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Meredith rozlišuje také pravý humor v užším smyslu:
»Když se mu vysmejete, povalíte ho, kotálíte ho, plác
nete ho a uroníte nad ním slzu, priznáte, že se vám po
dobá« atd. Nejvyšší stupen mezi temito formami vý
smechu je mu vlastní. pravá komika, která se liší od
satiry tím, že nezajíždí »do živého«. Satirik je podle
neho »mravním cinitelem, casto spolecenským cisticem
stok, s vydatnou zásobou žluci«. Že u nás prevládá sa
tirický duch, plyne z ceské povahy a netreba to dlouze
dokazovati. Máme v tom krásnou literární tradici už
od podarených stredovek)'ch skládání. Stací jmenovati
klasickou satiru Komenského, Havlíckovy básne, ko
medie bratrí CapkLt a šibenicní humor HaškLlv, který
se prekládá do nemciny a snad i do anglictiny jako uni-
kum, - .

Ale jsou i doklady o opaku v našich dejinách, Nej
lépe se nedostatek humoru ukáže ve styku s Anglicany.
Když se poslední náš konstitucní král Fridrich s Alž
betou Stuartovnou blížili ku Praze, vyšli jim vstríc se
dláci, prevlecení za Husity, a improvisovali vravu bi
tevní; královští manželé, vychovaní komediemi Sha
kespearovými, se uprímne zasmáli a zdá se, že se nikdo
nad tím neurážel. Ale když prinesly pražské meštanky
na hrad královne na uvítanou jakési komické národní
pecivo, které zpusobilo u dvora velkou veselost, panic
ky se náramne urazily. Bezpochyby byly mezi nimi ne
dLltklivé dámy z nemecké buržoasie, které si potrpely
na slavnostní pompu a dustojnou obradnost. (Pozdeji
asi nabyly Cešky prevahy a Alžbeta dostala darem
prekrásnou kolébku ze slonové kosti, ozdobenou strl
brem a drahokamy a drahocennou truhlici s detsko~
v)Tbavickou k narození prince Ruperta, téhož, který jí
pak v anglické revoluci zpusobil bojem proti parla
mentu znacné nesnáze.)

Zdá se opravdu, že prílišná blízkost Nemcu byla vý
voji ceského humortl na škodu. Anglicané· tvrdí, že
Nemci nemají smyslu pro humor. Jediný Heine prý
nestací, a ten byl žid. Znají j)rý jen hrubý pošklebek.
jak ríká Meredith. Ta zvláštní nehumornost prý má ty
pický a nehynoucí pomník v rezenské Wallhalle, pom
pósním a pragermánsky pošetilém pantheonu. Podle
Bergsona funkce humoru je sesmešnit vše, co ztrnulo;

me živelnÝ' sklon k satire, která je proje\'em téhož
pudu u lidí s reformními tendencemi, kterí nežijí v si
tuaci práve humoristické, Anglick)T humor naproti to
mu je zabarven jenom ironií. Pouštet se do nejakého
psychologického rozboru smešna po Bergsonovi by
bylo príliš odvážné, ale všimneme si definice komiky,
jak ji vyslovil Meredith duchaplne a prístupne již sko
ro ctvrt století pred ním. Znamenite vystihl rozdíl mezi
jednotliv)Tmi typy:

»Objevíte-li smešnost a zmrazí vaši vlídnost, ocitáte se
v zajetí Satiry. Když místo abyste se vrhli na smešného
cloveka satirickou holí, aby se svíjel a vrískal, radeji ho
bodáte a pri tom jako byste se napolo mazlili, címž zpu
sobíte, že se ho v jeho úzkostech zmocní nejistota, zda
ho vubec neco zranilo, jste nástrojem ironie.«
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. Vocadlo (Lond)'n):.

potrebe hlunoru a snášenlivosti.
Humor je jednou z forem filosofie.,.

A. Maurois.

red nejakou dobou prednášel v LondÝne na thema
»t!umor ~ esprit;< známý i u nás autor-prumyslník

ndre MaurOls, ktery tu shledával materiál ke své
ov~knize o autoru-státníku Disraelim. Spisovatel
~~le!a{(a tvurce plukovníka Brambla sám stál za po
vam,krom toho od Francouzu clovek nejspíše získá
'jaké zajímavé postrehy o anglickém charakteru. Po
'ní bylo tak vtipné a obecenstvo propukalo v takové
lvysmíchu, že hlavní Mauroisuv argument o vroze
'm anglickém humoru a francouzské vtipnosti nepo

'ebovallepšího dukazu.
]iskrivá duchaplnost, esprit, je výlucn)'m darem
ncouzsképovahy a je nedostižná ostatním národum.

leje snad smysl pro humor, jak jej známe z denního
'vota i z anglicko-americké literatury, také takovým
ivilegiemanglické rassy? A co nás zde nade všecko
jímá: Jak je to vlastne s ceským humorem? Cizinci

ekdyríkají, že prý nemáme dost smyslu pro humor;
obnese vyjádril nedávno i president Masaryk v ho

ru o sokolství. Schází nám skutecne tento smysl vu-
c a není pro nej pudy, anebo je to jen málo pestený
'honekv naší národní zahrádce? N ezclá se, že by to
I.základní nedostatek. Humor se u nás projevil 1<0
tlvne v hudbe, v našich lidových písních, a pohád-
ch - chodská pohádka l)Jirka s kozú«, který jde
inceznu»rozesmít«, je hotovou lidovou apotheosou
'ivé moci humoru. Ohromná obliba »Prodané neve-
'«, »Otce Kondelíka«, popularita Mošnova, to všecko

• dpokládá porozumení pro humor; a nacházíme ho
st i u nejtypictejších representantLl našeho národa,
Ifte u tech, kterí meli sklon k anglické literature,
, je plna humoru. Mohli bychom pocíti už Husem,
ož humor je ovšem ponekud hrubozrný v duchu
by; nesrházel jiste Palackému, Jemuž i humor Jeana
lila, jediného známejšího nemeckého humoristy, je
ejaksinUCen)T«;a nejmilejší ceská kniha »Babicka«
zeny emcové má scény laskavého dickensovského
moru.Neruda, rovnež milovník anglické a americké
ratury, mel skvelý smysl pro humor a stejne, pres

l,"U tra~6ku životní, i jeho básnický dedic a ná
~t Sládek. Ostatne ani presidentu Masarykovi ne-

J' humor. Ukázalo se to i pri jeho londýnské ná
té ,když se octl v neocekávané situaci maje odhaliti
. astní poprsí v King's College. Zhostil se toho

'omilým gestem za všeobecného potlesku a dlouho
n,. to vzpomínalo.
'ntno uznat, že bohužel nebylo u nás nikdy dosti

'ležitostipro cistý dobrácký hurJor. Za to pozoruje-



tímto nedostatkem zdravé korektury možná si vysvet
líme, proc je v Nemecku tolik ztrnulosti a falešného
pathosu a proc tam mají ševci z Kopníka takový neho
rázný úspech. Tímto vlivem ze sousedství bychom nej
snáze pochopili, proc i u nás jsou lidé, kterí si náram
ne zakládají na své duležitosti, slavnostní a nedutklivé.
V ruské literature je skvostný humor a Slovan je vu
bec jak se zdá velmi lidský a jako o hrdinovi jedné
Turgenevovy povídky mohlo by se o nem ríci, že je »od
prírody clovek neurážlivý«; proto se dá soudit, že jde
o importovanou vlastnost, že self-importance není
prvek národní ceské povahy, jejíž podstatou je pro
stota. Kdyby se bylo gogolovskému Havlíckovi poda
rilo v té veci ,nás všecky rádne vyucovat, nebyl by dnes
náš verejný život tolik otravován malichernými hád
kami. Nenaucili prý jsme se dosud smát se sami sobe.
»Clovek trne«, napsal Morning Post ve zpráve o proce
su Capkove, »co by se stalo u nás tem, kdo mají na
svedomí karikatury a kritiky v britských casopisech.«
Anglickému politikovi lichotí, najde-Ii se v »Punchi«;
u nás, když známý karikaturista vydal rozkošnou kníž
ku karikatur jednoho státníka v A ven t i n u, byla
z toho jen zlá krev. Ale nic tak neposvítilo na uražený
majestát jako povestná sylvestrovská scéna. V An
glii politikové pokládali by si za cest, kdyby je parodo
val svetoznámý spisovatel, ale 'u nás z toho byla ne
chutná aféra. Obsah sylvestrovské scény zustal nezná
mý - a také slušný clovek není zvedav na soukromé
zábavy svých spoluobcanu - ale melo stacit, že její
autor je gentleman a vtipný satirik. Nebylo by jiste
možno tvrditi, že by se u nás nedostávalo materiálu
k prvotrídní politické satire. Difficile est satiram non
scribere, když státník v poctivosti sešedivelý dekuje bohu
za pseudofašismus, zavádející do našeho sporádaného
státu metody hodné italsk)'ch banditu. Bývali casové, že
se kardinálové zabÝvali vysokou politikou, ale doba Ri
chelieuu a Alberoniu dávno minula a plete-li se dnes tlu
stoucký církevní hodnostár do politického místo du
chovního blaha svých ovecek, stává se vítanou potra
vou pro satirika, tak jako by jí byl, rekneme, vegetari
ánský majitel uzenárského závodu. Stejne tucné sousto
je náš chvalorecník komunismu po všech jeho nezda
rech a po promenení Ruska v kolosální vtelení Cecho
vovy humoresky M n o g o bum a g i; neúnavne nás
castuje svými proroctvími, které mají tu zvláštnost, že
se stane vždycky jejich pravý opak (nyní si vzal na
mušku úpadek britské ríše v dobe, kdy vítezne zdolala
nebezpecí generálních stávek, konsolidovala se vcasno?
zmenou ústavy a štastne preckává i fiasko ruské poh
tiky v Cíne). Na zrcadlo nehubuj, máš-Ii krivou tvár.
Ale budme spravedliví. PodobnÝ nedostatek humoru
bohužel ukázali i ti, kdo v úzkostlivosti o prestyž pre
sidentovu (která, budiž to receno jednou pro vždy, po
licejní ochrany nepotrebuje: tak vysoko bláto n~do
stríkne) pohnali obcánka pred soud pro vyraz
)thateleben« - president sám, dovedel-li se o tom,
jiste se tomu srdecne zasmál. Nemá prý židy zvlášt
v lásce (jak o nem psal American Bagger v k~ize 0.vy'
nikajících .Evropanech), ale spolupracoval-lt s mml,
bylo to jen ku prospechu naší veci. Ti, kdo jsou tak
zbytecne nervosní, meli by si všimnout, jak se píše
o anglickém králi, jak se kritisují jeho reci a reci p.rin
ce Waleského, dokonce objevily se i karikatury na Je~vo
vecné mládenectví, které už skoro vybocovaly z tradlC
nich kolejí zdvorilé ironie.
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Anglicané, zdá se mi, mají nejjemnejší tykadélka prQ
komiku. Cítí tak jemné vibrace humoru, že našinec se
nekdy diví, cemu se vlastne porád smejí - at je to ne·
kde na caji nebo treba na konferenci ucených histo
riku - a pripadá si trochu natvrdlý. Humor se tu to
tiž pestuje od detství až po parlament. Štastné deti,
jež jsou v detském pokoji obklopeny zvíraty zlidšte
ných humoristických tvárí, zahrnuty knížkami pln)'mi
veselých, naivních a jednoduchých príbehll, beze všech
vynucených mravních naucení, rozkošne nesmyslných
zpevných ríkánek, jež si i hrají na gramofon; teší se na
svého Felixe v biografu, Pe t r a Pan a v divadle,
Pipa a Squeaka v nedelních novinách, ]apheta s chun
delatým Fidem, který každý den se na ne zubí v D a j

