy, které bych byl radeji Cínanu zamlcel.
Když se mne pak tázal, co si tedy myslím o Evrope, odpovedel
jsem, že si o Evrope myslím mnoho dobrého.
»A že se mne teeT ptáte - co vám mám odpovedeti? Že sl
myslím, že prožíváme konec jednoho sveta, jedné kultury, civlIisace; že se všechno musí znovu prozkoumati,
že se mýlí konservativní strany, verí-Ii, že mohou zajistiti budoucnost v zrízeních minulosti, nebot staré formy nemohou prospeti mladým
silám. Ptáte se však, jaká bude Evropa zítrka; a dostáváte odpovedi z ruzných zemí. Myslím, že se budou vaši spolupracovníci v mnohých bodech shodovati.
Hlavne v tom, že žádná
evropská zeme se nemt'tže od nynejška snažiti o skutecný pokrok
vlastní kultury,
odlucuje-li
se a nepomáhají-li
jí neprímo
ostatní zeme, a že v politickém, hospodárském
a prumyslovém
ohledu - v každém ohledu - ptljde celá Evropa vstríc zániku,
stará-Ii se každá evropská zeme pouze o své vlastní blaho.
Uprímne
receno:
evropská
otázka zamestnává
naše hlavy
velmi málo - nebo presneji:
zamestnává jen velmi málo hlav.
Pocit spolecného zájmu se probouzí jen pri spolecném nebezpecí, ale doposud postavil pocit nebezpecí evropské národy jen
proti sobe. To se stalo zvykem, a proto jsme dnes tak málo
nakloneni tomu, videti v zániku spolecné nebezpecí.
Pravý evropský duch odporuje isolujícímu pobláznení z nacionalismu;
odporuje také odosobnení, kterého se internacionalismus domáhá. Reld jsem to již casto a dávno: »Nejsamostatnejší
individuum
slouží nejlépe spolecnému zájmu«;
a to
platí pro zeme stejne jako pro jednotlivce. Ale tato pravda se
musí sesíliti takto: »Nalézáme sebe, odríkáme-Ii
se sebe.«
A že tato pravda platí také pro zeme, to nemiHeme tušiti,
pokud panuje politika, která potlacuje ·mravnost.
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Uprímne receno, zajímají mne méne politické otázky a zdají
se mi méne duležitými než otázky sociální; a sociální otázky
méne duležitými než otázky mravní.
Myslím, že vetšina mravních otázek se dá prevésti na tyto,
a že se musíme ve všem, nac si dnes stežujeme, pridržeti více
cloveka než zrízení - a ten že musí být nejdrív a predevším
zreformován.«

Fi losofie
Gj. Tasic:

Stát, anarchismus' a Rusové.
1.
Anan:hismus
zašel nejdále v popírání státu, nebot je ze všech
theorií nejjednostrannejší.
Je h o log i k a je:
z p o vše c h·
jí o v á n í. O dto
h o toc
i nit e I e jen
u t n o vyj í t i,
m á - I i s e a n are h i s m u s z k o u mat i psy c h o log i c k y.
Anarchisty
by podle toho byli lidé, kterí jsou bueT nakloneni
nebo privedeni
v. takový stav, aby zpovšechnovali.
Clovek,
který chce v živote stvorit absolutní pravdu a pravdivost, stává
se velice lehko anarchistou.
Právo svou povahou zustává vždy
nedokonceným,
nedefinitivním.
Rozsudek, který vyslovuje, není
absolutne
správný. Proto existují
i narízení o obnove. pro·
cesu, které rovnež nemohou garantovati
úplnou vecnost. Prá~o
svou povahou zustává kdesi na povrchu, nemuže se mu zdariti
vejít v reální složitost cinitelu nebo zážitku lidí. Clovek nemohoucí pochopiti život v jeho mnohotvárnosti,
chápe a zdtlraznuje
to, co zaujme jeho zrak a co je lehce pochopitelné. Individua·
lisace v právu (trestním
právu predevším)
neznací ješte ni·
kterak dospívání ke konkretním
individuálním
prípadúm, ale
individualiso'vání
se zretelem na cíl trestu, který má být opravou
nebo záštitou
spolecnosti.
Ale i sama subjektivisace
práva
(která znací uvažování o motivech i psychologických
stavech
odpovedných osob) muže jíti nejdále tam, kam mllže zasáhnouti
i morálka. Když porotci hlasují o tom, je-Ii kdo vinen ci není,
mohou tak ciniti podle prumerné sociální morálky a podle ja·
kési absolutní spravedlnosti,
která má plné pochopení pro indi·
viduální situace. O právu lze možno ríci to, co praví vyšetrující
soudce v románu H. Bardeaua (když ovšem odmítneme náboženskou interpretaci,
kterou zde nacházíme):
V okolnostech,
které odkrývají
nejvetší zlociny, bývá casto cosi tak neoceká.
vaného, tak prekvapujícího,
ale i oc e k á van é h o, že lidé, jich'i
povoláním je tento druh práce, jsou naklonell1 víre. že pravda
lidská není zbavena pri vyhledávání viníkll zvláštní, nadpriro·
zené pomoci.« Ale bychom práve proto chteli popírati stát vubec,
musíme zaujmout posici, která staví individuum v ráde hodnot
nad stát. Nebot jsou dve cesty. nud dáváme na první míste
stát jako jednu potrebnou organisaci
lidské spolecnosti, i jehe
kulturu - vltbec každý stát, at je jakýkoliv, nebot jej musíme
ve smyslu IIegelovy filosofie považovati za nutnost. Nebo kla.
deme na první místo individuum a vyhlásíme stát za hloupost,
nebot ncmuže docíliti absolutní pravdy vuci každému individuu,
vtlbec v každé situaci.

i

Obsah anarchismu
spocívá. práve v tom, že volí ono druh~.
Nejdríve
konstatuje,
že právní rád neodpovídá
pravde, že
vecne existuje propast mezi právním rádem a pravdou tak, že
stát neodpovídá více predstwe
spravedlnosti
u jedince. ale celé
trídy anebo zvláštní skupiny. Tím však konstatuje,
že právní
rád je vúbec nedlls1edn);m vuci sobe, nebof nemuže naplniti
pravdy, kterou si postavil jako skutecný cíl; a co více, anar·
chismus jde tak daleko, že konstatuje nutný kontrast mezi indi·
viduem a spolecností, individuálním
i sociálním, procež pob·
duje pro individuum úplnou svobodu. Tím dostává individuum
význa;l1 prímo meta!ysický,
stejne jako jej dostává stát pri
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opacnem názoru. l\le pres to nemuze a nesmí si anarchismus
predstaviti jedince mimo spolecnost. Je h o pro b I é m v e z í
v tom,
aby
n a I e z I mís t o stá t n í hor
á dun
ej ak Ý
n o v ý, d o k o n a I e j š í, v k t e r é m by
ndiv iduu m
uch rán i I o ú p I n e s voj i s v o bod u. Kdyby chtel místc
rádu dokonalejšího
horší, jemuž by individuum bylo ješte více
podrízeno,
bylo by logickým
uzáverem
zachování
dnešních
rádl1. Dokonalý
rád, jak si jej predstavuje
anarchismus,
je
rád svobody, rád spontannÍ.
Toho lze prirozene
docíliti jen
tím, že individua sama -- spontanne - prijdouce k názoru, že
státní rád je nevhodný, odhodí jej. Interesantním
prostredkem
je ten, kterého používají zlocinci, oni typictí zlocinci, kterí mají
svoji morálku, své právo, a tvorí stát ve státe a vykonávají
právo odvety, stoítu, který je soudÍ. Jsou sociálními ve své antisociálnosti, modlními
ve své nemorálnosti.
I v tom mllže býti

i

jistá dustojnost
'l krása. Jak praví H. Bardeaux.
»V okol·
nostech, které odkrývaj i nejvetší zlociny, bývá casto cosi tak
prekvapujícího,
tak neocekávanéhó,
že lidé, jichž povoláním je
tento druh pr;ice, jsuu nakloneni
víre, že pravda lidská není
zbavena pri vyhledávám viníkll nadprirozené pomoci.« Prirozene,
zaujmeme-li
vy~ší, nebo nejvyšší hledi~ko, budeme moci ríci
ono, co praví vyšetru.iící soudce v témže románu:
»Není nevinných, muj milý. Jsou-Ii potrestáni
za skutek
neuclllCny,
omylem, Jiste jsou trestáni za nejaký jiný precin.« V tom vezí
Fídro celé otázky. H1cdajíce absolutní pravdu, mu;;'eme ríci, že
n i kdy vllbec nebyla dána a vubec nikdy nemiHe být dána,
nebo i konecne, že je vždy dána. Odpovíme podle toho, na cem
nám záleží: na individuu, nebo na universálním porádku, v nemž
se individuum ztrácÍ.

II.
Problém dokonalého
rádu, pred nímž stojí anarchisti
velice
proste a chtejí jej rešit velice lehce. Jedni hledají návrat k prí·
rode, nebot vcrí, že v ní najdou nezkaženého
cloveka. Druzí
predpovídají,
že clovek m~olže ciniti vše, ceho se mu zachce,
všechno, co mu delá radost, neb\t život je ve své povaze ra·
dosti; je poHebí dáti pot'ze instinktlllll
úplnou svobodu. Tretí
hlásají vzpouru. pl oti všemu, a pevne prohlašují,
že clovck má
ke všemu právo, co mli že, a tím u nich pojem síly a prilva
splývá v jedno. Ale anarchismus prvých je pouze ethickým sen.
timentalismem
H.ousseaua. \Vagnera,
H6lderlina,
kterí dovedli
milovat élovcka pouze na dálku. Anarchismus
druhých je anar·
chismem ethickým, který vzniká vnitrním klamem, že je dobrým
všecko to. co ciní radost cloveka, nebot zesiluje životní e1án.
Takovým
anarc:hismem
byl podivný
mysticismus
príkladne
"Brati-í svobodného
ducha« ve stredoveku
nebo epikureismu~
docela povrchnÍ. Illuboce pronikl celou otázku Przybysze\\ ski,
který žil morálkou pripouštející
všechny instinkty a nespoutané
tužby lásky: dozn;ll v jednom svém románe, že mimo instinkt
existuje ješte neco jin~ho, co jsouc zapomenuto, pozdeji se opet
probouzí. Anarchismus tretích, to je pesimismus Byronllv, který
nemohl najíti vnitrní rovnováhy.
1I1edaje ji v prírode, místc
aby ji hledal v sobc, hledaje pro sebe práve, neklade si po·
vinností. Vše. to není žádným rešením problému, který si postavil anarchismus.
Ale anarchismus
ctvrtý ztotožnuje
právo i
sílu, a ješte neco horšího:
je vlastne karikaturou
onoho, cc
vlastnc anarchismus
hledá, když proklamuje
sílu. Pravda, 10·
gika takového názoru je v tom, že chce odstranit u mel é rozdíly sil, nebOt ony rozdíly tvorí podle jeho názoru stát, zejména
mezi skupinami, nebOt ta, která drží stát v ruce, je vždy privilegovanou. Ale treba že tento fakt není nicím umelým, ale
prirozeným, je krajním smyslem anarchismu
Stirnerova v tom
že chce odstran~ní umelých rozdíli:t mezi individuy. Stát podl~
ncho je bezcenným, nebo{ tvorí umelé rozdily nikoliv mezi sku.
pinami, ale již mezi in d i v i d u y, címž je ucinena nikoliv jen
nepravda, ale i neekonomické, neracionální zneužití lidských sil.

