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Politika

o

církvi bojující.
Redakce otiskuje tento clánek, který
vychází z n~kolika velmi pravd~vý~h
postrehu. Zároven však redakce lItuJe,
že clánku se nedostalo od autora praktické politické formulace, jež by ho
patrne primela k tomu, aby nekteré
veci rekl jinak než jak' je ríká.

Jsou ruzné známky, které ukazují na vojnu; je tu list
lovensk}'chbiskupt\ je tu pro jev biskupa Vojtaš~ka a
hranicemi manifest kardinálu francouzsk}'ch, Je tu
prílivbojovného katoli~ismt~ ve svete a u násv,vyhlí~ka
na volby. Je docela mozno, ze se to semele, dnvv.nez ~e
nadejeme;politikové už ríkají, že se musíme pnprav.l~
na protiklerikální boj; ríkají mu »kulturní
bOJ«, ale Ja
v nemnic kulturního nevidím. Blýská to na obou stranách;hledaj,í se záminky a uzavírají pochybné kompromisy; dnes nebo zítra mužeme všichni stát více
éneve zbrani na té nebo oné str<lne.
Pokud mne se i.),ce, mám za to, že jsem velmi protiklerikálnípovahy. J ejsem na príklad s to brát do ruky
techa« aniž bych se predem usmíval srdecnou nadejí,
• tam ~ajdu neco pošetilého. Dal bych se radeji upálit
hranici, než bych políbil ru 1 pátera Hlinky. Nemohlbych být clenem katolické mládeže, i kdyby mne
to stálo církevní exkomunikaci.
Po té stránce jsem zatvrzelýa prímo fanatický jak Musulman. Ale tato má
protiklerikální zavilost mne nezbavuje presvedcení, že
ceskýnárod je a zusta'ne prevahou katolický. Je-li, u nás
nejakálidová kultura, je katolická. Jsou-li u nás ješte
epochybnélid.ové tradice, jsou katolické. Katolici~mus
ríliš srostl s formami života, než aby mohl býtl vyvrácen. je dokonce otázka, mLIže-li b:),t necím nahrazen.
A nY'11í:vypovídá-li se boj klerikalismu,
ciní se to
'm, že se vypovídá boj katolicismu. To je sice vel.mi
dusledné,ale také velmi nepraktické. Je to tak drtlve
du ledné,jako kdyby svaz abstinentLt, chteje vyk~renit
žívání žitné koralky, hlásal, že se musí zameztt petovánížita. Je ovšem pravda, že se z žita delá žitná
ralka a že žitná koralka je škodlivá; ale z žita se
'lá také cerný chléb. Je sice pravda, že se z katoli. u delá klerikalism; ale užívá se ho také k jiným
em,jimž nelze uprít jisté hodnoty. Boj s klerikalisse nerozhodne tím, porazí-li se na rozcestí kríž;
j s klerikalismem je predem prohrán, má-li se utvá'ti jako boj s náboženstvím. Vyvracet klerikalismus
'm, že se vyvrací náboženství, je trochu jako vyplen,it
nišku tím, že by se vykácely všechny lesy. Není.
všem pochyby, že by nebylo mnišek, kdyby nebylo
lesu;ale je otázka, j'e-li si to práti, aby nebylo lesu.
Tím nechci, ríci, že by se mel katolický lid ponechat
politicebojovných pátei-u. Naopak, není jim co verit; a
jména nemají se jim prímo cpát do rukou trumfy.
dybychbyl papežským nunciem, doporucil bych, aby
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slecna Frána Zemínová dostala rád »Pro ecclesia et
pontifice« a aby za každou poraženou mariánskou
sochu byla sloužena dekovná mše. Boj s Rímem nesmí
.být bojem s verícími, tak jako boj s komunismem nesmí být bojem s delníky. Vyslovenou protikatolickou
agitací mužete získat deset tisíc dušicek, jež osvítíte,
ale zároven milion hlasujících babek, jež pujdou k urnám za svými pátery. Republika, která dala hlas'ovací
právo analfabetum a tetká~,si
nemLtže dovolit luxus
»kulturn-ího boje«.
Boj s klerikalismem by se mohl rozhodnout spíše na
pLtde samotného katolicismu nežli na fronte vyslovene
protikatolické.
Sám klerus není tak tesne semknutou
mocí, jak si nekdy myslíme; zejména vysoký klerus
se nedrží zrovna duverne za ruce S nízkým klerem.
Náboženská temperatura ceského lidu (nemluvím o slovenském) je dosti vlažná; pri plné náboženské toleranci by nebylo zrovna snadno jej fanatisovat. S každou novou vzdelanejší generací se politická moc kleru
prece jenom oslabí; jsou ješte kraje, kde církev je )edinou kolektivní organisací, ale casem s·e budou hdé
spíše organ,isovat podle svých názoru na cenu obilí
nebo výši mzdy než podle nedelníhO' kázání.
Ale je ješte jedna možná forma boje proti kl~rikalismu; a to je boj proti duchu netolerance a fanatlsmu.
Mluvíme s oprávneným rozhorcením o klerikální prov'okaci prikáží-Ii slovenští biskupové, že žádný katolík
nesmí' b),t clenem jiné politické strany; ale pri tom
víme dobre, že, dejme tomu, žádný clen té a té odborové organisace nesmí b),t verícím jiné politické barvy. Nesnášíme jaksi, k~erikalisaci s0l;ldnictví, ~I~ 1?r1
tom urcité obory statmho provozu JSOU s ver,eJnym
vedomím prebendou té neb oné politické partaje. Nekde musíš být sociálním demokratem a ne~de agrárníkem; každá politická strana stejne jako rímská církev usiluje o vládu nad dušemi. Ríká-li se v zápalu
hoje, že žádný Cech nesmí b)rt katolíkem, nedivme se,
ríká-li se v cerných koncinách, že žádný katolík nesmí
b;·t Cechem. Odsuzujeme církevní netoleranci klerikalismu, ackoliv není o mnoho horší než církevní netolerance politických stran. Censurní prípad »Nového
Mesiáše« má pozoruhodný protejšek v prípadu »N 0vého majestátu«. Slecna Zemínová provolala, že po
pádu Vídne musí padnout Rím; predstavte si, že by
monsignore Šrámek v oclvetu prohlásil, že z Prahy
nesmí zustat kámen, na kameni. A tak dále. Kdyby
klerikální strana byla jediná fanatická, nesnášelivá,
církevnická a· divoká mezi všemi požehnanými stranami naší vlasti, troufal bych si prorokovat, že se neudrží a že lidé pujdou pomalu, ale jiste za vetší svobodou a civilisovanejší
formou politického života.
Mám velmi za zlé klerikalismu, že mu pod rouškou
jistých populárních
ideálLt jde o otázku moci; pohríchu však jiným politickým stranám jde také o otázku moci pod rouškou jistých populárních ideálu. Nejošklivejší na klerikalismu je, že se chová stejne jako
jiné politické strany. Ale j1etežko násilím jej nutit, aby
s·e choval lépe.
Není pochyby, že klerikalism je vláda tmy; myslím
však, že by bylo snáze o tom národ presvedcit, kdyby
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ostatní politick~' život hyl vláda osvícenosti. Je možno.
že kdybychom meli os\"ícen~' a tolerantní politick~' život, meli bychom i osvícen~' a tolerantní klerikalism.
Což by stálo za praktickO'U zkoušku; nebot to 'lYybyl
»kulturní boj« v pravém a požehnaném smyslu slova.

Vudcové pohlcující vudce.
Není to práve nov~' poznatek. rekneme-Ii, že sotva
kdy se stane, aby lid sám znicil své vudce. Vidíme-li
nekde kácet se vudce, mužeme s jistotou predpokládati,
že za nimi vyvstala nová, mocnejší ctižádost, která se
tlací ku predu. Lid sám o sobe jen ve výjimecných živeln~Tch chvílích má sklon k aktivnosti. Proto vidíme,
že politika pozustává mezi jiným i v umení lákati rtlzJ1.}'t1liúskoky lid k cinum. V údce, který chce rozhýbati dav, stává se obycejne ponekud hercem a švindlírem. Nutí-li ho srdce prolíti jednu slzu, cvicí se doma,
aby jich mohl lfIa verejnosti prolít deset.
Rovnež vuci svým vLldcum pozdvihne se lid vlastne
jen tehdy, je-Ii k tomu vylákán jinou skupinou vúdcu,
která dosud stála ve stínu. Lid by sotva vedel, že ho
vúdcové zrazují, kdyby mu to nerekli jiní vudcové,
ovládaní mooným pudem dostati se na první místo.
Proto ne lid, ale vudcové požírají vlldce. Francouzská
revoluce j,e plna takovýchto historek. Nejmohutnejší
z nich byl boj, slmncivší tím, že Robespierre poslal
Dantona na popravište. Lid jiste mel radeji Dantoml,
ale jeho nebezpecn~' odpllrce si dovedl zajistiti prevahu
v rozhodující chvíli. V Rollandove dramatu »Danton«
je znamenite zachycena polouvedomelá role, jíž v bojích VUdcll mezi sebou hraje lid: Danton, který zase
našel chvíle své recnické slávy, poštval lid proti Robespierrovi a soudnímu dvoru: jeho neprátelé blednou,
dav již preskakuje bariéry a hme se, aby roztrhal ty,
kdož žalují na Dan-Lona; v poslední chví li zchytralý
Saint- Just zvolá, že práve prijel nov~' náklad chleba.
Dav se vyhrne za chlebem ze soudní síne a Danton je
ztracen. O stotricet let pozdejli rovnež bylo jasno, že
Trocký znamená lidu více než Zinovev: pres to konflikt skoncil tím, že Trock)' sedí na Kavkaze a Zinovev
v Moskve, ponevadž Zinovev dovedl privésti na svou
stranu vetšinu pOrL!'cníki'Ilidu.
V ceské komunistické strane 'byli pri podzimních
volbách do výkonného výboru pod heslem bolševisace
strany odsunuti stranO\1 dosavadní vlldcové, ji,chž popularita jiste mnohonásobne
presahovala popularitu
nov~Tch lidí, kterí za pomoci iloskvy ovládli vetšiml
výkonného výboru. Mnozí z nových vtldci'!>sotva znamenali proletariátu vlee než pouhé jméno. Ale tito noví
lidé meli tu kvalifikaci, že se klaneli ráno i vecer rozl11nu, který je vyráben v Moskve, a tak s podporou veclení komunistické internacionály ovládli politický stroj
a zajistili si vítezství. Proletariát sám v tom hrál roli
celkem netecnou. Rozhodne to nebyl cin lidu, jako to
není náš cin, skáce-'li nám lfIekdo po zádech. V každé
strane jsou možny takové veci, ale v komunistické strane jsou nejmožnejší a nejpravidelnejší. Jde o to ukázati
proc a posouditi jakost nových živlu, které se takto
jednoho dne dostanou na povrch.
Komunisté nejsou strana jako ostatní. Když lidé
s v,etší nebo menší mírou liberálních instinktu prikrocí k založení strany, jest to zcela neco jiného. V komunistech všechny liberální instinkty docela vyhynuly.
Považují je za prašivinu a za urážku památky Leni-
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novy. Nesmíme zapomínati, že jest to strana válecná.
K pacifismu se chová s pohrdáním asi jako Vilém 11.
Jest sice pravda, že cas od casu pocne bíti na poplach
a upozori'íuje delnictvo na válecné nebezpecí v Evrope,
na brezích Tichého oceánu, v hlubinách Afriky nebo
nekde jinde.
Ale fakt jest, že komunisté nenávidí
všechny války - mimo svou. Celé jejich snažení jde
k tomu, aby válka trídní byla vybojována. Jsou rozhocln~'mi pacifisty, pokud jde o jinou válku než o tli.
kterou by sami rádi vedli. Podobne byl Vilém II. presvedceným pacifistou, pokud šlo o válku obcanskou.
Komunisté praví: nikdy více válku - mimo tu, kterou
sami .chceme vésti. Pokud jde o tuto válku trídní, jsou
komunisté zcela prosti všech odstínlu sentimentality.
Tak prosti, že jsme na základe událostí v Rusku be·
hem obcanské války mohli pochopiti, že ten, komu se
zcela podarilo ze sebe vyhnati sentimentalitu, blíží se
mílovými kroky obludnosti. Komunistická strana, jak
ji definoval na prvním sjezdu internacionály Radek, je
»nejužší spojení lidí, kterí pracují za diktaturu proletariátu prostredky obcanské války«. Je to jeden znej·
vážneji mínených výroku v tomto století. Tyto úmysl)'
muže snad ležerne pojímati na pr. p. prof. Rádi, když
má jednu ze svých chvil. jež' ho pudí k pokrokovosti,
vem kde vem. Ale komunisté sami jsou úplne vzdáleni
ležernosti v tomto bodu.
Odvykneme-li si zapomínati na válecný charakter
komunistické internacionály, snadno najdeme vysvetlení pro poslední události v ceskoslovenské sekci a snadno i predpovíme, jaké stanovisko zaujme moskevské
vedení k tomu ci onomu domácímu sporu. O Šmeralovi
možno souditi ruzným zpllsobem, ale sotva se najde.
kdo by ho chtel považovati za muže vojenských cností.
Šmeral není voják. a proto je nemožno, aby Moskva,
potrebující vojáky, nerozhodla proti nemu.
Komunistická strana, má-li bráti SVtlj boj O moc
vážne, nemllže býti bez nejtužší centralisace. V mysli
moskevsk~'ch stratégll jeví se delnické svetové hnutí
jako obrovské ša,chové pole, na nemž se ta figura pohne, na níž v Moskve ukáží prstem. Jsou-li ve Finsku
odsouzeni komunisté, kterí se pokusili o prevrat, nakáže moskevské vedení, aby v Ceskoslovensku, Nemecku, Polsku, daleko od událostí, se manifestovalo
proti fiiflSké bílé hrllze.
Má-li sovetská vláda spor
s Herriotem, vyzve krátce francouzské komunisty, aby
šli do ulic a podporovali ruské požadavky.' Ceskému
proletariátu je nakázáno, aby tu manifestoval pro nejakého polského komunistu, tu pro negry, tu pro Cínany nebo Indy. Komunisti'cká internacionála chce míti
plne v moci své sekce jako Japoleon mel své pluky, a
program akcí se nedelá na míste, nýbrž vždy v Moskve
podle jakýchsi strategických
zásad. Moskevské ruce
volne hrají po klaviature delnického hnutí - tu zmácknou tu, onde onu klapku, podle potreby. Kdežto my žijeme v domnení, že je klid. komunistická internacionála
si predstavuje, že lidstvo leží v zákopech. Podle situace diriguje tu ci onu skupinu k útoku, celkem málo
se ohlížejíc na místní podmínky. Jen tuhý centralismus
v celé internacionále zarucuje rychlé a hladké rozhodování, jehož je treba pri tomto Zpllsobu strategie. Demokraticky vedené strany by pracovaly príliš pomalu.
Jest to ciste vojenská teorie. I názvosloví komunistických teoretikú je ciste vojenské.
Tento názor prirozene odporuje jinému názoru na
cesty delnického hnutí, dle nehož každá akce musí vy-
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velikosti. V tomto mrzc!uší prirozene nemohl nalézti
vážného odporu zástupce internacionály, jeden z tech,
kdož si, jak bylo receno 0PQsicním komunistou, pocíciní z nich
pouhé
rozpoctu,
kted konfliKtLl
byl proveden
daleko
odtud.
/\ tocíslo
jest vvlastní
prícina
v ce- nají »jako býk v kráme s porculánem«, jsou-li posláni
koslovenské komunistické strane. Jest to odpor civili~ nekam napravovat pomery. Zástupce internacionály,
tu proti vojenskosti. Jest to odpor tech, kdož mají
podle svedectví W armbrunna a Bubníka, dosadil ve své
provádeti príkazy, proti tem, kdož se kdesi v dálce na
všemocnosti nov)' v)'kO'nn)' lVÝ'bor namátkou podle
techto príkazech usnesli. Spory v komunistické strane
toho, jak se kdo hlásil k levému smen1. A tak se stalo,
j ou v podstate odpor domácích VLldcLlproti vojenže po 1 i t byr o, tento tajemný a neprístupný svatokému centralismu. Rusové chtejí svou divokou restánek, se ukázal co »spolecnolSt, která bez duvery, bez
olucnost prené ti do všech zemí. Ceští vudcové navnitrnístran1ickJé
legal'ity, bez kvality obsahuje tak
zhruba asi to nejhorší, co bylo možno najíti«, jak to
mítají: nemužeme; musí nám býti dovoleno vyvíjeti se
podle Ilastních pOmerLl, které sami nejlépe známe; cecharakterisoval býval)' komunistický poslanec Warmbrunn. Predstavme si, že by bylo došlo v té dobe k rekoslovenská koml1'n·istická strana nemLlže býti panák, kterS pokaždé roz ježen vyskocí z budky, jakmile
voluci, která by zvítezila, a k diktature proletariátu,
e·v :\Ioskve zmáckne knoflík: jsme delnické hnutí a která ve skutecnosti vždy znamená diktaturu výkonného
ne pes ll<aretezu, kterS' se podle libosti vypouští. Tyto
výboru komunistické strany. Pak bychom byli vydáni
budoucí rozpory byly nekterým socialistickým VLldcLlm na milost a nemilost této »spolecnoeti, která obsahuje
zrejm} již v dobe, kdy se jednalo o 21 podmínek ke
tak zhruba asi to nejhorší, co bylo možno najíti«. Predtupu clo komunistické internacionály:
tehdy rekl
stavte si tyto lidi, že by vládli v zemi bez kontroly,
bez možnosti odporu, vybaveni mocí, »pred kterou by
francol1zskS-socialista Jouhaux: »My máme práve tai Džingischán zbledl«. Predstavte si, že tento stav se
kové práYo, jako sovets.ká republika.
hS,ti oportunní,
když toho pomery vyžadují.«
vydává za vrchol pokroku i rozumu.
Moskva nepovoluje svým vudcum o nic vetší míru
Šmeral byl již zcela zatlacen temito malickými Rohtdividl1álnosti než církev katolická. Princip autority
bespierrky, a není pochyby, že bude zatlacen ješte více,
je tu i tam dokonale uplatnen. Jako katolický knez neneprestane-Ii býti Šmeralem. Jeho povaha ho zatím
smí pochybovati o dogmatech verouky, tak komunivede k tomu, aby svolil k revoluci teprve v tom oka'cký podvudce nesmí pochybovati o dogmatech takmžiku, kdy bude míti v rukou armádu. Je nejvíce mary. Obe instituce poskytují v techto vecech s lítostí
xistou mezi ceskými komunisty, ale není leninistou.
jedinou formou svobodu, a sice možnost odejíti ze
Až dosud je situace v komunistické strane nejistá, proku. A to jen proto, že nemohou tuto možnost zato
Šmeral vzbuzuje obvyklý dojem váhavce. Nelze oceti. Z toho vyplývá, že za vhodnejší vudce bude
kávati, že by prikrocil k nejakému cinu, dokud situace
oskva považovati ty, kterí dovedou lépe poslouchati
zcela neuzraje, nebot je zcela naplnen marxistickým
redních pDkynu. Nejlépe poslouchati dovedou pak
ideálem
davové strany, a je vylouceno, že by se pridal
~. kterí mají nejméne toho, cemu se ríká osobnost.
k
strane,
které je souzeno zllstati malou bezvýznamnou
i individualistou - to jest dovoleno pouze v Rusku
frakcí.
Není
to Novek, který by chtel trhat hrušky už
pouzenekterÝm. Zde jest vysvetlení deje, který po.' cervenci.
jeme v ceskoslovenské komunistické strane a kter}'
Ceskoslovenská strana komunistická vlivem událostí
"ívá v tom, že noví lidé, casto úplné neznámí, poují staré a zkušené vudce. Šmeral se sice oprel
velmi ztratila na významu.
Zvolna prestává býti žiy o zed' a rozdává lenivé rány - ale nemLlže býti
vým hnutím a stává se rejdištem teoretiku. »Rudé Práyby o tom, že na moskevské platforme svuj spor
vo« velmi ztratilo na životnosti a pusobivosti behem
finiti"nc prohraje, neodhodlá-li se prizpusobiti se
posledního pul roku, co je svereno rukám suchých dogpsané fasone. Z ovzduší svrchované uctivosti
matiku, a pripodobnilo se jakémusi vestníku. Až dosud
. Moskve rodí se noví, vcera ješte neznámí, kokomunistická strana imponovala. Nyní se ukázalo, že
unistictí vudcové. Moskva nestojí príliš o osobnosti,
její vudcové podobají se košíku sycících hadu, kterí
o armúdnÍ velení o .ne nestojí. Už r. 1921 bylo stausiluj,í navzájem se pohltiti. Pan Haken v jejím cele,
eno: nechtejí-li se vudcové podrobit, mají býti na:)yt
sebe radikálnejší, není l1ebezpecný. Tu nic nep()l"eni prostými delníky z davu. Tak daleko ovšem
muže
radikalismus jednotliv,c.uv, nebot zvolna se kon. nikdy neclojdou, nebot vždy se najde nejak~' intesolidující pomery v Evrope jsou nejvetším neprítelem
ál, kterS je ochoten ke všemu. Zrejmá inferiorkomunistické strany.
ejliépe jest to videt v Nemecku,
nových vudcu, kterí vytlacují star)' štáb, je v)'kde
komunisté
pri
clvou
posledních volbách ztratilI""poem moskevského centralismu. Ponevadž dle predkaždé milion hlasLl vlivem uklidnených pomeru. Pan
adu je dosti rozumu v Moskve, nežádá se, aby byl
Haken prál si moci a má ji. Bude ji však sotva moci
tní rOZU111
také v cechách, To by zbytecne kompliužiti jinak než v interních záležitostech komunistické
situaci. Sotva kdo si pomyslil, že práve pan
en by mohl býti vudcem komunistické strany. Ale
strany. Dá se ocekávati, že se dosti brzO' zkompromií internacionály nepotrebuje v jednotliv)'ch ze- tuje a opotrebuje, nebot, jak napsal Shakespeare, »žebrák na koni do smrti ho uštve«. Extrémní radikálové
íee než kaprály (na pr. v Nemecku není mezi
i tick~'Jl1ivudci ani jediné význacné osobnosti),
v cele komunistických stran Inejsou nebezpecni, práve
~vadžpan Haken dovede býti kaprálem, byl zánaopak. Cím radikálnejší budou cíle, k nimž pozenou
své verné, tím menší sektu budO'u míti za sebou.
internacionály, kterí sem prijeli usporádat poposazen do sedla. »Nik,do z nás by se nemohl
Ovšem za predpokladu, že se udrží tempo evropské
kým usnesením opríti,« pravil v podzimní dekonsolidace.
Z toho zároven ply,ne poucení pro nás:
lrel'isaci strany jeden ze soudruhu, který hyl
nejlepší prací proti komunistum je práce pro politický
i hospodárský klid a mír.
plnen.l'e{lomím vlastní malosti a moskevské
stati ze zvláštních místních podmínek.
Moskevsk~'
entralismus zbavuje massy samostatného
života d
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H. BoczlwwskL