ly Ne ws. Našim detem se predkládají pathetické po
hádky o králích a macechách, s hojnými variacemi
zamýšlených zlocinu od podvodu a beze všeho osvobo
zujícího humoristického pojetí únosu až po vraždu, li
dožroutství a travicství, beze všeho osvobozujícího hu
moristického pojetí. My máme sice také své Broucky
(a je charakteristické, že tuto naši výbornou detskou
knížku, která se tolik líbí, nám napsal - prote tant
ský farár), ale jaký nedostatek humoru se jeví ve We
nigových ilustradch, anebo dokonce i ilustrovaném
detském vydání Krále Lávry! Anglickému humoru
není nic svato, a probírajíce se rozkošnými travestiemi
dejin, pripomínáme si, co by se asi u nás stalo, kdyby
se nekdo opovážil parodovat Karla IV. s fajfkou, ku
pujícího roztodivné ostatky, nebo treba sv. Václava
s deštníkem, posílajícího tucné voly do emec a pod.
ŽádnÝ národ se tak uprímne sám sobe nesmeje jako
Anglicané. Nejtypictejší je v tom smeru oblíbená skla
datelská dvojice Gilbert a Sullivan. Kdyby u nás nekdo
tak sesmešnil policajta, jako oni v ))Pirátech z Penzan
ce«, nerucíme za to, že by spisovatel nebyl zavren.
Praktické výsledky této soustavné výchovy k humoru
jsou znamenité. Humo: jak~ ~cištují~!v fluid~m. pro
niká veškeren život, smlch stáva se POJlstovacl zaklop
kou spolecnosti - v našem kot)'lku je stále príliš vy
soké napetí - a bývá i merítkem pro posuzování du
ševních kvalit. Vstoupí-li nový poslanec do parlamen
tu J'e ztracen nedovede-li zacházeti touto nevinnou, ale

" v dúcinnou zbraní. Výroky soudcu jsou opepreny z ra-
vým humorem a prinášejí je pravidelne noviny jako
pochoutku. Totéž J(latí o uni;,ersitníc~ i )i~ýc3 pred
náškách. Dokonce 1 od slovmku se ocekava, ze bude
zábavný, že autor nepracuje mechanicky, nýbrž s dáv
kou humoru. V tom zahájil tradici Dr. ]ohnson a do
sud nad nekterými jeho definicemi se dovedou rehlat
studenti celé hodiny. Humor Anglicany nikdy neopou
ští. Za války vyvolal nemecký pathos salvy :>míc.hu.
Lissauerova hymna záští, Vilém II. s orlem na plk!
haubne a se svým vecným tlachem o nemeckém bohu
byl vdecným predmetem karikatur. .Anglic~í vojáci, si
rádi delali legraci ze své ))zbabelost1«, a prece Jakeho
hrdinství byli schopni treba pri úžasném útoku na Zee
brugge!

*) Anglické deti mají také svou Popelku, ~le ~ té se stal ba:
culatý šilhácek, mají i K~rkulku, a;le ~a uz .davn~. ~e neboJ!
vlka, nýbrž jezdí na »sea-slde« ve s:rem cerven~m plas~lku s tra
dicionelnÍm košíkem a tam si hraje s kamarady. Neco z an
glické detské literatury proniklo až k nám, n~ pr .. Alice in the
\Vonderland preloženo pod názvem »Kouzelny kraJ«. Plno ~?
moru je v rodinném živote a to je nejdu!ežitejší.: vl~v r~dlClJ
a sourozencu, kterí mají rádi »fun« (legraCI). I spaleny obed se
obrátí ve »h111« místo zlosti a hubování.



~tomnost./

Kde vládne humor, tam nemá prístupu hrubost, bairozcilování. Proto mluvíme o anglickém klidu, pro-
jsou Anglicané tak »sweet-tempered«, a »to lose
per« (rozcilovati se, prijíti z rovnováhy) je spole
ský precin, který se neodpouští. Zažil jsem jen jed

u, že se v anglické spolecnosti nekdo rozcilil, a to byl
árn; pokrcilo se nad ním rameny. Humor jakoby
rousil všecky hrany ve styku vzdelaných Udí a je to
ležitý ozdravný živel i v politickém živote, který by
om meli úsilovne pestovati. Díky Chestertonovi naši
jlepší žurnalisté používají nyní tohoto korení vydat
ji, ale stále ješte je v jejich omácce více palcivé satiry
ž humoru. Humor nemá pudy, dokud se lidé navzá

neuznávají a nectí. Bojuje, se u nás na základe
rmulky velmi prostinké: odpurce je vždy cerný jako
el, kdežto prívrženci strany jsou vždy belostní ja:ko
dÍlkové. U 1:. zv. pokrokových stran se nelibe nese
Írné kacírství; snáze se sejdou a dohovorí konser

tivci.
Nebylo by možno se pokusiti i u nás o trochu
ášenhvosti? Vedle humoru snad by bylo dobrou prí
avou promítnouti si obcas prítomnost ponekud do
jnulosti, nebo se rozhlédnouti se širšiho svetovejšího
diska. Rozklad a odumírání starých politických
au, které v nových pomerech ztratily smysl, vytvárí
šem nepríjemnou atmosféru, ale je to neodvratn)'
ces,s nímž je nutno se smíriti. vývoj se bere patrne
erem k puvodnímu systému dvou ideových bloku,

fr)' je nejprirozenejší, a cástecné umoudrení minorit
u napomáhá. Proc odpírati však jeden druhému

nánÍ, nedopráti s u u m c u i q u e?
Naše politické dejiny jiste jednou zaznamenají, že
dcÍmipostavami, které udávaly smer naší ceské po
ce v uplynulém ctvrtstoletí, byli Kramár, Masaryk

Beneš.Vykrocíme-li na chvíli ze zacarovaného kruhu
casných boju, odmyslíme-li si neprozretelný vÝrok,
rým se takrka ztotožnil s výstredním hnutím, sym
tisujÍcím s nepráteli nejbližšího nám slovanského ná
a, zapomeneme-li na okamžik, že dovolil, aby úro

• slavného kdysi listu Sladkovského a N erudova tak
bocepoklesla, vzpomínáme-li zkrátka Kramáre pred
ožením republiky, není nám možno nevážit si ho pro
o minulost, pro jeho veliký význam za Rakouska.
v ovzduší nemeckém a ruském a byl významným
resentantem onoho smeru slavjan<:Jfilského, který

kojil mlékem všeslovanským v dobách slabosti.
í v tom velká životní tragika, že se zrítilo vše, vec

il a s cím pocítal, kolos ruský i nemecko-r.akouský?
inci, kterí -mluví s Kramárem, jsou prekvapeni, jak
e žije v minulosti, mluví stále o Rakousku, o dele
ích, o ríšské rade, snad i o punktacích - to co pro
dou generaci už je - starove~( . .. Byl príliš vy
stalisovaný a nedovedl se pružne prizpusobiti nové
stelaci svetové, tak jako to dovedl Rašín. Nelze se
iti, že mu bylo težší vpravit se do zmenené meziná

í situace než státníkum, kterí ztrávili leta na zá
v aneboprožívali prímo na míste premeny svetového
; že ztratil pudu pod nohama v zahranicní politice

de se citem, chtel nás vésti neschlldnou cestou ru
o Tragický osud jeho ruské koncepce nyní dovršu
e nejv)'znacnejší hnutí, které je mOžno postavit ve-
bolševictví, eur a s i á n s tví, nejnovejší obmena
'ho slavofilství, k nemuž prý patrí asi tretina ve
é ruské politické emigrace, pretrhává naprosto ne
pnjpllÍ se západním Slovanstvem, n~'hrž i tradicní

svazky s pravoslavnými Slovany jižními. Ale to' ne
znamená, že by se tím mela skonciti úloha Dra Kra
máre; doma, ve vnitrní politice, pri smirování Nemcu,
pri procesu odmadarení Slovenska muže hráti ješte
význacnou roli se svou schopností vésti vyjednávání.
Vynikal velkým nadáním už za svých studií - studo
val v Berlíne - a vzpomínám, jak vzdal za války hold
jeho velkým schopnostem ve svých pametech jeho ber
línský spolužák Hermann Bahr, po;:;lední Mohykán
cernožlutého Rakouska (tuším v »Zeit«).

Je sám své lepší minulosti povinen, aby jeho jméno
bylo odevzdáno dejinám ocišteno. Negace vycerpává
nejlepší síly. Kandidatura Kramárova na presidentský
úrad, kdyby k ní došlo vážne, by mu nesmírne uško
dila; ukázala by, kdo je jeho nejvetším šklldcem: vlast
ní jeho strana.