807

To je i dostatecným
duvodem k tomu, aby byl znicen stát,
kterážto
pravda neciní umelých rozdílu mezi skupinami,
ale
ciní umelé rozdíly mezi individuy. Jádro veci spocívá práve
v tom, muže-Ii se individuum oddelit od skupiny, a pokud je
to možné. Ciní-Ii to anarchismus,
ciní to z duvodu, že myslí
emancipovati
úplne jednotlivce od skupiny, a nestará se vubec
o to, je-li to možné. Zatím je to úplne nemožné. Jednotlivec je
»svobodný« do té míry, pokud je svobodnou skupina, k níž sám
náleží: Je jisto, že pro svobodu jednotlivce je potrebným stejné
sociální niveau každého jednotlivce z celého prostredí, k cemuž
je potrebí urcitá ekvilibristická
síla mezi skupinami.
Všechny ony anarchismy verí v dobrotu prírody i v dobrotu
její vule. Zatím je v prírode dobro i zlo, jedno vedle, druhého,
i jedno s druhým. Jsou sympatickÝl\li ve své touze po prírodním cloveku, svobodném, úplném a harmonickém, a mohou probudit v nás touhu, abychom uvideli sami sebe, tak jak jsme. Ale
ony nereší tohoto problému, který postavil prvotní anarchismus.
Tento problém je rešen pouze ruským anarchismem. Vychází
od cloveka ve spolecnosti a chce po nem práve, aby žil spolecne
s lidmi, v cemž spocívá jeho ethický realismus. Hlásá radost
ze života, která však má vzniknout
z toho, co je v nás nejhloubeji,
a co nás mysticky spojuje s lidským celkem i se
v;emi živými bytostmi. On hlásá vzbourení, revoluci, ale ta·
kovou, v níž není krve, a kde jde clovck vpred svojí drahou,
s pevnou vírou, vírou pasivní, že jeho cesta je úplne a jedine
správnou. On praví, že clovek má práva neodvislá od státu, ale
temi jsou práva žíti ze své práce a v lásce. Anarchismus, který
rovažuje
jednotlivce
za metafysickou
hodnotu, projevuje
se
1)1 áve anarchismem
ruským:
jev nem láska a s ní životní radust, nebOt má aqsqlutní presvedcení o vítezství lásky a víry
v Boha, nebOL právo individua
zakládá na práci, jež vytvárí
jeho dllstojnost.
I on rešil problém anarchismu,
ale nikoliv
problém státu. NebOt na ruském anarchismu možno videti, že
basíruje na optimistické víre v dobrotu cloveka a jeho moc, aby
se oprostil od nutného behu dcní, od vncjších podmínek.
Již první representant ruského anarchismu, neúnavný Bakunin,
filosof protiklad li, chápe VLili k nicení jako vuli tvorení a za
cíl historie považuje
triumf
humanismu,
kterému se obetuje
i stát, nebOt svobodu lze uskutecnit pouze ve svobode. Druhý
predstavitel ruského anarchismu, Kropotkin, je anarchistou svou
vírou, že prírodní
sklony clovcka, pro dríve vyvinuté cítení
cloveka je stát nepotrebným.
Zde je možno pozorovati,
jak
solidaristické
pojetí vede nutne k negaci každého nutkání jake
prostredku
exploatace slabý<;h mocnými. My jsme však v doméne prirozenosti lidské jako biologické jednotky - podle Tolstoje jsme v doméne cloveka, prirozeného cloveka, který verí
v Doha. Celý anarchismus
Tolstoj LIV lze svésti na dve fakta:
.•.'ejdríve na Akimova slova z »"lády tmy« - »nc to jet« (n/lní
to ono), címž chce ríci, že kultura není ono, co prinese štestí
lidstva, ale prírodní,
prostodušný
život mužíkllv, založený na
víre v Boha a na lásce. Anarchismus
stal se nyní ciste morálním, vnitrním,
náboženským.
Jak se zdá být ubohým právní
rád státu proti tomuto vnitrnímu
prožívání!
Jak nespravedlivým a hrubým je lidský rád proti veliké lásce kresfanské! Ale
rádu není potrebí nicit fysicky, z vnejšku, je pouze potrebí pro·
cítiti, že je bezcenným a ponechati jej stranou, žíti svým vlastním, osobním životem. V »Živé mrtvole« praví Fedja Protasov
pri výslechu:
»Ach, vy páni vyšetrující
soudcové, což vy se
nestydíte? Proc se vmešujete v cizí život? Radujete se z toho,
že máte moc, a že ji mužete projevovat. Vy nemucíte fysicky,
ale morálne jiné lidi, kterí jsou tisíckráte lepší vás.« To je anarchismus
pasivní.
Tolstojuv
anarchismus
mimo to spocívá
v jeho zásade neprotiviti se zlu, vyjádrené slovy hlupáka Tvanušky: »To nic nedelá« - což znací: neprotiviti se zlu, to jest
neodpírati síle silou, z cehož ihned vysvítá, že stát spocívající
na principu lJotlacení,
ovládnutí
síly silou, nemá existencní
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oprávnenosti. To je tedy pasivní anarchismus, jehož celý základ
je v hlubokém presvedcení o hodnote osobního života, pro nejž
je osobní život úplne nepotrebným. Jak si vše Tolstoj predstavuje, ukazuje i jeho povídka o hlupákovi Ivanuškovi.
Hlupák car Ivanuška vždy odpovídá: »To nic nedelá.« Ministr mu oznamuje, že úredníci zustali bez penez a že nebudou
dále sloužit. Ivaiíuška odpovídá: »To nic nedelá, af nesloužÍ.«
Okradeného teší: »To nic nedelá, pravdepodobne to zlodej potreboval.« Desertérum, kterí nechtejí vykonávat vojenské povinnosti, praví: »To nic nedelá, ani se nevracejte.« Když druhý
c:,r zacíná proti nemu válku, praví: »To nic nedclá, af prijde."
A Tolstoj verí, že všecko výtecne vyjádril. Ale zatím všichni
chytrí lidé odešli z Ivanova carství a zustali pouze hlupáci, ale
y,ti žili a pracovali, jedli jako dobrí lidé. Když prišli neprátelé
a zacali jim brát chléb i dobytek, dali jim vše, nebtánili se
a pozvali je k sobe.« Když je vojáci zacali i urážet, hlupáci se
nikterak nebránili, ale jen plakali: »Proc nás urážíte - pravili
- proé vracíte zlé za dobré?« A to pusobilo: »Vojáci pocítili
svoji hanbu a celé vojsko se rozešlo.« Ale Ivan žije ještc ted
a národ z celé zemc prichází v jeho carstvo. Každý, kdož prichází, praví: »Živ nás.« - »Dobre, žijte u nás« - praví on »my máme všeho dost.« Smysl této povídky je v tom, že ve
svete je pouze zlo a síla vyzývá sílu a vzájemne spolu zápasÍ.
Prestaiíte již jednou ciniti zlé a znemožnete zápas vhodným
zamestnáním, a hned se objeví, že svet spocívá' na cemsi jiném.
Ve své krajnosti jsou zlo i síla címsi umelým, z ceho se musí
clovek za každou cenu a muže se také osvobodit. K tomu je
potrebí pouze odvahy
riskování toho, že bude považován za
hlupáka:

i

V anarchismu Tolstojove se individuum vrací samo k sobc,
k hlubokému korenu svého bytí, k svému božskému puvodu, a
nachází vytouženou harmonii v lásce k bohu a lásce boží vuci
cloveku. Proto zavrhuje pokrok jako blud moderního cloveka,
který pouze uspává svou budoucností, jež musí prijít sama sebou vývojem a vyžaduje, aby clovek hned nyni a v celku rešil
otázku života. Nevera v pokrok jej iž víra v Boha. Nevera
k cemusi, co teprve má prijít, je již vírou v to, co je konkretne dáno. A nevera v tok dení je již 'sama sebou vírou v aktivitu individua, v jeho vlastní záchranu. Ale již to samo ukazuje na utopistick)' charakter. Konecne: kdo verí povídce o hlupákovi Ivanuškovi, ten ml\Že i verit v budoucnost anarchismu.
III.