Vše je nám dovoleno.
IV.
Jsem si príliš ved0m, že 2ni zdaleka jsemnevycerpal rozsáhl'é, prímo
obrovské
látky. Ale ani nebylo
mým úkolem úplné a všestranné
zpracování
tohoto tematu. Spíše šlo mi o karakteristiku
celkového režimu
L'e-ky.
Ovšem, že obraz ten. byl by úplnejší
a barvitejší,
kdybych venoval zde zvláštní pozor1nost na pr. boJše·,
vid<i'111 koncentracnlím
táborLlm, temto rafinovanÝm
mucírnám,
kde lidé ndumírají
hladem, zimou, neci;totou, nedostatkem
vzduchu, i:!1JÍekcními memocemi a které tudíž jsou opravdovými
»hrbitorvy ži;)'ch« a »domy
rnrtvých«. Budu nuccn však obmeziti se tu jen na nekolik nejtypictejších
Llkázek z faktu.
V tom ohledu Ruska má opravdovou
historickou
tradici. Proslulé
žaláre sibirské
za carského
režimu,
zejména
deportacní
vezení
Kara, Zerentuj,
Narymsk, N ercinsk, Sachalin a t. d., nekterá vnitrostárnÍ
zejmér:a Schliesselburg
a Petropavl'Uvská
pevnost, Orei
nejednou
daly podnet evropskému
verejnému
mínení k ráznému
zakr'Ucení na obra'11Ju lidských práv.
A prece u srovnání
s dnešním
bolševickým
režimem
carsk~' kataJ11ský systém neobstojí
v souteži.
- »Tak nejednali
s námi na katorze
za dnu carského režimu,« k,onstatuje
r. 1919 známá ruská levá
sociáln'í revolucionárka
S p i r i do n '0 v á, jež po ríj?ov~m prevratu
spolupracovala
s boíševiky
a pak,
JSouc zklamána jejich revolucním
jesuitismem
rozešla
se s ,n,imi, nacež byla žalárována
bolševickými 'ce-kisty,
ona, Jež revoluci dala vše: mládí, zdraví
cest a celý
pozdejší
život, jež byla živým symbolem"revoluc.n,ího
o?búje
podzemn,ího
Ruska
pr,oti carskému
despotIsmu.
Tyto bolševické
»koncentracní
tábory«
jsou vetkomucírnami.
Nekte'ré -cely pro samovazbu
jsou opravdové klícky
anebo »drevené
rakve«
neco pres
2 m délky, J1/:] m šírky bez oken a vetrání,
Nic tak nekarakterisuj~
vezensk)'
režim ho]ševikL't jako fakt, že
z jedné carské »odinocky«
(isolacní cela pro samovazhu) - delají 4 pro 24 lidí . Výživa ovšem je naprosto nedostatecná.
Kdyby veúíové nedostávali
potravin
od príbuZl1)'ch a »Cerveného
Kríže«,
zašli by hladem.
Ovšem že podvi'živa
je chronick)'m
zjevem. »Po vezení - cituje Melgur.ov
- 'chodí mikoliv lidé, nýbrž
jakési desné stíny. Po oel)' den je slyšeti nepretržité
sténání ...
Lidé doslo'va umírají
hlady. Každ)- den
jich umírá nekolik.«
Žaláre jsou zamoreny
infekcními
nemocemi.
Úmrtnost obrovská
(nekdy až 75%), z toho 40% hladovou
smrtí. Lékarské ošetrování
a pomoc jsou naprosto
nedostatecné.
Nemocní
leží vedle zdravých
(tyf, španelská chripka).
Teplota cel je 5-7%,
nekdy docela 3°.
Prádlo vymenuje se nekdy jednou za dva mesíce. Spína
desná. Cizopasného
hmyzu spousty. Samotní
bolševici
pokrtili
tuganské
vezení jménem
»hrbitova
živ~'ch«.
A vskutku lidé zde umírají bez ošetrení a l,ékLI po nekolik dnLl. Takové pomery jsou v Moskv,e. Jak to vypadá na venkove, kde libovule je vetší a správa mnohem horší!
Právem
psal bolševicki'
public:ista
D j ak on o v
v Imoskevsh.'i'ch »1 z v e stí j a c h«: ~>Což je možmo
vymysliti
rafinovanejší
t)"Tání, než hoditi cloveka do
klece, zbaviti ho tepla, vzduchu, svobody pohybu, ad-
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pocinku, zrídka kdy dáti mu se najíst a vydati ho živého hmyzu,
od nehož jedinou
záchranou
je pouze
smrt ... « Je to všední obraz prumerného
bolšev~ckého
žaláre a koncentracního
táboru.
Ale jsou mezi nimi
nekteré, které ješte vynikly nad ten ,to prLlmer. Zasluhuje
tU' zmínky
smutne
proslulý
»tábor
smrti«
v C h o m o g o r uch a S a lov e c k ý (Solovky) pC)hlíž\ Archangelova,
kde rádil
povestný
Ba c u I i s,
jenž zavedl mezi svými klienty »decimální
systém«,
který spocíval v tom, že za provinení
I z jeho desítky
bylo trestána
také zbývajících
devet. A když jednou
podarila se jakémusi provinilci prchnouti,
Bacalis beze
všeho nechal zastreliti 9 jeho spoluveznu.
p.otom uprchlíka chytli, odsoudili rovnež k smrti.
'
C h o I m iOg o r y tot ríše tuhého mrazu a desného hladu. Eldorado
epidemických
nemocí. V podzimních mesících prumerná
mesícní úmrtnost
110 až
190 lidí (na 1200). R. 1921 od kvetna do lij,na zemrelo 442 urveznen)'ch. Autor popisu Chalmogorského
»táboru smrti« v sb'Orníku »ce-ka« koncí touto ponurou karakteristikúu:
»Celý t.ábor hladov)',
nemocni',
zapomenutý;
lidé ztrácejí
jakaukoliv
lidskou podobu
a pretvorují
se z lidí v neštastné
uštvané otroky.«
Hle popis por tam i n s k é ho kOI11'centracního táhoru na brehu Severního
more;
»Tábor
je zrízen ve
staré polozborené
stavbe bývaléha
kláštera,
bez kamen, bez prycen, bez pitné vody, jež se vydává ve velice obmezeném
množství,
bez postacující
stravy, bez
jakékoliv
lékarské
péce.« Dvakráte
do roka Porteminsk po mekalik týdnL't je naprosto
odríznut
od celého sveta.
Ješte horší
pomery
byly v prosluli'ch
»Solovkách«,
jež po 8 mesícu nemají žádného spojení
se svetem. »Solovky« jsou místem vyhm·aniStví pro sociali~ty a revolucionáre
nebolševického
smeru.
19. prosince r. 1923 byly dejištem krvavé tragedie,
jež si vyžádala nekolika lidských živútu socialistL't a revolucionárL't. Bolševioi
událost
,zamlcovali
pres
pul roku.
Svého casu zpráva a tomto
zverském
útoku
rudoarmejcu na klidme procházející
se vezne prošla celým
svetovým tiskem. Ruclo3Jrmejci, jako kdysi carští cetníci, stríleli tu do bezbrannSrch lidí - P o I i t i c k ý c h
pro v i n i I c u kterí slušne a OdLlvodnene protestovali proti nov)'m vezet1ským
predpisum,
zhoršujícím beztak již nesnesitelný
solovecký žalánní režim.
Jejich »demonstrace«
sp'Ocívala v tom, že procházeli
se v,enku pred baráky a že nechteli se 'Vrátit do vezen,í pred hodinou
ustanovenou
starým rádem. A tu
sesílená ceta rudé armády zahájila strelbu, jež si v)~žádala peti 'Obetí hned a clodateCi!1e ješte jedné. Bolševická vláda farizejsky
se 'Omlouvala pak pred ostatními uvemenými
\Socialisty a revolucionári,
že pd
jde o politováníhodné
a osudné nedorozumen.í,
zároven
po sedm mesícu zatajovala
v tisku zprávy o této tragedii. Avša'k její funkcionári
Ina Solovkách cynicky a
demonstrativne
prohlásili
ve slohu bývalých
carských
generálu:
»Sovetská
vláda je dosti silná, aby se nebála abetí.« Mezi obetmi 'SolQvecké tragedie
byly dve
mladé ~eny, nadšené a ideové revolucionárky,
pro než
socialism
byl Ináboženstvím
soudobéhiO lidstva.
A takové obetavé a revoluci nadšene oddané lidi holševickirežim úkladne a zákerne vyvražduje
...
Cervený
Kríž, jenž vede heroickoU' práci, potíraje
tyto zlorády cekistské libovule, j'e bezmocný
vuci ní,
ac svedomite
informuje
centrální
moskevskou
vládu
o tom bezohledmém
absolutismu,
jenž pevne se zahnízdil a bezohledne
zurí ve stínu rudého praporu.
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»Cervený . Kríž pokládá za svoji povinnost
upozorniti
l'rcd,ednictvo na soustavné zhoršování postavení politických
vcziill v poslední dobe. Režim vlici nim zase se približuje
k praxi, kterou jsme pozorovali
za prvých dnu ostré
obcanské válJ..-y na území sovetského Ruska ... Výstrednosti, jež se daly omluviti v nervosním ovzduší r. 1918,
nyní zase se pášou v každodenní praxi.«