O Benešovi jsem slyšel stejne pochvalné uznání z úst
jednoho profesora severoanglické university, kter)T ho
poznal jako studenta v Paríži. Vzpomínal na neho jako
na nejbystrejšího a nejpracovitejšího ze všech slovan
ských studentll v Paríži. Ku prekvapení všech z neznií
mého docenta se vyšinul za války v prvotrídního diplo
mata nového typu. Namítá-li se proti nemu, že zmena
osob je demokratický požadavek, zapomíná se, jak ob
tížná je dnes mezinárodní situace a že težko bychom se
mohli vidát jeho styku a schopností, dokud se pomery
nevklidní. Ti, kdo na neho a na jeho cest útocí tak zu
rive bez ohledu na zájmy státní, by si meli alespon na
chvilku uvedomit, co to znamená, že za tak krátkou
dobu vytvoril tradici naší zahranicní politiky, které po
400 let nebylo. Ve všech oborech meli jsme se oc oprít;
ale diplomacie nám byla za Rakouska uzavrena, byla
vyhrazena šlechte, a prejali jsme jen nepatrný pocet di
plomatu z povolání. Y dežto Poláci ve své šlechte se
všemi jejími tradicemi a styky našli prirozené diplo
matické zástupce a Madari mají z predválecné doby
radu školených diplomatt'l, u nás bylo nutno vytvoriti
náhle diplomatický sbor z lidí nejruznejších povolání,
casto bez právnické, historické, spolecenské a jazykové
prupravy. Jak úžasná je to vec, ceho dosáhl s touto
improvisovanou mašinerií, na jaké místo v mezinárod
ních stycích pozvedl stát s nemožným novým jménem,
na jehož strategickou a hospodárskou existencní ne
schopnost neprátelé neprestávají ukazovat! A který
Cech necítil neco jako hrdost, když sám Streseman ho
navrhl za predsedu památné schuze po konecném pri
puštení Nemecka do Svazu národu?

Proc však staveti vždy Beneše a Kramáre proti
sobe? Historie je postaví vedle sebe. Proc by úcta
k jednomu vylucovala ocenování zásluh druhého? Klí
cem k porozumení obema je srovnání jejich odlišného
vývoje a jejich odlišného názoru na orientaci naší za
hranicní politiky. Kdežto Kramár se vyvíjel v ovzduší
Berlínu a Petrohradu, Bend rostl mezi Paríží a Lon
dýnem. Kramár svým životním dílem patrí minulosti,
Beneš pres všecky úspechy je dosud mužem budoucno
sti. Oba budou mít nárok na cestné místo v našich de
jinách.

Masaryk patrí prítomnosti a slucuje ve své osobno
sti oba opacné a prece tak vnitrne príbuzné póly evrop
ské vzdelanosti, kultury anglické a ruské. Jeho univer
sálnost, která v minulosti má cástecnou analogii v Pa
lackém, ho postavila po revoluci nad obe zmínené nej
význacnejší osobnosti našeho politického života. Níc
není v)'mluvnejšího pro s:lmozrejmost jeho vúclco,lství,
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než fakt, že celý národ a celá cizina byla do nedávna
naprosto presvedcena, že je presidentem doživotne.
Teší se v cizine úcte nejen uceného sveta, nýbrž i poli
tických vudcu. Zástupci ruzných politických stran se tu
shodují se vzácnou jednomyslností. Uznání konserva
tivce lorda Curzona má zajímavou analogii a doplnení
v úsudku velkého liberála lorda Bryce, že Masaryk vy
šel z války jako nejvetší státník. Podobne bychom i
u Haden Guesta, který hrál v Labour Party vynikající
úlohu (nyní vydává týdeník T h e L on d o n W e e k
I y) našli jen superlativy O významu Masarykovy osob
nosti. Svedcí o velkém nedostatku perspektivy, že mezi
ceskými stranami vllbec mohly vzniknouti pochybnosti
o jeho zvolení. Ale snad je lépe, že volba presidenta
nebyla doživotní. Je to zkouška naší demokracie a kon
solidace, osvedcení politického zmoudrení nemet:kých
stran, maturitní zkouška, v níž snad propadnou jedine
ludáci. Ale kdo by se tomu divil, kdo znal situaci za
Madarska a 'kdo ví, ja:k u nich casto rozhodují staré
vlivy madarské. Marne ujištují o lásce k slovenské
vlasti ti, kterí se rozpakují voliti presidentem Slováka
Masaryka. Náboženská príslušnost jim nemuže vadit:
katolická Francie má presidentem - Hugenota.

Jedna vec je dobrým znamením: necetli jsme nikde
retrospektivních úvah o Masarykove sedmiletí; nikdo
neuzavírá jeho presidentskou cinnost. A prece, co úvah
by se naskytlo o této dobe kvašení, ocisty a sílení, z níž
vychází náš národ, bez chaosu sociálního, bez vlády
»silné ruky«, bez generálu - na rozdíl od svých sou
sedu - jako duležitý a uznaný ochránce porádku a
míru ve strední Evrope, co stát rychle se zotavující za
rízení platonského vládce-filosofa. - Ale radeji po
ckejme s bilancí ješte sedm let. Utece to jako voda.

Ferd. Peroutka:

Nekolik Masarykových neprátel.
II.

Nekdy v sedmdesátých letech byl v ceských lesích podlouhém stihání chycen starý známý lupic. Když
ho cetníci vedli, vyslovil presvedcení, že se mu podarí
utéci, a dodal, že »dokud mu Pán Búh rácí zdraví a
svežesti dopráti, hodlá i nadále ve svém konání pokra
covati«. Uvádím to na doklad, že slova (slovo Pán
Buh práve tak jako jiná, dnes oblíbenejší slova, na pr.
státnost, zájem celku, demokracie) jsou bez obrany
a jako hruška na mezi, u níž každý muže složit svou
necistotu. Kure ješte se brání, ale slova se už bránit ne
mohou a leží pekne srovnána ve slovníku, bezmocne ce
kajíce, komu se urácí po nich sáhnouti. Napadne-li ne
koho, aby bílé nazÝval cerným a cerné bílým, slova sa
ma se proti tomu bránit nemohou. Kdyby mela neja
kou váhu a hmotnou podstatu, bylo by slyšet strašné
kuckání a lidé by se dusili od toho, jak neprave užívají
slov. Pan Borsk)' by jen stacil vysloviti své narážky na
Masarykovo parvenuovství a už by zmodral v obliceji,
jak by se mu slova vzprícila v hrdle. Onen recník, kte
r)' na sjezclu nové strany pana Stríbrného pravil: »~\Íe··
jdeme za osobami, nýbrž za sv)'m programem«, musil
by rychle bežet za doktorem, aby mu vytáhl tech ne
kolik slov z krku. A pro pana Kahánka, usporádav
šího výklad o idealismu, by už byla všechna lékarská.
pomoc marná.

Valná cást obtíží naší doby má puvod práve v tom,

308

že není žádného zarízení, které by znemožnilo užívat
slov falešne. Nekterí lidé zmocnili se slov asi tak, jako
Rímané Sabinek. A ponevadž leckterý darebák mnoho
cte, naucil se užívat i v~rrazu morálního rozhorcení.
Cím dále tím vÍCe ucíme se ocenovat poctivost sporbl
proti prolhanému ovzduší pouhých slov. Skocí-li ne·
kdo dva metry do dálky, nemMe tem, kterí se na to
dívali, vykládati, že skocil šest metrll. Obtíž je v tom,
že fysická fakta jsou viditelná a duchovní ..neviditelná.
Pokud jde jen o fysickou postavu, každý vidí, že Ma
saryk je vetší než - dejme tomu - pan poslanec An
tonín Hajn. Ale jde-li o velikost duchovní, pro kterou
není smyslov)'ch merítek, tu nekterí lidé mohou spískat
spor, není-li pan Antonín Hajn trochu vetší než Masa·
ryk a nemají-li Masaryk a Beneš ponekud menší zá
sluhy o naše osvobození než p. Borský.

Ty obtíže, které máme a budeme mít s casopisem
»Frontou«, vznikají vesmes z té okolnosti, že slova
jsou bezbranná a neskýtají žádnou vetší záruku, že
jich bude využito ve prospech pravdy, než hul, která
leží na silnici. Kdo hul najde, muže jí tlouci. A ukrad
ne-li nekdo nekolik slov, mllže delat gentlemana, jako
ten, kdo ukradne frak.

Dejme nekolik príkladu. Tak píše ve »Fronte« pan
Horký': »Mocenská síla penez, které si dávají jméno
ideí, je pohoršena frontou (rozumej fronto).! pana Hor
kého, Borského, Kahánka a j.), jejíž program není
konjunkturální.« Pokud je všechno postaveno jen na
slova, je ovšem možno, aby bankér pristoupil k filo
sofovi, zaklepal mu na rameno a rekl: vašnosti, kou
kejte, at jste se svými penezi pryc, protože ted my tady
budeme porádat ideový dýchánek. Nehodlám tu samot
ného pana Horkého prirovnávat k bankéri, nebot my
slím, že nikdy nemel o mnoho víc penez než myšlenek,
ale ona nekonjunkturální fronta, kterou proti Masa
rykovi zastupuje, nemá tak daleko k podráždeným zá·
stupcum velkého soukromého majetku. I jest jasný
smysl vety pana Horkého asi ten: u nás jsou dva bo
háci, Masaryk a Beneš, podporovaní nekterými jinými
boháci, kterí se mohou udržet v politice jen penezi,
protože ideí nemají; také socialisti mají moc penez
a kupují si lidi; proti nim je fronta cestné a ideové
chudoby, k níž máme cest patriti my; kdo patrí k Ma
sarykovi, hreje se na v)'slunní konjunktury, kdežto my
jsme neoblomní nekonjunkturalisté. To, jak patrno, je
úplná komeclie. \'ykládat smer Masarykuv jako smer
bohácu, kterí za svuj kapitál si opatrují potešení dileto
vat v politice, a svádet jeho posici v našem verejném
živote na vliv penez, mllže jen ten, kdo se pevne spo
léhá, že slova se nemohou mstít. Pan Horký má ideje,
Masaryk a kdož jsou s ním, mají peníze. Vedle cito
vané vety by si mel pan Horký vystavet chlívek pro
toho osla, který ji bude brát vážne. Pokud jde specielne
o ideje pana Horkého, pamatuji se nejasne jen na jed
nu ideu, t~'kající se nejaké dívky, která delala na tráv
níku kotrmelce, až bylo všelicos videt; starí pametníci
::.esnad pamatují na víc, ale patrne i oni jsou udiveni,
že práve pan Horh se objevuje jako vudce blanichch
rytíru myšlenky. Lidská soudnost bývá vystavena po
ruchám: js u-li nekterí lidé stiž ni tím, že se pokládají
za císare brasilského, churaví pan Horký jiným zpu
sobem: považuje se za prední hlídku v ideovém zá
pasu proti penezltm masarykovského smeru.

