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Politika
Proc nejsem komunistou?
Dr. Jan

H erben:

(A n k e ta.)

ejsem komunistou, protože js~m realistou.
Ponejprv jsem neco zvede.l o komunismu v 80. !etech minulého století. Krajan muj, vzdelat1ý kupec
v Kobylím, František Bezdek mladší, nasbíral si dat
a zpráv Q nekterých komunistickýich osadách v Texasu
do veliké knihy. Zemr,el predcasne. Cet! jsem zápisky
jeho pozorne, když jsem si rovnal látku pro svá P?k o len í. Komunism mne zajímal, protože mne zaJímal Bezdek, jeden z episodních hrdinu mé knihy. N cmohl jsem poznat, zdali František Bezdek, oklaman)'
životem na slovácké dedine a na jižní Morave vubec,
pomýšlel vystehovati s,e do Texasu ci zdali jen v roztouženém idealismu svém sbíral materiál, aby doma
pomáhal uskutecnit jeho blaženost. Jeho povaze bylo
ono podohno. Tenkrát jsem tedy poznal komuto í....
nistická zrízení nekter)'ch osad, ktedm se dobre darilo
s pocátku, po ktedTh však už za deset let nebylo památky.
V Ietech 80. jsem však poznával už také názory sociJ.li:smu. Z knih i z obcování s tehdejšími predáky hnutí
sociálne demokratického.
Proto jsem preložil tai(é
K o m li n i s t i c kým
a n i f eS! t Marxltv a Engelsuv z roku 1848, nepocítaje drobnejší clánky a informace o sociali:smu, jenž zachvacoval na pr. italskou
universitní inteligenci. Komunisti1cký manifest 'Ovšem
mne neuchvátil, nebot ani jeho kletby, ani jeho proroctví se nesplnila po 50 letech.
A ponevadž jsem studoval historii, a Tomek práve
v tech lletech vypsal hnutí husitské a táborskés podrobnostmi cetnejší~i
nežli Palacký, lsamozrejme hledel
jsem nabýt poucení o komunismu bratrstva husitského
na Tábore. Ne husité pražští, ale venkované na Tábore, když se zabra.Ji do ctení Skutkuv apoštolských,
našli si v nich kapitolu 4. a 5., kdež cetli:
»Toho pak množství verících - v první obci krestanské po Kristove smrti - bylo j e dno :s r d c e a
je dna. d uš e. Aniž kdo co z tech vecí, kteréž mel,
svým vlastním býti pra'Vil, ale mel i v še c k y vec i
ob e c n é ... Žádný zajisté mezi nimi nebyl nuzn}':
nebo kterížkoli meli pole neb domy, prodávajke, prinášeli peníze, za kteréž pr'Údávali a kladli pred nohy apoštolské.
bylo to rozdelováno jednomu každému, jakž
komu potrebí bylo ... Muž pak nejaký, jménem Ananiáš s Zafirou, manželkou svou, prodal statek. A lstive
tech penez ujal s vedomím manželky své a: prinesa díl
nejaký, položil k nohám apošto1:ským.
rekl Petr:
Ananiáši, proc naplnil satan srdce tvé tak, abys lhal
Duchu svatému a lstive ujal penez zato pole? Zdaliž
nebylo tvé, kdybys je byl sobe nechal? A když bylo
prodáno, v moci tvé bylo.
proc jsi tuto vec složil
v srdci svém? Neselhal j:si lidem, ale Bohu. T,ehdy
uslyšav Ananiáš tato slova, padna, zdech1.« Práve tak
zhynula náhlou smrtí Zafira, když selhala apoštolu
Petrovi ..
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Toto místo bylo vzorem našim chrabrým Táborum
pro komunism. V nove založeném meste mel být zaveden i nový rád sociálntÍ. Když všichni obyvatelé táborští byli sobe bratri a sestry, také všecky veci mely
jim býti spolecné. Noví osadníci a noví príchozí na
Tábor házeli jmení své do kádí postavených na námestí táborském, kneží je vybírali a z toho jmení zapravovali spolecné potreby i meštanu i »bratrí polem
pracujíckh«.
Tábor byl založen v breznu 1420 a s oe i á I n í zákOTIjeho znel: »J akož na Tábore není n' c
mé a tvé, než všecko v obec mají, takéž všem všecko
vždycky má v obec býti a nižádný nemá nic zvlášte
mieti; jinak ktož co má zvlášte, ten hreší smrtedlne.«
Zákon p '0 I i t i c k Ý pak pravil: »A všichni bratrími
mezi sebou budtež a žádný jinému nebud podán«, což
znamenalo zásadu rovnosti všech obyvatel. Mely prestati nejen dane a všeliká bremena, melo prestati
všechno delení bratrí na pány (šlechtu) a poddané;
»synové boží šlapati budou po šijích králltv a všechny
ríše pod nebem dány jim budou«.
V obojím smeru milí Tábori se mýlili, zejména však
s tím komunistkkým zrízením. »Jak asi žasly táborské
obce venkovské, - praví v. Bezold - když titéž bratri,
kterí jim hlásali odstranení všech bremen, už na podzim 1420, když se blížila lhuta pu,lrocních platu (16.
ríjna), s nejvetší prísností vymáhali všecky splatné
dávky, když slovem vyšlo na jevo, že obce zmenily jen
pány a od nynejška že budou dávati poplatky místo
šlechtickým pánl1m (bývalým svým vrchnostem) zrovna tak bezohledné obci polní. A k tomlt Tábori požadavky ješte zvýšili. Slyšme o tom výrok synody táborské: »Skoro všecky obce, které chtejí považovány
býti za privržence zákona božího, trýzní okolní lid
zpltsobem docela nelidským, utlacují jej jako tyran i
a pohané a shánejí platy, jež jmenují ,holdy', bez rozdílu a bez milosrdenství a i u nejpravovernejších,
ackoli cást lidí onech jest jejich víry, s nimi nebezpecím
války se vydává a od strany neprátelské soucasne trpí
surové nakládání a loupení.' Jak se provádela exekuce
na váhavých, ukazuje výstražný list mesta Tábora,
vydaný za prícinou nedoplatklt za rok 1448 ... «
Jestliže se Tábori v komunismu mýlili, nebyli první
od prvokrestanského prípadu s Ananiášem a Zafirou.
Kdykoli lid vášnive bral do rukou bibli, kdykoli usiloval založit král'Úvství boží už na zemi, pokaždé dal se
strhnouti také k zavádení rovnosti lidí a ke komunismu majetkovému.
Gnostikové i Valdenští pokusili
se 'o komunism pred Tábory. Také František z Asissi ..
A nezdar táborský nebyl výstrahou J anlu Leydenskému
'V Nemecku.
K'omunism dnešní vy-vinul se jako ucení rozumové
z theorií socialistických, založených na vzdelání filosofickém a národne-hospodárském.
Už tím má podklad
slabší nežli náboženský, trebas soci<l'lism prohlášen byl
za nové náboženství chudých a tr,ebas má i to spolecné
s krestanstvím, že krestanství i socialism stejne rozhodne zavrhují bohatství a nerovnost lidí. Rozdíl mezi
nimi je pouze ten, že krestan verí v pozvolné polepšení
verících, kdežto socialista je pesimistický a místo víry
volá po zákonu, po státe a jeho donucovacích prostred·
cích.
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Když se tedy krestan ký komunism nikde nepotkal
s úspechem, v cem je vada?
V tom, že krestané dlouho špatne cetli onu kapitolu
4· a 5. ve Skutcích apoštolských. Hned církevní otcové.
»Bohatec je lupic! Je treba, aby se zavedla jakási rovnost tím, že clovek cloveku dá svuj príbytek. Bylo by
lépe, aby všecky statky byly spolecné« (sv. Jan Zlatoústý). »Prepych je vždy výsledkem krádeže; nebyla-li
spáchána nynejším vlastníkem, pak zajisté jeho predky«
(sv. Jeronym). »Príroda za'Vedla pospolitost, násilí soukromé vlastnictví« (sv. Ambrož). »Po právu melo by
vše náležeti všem. Jenom krivda zavedla soukromé
vlastnictví« (SIV.Klement). Tak staré panstvo církevní
rozume<lo Skutkum apoštolským. Ze Skutku apoštolských je však zr.ejmo, že první obce krestanské nebyly
zrízeny komunisticky. Šlo o dobrovolnou dobrocinnost.
Ananiáš a Zafira nebyli zabiti proto, že porušili komunism, nýbrž proto, že lhali. Komunisticky smýšleli
jen zbožní theoreti1<ové, dnes bychom rekli, ideologové.
Papežové byli muži prakse. Nechávali svaté obce mluvit, prohlašovali je za svetce, 'Sami však meli názory
jiné. Oni si v soukromém majetku Jiboval'i. A cím více
jej hromadili ve svých rukou, tím byli štastnejší. Zbudovali si dokonce samostatlllý papežský stát. Aby se
však vlk nažral - odkázali komunism mnichum a klášterum. Jen klášter predstavuje 'V katolické církvi komunism, soukromou chudobu, nemajetnost. Jakýsi hácek je ovšem v tom, že klášter sám mllže být bohatý,
velmi bohatý, podobný nekdy hotovému knížectví pozemskému. Oficiálním ucením se komunism v církvi
katolické nikdy nestal. Nid na tom nemení, že soukromé vlastnictví se opentluje výkladem, dle nehož krestan je pouze správcem majetku.
Slouží ke cti husitským krestanum, že se o komunism pokusili. Pretížili a precenili však i oni prirozenost lidskou, když v nej verili. A tedy moje poucení
z dejin je neverit 'V komunismus. V ocích vášnivých
verozvestu komunismu dnešního vypadám nepochybne
hodne šosácky, ale já si' ríkám, že necemu se prece
z historie ucit musíme, když historie byla nazvána
magistra vitae, uciteHmu života. Aspon takovým dokázaným skutecnostem jako je Tábor. Tábor nedovedl
potlacit náboženstvím a modlitbami sobectví clovekovo,
jako Veliká revoluce nedovedla vytrhnout náboženství
a modlitby ze srdce lidí posvecením kultu Rozumu, byt
j~j o~rášlila práve nejdivocejšími církevruími oeremomem1.