Bylo hy nespravedlivé a neobjektivní, kdybych netato,al, že i mezi bolševiky se vyskytují jedtlivci,kterí n,ejenom vidí toto zhesilé rádení rudého
Ttl, tyto zlorády a prehmaty
cekistského režimu,
tiální prímo krutosti moskevského vezenského sy, lil, ale kterí mají odvahu verejne vše to kritisoti, kategoricky domáhati se nápravy a rozhodne protovati. Už jsem citoval projev bolševického publity D j a k o n o va, jenž v centrálním moskevském
revickém orgánu podrobil tento režim ostré kritice
jenž priléhave n~zval bolševické žaláre »hrbitovem
}·ch«. V tomto clá:nku; jenž je hroznou obžalobou
r vickélw trestního sy~tému, autor slovy pln)rmi
úle v)'Z)'v;Í bolševickou vládu k neodkladné a naté rdc rmc vezenské správy:
.Tot hanba pro naši komunistickou republiku, hnus, jehož
ne trpíme.
Revisori, soudcové, komisari, komunisté,
proste zrízenci
a všichni, všichni: Zda slyšíte?
Pospcšte rychle, necekejte krvavých
tragedií,
otevrte
hroby za živa pohrbených! Nedovedete-li nic udelati rychle,
tedy použijte amnestie.
Pro nás nejsou tak nebezpecna sta a. sta zlocincu propuštcných na svobodu, jako je nebezpecno trvání takového
vezenstvL KOl11unism a revoluce nepotrcbují
pomoci takový{:h»mrtvých domu«. Nalezncme jiné zpusoby obhájiti se.«

O nckolik mesícll pozdeji Djakonov z.ase plse
tomto prohlému a tel1lt'Okrátebez obalu odhaluje natOlt neudržitelnost samotné ideologie rudého teu:

'0 'utno skcncóvati s plácáním o tom, že právní záruky
jsou bllržoasními poverami...
Což neslyšíte projevy, docházející z vczení, továren, dílen, ne projevy
jakýchsi
protircvoillcioná1'u, alc docela skutecných delníku a sedláku,
ba i kOlllllnistlt, domáhajících se zrušení systému, pri nemž
mohou rloveka veznici, podle libosti predati Tribunálu,
a
chtejí-li - odstreliti .. «

známo. že nekterí komunisté vystoupili z·e strane\'adž cítili se bezmocnými vuci libovttli ruteroru a nemohli jej akceptovati v takové podobe
véhn s 'cdomí a revolucního presvedcení. Napr.
kém srpnovém b'Olševickém masakru v Gruzii
komunistú demonstrativne vystoupilo ze strany.
ze star~'ch holševick)'ch pracovníktl O I m i ntakto priléhave se vyslovil (r. 1919) o sov,etském
ím režimu:
Lze míti ruzné názory o rudém teroru, ale to, co nyní
dje na venkove, naprosto není rudý tcror, nýbrž pouhé
té zlociny.«

tak reliefnc nekarakterisuje režim Ce-ky jak
lidsk~' dokument«, j.ehož autorem byl deln,ík
r co v, bolševický revisor, jemuž u],oženo bylo
• revisi cinnost G. P. U. (fakticky tedy Ce-ky).
r. 1923- jak udává Melgunov - Skvorcov
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spáchal sebevraždu na Nikitském bulváru v Moskve .
Bvl u neho nalezen tento vzkaz adresovan,ý preclsednictvu ústredního v}'boru ruské komunistické strany:
Soudruzi

!

Zbežné seznámení se s cinností našeho hlavního úradu
na ochranu vymožcností
pracujícího
lidu, revise vyšetrujícího materiálu
a tech zpusobu, které vedome jsou pri.
pušteny
námi pro upevnení našeho postavení
a jakožto
nevyhnutelné v zájmu strany - podle vysvetlení soudruha
Unšlichta*)
- primely mne navždy odejíti od této hruzy
a hnusnosti,
jež se používají
námi ve jménu vysokých
zásad komunismu,
a jichž jsem se súcastnoval, neveda ani
o tom, jakožto zodpovedný pracovník komunistické
strany.
V smrti hledám vykoupení za svou vinu a Vám adresuji
poslední prosbu: vzpamatuj te se, dokud není pozde, a nezahanbujte
svými zpusoby našcho velikého ucitele Marxc,
neodpuzujte
davy od socialismu.«

Tento dokument je zajímavý v nekolika ohledech.
Predne autenticky dotvrzuje správnost a vecnost obžalob a odhalení o hruzovláde bolševického teroru, jež
bolševická vláda ví,oekráte oficielne vyvracela j.akožto
zakuklený útok protirevoluce.
Dále je pozoruhodný
tím, že puvodcem jeho je delník. Zatím bolševici všady
a vždy prohlašovali rudý teror za projev revoluoní nálady a presvedcen'í pracujícího lidu: »N áš teror,« pravil Kamenev 31. prosince r. 1Q19, »byl vynucen,: není
to teror Ce-ky. ale delnické trídy.« »Zpoved« Skvorcovova je vyvrácením pomluvy. bolševickými predáky
rozširované, o pracujících masách. jež samy zakusily
na 'Sobe veškerou hruzu rudého teroru, zejména sedláci.
Ovšem, že tyto protes!:'11'ípr'Ojevy cestných a poctivých bolševiku jsou bezvÝsledné, nel/ot sovetská vláda
je hluchá a slepá vllci vecné kritice, .zejména pokud
se týce rudého teroru, ježto v nem je j,ediná skutecná
její síla, pomocí níž tak pevne se drží po sedm roku;
ve skutecnosti je bezmocná vlllci Ce-ce, která je faktickým pánem v nynejším Rusku. a pred níž nejsou
jisti ani bolševictí predáci. Sám Lenin byl bezmocný
vuci samoderžaví ce-ky. Je známo, jak r. 1922, když
hyly likvidovány bílé armády v Rusku, Lenin hodlal
obmeziti cinnost Ce-ky, jejíž cinnost a existence vubec
byla obycejne m'Otivována bolševiky jakožto jedinecná
a nevyhnutelná odpomoc proti »bílému nebezpecí«_
Zmínil jsem se již o tom, kterak tehdy moskevská
C'e-ka irnscenovala celou radu »protirevolucních atentátu«, aby dokázala svou nepostrádatelnost.
Méne je
známo, že tehdy byl podniknut útok na Lenina pri projíždce Moskvou a odnata mu pri tom aktovka. Tento
»atentát« byl nalícen a pr<YVeden agenty ce-ky jakožto nejpádnejší dl'tkaz nutnosti své existence. Kdysi
moskevská »Pravda« vysvetlovala. že nelze zamenovati zásady: »veškerá vláda sovetum« 'Se zásadou
»veškerá vláda »crezvycajkám«. Pohríchu ve skutecnosti je t'Omu tak. Cekisté panují v Sovdepii a js'Ou
zurivými 'Obhájci výstredního rudého teroru. Žárlive
streží svou všemohoucnost a zurive odmítají každou
kritiku a sebemenší pokus ve smeru 'Obmezení ci zmírnení rudéh'O teroru. Pranýrují
podobné pr,ojevy jakoZto útok na 'Suverenitu vítezné revoluce anebo buržoasní zmekcilost. Hle, jak ofióelní orgán Ce-ky,
»J ~ žen e de 1111 í k, reagoval na uvedený kritický
prOJev:
*) Vedle Dzieržinského

jeden z hlavních

•

cinitelu

v Ce-ce .

Prítomnost

182

"Dlužno ríci pnmo a otevrene, že inteligence nema J lZ
co delati, vše prodebatovala
a o všem napsala, nemá s kým
polemisovati. .. tedy zacíná umele vytvorovat
plltky, aby
mela zase o cem plácati ... «

Jeden z pohlaváru Ce-ky, Šklovskij proste konstatuje, že je »nesmyslem uvádeti 'cinnost Ce-ky do
práIVnických forem«. Rudý teror je prý organickou
slož~ou bolševického režimu. Bolševická pedagogika
pecuJe o to, aby v detech byl prekonáván strach a odpor k teroru a krvi.
Je potom pochopitelno, že veškeré projevy a požadavky ohledne zmhnení rudého teroru vycházející byt i ojedinele - lze rad organisovaných
bolševiku
príklady cehož jsem uvedl shora - jsou opravdu »hla~
sy volajícího na poušti« a nemaj,í nižádného vlivu na
cinnost Ce-ky. Zlorády a prehmaty,
proti kterým
pro~tes!o:val Djakonov, jienž pateticky prohlašoval, že
bolsevlcl toho hnusu nestrpií nadále, bují dodnes.
Vyšší bolševický úredník
revisor S o s n a vs k i j - jsa upazonnen na úplatkárství a stranickost
bolševických soudu, .podrobil revisi jej.ich cinnost v nekterých konkretních prípadech, pri cemž zároven kon. statoval zejména težké postavení žen a delnic, jež jsou
bezohledne zneužíváJn·y sexuelne ruznými bolševick)'mi
zrízenci. Sosnovskij podá.vá o tom zprávu IV»Komunistovi« a shrnuje ji v tomto záveru:
»Obrázky težkého útisku nalézáme nejenom
v zastrcených zapomenutých
mestysech. Ve všech delnických ústredích až do Moskvy vidíme totéž. Nikde nelze najíti "soudce,
jenž by správne soudil.«

Není justice tam, kde kat vykonává funkci soudce,
kde úrední orgán Ce-ky verejne vyzývá k týráJn,í a
mucení veznu.
Takový je duch cekistské sousta vy a marná snaha
jej opravovati. Muže býti pouze premožen a '0dstranen, nebot vývoj,e není schopen.
G. K. Chesterton:

Nebezpecenství bolševismu.
Skutecná lekce ruských dejin je pravým opakem té, která
se všeobecne prijímá. Pravá námitka proti bolševictví je pravým protikladem
staré námitky
proti socialismu.
Lidé snad
vskutku více nebo méne upustili, aniž vedeli proc, od námitky
velmi nesprávné, myslím od starého názoru, že' komunismus
je
utopií príliš dobrou pro tento svet; že je to neco velmi krásného a ideálního, co se na neštestí nemuže prihoditi. Není to,
jak odpurci socialismu ríkávali, vec, která muže nebo nemuže
prijíti za tisíce let, až bude svet dostatecne dobrý. Je to vec,
která muže prijíti
docela náhle, protože svet je dostatecne
špatný. Ale nevedí, proc muže prijíti docela náhle. Nevedí, co
je špatné. Je to právc to, co pravdepodobne
pokládají za dobré.
Nebezpecí leží ve všem tom, co mají za nejvíce úctyhodné.
Prícina, proc se mohla bolševick{l diktatura tak náhle a úspešnc
uskutecniti
v ruských mestech, j~ v tom, že celá povaha moderních velikých mest je jí mnohem bližší, než si vetšina lidí
uvedomuje.
Jinými slovy, kapitalismus
a komunismus
nejsou
vskutku vubec protiklady.
Kapitalismus
a komunismus
jsou si
velmi podobny. Jsou si podobny, protože obojí zahrnuje v sobe
pojem neosobní centralisace
a ovládání majetku
ve velikých
masách a na širokých a neurcitých
plochách. Vec, která je
skutecným
protikladem
komunismu,
není kapitalismus,
nýbrž
drobný majetek,
jaký má malý hospodár nebo malý kupec.
Nedá to mnoho práce zmeniti ohromné zásoby ve státní majetek, je to skoro vecí or\ciální formy. Mohlo by státi obcan-
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~kou válku zmeniti malé ho~podárství ve státni majetek: nebol
to znamená zniciti nezávislost a individualism
selského stavu.
Vše to bylo ovšem dosti žive osvetleno pozdejšími obdobími ruské revoluce. Trocký a jeho skupina vskutku se obrátili
r;a obycejný kapitalismus,
aby prišel na pomoc novému komunismu. Lenin vskutku
rekl s podivuhodnou
intelektuální
jasnost! a uprímností:
"Rusko je zase kapitalistickou
zemí«. A sám
nebo nekterý z jeho prátel dodal, domnívám se, tuto nanejvýš
významnou
vetu: })I kapitalismus
je lepší než stredovekosk
Stredovekostí
myslil starou mravní tradici, jež jde obvykle
ruku v ruce se starým náboženstvím,
že dum clovekuv má
hýti jeho vlastnictvím
a že není necestným
pro hospodáre,
jestliže je pyšen na sve hospodárstvÍ.
Aby znicili tento pravý
. smysl soukromého
majetku,
majetku,
který je vskutku soukromý, obrátili se bolševictí diktátori
k cizím kapitalistickým
a obchodním methodám, cítíce velmi správne, že proti odporu
individuálního
sedláka bolševictví
a velkokapitál
jsou na téže
strane.
To jest jedna z lekcí, které je možno se nauciti od praktického bolševismu na rozdíl od theoretického
socialismu. Ale
nikdy jsem nevidel, že by ndviny kázaly tuto morálku. Nikdy
jsem nevidel, že by konservativní
noviny varovaly lidi pred
kapitalismem,
protože urovnává .cestu pro komunismus.
Nikdy
jsem neslyšel, že by troubily k útoku proti bankám a bankérum,
a prece, se stanoviska pravého individualismu,
banka je mnohem
více neosobní nežli Sovct. Nikdy jsem nevidel, že by svolávaly
hrom a blesky na velkoobchodníky
z duvodu,
že obchodní
methody nás stále privádejí
blíže k bolševictvÍ.
Celá tato
stránka otázky jest zanedbávána,
protože lidé nedovedou setrásti se sebe starý predválecn)' zpusob myšlení, že socialismus
když
je neco nekonecne ideálního a nekonecne vzdáleného.
cítí, že se nám blíží v praksi, stále si myslí, že je nás nekonecne vzdálen v theorii. Mohou se ho lekati jako hmotného
rozruchu, ale nelekají se ho jako logického záveru. Nevidí, že
je velmi blízký jejich bežným predstavám
a ne toliko jejich
nocním murám.

I

Chci dáti príklad toho, co myslím. Kdykoliv
je nebezpecenství stávky ve službe vlakové nebo poštovní, setkáváme se
s nekonecným refrénem ve všech orgánech tisku, ale zejména
v tech, které se spíše specialisují na denuncování
socialismu.
Znovu a znovu se praví: "Obecenstvo
má svá práva v této
veci, stávkující
nemaj í práva
zdržovati
obecenstva,«
a tak
dále. Všechny protisocialistické
noviny se ohánejí tímto argumentem a žádné z protisocialistických
novin nevidí, že tento
argument vede prímo k socialismu. Jestliže mají delníci sloužiti pouze obecenstvu.
mllsí býti ohecními zrízenci. Pravdou
jest. že útvar a $ystém moderních
mest je cpravdu velmi
socialistický
a dokonce velm; komunistický.
V jistém smyslu
je mnohem snažší a pril'Ozenejší užíti o nich theorií komunistických než individualistických.
A kapitalistické
noviny užívají
komunistických
theorií. Prúmyslová
mcsta urazila tri ctvrtiny
cesty k socialismu, aniž o tom vedí. A proto jsou takovými
nepríjemnými
místy. A proto revolucní
náraz >nebo strucný
coup détat mohl v ruských mestech privésti bolševickou tyranii na vrchol moci; proto uvázla na ruském venkove hrozbou
obcanské války.
A proto predevším
naši žurnalisté
nejsou
nikdy tak slepí k opravdovému
bolševickému
nebezpecí, jako
když kricí dnem i nocí o nebezpecenství
bolševismu.
Kricí, jaká rto bude ohromná revoluce, lderá nás pohltí ve
~trašném systému Trockého.
Meli bychom uvažovati
o tom,
jak malé revoluce je tr'eba, aby se náš svet zmenil ve svet
Trockého.
Máme již veškeru centralisaci,
Máme již komunáhlí mašinerii;
jde témer jen o to, aby byl v hlavním stanu
stisknut knoflík nebo otoceno klikou. Není to veliký prevrat,
jc-hož je nám se oMvati.
Jeto
jemná,
neviditelná
zmcna,
která by ná~ mcla plniti hnhotl.
Slovem, bylo by vskutku
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dnejší zmemli moderní obchodní stál ve stát bolševický než
iti jej ve stát skutecné svobody a majetku. To mají na
lidé, když nám praví, že náš ideál svobody a majetku
oemožl1). .Je lliže je nemožný, není pochyby o tom, co je