Stejná faleš v užívání slov jeví se i v druhé cásti ci-
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\'ané vety, týkající se konjunktury: býti s Masary
m je konjunkturální, býti proti nemu je dokladem
atecné nekonjunkturálnosti. Je pravda, že v prvních
tech po prevratu se chytalo Masaryka za šosy mnoho
njunkturálních chytrákLl, jako se tlací vllbec ke vše
u, co má úspech. 1\ le dnes kolem Masaryka je jako

ymeteno, pokud se konjunkturalisttt týká. Konjunk
ra masarykovsk[l totiž už ocividne prešla, chce-li kdo
ráde1', musí c('kat \' docela jiné predsíni, a konjunktu
alisté už dávno jedí z jedné mísy s p. Horkým, Jediná
onjunktura li ná. je dnes konjunktura protimasary
ovská, a sama »Fronta« není lec kvítkem z luhu této
onjunktury. Mluví-li nekdo po volbách z roku 192.5'
tále ješte o konjunkture levice, tedy je to clovek slep)'
ebo falešný. Docela jiná konjunktura se tu roztahuje
klade nohy na stul: ta, která si vynutila zmenu na

redsednick~'ch místech v poslanecké snemovne a se
áte, která kricela pO' hlave Benešove a chtela si ted
ynutit i zmenu v osobe presidentove. Tak tedy i slovo
on jun k t u l' a padlo do rukou pokrytcLl, a oni tím

lovem házejí po svých odpll cích. Pan dr. Boucek mel
mutnou príležitost poznat blaho té konjunktury,
níž mluvil pan Horl(~'; byl ztlucen na schltzi v Be
lme, protože je konjl1nkturalista a hledí vždy se pri

rit tam, kde je dobre; a bili ho fašisté, kterí jsou ne
onjunkturalisté, protože meli hlavu v písku, dokud
komunistu šel opravdu strach, a rychle ji vystrcili,
yž z nich strach prešel. Pan Hor10' sám je duklad-

'111 príkladem zmeny konjunktury: dokud ješte byl~
kási masarykovská konjunktura, musil se pan Hork)'
žet v soukromí a byl tišší než voda a nižší než tráva;

ystupnje-Ii dnes jako ucitel lidu, je to dokladem kolo
'Ille zmenené konjunktury. Je opravdu podivné užívat
lov tak, že konjunkturálním nazýváme ten smer, který
)'1 skoro odevšad vytlacen, kdežto jméno n e k o n
u 11k t u l' á 1n í prikládáme té spolecnosti, která je
vlády a drží moc pevne v rukou. Jméno Masarykovo
á dohu konjunktury už za sebou, a je ted jistá práce
tíP1, jak obhájit spravedlivou míru jeho významu

roti podráždeným konjunkturalistum, kterí chtejí
íti, co vidí. Nejvíce ze všeho se tito muži diví práve

omll, že Masarykuv význam neustupuje pred novou
oniunkturou, a že i po ztráte masarykovské konjunk
ry zbylo toho tolik, že se nepodarilo poslat Masa

a na odpocinek jako soukromníka, ac k tomu pra
valy hory a také nekolik podnikavých lidí.
Celá »Fronta« je založena na tom poznání. že slovo
í cent a že je možno slov užívat falešne. V Rusku

v)'\'lastnili dukladneji soukromý majetek než páni
»Fronty« vyvlastnili slova. Na pr, jeden mužík si ve
ronte« otvírá ústa na celé kolo tímto zpusobem:

Verím, že ty generace, které po nás prijdou, budou
Inejší, než jsme byli my, verím, že jejich demokracie
de ale s p o n e v l' o P s k é h o for m á t u.« Ptáte
, jak vznešená asi jest žádost této žíznivé duše, která
jen tak tak dovede spokojit demokracií evropského

rmátu, majíc patrne pred ocima živý obraz demo
acie kosmické. A chválíte moudrou umírnenost to
to muže, nebot pamatuje, že príroda neciní skoku,
dovoluje príštím generacím, aby neusilovaly hned
to nejvyšší, jež jemu samému jest bežno; radujete
že bere ohled na životní praxi a neukládá hned na-

m synt'tma vnukum težký závazek ukrásti s nebe ohen
omethet'tv,a je ochoten spokojiti se ))demokracií a 1e
o i1 evropského formátu«, ponechávaje další etapu

pravnukum. (Méne než demokracii a I e s p o n evrop
ského formátu by ovšem jen velmi nerad videl; roz
mrzelo by ho, kdyby neprišlo alespon tolik.) Tak vy
padá mužík na scéne. A nyní dovolte, abychom vám
hez dlouh~rch okolku rekli, že tento mužík, jehož duše
zdá se pred vámi zmítati se v tenatech vysoké žádosti
vosti, vykládal za scénou, t. j. v soukromí, každé
mu docela otevrene, že žurnalistika musí b~Tt po
stavena úplne na roven jin~'m dvema úctyhodným po
voláním, advokátské a ševcovské, a že žurnalistika prá
ve tak jako advokát nebo švec proste pracuje pro toho,
kdo mu zaplatí. Jestliže tento vynálezce a úspešný
praktik rovnice ŽUl' n a 1i s t a = š v e c mluví o )de
mokracii alespon evropského formátu«, je to neco po
dobného, jako kdyby on, jenž proputoval a ješte pro
putuje tolik casopisu a stran jako Odysseus zemí, mlu
vil o )pevnosti presvedcení aspon Husova formátu«,
nebo jako kdyby pan Kahánek vyslovil prání, aby se
u nás psalo ))stylem alespon goetheovské krásy a pu
vabu«.

Autor výroku o ))demokracii aspon evropského for
mátu« je ostatne týž muž, jehož je pan Horký nucen
hájit na jiném míste »Fronty« proti výtkám, že pre
hehl od komunistu pres Práška ke klerikálum. Zpusob,
.iak~'m to pan Hork}' ciní, patrí k obecné charakteri
stice ,toho casopisu:

»Ve fronte »Fronty« vubec není místa pro slovo prebeh
lictvÍ. I eznám dokonce toho slova vubec ve velikém a tež
kém živote duševních pracovníki't. V živote jejich bývají
vunc risika, nepochopitelné nosum Stránských. Jsou lidé,
kterí nikdy nepatrí sami sobe, nýbrž jakési vyšší vuli, a
casto až do konce svého života hývají živi z krisL Není
jim práno onoho kocicího predení, jehož sladká zvírecí po
treba je vložena v prsa každého cloveka, ne o d o I a tel n á
cizí vule je stále vymršfuje. »Predstavuji si
casto clcveka,« napsal Tolstý v jednom svém díle, »který
je zprvu revolucionárem, potom socialistou, potom mnichem
na hore Athosu, potom atheistou, potom dobrým otcem ro
diny, potom duchoborrcem. Všechno zacíná a všeho za
nechá, .. A tento clovek je svetec,('

To je už stará zkušenost, že, chystá-li se kdo pro
vésti nepo napsati neco hloupého a špatného, cítí oby
cejne potrebu citovat Shakespeara nebo Tolstého.
Touhle muzikou citátu se tedy ohlušit nedáme. Dovo
luji si navrhnout panu Horkému nekolik jiných príle
žitostí pro rej citátu: v koburské afére se ukázalo, že
pan redaki:or Sýkora rácil se ujmouti pul milionu ko
run. Clánek pro »Frontu« o tomto prípadu bylo by
snad mOžno založiti takto: ve fronte )Fronty« není
vubec místo pro slovo b l' á t i, jedná-li se o težký a
veliký život duševních pracoYníku; v jejich živote bý
va jí vune risika, nepochopitelné nosum Stránských;
jak už rekl slavný krestanský myslitel, clovek jsem a
nic lidského mi není cizí , " . I ejlevejší komunista pan
Doležal se pres noc stal tajemníkem fašistu; k okrase
tohoto prípadu by bylo snad možno vhodne užít citátu
z »Fausta«: clovek doufá. dokud žije, clovek se klame,
dokud žije '... Pan poslanec Dubický, jak známo, vy
stríhal si svou parlamentní rec z novin; k cemu by byli
velcí mužové na svete, když ne k tomu, aby opatrovali
precedencní prípad? Proc pak ne pan Dubický, když už
Moliere rekl: beru své dobré, kde je nalézám ... Bo
jím se, že jednoho dne pomine konjunktura pro nekon
junkturálnost »Fronty« a pan Horký se bude musit
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státi, dejme tomu, soudním zpravodajem; bude-li pak
referovat o procesu, zabývajícím se znásilnením, zacne
asi tímto zpusobem: jak už Shakespeare zapel, »láska
je hríchem mým . . .« Ale abychom se vrátili k za
cátku: pan Horký tedy ne a ne pochopit, jaká to asi
»neodolatelná cizí viUe vymršfuje« žurnalistu s komu
nistickým presvedcením od agrárníku do »Tribuny«,
z té k Práškovi, pak ke klerikálúm. Pane Horký, dejte
Tolstého do kapsy, vemte se laskave za nos a premý
šlejte trochu; o co, že na to za minutku prijdete!
Uprímne receno, jedinÝ problém je tu ten, jaká to ne
odolatelná cizí vt'He pudí p. Horkého, aby se delal
smešným tímto zpusobem.

S temi ideami, které prináší ))Fronta«, a s tou histo
rií, kterou v ní provozuje pél!nBorský, se už nejak po
radíme. Ale hlavní problém, který nám ))Fronta« pred
kládá k rešení, jest, jak zabrániti zneužívání slov. Do
cela pokorne se priznáváme, že proti tomu nebyl ješte
prostredek vynalezen.

J. E. Šrom (Moskva):

Tri Iványei.
II.

(B uch a r i n.)

Kdyby byl Bucharin o 15 let starší, byl by mnohemblíže Leninovi a mnohem jemu podobnejší, ba stal
by se asi jeho bezprostredním nástupcem ve vedení ko
munistické strany a sovetského státu. Svým svetovým
rozhledem teoretickou prupravou, všeobecným vzde
láním, jež' nabyl na vysokých školách v Rusku i v ci
:úne, houževnatostí, britkostí je Leninovi nejvíce ze
všech dnešních bolševiku podoben. Je však ješte mlád
- narodil se roku 1888 - a v dobe smrti Leninovy ne
mel ješte nezbytného klidu, jakého dodává v mnoha
prípadech teprve fysické stárí, a tudíž ani potrebné
autority, aby ujal se vedení strany asi tak, jako se v ne
kdysi uvázal Lenin. Ba renomé Bucharinovy osobnosti
bylo dosti otreseno svého casu britkým vystoupením
Leninovým, který radikalismus Bucharinuv zaradil do
skupiny ))detských nemocí komunismu«. Pres to ve
strane se dobre vedelo, že Bucharin je v potoku revolu
ce i v epoše socialistického tvorení ze všech nejlépe
podkován a proto záhy se na jeho levicáctví zapomnelo,
zvlášt když Bucharin otevrene se pripojil ke Stalinovi
pres to, že St;:l1inv první dobe po smrti Leninove pustil
se do rízení vecí ve strane, státe i Komunistické Inter
nacionále v nejtesnejším spojenectví se Zinovevem a
Kamenevem.