Lec realista ucí se nejen z dejin, nýbrž! také ze zkušenosti. Zkušenost však nedodala mi vetší víry v ko~
mlmism než dejiny. Znám nekoli]< tech pokusu o komunism v dobe novejší. Nekteré se drží, ale vetšina
jich vždy S~ po case rozpadává. A nekdy pro malichernosti prímo komické, protože prá'Ve lidé bývají malicherní. Jakési sdružení pokusilo se o komunism bl~zko
Prahy, u Roztok, ale nic jsem se nepodivil, když jsem
slyšel, že se rozpadlo.
.
Utvoril jsem si tedy o komunismu poucení z dejin
i ze zkušenosti takové: Komunism je možný jen pri nepatrném sdružení lidí, vázaných k sobe láskou. Na pr.
je možný v rozvetvené rodine, kde na statku pod jednou
strechou žijí tri generaoe téhož rodu: rodice, dedové
a synové. Pracují oddane na 'Spolecném majetku a spravují je jen oci hospodárovy a hospodyne. Syoové a
dcery mohou se odlišovat i tak, Že jeden syn má sklon
rozhazovacnÝ a druhý je šetrenka až ke skrbli'Ctví, jedna dcera je pracovitá do úpadu a druhá parádnice.
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Rodinný cit drží takovou zádruhu v souladu a lásce.
Jakmile však jde o spolecnost vetšího poctu lidí, kde
musí už nekdo poroucet nebo zakazovat, tam je pojivá
myšlenka, byt nejideálnejší, málomocná. Kde není sobectví, je aspon sobectvícko a velké i malé je stejným
neprítelem komunismu.
Je mi zrejmé, proc to bývají práve básníci, kterí se
stávají vyznavaci zarputilých ideologu komunisn\u. Což
pak je málo utopií, které psali básníci sami? Pravda,
nejsem posmevacem utopií, nebot zkušenost ucí, že co
bylo utopií pred stoletím, bývá po století skutecností.
Napr. liga národu. Básníci se proto rádi opíjejí sny
o budoucím krásném svete, 'V nemž by všichni lidé žili
jako v ráji. Ovšem v ráji prizpusobeném naší osvete
a našim predstavám o štestí. Ve 'starém ráh biblickém
bychom se asi ukousali ruudou. Obraz komunistické
sp0Uecnosti budoucí zustává však pro nás lidi nebásnické prec jen utopií. Prestane být utopií tenkrát, až
zemekoule bude obydlena andely. Posud není. Kdo se
toho docká jednou, nuže atsi llIad námi, lidmi dávno
minulýJch caS'll, ohrne nos. Bude v právu, my pak už
se nebudeme moci za svou bezmeznou hloupost ani stydet; dokonce snad najdeme obránce, kterí nás chudáky
budou omlouvat pomery, ve kterých jsme žili. My si
ospravedlnení toho i zasloužíme, když ten náš príští:
historik zjistí, jak dllmyslné i ušlechtilé byly komunistické pokusy holandského lékare a básníka van Edena,
a prece se rozpadly s hanbou pro pokolení naše!
Nikdy jsem se komunismu neposmíval. Ale zhrozil
jsem se ho, když 'Veleknez ruského bolševictví vyslovil
zásadu, že velké ideji možno, ba i nutno, obetovat trebas devet milionu lidí. Co Lenin podnikl, bylo šílenství
a úocin. Komunism, Ijenž má zorganisovat
lidstvo
k bratrství, nemuže být vykupován rekami krve. Kdo
chce do lidí vpravit nási,lím, co není v jejich hlavách a
srdcích, je šílenec a zlocinec zároven, a šílenci od prírody a zlocinci z povolání prissáli se k jeho ideji za pomocníky, aby na staletí zošklivili lidstvu myšlenku, kterou krestanství chtelo povznést lidi k andelské snehobílosti a kterou chtelo ze :sveta odstran,it všecky zárodky
zlla.
Napríšte sotva se který genij pokusí o komunism,
dokud nebude objevena nejaká nová forma sebekázne,
která by si podrobila slabosti lidské a zejména sobecké
potešenícko ze soukromého majetku, z neceho, co je výhradne moje, byt to byl jen muj svátecní kabát, jakého
nemá muj bližní. Vzpomínka na ruský bolševism bude
zastrašovati snad nekolik vekll! - Jaroslav Kallab:
Otázka v této ankete nadhozená predpokládá resení
predbežné otázky, totiž proc bych mel býti komunistou.
Nebot jiste si otázku »proc nejsem ~omunistou« nedá
nikdo, kdo by aspon urc\tou stránkou komunismu se
necítil lákán.
Tedy: Proc bych mel býti komunistou?
Predevším proto, že dnešní spolecenský rád není
ideální, že prináší s sebou pro mnohé utrpení zhola
zbytecná. Myslím na bídu deti opuštených, týranýJch,
vadných, na lidové nemoci, zasahující svými hospodárskými dusledky celé rodiny, na bezútešné stárí osob
k práci nes'chopný,ch, na nezamestnanost tech, kterí
schopni a ochotni pracovati, musí se svými rodinami
strádat, zatím. co se kolem nich šírí bída proto, že
práce, jež by mohli vykonati, zustávají nevykonány.
Videl' jsem jako vyšetrující soudce a jako clovek, za-
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znamenal kdysi vedecký cin. Mužeme ruzne souditi
bývající se súciální p~cí o mládež formy »života«, jež
o tom, zda již pri svém vzniku byl správným poznatve snáJch mne desí, a pro než v nejštastnejších mých
kem, jiste však byl projevem poctivé snahy vedecky
chvílích, když nechám všehO' a hraji si se svým ctyrchápati spole6enský život, nahraditi pri refO'rmních sna1<etýmsynkem, mne nekdy prepadá hruza, pomyslím-li,
že ne-li O'n, snad jeho deti, zvlášt dcery, budou tak žít hách fantasii poznáním. Komunism ucinil z poznatku
marxismu clánky víry, na nichž lpí s nesnášenlivostí
a umírat, jak jsem videl žít a umírat. A pri tom vím,
r.ejreakcnejší církve. Zvlášte pak dogma O' trídním boji
že by stacilo trochu, nereknu ani dobré vule, nýbrž
nabývá u komunistu prímo rázu povery. Odpuzuje mne
prúzíravosti, aby tyto obavy byly stejne bezduvodné,
tedy od komunismu jeho církevnictví, jeho nedostatek
jako úbava, že mí vnuci budou prodáni dO' otroctví,
upáleni jako kacíri nebo carodejnice, že budou uštváni
smyslu pro vývoj a tím prO' pokrok, a hlavne nenávist
ke všemu, C'Unení úpatre.no pecetí pravovernosti.
psy svých feudáJ1ních pánu, nebo za nepatrný pokIesek
umrskáni nebo ctvrceni.
Druhý dtlvod, pr'Uc nejsem komunistou, je, že chápu
Druhý duvod, prúc bych mel býti komunistou, jest,
zcela jinak význam práce. Komunistické chápání práce
že nejsem rozhodne nadšen dnešní buržoasií.
evytýpramení ovšem již ze samých základu marxismu, z jeho
kám jí její bohatství ani pohodlí, v nemž žije. Naopak,
mechani:sující predstavy spolecenského dení. Predstamám radost vidím-li, jak dnešní stav civilisace umožvuje si spolecenské t. j. podle neho hospodárské dení
nuje, aby je~dili v autech a zvláštními vlaky, aby bydlil~ jakO' jakési divadlO', pri nemž jsme pouhými diváky,
v pohodlných hotelích a vilách, aby se obklúpovah
nemá smyslu pro tv'Urivou sílu prá'ce. Práce jest mu davecmi krásnými a príjemnými lidé, kterí toho všeho
IlJOUvelicinou, nutností, která by zde byla i bez podnetu
potrebují, aby mohli rozvinouti maximum energie, jíž k práci pudících. Proto se komunisté zajímají mnohem
zase je treba, má-li se udržeti v chodu a ríditi slúžitý
více O'distribuci výtežku práce, než O' zmnožení práce,
stroj dnešního húspodárského života tak, aby umožnoo tO', jak ji uciniti rada.3tnejší, tvorivejší, a tím plodval a usnadií.aval život nejvetšíhO' poctu as'Ob. Avšak
nejší. Prehlížejíce pak bolestnou a pres to radostnou
štítím se lidí, kterí požívají všech techto výhod, ac
tvorivost práce, verí 'V zázrak, v spolecenský rád, který
vedí, že je kupují za snižování životnosti, za brzdení
by povstal jaksi sám sebou již povalením rádu nynejhospodárského stroj'e, že jejich prepych znamená hlad
šího, a jenž by umožnil úk'Uj všech potreb, aniž dovedúu
a strádání mnohých. Mám pak za zlé dnešní buržO'asii,
ukázati síly, které by pak zarucovaly, že tu budou ty
že neciní rozdílu mezi temito dvema druhy lidí, mezi
statky, které slibují spravedliveji rozdelúvati.
ra~ou tech, kterí 'Vydelávají, aby mahli pracovat, tvorit,
Nebot, - a tO' je tretí duvO'd, proc nejsem komuni. množit život, a tech, kterí pracují proto, aby vydelá,tou - neuznávají mravních sil živút umožnujících a
vali pro své bezcenné já. Naši dedové ješte presne roudrŽujících. Více než láska k trpícím pudí je nenávist
zeznávali mezi poctivým remeslníkem,
jenž privedl
k tem, kdo podle jej'id1 míne.ní mají život príjemnejší.
svou živnost k rúzkvetu a získal tak majetku, a lichNenávist však muže boriti, nemuže však založiti spolevárem treba sebe zámož.nejším; dnešní buržúasie t'U- cenského rádu. Odecteme-li pak tuto nenávist, to volání
hoto rozdílu neciní. V tom vidím známku úpadku trepo trídním boji, zbývá jako kO'nstruktivní prvek budúutího sta'Vu, jakO' upadla pred tím šlechta, když prest~la
cího spolecenského rádu jen trídní vedomí. Co však jest
ciniti r'Uzdíl mezi pánem moudre vládnoucím na svem
tato trída? Je to zase jeru zlomek spolecnosti, jako jím
statku a plnícím své povinnasti ke králi, a dvorení~em,
pred tím bylO' duchovenstvo, šlechta a na kO'nec burkterý pokautn,ími cestami si získal prízne dvoru, a Jako
žúasie. Vítal bych tuto novou vládnoucí trídu, kdyby
upadlo duchovenstvO', když bylo lze dosÍtci vynikajícího
slibovala aspon takový pokrok, jako svéh'U casu slimísta v nem jinými cestami než verným plnením po- bovala a uskutecnila každá z jejích predchudkyn. Nevinností.
vidím však nikde 'V našem komunismu tohoto pokroku.
Tretí pak duvod, proc bycp mel býti komunist<;lU, Tak, jak jest tato trída zpraoována komunisty, jeví se
jest, že považuji politiku za vedu; mámt za to, že Jen
mi jen parodií špatné buržoasie, té buržoasie, jíž jde
vedecké pr'Uniknutí zákonu spolecenského ži'Vota muže
jen o osobní prospech.
Je stiž'ena stejnou známkou
také v tomto úboru zažehnati poveru a predsudky, vláúpadku, jakO' špatná buržoasie hladem po bezzásluždu nálad a krátkozrakého eg'Uismu, které brání zdravéném zisku; chce mí , jako ona, jen práva, a neuvedomu rozv'Uji spolecnosti. muje si, že právo j:e jen rubem splnené povinnosti, že
Nej:sem kúmunistou, ponevadž komunism v té fúrse vzdává práva, kdo nemíní plniti sVúU povinnost. Jest
me, jak jej hlásá tretí internacionála, nepokládám z~ hluchá k utrpení, nezná radosti z práce, nemá smyslu
schopný, aby umenšil zbytecná utrpení, ani aby zmnožIl
pro pravdu.
.
život úcelnou prací, ani aby premohl vládu pover a
Verím však, že ve všech trídách spolecenských JSou
egoismu ve spolecenském živote.
jednotlivci, kterým jde O'umenšení utrpení, o zmnožení
Neznám dosti pomeru ruských a netroufám si tedy
života radostnou prací, O' t'U, aby dali životu smysl,
souditi O' tom, zda a pokud tam snad komunism byl
uskutecnujíce v nem pra'Vdu a dobro. A; verím, že to
nutností, aby jako velká boure vycistil zatuchlý vzduch,
jsou
ti, kterí
vy teží z .základy
dnešních lepšího
chyb buržoas,ie.,
aby umožnil ruskému nár'Udu dohoniti, co zameškal
blouznení
komunismu
živúta. Protoz p0netím že nemel ani ref'Urmace, ani Velké revoluce ani té
jsem komunistúu.
poz~úlné revoluce, kterO'u ostatní Evropa a Amerika
prožily a prožívají prechodem od zemedelství k i,J1l- Jaroslav Kríženecký:
. dustrialismu.
Práve však ano šabl'Unovité prenášení
Predne proto, ž'e neverím ve správnost komunistické
urcité spolecenské formy do zcela rozdílných spolecenh
e o r e.
t
ských prostredí cinilo by mne již O'.sobe komu.nJism poNeverím
že by spolecnost r,esp. ImHektivtUm bylo
dezrelým. Nebot odporuje požadavku vedeckosti polivetší realit~u než individuum
anebo dúkonce jeditiky, požadavku, že zrízení spolecen:ské musí vyrustati
nou realitou, kdežto »rnizerné individuum« že b'Y nez konkrétnÍtch podmínek, za nichž národ žije. Marxism
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jste spokojeni s námi, ale dovolte abych Vám prohlásil, že my opet nejsme spokojen~ s Vámi«, tak znela odpoved politikova. Tato episoda nabývá sarkastické príchuti. Pozoruji na príkl'ad nynejší anketu v Prí t 0mnost
našich literátu, proc nejsou komuni'5ty.
Tato anketa má jednu vadu, ž,e prišla pozde a že neobjevila :se pred 4 roky v prosinci 1920, kdy politictí chytráci a pouzí novinári museli se postaviti tehdá sami
proti koo,juturálnímu komunismu. Ovšem tehdá rada
tech, kdož dnes cítí potrebu, ríci proc nejsou komuI1ÍSty,stála komunismu velmi blízko. Delnictvu i republice tehdejš~ jejich hlas by býval prospel vÍice a úcinneji. Josef Kopta pripojil k své odpovedi, že pro úplnost musel by také ríci, proc není zpátecníkem, ale
i tato otázka není dnes tak težkO' k zodpovedení, nebot
mnohem tíž by bylo si priznati, cím vlastne jsou a ne
co nejsou. Anketa sama presvedcuje, jak stojí stranou
intelektuálové od politiky. Proto v ní i tak málo znamenají. Shnneme-li príciny toho, lze je strucne uvésti
takto: V prvé rade, že z lidu ciní bytost, jakou vlastne
není. Pracují s fiktivní ma:sou, ale ne s lidmi. Davedou
kázati, ale ne uskutecnovati. Jsou príliš kathedroví a
tudíž neživotní. Omezují se na své odbornictví a musí
tudíž rešení aktualit díti se bez nich. Nemají nutné
rozhodnosti, které jest politice velmi casto potrebí.
Jako celek zasahují spíše destruktivne než konstruktivne. Pokud je tomu jinak, jde jen o jednotlivce, kterí
splynuli :s prostredím.
Vina jest v jejich výchove a
jednostranné primocarosti. Jejich pomer k politice jest
casto náhodný, zejména na rozdíl od delnictva, jehož
politické uvedomení jest daleko vyšší. Jejich odbornictví vede je na jedné strane k prehoooocování, na
druhé k znehodnocení urcitých jevu, címž se stává, že
jejich postup i tvrzení má vždy povahu velmi relativní ceny, postrádá pevné jistoty a úcinnosti.

i

Karel Jíše:

Náš pomer ke sporu srbsko-chorvatskému.
VJ'ádní belehradské listy jásají' tnJadPašicovým úspechem' konsolidace jihoslovanských pomeru. Pro naše
nervy je akce pana Pašice ponekud silnou. Rozpustit
oposicní stranu a zavrít všechny její poslance je snad
prostredkem úcinným, ale prece ne docela jistým. Rozhodne lepším j.ešte prostr,edkem je oposioní poslance
obesit; vyhneš se tak zbytecným soudum, rozmazávání
v novinách a nadosmrti protivníka umlcíš. Lec to by
bylo príl1š silné i pro balkánské nervy pana Pašice;
a nebylo by to ani dost oportunní. Belehrad se ješte dobre pamatuje na solunský proces; inscenovat neco druhého, dokud není zapomenuto první, nepomohlo by
mnoho bílé ruce pana Pašice, aloe pomohlo za to agitaci ruky cerné. Belehrad mimo to považuje se za poslední baštu evropské kultury a když nic jiného, najdete
tam alespon francouzské parfumy. Snad je nejaký pomer mezi jakostí vonav,ek a jakostí politické kultury;
ale pres to nemohu verit, že by užíváním »Chevalier
d'Orsay« vniklo do pestených radikálních hlav beIehradské vlády neco z politického kavalír tví pánu- na
Quai d'Orsay: tito uvažují vážne o amnestii kapitána
Sadoula, odsouzeného pred nekolika lety na smrt pro
vstup do bolševické 'Strany a sbehnutí; oni .zavírají
poslance a rozpouštejí stranu, jejíž vudce na vlastní
pest a z dokázatelné megalom<lJnie pricichl k ruskému
mužíkovi. Ani ne ke tretí Internacionále, jenom k ruskému sedláku, který, podile slov jednoho z hlavních
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bolševiktl, Je prece úhlavním neprítelem komunismu.
Lec, nemáme právo žádati, aby belehradští státníci se
rídili západoevropskými methodami; ale máme právo
uvažovati o tom, zda akce pana Pašice je opravdu dokladem a prtlkazem konsolidacního postupu jihoslovanských pomeru, protož,e: navzájem, my i Jihoslované, jsme spojenci pred ocima politické verejnosti;
jsme, jako zá:stupci téže rasy, povinni si urcitou uprímností, tím spíše, že máme urcité (ci neurcité?) politické cíle vyverající ze stejnlých predpokladu a príbuzných pomeru; protože - hlavne - je už dnes takový
svet, že zahranicní posice každého státu je z velké míry
urcována jeho vnitropolitickou
situací a že my, jal<'O
spojenci Jihoslavie, jsme bez 'vlastní viny úcastn~ ne- úsp~chu, jimiž je protkán, šestiletý život našeho jižního
spoJence.
Pomer srbo-chorvatský.
Probíráme-li
se politickou
historií Chorvatska, najdeme mnoho potvrzení toho,
že Srbové a Chorvaté jsou jedním národem. Za nejtežších situací a i když Víden nebo Budapešt mela hodne pevnou ruku, stála velká vetšina zástupcu chorvatského lidu za ideou sjednocení chorvatského a srb:ského
lidu, »protože tvoríme jeden jediný národ se Srby,
od nichž nás nemuže odlouciti žádná síla na svete«.
(Chorvatský snem r. 1848.) Idea však zrídka kdy tvorí
výpln všedního, pracovního dne. Zatím co srbsk}'
sedlák vytvárd ve svém oko.l'Í zhruba tesané prvky
k absolutní samostatnosti svého království, bojoval a
r'val se po ctyri petiny svého života, ztrácel chorvatský
sedlák pomalu kontakt s ideou národní renaissance. Ve
svém chorvatském já nebyl vlastne nikdy utiskován,
alespon ne v poslední dobe. Mel svoje školy i svoje
vojsko s chorvatským velením. Vzájemná konkurence
madarsko-rakouská
dala mu vedomí urcité dullležitost'i
ve velkém státe, dala mu následkem toho urcité sebevedomí, ale vychovávala ho zároven k jakési vlažnosti
v pomeru k Srbum, práve proto, že lichotila jeho ješitnosti rakouskÝm vládne-technickým výmyslem o »dejiruném poslání Chorvatu v monarchii rakousko-uherské«. Chorvaté zakrnovali jalm rozmazlené deti, zatím
co si srbský sedlák zachovával pod ocelovými sVCIJl'y
nevypotrebovanÝ poklad kulturou ci lžikulturou nedotceného primitivního ducha. Srbský s'edlák žil na
tvrdém úskalí odboje, odkázán na sebe, chorvatský sedlák na požehnané rovine, odkáz;1,n jen na milost boží,
pa déšt a :slunce. Jeho život dostával charakter touhy
po pohodlnosti, vrhal se na obchod jako ješte pohodlnejší zptlsob výdelecný a zakládal financní ústavy. Bohatství Chorvatska rostlo. Pak prišla válka. Srbská
agitace sesílila; posílilo se také národnlí uvedomení
Chorvatu, kterí, podvedome snad, pocítili najednou
hrdost nad statecno:stí a úspechy národa, mluvícího
stejnou recí. Prišel ceský odboj, slovinský odboj a
v Chorvatech ozval se, silneji než kdy jindy, cit sounáležitosti k jihoslova11lStví. A když pred shroucen~m
chtelo Rakousko za každou cenu získat Chorvaty, poznali tito, že tak jako tak byli v plánu Rakou:skaUherska jen mostem k austrijskému rešení balkánského
problému; nebylo nic prirozenejšího, než že se odhoclali spolupracovat na rešení balká11lSkéotázky ve smyslu
jihoslovanském.
Když vyprchalo první nadš'ení z osvobození, když
politikové v Bel,ehrade a Záhrebu svlékli slavno:stní
frak a obléldi pracovní kabát, prišly první nesnáze.
H11Jedv otázce základn,í: jaké bude usporádání nového
státu? V polititckém centralismu se jakž takž všichni
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ješte dahadli; patam však prišly 'Otázky h'Ospodárské,
kulturní a v 'Okamžiku se ukázala, že staleté razlaucení
vyryla hluboké brázdy mezi Charvatskem a Srbskem,
že zmenila i charakter 'Obyvatel abau zemí. Jen jedna
zllstala 'Obema spalecna: jak Belehrad, tak i Záhreb
byly pr'esvedceny 'O dLlležit'Ostisvé rale, kterau hrály ve
spojení jihaslovanském. 'N a abau stranách našli se lidé,
kterí se cítili povoláni k padškrtávání vlastních zásluh.
Jaka v té výchadní pahádce, kde se tri princové hádají
a zásluhu uzdravení princezny. Ale jenam v pahádkách
vítezí pactiv'Ost a láska. Všude jinde, i .00 Balkáne,
vyhrává mac a chytrácká abratn'Ost. Belehrad mel moc
ve vajsku a mazanast v Pašicovi. Težkapádní Charvaté
nemahli kankuravat
belehradskau elitau, kde každý
druhý clavek je bývalým ministrem, neba alespon jeho
blízkÝm príbuzným. Belehradská klika, spaléhající na
vajenskau moc a utvrzovaná víteznÝm zakoncením války v pavere a svají státnické maudrasti, zašla však
príliš daleka; považujíc se za božskou pr'Ozretelnast a
neamyloost, prezírala lidi se všemi lidskými slaba trní
i všemi lidskými prednastmi. Její abzar byl zatemnen
rn']'hou damýšlivasti tak, že zašlápla jedinéha snad z radikální strdilllY,který se 'Odvážil snížiti se k prosté skutecnasti, Protice. Chorvatska
gravituje da Strední
Evropy kulturne i haspodársky; v tamta smeru daplnuje se na druhé strane blízk'Ostí Adriatickéha mare;
Záhreb hraje úlohu transitníha místa, prekládaje zbaží
ze severu na jih. Srbsko je naprati tamu hospadársky
pautána da mare Egejského; tak se aLespan tvrdí
v Belehrade. Zapamíná se 'však, že Srbsko je dosud
hospadársky-prumyslave
zemí panensk'Ou a že bude
dlauho trvat, než bude míti dast kapitálU k vykar'istavání pazemníha bahatství, aby mahla pak zapocít
s obchadne-prumyslavou
expansí na: východ. Až dosud
je Srbska - a bude stá1'e - zemí zemedelskau a jejím
adbytištem je sever, ne výchad. V jihaslavanském zahrélJnicním 'Obchodu figuruje'na prvním mí' te kukurice,
'Odebíraná hlavne Rakauskem, Ceskasl'Overuskem a Madarsk'em. Bel'ehrad je však damýšlivým na svaji balkánskau prestiž; je 'Ochoten svají damýšlivasti 'Obetavat i príslušnost str'edaevropskau, je 'Ochoten zapírat
skutecno.sti haspodárské, aby se mahl paliticky separovat 'Od Chorvatska. Hraje si na »splendid isalati'On«,
kterau však musí udržavati pamací vajska a cetníku.
Kdyby radikálavé n,emeli v ruce ministerstva v:nitra a
kdyby pamací svojí generáJ1'ské bílé ruky rueovládali
vojsko, pr'Ohráli by valby absalutne; nejsau milaváni,
ale jsau 'Obáváni.
Charvatským neštestím je Radic. Muž typu natarických revalucionáru, ale bez 'Oné grandiasnlOsti 'Osabní
statecnosti, jíž se vyznacují a jež je nutna histarickým
asobnastem rev'Oluoe. Jde-li da tuhéha, není ha mažna
najít I!1Jél.
špici. Za ta je neprekanatelnÝm radikalistau
v dabáJch bezpecných. Má 'Obzvláštní radast z taha, dovedl-li zkazit situaci radikálním slavem. Kdyby nebil'a
Radice, nebyl by Davidavic nikdy padl. Celá Jihoslavie
je .pro dorazumení srbacharvatské;
v léte, když Davidavic tahalcharvatské
paslance da skupštiny a do. vlády, kdy mel k tamu plnou duveru karuny a naprastý
sauhlas zeme, kdy radikální strana se razpadávala a
za Pašicem stá:l~ jen bývali jeha ministri abžalavaní
z lmrupcních zlocinll, nebyl Radic cinitelem kanstruktivním, ale nicitelem-baur1ivákem. Kažélá jeho reci razrážela pasici demakrata D a v i d a v i c e, pa každém
jeha prajevu mahli velkasrbští
radikálavé prijít ke
králi a ríci mU: Hle, my máme pravdu; Radic je prati
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dynastii a dobrotou nespravíš s ním n,iceha, je treba
ha znicit násilím. Persekuce charvatské selské strany
je dílem Radicav)'m. On také razvažnaval charvatské
sedláky a neštítil se niceha ve své demagagii. V Prpicave
paláci v Záhrebe 'Obýval knížecí byt, v prujezdu stály
dva skvostné autamobily. Radic byl takovým kamediantem, ž,e pr,ed vesnicí slezl z automabilu, 'Oblékl si
pomaštený kabát a hrál ravnéha mezi ravnými. Stával
se mesiášem ne silau vlastní 'Oddané prastaty, ale využíváním nekanecné prastaty charvatských sedláku.
jeha
poslanci byli jen loutkamil;! je neštestím Chorvatska,
že nemá palitiku, kterí by znali svuj lid alesp'On z p'Olavi'ce tak jaka Radic. Chorvatum vubec schází politická inteligence i palitický intelekt; ta však najdete
v každé srbské vesnici. Charvaté jsau snad 'vzdelanejší
než Srbavé, ale tím vystací jenam v akademických debatách .neba za školskau kathedrou. V politickém boji
prejal proto hned 'Od pacátku vedení Belehrad.
Je jista, že v Záhrebu nebyla vládní tradice, že tam
scházel prata také jakýkaliv iniciativní duch, bez nehaž se sam'Ostatný stát rídit nedá. Belehrad se 'Stal via
facti vudcem.' Ale bel,ehradská iniciativa cpela príliš
mnaha Balkánem; mima prednost vraz,ené chytrosti,
vlastní SrMm, a 'Obetavý patriotism, meli belehradští
státníci také všechny chyby, charakterisující
les nouveaux richesl;' byli brutMní, nenasytní. Byli také bez
jakéhakaliv :smyslu pr'O psychalagické pracesy svých
bližních, což j,e vlastnost 'Opravdových primitivu, nedotcených citlivostí kultury. Primitivavé mahau snad
stát zakládat, ale nemah'Ou jej udržovat, zvlášte ne
dnes, za takavé palitické mezináradní rafinavanasti.
Oc se Srbavé cenili více než Chorvaté,vysvítá
taha,
že hned na pocátku vydali narízení, jímž j'eden dinar
se r'Ovnal ctyrem kmunám, ac kupní, vnitrní síla karuny úplne se ravna:l'a dinaru. Pamer 4: I zach'Ovávají
Srbavé vuci Ch'Orvatum i v 'Ostatních tátních záležitastech;1 i v daních. Základ k ' rbacharvatskému ka11lfl'iktu byl tím dám Radic, který v 'Ocích Belehradu
pres svaje 'Ohramné ved'Om'Ostizustal j'enom Charvatem
a prota pomíjen, nepotreboval k pratibelehradské agitaci niceha j-inéha, než ukazavat, jak se vláda stará
a Srbska a jak a Ch'Orvatska. Pr'Opast se klenula; Radic vyhazoval jenam, ca si Belehrad sám nakopal.
Až da príchadu Davidavicavy vlády nedela se nic jinéha než vzbuzování nenávi:sti. Be:l'ehrad se stal pratichorvatským, Záhreb pratisrbskýrrJl;I demonstravalo se
na abau stranách, spalavaly se zemské prapory, lidé se
tlaukli. Do toho chaosu prišel Davidovic takrka s halýma rukama, bez parlamentní vetšiny, bez mocil;1ale
koruna stála za ním a všeabecná tauha pa smíru. Težká posice a málo aktiva, nebat král Alexandr pres
všechnu dobrou vuli, je príliš pevne abemknut generálskau intrik'Ou. Cervená vii1'laza Tapciderem mahla
by pavídat a mnahých tajných poradách bílé ruky,
která by se nebyla hrozila ani 'Obcanské války, aby zabránila soudu nad ministry obžalovanými z korupce,
aby zachránila pretoriánsk'Ou moc, kterou jí Davidovic
rval kus pa kuse. V razhodném 'Okamžiku Radic Davidovice opustil; líbila se mu, lichatilo jeho megalomanii ukázat, jak davedl Radic 'Otrásat celÝm státem.
Byl jsem tenkrát v Belehrade;i videl jsem sám. kam
žene Radic jihosl'Ovanské pomery, dovedel jsem se 'Od
svých spal,ehlivých infarmátoru a zámyslech radikálu,
a jejich strachu z príchodu Radice do Belehradu, z dorozumení srbochorvatskéha,
ale též a jejich odhodlání k! baji, a tlaku, který vykonávali na krále, a ma-
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chinacích a intrikách se starším bratrem královým.
Odejel' jsem do Záhr~ba. Navštívil financního mill1st~a
Radicovy strany, pana Prpice, vyložil mu, co, se deje
a pripravuje a oznámil mu tenkráte již - bylo to zacátkem ríjna - že radikálové, jakmile se dostanou
k vláde, rozpustí pred volbami chorvatskou selskou republikánskou stranu. Pan Prpic sdelil moje mínení
Radicovi. Ten se tomu vysmál pravdepodobne zrovna
tak, jako jeho zet, inž. Košutic, který byl našemu rozhovoru prítomen. Jeho protiduvody byly tak smešné
a detinské, že jsem 'odešel rozloben a smuten zároven.
TakovÝm poEtickým ignorantum je zapsán všechen
chorvatský lid; kupe loutek, nezkušených a bez vlastního názoru, iedených megalomaniakem. A na druhé
strane v Belehradu vládne nekolik domýšlivcu, kterí
'iI!ll znamenitý vládní úspech považují to, že »podarilo
se jim zastrašiti chorvatský lid tak, že vládne abS'ohltní
klid«, jak hlásí oficielní tdegram.

\

Národní

hospodár

Za Rašina a po nem.

Tsou to dva roky, kdy osudný výstrel v Žitné ulici
rozdelil naše první údobí samostatného hospodárského
života na dve p-e r i od y. Není to rozdelení vecn~,
nýbrž jen ciste vnejší, ,k!de delidl,ert1 ;e obr a t n o st
a O' o h o t'O V o š t pri provádení již dané financní a
po prípade i hospodárské politiky.
Celá doba. ;-iž prožíváme od skoncení války a k níž
bude organicky patriti ješte nekolik let. tvorí jediné
údobí. charakterisované stejnými hospodárskými prvky
neien u nás, nýbrž ve všech státech, jichž se válka
prímo ci neprímo dotkla, a které snad bude nazváno
hospodárstvím poválecným nebo inflacním nebo vázan,'m neb podobne. vývoj jeho byl dán úcinky války:
Byly zniceny ohromné statky národního jmení, a což
více jest. národní pr-oduktivnost, inflace rozvrátila
úverové hospodárství, š'etrnost zbavila smyslu a vedla
prímo k spekulaci, nastaly ohromné presuny jak ve
jmení jednotlivcu a tríd tak ve výrobe (Rusko vubec
vypadlo ze svetového hospodárského
systému, Ne• mecko na cas. Francie byla ochr-omena, Severoamerická unie se ohromne industrialisovala, z ;ednotl'ivý'ch
vÝrobku byl nejvetší pr,esun v oukerní produkci). Pocátecní hlad PO zboží pomohla ukojiti inflace, která
však brzy ochromila spotrební sílu nejširších vrstev.
Všechny tyto složky ptlsobily mocne i na naše první
hospodárství. které krome toho melo na krku rozsáhlé
vázané státní hospodárství a stálo pred otázkou socialisace. Pro socialisaci nebylo lepší prupravy než hývalé
státní obhospodarování skoro všech životnkh - potreb,
a jednaLo se vlastne jen o to, dáti starým ústrednám
nový náter. Na jednom konci techto problému stálo
komunistické. ale bezmocné Rusko, na druhém individualistická. hospodársky a financne mocná Britanie a
Unie. U nás za socialistickými principy stálo mnoho
lidí. ale mtl.l{rch, nebot byly zdá.nlive snadnejší a pohodlnejší. Proti se postavil silný individualista
Dr.
Rašín. Bylo zre;mo, že s pocátku zvítezí vlna, kte'lou
prinesla válecná psychologie: niveHisace a socialisace
na úcet soukromého vlastnictví a státu, nebylo však
jisto, jak veci dopadnou, až vlna opadne a my budeme
sedet II sneC1eného krámu.