(tento pojem je v širším obecenstvu zcela klamn:)') i poklesem našich státních pujcek a nekterých dividendoi
vých papiÍru byla dLJfVeravšech krome remesl1né spekulace úplne otresena, takže na bursu nejdou. Poslední
hnulelné.
haussou melo býti obecenstvo opet prilákáno, a skutecne nekolik dt'iveriv)'ch prišlo, avšak konec je horší
pocátku.
ti poslední byli zklamáni a musí z trhu
se ztrá.tami.
T'O znamená tedy, že ne mám e k o m u p I' o dat
s
v
é pap í r y, které jsme s jásotem uví tali, když se
Po první pražské samostatné hausse.
vracely domu. Jisto jest však, že je naše banky prodat
Je po lednové hausse. Bmsa do ní šla s naivní raneumejí. Zde nepomuže ani dva11JáctRoubíckll, kdyby
tí a s velk~'m sebevedomím, že je to první pražská
kriceli na burse ješte více, ,nd když posledne kupovali
stanná haussa, že Praha konecne prestala býti záPoldinu hL1Jt.Rursa je jen seismograf, jenž zaznamelá na Vídni. Lani se k nám vrátily ješte znacné ponává hospodárské vlnení kolem sebe, ale není k tomu,
žky našich akcií z Rakouska a zároven zhwutily se
aby j,e sama pusobila. K I i e n t e III m u s í b a n"lé sny Vídne býti obchodním a finanCll1límmostem
k y z í s k a t ve svých kancelárích :a svými agenty
zi západem a východem Ervropy. Tato vídenská ná··
v centrále a zvlášte n a ven k o v e. Bursa je príliš
'ivost byla pro nás psychologicky spíše než vecne
horká nebo velmi studená lázen, do které sotva kdo
Ikouprekážkou, i když se vedelo, že je j,en obvyklým
bude skákat po hlave. Dokud tedy nemají banky zajidenským humbugem. Konecne to še pominulo a
štený tento proud klientely (to jsou ty neštastné »druprevládlo presvedcení, že muž,eme i na burse pohé ruoe«, které na pražské burse nikdy neprijdou). nepovati amostatne podle svých hospodárských pomel.ze »delati haussu« ani bursu vubec. Banky spoléhaly
.. \ tyto by].ytakové, že bylo lze delati na burse jen
Jen na kursovní lístek, který mel býti tím vnadidlem,
ti Sti.
ale samy se nepokusily o nové obchodmí prátele.
Po deflacní a poválecné krisi, jež vyvrcholila na
.'\.ni na burse samotné nepostupovaly jednotne.
ezim 1922 a svými otresy sahala až do poloviny
lze
ríci,
že
by
zde
nebylo
vudcu.
Bylo
by
jich
dosti
a
'nulého roku, prišla mrská a potom svetová. kOln.schopných, kdyby nebyli tak sobectí. Ale nejednotný
ktura. ze které težil znamenite i náš prumysl. Bura cast'O obrácen1ý postup vzbuzoval málo duvery a povní krach vídenský srazil však pred r-okem kursy
bádal vyckati. Avšak stagnace na burse znamená po
,
rakouských. ale i našich papíru na úroven, jež
nekolnka dnech slabou telrucl.en.ci.Proto první .pokus
mohla státi bezpecne východiskem peV'l1Iétendence.
o samostatnou haussu dopadl špatne. B u r s a z t r ahé závody mohou zvýšit dividendu, mnohé se zbat i I a i z byt e k k I i e n tel y a banky kupují zpet
tíživých bankovních dluhu a budou vypláceti po
zboží, které sotva rozprodaly. Pretížení penežních ústae1rolikaletéprestávce opet dividendu. Naše obchodní
vu se 'Objerví dríve ci pozdeji, ackoli máme tolik kapiprllmyslová politika byla dobrá a proto záv,er na burtálu, abychom mohli prevzíti své cenné papíry. K aznel: »Jsme a budeme pevlní.« V,edelo se, že naše
p tál tento je však š pat n ,e r 'Oz del e:11Ia proto
ancní 'Vedení je špatné, neohrabané a denrue klopýtá
nám jsou a budou akcie našich vlastních podn.iku obveci,pro než by bylo jilnde nemožné, ale dobrá nálada
hla vše do jednoho pr,oudu. První mesíc to šl'Os'Oz- tížné.
O mesto prodejné! Z-elevšak každý vzdm je marnlÝ,
žne a dobre. Druhý a tretí celá haussa uvázla a
Prodáme
akcie tomu, kdo prijde. A nekoupí-li je naši
'tla se na mrtvém bode. Z trapných rozpaku vysvolidé, oi, lépe receno, nedovedeme-li je svým lidem proHo hursu zvýšení diskontní sazby. To byl konec
dat, koupí je mezinárodní kapitál, až vykoristí Neti sy. která již dva mesÍ'Ce nevedela kudy kam.
mecko
a Rakousko, až bude jejich kurs ješte nižší a
Kdyhy tento prípad byl vecí jen spekulace, mohlo by
rentabilita úmerná hospodárské bíde a nejist'Úte ve
ríci: dobre se stalo. Ale celá vec má hlubší príciny a
strední Evrope.
ší úcinky. Nesmíme zapomínat, že ješte pred sedmi
A naše financní vedení? Bylo by malicherné ukay jsme byli provincií, která. dodávala práci a mazovat na zvýšení diskontu, ale není zbytecné ukazovat,
iá!, ale celé hospodárství rídil kapitál. usazený ve
Idni. Po prevratu zde sice vlastní bohatství zustal'O, jak se veci delaly dríve. Jestliže se dnes neodvádejí devisy, když je koruna stabilisovaná, tož tím spíše se nepapíry je representující byly ve Vídni zároven
tel1n)111i
zkušenostmi a svet'Úv)'mi známostmi.
Loni
odvádely, dokud bylo 00 ní tolik pochybností. Ale tentokráte se proste povolali páni, kterí liknave devisy odrátil)' i tyto papíry a skoupily je výhradne banky.
vádeli nebo meli ješte jiné hríšky a reklo se jim:
J to velik)' úspech, jehož jsme ,lacino dobyli. Banky
»Bud to pujde tak, jak je to v zájmu celku a státu a
byly temito prevody financne težce zatíženy a
loyálne a nebo to s Vámi a Vám nepujde vubec!« A
proto t1Jutno papíry r o z pro dat
šir ším u
censtvu.
pá:nové si vždycky dali ríc.i. Zde slovo praktika je víc
než deset zákonu.
ato forma zná rod n e n í velkého prumyslu se
A se zalwanicní pujckou je hist'Orie ješte smutnejší.
ti nás ješte nevžila. Nelze se ani diviti. Naš,i houJisto je, že já k pmvedení menové reformy potrebutí 'strádalové, kderí ~,e~ce 'vyclieil'aJI
i své peníze,
jí jen na jisto: na vkladní kn'ížky do sporitelen
jeme, ale prece jsme si ji nedovedli opatr.it ani vcas ani
rých bankovních ústavu. Risiku se zásadne vyh:)'- dokud byly peníze na svetových trzích, ani bez desátého clena rozš'íreného bankovního výboru. Však snad
JI. aše prluuyslové podniky, ackoli v nich, s nimi a
ne po leta i po celé generace již pracují, znají jen
ten desátý clen bude naším št,estím (tak jako, na pr.
rchn<:.pOI1-tvadžvedení meli jen ~,emci a židé,
\' Rakousku a jinde), ul,ebot m)' bud e m e v I á d·
je 111czisebe nepustili,
Bezcenností válecných
11 o u t i a 011 bud
e pre ci ví dat i, což od dob velké
k, l~)klesem papír!"! požívajících sirotcí jistoty
koalice není jedno a totéž.

Národní

I
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Prozatím nelze ríci, jak)-mi obetmi vykoupíme novou
úverovou a penežní krisi, jejímž posled'lliÍm výrazem
je náhlý pokles papí'rLl na burse, ale budou to tentokrát
vedIe obetí hmotných i politické, z nichž však nejtežší
byla by, kdyby cizí kapitál z'ískal opetne prímý vliv na
-chethmše prLlmyslové závody.
ov
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- Jaroslav Stránský:

Umelcova cest a dílo.
V jednací síni pražského
kmetského
soudu Sl
v techto dnech utahovali meštáci z kumštýrú.
Ne
pouze z jejich del, jak to bývá, nýbrž z nich samých,
živých a prítomných, jak nebývá. Ukazovali soudcum reprodukce jejich obrazu, a když se ti do <nich
zahledeli, upozornovali je, že je drží v ruce obrácene,
hlavou vzhuru, a to všechno, aby zlehcili svedectví,
které malíri a sochari soudu vydali. Pan vicepresidenl
Kratochvíl glossoval s citem a vtipem umelecké otázky. Pan advokát »za 500 zneuznaných umelclt« (a 7.a
1935 úctovan)'ch v palmare),
hájil dobrého tvt'hce
proti zlému kritikovi. Nakonec se ro~;lOdl..) ve jménu
republiky, že kterási busta není dílo nez'ralé a ménecenné. Tomu všemu musila asistovat rada výtvarník,"!,
protože jleden z nich se dovolával proti soudu kritikovu soudu kmetského. Zdá se, že se nejak mení casy_
Byly doby, kdy se vedlo filistrovi, když padl mezi
umelce, hure než kdyby byl padl mezi lotry. Scény ze
života bohemy se ovšem neodehrávaly na kmetském
soude. Umelcovo dílo bylo si,oe proti idiotsk)'m poznámkám snobu a snopu bezbranné odjakživa, ale za
to zase synové a vnuci týchž mudrcu, kterí si tropili
legraci z Manetovy Sní d a ne v t r á ve poprvé
vystavené zrakum publika, platili zlatem za každ)'
kousek plátna, kterého se Manettlv štetec dotkl. Kumštýri vedí, že umel-ecká hodnota díla není vecí obecného soudu o nem, a odtud jejich vnitrní nezávislost
na publiku, ba i na kritice. Umelecká ctižádost si nežádá potlesku. Dychtí spíše po tichu. Více než onen
»smrdutý dech«, kter)'m slaví Shakespearova
Caesara sebranka hulákajíc, tleskajíc rozprýskanýma rukama a vyhazují.e do povetrí své upocené nocní cepice,
ctí umeloovo dílo dech stajený. Bzucící roj nehledá
souzvuku s bucícím skotem. Ale také u r á ž k u, která
se ho opravdu dotkla, umelec dovede potrestat sám.
»Nesnižuj žij.ících básníku, plamennou
zbroj mají,
která je strašnejší blesku Zevova, jenž vyšel prec básníku z pera. Což neznáš Pekla Dantova, tech jeho
tercin desy? Kdo do tech je básníkem uzavren, pomoci nenajde si!« Není ovšem Dante každý, kdo skládá
terciny, a pred jistým 'socharem, jehož jméno jsem
v techto dnech poprvé slyšel, jest v nevýhode sám
Michelangelo, protože dobrá jakost Michelangelova
díla není overena žádným trestním soudem. Zneuznaní
bás-níoi se ted uchýlí ke kmetskému soudu a budou
mít své umení tak ríkajíc na kolku. Vy pak, kritikové, nesudte, abyste nebyli souzeni.

\

*

Vol n é S me r y otiskly v lonském rocníku tento
clánek:
»V Pantheonu
bulu Národního

Národního musea a ve foyeru a ve vestidivadla umístov'ána
jsou poprsí slavných
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ceských politiku, ucencu a umelcu. Není jiste lhostejno,
jaká jsou to díla, zejména proto, že zdobí nejvýznamnejší
budovy pražské. Proto také byla dosud sverována umelcum
jen nejpovolanejším.
Dnes tato samozrejma
prísnost ne'bývá dodržována a je nebezpecí, že budovy, které representuj í kulturní výši našeho národa, budou zaplnovány pracemi nedosti kvalifikovanými,
závadnými zpusobem mnohdy
nepochopitelným.
Vedle Myslbekových bust Smetany a Ko·
lára, vedle Stursovy K vapilové, Voj ana, Sklenárové-Malé,
vedle bust od Kafky, Spaniela, Suchardy, Maratky, Salouna,
Kofranka,
mají býti umísteny práce Márova a Vobišové.
Zapomnelo se, že býti vyzvánu k výzdobe Národního divadla, budovy, kterou vytvorila slavná »generace Národního
divadla, jest vyznamenáním
umelci, z a p o mne los e, že
k a ž d á. n e z r a I á, m é n e cen n á p r á c e s niž li j e
úro v e 11 t é t o g a I e r e por t r é t U, jíž v e dle cen y
d o k u m e n t á r n í, prí S lu š í
v ý z na 111 p o výt c t
u mel e c k ý. S ver ují - I i s e ú I o h y, jež
vy ž aduj í u mel c e z r a I é h o, I i d s k y i u m c I e c k y h 0tového
a vyspelého,
výtvarníkum,
kterí
jsou
v pocátcích
svého
vývoje
a již nemohli
podati
dukazu
své
umclecké
hotovosti
a
n e pri spí ý á
p o vol a n o s t i k ú k o I lt m vel i kým,
se tím ani k rozmnožení
našeho
umeleckéhc
p o k I a d u, a n i set
í mne
do c í Jí ú cin k u· >.1 m cI e c k y v ý c h o v n é h o. ~rváme
na tom, že každá generace zanechala na techto památných místech projevy svých
nejlepších umelcu a že i prítomnost
jest zavázána doplniti
radu vrcholných
umeleckých
výtvor II rovnocennými
pra·
cemi socharu, již patrí k representantum
výtvarného
dobového chtení i jeho umení.«
»S. V. U. Mánes« obrátil se v té veci s dutklivou žá-

i

i

dostí na zffi1ský správní výbor,
aby prísn);m výberem
umelcu pro zmínené úkoly byla zachována krásná tradice,
jíž vdecíme za mnoho a jež jest naší pýchou.