Tenkráte skutecne bylo ješte k nerozeznání, kdo
z techto trí bolševických koryfeu je vlastne nejsilnejší.
Osobnost Stalinova stála velmi znacne v pozadí udá
lostí, generální sekretár komunistické strany znamenal
tehdy ješte znacne méne než predseda Komunistické
Internacionály, ba méne než Trockij, který mel v ruce
Rudou armádu a o nemž se verejne šeptalo, že Lenin
jej výslovne oznacil za svého nástupce. Posici Stalinovu
tenkráte vytvoril práve Bucharin, který vycítil sílu,
jakou ocelový Stal in representuje. Tím že Bucharin se
priklonil se svou zásobou vedení a osobních schopností
i neposkvrneno u revolucní minulostí práve k Stalinovi,
bylo v jádre rozhodnuto, kdo z trojice Zinovev-Kame
nev-Stalin zústane na nejvyšším vrcholku, až dojde
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mezi nimi k rozladení a k boji. Také Stalin dobre v
del, jak silnÝm spojencem je Bucharin, a zajisté sá
ucinil nekolik kroku k nemu. Radikalismus a levicáct
je v revolucní strane, i když prešla k vedení velkéh
státu a tudíž k cinnosti nanejvýš zodpovedné, vždyc
menším provinením než váhavost, nerozhodnost, kolí
sání v okamžicích rozhodných, jak to ukázal v do
ríjnového prevratu 1917 práve Zinovev s Kameneve
avšak nemel príležitosti ukázati Bucharin. A proto
když levicáctví Bucharinovo káral britce kdysi sám Le'
nin a chybu Zinovevovu a Kamenevovu pri tom dos
brzy zapomnel, prec jen Stalin vytušil, že v budoucn<r.
sti mt'He býti docela jinak. Jako generální sekretá
strany organisované centralisticky vedel velmi dobre
že jednou dojde k revisi ))kvalifikacních listin« všec
VUdct"l revolucních a že každá menší skvrnka bude
postavena pod drobnohled vedoucích orgánú strany
odpúrci vždy rádne rozmazána. Proto když sbližovalse
intimneji s Bucharinem, bral v první rade ohled na to,
že Bucharinova revolucI).í minulost je bezvadná, že jeho
levicáctví bylo pouze neškodnou episodou, která byla
odbyta již za života Leninova.

Bucharin vstoupil rychle do úradu Stalinova adju
tanta a spolubojovníka. Jako chefredaktor ústredního
orgánu komunistické strany nabyl rozhodující moci
v komunistickém tisku, ba stal se jeho diktátorem.
Jako reditel ústavu pro vzdelávání t. zv. rudých profe
sorú, t. j. marxistických teoretiku, kterí se vzdelávají
k tomu, aby se stali profesory na komunistických uni
versitách a budou tudíž kdysi vychovávati príští odpo
vedné cinitele komunistické strany, získal si obrovský
vliv na mladou vrstvu teoretiku, ba vytvoril mezi nimi
celou svou školu. Z této školy pak vyšli první strelci
proti oposici Trockij-Preobraženskij-Radek a pozdeji
i proti oposicníkutl1 nejvyšším. Jimi byl zahájen vlastne
rozhodující boj s oposicí, nebot Bucharin se Stalinem
temto mladým adeptum záhy priskocili na pomoc, jak
patrne již predem bylo stanoveno. Tato taktika byla
jaksi docela opacná obvyklé taktice vojenské. Zde nej
prve promluvily malokaliberní mitrail1eusy a pak teprve
spustila hrubá strelba z del a hmoždíru. Jak známo, do
boje tehdy vstoupil nejprve Bucharin a vedl jej tak
britce a znamenite, že poslouchající Stalin se již ne
mohl udržeti a,>Zvolal: ))Och ten Bucharin, ten nerecní,
ten prímo reže!« Sám pak v záverecném slove na XV.
konferenci i na rozšíreném plenu exekutivy Tretí In
ternacionály dokoncil to, co rudí profesori neznámých
celkem jmen a la Steckij, Slepkov, Mareckij a adjutant
Bucharin byli zapocali. Velkou blízkost Stalinovu a
Bucharinovu charakterisuje i otevrené prohlášení Sta
linovo v dobe boje s oposicí, když oposice se vrhla na
Bucharina pro jeho výrok ))Obohacu jme se! «, který
Bucharin již dávno odvolal. Stalin tehdy prímo rekl:
))My všichni - a mel pri tom na mysli Rykova, Molo·
tova, Tomského, Kalinina, Vorošilova a rozumí se
v první rade i sebe - postavíme se za Bucharina jako

. hora!«
Jaké jsou tedy osobní i jiné vlastnosti Bucharinovy,

že vidíme jej dnes na výsluní moci? .
Bucharin je dnes nejvzdelanejší bolševik pod slun

cem. Hrálo zde roli i to, že mu bylo umožnelno ukon
citi universitní studia právnická, která zahájil na uni
versite moskevské a dokoncil ve Vídni. Velká vetšina
ostatních bolševiku pustila se totiž príliš záhy do re·
volucního remesla a universitou mela spíše žaláre a vy-



A.kce katolická.

»J estli my v rámci socialistické výstavby budeme žíti
v Rusku stejne dobre, jako se stanoviska kapitalistického
žije Amerika za podmínek doktriny Monroe, pak to ne
bude zrovna nejšpart:nejší. V príhodnou dobu bychom se
již postarali 'O sv'Ou expansi.«

V techto slovech je všechno: sovetský stát bude se
pod rízením Stalin-Bucharin vyvíjeti pod jakýmsi po
klopem, bude míti pokud možnO' nejméne spolecného
s ostatním svetem a v príhodné chvíli, t. j. až hospodár
sky a politicky zesílí, zkonsO'liduje svuj socialistický
rád, pokusí se O' expansi tím smerem, kde mu to Komu
lnistická Internacionála nejlépe pripraví.

Jest tomu již nekolik týdnu, co lidovecký tisk ozná-mil, že u nás bude pestován štep a k c e k a t o I i
c k é. Tento pokus zdomácneti u nás tento štep pesto
vaný katolíky v jiných zemích a u jiných národu pripo
míná anekdotu dosti castO' pripomínanou: vinar na
smrtelném loži prozrazuje svým synum tajemství, kte
ré skrýval po celý život: víno možno delat i z vína.
T. j. i víno možno nefalšovat. A k c e k atol i c k á
ríká: konec koncu možno se oprít i o náboženství. Po
znává, že není dobre spojovati osud skály Petrovy
s osudem politick~ katolické strany.

Jest dobre/pomáhá-li politická strana církvi, ale ne
kdy se muže státi, že politická strana katolická by mo
hla církvi poškodit. Prímo i neprímO'. Proto je dobre
míti druhé želízko v ohni, podchytiti lidi i nepoliticky,
t. j. mimo politickou stranu, akcentováním nábožen
ského obsahu - a k c e k a t O' 1i c k é. Akce katolická
by ráda prohloubila brázdu, kterou všelijakými okli
kami hloubí katolická politická strana. Akce katolická
u nás ohlásila tedy aktivitu. Bud byla u nás špatne za
sazena, nebo je sazenicka príliš slabá; tolik však jest
jisto, že není u nás dosud stopy vlivu akce katolické.
Aby bylo rozumet: ne že by u nás nebylo známek
stoupající aktivity katolíku. Tech jest až s dostatek.
Ale znamenalo-li ohlášení akce katolické u nás snahu
° prohloubení, znáboženštení katolického života u nás,
pak katolický tábor denne muže nám dáti dukazy

litiky, pocítající s existencí Komunistické Internacio
nály, která má v jednotlivých státech udržovati delni
cké hnutí ve stavu prípravy k sociální revoluci, eventu
elne priskociti sovetskému svazu na pomoc, kdyby me
zinárocJIní kapitalismus a imperialismus chtel jej z ruz
ných duvodu zadusiti. Tyto dve zásady liší jej od všech
proudu oposice, z nichž nekteré popírají možnost trvalé
existence sovetského státu v kapitalistickém prostredí
a jsou pro jisté ústupky tomuto prostredí za úcelem
snadnejší cesty k hospodárskému rozmachu reformova
ného Ruska, nekteré dokonce jsou pro likvidaci Ko
munistické Internacionály a normální politiku mezi
státní s vyckáváním na vhodnou dobu, kdy bude mož
no se znova pokusiti o revoluci sociální a pomoci re
volucním stranám, které mezitím v jednotlivých státech
samostatne bez pomoci Internacionály byly vyspely a
sesílily.

Své stanovisko nejlépe urcil Bucharin za reci v roz
šíreném plenu exekutivy Komunistické Interlnacionály
10. prosince 1926, když rekl:

anstvínež školy. I když jejich schopnosti nejsou tu
ové,prec jen Bucharin má pred nimi znacné plus.
to, že stejne jako Lenin pochází z rodiny nikoliv ,iel
ické,nýbrž z rodiny stredoškolského profesora, hraje
dejistou roli. Bucharin žil asi sedm let pred revolucí
cizine,zejména v Nemecku, Rakousku, Švýcarsku, se-
rských státech a Americe, zabýval se teoretickými

racemivíce než kdokoliv jiný a nabyl tak dokonalé
alostimarxismu, že málokdo se mu v tom vyrovná.

a revoluce bolševické dovedl zlnamenite zužitkovati
entorevolucní kapitál a stal se rázem jedním z nejv)'
nacnejšíchbolševikll, když spolecne s Preobražen
kýmvydal známou »Abecedu komunismu«, dnes vedle
zsáhlého a casto težce stravitelného Marxe jedinou
retickou základnu nejen ruských komunistlt) n)-brž

celéInternacionály.
Bucharin je výborný recník a takrka, nezranitelnÝ po
mik.Nazvali-li jsme jej v úvodu špiékoll kopí Stali-
ovav boji s oposicí, ucinili jsme tak proto, ponevadž
\Icharin je takrka vtelelná špicka, stále nabroušená,

ostrá jako jehla a mírící vždy bez bázne do ~amého
'ádra. Jeho klasická ruština ve shromáždeních sovet

ýcha výborná nemcina ve schuzích Komunistické 1n
rnacionály ciní jeho polemiku ješte nebezpecnejší, po
cvadži její forma je znamenitá. V tomto ohledu vy
orná se mu jedine Trockij, který jej dokonce i predcí
'm,že je klidnejší.