8. ledna

1925.

Dr. Rašín Se postavil celou silou proti temto proudum. VÝ~o; vecí byl prekotný a prudký a proto i jeho
protiútoky byly ostré a tvrdé. Lidé válkou otupeLi, bo;ovalo se v masách a nezáleželo ani na životech ani na
'jmení.
Tak by se zdálo t,enkrát smešným propustit tricet
tisíc státní,ch zamestnancu
a stlacit státní rozpocet
o iedinkou miliardu Kc?!
Byl skoro sám nejen témer proti všem, ale i proti
ideám. od nichž se cekala spása. Proto mu byly prostredky boie spíše vnucovány, než aby ;e volil sám.
Mel sice t h e o r i i i s y sté m, ale musil ;e casto
menit. m u s i I .i e pri z p u s o b o vat
.ct a n Ým
s k u tec n o s tem. V tom však není snad nejaká
výtka, nýbrž predn0st, a práve tam. kde šel príliš bezohledne dopredu. (na p~. vzestup koruny v ,srpnu
1022) dnes se mu to vytýká jako neivetší chyba. Byl
však vždy praktickým politikem a pri jeho tragickém
pádu nebylo nikoho, jenž by se odvážil hoditi po dem
kamenem. Všechny politické strany se shodly, že za·
chovají smernice jeho politiky.
Tyto nejsou jednot'né. byly tlakem pomeru nekolikrát zmeneny. až posléze 'Utkvely na s tab i 1i s a c
k o run y a r'O v n o v á z e r o z poc t u, odkudž se
melo podle pomeru jíti dále. Bylo mnoho nadstreleno,
abY se dosáhlo mnohem méne. bylo by to však dosti,
kdyby dílo bylo dokonceno. Puvodním plánem Rašínovým bY'lo provésti rázne deflaci a zv-ednouti kurs
korunv na mírovou paritu. Koruna byla tehda znehodnooena sotva trikráte a cenová hladina bYla úplne
rozrušena (v"\Tobky zemedelské - prumyslové. domácí
- cizí). takže úkol tento se nezdál neproveditelným.
Psvchol'Oe-ie široký'ch vrstev i stranické prospechy byly
však mocneiší. TiŽ na podzim Iql8 byl nucen povoliti
zvÝšení cen zemedelských prod'Uktu i delnických mezd:
úcinkY inflace jevily se tehdy jak v indexním císlu tak
ve státním rozpoctu. mzdách a platech a kursu koruny.
Stlaciti tato vyšší císla defla-cí, z nichŽ nekteré jsou
naprosto nestlacit'elné (vnitrní dluh), nekt'eré težko
stlrctcitelné (c-eny a státní rozpooet), 1l'ebY'lojiž možno a
proto si vytkl Dr. Rašín za cíl stabilisaci koruny a
rovnováhu ve státních financích a asi za tri roky prechod k nové zlaté penežní iednotce (frankové mene).
V jeho politice bylo za ty ctyri roky mnoho skoku,
theoretických nesrovnalostí a anakolutu a dnes mužeme ríci prímo nemožností, za to však mel životnost.
jíž se obyceine nedostává theoretjckým kritikum.
Mužeme ríci. že v nekolika krátk)'ch letech položil
základy pro oelé údobí pov,áJ.ecného hospodárství a dovedl rychle a obratne prizo.usobiti svuj dl zmeneným
pomerum a na druhé strane vynutiti si preelpoklatlY
k dosaž,ení svého cíle (okolkování, dávka z maTetku).
Tak zmenil svui ve1k\, menovÝ plán. a iešte ostreji vynikala ieho oolitická' praktic~ost pri zápase o jednot-o
livé clánky ieho program'U: pri uvolnování a omezování ohchod'l1 dev,isami. pri 'Státních ústrednách, pri
;enná'11í o dovoz a vývoz. o ceny a mzely.
Po jeho skonu nastala s t a n a c e. Nemužeme
ríci. že zhoršení. ale velmi oom~lý postup k lepšímu.
Rok I02~ bvl nesporne vrcholem krise. iež bvla následk;em neien deHace. nvhrž i likvidace pov;l,l'ecné zrtldné
psV'chologi,e a podnikání. Mez mezi obema je velmi
širo!<;l a nebude lze úcinek obou složek nikdy zmeriti,
nýbrž ien odhadnout, ale dosud ani k odhadu ne'máme
dosti spolehliv~'ch cifer. Prozatím ie hilance za rok
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1024 dobrá. Výrob.a stoupla, nezamestnanost
klesla,
výnos podniku 'se zlepšil a stabilisací koruny se vrátil
klid.
Co iest prícinou tohoto zlepšení? Lhali bychom
sami sobe. kdybychom r,ek1.i, ž,e jsme vše zlomili pres
1<'Oleno.Kolem nás se pomery zlepšily (stoupla spotrební síla a poroto se zvÝšil i náš vývoz) a my jsme
toho ien využili. Ovšem i to je úspech. Nám jde jen
o to. zda nynejší bankovní vedení prispelo k vzestupu,
koNk mohlo a kol,ik bylo treba. Tiste jest jeho zásluhou,
že kurs koruny iiž druhý rok zustal úplne stabilní a že
je v dohIedné dobe vylouceno. aby se znatelneji zmenil.
Také ve státním rozpoctu se udelalo dosti. HMe to
však iiž bylo VI úv e r o v é po 1 i ti c e.
Te to ien iedna složka, ale prece tak duležitá, že
muže obnoviti celkový dobrý výsledek, a ie tak citIivá
a iemná. že neilépe posvítí na obratnost ci neobratnost
vedení. Te pravda, že byla komplikována dvema paradoxy: pri nedostatku kapitálu jsme meli velkou nucenou repoatriaci našich papíru z ví,deiíského v}'prodeje a
abnormálne veliké investi'ce( dráhy, dektrisace,
pozemková reforma. krome velkého stoupnutí nákladll na
státní správu). Po velkém omezení prov.oz'll prišla
v minulém rooe lepší zamestnanost a s ní otázka. odkud vzíti kaDitá1. Pred válkou to bylo velmi jednoduché. Závod vydal smenku, kterou prijala jeho banka
a eskontoval iicedulov~' ústav. Tato vec byla zdravá,
dokud kon hmkbura neprestoupila
vrcholu. It1 krátkodob'Ých dobrf'ch obchodních smenek a dokud banky
mely za iištenou mobilitu. Tímto zpusobem lze získati
zprav,idla ien provozovací kapitál a nikoIi zakládací.
Dr. Rašín se také domníval, že tímto ZPLlsobeJtllpriideme neidríve aspon k úplné obchodní úhrade státovkové. Máme dosti dobri'ch a zavedeni'ch podniku (cukemÍ, lihovars'ký. pivovarský prumysl. velké strojírny,
uhelné doly a ždezárny. méne již textilní továrny.
sklárnv a i.). které tímto zpusobem promenu jí práci
na zlato a jeiichž cisté výtežky (srv. i cisté prebytky
delníku) tvorí volné kapitály v zemi. Avšak Bankov,ní
úrad rekl proste. že na smenky nic nepújcí a také ne~
púicil. Vycházel sice ze správné zásady. ze stahilní
kurs korunv musí b~,ti zachován. ale prostredky k tomu nebyly ,dobré. Bylo to sice pohodlné. ahv se koruna
nehnuta. ted ii nevydávat. ale škodlivé. Zástupci jednotliVÝch závoodú se rozbehlli po 10nd)"Tlském a americkém trhu iako. šakalové a výsIedek byl zkazen~' zbytek
dobrého iména, zbytecné potíže pri jednání o 1l0YOLl
státní púicku a na konec prece jen musel RankoynÍ
úrad cukerní kampan financovat.
O organisaci vnitrního dluhu nelze mluvit, nebot se
nestalo nic. Nejvetší cást pokladnicních poukázek se
prolongovala až s dvouprocentní provisi a tak se bríme
odsunulo o rok az tri. O nutnosti a prospešnosti zahranicní pújcky byly vysloveny nekteré pochybnosti.
jisto však je, že kdyby ji financní správa nepotrehovala, že by o ni nejednala, a kdyby jednala úspešne. že
by ji uzavrela. Belgie a Francie na príklad dostaly
v téže dobe velké pujcky za slušn)'ch podmínek. ale
u nás byly podmínky tak neslušné, ze se jednání radeii
prerušilo, ackoli nejsme ani absolutne ani pomerne tak
zad1už'eni j·ako Belgie a Francie; Zde tedy tajemství neúspechu leží jinde než v našich' všeohecn)'ch hospodárských pomerech. Je to zrejme naše nynejší financní
vedení, a zde jest nejlépe videti rozdíl. mezi Drem Rašínem a jeho dedici. Nevideli jsme nikdy, že hy se
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neco vleklo tak težkopádne jako nekolikamesicní jednam o pújcku a že by se skoncilo neco tak bez chuti
jako toto. Lze ríci, ze netreba se pri hospodárské prosperite(!) obávati financní krise, když budeme pokracovati v této politice nerozhodnosti a nepodnikavosti?
Jiste nikO'li. A jest dodati jen, ž'e pak by financní krisi
následovala hospodárská a to malé polepšení, které e
objevilo ke konci minulého roku, by rychle zmizelo.
Cheth.

Slovanstvo
lVI. M. Miloševic:

Výmena generací v Srbsku.
Vecný rythmus výmeny pokolení - široký jako Homerova
píseií skanduje pochod clovecenstva v ceste za vecností. Když
urcitý kruh lidí vycerpá svou životní sílu a vtelí nejlepší cást
sebe v zákony, díla a myšlenky, odchází ve stín zapomnení
nebo hrobu. A vždy potom nevyhnutelne
nastupuje 'nová rasa
lidí, sveží a nedotcené energie. J <:koby hnána pocitem efemér·
nosti, horecne spechá, aby co nejdríve
vtiskla co nejhloubeji
dobe svuj ráz a zvecnila se.
Je v tom cosi religiosního
- v pricházení a odcházení lid·
ských generací. Lidstvo jakoby šlo chodem krásy a harmonie
athénsk);ch dívek po schodišti Parthenonu.
Ale casto bývá tento rythmus výmeny generací prerušen. Stárí se casto opevní ve
svém egoismu, aby zatarasilo cestu, po níž kvapí Mládí. Mládí
musí proto útokem zlomit odpor Stárí a spechá pres mrtvá
tela svých otcu. Prísne a bezpodmínecne
dokonává se potom
osudová výmena, jakoby se napliíoval slepe a mechanicky jakýsi nutný prírodní zákon. Jindy opet provalí se mezi obema
generacemi hluboká propast, a rozdelí úplne dva lidské svety.
Tu prohrešila se minulost smrtelným hríchem na Budoucnosti,
a odtud ona propast.
Nyní se svíjí a bijí mezi sebou, v jejichž
žilách koluje
bezmocná krev s novými lidmi purpurné krve, vrící životem.
A tu nové pokolení nicí ve jménu nového ducha i nového ži·
vota poslední svazky. Nemilosrdne
oddeluje se kost od kosti,
krev od krve: deti pozdvihuj í ruce na otce své. A na plochou,
mladickou šíji padá olovená a mracná kletba rodicovských kleteb, plná zloby a hrozeb nové, mladé nesmrtelnosti:
Proklíná
chvíli zrození nové generace ...
Historii
naši píší obycej ne lidé doživotne
uzavrení
mezi
ctyri steny, suší logikové a vzteklí intelektuálové,
nezpusoDilí
intimního
proniknutí
smyslu historie.
Proto je historie tak
abstraktní,
podrízená logice, a proto v ní zaujímá místo zcela
podradné hlavní cinitel historického
tvorení:
Ci o v e k. Profesionální historikové,
lidé vcerejška,
jakož i soucasní, kterí
používají
nejvedectejších
method, zasypali pod stále rostoucí
pyramidou
papíru cloveka. Historie
zapomnela úplne, že ko·
necne hlavním tvurcem historie je clovek. Tak se stalo, žt
profesionální,
universitní
a doktorská
historie
nevidela
tak
vážného fakta jako je výmena generací, a vubec samotnéhc
pojmu gt'ner:lee. Comte zabýval se první temito pojmy a pokoušel se je definovati a urciti jej ich význam pro historii a.
sociologii. Pochopil pokrok lidstva jako resultát stálého zápasu
mezi dvema tUžbami: instinktem konservace a instinktem obnovování. Spolecenská konservace je typickým príznakem stárí. Duch
obnovování
tkví v mládí. Svet byl konecne v hlavních rysech
rozdelen mezi dve veliké strany, které vedly a vedou neustálý
zápas. S jedné strany strana budoucno ti, mládí, která bezohledne jde v pred, riskujíc i to, že upadne na neznámé ceste.
Str;lml minulosti je opet sestavenq ze st;lrších lidí, kterí tvrdo·
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hlave a zoufale tocí se kolem, chvejíce se strachem pred krokem
do nejistého neznáma. Spolecenský vývoj je v podstate odvislý
od rovnomerného obnovování lidských pokolení. Proto filosof
solidarity generací napsal i toto: »Náš spolecenský vývoj zakladá se na úteku pred smrtí.« Nebot kdyby trvání života bylo
nekonecne dlouhým, byl by znemožnen každý pokrok. Ale
stejne tak príliš krátký život zamezoval by vkorenení mladé
generace a veclencní ve svetový vývoj.
Pojem
generace
neznaCI
však
souhrn
lidí
s t e j n é h o stá r í, a I eur cit o u d u šev n í j e dno t u,
u r cit Ý k O I e k t i v n í d u šev n í s t a "e. Historická g)Cnerace, spolecenská i duševní, predstavuje tedy skupinu lidí stejné
mentality, zrozených v rozsahu jednoho desítiletí. Jsou v daném historickém momentu tvurci historie, nositeli spolecenského ideálu a pokoušejí' se realisovati touhy i prání, potreby
i ideály celé spolecnosti. Jedno pokolení úcinkuje asi tricet
let a v té dobe darí se mu realisovati ideje, které mely obsah
a podmínky života.