Sochar Jaromír Mára žaloval pro tento clánek pisatele dra. Pecírku, odpovedného redaktora Vol.ll,ých
Smeru, profesora ume1ecko-prLlmyslové školy, a kmetský soud dra Pecírku odsoudil pro pre cin pro t i·
bez pec n o s t i cti k pokute 700 Kc. v prípade nedobytnosti k vez,ení jednoho t),dne, zostrenému jednír.i
postem, a k náhrade žalobcových útrat. Urážku na
cti shledal kmetský soud ve vetách, které jsou vyz~aCetly proloženým
tiskem.
*
Psal jsem v Prí tom n o s t i o tiskové novele
v dobe, kdy se její osnova projednávala ve sn~muvlle.
Tisková novela byla ukázonena po bankérské, benzinové a lihové afére. Odnala trestní soudnictví pro
nrážku na cti tiskem spáchanoll porotám a prikázala
je kmetským soudum. Politikové, kterí byli v tehdejších aférách prudce napadáni (bylo proc!), opatrili tak
predevším sebe. Imunní do té doby' jen potud, že
smeli sami urážet na cti bez nebezpecí trestního stíhání, zabezpecili se mož,ností stihání tisku proti verejné kritice dot)'kající ~e cti jejich. Každého to
mistra hnete, jiný-li se do remesla plete: stanovisko
porot. které ,os'vobozovaly novináre, jakmile je presvedcil, že jednal v obecném, nesobeckém zájmu, uznávalo vlastne, že funkci kontroly v demokracii vykonává verejné mínení stejne jako parlament.
Konec
koncu nesmíme nad zrušením tiskové svobody v kritice
verejných pomeru sentimentálne naríkat. Pánové Be··
chyne, Kramár, Stríbrný, Srámek a Svehla tu vlastne
vykonali jen kus dejinné spravedlnosti. Svobody si n.árodO'Vé dobývají, - nežehrejme, že naše národní re-
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uee nám nemohla zároveí1 se svobodou zevní pnlecká kritika, což však predpokládá sta" umelett, kterí
i vnitrní. Také Rakousko se musilo k liberálnímu
za svuj prední zájem považují rywst a svézákonit-ost
vnímu rádu Glaserovu protrpeti :érou MetJterni-'- umení a naprostou vzájemnou nezávislost umelcovy
vise a kritikova soudu. To bude, ale to není. Proti
Ou a Bachovou. Nechtejme v ceskoslovensku
Pecirkovi vyrukovala rada výtvamíkt't, kterí v prísno najednou. Policejní režim Petky je do casu a
ném požadarvku kritiky spatrovali spíše zhoršení praVI doby nám budou jednou
pri vzpomínce nan lépe
tnat.
covních pomerlt než z ú j e !TI umelct't. »N ás je mnoho
ylo možno predvídat, že tisková novela omezí vola chlebícka je málo« rekl mistr Bílek. Tragické slovo
a vražedné slovo. Držte se tech. kterí cítí: nás je
kritiky i v 'nepolitických oblastech obecného zámálo. Rozumím-li cemu, tedy si Bílek krivdil. Pak
, PecírkllJVproces je pekná ukázka. Škoda, že náš
ovšem krivdil také Pecírkovi.
Nekrivdil-Ii
si, atsi
ektuelní svet potrebuje tak drastický-ch znamení.
si všíml, co se deje ve svete neintelektuelním, chci
tedy Márlt a Bílkt"i je mnoho. Umení žije temi, kter)'ch
je málo. Co jich umí mnoho - jaké umení? Bud jak
. politickém. Když se lex Bechyne, Kramár, Strí• et cans. projednával ve snemovne, starali se oií. bud, jest tuším z tohoto procesu zrejmo, že jen d o p In e ním tiskové novely a ne pouh)'rn jejím v Ýk I a'kové a umelci ješte méne než se poslanci starají
dem lze dosáhnouti, aby úsilí kritiky ,o roz1eznání
lm1enía umeleckou kritiku. Jenž·e poslanci se mstiumení a kýce bylo považováno za verejný zájem. To
kantilén, a ter,cin už dávno nebojí, kdežto kmetský
bude soudit DaJTl.te-Nedante. Pan Kodícek v Trivšechno však, opakuj'i, má vý'znam jen 'tehdy, kdy
kritik bona fide kritisO'Vaného umelce u r a z i 1 na
e volá po novelisaci novely.
edocká se jí, nebot
stesky se týkají jen umení, tedy cehosi, co už
cti v úmyslu prospeti verejJnému zájmu. Docela jiná
otázka jest, co· je a co není umelcova cest. O tom nás
v Ruc10lfinu není doma. Chci tu dnes ale upoit na to. že v úvahách. které tisk venoval otázce
nepoucí tisková novela. nýbrž správný výklad trestního zákona. Jen když jsem nekoho hona fide.
j.
leckého souc1u souzeného kmetský'm se mísily dve
v dltvodném domnení, že mám pravdu. narkl z neceho
osto rltzné veci: kritikova odpovednost a umelcova
n e ces t n é h o, musím se ospravedlniti
verejným
Otázka kritikovy odpovednosti resp. nezávislosti
zájmem, který jsem sledoval, chci-li ujíti trestu. Otázo vem reakcionársky a ornezenecky už rešena. tu
ka verejného zájmu odpadá, kde se nepríznivá kritika
v
pomoci jen nové legislativní opatrení. Otázka
nicí cti vllbec nedotýká. Mltže být umelcove cti ublícovy cti volá jen po správnejší
analyse tohoto
ženo nepríznrv')"m úsudkem o umelcove díl e? N enež jaké se mu dosud dostává, a obešla by se
mt'tže.
nových zákonu.
otázce kritické odpovednosti a nezávislosti: Muže
Umelce urazí trestným zpt'tsobem, kdo ho krive obát, že novinár nebo essayista nekoho svým úsudviní ze zlocinu, precinu nebo prestupku (§ 487. tr. z.).
kdo ho sdelením jiný'ch smyšlených nebo prevrácených
urazí, protože bon a f i demu
podsulluje neskntklt krive viní z nejakého urcitého nepocestného
é smýšlení nebo skutky. Proti puvodní' osnove
nebo nemravného cinu, který by jej v obecném mínení
ce Bechyne, Kramáre a soudruhu, která verejmohl v opovržení uvésti nebo sní žiti (§ 488. tr.
zájmu, jehož noviná.r hájil, neprikládala ani poz.), kdo O nem verejne ve známost uvádí skutky na
jíci, natož exkulpující moc, podarilo se nám Vricti dutklivé ze života soukromého nebo rodinného, byt
, dra Meissnera uplatniti zásadu, že kritik, který
al bona fic1ea ve verejném zájmu, bude trestního
i byly pravdivé (§ 489. tr. z.), kdo ho verej.ne nebo
, í prost. To už bylo znamenité zeslaber1<Íreakcpred více lidmi neuvádeje urcitý'ch skutku vi~1;íz opoútoku proti svobode tisku, ale bohužel nezáviHžlivý'Ch vlastností
nebo z opovržlivého smýšlení
anebo jej u ver,ejn)' posmech vydává (§ 491. tr. z.).
. kritiky u mel e c k é tím ulehceno nebylo, pwanebo kdo mu jen spílá, zle s ním nakládá nebo zlý/m
4· tiskové novely pri své definici verejného
nakládáJním mu vyhrožuje (§ 496. tr. z.). Ces t ve
U na umení zapomnel. Pamatoval jen na to, co
s mys 1u t r e s t n í h o z á k o n a n e n í a n easi prltmerné individuum vybavené poslaneckým
m t't že b), t i nic j i n é h o, než m r a v n í h o d'tem za našich caSlt zajímá: »Za zájem verejný
uje se ze j m é 11 a dodržování zákonu a nannota
cloveka
a ona míra
jeho
hodnoty
s o ci á I n í (n á rod n í, trí dní,
s tav ovské
aha po oc1stranen,í zlorádu ve verejné správe,
atd.), ze které
jest
mravne
zodp,ovedn}'.
, spolecn)'Chzájmt't jednotlivých tríd a stavu spoHodnota umelcova díla zakládá (nekdy) umelcovu sláI h, národností a uznanÝch nábož-en~kýrch spo" obrana pracovních, mzdových a služebních
vu, ale všechny pocty, které mu ta sláva zjedná, nic
a rádu, usilování o zlepšení pracovních, služeb- . nepridají jeho cti jako jí n'Íc neubere jeho umelecká
nemohoucnost.
Velký' umelec nemusí b~·t dobrý a
mzdových pomeru a o zamezení toho, aby
cestný clovek. Velk.)r kÝ'car mllže bý,t clovek zlatého
zhoršeny.« Kdyby byl v Petce nebo v právním
srdce a hrdimké cti. Jiste je možno dílu ciniti výtky,
aspon jeden poslanec, který má k umení živý
uze snobistický vztah, byl by umelecké kritice
které s,e dotýrkaj'Í autorovy cti, k tem však nepatrí
vý·tka nedovednosti.
Obžaloba z plagiátu, z komproaspon tolik ohledu, kolik bylo venováno' polimisu umelcova svedomí s 'Vkusem obecen~tva, z leda'ální a konfesionelní. Že v § 4, jde jen o debylosti a p. mllže ovšem bý"t úhonou obžalovaného
. ní a ne o taxat~vní (uzavrený)
výpocet
cloveka, ne pouze obžalovaného díla. Nikoho však ne, h oblastí verejného zájmu, mnoho nepot v)'klad, který k vypocteným oblast.em
sníží na cti tvrzení, že j1eho práce není zralá, hotová,
ti novou, musí j.i dedukovati ze zásad na
umelá, nebo že od neho takové práce nelze cekat, protože na ni dosud nevyspel. V primitivní tvorbe remeují vyp0Ctené. Zbývá tedy jen možnost ~plipojem »hájení spolecných zájmu jeoootlislné muže bý,ti jakési minimum jakosti vymáháno na
stCllVuspolecenských«, t. j. vyložit zájem
každém, kdo se jí zabývá, takže diskvalífikovat práci
zájem stavu umelcu, kterému slouží i umeznamená tu diskvalifikovat i cloveka v '~né míre jehQ
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sociální h0dnoty, z níž ho právem C1l1lme odpovedným. Šv,ec. který se rve s botou, muže být k smíchu.
umelec, který se rve s hmotou, kterou formuje, múže
být tragiáý:
smešn)T je jen, kdo se mu bude smát.
1VI1I1,e
je k smíchu predstava, že by umelci se zacali
soudit s obecenstvem neblo s kritikou o hodnotu sV)Th
prací. Takový spor prohraje. kdo jej zahájí. Když byl
v Pecírkove pri slyšen jako svedek malír Filla, ukazoval právní zástupce soukromého žalobce soudu reprodukce jeho obradl a pripojil za chvíli rozmarnou
poznámku, že je diváci drží v ruce -ábrácene. Jis,te tím
vydával verejnému posmechu svedkovo dílo. Predseda
soudu, patrne správne orientovám, nezneklidnenou noblessou malíre, který nehnul brvou, satirického advokáta nenapomenul, což by byl musil podle zákona ucinit, kdyby zesmešnování umelcovy p r á c e bylo trest.nou urážkou umelcovy o s ob 'n o sti.
V rozsudku
kmetského soudu o žalované kritice, jejíž závery nikoho ani nezesmešnovaly,
se bohužel tato sprá\'nú
orientace neukazuje.

2. dubna 1925.