Z revolucní minulosti Bucharinovy krome sedmileté
migracezmínky zasluhuje jeden rok vezení, do nehož

dostal roku 1910 za revolucní cinnost mezi moskev
skýmdelnictvem. Po odbytí trestu byl poslán do sibir
kéhovyhnanství, z nehož záhy prchl do ciziny. Do Ru
ka se vrátil až po revoluci a primknul ihned k nej
evcjšímukrídlu, ba vlastne toto nejlevejší krídlo sám
tvoril, ale po rozhodném odporu Leninove zase roz
\lsti!.Od té doby hledel si hlavne denníku »Pravda«,
terý skutecne povznesl Ina nejlepší list sovetský. Je

dlouholetýmclenem Ústredního Výhoru komunistické
tranya v nem již hezky dlouho clenem Politické kan

celáre,t. j. nyní osmiclenného sboru, který je vlastním
'editelempolitiky strany i státu.

Od založení Komunistické Internacionály hraje v ní
jednuz nejduležitejších úloh. Byl vždy clenem ruské
delegacev Internacionále a urcoval její poiltiku mezi
národní.Když nedávno Zinovev byl donucen, aby re
signovalna predsednictví Internacionály, mluvilo se,
žeBl1charinbude jeho nástupcem. Ale ctižádost Bucha
rinovanenese se tímto smerem. V tomto ohledu je do
brýmspolubojovníkem Stalinovým a stací mu míti vlivimoc,neodívati ji však žádnou šarlatovou togou hod
nosti.Proto Komunistická Internacionála je stejne jako
komunistická strana ruská bez neminálního pred
sedy,je spravována kolegiálne generálním sekretari
átem,v nemž, rozumí se, Bucharin hra je rozhodující
roli. .

Politicky jest stoupencem jakési sovetské doktriny
onroe-ovy, t. j. je presvedcen, že výstavba socialismu
možnav jediném státe, je-li tímto státem geografický
léktak rozsáhlý jako je práve Rusko. SPOltl se Stali
trnhájí politiku sovetské vlády smerující k tomu, aby
.uskose samostatne vyvíjelo v socialistický stát, když

jižje nutno smíriti se s faktem, že svetová revoluce ne
vybuchlarázem a že kapitalismus nachází se ve stavu
pomernékonsolidace. Soucasne však je stoupencem po-
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v •
CaSOplSY·Závodní

Radim Foustka:

Pochybuji, že by se našel nekdo, kdu by znal všechny tymunistické »Pravdy mládeže«, »Jednotné fronty« atd.
méne se ví o t. zv. »závodnícn casopisech«. Jsou to ne!
ponejvíce litografované nebo hektografované casopisy, vetš'
o jediném liste. Do nedávna vydávali je jen komunisté. N
se na Kladensku objevil v podnicích »Pražsko··železárské S

fašistický »Ohen«. Jediným rozdílem mezi nimi je, že kd
byl nekdo pristižen pri kolportáži komunistických casopisu,
letí na hodinu, kdeito fašistický »Ohen« se kl)lportuje pod
tronancí pana reditele.

Dcelem je agitace, která v tMo neodpovedné forme má š'
pole než jakkoli jinak. C:Jsopis »Rudý bacil« proklamuje
úkol v úvodním clánku 1. císla takto: »Sedmá velmo

Kapitalismus je vládnoucí sytém dnešní mešfácké spolecn
K udržení nadvlády nad trídou vykoristovaných používá vš
prostredku. Ve službách kapitálu je stát s celým byrokratic '
aparátem, úrady, soudy, policie, cetnictvo, vojsko. Ve služ

kapitálu je veda, školská výchova, klerikalismus a tisk, kt
tvorí verejné mínení.

Kapitalistický tisk má za úcel zkreslovat události tak, jak
zájem mešce vyžaduje, a útocit všemi prostredky proti (
kdož proti kapitalistickému zrízení vážne bojují. A jedin'
skutecne vážným neprítelem kapitalistického zrízení jsou k
munisté. Obe sociál-patriotické strany, které si dosud dáva

prívlastek delnické, dávno již bojují po boku kapitalistu pr
delnictvu a jejich tisk vrhá se zbesile na stranu komunistick
atd « Proto »je treba odvracet delnictvo od mešfáckého

s1:u « a »... jedine delníky psaný a vydávaný casopis m'
si získati duveru všeho delnictva v továrnách, dílnách, kanceli
rích a na polích atd ... «

Tylo casopisy J:.llají vzburliti zrlání, že jsou psány deln

;).ckoli je velmi duvodné podezrení, že jsou psány »inteligen

ze sekretariátu (kde by se nabralo tolik litografických pomu
a psacích stroju po tech všech dolech a dílnách?),

Mezi delnictvem najdou se vždy prodejné duše a proto »na
hore« jsou dobre o všem informováni, co se deje »dole«.
»Poldovce« je oddelení zvané žíhárna. Žíhá se tam poldovskt
ocel. Vzhledem k obtížnosti práce meli delníci tam pracují
vyšší plat. Komunistický závodní casopis »Ohen« napsalo tech
delnících, že tento plat dostávají proto, že dozorcum a redit
odvádejí »kozí dan« (terminus technikus pro úplatky). Redil

zavolal si závodní výbor a žádal vydání pisatele. Jelikož ne
vydán, ackoli komunistictí Clenové výboru jej jiste znali, pr
pustil všechny delníky v žíhárne pracující a pridelil tam jin
za plat stejný, jako v jiných oddeleních. Z propuštených by
6 komunistu, 4 z národního hnutí a z soc. demokraté.

Casopisy jsou jinak vyplneny informativními, nekolikarádk

vými clánky (Boj angiických soudruhu a pod.), ponejvíce út

Lidová strana ukázala - stejne jako strana ludovi
že muže býti katolická strana bez nábožensk)-ch
kladlI. V zemi, kde katolíci vystací s akcí, která
mezi svými rekvisitami klacek, nadávky, bodání Š

dlíkem, urážky, potutelnosti a jiné nelibé veci, ne
se ujmouti akce katolická, která by si ríkala: zpet k
boženství. Lidovci odmítají heslo: pryc od Ríma.
odpírají rade, která jim ríká: pryc od náboženství.
klady: hlasy katolického tisku k volbe presidenta
hlasy nekrestanské. K.

fhtornnost ....

contra. Denní katolický tisk možno priložiti jako do
klady k tomu tvrzení. Byla to doba, kdy se mnoho
psalo o kandidature presidentove. V »Lidových Li
stech« promlouval hlavne muž, který se vrátil ke kato
licismu teprve tehdy, když toho bylo treba k jeho vstu
pu do katolické redakce. Proto se nelze divit, nepolo
žil-li si nikdy otázku, shoduje-li se jeho psaní s posta
vením strany, jejíž koreny mají býti náboženské.

Ze Slovenska tvrdil muziku Hlinka. Nekterí jej
srovnávají s Radicem, nekterí s dítetem. Ale Hlinka se
cinil, patrne ve snaze, aby jej, vudce ludové strany, ne
zahanbil novinárský katolický novic z »Lidových Li
stu«. Byly doby, kdy i ve Vatikáne nemeli rádi Hlinku.
Ríkali tehdy v nem: pater turbulens, nepokojný knez,
knez neposeda .. Tak nejak. Není nezajímavo, že v tech
to dnech Hlinka dostal titul apoštolského protono
táre. Patrne v poslední dobe došlo k rehabilitaci I-Ilin
kove ve Vatikánu, ac - uvádívá se tu jméno Korda
covo - jest známo, jak mnohdy mnozí marne touží po
známce prízne z Vatikánu.

Ješte jinÝ obrázek. Tajemníkem fašistll stal se ka
tolický novinár Scheinost, jeden z tech, ktedm - z kru
hu kolem Durycha - se pricítalo, že chtejí usilovati
o prohloubení katolického duchovního života, i když
to znamená boj proti politické strane. Takovýto katolík
stal se sekretárem fašistu v dobe, kdy fašisté aranžují
výlet do Berouna, s klacky, revolvery, obušky a jinými
vecmi, které neberou s sebou pravidelne lidé jezdící
v nedeli na výlet.

.Mohli bychom ukázati, jak pred volbou Masaryko
vou psal »Pražský Vecerník«, »Cech« atd. Psaly tak,
že byly s náruživostí citovány »N árodem«, který zapo
menul, že.to byl »Praž. Vecerník«, resp. jeho redaktor,
který mluvilo »vrtácích«, že to byl »Národ«, který se
rozciloval, háje stanovisko dra Kramáre. Akce katoli
cká chce prohloubiti katolický život u nás. Neveríme,
že by to byla jen vule delati z vecí špatných veci lepší.
Lidé kolem a k c e k a t o Ii c k é si myslí, že prohlou
bením náboženských základu zvýší aktivitu katolicismu
u nás. Práve tisk lidové strany v minulých dnech uká
zal, že katolická strana dovede se velmi snadno eman
cipovati od nejakých predsudku, které by vyplývaly
z toho, že se jedná o stranu, která má základy nábožen
ské. Jejich stanovisko jest prosté: nac nejaké nábožen
ství, když stací klacek? Nac nejaké rigorosní srovnání,
zda za to ci ono lze zodpovedeti tomu, kdo by se na to
díval jako náboženský, verící katolík? Politická strana
zvítezila nad náboženstvím. Fanatik utloukl kneze.
Byla jednou.doba (bylo to o volbách), kdy jeden katoli
cký list napsal, že doba je zlá, ze nestací modlitby, že
modlitby nejsou nic platné, že katolíci potrebují jen a
jen hlasy. Byla to politická transkripce toho, co se rí
kává: pust se Boha, drž se vrby. Tato doba se vrací.
Púiitická strana katolíku, liclovci i ludovci ukázali, že
milejší jest jim massivní útok v novinách, než nejaký
vztah k náboženství. »Volná Myšlenka« by mela mít
radost: málokdo dovedl se emancinovati od nábožen
ství tak, jako politická strana katdlická. Dokázala, že
nepotrebuje nejakou a k c i k a t o Ii c k o u, že jí stací
ta akce, kterou vedou lidi, kterí prišli ke katolicismu
z dt1.vodu materielních.