Ruský anarchismus je moralistický a v celé své podstate religiosní. Ale otázkou je, zda tato náboženskost plyne z náboženskosti obecné. Náboženští jsou i druzí národové, a prece jsou
l>státotvorní«, S druhé strany jsau náboženské koncepce sveta,
které nejsou nikterak anarchistickými: to jsou ovšem urcité prípady. Prof. Novgorodcev ve výklade o rozdílu ruské a západoevropské kultury a jejím významu pro ruský národ rekl: »Ruské
pojetí sveta i ruská víra jsou kontrastem ideálu západoevropských. Nejvyšší cíl kultury podle ruského pojetí není ve vytvorení vnejších forem života, ale v jejich duševním, vnitrním
bytí. Nikoliv clánky, ale náboženství ciní nejvyšší cíl života.
Nikoliv stát, ale církev urcuje nejvctší hloubkou a úplností
pravý cíl historie a kultury.« Ale z toho nijak neplyne jako
nutný dusledek popírání státu, nýbrž pouze urcování jiné jeho
funkce, což sám Novgorodcev i konstatuje. Proto je potrebí
neco jiného: jakási absolutní náboženskost, mystické utonutí
'v proudech duchového života, jakési omámení se i podrízení
nadpomyslnému svetu, jakési neustálé poslouchání svého svedomí, i své duše. Což znací - neprizpusobit se vnejšímu prostredí, nebo, což je jisté, nemíti smyslu pro reální život. A soucasne musí to znacit i vnitrní nerovnováhu, nebot v cloveku
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existuje potreba po vereJnem živote. Jsou jen dve cesty: jedna
vede v nirv:lnu a druhá v uznání tohoto života. Neguje-li se
tedy stát vubec, i jako prostredek, lze to objasnit jedine tím,
že ru~ký národ nemá realistického smyslu videti, že existuje
i vnejší život, a že i ten má své požadavky, kterých nelze popríti. Ruský národ nemá historického smyslu k pochopení, že
každý vývoj je podmínen vnejšími i vnitrními ciniteli, a predevším, že je clovek jaksi spoután svým prostredím a ruznými
vlivy. S onoho hlediska mají nespornou pravdu oni ruští myslitelé, kterí popirají vážnost vnejšíth cinitelu a tím i západní
kulturu. Ale vec je v tom, že neodpovídá elementárním podmín..1{ámživota. V tom smyslu musí se odmítnout i toto pojetí.
Kultury všech národu maj í spolecný základ, spolecné úkoly
i vývoj k hodnot~ pro celé lidstvo. Konecne - náboženský osud
nemuže být ve svém obsahu ani nacionalistický, ani slavofilský,
nebo panslavistický, ale lidský. Ovšem - i cíl. Cím více má
každý národ možností prožíti vše podle svého zpusobu, a cím
více je zpusobu dorozumívání (které prichází nejvíce z hloubi
duše), tím více muže obohatiti kulturU svou odlišností forem,
tvore typy kultury, která má jediný cíl a jedinou základnu, a
která je bud tím, nebo nicím.
Naše konstatování o ruském národu objeví se srovnáním
Ruska i Anglie, která je rovnež náboženská, ac i v ní byly vyvinuty názory, které mají kritický i pesimistický vztah ke státu,
názory mající v sobe fakt, že nebyly kdysi jen theoriemi, ale
výrazem celé jedné historické epochy. V Anglii se však nikdy
nedošlo k tomu, aby byl popírán stát (jeho existence), pres
všechnu optimistickou víru ve spontanní pokrok i spontannost
rovnováhy zájmu jedincu. Pokrok i spontannost byly dány na
první místo v predpokladu udržení právního rádu, jež je ochra··
nou pred privátním násilím a upotrebením nemorálních prostredku, s druhé strany v predpokladu, že se nevedou války 11
že svobodn): obchod odstranuje (a ikoliv vyzývá) války mezi
národy. Zatím, kladouGe tyto predpoklady, uznávaj í i všechno
souradné dení, jehož hranice není nijak omezena. S druhé strany,
nebude-li se systémem volného obchodu moci vyj ádriti hospodárská nadvláda Anglie, bude tento ohrar;icen, omezen, nebo.
odstranen. Nejvážnejším je zde moment, že bude udržena harmonie vnitrní i vnejší, která .umožní hospodárský i kulturní vývoj. Tak j sou hospodárský i politický liberalismus protivníky
anarchismu, a co více, nebyly vždy a možná snad nikdy duslednými svému liberalismu.
Ješte zajímavejším svými ideami i svým vlivem je pragmatismus. To, po cem toužil pragmatismus, a v cem je jeho kulturní význam, je touha po jednote a úplnosti života, která nám
podává moderní racionalistický a zracionalisovaný život. To je
konecne ona tendence, pro kterou Tolstoj usiloval o vrácení
života prostodušného ruského mužíka, který verí v Boha. Ale
pragmatismus zustal vcren, pres všechnu náboženskost, pozemskému životu, snaže se tento pozemský život pozdvihnouti a
uciniti jej príjemnejším. Pragmatismus proto idealisuje život, a
nikdy v nejmenším nepopírá stát. Co více, ciní cestu sociálnímu
konservatismu theor.iemi ruzných sociologu a filosofu. Tento
sociální konservatismus potvrzuje v cloveku instinkty a ve spolecnosti to, co již zapustilo své koreny. Je potrebí uznati i to,
že pragmatismus neobetoval individua. Potvrdil soucasne i autoritu. (Príkladem by mohlo snad býti - i symbolem - pragmatické i metafysické pojetí Boha, který není neohranicený a
absolutní, nýbrž existuje jako 'základní harmonie ve svete mezi
dušemi, které svou svobodou berou úcast v osudu kosmu). Jasným je, že i objasnení tohoto zjevu hledati jest v realistickém
smyslu anglického národa.
'I to je dobré. Ale je potrebí doznati, že to v sobe obsahuje
nebezpecí povrchnosti a jakési nevedomé lživosti náboženstv-Í.
S druhé strany je nutno uznati ruskému národu, že je, treba
bez rovnováhy, hluboký, a že je možným, že on ve svém
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vývoji po težkých krisÍch vnejších, vyvolaných krajností jeho
ducha, docílí šfastné rovnováhy, která bude znacit nový objev
kultury.
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na scéne, to zdá10 by se nám nemožné, ;<dyby si tak
nekdo pocínal ve skutecném živote. Jisté rozlišení t. zv.
styl'ovosti od t. zv. realismu ovšem cítím. Kdežto pod
tím, co oznacujeme stylovostí, tají se vždy neco ab- straktního a herec tohoto smeru hraje více na ideje,
hraje herec smeru realistického více na fysi~ké zažitky.
Plác realistickS' znamená znázornenou duševní bolest,
která
se jeví fysicky, plác stylový vyvolává však vyAntonín Veselý:
stupií.ovaný dojem takového skutecného pláce a vyvíjí
Hovory s herci.
nejvetší úsilí predevším o to, aby myšlenka tohoto
pláce vynikla a diváky presvedcila.
(10. Jarmila
Kronbauerová.)
J sem nejmladším clenem cinohry Národního di- Vy c h á z í tet e d y zná z o r u, že u m é n í
vadla, do níž jsem byla prijata již jako studentka fi- je konstrukce?
losofie. Velkou zásluhu o muj vývoj má Hilar. Mel
- Ano. Tíhla jsem k tomuto nazírání již tehdy
nan rozhodný vliv. V jeho režiích, jeho pomocí bylo
v svých zacátcích, kdy neuspokojovala mne hra na houmi dopráno vykonati na sobe velký KUS práce.
sle proto, že prekážely mi noty. Mluvené slovo lákalo
- V cem s h 1e d á vát e, mil o s t i v á pan í, mne proto, že otvírá se mu široké pole možnosti vS-ravliv
Hil'arovy
režie
na svou
práci?
zových, kdežto tón na houslích má cestu dosti presne
- Velkou posilou bylo mi predevším jisté sebevepredepsanou znaménky skladatelovými.
Ostatne i to
domí, které, myslím, mohou míti všichni herci v HislovO' dnes pri studiu je mi necím vedlejším, ~initelem
larove režii. Toto sebevedomí vychází z presvedceni,
pouze pomocným, prostredkujícím. Hlavním je mi dože Hilar ví, jak na nem spocívá plná odpovednost za jem té které scény, myšlenkový a citový obsah, který
úspech vecera, a že proto nepustí ne scénu nic, co by se pod mluvenými slovy skrývá. Proto mne obtežuje
roli mluvit dríve než ji mám hotovou v tomto abstranebylo dokonale pripraveno.
Na zkouškách vydobyl
hování jejího dojmu, dríve než ji mohu plne prožívat.
z herce to nejlepší, co v nem je, vybral si ten nejJepší
zpusob hereckého podání, kterým jeho ensemble mohl Prekáží mi také, dokud musím mysliti na slova, dokud
disponovati. Z techto dl."tvodunemuže míti Hilar nikdy
nejsem si jista bud že sama se vyznám v jeji'ch spleti
na herce škodlivý vliv, jak se mu nei<dy vytýká. Musí
nebo že budu schopna tuto splet projasniti publiKU.
Cítím tyto obtíže zejména pri prekladech a mohu ríci.
ovšem pracovati s her-ci, kterí jsou tvárni, ale neulpívá
že na pr. v »Ohnivém bubnu«, »Šesti postavách« ~
na tO'm, aby s,e bez odmluvy podrídili. Dle mého mí»Smrti na dovolené« jen znalost italštiny, tak s,ladké
není není Hilar experimentátor,
nýbrž umelec již vya musikální, pómohla mi najíti tón. který jsem v slokrystalisovanS'.
Pro mne aspon byl by malým umelcem, kdyby hledal cestu, delal pokus pro pokus. Ale vech ceského prekladu marne hledala. Takové prípady
mne presvedcily, jak mohou vaditi slova, jejich postaHilar ví co chce, má o tom jasnou predstavu predem.
V jeho režii jsou detail'y realistické, musí se na pr.
vení pri hercove snaze o proniknutí k tomu, ceho jsou
u neho hned od první zkoušky pracovat s rekvisitou.
pouhS'mi náznaky. Pracuji s rozumem, protože si vePojem modernosti znací u neho neco z'cela jiného než
dome vybavuji predstavy urcitých scén dle s,vých zajak se mu ,obycejne rozumí: není to práce pro zevní
žitku, konstruuji si v hlave jejich obrysy a dle nich
efekt, nýbrž práce. která jde dovnitr, založená na in- propracovávám
se k detailu. Podmínkou je ovšem
soustredení, klid. PaÍ<: možno ovládnouti své vedomí
tensite splnení urcitého umeleckého požadavku, znatak, že v hlave udelá se absolutní prázdno, které by
menajícího vždy nejvyšší cíl. U nás chybí Hilarovi
nutný doplnek - rovnorodý umelec scénické výpravy,
mohlo býti vyplneno konstruovaným vedomím urcitého
stavu. Herecké umení je konstrukce vedomí na scéne.
který by dokonale uskutecnoval jeho predstavy o rámci
režie.
.
Této definice lze užíti pro všechny smery, které žádají
- D o t k 1a j s t e s e r e a 1i s m u a m ode r- si dokonale pripravené práce a zavrhují improvisaci.
n o sti.
M í n í tet
a t o s lov a j a k o pro t i- K t e r S, ob o r u zná vát e?
k 1 a d y?
- Každá herecka cítí schopnost hráti všechny obory
- Užila jsem techto slov jen v bežném smyslu. Ne- a je také prostou umeleckou potrebou staveti se stále
pred nové úkoly. Proto uznávám-li prec urcitý obor,
verím, že by byro moderní a nemoderní umení. Tím
je to cosi jako teorie, která je vzdálena od praxe. Byl
méne, melo-li by se ta'kovéto oznacení užíti k rozlišení od t. zv. realismu. Máme tu MosÍ<:evské. Studoby to asi 'obor hrdinnS', Ke kterému bych se hl'ás,ila.
Míním ovšem hrdinnost velkého a zárovdí širokého
vala jsem pozorne jejich výkony a došla jsem k záveru,
formátu, do kterého lze smestnati ruzné typy zvelicené
že ten jejich realismus je silne konstruovaný, stylový
jako každé umení. Tato konstrukce, tato stylovost od- a znásobené ve svých základních dojmech. Je výlucnou
rozkoší hercu, že mohou se vzdáti takové mohutné
halí se nekdy jasne. Pri Gogolove »Ženitbe« pozorokonstrukci pocitu zcela nadživotního. V tom mají na
vala jsem na pr. Pavlova. Pri hre náhodou vypadla
víc proti ostatním ]idern, od kterých se liší také zvýmu dýmka a tu bezradnÝm pohybem, který by kurák
v sKutecném živote nikdy neudelal, shS'bl' se prO' ni a šenou sensitivností. Ta ovšem bývá prícinou, že více
než os,tatní lidé jsou herci schopni trpeti i v živote soupoložil ji vedle na židli. Ten bezradn)' pohyb, ukázavší
kromém. Ta je však také merítkem her,ecké veliÍ<:osti.
nám Pavlova v civilu, znamenal trhlinu v konstrukci
a presvedcil mne, jak ve hre Moskevských je vše pre- Dle vašich
pos1'ed,ních
slov
mohla
dem pripraveno, vypocteno a stejne jako v každé jiné
by válka
dáti
tolik
predpokladu
pro
hre stylové ze života vytrženo, nad skutecnost povzner u s t vel k S,c h her c U. A pre cep r á ved nes
šeno. Co nás> tu v nekterých momentech tak okouzluje,
je nejvíce
pocifov{lll
nedostatek
této
v z á c n éra s y.
co oznacuje se obycejne slovy, že herci prímo »žijí«
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- Zdá se 01 Qvdu, jakoby tato rasa vymrela. Není
jí v celém svet\; Ale verím, že se co nejdríve znovuzrodí. Snad již v príští generaci tu bude. Válka svou
horecne vystupi'íovanou sensitivností
na cas oslabila
produkci velk}"Ch hereL!. Ale hlásí se návrat k romantismu, který vzpruží asi ochablé divadelnictví vl'1bec.
Slovo »btlh«, které dávno již jakoby zmizelo se scény,
opet se odtud casteji ozývá. PrO' cloveka je toto slovo
zdrojem a oporou vší krásy.