krisi muži snášejí jiste lépe: ženy jsou o tolik neštastnejší, oc jsou bezprostrednejší,
a dlouho a vytrvale
vzdoruj[.
A práve tato koHise - první pravidlem a ze všech
nejtežší - predem rozvrátí každou rovnováhu.
žena
je príliš silne a bohate, presložit'e vkorenena v lásku,
která je pravou její rodnou prstí;
nenJÍ možno ani
snadno konecne všechna prespocetl11á vlákna bez následkú pro ni zpretrhat. Muž korení jinak a jinde.
na více místech a rne tak výlucne; dovede státi zcela
dobre i 'sám, oož žena proste nemLlže, aniž by se na
ruby neprevrátila celá dychtive a vecne lacná prirozenost; naprostý nedostatek milostných Cit-LIji prespríliš
obludne zkresluje, kdežto muž zústává celkem ve forme pro okolí dosti prijatelné. V tom je veliká jeho síla:
avšak ženinou kletbou byllo po veky, že její životlní nerv
hlavlI1,í,'!totiž schopnost vydávati la prejímati lásku.
má život tak nezmarne tuhý jako kocka a zrovna nesmrtelný; kde ani výsmech, kopaJnec, útrapy dne, l)a
let - nic proste nemltže vyvi/!1Joutidostatecné energie,
potrebné k tomu, aby žena, pokud v ni jen jeQiná jiskérka nadeje ješte sviítí - považovala se z lásky ;r.a
definitivne vyrazooou.
Muž hrál svou hru 's vášnirvým zaujetím; co na tom.
že nemela pet dejství? Nekdy jedno, jindy tri tvorí celnu hru: avšak což není treba nového casu a nového
Helena Capková:
místa pro akty práve tak zajímavé, aJ.e podstatne jiného
pricinách ženských životnich krisi.
sty;lu, jako jsou úspech, existence, postavení ve spoRozhlédmeme-li se l<iolem :sebe pozorneji, vidíme a lecnosti? A není tr'eba i casu ku úskáJní jistot, že mezinepochybujeme: je velmi mllJoho skutecne hluboce netím, co hrál svou vysokou hru citu - neztratilo se
štast1I1rýchž'en, bytostí, které - zdá se - dávno už
príliš mnoho jiinde z jiných, stálejších hodnot?
zapomnely, aJnebo - 000 je horší - jenom se ješte rozNe tak žena. Sotva že pocala vedome, unešena a elekrývají vzpom1nkou na skvelé
dl1lY životní plnosti
trisována, všemi silami úcirnk!O'vati, vidí s ,desem, že
y mJ1ádí.
opona již již padá a nellJí známo, po jaké prestávce
Jliste podarí se nalézti velilé, snad prevážné procenmá být opet vytažena. Tehdy zoufá si a kricí, nebot
to klic1Jnrýcha pomerne vyrovnaných mužú; nenajdete
Inelze j,í vúbec vZJdáliti se s místa, kde naucila se cítiti
však mnoho podobnlých žen. Jemyslím ovšem ted nititánskou sílu rozpetí, o nemž verí, že v tomto jejím jekterak 'jedince l1IfC!Í.téht()
1Veku, ohranliceného pojmem
dinecném prípade bylo by schopno prenášeti hory.
mládí, který, bohudíky, moderne hygienickým ZpL1S0- 1\ch, jak mL1Ž!etežádati, aby ustoupila práve ted, ted,
bem živlota a shovílVavejším názorem spoleonosti byl kdy mela již ve sv)"Ch prstech obrovskou energii, aby
znaClI1Ieprot1i' dobám nedávno minulým rozšíren i provYJ;I1odelovala-po svém svého Adama z hlíny, ted, kdy
dloužen; v té štastné dobe zárí a podléhají všecky napoznala už štestí zázracného oplodnení, ono ošetrování
porád púsobení j,ediného fluida - lásce a jejím hrám.
a hÝckání cehosi zrajícího, co narodí se z její krve a
At tak ci onak, pro ženu jakéhokoliv stavu a púvodu lásky a se všemi znaky vytouženého ideálu?
není doby nad tu více vzrušující a plnejší. Trikráte
Opona spadla s krutým šelesternírn. Nic I!1epomáhá,
beda tem, které osud z nejaké príciny vylouCii,l; nic neže žena stává se svým vlastním soudcem a pátrá a
váží úzkostlive viny, jichž snad nebylo a vúbec není.
nahradí jim už nikdy nicím krivdu tak težkou a prímo
tragickou. NtmJÍ jich na štestí prí liš mnoho: není snad
Koneone den, kdy odríkání zjevuje se jako pokušitel,
dívky tak odpuzující - fysické a psychické mrzacky
aby ji svedlo k zapomenutí na nemožné a k resignaci:
tehdy teprve nastala chvíle, která obnažuje cenu a Pllvyjímajíc - ahy v té ci jiné fo'rme nehylo jí dáno pocít itii ono 'Sladké slábnut,í srdce proti srdci. které samo
vod ženy logicky jas,~,e a pri tom cynid<y, bez jakéhojiž je vzdáváním. Príroda ci búh sám, zdá se. nutí lidi koliv stoudného zahalení.
milovat se i proti jejich 'VLlha je to dobré tak: nic lepNespocetné jsou varianty;
typicky príznacné pro
šího nad to nebylo rnikcly vynalezeno. Príliš hrzy však
žC:'nudneška jsou však jenom asi tri výsledné dráhy:
nadejde chvíle, kdy nevyhnutelné pohasínámí lásky. kteI. vecné milenky, 2. dobré ženy a matky, 3. il11'telekrá prece nemúže zústati denlním cMebem, zpLls'Obuje, tllálky, které se z melancholických stav II své resignace
že se oci míjejí plaše a vyvstává nová, krutá žízen a nikdy nedostaly a StLlnou v dúsledcích toho po celý
touha navrtJ,tit se ješte alespon jednou, byt i po kolenou
~ivot.
a pres nejtvrdší kameny, do ráje.
Typem nejvzpurnejším
a v dúsledcích toho i nejMálo je lidí vúbec - a ješte méne žen - schoprn,)'ch bednejším - jsou ovšem predevším milenky. Jejich já
tolikeré težkokrevné a hrubozrnné prizplt's,obiw)sti, ja- je címsi zcela neprekrocitel,n,ým a jejich histrionská vášen nevybíjí se ani po stu dejstvích: co na tom, že veckou vyžaduje neúprosne od nich tento hroZJn~'div; težne obnovovaný Adam v jejích dlaních nezjevuje jim
ko je presvedc()l\lati je - jako jsme težce kdysi preani svúj 111IízcepožívaC11)' vlastní oblicej? Pokud má
svedcovali sebe - že Inení úlevy. dokud nevykrvácí
zcela sveží víw ve sk\'elé bohatství života a nenahradí
zuby, které v úsmevu svítí, pokud ruce, které v dané
chvili neváhají a stisknou, je treba žádati si VLlbecneji líný proud resigll10vane strízl,i vé rozumnosti. Tuto
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00 lepšího? Muž jako muž a u všech, které poznala,
vltl láska jediný jenom cíI; postací býti dostatecne
douone krás'l1ou a platit za to cenou primerenou; a
ná cena není príliš vysoká a žádné ponížení dosti
boké. Poznáváme je prvním pohledem, tak jsou celé
"Je udelány; ani v padesáti létech neodkládaj,í ješte
é kadere a emailované masky; i když nejsou ženami
íce. mucí dále katansky svá zvadlá t,ela a nutí k jemým pruhybum znavel11'ékyc!,e; co na tom, že partner
profese neostýchave nastaví ruku a žádá o bakšiš?
á ho mít; a všechnu dustojnost ženství k tomu.
ojem práva na požitky mládí a lásky je den ode dne
žnejší a prijde snad i kdysi pro vecné milenky
, kdy hrani>Oestárí bude odsunuta až k samé hranici
ti; moderní kosmetika a modenní životní názor
užu budtež pozc1raven,y!
eskonale a blahodárne pocetnejší je armáda hod'ch matek-žen; tím ovšem lI1ebudiž recenJO, že životní
ise jejich jsou mnohem nadnejší. Až príliš dl,bre je
áme, ty mladé maminky s výrazem od íievyspá:1Í
'10 svežím, opatrující malinké své hejno ve dne
noci; známe i statné ctyricáooice, které se vycerpájí za den i cinem, aby pomohly detem, zarizujícím se
hudíky konecne samostatne; a denne potkáv[,me žey-stareny, 10 než opírá se muž stárím schátralý, aby
vedly se s ním venku na slunícku. Tak to má týt a
prirozené, pomyslíme si a po prípade úsrr,evem poavíme; po bohate naplneném, úrodném živo~e krás, a dobré stárí; a kéž by l11ášživ,)tni údel byl po-
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<,I-:)'chstykLt, které vybudovalv v ústranÍ,· hystericky jecivým plácem, matky, nesnášející hlasit)r -chechtot detí
a manželky, jejichž manželé octli se více než jedenkrát
y pokušooí hráti si s nejakou zbraní. Bytosti života neschopné, na než se v nicem 1J1emohlopocítati, neurasthenický materiál pro sanatore, drevo, z nehož --- jak
ríkává kterýsi psychiatr - nikdy nehyly rezány foš-ny,
ale housle. Proto snad nebyly jejich bolesti žity 'tak
z('ela nadarmo, ale promenily se znenáhla ve zjemnel'Uu
kulturu ducha 'nósledujícíh'U pokolení, c'Už snad mohlo
by jim býti v jejich predcasných - at už skutecných ci
žínenkov)'ch - hrobech jakousi útechou.
Dost již zarl11ucuj.ících bilancí, které vubec nemOhO\1
1~·ti ve strucné forme doloženy a s'nadno mohly by
'vésti k irq11lisujiÍcípoznámce, že sl1lad smrt musí být
lepší než údel ženy; a prece jen nikdy ješte neprestal
se jimi vesele a pestre hemžiti svet. Lépe bylo by hledati k,oren zla, jehož existuje v živote ženy až tak mnoho. Zní t.o nejspíše jako pa:radox, ale logický záver zustává vlasbn.e jenom jeden: príliš mnoho je síly, vLtle
a lásky v že11Ie
, takov)r nadbytek, že proste není možll1.o
dokona le toho využíti. Platí, to predevším o vlrstvách
sociálnc chránen)'ch; nebot hle: ženy z lidu, fysický
tvrde pracujíd.
nevykazují z pravidla znacnejškh
úchylek. Ony vskutku, zdá se, d'Uved'Uustáti obema 1110hama pevne 111Ia
zemi a zakotvuj,í ješte i jinde n{'ž ve
svém citovém rozpetí: proto darí se jim prekonávání
vecí, které ženy vyšších 'Vrstev omracují a posléze snad
i usmrcují. Selka, žena delníka, služka, matka mnoha
bný!
detí, nemající cast'U pro každé z \nich celou skývu chleAvšak kdo z n;\s ví, kolik ohromné životní síly bylo
ba, nevypadává pravidlem z rovnováhy a nepodléhá
trebováno, aby tyto pol{jojné'Ub~azy .:·odinného míru
nervovým krisím a bludLtm; bez zretelnejšího nárazu
y ocím kolemjdoucích vtišteny? Ejhle ji. tu mladou
prekonává ztrátu vlastnlího mládí, mužovy lásky, naroou ženu, jejíž nový domOlVjevil se jí kdysi tak
zení a smrti svých milých a nesouží se mnoho ani
lý, jak)'m ho jen mohlo udelat štestí, kterak pláce
v opuštenosti stárí. Není to proto, že by dost siline lidelostí a steskem nad faktem, že láska .není skálou.
sky necítila, je p111leschopna velikosti a obetovnosti až
že tomu tak vroucne verila! Všímnete si jí vyku krajní mezi: není však schoj1f\1anezdravých citovýoh
, nervove detským krikem ve chvílích, kdy se ptá
excesu. Snad jle t'U tím, že patrí stejne vecem živým
sebe samé: oož nebyla jsem opravdu stvorena
i neživým; hmota, protože j'e tak hrubá, 11Iadevše dobre
nicemu lepšímu, než abych se stala kojn'Uu a chLt~oU piluje a srovlnává v r<cwinn pohnl1té vnitrní vlny. Jen
ého andela nejzemitejší krásy, jakým je tento muj
pracující žene patrí veci této zeme a jm ji je dáno
v e \'lnící krikloun, hloupejší a necistotnejší než ktepožívati potešení jistoty. že síly, které vydala, leží za
oliv zvírecí mláde? Jsem ješte mladá a krásná. a kaní viditelne ve vykona,né práci, o níž Inení možno tráje lásky a krásy v živote - jen pro jiné? Ale já jepiti se pochybami v noci ani strízlivou kritikou nového
v chci - chtela hych a budu chtít -.
rána, Jej,ím osobním vlastnictvím a pojmem domova je
Konecne krikloun doroste a zmužní; pak odchází,
i svebnice s ciste vydrhnutol1 zemí i pekné pole bramiž by myslil jenom okamžik na prázdnotu. kter'Uu l)orlt a zahrádka, kterou tolikráte již zkr.opila svým potem, a chváb bohu. podarilo se letos prihospodariti
obe Zllstaví. OdešeL kdy práv,e i1ejméne byla prinový slušný kus a vydá opet kns porádné práce. Z její
vena a kdy nejintensivneji žila s jeho mladou bujaI, a ponechá,,;t jejím loktLtm ješte jedin)', poslední
ruky vyšla nedelní mísa slav'l1i)-chbuchet a mléko, které
ek. muže, kter}' pozvolna ztratil ,·e službách ropodává detem, jiste prot'U chntná jim tak dobre. že nebylo menš).J;lozájmu pri obsluz.e Inemého tvora jako pri
nejposlednejší sílu: a ona žije ješte, žije stále.
obsluze rodiny a detí. Její pozornost, ctižádost a toud ješte clychtiú a schopná cinné lásky, i když není
ha uplatniti se došla mnohostranného
rozvetvení ve
'ze nikoho, kdo by si žádal, aby ješt,e žila.
"šech
oborech
a
stejne
duležitého,
prehledného
a uži, ani heh života techto uoráJ~ch a dohl)rch, které
tecného; a zdá se opravdu, že dobre vydaná síla jedine
a tolik prohloubily, že prestaly konecne vLtbec myje schopna vykresávati z lidí 1J10VOU,
zrOvna tak dobrou
na sehe, není .nejsnadnejší. Prece však nekonecne
sílu.
í je;te ·nežonech, které se s resignad nikdy nesmí. eznají jin}'ch výhoju, krom onoho ztroskotanéh(;
Práve jako u mUŽlt, žijících ciste intellektuálne
muži: a prodelávají ted osamelé veškeré fáse SVl-v pomerném fysickém blahobytu, príznaky stárí a smrti
dostavuj,í se o celá desíti\.etí dríve -" tak i u žen chrámut'l1éhopekla v passivní renitenci: všechny svetlé
nen)'ch hospodársky fysické i duševní stárí ohlašuje
kuteontého mínt pozdravují plaše nedltVerivým
vvem rekonvalescentek, aby o to snadneji podlehly
se takrka bezprostredne po odkvetn lak asi dvoutreImu chladnému nárazu nových útrap. Minulá getinovém funkcí pohlavních; je možno ríci, že vetšina
žen sotva ct\'ricítilet,'ch doúctovala se životem do té
vym1co"ala se premí rou podobných typu: to
míry.
že sot"a naléz5. v sobe chuti, aby cokoliv prici"echny ty churavé poustevnice, neznající prátel-
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nila ješte nebo dodala. Pracují málo a jednostranne
a casto je jim vyplnovati cas malými nicutkami; vzhledem k nahromadené ohromné potenci cinu je zrovna
zázrakem vule tato krute malodušná výchova k tak
relativne užiteoné malosti. Zpohodlnely a zlenively;
nechce se j,im myslit ani plne žít; a prece jen pohádka
o slabé žene není než poverou; jsou silnejší než je jim
zdrávo a casto energictejší ješte než muž; síla špatne
absorbovaná Pllsobí však destruktivne jakousi vleklou
otravou.
Kéž by prišla doba, požehnaná vŠemi poklady míru,
a ženy k tomu uzpusobené mohly by samy obstarávati
c!ltm a zahradu a pri tom vke rodi6! Kus zdravého
amerikanismu; a okolí mest by rozkvetlo v království
, šest dcer - je vLtbec
ž,en jedinou zahradou! Šest S Yil:JJu
možno predstaviti si více prekypujlícího bohatství? Že
nemá žena dneška k úk01llm tak nadlidským dost 11ervu? Mladé matky plácí únavou jlen proto, že maj,í pouze deti, dve; naše babicky - dí povest - pri osmi Ineplakaly; a deti.se mely pri tom líp. Smutným a bezdetným bylo by krásné naložit tíhu a
úkoly verejného života; hoj, jak by pozvolna nahyly
hlasu a rvaly se jako kdysi sausculotky bojovaly! Chilpaly by se výdelecných povolání; dobre by pracovaly a
ochotne vydávaly pocet ze svých ciin,u, nebot lt1icemne
ubohá je bilance zbytecne prolit)Th slz.
A vecné milenky? Tato štastná doba míru hyla hy
jiste i vekem humanity a doprála by jim bez protesttt
dobu matrikálne doloženou ku vykooávání málo vzlt1ešeného jejich poslání; a až. by se jich, málo již vábných, zhostila spolecnost, byla by pro ne reservována
všechna v01lt1ámísta biletárek a gaJrderobierek ve vinárnách a barech, kde - spoutány bariérou - smely
by noc co noc prihlížet k rejum mladších blažených
družek, které - a bylo by jim to patricnou útechou drrve ci' pozdeji po nich na jejich drevehé trút1Iy také
zasednou.
A'ltg. Forel:

,:
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Dnešní zlocinnost ve svetle psychiatrie.
Je verejným tajemstvím
a faktem, že se zlocinnost svetovou
válkou znacne rozšírila a to nejen ve státech, které mely na
válce úcast, ale i v neutrálních.
Samozrejmé
príciny toho jsou
]'uzné, jest však jasno, že válka zvetšila pocet zlocincu a mnoho
dríve zastrašených
zmenila v ukrutné zlocince. Nejen tat~ pOJ
slední válka vyznamenává
se temito následky,
nýbrž každá
válka prináší tytéž zjevy, ovšem v ruzné míre. Velmi zají.
man)'Il1 dokladem toho je kniha prof. Artura Bohtlinga »Friedrich Cesar Laharpe(
(nakl. Ernst Bircher, Bern 1925). Nalé·
záme v ní až do podrobnosti
zcela podobné zjevy od let 1785
válkách. Vypadá to, jakoby lidstvo
až 1815 po napoleonských
zustalo nezmeneno, ale i nepolepšitelno. Cesar, Alexandr, Attila,
Napoleon a - 1914 až 1925.
Chceme-li vyjíti ze všeobecné bídy, z války, a blíže posourliti nejdlJ1ežitejší
cinitele vzrustu
zlocinnosti,
najdeme
nejdríve dva:
I. nhné príciny, jež dlužno odvozovati z milionleté dedicné
prirozenosti lidstva, ale také z individuelních,
stále se menících
vloh jejich kmenového pllvodu.
z. Faktum, že moderní dení a pokroky vedy stále více a
více kombinují
na naší malé zemekouli vzájemným
míšením
krve ra<;y a ruzné odrudy Linné-ova Homo sapiens a tím zároven otevírají lidstvu nové obzory.
Faktor 1. zustává témer beze zmeny, naproti tomu faktor 2.
se mení rychleji každým kulturním
pokrokem. Pro psychiatra

2. dubna 1925.

j&OUoba cinitelé stejne duležité. Tento 1l1UZenejlépe rozsouditi
mezi rychle se rozvíjejícími
faktory naší bídy, které mnozí
posuzují
príliš jednostranne
podle svéhO' zaujetí.
Psychiatr,
který, jako já, je zároven nervovým lékarem a psychoanalyttkem, má povil:nost nejen vyhledávati
príciny a vcdecky je
objasnovati,
nýbrž proti nim i v živote bojovati a tímto zpu.
S0bem bráti úcast n:1 pokroku a ocištování naší kultury.
\' prvé radc prichází v úvahu stoupání vášní, predevším kolektivní nenávisti proti ruzným neprátelllm. V dnešní dobe, kdy
tbk hraje živelnou roli ve vybavování
našich vášní a našeho
rr.ínení. je stoupání této mylné nenávisti ve vetší míre zpuso,
bováno neprestávaj ícími libustkami
mnohých nezodpovcdných.
podplacených nebo nepodplacených casopisll, které znovu a znovc
kážou a holdují rozbrojiim ve svete. Zde máme co ciniti s kolektivním
zjevem, lec v úvahu prichází i individuum
samo
o sobe. Je potrebí jenom nalézti urcité náznaky hysterie nebo
ostatních abnormalií mozkové cinnosti, nechati onemocniti t. zv.
psychopaty nebo neuropaty více neb"5 méne »válecnou psychosOU«, která je dovede budto k šílenství
nebo k zlocinnosti.
Prichází se zde k rllzným, vzájemnc se lišícím prípadllm, které
remuže krátký clánek dukladne probrati.
Jedním z nich je dedicne eticky defektní clovck; válka a
doba povále61á pOSKytují mu vhodnou príležitost
ukojiti pod
rouškou patriotismu
svO'u krvelacnost
a sexuální choutky a nevinné niciti: jedná se zde o lidech, kterí se dríve ze strachu
pred trestem neodvažovali
k podobným cinum. Svetavá válk:1
ukázala mnoho podobných prípadu ve všech stavech a zemích
a dala jim príležitost vystoupiti z úkrytu. Jiný, nikoliv defektní
ve smyslu predchozího,
který by nebyl tak krute ani blahovc1ne založen,
"ztratil kompas«
a tím také možnost prímé
cesty. Provádí zlocin ve stavu cástecného polosp~nku a považuje
jej dokonce za dobrý cin. Nejzvláštnejší
jsou zlociny páchané
normálne založeným clovckem z dúvodll mravních, který vidí
ve zlocinu altruistický
cin. Tito lidé chtejí na pr. zavraždením
csoby _ které vlivem stranického
tiskl! pricítají
vinu na ne·
l!tešených pomerech v zemi - osvO'boditi vlast a jsou pripra.
veni na to sami se obetovati. Vyskytují
se jiste i necestní,
podplacení "hrdinové«, lec tito patrí dO' jiné kategorie. Myslím,
že zde zlociny spocívají na mravním vzrušenÍ. Tímto zpusobem
byli odpraveni' Rathenau,
J aures a mnozí jiní zasloužilí mužové. Samozrejme
nemohou
být vycerpány
v tom 'clánku
všechny príciny, jež pusobily. Ješte mnO'ho jiného vezelo za
tcmito zlociny. Odkazuji zde na svr)u knihu "Sexuální otázka«.*)
To, ce jsme v posledních letech zažili na sprostých zlocinech
hez politického pozadí rázu Landru ve Francii a Haarmann·
Denke v Jemecku, jsou predevším ciny sadistu a pederastií
trpících
osob, které své zlociny pášou nejen na odrostlých
mužích a detech, nýbrž i na ženách, zlociny, které chtejí nezrídka ukrýti
jakO' úcinky války a poválecné
doby stejne
jakO' ~adistictí ucitelé ospravedlnují
nespravedlivé
jednání se
žáky predstíráním
zaslouženého trestu.
Konecnc vyskytují se i jiné kategorie zlocinu páchaných ze
zoufalství bídy a hladu. Príciny jejich dlužno hledati v sociálních pomerech a patrí spíše do sociologických problému než do
psychiatrie.
Ptáme se: odkud prichází tento odstrašuj ící a stále do ocí
hijící duševní stav našich vrstevníku?
Neúnavnc musí zde být
varováno, i když si zrovna každý z nás neuvedomuje
váhu
svého provincní
na tomto stavu nenávisti.
»Válka a alkohol
jsou nejvetšími škudci lidstva,« pravil v roce 1<)13 Popowitsch
na protialkoholním
kongresu v Miláne. Mel více než pravdu?
Musíme potríti oba tyto škudce, v nich dlužna hledati koreny
našeho nejhoršího duchovního stavu.
'.

*) Ceský prekl~d

vydalo

nakl.

Sfinx,

Praha.