Steed lící jednu príhodu, kdy jeden prelát ríkal, že
to, co platí pro katolíky laiky, neplatí již pro preláty.
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ha dozorce, soc. demokracíi a sprostými vtipy, jež casto zasa
hují nekoho docela jiného, než mely. Tak v cas. »Sfára« z dolu
Engrth je takováto Inserce: "P r o v dám dceru svobod. nebo
ženatému,výhradne dozorci. Podmínka je všechny šichty«. Nebo:
)š ik o v n o u žen n k posluhování se hodící (výhradne pá
num). Dotazy v red. Štáry.« Nekteré nechutnosti nelze vubec
opakovat, jako clánek o inž. P., který byl nove na d{U preložen.
Vykládá se v nem () aventure jeho s písarkou, pri níž byl prý
delníky pristižen.

Obsah je zpestren básnemi ft la:

N1š inženýr.

Pan inženýr Huml, ten Je samý tuml,

nadává na Rusko, pri tom je mu úzko:
"My národní demokraté vyhrajeme všecko \«

Když jej clovek pozoruje, je jak malé decko.
Politice nerozumí, je to clovek fádní,
Jaroš mu zas okukuje jeho mladou paní.
Sjede dolu, nezná meze, letí jako jelen,
bouchne hlavou o stropnici, praští sebou o zem.

Vstane, konká, podrbe .se, to jej neodstraší,
jen když bude sakra težba, to me prece stací.

Tedy takové jsou cesty trídního uvedomení.

LITERATURA A UMENÍ

N. JlIelniková-Papoušková:

Umení pod krídly politiky.
eporádek a zmatek, které vznikly ve všedním Zl-
vote v Rusku po ríjnové revoluci, otevrely dvere

mnoh~'msnahám a snum, které byly dríve brzdeny.
Predevším vznikl svudn}r pocit, že všechno je dovo
leno,pak prišla možnost komandovat, rozkazovat tem,
kdobyli dríve pány. Tyto zjevy se staly charakteristi
ck~'minejen na poli sociálním a hospodárském, ale
i v umení. Mnozí z tech, kterí pred ríjnem nebyli
v umení oficiálne uznáni, našli nyní možnost ulehcit
i cestu tím, že k své cinnosti pridali nekolik extrém-
íchpolitick~'ch hesel. Na druhé strane, vládnoucí sku-

pina,která se ješte neupevnila a hledala všude oporu,
u'tela v té dobe k sobe každého, kdo se pro ni vy

lovil. Tak na príklad se stalo, že fu t u r i sté, kterí
. ou \' Rusku ve skutecnosti produktem nejintelektuál
'jší a dokonce i buržoasní vrstvy, vstoupili do pred
je komunistického umení. V Italii se vrhli témer
ejne lehce do náruce fašismu. Podstata této umelecké
upinynemenila se tvrzením, že její teorie jsou nej

ližší proletariátu; temito slovy usilovali jen o hmot
u pomoc. Správnost techto slov mohou potvrdit dve
kta: 1. usporádání slavností pri prvním výrocí ríj
vé revoluce bylo úplne v rukoLl futuristu; 2. otec ru
'ho futurismu VI. Majakovskij v úvodu ke své praž
é prednášce prohlásil, že jejich skupina »L e vyj
ron t« je nejrevolucnejší, nebot hledá nové cesty pro
nenÍ. Po deseti letech zbyla z futuristu jen ta dávka
I;tiky,která je vubec nezbytná pro klidnou existenci
s()\'etkém Rusku.
V dobe,kdy se futuristé vyšinuli do popredí, zacala
ikat v tesnejší souvislosti s komunistickou stranou
, skupina spisovatelu - pro let á r S k ý c h. Na

rozdíl od futuristu, kterí meji jistý umelecký fond.
proletárští spisovatelé opírali se výhradne o právo
svého ptlvodu a o komunistické cíle své tvorby. Komu
nistt'tm byli blízcí duchem. Krome toho strana, nejistá
ješte sama sebou, rídila se casto názorem, že cíl oprav
nuje prostredky a v dt'tslec1ku toho že dlužno uvítat,
najdou-Ii se lidé, kterí jsou ochotni literaturou, diva
dlem nebo jin)'mi umeleck}'mi prostredky propagovat
její politiku. Orientovat se o hodnote nabízeného zboží
nebylo kdy a aktivní politikové to konecne ani nedelá
va jí rádi, jakmile zboží prekracuje hranici vlastních
zájmt1. Byla to doba, kdy všechny obory se zabývaly
propagandou, kdy divadlo, literatura, malírství a
všechny obory vední musily agitovat pro sovetskou
vládu nebo se alespon tvárit, že to delají. Ale na
jedné strane konkurence a na druhé vrozená vlastnost
každého umelce, snažit se vyniknout nad ostatní, roz
clrobily proletárské spisovatele na množství skupinek,
z nichž každá se vydávala za jedine a opravdu prole
társkOLt Odehrával se asi stejný proces, jako pri ná
boženském sektárském hnutí, kdy se do nekonecna
množí kacírství, dávající se navzájem do klatby.

Podíváme-Ii se na otázku konkrétneji, ukáže se, že
krome spolecných rys tI techto skupin jsou i rysy odliš
né, projevující se hlavne ve stupni pohrdání umením
k vtlli politice a v nenávisti k netrídnímu, obecne lid
skému umení. Dovolími si uvésti nekolik dosti obšír
ných citáttl z literárních manifesttl techto skupin. Za
casove první dlužno pokládat i projev skupiny »Pro
letárská kultura« v roce 1918. V její resoluci se praví:

"Proletariát potrebuje pro organisaci svých sil k so
ciální práci, boji a budování svého trídního umení. Duchem

tohoto mnení je pracovní kolektivismus: prijímá a odráží
svet s hlediska pracovního kolektiva, vyjadruje spojení jeho
cítení, jeho bojovné a tvurcí vule.

Poklady starého umení nemusí se chápat pasivne: pak
by vych'ovávaly delnickou trídu' v duchu panujících tríd a
tudíž v duchu podrobení se životu, jimi vytvorenému.«

Doplnkem této resoluce mohou býti clánky Gasteva
a Bogdanova, aktivních clenu skupiny. Prvý z nich
v casopise »Proletarskaja Kultura« z roku 1919 praví,
že žádoucí zmechanisování vytvárí »nemožnost indivi
duálního myšlení« a že se vzniklým tak proletárským
umením »musíme spojovat ohromující revoluci ume
leckých zpusobu«, »neznajících nic intimního a lyri
ckého«. Druhý rovnež v casopise »Proletarskaja Kul
tura« z roku 1920 prohlašuje, že »není a nemuže být
prísná hranice mezi tvt'trcí a prostou prací; existlljí
nejen všechny prechodné stupne, ale casto není možno
ani ríci s jistotou. které z obou oznacení je priléha
vejší.« Je zrejmor že v takovém prípade

»metody proletárského tvorení mají svuj základ v meto
.dách proletárské prace, to jest t'oho typu práce, který je
charakteristický pro delníka modernejšího težkého prumyslu.
Zvláštnosti tohoto typu jsou: 1. spojení prvku »telesné«
a "duševní« práce; 2'. pruhledný a nicím nemasko'vaný
kolektivismus jeho formy samé.«

Po skupine, jejíž zásady jsme práve uvedli, následuje
sdružení spisovatelu K u z nic a (Kovárna). Vzhle
dem k jejich blízkosti v základních otázkách ke sku
pine predešlé nebudeme rozebírati jejich názory a
z deklarace vezmeme jen nekolik slov, která však mo
hou charakterisovat dosti jasne kulturní její úrovei1.
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~tomnosL

V dekla,raci, otištené v »Pravde« z roku 1923 Kuznica
ukazuje na evropské spisovatele, kterí tušili Ríjen: ve
Francii byl to Verhaeren, v Madarsku - Bezruc. Ne
vím, jak jiným, ale mne to stací.

I:osléze na nejlevejší fronte stojí skupina' »~a
p o s t u« (Na stráži). Jsou to nejzurivejší protivníci
všech nekomunistick)'ch projevú v umení; prostredky
jejich boje prekrocují hranici umení a projevují 5,'.

v tajn)'ch i zjevných denunciacíén. Jejich víra je v tom,
že »proletárská literatura jako hnutí dostala teprve
v clLlsledku ríjnové revoluce nezbytné podmínky pro
své projevení a vývoj«. Dále »spolecensky užitecnou je
v naší dobe jen taková literatura, která organisuje duši
a vedomí ctenárLl, v prvé rade ctenáru proletárských,
smerem ke konecným úkolum proletariátu jakožto
tvurce komun i tické spolecnosti, to jest literatura pro
letárská«. Po nekolika odstavcích cteme presnou for
mulaci pomeru k buržoasní literature; za tu pokládají
»napostovci« všechnu literaturu, která nevychází z je
jich kruhu. »Pokud jde o buržoasní skupinu, 'nemLl~e
být ani reci o nejaké soucinnosti, zde je prímý trídní
boj.« A posléze »pro des organisaci vedomí protivní
kova užívá se literatury poputcikL't (soubežcL't) 'jakožto
pomocné síly, pri cemž se stále odhalují iejich malo
buržoasní rysy«. Všechno to bylo vytišteno v císle I.
»Na Postu« z roku 1923. V téže revui dospel Lebedin
skij až k tomu, že sestavil. tabulky témat, které musí
zpracovat spisovatelé v nejbližší dobe; tabulkú rozdelil
na oddíly, oddíly na paragrafy - slovem: sedni si a
vyrábej literaturu.

Než prejdeme prímo k boji, který se vedlo litera
turu, a k stanoviskL'tm, která zaujímala komunistická
strana a vláda, musíme se zmínit ješte o jedné skupine,
které se nyní ríká »p o p u t c i k i« (soubežci). Poput
ciky jsou všichni spisovatelé, kterí nešli za hranice :l
kterí se tudíž nemohli .vyslovovat zjevne proti vláde.
Ale termín ten je velmi roztažitelný a poputcikem je
také Maxim Gorkij a VI. Majakovskij, který na za
cátku revoluce pokládal svou skupinu za nejvÝraznej
šího mluvcího názoru proletariátu; poputcikem je
Sejfulina,. která nevstoupila do strany, ale symP:=tt.isuje
s ní, a stejne jsou poputciky 1. Erenburg a J. Kahmkov,
lhostejní k politice; výcet takový mohl by se táhnout
celou moderní ruskou literaturou. Obecný princip však
jest a projevuje se v oddelení umení od politiky. Po·
putcici se delí zase na nekolik skupin podle známek
umeleckých, ale toto rozdelení nebudeme 'rozebírat,
nebot se netýká našeho tématu. Zmíníme se jen, že
vetšina nejnadanejších poputciku je seskupena kolem
revue »Krasna ja N ov«, jejímž hlavním redaktorem a
tudíž i patronem je Voronskij. Jezajímavo, že peníze
na vydávání této revue dal kdysi Voronskému sám Le
nin, který spatroval velké nebezpecí v prednostním
právu a nácelnictví proletárské literatury, zvlášte kraj
ního jejího krídla.