Doba

a lidé

J. Ed. Šrom (Moskva):

Žurnalistika v sovetském Rusku.
II. »P r a v d a.«
Je vedena vskutku representativne
jako ústrední
orgán komunistické strany ruské. Usporádání clánkú
i zpráv j~ analogické jako u »Izvestij«, avšak mnohem
více místa venováno jest zjevúm ve strane a vnitrostranické diskussi. Velké pozornosti teší se komunistické strany cizích státu. V »Pravde« také najdeme
nejvíce príspevku od predáktl cizích komunistických
stran. V dlouhých cláncích b}'vá vyjadrováno stanovisko ke všem problémum denní politiky mezinárodní,
stanovisko ultra-komunistické, tam odb)'vá se také hrubá strelba na posice, na než má b),ti útoceno bud sovetskou diplomacií, nebo žurnalistick)'mi dely a hmoždíri aparátu oficielního a polooficielního.
»Pravda«
ješte více než »Izvestija« všímá si delnického hnutí
cizího, zaznamenává
každý
nepokoj v delnických
vrstvách a interpretuje jej svÝm zpusobem, koncícím
stereotypním: »opet o jeden' krtIcek k svetové revoluci
blíže«. Ac pri celém tomto svém pocínání uvádí
vskutku pouz,e fakta, prece zabarvení, seskupení a
usporádání deje se takovÝm zptlsohem, že nemtlŽe sovetskou verejnost
informovati s chladnou objektivností. Naopak, vždy soucasne s oznámením urcitého
faktu vpraví jí injekci vlastních prání a revolncní touhy, címž docílí, že verejné mínení do znacné míry zbavuje jasného a nepredpojatého pohledu.
Vnitrním vecem komunistické strany ruské je venována velmi znacná pozornost, sovetskému zákonodárství již menší; podstatného však nic neuniká, vždyt
redakce »Izvestij« i »Pravdy« jsouce v jednom dome, oba l,isty tišteny jsou stejn)'mi typy a v bývalé
knihtiskárne Sytinove. Chefredaktorem listu je N. Bucharin, stál)'m sekretárem sestra Leninova, Marja Iljicna Uljanova, hlavními spolupracovníky Radek, Preobraženskij, Zinovev a témer všichni predáci komunistické strany. Také vetšina clánktt Leninov}'ch zpravidla bývala psána pro »Pravdu« a »Izvestija« je pouze
reprodukovala. Ostatne nyní zrízen je systém clánkový
tak centralisticky, že všechny význacné príspevky jsou
bud soucasne publikovány ve všech vetších listech provinciálních, nebo aspon otiskovány dodatecne v pttvodním znení.
»Pravda« byla založena 5. kvetna 1912 jako legální
delnický list s nákladem 30,000 exemplártt. Za revoluce byla rozbita v dobe bolševickÝ'ch nepokojtt 4. cervence 1917, ale po sovetském. prevratu zacala opet vy, cházeti jako oficielní orgán komunistické strany ruské.
Když vláda sovetská, prestehovala se do Moskvy, pre-
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nesena byla »Pravda« rovnež, ac v místnostech drívejších zttstala »Pravda« nyní zvaná Leningradskou.
Jak se na »Pravdu« dívají sami komuni?té, o tOJ?1
svedcí nejlépe toto vyjádrení jednoho z 11Ich, pubhcisty Zorice:
»Cíl její je vždy jasný, rány bezvadné, politická linie
prímá a neúprosná, nikde nezná úchylek. Tvár »Prav~
dy« je skutecnou tvárí strany, tvárí sovet~ a sovetsl~e
verejnosti. »Pravda«
je zrcadlem, ktere zobraZUje
maximální presností revoluci, organ.isací :~::oluce ve
všech oblastech a podrobnostech, v nejskrytejslch oblastech, v nejmenších podrobnostech.«
Nová hospodárská politika zpocátku velmi snížila
náklad »Pravdy«. V prosinci 1923 obnášel neco pres
. 80.000, ke konci 1924 je již skoro 600,000 a k 1. kvetnu
1925 bude jeden milion.
Na území SSSR má »Pravda« 45 stál,ých a zdatných korespondenttt.

III. »E k o n o m i ces k a j a Ž i\z,n«.
Je to deník velkého formátu jako oba listy predchozí,
venován je však výlucne otázkám hospodárským; politickým pak jen potud, pokud mají nezbytný vztah
k národnímu hospodárství. Kdežto »Izvestija« i »Pravda« vycházejí od prvých dnu revoluce, založena byla
»Ekonomiceskaja Žizn« teprve 6. listopadu 1918 a mela
do konce 1924 presne 1825 císel.
Objektivne vzato, je to nejlépe redigovaný národohospodárský denní list v Rusku, který mttže souperiti
jak co do pohotovosti, tak i co do obsahu svý;ch císel
s libovolným hospodárským
orgánem západoevropsk}'1TI.Za svého šestiletého trvání snesl l,ist ohromné
množství materiálu ze všech obortt hospodárské cinnosti sovetského státu. Zachytil pomerne velmi presnými daty obrovský rozsah hospodárského
úpadku
Ruska, poskytl výstižný obraz klikatin a tápání rodícího se hospodárství nového, naznacil nekonecnými
spory svých predních pracovníktt, jak težce dolehla lokomotiva revoluce na všechen hospodárský život drívejší, jak zlámala mnohé z forem, které dodatecne se
ukázaly nutnými a musily novÝm úsilím býti budovány
a nacrtla nové cesty, jimiž hospodárský život sovetského státu se nyní ubírá. Ac »Ekonomiceskaja Žizn«
nedisponuje vždy nejpresnejšími daty stafistickými, ac
casto hledela ocima svých spolupracovníktt optimisticky
clo sveta, prec jen není možno jí vytknouti, že by k cinnosti své nepristoupila s vážností a s vedomím dttlditosti svého úkolu. Nová hospodárská politika našla v ní
svého nejlepšího prttkopníka, pod veden.ím velmi schopného a velmi vážného redaktora Krumina setrásla se
sebe revolucní bourliváky rtlzných typtt a zacala dttkladne, svedomite napomáhati dílu obnovy Ruska.
Také vnitrní úprava »Ekonomiceské Žizni« je analogická úprave »Izvestij«. Podtitul její oznamnje, že
je to oficielní denní list »Sovetu práce a obrany Svazu
SSR« a »Hospodárských porad R. S. F. SR.«. Oddíl
clánkový zahajován bývá úvodníkem, který navazuje
na bežné potreby denní a rozvádí je do širokého proudu hospodárské politiky velikého státu ruského. Strucne pak jest si povšimnuta nejdttležitejších událostí pohtických uvnitr Ruska i za hranicemi, nacež pokracováno bývá v cláncích, dotýkajících se postupne všech
problémtt prumyslu státního, obchoclu vnejšího i vnitrl1ího, zemedelství, financí, statistiky atd. Registrovány
jsou i nejvÝznacnejší hospodárské udál,osticiziny a jejich vztah k pomerum ruským. Mnoho místa je veno-
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predáku i traktování všech význacných zjevu mezinárodního 'života.
,
Denní náklad »Rabocej Moskvy« ciní kol 200.000
exempláru, redaktorem jejím je Sosnovskij.
V. »K r es f a n s k a j a G a z e t a«, »B e dno t a«.
Jsou to dva listy urcené výhradne pro ruský venkov. »Krestanskaja Gazeta« stává se nejrozšírenejším
denním listem a blíží se rychlými kroky k prvnímu milionu výtisku denne.
»Bednota« je sice kvantitativne daleko za ní, ale obsahem se jí celkem podobá. Oba listy všímají si svetových událostí jen v míre nejnutnejší.
Jinak snaží se
býti ruskému mužikovi rádcem hlavne ve všech otázIV. »R a b o caj a M o s k va«.
káJch, které jej bezprostredne zajímají v j~ho denní
U vádíme ji na prvním míste, jako charakteristickou
praxi rolnické, danové, vzdelávací. Tam najdeme poukázku listu popularisacního.
List tento je urcen v~r- pulární zprávy o nových methodách hospodarení, chohradne pro delnické vrstvy Moskvy a neibližšího okolí,
vu dobytka, boji proti nemocem, tam se shledáme s taJe typick:)rm dokladem, jaké noviny komunistická strabulkami, podle nichž vymeruje se jednotná zemedelská
na vydává pro prt1nlyslové delnictvo. Obsahu ie 8 strádaií. i s výpoctem úlev, jež se jednotlivým kategoriím
nek polovicního formátu listtl velkých a veden je v du- obyvatelstva udelují. Noviny tyto propagují úsilovne
chu vyhranene komunistickém.
Je do jisté mí ry surohoj proti negramotnosti, návštevu jizhy-cítárny,
všígátem »Pravdy« pro vrstvy nižší vzdelanostní úrovne.
mají si vesnické mládeže a pestují zejména intensivne
rubriku dotazlt a rad ve vsech otázkách vesnického žiV první rade hledí podati denne politický relief nejeltlležitejších událostí mezinárodních.
Na rozdíl od
vota. »Kr:estanskaja Gazeta« zamestnává stále na 400
velkých Iisttl je mnohem drastictejší, naz:)rvá veci neprúvních poradcll, kterí zodpovídají dotazy, redakci
skrývav:)rmi jmény a vrhá se na pr. na anglické konpoštou zasílané. Niveau listu je prizpusobeno dokonale
servativce docela jinak než treha »1zvesti ja«. Reprepotrebám vesnice, príspevky selských korespondentll
sentuje dobre delnické komunistické prostredí práve
jsou velmi dobre využívány, list proniká do vesnice
v techto vecech a je dobrým informacním pramenem
stále hlouheji a hloubeji. Je pozoruhodno, že záležipro bežnou náladu na moskevské periferii. List slouží
tostem ciste stranick:)'m, komunistickým je venováno
strane obema rukama, populárne objasnuje nejdtlležimnohem méne místa než v listech delnických. Omezují
tejší události v ní se odehrávající a snaží se všemi si- se jen na základní zjevy, které jsou v úzké souvislosti
lami vykovati ze svýJch ctenáru bolševiky-Ienince, jak
s životem verejn)"rm.
*
jejich ideál vytvoril si na svých zasedáních Ústrední
Výbor sv:)rm »kolektivním r,ozumem«, jak v Rusku si
Témer všechny sovetské listy mají jednotnou cenu
komunisté nyní navykl,i ríkati.
5 kopejek za císlo v míste vydávání a jednotné predList má specielní rubriku »V továrnách a dílnách«
platné ve výši 1 ruble mesícne. Úlevy kolektivního
a rubriku pro denní život v moskevské gubernii. Tam
predplacení jsou nepatrné. Predplácí se pravidelne jen
na mesíc, agitace pro predplácení vede se velmi úsiukládány jsou zejména strucné zprávy vlastních dellovne. V továrne zrídka se dnes najde clovek, který
nicko-selsk:)'ch korespondentu, pocínajíc na pr. nárkem,
že odstranením prohlídek delnictva pri opouštení toO- by neodbíral aspoií. jeden list. Ba jsou podniky, zejména velké, kde na jednoho zamestnance pripadá'"mnováren množí se prípady krádeže a koncíc treba zase
hem více než jeden l,ist. To všechno pak pllsobí, že vekategorickým požadavkem z druhé strany, aby od prorejné mínení je stále intensivneji zpracováváno a že
hlídek ihned bylo upušteno, nebot prý delnictvo beztak
mnohé veci stálou propagací v tisku nakonec precházneuctí va jí. V rubrikách techto podávají se námety,
zejí takrka do krve. Týká se to zejména proletariátu
nejen jak ,odstraniti velké výdaje provozovací, jak zvýšiti v:)'konnost pr<ucovní, n,)'brž také stížnosti na toho a mestského, kter~r je nejpevnejší oporou sovetské vlády,
takrka jejím pilírem - ac vždy tomu tak nebylo.
onoho vrátného, v té neh oné továrne, donosy na nekteré tovární úredníky a pod. Otázce žensk)"'ch pracovRok 1924 znamená pro sovetský tisk ohromný kvannic venuje se pomerne mnoho pozornosti.
titativní vzrust, ne však co do poctu nov:)'Ch listll,
nýbrž co do zvýšení denního nákladu.
Další rubrika o živote v komunistické strane je ciste
agitacní.
Permanentne
jsou v ní zastoupeny citáty
Již v kvetnu byl prestoupen náklad doby predváz Lenina o vecech, které jsou práve akutní, a rovnež
lecné (neco pres 2 a r.í milionu) a ke konci 1924 nepermanentne podávány jsou populární príklady, jak
bude náklad daleko 5 milionl!' Presná data ie težko
agitující delník má svirm soudruhtlm vysvetlovati urzískati. nehot náklad u lepších listu témer denne roste.
cité bežné veci politické jako na pr. význam stabiliTaké listy jako »Trud« (oclhorúrský), »Gudok« (rovsace rozpoctu, odmítnutí ratifikace obchodní smlouvy,
než), »Torgovo-promyšlennaja
Gazeta« atd. mají nyní
zahranicní pujcky, zvýšení pracovní v)"rkonnosti a ponáklad pres 200.000, kdežto pred rokem byly ctyrikrát
dobne. Kronikou
moskevských
událostí,
rubrikou
menší. Na jaké úrovni zapocne stabilisace denního násoudní a umeleckou koncí list a uzavírá se nekolika
kladu, je dnes težko ríci.
málo inserty na poslední strane.
Temito nekolika ukázkami a povšechnými daty ani
Tot asi bežný typ delnického listu, takov:)-eh je po
zdaleka není vycerpána všechna' látka týkající se socelém SSSR na sta. Pouze místní s'cenerie je v nich
vetského tisku. Zvláštní pojednúní by zasloužily na pr.
jiná, v ostatním pak stereotypne napoclobují tento list,
sovetské revue, listy odborné, umelecké, ciste literární.
s nímž mají spolecné všechny clánky a reci sovetských
casopisy vedecké atd.