P rítom
Co zpusobila válka, vidí každý kolem sebe témer vlastníma
. a. Zatím si nikdo neuvedomuje
vlivu alkoholu na celkový
v lidstva. Sledujeme-li následky požívání alkoholu, zhrozíme
jich, a kdo si je jednou uvedomí, musí priznati, že jsou
v principu vždy pijáci, kterí svádí lidské massy k násiltem. Nebot neutešenými pomery - a kdy nejsou zlé casy?
a nervovým zhroucením ztrácí národ míry. Alkohol je príou více než poloviny zlocintl, pusobí mocne ve ~ na venekou nákazu u mužI"!, velký pocet detí pijáku
znetvoruje
'oti, trpaslíci atd.), zkracuje prumerný
lidský život více než
10 let a plní chorobince blázny. Krome
toho ochuzuje národ
pracovni sílu ku prospechu majitelll hostincu a líhového pru·
yslu. Po tupující hloupnutí pijáku, jež brání dalšímu dušev.
u obohacování, jsou následky našich pijáckých návyku.
Válka a alkohol jdou. ruku v ruce a navzájem se podporují.
yž je jeden nesnesitelný, zavolá se druhý na pomoc:
moderní
t volí zdravé lidi za potravu
deJllm a utešuje
je vínem
ako Nemci »tehdy« u Remeše sc šampaúským
a Francouzové
Belg-il:anyse zvetšováním denního prídelu vína pro vojáky)
prostitucí, která je syfilisuje, zatím co se zachral1ují mrzáci
nemocnÍ. Tak se opakuje historie v ruzných obmenách, zaraliujeme idioty a pripravujeme
zdravé o život.
Jsme zvyklí považovati za blázny a duševne choré jen ty,
ož jsou zavreni v chorobincích. Tito nemohou býti od norálních lidí - nebo naopak tak presne rozlišováni
jako
á barva od bílé. Konecne
mají pro spolecnost malou duletost težce nebo ncvylécitelne duševne .:horí, kterí zllstávaj í
závorami ústavl!. Mnohem nebezpecnejší
jsou, zvlášte za
Ikv, zhora uvedení poloblázni, kterí zustávají na svobode.
lu,ím znovu opakovati, že naše zastaralé
trestní zákony,
ré ješte stále spocívají na rímském
právu a na zákonu
platy') (taliou), musí být úplne a radikálne
zmeneny
ochranné zákony platné pro všechny, namírené proti protiiálním lidem, rozširovatelum
alkoholu,
proti zosnovatell1ll1
ek, proti zbídacelému tisku, ktcrý zpllsobil vcera vraždu
thenaua, Jauresa a jiných a až do posledních okamžiklt vedl
éž kampaJÍ proti Ebertovi.

Doba

a lidé

,Knížata a žebráci v Nemecku.
ciální život nemcckého národa se 'zmenil pronikave v dobe
ace papírových penez. Vynorily se nové trídy - tech, kdož
le nahromadili ohromné zisky z divoké spekulace v cizích
tách - a staré trídy zanikly nebo utrpely hroznou pohromu.
zásadou nemeckého sociálního života dosti skvelou a
tou pro cizince, jenž ji pozoruje povrchne - tají se ohro
jlcí kontrasty.
trémy bohatství, extrémy bídy lze videti v Berlíne i ve
velkých mestech nemeckých. Pod povrchem každodenního
, zdánlive docela blahobytného,
jenž má dosti penez na
u potravu, na skromný komfort a trochu luxu, je mnoho
VDovánía nuzoty zteží živorící. A vnikne-li cizinec pod
povrch, pokud pod nej vubec muže vniknout,
vidí
duševním živote nemeckém stejné kontrasty
názoru, filo. , citu, idealismu a predsudku, vidí staré ideje v konfliktu
eami novými a všeobecný duševní neklid.
e jest obraz jednoho extrému v spolecenské stupnici. Ci, který jej pozoroval, si pomyslí, že nemecké nárky na
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podvod

a že Nemci

jsou

dosti

platili všechny reparace, z nichž se vymykají.,
Jeto
výjev z berlínského hotelu "Adlon«,
nedávno a jenž se opakuje den co den.

bohatí,
jejž

aby za-

jsem

videl

Veliký sál s mramorovými
pilíri, vykládaný zlatou mosaikou,
teple osvetlovaný zastínenými lampami, je naplnen berlínskými
kefasy, šíbry. Poprsí nekdejšího nemeckého císare, s knírem nakrouceným vzhuru, a s okrídlenou prílbou shlíží výsmešne na
tuto republikánskou
spolecnost. Revoluce a republika neublížily
této chásce ani v nejmenším.
Ba ani "inf1ace« je nepoškodila.
Oni se nejak zmocnili tajemství,
jak promenovati
bezcenný
papír v skutecné bohatství.
J

Ženy jsou odeny prepychove. Stojí asi ohromné peníze tyto
muže, kterí jim líbají ruce a objednávají
pro ne drahá jídla.
Jsou to vetším dílem mužové stredního veku, s vlasy krátce
ostríhanými, tvrd)'ch rystt a supích ocí. Ve dne sedeli v "Adlonu«
nebo v jiných hotelích s cernými aktovkami
a mluvili o penezích, penezích a penezích. Tu jste mohh zaslechnout
poctárské diskuse, v nichž lítaly tisíce a miliony marek. Nekterí
z nich, ba snad vetšina, nejsou puvodu nemeckého. Mají rysy
orientální,
nebo také slovanské. Jeden z techto lidí nosí cást
svého bohatství na prstech. Jeto
mohutný, hezký muž a sklání
se k nalícené dáme, jež mu neco šeptá a ZÍrá na jeho levici
jako pták omámený pohledem hada. Si prstu toho cloveka srší
ohnostroj
blesku. Má na trech prstech sedm, prstenu s velkými
zárivými diamanty.
Klikatou chodbou mezi preplnenými cajovými stolky prichází
rada manekýnek.
Každé devce se pohybuje rytmicky,
s roz·
pjatými pažemi. Mají na sobe kožišiny, pohádkovité
a velko·
lepé kožišiny, dovezené z Ruska, jak myslím, kožišiny,
jež
nutno vyvážiti zlatem. V malém salonku nad cajovým sálem,
o poschodí výše, se delají dobré obchody. "Musíte mi koupit
takový kožíšek,« povídá malá nalíceni dáma muži s diamantovými prsteny. Muž omakává jeden z kožíšktl a smeje se na
dcvce, jú v :1ern vezí. "Kolik' to stojí?« V americké valute
je to pet s~t dolaru.
V hutelu »Adlon" je život velice nákladný,
a pres to je
hotel preplnen lidmi, kterým se žádná suma nezdá príliš velkou.
Zde je bohatství, luxus, krása, lesk. Anglicané nyní už nebyrllí
v "Adlor.u«. Odstrašily
je
ny.
To je jedna krajnost bf'rl,'ISkf'ho rivota. Zde je druhá! Je to
v scverních kunc:inách n i~st:;, v nuzné ctvrti. Tam stojí ohromný
blok kamennych budov, ckro vedle okna, jako nemocnice. Namestem Be,zývá se to N a l' h t a s y I. r,cclellárJ;a, vydržovaná
!ínein pro lidi bez domova a bez i,ráce. Prišel jsem tam jednoh,) vecera v šc~t hodin a budov:l byla už hodinu preplnena
témer ctyrmi tisíci IIltlžt, a žen a krome toho tam bylo i neco
detí Ti lidé jJrlch~zcjÍ v pet hodin. Když dostali šálek polévky,
jsou zavíráni ve spacích síních až do šesti do rána, kdy je zase
vypouštejí
na dlažbu ulic, aby si našli práci, mohou-li - ale
oni ncmohou.
St<mul jsem u vchodu do techto spacích síní s reditelem
útulny, clovekem bystrého rozumu a dobrého srdce. V každé.
z techto dlouhých, holých místností jsou rady železných postelí
bez žínenek a pokrývek.
Není potrebí pokrývek, nebot je zde
ústrední topení. Místnosti
jsou pretopené k zadušení.
Zápach
z lidských tel a z vlhkých parících se šatu plodí ovzduší, jež
lT'ne uderilo do tváre a pusobilo mi nevolnost. Ani jediného
otevreného okna, jímž by unikaly otravné výpary. Lidé leží na
svých lužkách nebo sedí v hlouccích a hovorí. Když jsem tak
stál ve dverích, dívali se na mne zvedave a divili se, co chci.
Mnozí z nich jsou hoši velmi mladí - chlapci - s dobráckým
výrazem v tvárích a s oduševnelým
pohledem. Je to ten typ
mladých mužu, jichž jsem videl za války ve Flandrích
a na
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Somme tisíce. ] iní zase jsou vychrtlí VOUSáCI, S ocima hluboko
z<:.padlýma.
"Kdo jsou ti lidé?« ptal jscm sc i'editele; "Z jaké vr~tvy
pocházejí?« Reditel mi to rekl za dvermi, jež zasc zamkl. J SOI:
to lidé ze všech možných vrslev - universitní
studenti, starí
profesori, doktori, advokáti, prí rucí, stroj níci, delníci, básníci,
artisté, zlodej i a aristokrati.
Aristokrati?
Ano, tu a tam. Pred
casem zde meli "Freiherra«.
Byl také zlodcj, clovek zcela
ztracený.
Jiní zase Jsou lidé poctiví, kterí se dostali pod
kola života. Jsou bez práce bez své viny. Jsou proste neštastní
v tomto krutém svcte. Nejvíce' musí být líto mladých hochiL
n.edi tel delá. co mu.r.e, aby jim pomohl, snaží se je držet opodál
secr ••nky.
i 'roc!Iázel jsem sín za síní a v každé bylo dve ste až tri sta
1I0cle;':nikll, v ka.ld~ tcn te.plý, vlhký, zkažen)' vzduch, v každ~
pln;:> bídy, nemocí a zoufalství.
V jedné velké místnosti byly
rudillY; muži, ženy a deti spali tu pohromade. Byli to Poláci,
kterí v léte pra.:ují na polích. V jiných síních byly ženy -ubohá stará strašidla, cesající si vlasy, mladá devéata, opuštená
v ohromném
meste. Potom místnosti plné nemiuvJlat, narozených z tragického života k tragickému
životu.
0Jevidel jsem nejhorší z místností, kde nakažená devcata, se·
br"ná z ulic, pláci, rvou na sobe šaty a kricí v záchvatech hysterie. Tam jsem jít nechtel.
Tato noclehárna je dobre zorganisována.
Kuchyne jsou skvelé.
Ochutnal jscm polévku, jež se dává k veceri všem, kdo prijdou.
Chutná jako ovesná, a je docela dobrá,
ale myslím, že bez
chleba nenasytí valne žaludky vyhladovelé. Jsou tu i lázne, pn;
ty, kdo se chtí vykoupat, a pece na odvšivování
šatstva, nebot
odev vetšiny techto lidí je zaneráden hmyzem v míre str'ašlivé.
Do tohoto útulku pro lidi bez domova pricházejí
vecer co
vecer davy uboh)'ch trosecníklt, mezi nimiž a smrtí nestojí nic
než šálek polévky a tento di'tm milosrdenstvÍ.
To je protiklad
hotelu »Adlon«.
:,1ezi temito dvema krajnostmi
je prumerný
nemecký život,
procházející
cetnými odstíny lopotné nuzoty, skromnické
sluš1Iusti, pohodlného
domácího života, ucházejícího
blahobytu bez
valných prebytku
na prepych,
casto bez dostatecných
prostredku k úplné výžive. Pracující
vrstvy Berlína i jiných velkých mest jsou na tom mnohem lépe než v období inflace. Ale.
spon dostávají
mzdu ve skutecných
penezích, jež nepozbudol.:
hodnoty, než se promení v jídlo a odev. Ale nejsou to mzdy
vysoké. Myslím, že predstavují
o málo více než polovinu mzdy
placené anglickým delníkum téže trídy. Nekvalifikovaný
delník
má pet marek denne. Tolik mel hoch obsluhující zdviž v mém
hotelu. Mne stál obed v hotelu druhé trídy pul sedmé marky,
polévka, príkrm, sýr a káva. Za pet marek bych byl v Nemecku
umrel hlady. Nemecký delník z toho nejak žít dovede, ale to
je jeho tajemství, a on z toho neztloustne.
Težkým problémem je pro delnické rodiny Berlína a jiných
velkých mest cinže. Delnictvo preph'1uje vlhké sklepní díry beze
všeho svetla. MltŽete se do nich podívat mrížovím pod úrovní
Fruchtstrasse
a Blumenstrasse
na východe Berlína. Deti z techto
doupat kosí tuberkulosa.
Videl jsem mnoho takových malých
trpitellt ve školách na volném vzduchu, kde se i v zime ucí,
jsouce zahaleni studenou mlhou a v prestávkách
jsou prosvetlováni ultrafialovými
paprsky.
Podpory v nezamestnanosti
jsou v .Nemecku nepatrné a platí
se jen po 26 nedel v roce. Videl jsem dva bratry, jejich otec
padl ve válce a matka zemrela. Starší hoch nosil ješte starou
zelenou bluzu z dob válecných - šest let po prímerí. Byl pet
mesícu bez práce a dostával týdne 6'90 marky. Vypadal podle
toho. Mladší dostával jako sirotek 6 marek týdne. Oba meli
obliceje barvy sklenárského
tmelu a kolem ocí cervené kruhy.
Byly to "Deti boure« z dnešního Nemecka.

2. dubna

Nemectí delníci, zvlášte tovární, naríkají si trpce na dlouho!.:
pracovní dobu pri mzde, jež nestací k uchování telesných sil,
'vr Porurí
pracuji mnozí jedenáct až dvanáct hodin denne, nckterí docela i ctrnáct hodin. Dortmundští
delníci v hutích tráví
dvanáct hodin denne pri vycerpávající
práci. Slyšel jsem v Berlíne o cloveku, který pracoval denne 9 hodin za 15 marek týdne
a krome toho ztrávil den co den ctyri hodiny jízdon do práce
a z práce.
V továrnách
a dolech se zamestnává
cím dál víc detí, jež
dopllí.uji mzdy sv)'ch rodici'l. Všechen nemecký prllmysl je za'Iožen na bídne placené práci, ale ceny potravin a pri'lmyslových výrobku zustávají
pres to velmi vysoké, protože je nedostatek kapitálu a špatná obchodní konjunktura.
Proto není divu,
že procento porodu není v I\'emecku tak
vysoké, jako bývalo. Francouzové
z toho budou mít radost.
Uerlín míval Vždycky nižší pr·::>cento než ostatní Nemecko, ale
klesl z dvac~ti promil1e na devet. Má nejnižší éíslLi porodu ze
všech hlavních mest evropských, nevyjímaje
Paríž. \'etšinou je
v rodine jen jedno díte. To svedcí dostatecne o drahote živobytí v Berlíne.
V delnických
vrstvách
vyšly velké rodiny
z mody.

*

Zašel jsem si na universitní
prednášku
a všímal jsem si
spíše posluchacstva
než pi'ednášky, ackoli nebyla nezajímavá.
Vetšina studentll a studentek
byla odena tak ošumele, že si
neco podobného nelze na anglické nebo americké
universite
vubec predstavit.
Rukávy kabátu otrepané,
kalhoty, jako by
v nich spali, a já jsem zvlášt litoval devcat pro jejich ubohý,
obnošený odev beze vší ladnosti a beze stopy dívcí marnivosti.
Stejne tomu bylo v starém baráku
za chudobným
koncem
Friedrichstrasse,
kde mají studenti v dlouhých, holých místnostech svou mensu, v níž platí za obed neco- k marce. V celém
tom zástupu mladých lidí sotva byl, jak myslím, jeden, jemuž
by zbývalo na trochu komfortu a radovánek, jež ciní v štast.
nejších zemích universitní léta puvabnými. Ale pres to myslím,
že by tito nemectí studenti,
pokud se týce skutecných vedomostí, shlíželi pohrdave na americké. Universitní
život má prc
vetšinu z nich jen jeden úcel: aby nabyli vedomostí, "odríkají
se zábavy a tráví své dni v lopote.« V dobe inflace pricházelo
na berlínskou universitu mnoho cizincu, takže mela 14.000 posluchacu. Když se marka ustálila, odešli tito Poláci, Ceši aRa·
kušané a pocet studentll klesl na 7000.