*

Dlouhá, príliš dlouhá perioda ztajené,ho života nastala ztrátou
naší státní individuality, jíž byly zniceny všechny podmínky
historického života i kulturního vývoje. Celá historická energie
byla nucena po radu století pecovati o udržení národní existen·
ce. Všechny životní proudy probíhaly pouze podzemím
a nevycházely na svetlo historického dne. A žily i umíraly
tehdy dlouhé, neprehledné rady generaci, pokolení za poko·
lením, a nelišilo se mnoho jedno od druhého. Výmena generací
byla pro svuj rovnomerný, klidný rythmus takrka nepozorovatelnou. (Snad tento rythmus prešel i v naše staré tance
a kola, které se težce a rovnomerne zavíjejí i rozvíjejí.) Tak
se vždy menilo pokolení, predávajíce jedno druhému vždy týž
odkaz. Ale zrodilo se konecne, tak mezi 1775-1785 nové po·
kolení, které napialo mocne všechny síly a roztrhlo pouta.
Osvobozený život zacal šumet potokem. Od té chvíle až dodnes
menily se generace s mnoha záchvevy. Jednou pro vždy prestala idylická výmena dob staré zádruhy. Bylo to zcela roz·
umné a nevyhnutelné. Prechod del se príliš náhle, bez souvi·
slosti, z krajnosti v krajnost: z primitivni patriarchálnosti dc
kulturní komplikovanosti státního života. Vedomí ztracených
století bolelo. A proto se šlo rychle vpred, bez rozmyslu: jen
vpred. Srážka byla nevyhnutelnou. Musila se srazit síla necinnosti nahromadených tradic s neusmernenou touhou po uvá·
dení cizích elementu. Byli jsme tehdy, jako i ted, velikými slovanskými detmi, nezpusobilými rozeznávati dobré od zlého,
možné od nemožného, potrebné od nepotrebného, chtejícími
naráz dohoniti svet. Proto se generace po celé XIX. století
težko dorozumívaly, velice casto se srážely a takrka neustále
stály na válecné noze. Lískovka casto rádila. Okovy taktéž.
Pro mládež otvírána byla znovu turecká vezení. Tak se nejen
hrubými a násilnými prostredky dela výmena generací.
ej·
tížeji ustupovala první, revolucní generace, obdivuhodná rasa
silných, bezohledných lidí. Byla si vedoma své síly, která
zvítezila nad tureckým carstvím, byla si vedoma i své histo.
rické váhy - a proto tak nerada ustupovala pred novým pokolením, které bylo zpusobilejší k organisování moderníhc
státu i kulturní organisaci. Kníže Miloš nerad pouštel ve chvíli
smrti žezlo, které slabou stare.ckou rukou mocne a zlobne trímal nad Srbskem. Stejne si pocínal i sám kníže Michal, jehe
nástupce, representant vzniku i pádu nové generace. Namáhal
se všemi silami o nápravu chyb zpllsobených jeho otcem, ale
dobre vedel o své bezmocnosti. Nové pokolení, zrozené v letech tricátých - první za svobody - sráží se charaktericky
s Milošem zejména v druhém období jeho vlády: Jeho vlldci,
školení v cizine, v Paríži, Mnichove nebo Heidelberku, poznali
liberální ideje své doby a vštípili predobre ve své sveží hlavy
ústavne-právní definice. Potom ovšem vzplanuli touhou, aby. je
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co nejdríve realisovali ve své zemi. Jevrem Grujié, Milovan
J ankovié, J ovan Ilié, Ranko Alimpié jsou v[ldci této mladé
generace liberální, nespokojené s režimem Alexandra Kara·
dordeviée a pracující na jeho pádu. »Mladá vetev srbské inteligence«, podle slov jednoho z vudcu, R. Alimpiée, je asi triceti1etá a v r. 1858 na svatoandrejské skupštine vyslovuje svuj
první program. Zároven s obrenovicovci podarí se jim sesadit
Alexandra a nastoliti znova Miloše. Ocekávají, že se Alexandr
vl!ci nim stane ústavním vládcem. Ale brzy se zklamali ti10 mladí liberální doktrinári. Starý vlk nezmenil svých drápu,
natož zubu, když prišel mezi parlamentní jehnata. S bolestí
videli, jak úsilne krok za krokem zostroval Miloš svuj režim
a vyhánel ty, kterí se mu nechteli podríditi, nebot nechtelon, starý gospodar Srbska - poslouchat »holobradých úredníku«.
Po vzrušených volbách z r. 1858, kdy byli vlldci mladé, libe·
rální generace zvoleni proti vuli knížete Miloše, došlo k definitivní roztržce. Vypisují se nové volby, a kníže Miloš na·
rizuje novému pokolení, aby nepricházeli do skupštiny fantastové a všelijací avanturisté. V úredních »Srbských novinách«
napadána je celá generace a oznacována jako »nepekná, sobecká, zkažená rnládež.« Po zavraždení knížete Michala v r.
1869 byla »Sjednocená omladina« podezrívána pro spoluúcast
a jmenována »Krvavo\l omladinou«. Ale rythmus výmeny ge·
nerací vyvíjel se prirozene dále a posazoval vcerejší ješte
avanturisty - v ministerská kresla. A tito jako ministri opet
. podobne zacházeli s novu generací, která je chtela zamenit.
Je ješte mnoho zajímavostí z té doby, které jsou velice zajímavými pro charakteristiku výmeny techto dvou generací. Tak
príkladne staré pokolení zvalo posmešne nové, které studovalo
v cizine »parížáky« a oni, nezustávajíce niceho dlužni, krtili
je »shnilou stranou".
Objektivní historik musí konstatovati, že mladé pokolení
z první poloviny XIX. století bylo neumírnene imperialistickým. Tehdy, jakož i pozdeji, pro nedostatek studované inteligence, již z gymnasiálních lavic vyvíjela se cinnost smerující
k urcování behu verejných záležitostí. Vzhledem ke zvláštním
'okolnostem našeho vývoje mela vždy príležitost ke hitice.
Dllvody bývaly ovšem casto egoistického rfzu. Jak mladí lidé
kritisovali, ukazuje prípad Jevrema Grujice, který ješte jakc
gymnasista cetl »Srbské mládeži« svuj clánek »Obzor státu«,
kde kritisuje soucasný srbský stát a navrhuje opravy. Pravdou
však je i to, že omladina hrála v naší historii vážnou úlohu
a byla vždy vážným cinitelem verejného života. V tu dobu
spadá i tvorení omladinárské ideologie o významu a úloze
omladiny. Brali si za vzor Herdera, Fichtea i »Mladé Nemecko« i »Mladou Italii«. Byli si vedomi brzy své celistvosti a
organisovali se jako »lTjedinjena srpska omladina«, a taktc
zápasili o své místo na slunci.
Romantické a liberální pokolení »Sjednocené omladiny« melc
nesporne po dobu asi trí de3ítiletí v rukou duševní vedení, a
dostalo pozdeji do rukou i vládu nad zemí. Ale již v letech
sedmdesátých musilo zahájiti boj proti nové ideologii, kterou
prinášela nová generace. Opet se tehdy zacal rozvíjet zápas
dvou generací se všemi charakteristikami výmeny. Mladí chteli
získat vše pro sebe a potírali 3tarou generaci, která zoufale
bránila své posice. Tak Milovan J ankovic, jeden z vudcu libe·
rálního dorostu, píše nyní charakteri3tickou knihu »Cí je co«,
háj ící zestárlou generaci. Mladá generace odpovídá svým vud·
cem Svetozarem Markovicem obžalobou svých predchudcu.
),Jak nás vychovali" a »Naše zklamání« jsou žalobami a mallifesty nového »reálního« i radikálního pokolení. I toto v jádre
sociálne-romantické pokolení pocituje, že prichází jako nový
duševní dorost, a Svetozar Markovic píše na jednom míste:
"Náležím k pokolení, které teprve nyní vystupuje na podium verejného života .... « Radikální pokolení musilo prodelat veliký
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zápas, než se mu podarilo získat verejné mínení, než se mu
podarilo prijít k vláde. Ideologie této generace, opravovaná a
obnovovaná, trvala až do doby tcsne pred válkou, a její nekterí representanti jsou ve vláde i dnes. Novému pokolení, které
se ohlašuje asi kolem r. 1900, nepodarilo se úplne odstraniti
predchudcu. Toto staré pokolení vedlo všechny války a je dnes
v cele státu (radikálové), a proti jeho nezpusobnosti a prežilosti povstala novejší, soucasná generace.