váno hnutí odbor~mu,
družstevnictví,
jednotlivým
zjeVtlm v trustovar m velkoprtlmyslu státním, v obchode, financích, na bursách a pod. Komentovány
jsou hospodárské zprávy z jednotlivých autonomní::h
cástí SSSR, upozornováno jest na zjevy zv,láše duležité, zkrátka pozorné oko hledí na všechno, co by mohlo
prispeti k posílení toho, Co revolucí bylo seslabeno.
Silné sloupce insertní uzavírají tento list, který jiste
bude jednou hráti vynikající úlohu v hospodárském ži·
vote Ruska uzdraveného a prosperujícího.
Nynejší náklad »Ekonomiceskoj Žizni« je asi 80.000
, výtisku denne.
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Jest všeobecne známou vécí, že Rusové mají nejen
dar slova živého, nýbrž i psaného. Ukazuje na to drívejší i dnešní ruská literatura, drívejší i dnešní ruská
žurnalistika. Mezi predáky sovetské vlády byla a jest
ohromná vetšina lidí žurnalisticky cinných a žurnalisticky schopných. Ba možno ríci, že z vedoucích lidí
prošli témer všichni školou žurnalismu, než se z nich
stali lidé rídící stát.
Clánky Leninovy to v první rade byly, které, byvše
hlásány témer každodenne v »Pravde«, ptlsobily nejvíc
revolucne a získávaly bolševikum nové a nové stoupence. Také Kamenev, Zinovev, Trockij a zejména
Bucharin, Steklov, Radek, Preobrúenskij,
Lozovskij,
Stalin jsou žurnalisty par excellence, s neobycejnou
zásobou znalostí politický·ch, hospodárských, filosofick)'ch, s neobvyklou znalostí sveta, situace zahranicní
a - last not least, s neobycejnou duševní i fysickou
zdatností, agilností a pílí.
Tito lidé zpusobili, že pro první doby nejvetší listy
sovetské byly zásobovány vynikajícím kádrem redakcním i tvurcím, který ohnive propagoval na širokSrch
sloupcích, jež tak najednou
dány byly k disposici,
všechno nahromadené kvantum dosud latentních myšlenek, názoru a zacasté i snu. Je zajisté podivuhodno,
že po sedm let udržuje se tato pracovní intensita žurnalistické práce dosti nepatrného množství vedoucích
lidí nejen na stejné vS-ši, nýbrž že mnohde ješte vzrustá. Veliké sovetské listy pri srovnání s prvními lety
revoI.uce znacne získaly, obsahove, formálne i technicky.
Docela jiná byla situél!ce na venkove. Tam zapocato
l~ylo s prostredky nejprimitivnejšími
cl s materiálerr.
casto tak ubohým, že noviny vydávané J918 a 1919 nekde ve stredním neb severním Rusku byly jakýmsi konglomerátem všech možných vecí, jen ne zpráva positivních úvah. Technická nedokonalost, formální nedokonalost, myšlenková nedokonalost, ba chudoba, charakterisují toto období všeobecne. Nebylo rádných
žurnalistl1, noviny vedli náhodní lidé, casto demobilisovaní vojáci a politictí komisari Rudé armády, kterí.
pro vedení listu meli pouze cas, jenž jim zbyl po cinnosti mezi vojskem.
Postupem doby nastávala zde náprava. Ponevad2
však drívejší žurnalisté vesmes odrekli novinárskou
soucinnost s novým režimem a bud šli do emignce,
nebo nešli-li, tedy radeji usazovali se všude jinde v ústrednách, trusteclt atd. - jen ne v novinách, bylo
nutno hledati kádry nové. Prirozene, že je dodali jedine komunisté, kterí prošli nejakou agitacní a propagacní školou, krátkodobým kursem a pod. Pres to pomery se ponenáhlu lepšily, takže nyní, ac venkovské
listy sovetské daleko nestojí na výši situace, prec jen
zastávají dosti dobre své místo v celkovém seskupení
státním.
Stálý nedostatek rádn)'ch žurnalistu vedl sovetskou
vládu k tomu, aby zarídila specielní školu žurnalistickou. Do ní byli prijímáni vši'chni, kdož uznávali sqvetský r·ežim a cítili v sobe sílu i nadání státi se žumalisty.
Škola byla zarízena v Moskve již r. 1919 ve forme
ctyrmesícních kursu, pozdeji rozšírena byla na kurs
rocní, pak v r. 1921 na dvou rocní a od listopadu 1923
na tríletý. Tehdy zmenena byla laké na školu vysokou,
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která behem roku prave
minulého nabyla výhradne
trídního zabarvení a stala se »Státní komunistickou
školou žurnalistickou«, na kterou jsou prijímáni pOU7e
lidé ptlvodu delnicko-mužického, témer vesmes komunisté, kterí prošli ohnem delnického neb selského korespondenta- a projevili zvláštní výjimecné schopnosti
novinárské. Podmínkou prijetí mimo jiné je stárí aspon
21 let a aspon tríletá príslušnost ke komunistické strane
neb k organisaci komunistické mládeže. Jak výslovne je
ve statutu školy uvedeno, »inteligenti a úredníci do statutu prijímáni nebudou«. Zde ovšem slovo »inteligent«
je témer synonymem slova »buržoa«. Predbežné vzdelání stací ve výši komunistické školy 1. stupne t. j. asi
naší meštanky, avšak je treba ukázati praktickou žurnalisticlmu zdatnost a nadání.
Program studijní má množství predmetu. Tak první
rocník devet a mezi nimi: politicko-hospodárský
zemepis, dejiny vnitrního boje na západe ve stol. .18. a 19.,
státní konstrukci SSSR, mathematiku,
ruštinu, vše. obecné dejiny tisku. Rocník druhý má deset predmetu,
zejména pak: politi·ckou ·e1<;onomii,dejiny ruské literatury a literatur západních, dejiny komunistické strany
a Internacionály, dejiny trídního boje v Rusku, dejiny
ruské kritiky, publicistiku, novinárskou informaci, znalost novin. Ve tretím rocníku poslouchají studenti 14
predmetu, mezi nimi encyklopedii sovetského práva,
vnejší politiku SSSR, historický materialismus,
tisk
SSSR, soucasný tisk na západe, divadelnictví. liskové
zákonodárství, praxi
novinárského vydávání, nauku
o písme a technologii tisku, organisaci a správu listu,
novinárské úcetnictví. Teoretických prednášek je celkem poskrovnu, vetšina predmetu vedena je ve forme
semináru a metodou laboratorní. Schopnost adepttl žurnalismu zkouší se prakticky a cvicení v redal«:ích ruzn)'ch listu je venována veliká péce.
V tomto roce studuje na škole 152 posluchacu, z toho
v prvém rocníku 52, v druhém 69, tretím 31. Ponevadž
je to jediná škola tohoto druhu ve SSSR, nestací daleko veliké poptávce listu, jichž na území ;3vazu je
okolo 500. Jako zvlášt zajímavý úkaz mužeme zdurazniti, že ze všech posluchactl je 55 procent RUStl a 45
príslušníku jin)rch národností, zejména asijských. Vtlbec pak nár.odnostní pestrost sovetského tisku je podivuhodná. nebot na území Sovetského Svazu je vydáváno nyní pr.es 100 listtl ne ruských a to asi ve.37 ruzných jazycích.
ROSTA.
Zprávy, které sovetské listy uver·ejnují v rubrice
sv)rch nejnovejších událostí, jsou jim dodávány »Rosijským telegrafním agentstvem«, známým pode jménem ROST A. Zpravodajská kancelár tato byla utvorena na prímý popud Leninuv hned v první dny revoluce z agentury P. T. A. (Petrohradská
Telegrafní
Agentura) prostou zmenou všech korespondentu za lidi
nové vláde oddané. Nyní je to telegrafní agentura a
korespondencní kancelár, která jako samostatný a v)rdelecný podnik má po celém SSSR i Mongolsku sít asi
ISO agilních telegrafních zpravodajú, vesmes privilegovaných príslušností ke strane komunistické a informovaných co nejdúkladneji o všech zjevech vnitropolitick)rch. Mimo tuto sít je v každé autonomní republice
neb oblasti aspon jedna odbocka moskevského ústredí,
v cele se stál)rm korespondentem. Tato vnitrní sít zpravodajská doplnena je sítí zpravodajtl zahranicních, a to
jak telegrafní·ch, tak
korespondencních,
umístených