*
Lépe než inteligence (menší úredníci státní i soukromní)
žijí
hokynári, obchodníci a malí prumyslníci,
jimž se, jak se zdá,
vede dosti dobre, tu a tam velmi dobre.
Ti tvorí zámožnou
buržoasii velkých mest. Mnozí z nich jsou })noví boháci({, vynorivší se v dobe inflace, kdy nabyli jmení hazardní spekulací
v cizích valutách nebo koupí obchodt"1 a továren
za pakatel
v znehodnocené mene. Dnes mají zrejme dost, aby mohli utrácet, a také utrácejí, pozbyvše starého smyslu pro šetrnost, jenž
hýval v jejich vrstve tradicnÍ.
Stací jenom zajít do restaurantu, jako je Kempinski v Lipské tríde, velká jídelna s buržoasní reputací, abychom videli, že se alespon cásti obyvatelstva vrátily normální casy. Rada místnost'
je naplnena muži
i ženami ze stredních vrstev, doprávajícíc
si hojne jídla, dobrých vín nebo piva, tešících se ze svetel, hudby, težkých dekorací a nebojících se cen, jež jsou vyšší než v Londýne nebo
v Paríži. Tato strední vrstva je odhodlána dopráti si po huben)'ch válecných letech - a také si doprává.
Nehaním je proto. Jen tak tak že unikli hrozné záhube. Ceho
by si bylo práti, jest zde i v jiných zemích evropských více
rovnosti,
méne vydridušství
na újmu špatne placeného delnictva a celé té masy težce pracujícího
lidu, který se musí

Prítomnost
rovnovat a zríkat v nuzné domácnosti, kde hlad stále ješte
tojí prede dvermi.
Mezi jednotlivci je v Nemecku dosud ovšem nesmírné bohaMví, jež se však nesmí pojímati za bohatství obecné. Nekterí velcí prumyslníci nahromadili
nesmírné j mení a mezinárodní financníci mnoho kapitálu pro nová dobrodružstvÍ.
To
jsou nová knížata.
Byl jsem na podivuhodném
diner, jež dával jeden z techto
magnátu, malý starík, jehož historie je úžasná. Bylo to v jeho
soukromém byte v ulici u Tiergarten.
Bylo to více než soukromé obydlí. Byl to palác. Vešel jsem velikým vestibulem
mramorovými pilíri do salonu podobného sálu versailleskému,
osvetlenému ohromným kandelábrem
z drahocenného
skla be-
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eztrestne kopaJi, a sebe poctivejší snaha je podobna
hoji s vetrnými. mlýny, jestliže vládnoucí kruhy mohou
ji lhostejne precházeti. Zdá se. že jsme pri tvorení
své ústavy na neco zapomneli: totiž na tu okolnost,
že sice i kure se brání, že však ústava sama o sobe se
brániti. nemuže a že vždy potrebuje nekoho, kdo by ji
hránil. Naše ústava je jiste velmi. dobrá, a chyba je jen
v tom, že se nezachovává. Ústava -obsahuje radu velmi
dobrých ustanovení, smerujících k zachování cistoty
poEtického života. O techto ustanoveních panuje však
mezi prakti.ky tich)' souhlas, že v prípade potreby je
možn-o se na ne vykašlati .. \ naši praktikové, 1 hužel,
mají dosti casto prípad potreby. Insti.tuce, vytvorená
ustavní .listinou, t. j. volební soud, porušuj'e velmi
nátského. Zdi byly ovešeny francouzskými
a flámskými
caklidne ustanovení této ústavní listiny, stanovící, že
lounv a obrazy velkých mistru;
z nich jeden byl rozkošný
poslanec nesmí -od nikoho prijímati príkazu. Dá-li se
op. \" jiných salonech byly skvostné bronzy a sochy, perské
nekdo do kriku, že je tu porušována ústava, je mu dovokoberce. velké di vany a hlazené stoly, zárící leskem pod zt!ulenQ kriceti tak dlouho, až ochraptí: pak zavolají prakmeným svetlem lamp. V knihovne byla sbírka prvotiski't netikové k sobe své redaktory a prikáží jim, aby o nem
lrné ceny, odhadovaná na miliony dolarú. Osm lokajll stálo
napsali., že je to nezodpovedn)- živel. Naše ústava stakresly v stylu Ludvíka XV., když spoleénost zasedla v jíe1ne - spolecnost všech velkých filmových hvezd berlínských,
noví nad všechny pochyby jasne, že »clenové N árodnÍho Shromáždení mohou býti ustanoveni placen}'mi
"emkyn, Dánek, Ru ek, Anglicanek a Americanek. Po každém
státními zamestnanci teprve rok po tom, kdy prestali
odu se podávalo jiné víno v sklenicích rozkošných pro zrak
býti cleny Národního ShromáždenÍ«. Ale - grau ist
hmat. Byl to velkolepý banket, jej ž dával ten malý ~tarík,
alle Theorie tmd ewi.g grún des goldenen Lebens Baum.
erý prý je z peti nejbohatších muži't Nemecka, jinak clovek
Když ministr Haherman, clen Národního ShromážusoM prostých a do krajnosti
obetavý k svým hostum ...
hý den vecer jsem byl navštívit Na c h t a s y I, který jc
dení, opouští z té ci oné príciny svuj ministerský úrad,
ým koncem spolecenské stupnice.
dává svuj ministerský portefeuille z ruky jen podle zásady: z rucky do rucky, a ješte v týž clen je mu doruTo jest nekolik pohledii na životní kontrasty
v Nemecku.
cen dekret, jímž je jmenován plnomocným zástupcem
ešte slovo o nemeckých životních názorech, ideálech, nadejích
Csl. republiky ve Vídni, což znamená placeným státpolitice, nebOl budoucnost Evropy závisí z velké cásti - poním zamestnancem. Prísaháme, že se nám tu nejedná
jde o válku a mír, snad zcela - na myšlenkách a citech
o osobu a ž,e k Habermanovi poci.tujeme dokoo·ce symnoucích dnes tímto velkým, silným národem. Nemci se dc
patie. Ale jde nám o zjištení, zda je dovoleno pokládati
míry zotavují z neurotického
stavu, do nehož nezbytne
ústavu za kus hadru a zda toto dovolení je všeobecné •
i1i upadnout po své' porážce, ze své dlouhé válecné agonie
ci se vztahuje pouze na cleny petky. Takové veci, jaké
nebot nic jiného to nebylo - a z ponížení, hospodárskéhc
se staly nejdríve s Tusarem a nyní s Habermanem,
u a duševní trýzne, jež jim porážka privodila. Nyní, jak
isou v podstate malické státní prevraty. Li.dskou strán. sr nemecká mentalita zmenila. Není již cerného zouku této záležitosti plne chápeme: je težko vyhoditi. vyví a tak se v mnoha vrstvách vyvinula docela jiná nálada.
sloužilé politiky na hnuj. Podstata obtíží je v tom, že
dýnský pakt, obchodní smlouvy s Anglií a Francií, uvolstále více lidí se zamestnává politikou profesionelne.
Pomri, oživení prumyslu, odklad drtivých povinností plaProto také neveríme, že by kdy byla u nás ochota zruleh, to vše ustálilo nemecký puls. Lid v celku myslí už
šiti. senát, byt se ukázal sebe zbytecnejším a nepotrebrozumem, ne vášnÍ. Tdeály míru nabývají opet ponenáhlu
nejším. Politické strany nevzdají se tak snadno tohoto
I moci proti ideálu síly. Extrémisté s obou stran byli nacas
ženi.
nejpohodlnejšího
pensijlního ústavu.
'»Právo Li.du«,
glossujÍc 1f ahermanuv odchod z úradu, vyslovi.lo dosti
jasne, oc jde: napsalo, že »dobrému Habermanovi bylo
vyslechnouti. a spoluprocítiti plác republiky v k'ruté hospodárské krisi a nezamestnanosti
v letech 1921 až
'923«, a vyšvihlo se dokonce k pathosu, poznamenavši.
tava je k tomu, aby se nezachovávala:
takové po_o že »odcházeje z vlády, soudruh H aberman odchází
í vtlouká do hlavy prostému obcanu praxe politi.- s pravou rohespierrovskou poctivostí«. Nezdá se nám,
tran. Vzpomínáme, s jakou pécí a zájmem se
že by byl-o obzvlášte podaren' pri.rovnání »dobrého
H abermana« práve k Robespierrovi. Ale nejde o tento
valo pred peti lety na ústave ceskoslovenské redetail, nýbrž o smysl clánku »Práva Li.du«, kter)' se
y: jak se uvažovalo o každém detailu, jak se horášely príklady z Anglie, Franci.e. }\meriky, Belskr)'vá ve vete, že »bil se a hájil deln,icl<á práva a tento dobrý republi.kán má právo odejíti ze svého docas~carska, jak se predpokládalo, že je to posvátné
na nemž pracujeme. Dnes nám to naše tehdejší
ného úradu s uspokojením«. Staromoclní uspokojení,
í a plání pripadá snad trochu profesorské a jež poskytuje vedomí vykonané práce, je ve vlivných
l'0liti.ckých kruzích všeobecne považováno za nicotné,
í, když vidíme, kterak praktikové s vykasanými.
neprikládají u tanovením naší ústavy více moci.
tak, kdežto »dobrému Habermanovi. bylo- vyslechaml1 než kusu potištenéhQ papíru, do nehož lze
nouti plác republiky«, nám, kterí jsme také dohráci,
ozpakú zabaliti výslužku pro nekterou zasloužilou
jest vyslechnouti plác ceskoslovenské ústavy. Porušení
ou stranu nebo nekterou zasloužilou politickou
ústavy jest velmi jasné. Zbývá poohlédnouti se po prícinách a uvažovati, kdo nebo co muže zabrániti. takot. Sebe lepší idea vypadá trochu jako žalostn~:'
uichot e, když je dovoleno, aby do n,í prakti.kové
\ému pohrdání ákladními
státními zákony. Nemu1
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žeme se ubránit dojmu, že základní prícinou takovýchto prestupku je vedomí vedoucích politiku, že ~onec
koncu mohou si delati <:o chtejí a že nen,í nikoho kdo
by jim mohl prakticky brániti, když chtejí uspokojiti
nejakého ceskoslovenského Robespierra. Rozhodne nemají príliš úcty pred duchovní silou, která dle doslechul prýští z naší ústavy. S mocí fysickou by jiste zacházeli ohleduplneji. Zdá se, že by tu byl kus práce pro
žalostne nezamestnaný
inkompatibilitní
výbor nebo
pro právne šk.olené lidi v presidentove kancelári. Ale
inkompatibilitní výbor umírá na nezamestnanost, ponevadž se rozmohlo presvedcení, že pro cleny koalicních st~a? sotva muže pricházeti v úvahu prípad inkombat1blhty. Jsme toho názoru, že je treba uciniti pokus o vysvetlení této veci, pri cemž' je nám líto, že se
týká politika sympatického.
Ale nutno uciniti aspon
pokus o obranu ústavy. p.roto tážeme se koalicních
kruhu, je-li dle jejich názoru jmenováním Habermana
zástupcem csl. republiky ve Vídni porušena ústava ci
není-li porušena, a budeme tuto otázku opakovati ješte
dvakráte. Potom patrne uznáme, že nezbývá ,než také
- s prominutím - držet hubu.

Dopisy
Inteligence touží rozumeti kritikám.
,. ážený pane redaktore!
Prosím za prominutí,
Le Vás obtežuji tímto dopisem. Snad
jej budete moci použíti jako príspevku nebo dokladu k psychologii dnešního prttmerného
inteligenta,
címž by bylo ulehceno
mému svedomí.
Cítaje Vaše sti-ízlivé, vccnc a srozumitelne
psané úvahy,
uvažuj i mane, proc jiní píší tak, jakoby nebylo ctenárt"!. A
v souvislosti s tím napadají mne nekteré, bohužel asi málo originelní myšlenky.
Vám, jako žurnalistovi
a praktickému
sociologovi,
nebude
jiste neznámo, že dnešní literární
a zvlášte umelecká kritika
neteší se bývalé autorite
a výchovné moci. Valná cást této
kritiky zdiskreditovala
se svou bezcharakterností
a hašterivostí;
jiná cást opet svým snobismem
a pozérstvím.
Úpadek umcní
postupuje s úpadkem kritiky ruku v ruce. Hesla demokracie, lid,
kollektivum
atd. omílána jsou dnes do znechucení veškerým liberálním a socialistickým
tiskem; nejmladší
generace povýšila
»Iid« za. SVttj idol; ve snaze po zlidovení kultury a odstranení
veškerého prepychu zabíhá se do nejvýstrednejšího
primitivismu
a standardisace
(nové hnutí proti užitému ornamentu!);
pod
vlivem komunistické
ideologie vypovídá se boj veškerému individualismu!
A tu zaráží prímo jeden soucasný zjev: že totiž
všechny tyto snahy jeví úcinky práve opacné. Nejnovejší umení
a moderní umelecká kritika nejen že jsou neprípustnými
širším
vrstvám,
nýbrž nejasností
výrazu a exklusivností
stávaj í se
nesrozumitelnými
nej vctší cásti obecenstva vubec. Tak na pr.
kritiky nckterých deníktt i revuí jsou tak prošpikovány spoustou
termínlt technických
a tou merou precpány filosofickými
reflexemi, že jim rozumí malokterý
odborník.
Vecnost a výchovný cíl kritiky pušteny tu úplne se zretel.e. Nekterí lidé
jakoby trpeli epidemickou psavostí a slovní precpaností. Chce-li
se kdo státi profesionálním
kritikerp,
nepotrebuje
už zdravý,
neporušený, kritický instinkt
a vrozený krasocit. Stací, aby si
osvojil jakousi kritickou hantýrku a pilne se cvicil v literárním
žonglérství a muže beze všeho psáti na pr. O' malírství, treba
by trpel daltonismem.
Místo vecné, srozumitelné
kritiky, predkládáno bývá ctenárum
jakési nechutné filosoficko - estetické
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ragout, v nemž plave spousta jmen, cizích slovícek a bonmotíku. Nekdy ješte nad tím vším vznášíva se, jako nafouklá
pena, sofistika a duchaplnická ironie. Virtuositc, s jakou takový
literát rozmotává
své temné, nesrozumitelné
periody a obratnosti, s jakou využívá svého nevycerpatelne
zásobeného arsenálu nejroztodivnejších
slov a termínu, musí se clovek obdivovati a zdá se mu pri tom nekdy jakoby prihlížel obratnému
tanci mezi vejci.
Príznacná
je také zženštilost
velké cásti
kritiky a essayistiky. Ujímá se silne afektovaný sloh módních
rcIerentek
a jistých literárních
Svéhlavicek;
sloh štebetav}',
rozmarný, simulovaný
esprit, prepjatá extase. Osobitost je tu
zjevem vzácným, vzácnejším než se na prvý pohled zdá. Nebo!
snobismus a tatrmanství
obratne se skrývají
za hlubokomyslnými frázemi a pod lavinou ucených slov. Proti nálezum parížského areopágu není odvolání.' Jen tu a tam. sporadicky ozve se
nesmelý protest, ostatní prikyvují nebO' opatrnc, mlcí, neboi niceho se tak nebojí-·jako
odia reakcionárstvL
Radeji zdáti se
pokrokovými
i za cenu nepoctivosti a neuprímnosti
a tlumociti
v potu tvári nejzáhadnejší
moderní kresby a odkrývati v nich
netušene hluboký smysl »vibrující« linie, jakési hodnoty sociální,
všelidské a. buhví co ješte. V literature nejsou tyto zjevy tak
nebezpecné. Mezi literárními
kritiky, až snad na nepatrné výjimky , panuje dosud zásada, že chce-li nekdo provozovati literární umení, musí znáti orthografii
a syntax. a dbáti jich pravidel. Bal vládne tu namnoze i jazykový purisrnus. Ty všelijaké
expresionismy
a dadaismy souzeny po zásluze a bez pardonu.
H.ure je; tomu v umení výtvarném a v hudbe. Tam, díky bezzásadovosti
a snobismu kritiky, vyroslo dnes více umeleckých
nadcloveku a geniu, než kolik jich bylo v historii umení všech
vcku a národu. Tito nadcloveci dosáhli nejza;l;ších mezí v ignorování nejzákladnejších
elementu formy a s napoleonským gestem prekracují
nejprimitivnejší
normy lidského vkusu, jak Sl'l
nám jeví na pr. u cloveka jeskynního. Rozumná, strízlivá kritika ocejchována
jako profesorská
a zpátecnická
a prehlušena
efektními
polemikami
»pokrokových«
šermíri't ducha, jimž se
podarilo uvésti v rozpaky i mnohé poctivé lidi. Zdravý sensualismus a ovládání remesla jsou dnes príhanou. Následkem toho
l1:lhrnuly se do oboru umení zástupy impotentních
a zkrachovaných individuí a potiskují a pocmárávají
celé pyramidy papíru a plátna. Vím, že jsou ješte jiné príciny úpadku v umení
než neuprímnost kritiky (na pr. ta, že nejschopnejší
lidi absorbuje dnes obchod, prumysl a technika), to je však jiná kapitola.
Chtel jsem pouze ríci, že je tu nebývalá »kulturní« nadprodukce, spousta braku, šarlatánství
a že je proto zapotrebí více
než kdy jindy orientovati obecenstvo. A to je možné jen tenkráte, bude-li kritika
poctivá, uprímná,
nebojámá,
vccná a
,.rozumitelným
jazykem psaná.
S veškerou

úctou
O. Lysý.
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