*

Historická hladina soucasnosti je neklidná a rozbourená.
Zdá se, jako by chtela vystoupit ze svých brehu. V podvedomých hlubinách historického bytí usiluje rythmus vymeny pokolení o vytvorení nového proudu, nebot se blíží osudná chvíle,
kdy se na jevišti objeví ctvrtá generace, zrozená ve svobode.
11y jsme dnes na osudném historickém rozcestí, a nová generace zacíná novou historickou epochu. Než se vymení tri
generace - což trvá celé století - obnovují se osudové vztahy národa. Tak i nyní po všech utrpeních i bloudeních, Ocištená bolestí, pripravuje se naše rasa poprve urcovat smernice
svého vývoje. V soucasné historické perspektive jeví se minulé
století periodou nekritického a nevedeckého experimentování,
periodou prej atých cizích kulturních elementCl. V naší srbské
historii je to pouze prípravné období, nebot ostatní jihoslovanské cásti jsou teprve nyní osvobozeny od všech vnejších,
mechanických vlivu. Tak stojíme nyní poprvé na prahu nové,
jihoslovanské historie organického a samoúcelného tvorení.
Nové pokolení jakoby slyšelo chvení nového sveta, který nosí
ve svém nitru. Cítí a stále výrazneji vyjadruje své nejasné
touhy a vycituje obrysy nové historie. Proto je nové pokolení
tak neklidné, proto bloudí a hreší, aby svedlo samo sebe.
,Válka svou hlubokou, krvavou linií ješte hloubeji a výraz.
neji rozdelila dve období i dve generace. Zejména válka a
národní katastrofa, okupace a vyhnanství, jež zachvátily svým
orj{ánem i nejmladší vetvicky národnosti, zanechaly \mocné
stopy na nedotknutém ješte jejich cítení a na jejich mladé
mysli: V blízkém dotyku rasy s bolestí zacalo rychlej i uzrávati
vedomí nové doby. Všechny okolnosti pusobily osudove na
krystalisaci nové mentality. A pokolení, které aktivne vedlo
válku, již zformované, prošlo celou bourí a 'pranic se nezmenilo. Proto dnes nechápe potreb a tužeb nové generace. Nerozumí novému stavu vecí, a ve své' bezmocnosti kazí i duch
svého vlastního života. Proto jsou. u nás ve smrtelném zápasu
dve pokolení: ono, ve kterém umírá odsouzená minulost, i to,
které nosí v sobe celý nový svet. A tato dve pokolení se nenávidí jako dve cizí krve, vítezná i zotrocená. Ale tato nenávist není pouze vášnivou, bezohlednou a prímo fysiologickou
nenávistí mládí vClci stárí, nebot má v sobe cosi neznicitelnéhc
a tajemného. Jakoby se objevoval jakýsi težký hrích. A skutecne: staré pokolení hrozne zhrešilo proti mládí, a po vecném
zákonu odplaty nyní pyká za hríchy své. V osudném momentu
\ nacionalní katastrofy le.hkomyslne i zlocinne obetovalo staré
pokolení 18.000 nejmladších. Starci zachranovali zbabele své
zašlé životy. Toto pokolení, vraždící vlastní deti své, pošlapalo i sám zákon prírody, že se rodice obetujf pro budoucnost
svých dctí. I zver ctí tento zákon. Ale za to musí zlocinné
toto pokolení krute pykat. A nyní je' pochopitelnou nenávist
mladých, kterí nectí lidského zákona ctení stárí, rodicu. NebOt kádr nového pokolení tvorí bratrí, druhové, starší i mladší, ony tisíce rekrutu, vycerpaných prechodem pres albánské
skály.
V krvavých etapách našeho utrpení probudilo se bolestne se·
bevedomí, bolest i humanita. NebOt pokolení toto uvidelo vnitre
života. Za normálních pomeru býv;i vše skrýváno pred detmi.
Maskováno. Kryto. A tak se zachranuje nutná solidarita pokolení. Ale tehdy nebylo na to casu. Pred nevinn)'mi zraky detí
a mladíkft odehrávala se orgie lidského masa. Ti hledeli neme
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bez rozbcsnených instinktu anarchicnosti nasl rasy. A tyte
zmucené, predcasnc sestárlé deti daly si tehdy slovo: nebudeme
jako naši otcové. (Což ve Sparte neodvykali deti opilství ukazováním opilcft?) To byly první príznaky dnešní boure nového pokolení. - A zatím poválecná situace zesilovala tužby
mladé generace. Ta hledí na nezadržitelnou záplavu rozpoutaného egoismu a chtivých ambicí. Vidí národní vlldce obchodovati beztrestne s posvátností národní jednoty, (Pašic, Pribicevic - pozn. prekl.), kterí nebojí se ani msty ješte vlhké
krve prolité. S bolestí hledí, jak jak je nová generace zvolna
kažena a cinena podobnou starým. Všechny spolecenské hodnoty jsou dány na milost i nemilost nekolika loupežným koteriím. Verej ná morálka utrpela nekolik porážek, pocit spolecenské solidarity byl úplne znicen. Existence všeho krásného
a ušlechtilého byla znemožnena. A bylo nebezpecí, že budou
zniceny i podmínky lepší budoucnosti. N o v á gen e r a c e
p O z na 1a v š a k, že t I' a g i k a s poc í v á v t·o m, žen o v ~
hod not y z tel e s n ují I i d é s t a r Ý c h n á z o r ft i s t ar Ý c hrne t hod.
Nové pokolení srazilo se se starou generací pro ohroženou
budoucnost a nyní opet pozdvihuje hlas svého pokoušení. Chyba
je v tom, že se poprvé príliš záhy, neorganisováno pustilo
v zápas a spojilo svuj historický protest s cizí ideologií (komunismem - pozn. prekl.). A staré pokolení s výmluvou, že
zápasí proti nebezpecné ideologii, proti utopii, násilím zpusobuje první ústup nové generace. Mladá generace, zdá se, prekonala svoji rasovou anarchicnost a osvobodila se od našeho
vecného romantismu sociálního i literárního. I nové pokolení
má hrích na své duši. Po osvobození Jihoslovanft dalo pruchod své krátkodeche malodušnosti a odvrátilo se lhostejne od
nacionálního problému. Mnozí prestali míti vllbec zaJem
o verejné záležitosti a pred hrubým útokem sobcu za bohatstvím, vládou a mocí skryli se ve svých »vežích ze slonové
kosti«. Nové pokolení melo prece prekonávati tolik prekážek!
Nová generace. musí vésti nyní zápas na dvou frontách:
proti cásti vlastního celku i proti násilí staré generace. Musí
se oprostiti intelektuálních prívesku staré generace, která má
kult ruzných nadutých autorit uQiversitních i profesorských.
Ale nová generace trpí nejvíce tím, že v uprímném poblouznení hoví a napomáhá ambicím, zájmum a vášním starých
macchiavelských politiku. Nejvetší nebezpecí nové generaci
vzniká od renegátu a marodéru mládí. Vykoristují desorganisaci poválecné spolecnosti, spekulují s mládím a darí se jim
protlaciti se všudy svojí drzostí. Zhoubné pftsobení onech
pseudo-mladých pocituje se zejména v literature. Pod firmou
mládí maskují svou bezmocnost a neschopnost, aby pronikli
3vými ckscesy své blaseovanosti (futuristé, poetisté). Škoda
jimi zpusobená je ohromná, nebot se jim ve velmi mnohém
podarilo zdiskreditovati mladou generaci. P r v ní úloh o u
n o v é g e nle r a c e jez á p a spr o t i tem top a I' a s i t u m.
Ten t o d ti k a z jej í h o v y s o k é h o mor á 1n í h o v e·
d o m í bud e p I' V n í pod m í 11k o u nás t u pu v Ý men y
generací.
Soucasnost je tak plna porážek, že povinno'stí nové generace
je zaháj iti rozhodnou akci záchrany. Nezpusobilost staré ge·
nerace k postavení jakéhokoliv problému (a jeho vyrešení) je
dostatecne prokázána. Pred velikostí nebezpecí, které hrozí
i samé budoucnosti, musí nová generace provésti co nejrychlejší
mobilisaci a organisaci svých sil. Musí vyhlásiti predchudce
Sové za neschopné organisovati soucasnost a žádati po nich
súctování. A potom nastane výmena generací. I tento zápas
bude potrebným, aby byly zachráneny zárodky nového života.
Ve jménl1 nové~o ducha, nového života je potrebí slyšet co
nedríve hlas nového pokolení. Necht jen rozhodne a oduševne·
nc spojí své cisté a obrozené mládí s nezastavite1ným bojem
proti vláde špíny a hadovitosti. Ale nechf jen si pospíší. Ne.
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halá ;skutecnost. ProtO' prvým krakem nápravy jest
o s a m 'O s ta t n e n í cinohry a opery ve vlastních budovách, se všemi z tohO'plynoucími praspechy a dLlsledky umeleckými, technickÝmi i správními. CO' nyní?
Jedná se a stavbu druhé budavy. Má b~'ti cinoherní ci
operní? J adchází razhadnutí klidné rozvahy umelecké
J. Hutter:
a exaktní presvedcivasti císel. Nejprve treba kanstatavati: budova Národního divadla jest typ h u d a v y
Hudební stavby.
op e r n í. Ve své podstate jest to druh divadla, Jež vyo pe r a, k o n cer t ní s ál', k O' n s e r vat or.
vinulo se z baletní scény jako divadlo zpevoherní, nejen
takovými vnejšími znaky, jakO' je prostor orchestru a
Soudabá hudba dává z prevážné vetšiny prednost
farme dynamické pred tématickau. Mnahde ze svéhO' pod., ale celou konstrukcí. Staveti druhou aperní budovu znací vtesnati cinohru do budovy 'Operní. Logicky
vedamÍ starých zásab tektonick~'ch vkládáme dO'ní architektanické principy, jež v ní 'ani vyslaveny nejsou, a je tedy zrejmo, že za daného stavu, 'O nemž bude
zmínka dále, nemá smyslu postavení dvou zpevoherních
na než, analogicky jakO' se sumací tanu, prevádíme
splet útržkLI a detai1LJ.Takováto formová labilnost do- scén, nýbrž, že postaví se scéna typu cinoherního, a to
provází charakteristicky
zjevy, kdy formuje s,e nov:)' tak, že její rešení :stává se definitivní, s tím omezením,
jež platí vLlbec o definitivnosti v umení. HudebníkLlm
hudební styl a napájí všechno myšlení hudebnÍkú tou
merou, že i ostatní otázky, ne již: ciste hudební, vys10- prináleží pak vÝrok, zda-li jejich potrebám samostatné
aperní Národní divadlo vyhovuje vubec, ci jsou-li tu
vujÍ a reší jaksi jen vnejším1 dynamickými efekty.
alespon mažnosti, aby na urcitau dobu s' vhodnou úpraTak stavba opery. Je jisto, že .dnes technicky Návou vyhavovalo. Ale to jest práve požadavek, kter):'
rodní divadla není ideálne zarízeno ani ve stavbe amé
musí
být pre s ne umelecky farmulován, tak aby s t aani ve vnitrní strajové organisaci. Je proto prirozeno,
v i tel š t í odborníci mohli na to technicky odpovedeti.
že pri prvém stretnutí provozného aparátu s partiturau
Odbocíme ke druhé skupine dúvodu, vyplývajících
azval se ihned požadavek: navá operní budova. Ale niz reálného stavu. Budou-li technictí znalci vedeti, j a k é
kde a nik)'m nebyla konkrétne receno, jakou vlastne
navou budovu nutno staveti. Pri tam byla za zásadu a má bH ona eyentuelní druhé operní divadlo a divadlo
cinoherní, mahau vypracovati své návrhy. Ale i tak je
priari prijata veta, že bez navé budovy nelze vubec prajisto. zvlášte po v)'vodech arch. Machone, že divadlo
covati. A požadavek má i svou historii. Protože byl tak
jednostranne pastaven, vedl krome jiných momentLI operní vyžádá nepomerne více nákladu, prostoru, pruprav a casu. než divadl·o cinoherní. Lze-li za urcitý obki zabrání divadla stavavského, zpusobil, že pri úredne
n'Us. který je za daných okolností financních, regulacsvolaných anketách neodborníkLlm pr,edáno hlavní slava, a že po všem tom hluku ztroskotal a roz plynul se nkh a casových likvidací, vystaveti zplna vyhovující
v prázdn~'ch recech. Velmi, vážne se tam debatovalo a budovu cinoherní, ale jen m é n e kvalitativní budovu
operní, pak není a nemMe býti sporu o tom, cO'ciniti.
jist:)· reditel rclivadla byl dotázán Ipo dobrém zdán,í
Zavazuje k tomu mravl1í príkaz k verejnÝm prostredo tam. nemá-Ii nová hudova státi hlízko u Vltavy, aby
kúm i péce O' umel'ecký rozvoj. Pro dramatické umení
zpeváci bavÍ'ce se u zadních dvírek vlivem vody nedavykoná se zajisté více, je-li bezpecne postaráno alestávali chrapot. Snad ta mel b),t argument prO' místa
spon o jednu jeho složku, než jsou-Ii obe utisknuty.
v sadech Vrchlického; pripus1tme starosti o to jisté
A je charaktoeristické, že z hudebních kruh LI vychází
aprávnenÍ, ale v stadiu prvých dehat je ta jen doklavždy jen kategorÍ'ck)' imperativ, nikoli reálný návrh,
dem dokonalé bezradnasti, cO' vlastne s novau hudavou
jak opatriti zvýšený operní náklad. Nebot znovu: Hupocíti a jak zacíti s vážnau prací.
debníci chtejí budovu, ale nevedí, co chtejí. Práve tak
Bez vší pachyhy jest nesparno. že abtížn)' stav v N ájako
konservatorí.
radním divadle jest zpLlsabaván predevším skutecnastí. že v jedné hudove jsou zamestnány soubory dva,
Prední hudebnick)' argument hlaholí o dLlstojnosti
bud'Uv - zastáváme zásadu ú cel 11 o s t i - a o sláve
úplne samastatné, sv)'ch zvláštních cílLI a prastredkLl,
takže mezi nimi nutno více méne obratne punktovati
ceské hudby. Zapomínají, že chlubí se cizím perím,
odvolávajíce se na minulost, již nevytvorili, a znemožkompromisní vegetacii; ovšem ke škode abou. Je pravda, že dodnes byla tam cinohra i opera. a že divadla
nují ohledy na minulost samu prítoomnost, jež má být
prec ústredím všeho jejich snažení. Ceská hudba spovyspelo k v)'ši, pro níž již tehdy se radilo k nejprvnejšÍm . tredoevropsk~'m scénám. Ale je také pravda, že cívá na Smetanovi. Tomu dílu budova divadla Národtehdy aba dramatické druhy nebyly tak specialisovány
ního sl'Uuží zplna, takže požadavek nové operní budovy
jako dnes, takže Národní divadlo na venek .i uvnitr
ve jméne jeho postrádá jakékoli opodstatnentÍ. Naproti
bylo representováno
operou (interna'cionalita
huclby,
tomu provoz konservatore
jde celou '$IVOU povahou
proh Smetanovu dílu, takže zde zase požadavek nové
podružnost tekstová a jazyková a j.), pri cemž divadelní stránku, her,ecký v)'kon. režii a v)'pravu, prebíhudby dle daného stavu postrádá všeho 'Opodstatnení
se stanoviska prítomnosti. Pravým :smetanovským poraly i navzájem. Byl to jakS'si vše d i vad e I ní
sláním jest ",šak vule pokroku a rozvoje. Stanoví-li se
sty 1, pri cemž kónecne bylo Ihostejna, jestliže solinezbytnost vedení, pro jakou budovu ci konservator má
stický part byl zpíván ci deklamován. Technicky i ideave jednalo se tedy vlastne a j e den saubar. Dnes však
být budova postavena, je to proste postulát i konkrétjde o f a k ti c k é s o u bar y d 'va, z nichž každS', ního myšlení i umeleck5', vyvozený práve ze vzoru ceské
krome všeobecne spolecné základny ceského umcní VLI- hudby, z díla Smetanova. Konkrétnost Smetanova díla
je evidentní i v otázce divadelní budovy. V jedné ze
bec, žije sv)'m vlastním životem umeleck)'m a technick)'m. Že vnitrní zarízení strojavé nedovede ~e mosvých nescetn:)'ch pr,ednášek Smetanovských
(kdyby
difikovati dnes na Pirandella a zítra na Debussy-ha,
byly vydány tiskem, bylo by zamezeno mnohému, co
"yjímaje ovšem cásti prenosné a výmenné, je ovšem
zptlsobuje prostá neznalost) dokázal Zel. 1 ejedl)', jak
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podstatne je vázána Smetanova zpevohra na tehdejší
prostredky; mimo jiné uvádej strukturu vstupu a odchodu postav i sboru Smetanových, pro než mistr pocítaL jen málo taktu hudby, takže dnes na Národním
divadle pri presném provádení zpusobuje to i režijní
obtíž·e. Zde tedy autor vzal v úvahu tehdejší možnosti
provozovací, ale je také zrejmo, že zkušeností z divadla
Prozatímního bylo využito pri stavbe Národního. A
techto zkušeností mohlo být 'Využito, nebot bylo dílo,
jímž bylo mereno. Dnes však moderní zpevohra se teprve tvorí, neznáme ješte toho díla, jež by vytvorilo na
nejbližší stabilní budoucnost typ ceské zpevohry. N evím, jak:)'m dílem merit zkušeností nabyt:)'ch v divadle Národním. Je to totéž, co po stránce ideové. Proc
bylo Národní divadlo staven'O, vedeli dobre; ale j a k á
i d e a 'led e dne s k potrebe nové budovy? Není jasno, krom toho, že i nejuO'Vejší zpevoherní produ~ce
není nicím jin:)'m, lec v podstate typem Smetanov:)'m.
Mají-li se pak veci takto, pak není zajisté duvodu, proc
zríkati se pro nejasné a nezretelné reci krásné budovy,
jejíž úcelnost muže b:)·t znamenite zvýšena, zvlášte tím,
budou-li úpravy rešeny jen dle potreb zpevohry, na míste dosavádní ~ompromisní obojživelnosti. Nota bene
budovy, jež hospodársky je dobre kalkulována. O tom,
že s budovou starou zLlstane vždy spojena i obchodní
výhoda proslaveného divadla, že lze projednati pri osamostatnení i otázky provozní a personální k prospechu
umeleckému, zatím možno pomlceti.
Obdobne s konservatorí. Ml1žeme se zde odvolati na
svuj starší analytick~· clánek (roc.!. cís. 29) a pracovati
s jeho resultáty. Proslavenost konservatore datuje se
z dob jejího k'O n se r vat i v n í h o rozkvetu a nyní
lpí na ní jako povest na cloveku, byt se zatím desetkráte zmenil. Konservator nikdy nestála v cele pokroku
umeleckého, a i to, co dnes se zdá býti pokrokové, jest
zdánlivé, nebot jest nejv:)'še modifikací starého systému. V kruzÍich hudebníkll a na kompetentních místech jest nesporno, že umelecká reorganisace konservatore znací pro budoucnost conditio sine qua non.
Eminentní dllsažnosti pro stavbu budovy. Opet vedIe
ideového požadavku, že musí b:),t znám umelecký plán
konservatore, dríve než bude organisací a budovou
stabilisován, pristupuje tu technický požadavek tge
základny. Arch. L. Machon vyložil nejprincipielnejší
otázky v »Tribune« (25. XII.), ukázal na nezbytnost
presné detailní znalosti provozu, dríve než mOžno prikrociti ke konkrétní diskusi o stavbe. Zatím k'Onservator využívá sViého nynejšího umístení v souvislosti
S hudební organisací,
všemi prostredky brání se rozprave i oprave a usnáší se zcela platonicky o potrebe
nové budovy, prosazujíc svoji ,chut všelijakými zbranemi. Ale do té doby, než budou 'Otázky umelecké organisace presne formulovány, nemuže b),t vubec recí
o stavbe budovy. Nebot dnes, byt i skutecná potreba
byla sebe Inailéhavejší, nelze hospodársky realisO'Vati
milionové investice jinak, lec ú cel n e. Zdráhání konservatore projednati tyto otázky muže míti nechte positivní ":)" ledek: prodlouží rešení casove na tolik, že
bude ak:tuelní jednati o znovuprevzetí Rudolfina, se
všemi prilehlými komplexy, kteréž možnosti i tak nelze
lehkovážne prezírati.
Jediný projekt úcelnosti vyhovuje i svou strucností
i presvedcivostí. Ceská FiI'harmonie potrebuje nového
koncertního sálu ve vlastn,í režii (aby náklad se snížil),
který by vyhovoval akusticky a kryl etat koncertu. K tomu úceli vypracovala kancelár, Ceské Filhartnonie sta-
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tistické i bilancní prehledy. dala, je a své knihy interesentl1l11 a verejnosti k disposici, dokazujíc císelne, že
umístnen,ím v Smetanove síni není její minimální rozpocet kryt a umelecká intensita jest podvázána. Nežádá
rocních subvencí, n:),brž s k u tec n o u i n ves t i c i
do budovy, prejímajíc sama zodpovednost a starost
aktivity svou vlastní umeleckou prací a v:)·konností.
Rektor konservatore Jos. Suk poprvé verejne nadhodil
možnost vybudování tohoto sálu v komplexu budovy
konservatore. To jest návrh všeho uvážení hodn~r a
jiste i plodn)r. Jen tolik treba k nemu pripojiti. Priclenení sálu ke komplexu budov konservatore jest vecí
a r c hit e k t u a s t a v i t e 1 lI, a nebylo by osudnejší
chyby, než kdyby stavitelské možnosti bylo použito ke
komplikaci otázky hudební, totiž reorganisace konservatore v souvislosti se stavbou její budovy.
Jde tedy o tri velké hudebne stavitelské projekty:
Úprava Národ. divadla, konservator, sál. Jsou tesne
spiaty stránkami ideovou', programovou a technickou,
hospodárskou.
Obe dve jsou stejne zá'važny. }en rozsahem se líŠí. Jestliže technictí odborníci vyjadrují se
v takových prípadech velmi zretelne a presvedcive císlicemi, vedí-li predem, co se od nich chce, hudebníci,
zdá' e, toho nevedí. A odtud ona neujasnenost, krátkozrakost a roztríštenost,
jež v nejlepším prípade povede k tomu, že jim bude fakt oktrojován, v nejpravdepodobnejším prípfl.de pak, že se svÝmi požadavky "yjdou na prázdno. Což by nebylo ani poprvé.
Antonín