i
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nejen ve všech hlavních mestech 'evroOpských, nýl1rž
i v duležitých stredis<:Ích obchodních, prumysloOvých,
kulturních. Z mimoevropských státu obsazeno jest Turecko, Persie, Afghanistan,
Cína, Japonsko, Spojené
Státy, Kanada. Celý tento '-"qarát doOdává denne do
ústredí v MoOskvepres 6000 sl I z vnitra Svazu a pres
5000 slov z ciziny. Materiál tento zpracovává štáb redaktoru a rozširuje jej co nejrychleji mezi abonenty,
jimiž jsou všechny denní listy sovetské, a sice pomocí
telefoOnu, telegrafu a radia. Speciální oOddelení Rosty
zabývá se informací a zpravodajstvím komercním a hospodárským, dodává bursovní zprávy, obchodní bulletiny a hospodárské zprávy vubec. Abonenty tohoto oOddelení jsou všechny trusty, syndikáty, bursy a státní
podniky oObchodní. Tito predplatitelé pak drží v rovnováze rozpocet Rosty, pr3!cující na základe obchoOdní
rozvahy. Nebot ani vnitrní politická služba informacnÍ.
ani zpravodajská služba zahranicní (soustredená v oddelení zvaném InoroOsta, nacházejícím se v komisariáte
zahranicí, bezproOstredne vedle Cicerina) sama 00 SoObe
materielního výtežku neprináší.
Rosta spojena je smlouvami témer se všemi duležitými zpravodajskými
agenturami
Evropy a Ameriky.Má smlouvy s Reuterem, Havasem, W oltem, Stefani,
United Press a také od nedávna i s naší C. T. K. Ponevadž však i oOnavedena je v duchu komunistických
zásad, nenacházejí její zprávy takového uplatnení, jaké
by mela míti agentura, dodávají'CÍ zprávy z tak velkého
komplexu územního.
Z v)'voje sovetské žurnalistiky za rok 1924 mužeme
usuzovati, že se stoOupající potencí hospodárskou
a
s kulturním rozmachem pocetn.ých národností sovetského Svazu poroste její intensita, jakost a roOzumí se
i vliv. I nadále bude jedním z nejduležitejších instrumentu sovetské politiky vnitrní i zahranicní.
JUDr.

Frant.

Cerovský:

Na okraj hannoverského procesu.
Mesto Hannover, cítající 450.000 obyvatel, bylo vzrušeno na
jare 1924 témer panickým poplachem: Od roku 1918 do 1924
zmizelo tam nápadne mnoho hochu a jinochu. V rícce Leine
našly se v kvetnu 1924 lidské lebky, nálezy se množily, po meste rozširila se povest, že v nem mizí hoši a že se obchoduje
lidským masem. Stopy ukazovaly na vraždy z vilnosti a na
perversního zlocince.
Skoro jen náhodou objeven byl pachatel a ten se pak po
dlouhém zapírání doznal. Byl to práce se štítící povalec, pokoutní handlír, dobrovolny' špicl. policie Haarmann.
Mesto si oddychlo, nyní došlo pred porotou k vyúctování
s uraženou lidskou spolecností, zároven však vyšlo na jevo
ceié to hrc.zné, neuveritelné, úžas budící pozadí: Jak jen mohlo
toto šC5tnáctkráte pred tím trestané, dvakráte v blázinci chované individuum volne se potulovati a získati si duveru tolik
bdtié policie, že ho neje:l nerušene nechala ráditi, ale ješte od
:Jeho prijímala spiclovské služby! Objevena byla úžasná rafinovanost pri provádcni zlocinu. Haarmann vloudí se do prízne
policie, takorka pred Jejíma ocima vyvolí si nejvhodnejší lovište, Jaké' by nemohl nejchytrejší lépe vymysliti. Reviduje jako
»kriminální úredník« (Herr Kriminal) cekárny hlavního nádraží velkomesta a tam nadiází nejvhodnejší obeti: z domova
uteklé, zkažené, dobrodružství chtivé, ale také naivní, nesmelé,
opuštené, Hannoverern projíždející, bez prístreší a bezradné
hochy.
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V této rafinovane osvojené funkci jako »Herr Kriminal«
témer pi'ed ocima úradu své obeti zatýká, láká a svádí do svého
bytu, kde jim poskytuje prístreší a je hostí, pak tajemným
zpusobem usmrcuje a ješte tajemneji jejich mrtvoly odklízí.
Celý prípad jeví se jako ojedinelý, mimorádne klassický a
školský príklad pro ucebnice a literaturu z oboru sexuelní
pathologie.
Prof. Lessing (Prager Tagblatt z 21./XII. t. r.) charakterisuje jej takto:
»Primerne asi pudová neurosa, nabíjecí monomanie« na
podklade cástecné slabomyslnosti. Pri víceleté zlocinné cinnosti
a pokracování, kdy zatíženému pachateli patrne pusobily rozkoš nejen nikým netušená tajnost zabíjení, ale snad také tajné
manipulace s cástmi mrtvol (nekrofilie u infantilních) stalo se
toto zabíjení lidí »nuceným automatismem«. Jeto jistý druh
choromyslnosti, ale choromyslnost spocívá již v cinu samotném a
intelektuální povrchní stav zustává prirozene úplne intaktním.«
Prof. Lessing byl vllbec jako soudl).í refcrent nekolika listu
velmi bystrým a hlubokým pozorovatelem prípadu i procesu
samého a pro své kritické, avšak též neobycejne bystré a
správné poznámky byl tesne pred ukoncením procesu z úcasti
na prelícení soudem vyloucen z neslýchane famosních duvodu,
»že prý ho soud pripustil k lícení jen jako zpravodaje a nikoli
spisovatele, že si soud nepreje míti v soudní síni lidi, kterí tam
provozují psychologii«. To bylo asi odplatou za to, že velmi
hluboce a trochu nepríjemnc pro úrady a lidskou spolecnost
poodhrnul zákulisí a odkryl ledví celého prípadu i vedení procesu samého, a plynou i nám z tohoto zákulisí leckterá poucení.
Predevším otázka z n a I c II a jejich jisté zodpovednosti, ba
skorem neprímé spoluviny.
Právem bylo poukázáno na tu neomluvitelnou okolnost, že
psychiatri, kterí dvakráte meli Haarmanna na pozorování a
lécení, nevypozorovali jeho zlocinnosti a niceho nepodnikli na
ochranu verejnosti, zejména však lehkoverného a bezbranného
mládí. Pak ovšem 'bylo do jisté míry absurdním zjevem, že
o duševním stavu Haarmannove podával v procesu posudek
mimo jiné tentýž znalec (medicinální rada Brand), který kdysi
propustil Haarmanna z ústavního intemování na svobodu. Je
prirozeno, že jeho posudek v procesu nemohl vyzníti jinak, než
na plnou zodpovednost obžalovaného, ponevadž by si prece jinak pan medicinální rada sám dával vysvedcení duševní nemajetnosti, neopatrnosti a tím neprímé spoluviny.
Je vllbec více než opodstatn~na domnenka, že posudek znalcu
(bylo jich celkem pet, u nás by to byl spravil jeden nebo neJvýše dva) dal sankci k odpravení Haarmanna jen proto, aby
uspokojeno bylo volání po trestu až príliš poboureného verejného mínení a aby byla pomstena zmucená srdce triceti shrouc(,p.ých matek obetí. Jen tak možno vysvetliti fakt, že znalci
celý prípad ani mnoho vedecky neanalysovali.
Dále je tu otázka zqdpovednosti a jakési neprímé viny p 0I i c i e, ú rad u a vubec u r a žen é 1i d s k é s p 0,1e c n o sti.
Vyšlo totiž na jevo pres veškeré úsiIt predsedy soudu tuto
vec do procesu nezatahovati - 'Že policie dopustila se prímých
prehmatu i trestuhodné netecnosti.
Otec polekane oznamující ztrátu svého syna byl policií briskne
odbyt, »že k vuli jednomu zmizelému mladíku nebude prece
vzbouren celý policejní aparát«, zatím co Haarmann, aby se
policii vlichotil a pozornost od své zlocinné cinnosti odvrátil,
poskytoval jí dobrovolné špielovské služby, byl v intimním
styku s nekolika podrízenými policejními úredníky, takže jeden
z nich mohl od neho dostati a verejnc nositi klobouk jednoho
ze zavraždených hochu.
Policie musela vcdeti o perversním založení Haarmannove,
jiste vedela o tom, že byl pred tím dvakráte v blázinci a šest-
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náctkráte trestán
a prece ho používala
k špiclovské službe,
llechala ho revidovati
nádražní
cekárny
a ackoli byla jinak velmi bdelá na všelijaké
politické prehmaty,
neprohlédla
ir.trik tohoto slabomyslného
propušteného
trestance,
nevidela
všeho toho remeslného lichvarení prechovávacu
se šaty zavraždených, té podezrelé spolecnosti kolem »pana kriminála« Haarmanna a jeho drahého druha Granse, kterážto spolecnost musila míti o zlocinné cinnosti alespoi'í tušenÍ.
Toto všecko bahno mclo býti souzeno zároven s otravným
kvetem, jenž z bahna toho vyrostl
bylo to však »feldweblovským vedením procesu« (jak vytýká prof. Lessing) potlaceno.
Konecne celý prípad s celým tímto pozadím je jiste typickým
prípadem p o vál e c n é psy c h o s y.
Pet let pred tím bylo vraždení lidí príkazem, v té dobe vyspel a otužil se Haarmann,
který se prece v procesu hájil a
chlubil tím, že byl duší a telem vzorným vojákem.
Spoluvinník Grans, jehož úcast a zodpovednost pri zlocinech
Haarmannových
zflstala nerozrešena
hádankou, ztratil za války
otce, vyrostl bez dozoru ve fysické i mravní bíde a uchýliv se
k Haarmannovi,
našel v ncm svého »dobrodin,ce«,
ucitele
a
patrona.
Vyšlo na jevo, že jistá cást zmizelých
sobem vyrostla z oné rozvratné poválecné

hochu
bídy.

stejným

zPll-

Nenese proto i drahá lidská spolecnost na hrozném tom prípade trochu viny, nenesou ji všichni ti prechovávaci,
tajemní
lic.hvári, všichni, kdož zlociny tušili, ale jim nezabránili, ktE:rí
naopak slabomyslného
zlocince využívali a z jeho cinnosti težili? Nenesou ji trochu úrady policie, psychiatl-i? Tady je nejlépe dokumentována
stará these, vyslovená
slavným
švýcarským psychiatrem
Aug. Forellem,
že zlocin bývá casto jen
výronem a reflexem celé chorobné lidské spolecnosti a že potom mravní rozhorcení
uražené verejnosti
pripadá jako nerozum dít~te tlukoucího kamna za to, že se o ne spálilo. Je
lépe ciniti správnou diagnosu a hojiti prícinu, než fušersky
operovati následek a experimentovati.
Je i jiné ponaucení z procesu. Haarmann
byl nesporne homosexuelním sadistou. Snad se jeho prípadu využije proti všem
homosexuelním,
proti reforme
trestnosti
homosexuality,
jak
už casto pobourená lidská spolecnost dovede generalisovati
a
pokrytecky hledati vinu všt:de jinde, než tam, kde opravdu je.
Pred takovým postupem nutno varovati.
Tento prípad není, než hroznou výjimkou. Opacná argumentace vedla by k pseudologickému
záveru, že zabil-li na pr. parížský Landru 20 žen, musil by býti trestne stihán každý mimo ..
manželský styk mezi mUžem a ženou.
Zdá se naopak správným
náhled, že by i takovéto hrozné
prípady mely býti dalším duvodem pro rozumnou
a vedecky
podloženou úpravu trestního zákona, ohledne sexuelní anomalie,
jakou je homosexualita,
a že by trestní predpisy mely býti uvedeny v soulad s výzkumy vedy lékarské i ved prírodních. Trestnost homosexuality
má v zápetí drakonickou
prisnost, jež pilsobí krivdu a nespravedlnost
u osob, které ji nezavinily,
na
druhé strane však toto drakonické ostrí zákona pusobí nekdy
r.eomluvitelnou a nemístnou toleranci pri opravdové zlocinnost!,
jak tomu bylo práve v príp'ldu Haarmannove,
kde policie I-Iaarmanna zrejme podporovala,
ac jeho perversnÍ založení musila
znáti.
Není jen tak náhodným zjevem, že se takovéto zlociny a vc ..
rejné skandály (affaira Eulenburgova,
Kruppova) tak casto a
v takové míre objevují práve v Nemecku, kde dosud platí trestnost homosexuality,
a není jich v ltalii a Francii, kde paragraf
proti homosexualite
je dávno zrušen. I v oboru trestního práva
plqtí porekadlo, že »pod svÍCnem bývá tma«.
Konecne máme z procesu
specielne pro nás poucenÍ.