V cselý:

Hovory s herci.
(r3. Anna
Sedlácková.)
- Videla jsem hrát otce a divadlo prešlo tedy jaksi
dedicne na mne. Až kam sahá moje pamet, vím, že
jsem vždy žila myšlence venovati se divadlu jako tatínek a když se jednalo o mé vystoupení, byla mi ta
myšlenka již tak vžita, že na tatínkuv odpor bylo pozde. Slýchala jsem v té dobe mnoho o Sáre Bernhardtové. Byla v mé mysli obklopena jak:)·msi tajemn)'m
nimbem a stala se mi ideáJ.em, ke kterému toužila jsem
se propra.covati. Když jsem ji spatrila po letech, pusobila na mne mocnÝm dojmem. Pochopila jsem, že
pravé umení je to, které jde od srdce k srdci, a že ten,
kdo je v srdci nemá, nemllže se mu pri nejlepší vuli nauciti.
- J a k p II S o bil a n a v á s, mil o s t i v á pan í,
cet ba? D o vol á val a j st e se, p o k u d se p amat u j i, ne j e dno u fr a n c o u z s k ý c h a ut 0r lI, n a p r. F 1 a u ber t a, M a u p a s s a n t a a Z 01 y, kdy ž j s t e ve r e j ne r e a g o val a
a výt k y
k r i t k y, od u vad n ují c 'P a jet í s v ý c h v ýkonll.
- Dovedla jsem se vždy tak vžít v radost i utrpení
hrdinu a hrdinek románu, že konec knihy znamenal pro
mne smrt nebo aspon náhlé zmizeruí bytostí mi nejdražších a nejbližších. Není divu, že pozdeji lákaly mne
zejména knihy francouzské, které podávaly nejzáhadnejší odstíny dtu a boje lidskýchi srdcí. Láska k francouzské literature vyvinula se u mne jaksi samocinne
z ucení se jazyku, k nemuž mne mel otec, domnívaje
se, že kdyby náhle zemrel, mohla bych se Uživiti vyucováním francouzštine.
- Z m í n i 1 a j s t e s e o S á r e Ber n h a r dt o v é. V p o s m rtn é m vyd á n í jej í c h p a-
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me t í cte
sej
e j í z á s a dní
pa jet í d i v adIa. S k u tec n é u m e ni í s poc í v á prý v tom,
když
diváku
se podá
v nejvyšší
míre
r e a I i t a c I a v e k a a dej 'e. . D a k I á dát
uto
z á s a d u s vou p r a x í, v y p r a v ují c o s t u pn i i n ten s i ty, k t e r é hod a sáh I a vne k t er Ýc h v ý k'0 n ech.
D o t k I j sem
set
é t '0
zpovedi
franc'0uzské
tragédky
již pri
n e k o li k a h o vor ech s n a š i m i her c i a ob ycejne
byla
tu
vyslaveno
podezrení
z a f e k t'0 V a I1J'Osti. A pre cen
a š e Dan z er o v á z a z n a m e n a I a ves
v Ýc h v z P o mí nkách
úžasné
veci
pad'0bného
smyslu
j a k h r á I a »D á m u
o M o d r ze j e w s k é s k a m é I i e m i«, I a dyM a c bet h o vou a B I ažet1u
pri
svých
pohostinských
hrách
v N á rod ním
d i vad I e, j a k i n a z k a uš k á c h pre k v a p'0 val a par tne r y: b led I a,
o m d I é val a, stá r I a a z a sem I á d I a k n ep o zná n í, kdy ž sedu
r o I e v ž i I a. J a k é
zkušenl'0sti
v tamto
ohledu
mužete
mi
sdeliti
ze studia
rolí?
- Mohu vám predevším opakovati ta, ca jsem rekla
již 'O své cetbe. Také pri studiu vžívám se vždy v roli
tak, že bytost, ktemu predstavuje, stává se mi nejbližší
a nejdražší. Prestávám jaksi sama existovati a jednati
a ovládne mne cele postava, kterau chci vytv'0rit. Prijímám její cítení a charakter a nemohu pak ani jinak
jednat než jak role predpisuje. Že predchází bezpecné·
mem'0rování role je samozrejmé, nebot hra nesmí být
rušena námahou pameti. Cvicím text denne jako hudebník cvicí škály. Každé slovo musí být pmmyšlen'0
a správne vokalisováno. Casto se mi stává, že urcitý
moment pochupím až pri nekulikáté reprise s jiné stránky, že se mi jinak 'Osvetlí a že jej jinak repmdulmji.
ikdy neznamená u mne premiera kanec studia. Ale
abych se vrátila k predmetu Vaší 'Otázky: Nemohu
vám ríci více než, že zpusob mého studia a hraní nicí
nervy a zdraví. Když má výk'0n chytit za srdce, pak
jde to opravdu do tuha - našinec se nesmí ohlížeti
TIJa to, je-li plenen
a rván i fysicky. Míti tr,ebas šest
záchvatu za vec'er pri roli, které se takt'0 dám na pospas, je d'0sti bežné risiko méhu povolání. Tak težce
odst'0nala jsem na pr. premiéru >}Dámy s kame1iemi,(,
»Toho, jejž políckují« a »Orlíka«. Ale nejen premiéry,
i všechny reprisy zanechaly ve mne vždy stopy velkého duševníhu 'Otresu.
- R í dít e set e d y v p r a x i zá s a d o u v ykt era u
h Iá s a Ia
s tup n o van é r e a I i t y,
S á r a Ber n h a r d t '0 v á?
- Míníte-li r'ealitu primzenou, hlásím se ráda k této
zásade. Jako každý z nás hercu, kterí jsme tak výjimecne sensitivní, podléhám kráse umení, at je to v li·
terature, v hudbe ci ve výtvarnidví.
Uznávám však
za pramen a predobraz všeho umení prírodu, která
také dala mi vždy nejvíce podnetu k mé práci. Jako
mestské díte milovala jsem ji vždy tím více, protože
mi nebyla d'0práno v nlí vyrusti. V prírode se mi vždy
nejlépe studovalo - šlo to jako trychtýrem prímo do
hlavy - a ve volné prírode, nikoliv v zahradách vyrostlé kvetiny byly mi nejmilejší.
- Jaké
zkušenosti
mát,e
s režií?
- Soudím, že záleží nejvíce na herci samém, pokud
dá na sebe pusabiti režií. Pracovala jsem s mnohými
r'ežiséry, i s obema našimi dnešními predstaviteli protichudných men\ a nemela jsem pri studiu celkem se
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žádným z nich nedorozumení. Co mému pojetí role odpovídala, ochotne jsem vždy akceptovala, nikdy jsem
si však nedala vnutit, C'0 se mi prícila. Za potycek
s drem' Hilarem, kdy jsem vytrvale hájila své »nemoderní«stanlOvisko, byl to vždy on, který mi neprestával
dokazovati, že ani nevím, jak jsem moderní. Hilarovi
se krivdí, vycítá-li se mu bezcitn'0st. Je ovšem jiný jako
režisér, kdy nezná ohledu, a jiný jako clovek, kdy ukazuje, kolik srdce a citu skr,Ývá se pod karou jeho režisérské dustojnosti. Ale v divadle musí býti disciplina,
herci musí býti ovládáni, nemá-li nastati zmatek v této
spolecnosti vznetlivých lidí. Lehcí je ovšem práce režisérova s dobrými herci.
--j Ú c a s tni I a j s t e set
é ž n a šíp rad u ke e f i I m o v é. J a k é p o zná n í j s t e s i zní
odl1Jesla
pra
své vlastní
povolání?
- Sleduji film již hezkau radu let. Z umelcu, kterí
se jím proslavili, mám ráda ty, jichž výkony vyzarují
dobré srdce, at je to Pickfordová, Fairbanks nebo Chaplin. Také sama jsem hrála ve filmu. Odpovídá nejspíše pantomime. Ale pantamima byla mi prec bližší
než film. Protože ve filml~ net1Jíbezprostredního styku
s obecenstvem, na jehož cit apelujeme, protože z?e stojíme pred aparátem, který bere nám více ilusí než
plátno kulis.
V y s t o u p i I a j s ten
~ j e,d n a u pro
k r i t i c e. V z p o m í nám
z e Jme n a n a v a s 1
»S a I o m e pre d s o ude m«, k d 'e j s tepu
r o vn a I a p r a t c h tl d n é p o s u d k y o s v é m v ýk onu.
C o s o udí t e '0 Ú lo z e k r i t i k y?
- Všichni jsme lidmi chybujícími a proto je kritiky
opravdu treba. Pachvalný posudek každého herce po
usilovné práci poteší. Ale i vecná, spravedlivá, oduvodniená výtka dovede spíše povzbudit než zarmoutit.
Škada, že více než v takových výtk<Í'ch libují si mnozí
referenti v ledabylém odsouzení bez jakéhok'0liv oduvodnení, 'Odbudou lhostejnými slovy výkon, který stál
herce mnoho práce i zdraví. Taková kritika spíše škodí
než prospívá.
_
- Jaké
zkušenusti
jste si odnesla
ze
svých
pohostinských
her na venkove?
O hercích
malých
divadel
vyslovují
s e od bor ní ci, žen
e m '0 h o u n i kdy
s t ac i t i tem p u her c e zNá
r'0 dní hod i vad I a,
protože
si príliš
navykli
mluviti
po
n a p G ved 'O V i. J a k p a s u z u jet e cel k o vou
dne š n í úro v e n n a š i c h di vad e I v tam t o
s m e r u?
- Vystupovala jsem v mnohých mestech v Cechách
i na Morave a setkala jsem se i mezi 'Ochotníky s herci
dobrými a sce1ými soubory dobre sehranými. Ne každý
snaživý umelec dostal se na nekterou z predních našich
scen. Hrála jsem na malých divadlech, kde se nemluvilo po napovedovi a slyšela jsem vynikající suf1érské
výkony i na divadlech velkých.
- Mel
by c h k vám,
m i los t i v á pan í,
je š t e dul e žit a u '0 t á z k u. M lu v í v á s e
o v a š e m o b e cen s t v u, t. j. o s p o I e h I i v é m
k á d r u ob e cen s t va, k t e r Ý stá I z a vám i,
kdy ž j s tep
r ech á z e I a 'O d je d n é z n aš i c h pre dní c h s cen k dr u h é. C o s o udí t e
o tam t o z jev u, k t e rým
u ž e p o s k y tn a u t i n e j víc e za d 10 S t i u cin e n í u mel c i
v zápase
o místo
uplatnení?
- Jak se utvorilo »mé« obecenstvo, nevím. Má zásada : Ne hrát, ale žít! nakl'oníla mne snad tu cást obe-
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censtva, která prichází do divadla s otevreným srdcem,
která není blaseovaností a cynismem obrnena proti
citu. Je-li tohoto obecenstva mnoho, pak máme mnoho
lidí, kterí rozumí mluve srdcí. Nynejší smery chtejí
obecen tvo prevychovat, ale ve skutecnosti kopají hlubokou propast mezi obecenstvem a umením. Dejme tomu tedy, že obecenstvo je na mé strane. Co zmuže však
tento fakt proti výmluvnejšímu faktu: že dvacetileté
mé pllsobení u dvou predních ústavu zanechalo jen mi·
zivé stopy v naší dramatické produkci, že musila jsem
se spokojovati jen s prostredím dramatické produkce
cizí, že se muj herecký typ, který prece není nicím
'cizokrajným, nemohl u nás aklimatÍ'sovati ani na tolik,
aby na konec nebyl odk' zán - na cizí jevište?
- Slyšel
jsem
o jakési
nabídce
víského
Burgtheatru?
- Správne. Protože zavírají s,e prede mnou pražská
divadla, nezbývá mi než jíti tam, kde nalezla jsem
c1ver,e dokorán otevreny. Neríkám, že k tomu dojde
v roce 1925, stane se tak možná až v roce príštím. Jsem
dobrou Ceškou a byla-li jsem k tomuto kroku prinucena, nemllže mne nikdo vinit z nevlastenectví.