Haarmannova

ješte

jedno

malé,
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Už v c. 34. »Prítomnosti«
ve clánku »Neprovedené
osvobození« j sem vytkl neblahý v 1 i v ž u r n a 1 i s t i k y na naši verej nost, plynoucí z predsudku O homosexualite.
Pekne se to znovu potvrdilo v prípadu H aannannove.
Hlubší
príciny, hlubší pozadí zustaly u jisté cásti našeho tisku nepovšimnuty, za to však tato cást tisku s náležitým gustem hledela scnsacechtivost
publika polehtati tlustymi
nadpisy vecerníku, prekrucováním
veci, vyzdvihováním
práve tech nejnechutnejších detailfl, naivními a demagogickými
náhledy, ac by bylo
záhodnejším
plniti i v této veci lépe a vhodneji kulturní
poslání, které má tisk.
Abych nekrivdil, uvedu hned doklady;
Jeden vecerník obzvlášte rád zvelicoval jen to, jak si Haarmann
pripravoval
z masa obetí husp<;ninu, dokonce vurty (ac to nebylo prokázáno a bylo to celkem vedlejší hrllzOU prípadu), jinde lícil vec,
tak, jakoby všichni lidé homosexuelne
založení všeobecne (a
nikoli jen zlocinec I-Taarmann) zakusovali své obeti, jiný vecerník udelal si dokonce pro svoji politickou církevz
veci politikum, nebot oproti pravde (buh ví, kde to sebral) lícil vec tak,
že Haúmann
)}odstranoval nebezpecné svedky proti perversním
bohácftm, prokusoval hrdla mladým mužftm, kterí )}od boháctt
zavleceni byli k orgiím«.
Tento - na štC;stí v mizivé menšine stojící - tisk dal si
tím jen velmi smutné vysvedcení chudoby a ubohého provineialismu.

H. C. Scheffauer:

Ku-Klux-Klan.
Když ve velké obcanské v;\1ce Sevcru proti Jihu premohly
severní státy americké jižní zeme, a modré pluky se stáhly
;,:pet, bylo premožené bílé a osvobozené cerné obyvatelstvo zaplaveno lacnými tlupami príživníku
a vykor-isfovatelft. Vetšina
z nich nosila všechen svftj majetek a také korist v cestovnÍCh
brašnách,
upravených
ze vzor kovaných
kobercov,ých
látek, a
proto dostali jméno )}cal'pet-baggers«. Tato tlupa podvodníkll,
dobrodruhu
a pokoutních advokátu vyssáv<rla bílé obyvatelstvo,
seslab~né válkou, a bezradné masy osvobozených
otrokft se
snadno stávaly jejich obetmi. Proti tomuto vpádu se zorganisoval na jihu Ku-Klux-Klan.
Klan byl jakýmsi samovolným
scudem, který postupoval bezohledne proti temto tlupám a brzy
od nich zemi vycistil. Moc Klanu vZrllsbla tak a bylo jí po,léze tak zneužíváno,
že vláda pokládala za nutné vystoupiti
proti této tajné org:ll1isaci a zrušiti ji jakožto nepohodlnou a
nezákonnou
vedlejší vládu.
Dnešní Ku-Klu x-Klan prevzal toliko mystické jméno, strašidelný kostým a smešne-slavnostní
ceremonie, .,puvodní organisace. Neomezuje se již jen na jižní státy, nýbrž rozšíril se po
celé zemI. Jeho cíle jsou už také jiné, z obranné spolecnosti
se stal spolecností útocnou - celé hnutí se muže pokládati za
jakýsi americký fascismus. Jest výsledkem války a poválecné
doby a dedicem histo~ického »,mown9thingismu«,
který se ro,zšíril v Americe pred dvema pokoleními proti všemu cizozemskému. K u-Klux-Klan
Z:lstupuje )}stoprocentní« amerikanismus,
a jako )}The American Legion«, jejímiž cleny jsou bývalí vojáci
americké
armády,
jest naplnen
fanatickým
nacionalismem.
Predstavuje
vládu vedle nebo dokonce nad zemskou vládou a
osobuje si úlohu poltcie, soudce a vykonavatele
trestu.
Zevne teží Klan ze sklonu ke všemu sportovnímu,
melodramatickému,
který jest vrozen prumernému
Americanu
z té
touhy po neobycejném, cirkusovém, po moci a vyznamenán; prea
velkým hromadným
davem. Rec a jména, fantastický
oblek,
tajemné zaklínací obrady, zasvecení a schúzky uspokojují
jeho
touhu po nových sensaCÍch. Clenové Klanu se totiž oblékají
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do dlouhých bílých hávu s mnišskými
kápcmi, z nichž hrozí
dve cerné díry pro oci - jako bratrí lIIisericordie nebo bavorští
zakuklenci. Tento strašidelný oblek byl vymyšlen pred šedesáti
lety, aby nahánel strach poverecným
a vzpurným cernochlun
a umožiíoval pohodlnou anonymitu. Odznakem Klanu jest »plamenný kríž« - neboi jest silne ortodoxne kresfanský.
Tajný
spolek má oficielní orgán, který se vydává v mnoha mestech »Ohnivý kríŽ«.
Ku-Klux-Klan
hlásá ovšem velmi vysoké a ušlechtilé ideály,
které pripadají jako zbytek vVilsonovy retoriky a oficielní pro·
pagandy válecných casu. Má hýt zajištcna bezpecnost republiky
a všem jejím neprátelftm se má vypovedeti neprátelství.
Má se
v Americe držeti a hájiti »Bohem predurcená
nadvláda anglosaské rasy« jakož i vláda kresfanských
náboženství - ale jen
protestantských
a mezi temi zase zvláštc metodisti, baptisti a
presbyteriáni.
Klan bojuje proti katolické církvi, v jejímž šírení
a vzorné organisaci vidí moc státu nebezpecnou. Bojuje proti
jakémukoli politickému vlivu cernochll a trvá na tom, aby hlavnc
na jihu se jim ani nadále nedostalo politických práv, ackoli je to
proti ústavc a proti právum, která byla cernochum
zákonite
prirknuta.
Je' proti židovství a káže ostrý a bigotní antisemitismus; Klan jest také smrtelným neprítelem bolševismu a bojuje proti všemu »rudému« nebo radikálnímu,
co se politicky
nebo hospodársky rozvíjí. Proto .má ne bezvýznamnou
podporu
v plutokracii,
které jest velmi víU1l10 toto násilnictví na podporu její moci.
Ku Klux Klan jest pln nejen úzkostlivého nacionalismu,
ale
i onoho úzce domorodého
ducha, který se vždy obracel proti
ci ••..
incllm a nalézá svuj formulovaný
a dogmatický výraz v zaostalém, zrvechanisovaném
»amerikanisacním
programu«
šovinistických yankeeu a jIstých vládních kruhll.
Každá zvláštnost
cizí reci, mravll nebo kultury se musí vymýtiti a všichni obcané musí dostati razítko stereotypního,
»znormalisovaného«
amerikanismu
.- nebot každá odchylka jest duševní vzpourou
proti velkému ideálu. Ackoli byl zorganisováll
po válce, jest
samozrejmno,
že také nenávist k Nemcum straší stále ješte
co nejhllre v radách Klanu. Zdá se však, že v poslední dobe
vyšlo narízení, aby mel nemecký živel jako cást velké rasy,
»nordic blonds« jiste prední místo na indexu Klanu.
Také si Klan hraje na strážce verejných mrav LI, hlavne proslavené »posvátnosti
amerického
rodinného' života«. To také
muže míti jisté oprávncní v nnešní Americe, proniklé divokým
požívacným
duchem. Pri provádení
tohoto úradu, který sám
vzal na sebe, projevuje
starohebrejskou
beL'odkladnost trestu,
tu tvrdost a nesnášelivost, které jsou charakteristickými
znaky
puritánské povahy a projevují
se casto jistým hromadným
sadismem. Dívka nebo rozvedená paní se treba stýká s tím neb
cním mužem nebo s nekolika. Doslane výstrahu, aby odejela.
Nedbá-li toho, jest vyhnána násilne, vybicována nebo svlecena
a polita horkým tek'utým dehtem a pak obalena perím. Prípad
miss Grandon z Meyersville, který nedávno naplnil celou Ameriku mravním rozhorcením
a erotickým poc1ráždi:oním, není neobycejný. Ku Klux Klan vystoupil okamžite a ohrožoval soudce
a soud. Nejaký muž si dovolí nc·jaké sexuelní volnosti nebo je
podezrelý z nedostatku
patriotismu.
Dav techto bíle odených
samozvaných
soudcll obklopí v noci jeho dLun, vyvlece ho z postele, vhodí na nákladní vuz, odveze ho do lesa, pri svetle reflektortt z auta nebo aut (neboi casto jede celá tlupa v vozech
s sebou k této zábave) jest privázán ke stromu, krute zbicován
a po prípade, když políbil americkou vlajku, obdaren oblíbeným
dehtem a peHm.
Pred krátkou dobou byl nalezen polomrtvý
muž, kterému byla na prsa vypálena tri písmena K. K. K. Pokcjní lidé. kterí jsou jiného smýšlení než Klan, jsou pronásledováni, ohrožováni a týráni.

815

Duch, který mluví z Ku Klux Klanu a za maskou patriotismu
Jest duch nenávisti, nesnášenlivosti
a fanatismu, spojený s groteskním, polocírkevním
kultem, který má dodati bázlivým výstrednostem
ozbrojeného
a organisovaného
davu proti bezbranl1}m jednotlivcum
zdání jisté mravní autority. Kvety tohoto
ducha s~ ctou jako výber nejpustších novinárských
útoku revolverového
žurnalismu
z doby divokého západu jako na
pr. tento, vyiíatý z oficielního casopisu Klann »Ohnivý kríž«
z EI Par a v Texasu:
»Na zpátecní ceste do Klavern poznali clenové Klanu typického clena té ubohé a neblahé trídy, která již dávno byla odsouzena jako nebezpecí pro Ameriku a její zrízení. Bylo lehko
rozeznati v nem cizinc.e podle prázdného nevedomého výrazu,
který mcl jeho oblicej, a podle drzosti a vyzývavosti, s jakou
se- díval do tvárí kolemjedoucích
Clel1\olKlanu. Jeho rTábelsky
vyvaler,é oci odrážely na bezvýrazném
jinak obliceji ty vražedné myšlenky, které nicily jeho duši. Ale byl sám, a tento
druh lipí pracuje obycejnc jen v houfech, neboE jsou v jádru
jen zbabelci.«
Tento projev nejvetší organisované anonymní zbabelosti
jených Státu nepostrádá
pro svou neuvcdomelou
ironii
smešnosti.

Spojisté

Clenstvo Klanu sestává vctšinou z meštáckých živILI, z oncch
kruhll amerických šosáku, kterí se pyšne vydávají za stoprocentní Amerikány
- z majitelu predmestských
vil a automobilu, malých živnos!níku, venkovských a podomních obchodníkll,
Fojištovacích agentu na ohei} a na život a podobných, mezi nimi
'·;ak jsou také mnozí vysoko postavení obchodníci, advokáti a
Itkari, »representative
citizens« - kterí se pridávají pod rouškou anonymity k temto moderním samovolným
soudllm,
a
kterí patrne také verí, že tím povýší na ochránce zákona a porádku. Nekterý to delá z vlasteneckých,
jiný z romantických
duvodft, a mnohý vstupuje do Klanu, jako vstupuje do nekteré
jiné spolecnosti a tajných loží; do nckterého rádu, které tvorí
svými pestrými odznaky, duležitými slavnostmi a imposantními
pi-c:vleky tak dtlležitou soucást amerického obchodního a spolecenského života.
Tajemno
láká, a pocit moci, plynouCÍ z Klanu uspokojuje
vcdomí
ménecennosti
techto
jednotlivc
vzato neškodných,
úzkostlivých
a naivních
polovzdelaných
lidí. Pocty a tituly,
které obklopují
zárí pseudonáboženské
obradnosti
vše od nácelníka až k prostému clenu a klícníku, mají také své kouzlo.
Napínavá, rozcilující
pronásledování
v noci a parády s "plamenným krížem«, korouhvemi a odznaky ve dne jsou pro nacionalistického
šosáka velkolepým
a dramatickým
sportem.
1\.. tomu
ješte složky spolecenské a s tím spojené obchodní,
t"ké krty Klanu, svatby Klanu a podobné, vše spojeno se zajímavými obrady a mnoha recmi. Výstrednosti
Ku Klux Klanu
a jeho VZrtlst ve velkou národní org:lllisaci; která obsahuje již
mnoho stotisíc clenu, donutil ponekud bázlivou a váhavou spolj'ovou vládu, aby podnikla kroky proti tomuto rádu a praco\'ala pro jeho rozpuštení.
Ale až dosud se projevil Klan vždy
silnejším než vláda, která je s ním spjata mnohými skrytými
S) mpatiemi.
Až když pred krátkou dobou svolal odvážný guvérnér v Oklahome vojsko proti Klanu, mohlo se mluviti o skut('cném hnutí proti nemu. Socialisti a nová pokroková strana
la Follettova jsou doposud jedinými politickými stranami, které: se odvážily vypovcdeti tomuto terorismu boj ve svých volebních heslech.
V politice jest Kla;l konservativní
a reakcionárský
_ zastánce mnohých zastaralých
predsudku a stávajícího
spolecenského radu. Jeho bytí, jeho zptisob smyšlení a boje jsou feudální, beze stopy ušlechtilosti
nebo velkomyslnosti.
Jeho príslušníci jsou rytíri bez rytírskosti, rušitelé zákona ve jménu ú-
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kona, ubozí šaškové v obleku bílých mnichu, blahobytní šosáci,
IdeU dovedou vyvolat hrdinskou náladu jen v tuctech nebo ve
stech, malicherní maskovaní Tartuffové, kterí proklínají
a
tn'stají u bezbranných žen a na milost jim vydaných muHt
to, cím se sami casto v skrytu provinují.

Dopisy

o jižních

otázkách.

Pane redaktore!
V 45. císle vážené Vaší revue otiskl jste dopis ctenáruv o JIZních otázkách. Tím dopi~em neprokázal pisatel ani Vašemu, ni
našemu národu dobré služby.
Jsou to staré a známé veci, kdo nese vinu na nedorozumení
SrhU a Chorvat1l, jestliže to vubec existuje! Dríve bychom mohli
ríci: obstrukce te.:h, ktdí pod vlivem »príjemného ujarmen'«
a staré politické devisy bývalého Rakouska: d i v i d e e t i m·
per a svou duši prizpusobili této devise. Takovou náladu dovedl
umele vykoristiti Radié demagogickým ptlsobením.
My Srbové nikdy jsme neuznávali nejakou chorvatskou
otázku. V j e dno m národe muže existovati pouze jedna
otázka, to je otázka národní a národních dejin. Ríkali jsme
vždy, že jsme jeden národ, a tato devisa nás Srby vždy vedla.
TrocPll historie. Když vypukla válka v roku 1914, náš Velký
král Peter a tehdejší vláda vydali proklamaci k národu, ve
které se mluví o osvobození celého našeho národa: Srbll, Chorvatll a Slovincll, kterí až doposud trpeli pod cizím jarmem. Tot
bylo vždy heslem dynastie KaracTordevicu a srbského národa.
Toto byla idea, která na konci zvítezila, byl to raison d'etre,
cíl války!
Jak korfskou deklarací, dále ruznými j ihoslovanskými organisacemi v cizine, tak chorvatským záborem 1918 byla proklamována jednotnost našeho národa a chorvatským záborem i pripojení k srbskétnu státu!
Tažme se, proc nyní najednou vyniká chorvatská otázka, proc
ten separatismus jednoho dílu Chorvatu, když jsme po osvobození pozorovali jej ich absolutní solidaritu?
Sám Dr. Lujo Vojnovié v Prager Presse minulého roku se
vyjádril o tom jako o psychologickém momentu, který nastoupil
ukoncením války. S chorvatské strany nebyl to nejaký pocit
nadšení z osvobození a sjednocení.
Chorvati nerozumeli vývoji událostí, který rychleji pokracoval
než krystalisace jejich národních citu. Historický cin je prekvapil a našel je nepripravené, by se ve svém novém státu
cítili doma. Zákon setrvacnosti se i zde uplatnil. Stáli pred
válkou pod dojmem, že žijí v cizím státe; tento pocit silou
setrvacnosti žije v nich i po válce. Vše ostatní, co se vymyshlo nejakém quasi antagonismu .Srbu - nejaké nadyláde,
jsou bajky a lži!
Zda jest to antagonismus Srbu, když predstavitelé jejich po
ŠTastném ukon':ení valky, na míste, by sami vystoupili na mírové konferenci ve Versailles, vzali a postavili sobe na roven
zástupce Chorvatel a Slovincu? Nestežují-li tím naši politikové
svoje pomery, když svá práva, autoritu státu a své prátelství
rozdelí tem, kterí až doposud byli známi jako. neprátelé techt;:]
ideí? Jinak se nemuže vysvetliti slabá úcast Chorvatu v našich
legiích. Ze všech zajatých vojákll Srbu, Chorvatu a Slovincu
v Rusku vstoupilo do našich legií Srbu 76%, Slovincu 5% a
jenom 4% Chorvatu!
Zda jest to konecne antagonismus, když »velkosrbští« politikové vítezí a tyto naše bratry privádejí jako spojence a nejen
že odvracejí od nich rcparacní nároky dohodových státu, ba
dokonce zpusobují, že jsou Ch.')rvati uznáni za vítezný národ a
::>
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že jako složka jihoslovanského státu požívají výhod z reparací!?
Když toto je antagonismus - pane pisateli - jak tedy se
musí kvalifikovat ruzné ciny, jako to, když Radié s tolika
zbloudilými Chorvaty zasílal plná akta monstrosních klepu proti
srbskému národu jak tehdy ve Versailles, pri Rappalské konferenci a Shromaždení národu v Zeneve? Jest snad toto pomoc
naší diplomacii, která pri tech n"tzných príležitostech mela zapotrebí uplatniti celou svoji autoritu a kompaktnost, by zach~ánila národní záj my? Jak se vubec muže kvalifikovat celá
sterilní obstrukce tcch Chorvatu, kterí až potud snášejí ve
stredu Záhrebu spolek rakouských dustojníku - kterí ješte
dnes nezmenili svého národního smýšlení, nenabyli vedomí,
nýbrž zustali u cernožluté barvy a nacházejí v ní symbol zašlé
doby! - Prípad ze sokolského sletu v Z<ihrebu.
Co je to konecne za dt, když Radié roku 1915 pred Chorvatským Sáborem glorifikoval vítezství chorvatských zbrailí
pred srbsk)'mi?
Štesti, že v;ichni Chorvaté nejsou takoví! Mnoho jich, kterí
nemyslí a necítí jako on. Tito spolupracují na prosperite státu,
a v nejnovejší dobe vidíme, že ten vetší dil Chorvatu probouzí
se ze ztrnulosti - beda tem, kterí tak dlouho je drželi v zaternnelosti !
Co se týce »kulturních rozdnll« mezi Srby a Chorvaty, musím
pHpomenouti, že se pisatel divne vyjádril. Zda verí vubec
v historický vývoj národa? - Budou státne-politické záj my,
dokonalejší u tech, kterí byli 110 roklI (mluvíme-li pouze
o posledním století) u kormidla samostatného státu a zachránili
syobodu v nejbourlivejší dobe, nebo! u tech, kterí žili pod cizím
jarmem, nezúcastt'tujíce se hloubeji státního života, a nemohou
míti proto ani té zkušenosti ani toho pojmu svobody? Muže
býti totéž politické vychování u tech, kterí nedelili pojem vlast!
od pojmu státu, a u tech, kterí nežili ve vlastním státe? - Tem'
jsou vlast a stát dva rozlicné pojmy. Docela jiná ideologie.
Zdá se konecne, že pisateli jest lhostejným pojem kultury a
civilisace. První se vztahuje na materielní život, druhý pak
na duševní - spiritus - paralelne s materielním. Jestli jsou
to ruzné pojmy, proc by byl srbský národ necivilisovaný? Proc
ledy naše vnitrní politické pomery tlumociti jako disonanci
sou1Joje »kulturnejšího« (chorvatského) a »nekulturnejšího«
(srbského) národa?
Pisatel prohrešil se na historii a proto doporucuji,
o ni hloubeji zajímal. Potom by toto netvrdil.

by se

V souboji jsou dvoje city, jak syntésa dvou státních pojmu.
Jeden je cit zdravé idee národní jednotnosti, který nachází
stoupence ve vetšine našeho národa. Druhý pak jest cit rozkolu.
Na resultátu tohoto souboje závisí, jak silný budeme míti stát.
S námi jest pravda. Jako vždy v minulosti, jistota a pravda
nám Srbum pomáhala v našem poslání, veríme, že nám i tem
uvedomelým Chorvatum zase pomuže pri záchrane jednotnosti
našeho státu a jeho prosperity.
B. Milojevié.

Pp. P tf e dp 1a ti te 1 é,
I. císlo II, rocníku
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»Pr-ítomnosti« vyjde 15, ledco ruejdríve svou prihlášl,u,

Prá telum,
kterí bez vyzvání nás prekvapili získáním n'ových
predplatiteluJ
vrele dekujeme. Žádejte náš casopis v C'ítárnáchJ knihovnách a kavárnách. Agitujte!