Pozn
lm'oslav

ám.ky

Stránský:

Mámivá zrcadlá.
Kdykoli
mne
nekdo
chválí,
bývám
prudce
naklonen
k víre, že má pravdu,
a kdykoli
mne nekdo haní, jsem
rád presvedcen,
že se naprosto
mýlí.
Podobám
se v tom
jiste vetšine lidí jako jinými znaky. Búh patrne vedel, proc
nás ucinil takovými. Pres to však jsem ješte nikdy nerozbil
zrcadlo, protože mi ukazovalo krivou tvár, postacila mi vždy
k úteše víra, že krive ukazuje.
Nemusí vás mást, že máte
u nhných lidí a stran ruzný kurs, víte-Ii jen dobre, jak s kým
a na cem jste. Sám jsem v tom smeru orientován dosti presne,
až na svuj pomer k sociálním demokratum.
Tam se mi totiž
nastavují
mámivá zrcadla plná kouzel, že se hlava tocí. Domnívám se, že smím upozorniti
na tuto zrcadelnou kuriositu
verejnost
bez neskromnosti,
nebot co tu jest hodno pozoru,
není opravdu zrcadlící se predmet. Pres to si hledám nejaký
certifikát a nalézám jeden ve staré korespondenci.
Když jsem
se vzdal poslaneckého Ínandátu, byl jsem pocten prípisem, který
sice obsahuje projev predsedy snemovny a ne sociálního
demokrata Tomáška,
ale jeho srdecný tón opravdu vylucuje, že
by mnou pisatel v jakékoliv své funkci opovrhoval,
a jsem
štasten, že svoje slova, jež jsem prijal
jako vyznamenání,
jinde nedesavouoval:
»S uprímným
politováním
vzal jsem na vedomí Vaši
resignaci na poslaRecký mandát. Mel jsem nejednu príležitost poznati a doceniti mimorádný
význam Vaší práce,
jak v Revolucním Národním shromáždení, tak ted v poslanecké snemovne.
Ješte bezprostredne
pred Vaší resignací
tešil jsem se na Vaše odborné dobrozdání jako clena výboru ústavního v dúlež.itýc:h otázkách významu parlamentních resolucí. Mohu Vás ujistiti,
že pro Vaše vynikající
schopnosti i výkony vážil jsem si Vás nejen já, nýbrž že
tešil jste se úcte všeobecné. Proto bude odchod Váš ve
snemovne pocitován jako ztráta bolestná. Teším se však
pevnou nadejí,
že neodcházíte
z politického
života na
trvalo, i tisknu Vám srdecne ruku - ne na rozloucenou,
nýbrž na brzkou shledanou.«
To tedy je zrcadlo lichotivé, ale ne mámivé, vidím se v nem
hezcí, ale vidím se v nem jen jednou. Ted však po slyšte, co se
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mi nestalo s mým prítelem B ech y ní: Uvalil jsem na sebe
jeho nemilost svými clánky o deflaci, z níž on jest spolu odpoveden, o policejním režimu, který on vydatnc pomáhal instalovat, a naposled o restrinkci úredníkú provádené bez vyšetrení
jejích potrebných
mezí, v níž se mu také zalíbilo. l napsal
o mne do Práva Lidu vtipnou satiru, v níž mne vylícil jako
malého trotla. K tomu konci zkreslene, ale plasticky reprodukuje
prastarou
aféru, jak jsem kdysi proti boykotu a nátlaku na
administraci
Lid. Novin hájil a uhájil
nezávislost
redakce,
vysmívá se clánku, jímž jsem jindy v Lid. Novinách útocil
proti klerikálllffi
pro zmarení prací moravského
snemu uzavrením jeho zasedání, tupí mne, že jsem 1'. 1919 byl v klubu
pro demisi nár. dem. ministru, když on slovem i pérem dokazoval, že je v zájmu republiky, aby nár. demokraté šli z vlády,
a vycítá mi i múj odchod ze sncmovny. Nemohu bohužel tuto
zábavnou stat otisknouti
celou, stúj zde tedy na levé strane
aspon její záver, na pravé strane pak nekolik ukázek ze clánku,
kterým Bechyne provázel múj odchod ze snemovny, v dobe,
kdy znal už dobre všp.chno, cím mne ted bije.
R. B ech y n e v Právu
pros. 1924:

lidu

;;:0.

. .. To jsou tl-i historky z verejného pusobení mladého vúdce nár. demokratické
Moravy.
Mohli bychom
napsati
ješte
ctvrtou, pátou a šestou. Mohla
by to býti h i s t o I' k a o j e h o
od c hod u z e s nem o vn y,
o zasáhnutí do zmeny tiskového práva, o volbách v Brne a
nyní o jeho stanovisku k stát.zamestnaneckým
predlohám,
a
vždy by to byl doklad o tom,
kterak
knižní
lidé rozumej í
potrebám doby. Cesty, po kterých jde cást mestské inteligence
s drem
Jaroslavem
Stránským
v cele, jsou cesty
bludné. Stát je vydrží. Obáváme se, že je nevydrží strana
mestské inteligence, a že je
nevydrží predevším na Mora..,..e.

R. B ech y n e v Právu
21. brezna 1921:

lidu

Moravan, který neaportllje ...
Dr. Jaroslav Stránský z Brna
není již poslancem.
Vrátil
mandá t do rukou svých volicu. Od,:hází
z parlamentní
arény, zustává
však v aréne
politické. Chce mluviti s moravským lidem, a jak tohoto
mladého muže známe,
bude
s ním
mluvit.
A protože
se mnohým
zdá, že poslanec není
již
rovnocenným
vojákem
v radách demokracie, a protože až príliš mnozí prikládaj í slovum poslancú menší váhu
a postranní
úmysly, strhl si dr. StránskS·
gestem skoro krásným
zlaté
poslanecké hvezdicky se svého
obcanského límce a nastoupil
do bitevní fronty jako prostý.
Tento
živý smysl prú
osobní <l verej nou pocestnost
zasloužil by zvláštního
ocenení. - --Tento mladý muž má lásku,
je to republika. - - Stránský se zhrozil, když poznal,
že národní
demokracie
má
sloužiti
velikému
kapitálu
proti republice. - Dr. Stránský jde do arény
jako zápasník. Chvíli se zdálo, že meštanským
politikem
opravdu
republikánským
a
nekapitalistickým
bude Antonín Švehla. Clovek se nerad
loucí
s illusemi,
ale
všechno zdá se nasvedcovati,
že v tomto smyslu byl Antonín Svehla iIIusí. - - - -

Nikoli, i1lusí jsem byl já. Antonín Svehla sice utvoril koalici
k politickému
zaj ištcní téhož velkokapitalistického
financního
plánu, který zpusobil Englišuv ministerský
a muj poslanecký
pád, Bechyní tehdy tolik želený, ale Bechyne byl pri tom, a já
oú té doby si nejsem jist, jestli by i ze mne ministerský partefeuille neudelal opici. A nyní dále: quod Iicet lovi, Iicet etiam
bovi. Kterýmž nezdvorilým rcením nemyslím intelektuelní ménecennost, nýbrž politickou podradnost velmi váženého sociálnedemokratického
poslance U I r i c h a, který vraj v Robotnických
Novinách o mne píše tak i tak, taktak, všelijak:
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Robotnické Noviny, 20. decembra 1924:
. .. Ovšem to sú Lid o v é
N o v i n y.
Orgán
familie
Stránských,
založený z d6vodov výdelecných.
Vtipno písané, vypocítané
na
všetky
instinkty
plytkých
cítateloch
a robené tak, že vedla vážnej
úvahy seriózneho
vedeckého
pracovníka
riadia
sa clánky
praobycejných
novinárských
šmokov dráždiacich
najhrubšie instinkty - _o. Boulevardový casopis, ktorého
jedinou pohnútkou
cinenia je:
zarábat
a zarábat
za každú
cenu. Bez p á t e r n á poJ itická
li žurnalistická
pro s t i t u cia.
A
Lidové
Noviny majú ešte jednu akvizíciu. Tou je majitel a držitel firmy Jaro
Stránský.
Zdá l' n Ý syn c o k p o v eden é h o o t c a. - - Je to
po it ick Ý
e k v i i b r ista velkého
slohu
Unho je každý
postoj
vopred presne vypocítaný, a každé gesto' presne uvá~ené.
J emu ide o efekt.
Na. tento
efekt
\ ','I;ocítaná
bola
j eho rezignácia:
na
mandát.
Ten hrál hlavnú 1'01u pri jeho
proce~e s Bank. úraclom. Ten
bol pohnútkou cinenia pri jeho obhajobe v táborskom procese. - -' A t. d.
-ri-
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lZobotnické ;';oviny, 25. mája
1924:
Stníllský-Belleš
.
Hledá-li
národ
alebo istá
cást národa politických
vodcov, siaha prirodzene k autoritám.
A
jestli~e
hladá
autority,
je u~ tak samozrejmým zvykom našej
bur~oazie, ~e obracia svoje zraky lla
adresy
zvucné,
akými
sú
v tomto
case
dr. Stránský
v Brne a dr. Beneš. S t I' á nský
je mladý
penažný
p o i t i k,
bys t I' é h o p ostr e h u, vel k e j in tel igen c ie a s v e t o v é h o I' o zh a d u.
Rod e n Ý
h om o
1\1 á
dob r ú
p o I i t i k u s.
šk o u
o I t c k Ú, k t 0rú
získal
od
svojho
o t c a,
v Ý z nac n e j
p 0i tick ej
in d i v i d u a ica
pok r ok ovej
1\10I' a vy. - - Má sn á a
i
nnohé
vady
svoje]
rasy, ale nes por n e mnoho jej predností.
Mladý
dr.
Stránský
potrebuje
svoju
vlastnú
stranu.
Jestliže
doviedol
Adolf
Strán~k~'
-,
dovediL . o
Jaroslav
Stránský.
Tým Vié'(; a tým
si--6r, ponevác má k dispozicii vel m i r o z š í r e n Ý a
r i avel m i
dok on a e
den Ý den n í k Lid.
N 0. v i n y. Proti mal0l11eštiackemu
provincializmu
a
nacionalizmu
dra. Kramára,
stavia
se
teraz
dr.
Stránský,
ktorý
je
nielen
mladší a preto i pružnejší, ale
ktorý nie je dosial nijako politicky zatažený. Kto pozoroval
zápas týchto
dvoch
individualit,
ktorý
už dlhší
cas hoci potichu, ale húževnatia sa vede, ten si mohol
vypocítat,
že jeden z týchto
súperoch bude handicapovaný.
Že handicap ten stihnul Kramára, je samozrejmé.
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Nikoli, stihnul mne, - byla to illuse. Jsem zmaten, rdím se
a blednu, hrud se mi dme pýchou, klopím studem zrak, nevím,
cí jsem, hlava mi jde kolem, a
jak rek bych s pokosenou radostí
a v jednom oku blaho, v druhém žal,
tak jako s veselostí pri pohrbu
a steskem pri svatbe a na jedno
svou rozkoš vážíce i zármutek
odkládám

mámivá

zrcadla

i pero.

Dopisy
Proc nejsem komunistou?
P. T. redakci

8. ledna

I<)2~.

bolest a skrze lepší kvalitu své osobnosti. Zatím co národové
žili opreni o pevné hodnoty, tito mlcíce vládli. Byli p.odobni
L'ohtll11, l11ajíce jej ich moc zde na zemi. Každá vec má své
vlastní slovo. A prece jsou veci i iidé, kterí ho nemají nebo ho
ztratili. Jejich
tak mnoho a jsou si tak podobni. Teprve ve
svém souhrnu je naleznou.
Lidstvo pouze Etárne a stává se moudrým. Ale se shora a se
shora také odumírá. To znamená, že ani ji~ tolik m:návidí, ani
již tolik nemiluje, a veci svaté skryly se nejhloubeji.
Pro pokrok to není videti, nebOt pokrok jest udr~ování rovnováhy,
jest užití zkušenosti, které nás slábnoucí chrání. Ale i tak prichází smrt clríve nebo pozdeji. Je stále vctší pocet tech, kterí
nosí v srdci pocit, že všechno pomine a že není nekonecnosti
vecí. Každ,ý krok ku predu je zaplacen kusem živpta, který se
vrací k Bohu. Lidstvo se stane dokomlé v smrti. A není nikde
pomoci) nikde nic co by zadrželo stupnovant tempo žití, co by
zadr~elo pokrok. Jenom zázntk, jenom náboženství.
Je nutno
vÍCe se priblí~iti Bohu, abychom nevideli, kde má konec.
Každá hodnota je produktem st;Wilisace. Zastavením pokroku
do~taneme novou kulturu, nové tradice, obrozené lidstvo schopné
-s-tvoriti tragedii. Jenom detství duše je schopné naplniti dokonale život, je schopné tedy i k tragedii, která je jeho koncem. Kebot není štestí, je peuze nadeje v ještc vctší štestí.
Zrození t.ag~die z ducha doby je podmíllcno existencí hodnot,
absolutním a bude
j ;chž dosar ColJl nebo ztráta bude merítkem
, )úpovídati
absolutnímu
charakteru.
Nebo!
tragedie
je zlomení cloveka vírou a pro víru. Je dukazem, že je všechno v porádku. Že bylo všechno v porádku.
Lidé již Illkdy nebudou chtít vrátit se tam, kde byli. Každý
se domnívá, že múže spasit jenom sám s 'be. Ale nelze spasit
sám sebe. Pouze silní a velicí to dovedou. NebOL pak zbude
clovektt jenom touha vládnouti, hýti cten a milován. Nemfl~e-li
to uskLÚecniti. zl:stane úplne stejným jestli zemre nebo klesne
nebo spasí sám sebe. Pak již nemuže ani ctíti, <lni milovati, an\
se pokoriti. Zbývá mu pouze nenávist. Proto je treba Boha.
Strašn@ •.je zapotrebí Boha. Nelze ho ni~ím nahraditi. Všechno
je mrtvo ve své absoltttnosti:
SpolecensKe vrstvy, láska, rodina,
cest, vlast.
Yšechny námitky, všechna tvrzení, jež se vyskytla v kapitolách »Proc nejsem komunistou«,
jsou výrazem nsobnosti autortl
a tech, které representují,
t. j. kdyby jich bylo mnoho a mnoho
milionu, byl by s komunismem
pro tu dobu konec bez udání
duvodíL Ale nedokazují, že komunismus vznikl z niceho a v njc
se obrátí, nedokazují, že komunismus je nesmysl ani neobjevují
nic, cím by ho nahradili, dokazují pouze, že se bez neho dovedou obejíti. Protože dovedli najíti smysl :livota sami v sobe
nebo v cemkoliv jiném. A jen pro tu chvíli. Ale komunismus je
náboženstvím
miliontl - a v techto vecech není dobra a zJa,
je pouze: jsem komuni~ta nebo nejsem komunista. A vyhrává
ten, kdo silneji verí, že má pravdu. Nebot život zabíjí každou
víru a slabší dríve. Proto moudrí mají tak málo sebevedomí
a pýchy, proto se nikdy nestanou dobyvateli ani tvurci, proto
je pokora tak príznacná
Budhovi i Ježíši Kristu. A komunismus je tak mladý a nenávisti je tolik. Ale jenom z nenávisti .se rDdí láska. My pak neumíme ani milovat ani nenávidet.
Jsme malý národ, jsme slabý národ, jsme hloupý národ. Proto
musím nenávideti
sebeduveru
p. Josefa Kopty, vidím-li její
ledví a její úspech, proto musím milovati knihy p. Karla
Capka a vážiti si mužnosti v projevu p. Frant. Langra, který
byl ze všech n e j krá s nej š í.
J. J(.

»Prítomnosti«.

O všem bylo již receno poslední slovo, jasné a definitivní.
Bylo již receno, když první clovek ucítil nutnost hledati smysl
života, když první clovek skoncil sebevraždou,
a bylo zde již,
když život pocal. A vyvolení je znali a vládli, protože je znali
pouze oni a znali je dokonale, protože je poznali skrze vlastní

K celému nákladu dnešního císla je priložen
tiskopis s údaji o druhém rocníku. Neodkládejte, ctete, dejte císti!