V roce 1924 rozpory a hluk kolem literatury nabyly
takových rozmerLl, že tiskové oddelení ústredního vý
boru komunistické strany svolalo sjezd, který mel urcit
stanovisko strany k ruzným umeleckým skupinám. Ce
l~' sjezd se rozdelil na dve hlavní skupiny, z nichž
v jedné byl Trockij, Voronskij, Bucharin a jiní komu
nistictí teoretikové, ve druhé komunistictí spisovatelé
a jejich prívrženci, vetšinou fanatikové, casto také
dosti omezená a nevzdelaná spolecnost. Druhá sku-
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pina, jasne receno, žádala protekcionismus v litera·
ture, prvenství proletárských spisovatelu a témer úplné
znicení všech poputciku, ježto - jak prohlásil ve svém
záverecném slove Vardin - »každé postavení problé
mu literatury v opak k problému politickému je po
mém soudu proste negramotnost. Na linii umelecké
literatury se odehrává politický boj, a to, soudruzi, mu
síme pochopit.« S. Rodov, také clen skupiny »Na
postu«, vyslovil se ješte kategoricteji o nutnosti, abyse
strana vmešovala do literárních vecí: »Literární hnutí
delnické trídy stojí pro každého z nás, nadaného i ne·
nadaného, výše než talent Bezymenského nebo Lebe
dinského, a potrebuje, aby je strana rídila.« V steno
grafickém protokole sjezdovém cteme o nekolik rádek
dále ješte tento jeho názor: »Trváme na tom, že e
k té ci oné literature musí pristupovat s hlediskem
trídním. Proto soudíme, že úkolem dnešní porady je
postavit aspon na prvé místo zásadu, že strana musí
stuj co stLlj ovládnout literární hnutí delnické tridy.,(
Rekneme, jak to priznala i skupina Trockého, napo
stovský kroužek, aby se dostal do popredí, vytvárel
své vlastní tVLlrcí teorie; tak Averbach ujištoval, že

"p[()ces zrození proletárského spisovatele se jakostne od·
lišuje od tech forem, kterými se projevovali umelci dríve.
Nt-objevuje se proste individuálne odnekud, ale muže vy

rusti a vyrustá ze širokého proletárského literárního hnutí,

nebot my pohlížíme na spisovatelské organisace jako na
clánek toho retezu, který zacÍnaj Í rabkorové« (delnictí

místní dopisovatelé, reportéri).

Za týmž úcelem nerozpakoval se V. Pletnev témer de
nuncovat Voronského pro jeho mystickou prý úchylku.
uvedomuje si dobre, že v zemi, kde vládne hospodárski'
materialismus, muže býti clovek s takovými sklony pri
nejmenším zbaven redaktorství a vetšinou muže s ním
býti ješte hur. Napostovci sami priznávají, že v Rusku
nesmí nikdo otevrene hlásat mystiku a mystickol' lite
raturu, a že jejich cílem a úkolem je odhalovat tajné
úmysly, cili jinými slovy špiclovstvípokládají n svou
literárnr povinnost.

Nesmí-li se však mluvit otevrene, slídí-li se i za my
šlenkami, proc tedy takový hluk, kde je nebezpecí?
Bylo nalezeno zcela nenadále v pražské socialistické
revui }}Volja Rossii«, která se vyslovila pochvalne o li
terární posici Voronského a Trockélto. Jsem presved·
cena, že' takové cti pražští sociální revolucionári neoce
kávali, nebot nehá iili zmínených komunistu, nýbrž vy
slovovali jen své ·mínení. V duslerlku clánld »Volje
Rossii« rozvážná a klidná skupina samotných komu
nistL't pokládá se za nakaženu emigrací a její ideologií,
a emigrantství vnejší ci vnitrní musí se prísne trestat.
Komunistický kritik V. Polonskij o tom píše: »Roz
hodné vyhnání z našich edicí literárních del spisova
telLl, kterí pozbyli spolecenského významu a zvlášte
kterí zkreslují sociální, politické i životní rysy naší
revoluce, rozhodné vyhnání vnitrních emigrantu z na
šich vydání 1« Podle toho, jak klesala éra válecného ko
munismu, zacala prosakovat do sovetské literatury ne
jen emigrantská psychologie, nýbrž podle tvrzení bde
lých strážcu hrozí jí dokonce i buržoasní zajetí. Tak
tvrdí alespon Vardin: »Ostrý boj se projevuje v tom,
že máme pred sebou vážnou politickou otázku, že lite
ratura se pred našima ocima mení ve zbran buržoasie,
buržoasní ideologie.« Není ovšem žádné neštestí,



u-li lmržoasne naladenou nebo' i skutecne bílou lite
turu komunistictí predáci, na jejichž pevnost je mož
spoléhat, ale nebezpecné je pouštet všechno to mezi

asy, které mohou býti svedeny nebezpecnými ideami,
jádrenými umeleckou formou. Je zrejmo, že pro
ádnoucí cinitele se dováží ze zahranicí dosti dobré
letrie, ale pro lid musí psát jen verní napostovci,
b)'vající se nejen literaturou, ale i polica jtskou služ
u. To všechno není muj výmysl, nýbrž skutecnost,
'jádrená opet Vardinem v jeho referátu: »Soudrllh
amenev muže císt, co je mu libo, témer my všichni,
erí jsme se zde shromáždili, cteme bílou literaturu,
~edpokládá se, že máme príslušnou imunitu, ale do
'rok}'ch vrstev té literatury nepouštíme, jinak by byla
nás svoboda tisku.«

Byla na pocátku doba, kdy napostovská skupina te
risovala ruskou literaturu ješte hur než Meierchold

ivadlo. Ale doba se mení a podle toho, jak vnitrní
litika komunistu ztrácela své ostrí, jak povšechne

rijatelné hospodárské formy pricházely místo utopi
ick)'ch, zmírnily se i literární mravy. Vetšine evrop
)'ch spisovatelu zdál by se ovšem i nynejší ruský
žim neobycejne težkým, ale Rusové prošli carskou
olou a dovedou se prizpLlsobovat. Nesmíme si ovšem
yslit, že dnes existuje v Rusku svoboda byt jen pro
elecké slovo, které si jen dobývá právo být si samo

celem a nesloužit povinne agitaci. Z clánku Voron
ého otišteného v letošní »Krasné Novi« vidíme jas

e. že napostovci a proletárští spisovatelé nepokládají
ješte za premoženy a pokracují v útocích. Jde o or

aniqci federace sovetsk)rch spisovatelu a pri tom »po
sy V. A. P. P. (organisace proletárských spisova
Itl) o komandování prohlubují se neobycejne sebe
st)'m vystupováním jejich predstavitelu, stálým sta
ením na odiv, že V. A. P. P. jedine provádí správ
u linii strany, a pri tom není v návrzích V. A. P.

. ani ustálenosti, ani pevnosti, ani urcitosti a »pre
edcení« se mnohdy mení za jednu noc.« A o nekolik

'dek dále podává Voronskij tuto odpoved: »Vždyt
ní, v roce 1927, musíme pochopit, že na kulturní a

m spíše na umelecké fronte násilím se nikdo k lásce
donutí; musíme si prec konecne osvojit tu elemen-
mí pravdu. že v desátém roce existence republiky
vettl nejsme u všech certu tak nemoh'Oucí, abychom
musili uchylovat k metodám komandování.« K cha
kteristice dnešního stavu tohoto hnutí dovolím si

vésti ješte nekolik rádek z téhož clánku:· »Zatím, prá
~ ted. vyhlášeno bylo pravé krížové tažení proti zlo
nné a záludné »krasnonovštine« (to jest proti revue

rasnaja Nov« a poputcikum ruzných smerLI, sesku
)'ch kolem Voronského) a pri tom boj už dávno

~ekrocilmeze kritick)'ch srážek, sporu a diskusí.«

Av~ak zmínená porada v roce 1924 zasadila ránu
jkrajnejšímu smeru a vetšina se nevyslovila pro na

tO"l,:ce a proletárské spisovatele, nýbrž pro mírumi-
VI 'u soucinnost s poputciky. V souvislosti s resolucí

Vr'1 se i oficiální kurs umelecké politiky, Trockého
Ve )nského skupine pomohla znacne ta okolnost, že
'tn: podniky musily prejíti k tak zvanému hospodár
ém' rozpoctu, kterému se musilo podrobit i státní

la latelství, které vydávalo proletárské spisovatele.
itel Gosizdatu (státního nakladatelství) Mešcer-

ov prohlásil, že »šetrení zjistilo, že není poptávka
po jediném z nynejších proletárských spisovatelL!.

Pokusili jsme se vydávat díla ruzných proletárských
spisovatelLl - leží nám na sklade a prodáváme je do
slovne na váhu, žádné poptávky po nich není.« Pro
podnik, který žije ze svých prostredku, musí být ovšem
taková okolnost rozhodnou. Na literární politiku ko
munistické strany však vetší vliv než tyto hospodár
ské vývody mely teoretické závery, ucinené takovými
vynikajícími cleny strany, jako byl Bucharin, Trockij
a Voronskij; hlavní jejich síla spocívala v tom, že do
vedli podložit své názory jak marxismem, tak názory
Leninov}'mi, což je velmi dúležité pro komunisty, kterí
sedí na každém písmeni. Základ Bucharinových námi
tek spocívá na dvou bodech: predevším na tom, že
v Rusku neprevládá jednotná proletárská trída, a za
druhé, že proletárští spisovatelé musí ukázat svou sílu
nikoli manifesty, ale umeleckými díly, podle kter)'Ch
také budou souzeni. Tyto názory vyjadruje takto:

»Bylo by nesprávné, kdybychom v oboru politickém pred

pokládali, že máme jen jednu trídu, - proletárskou, a za
jejími hranicemi že je jen buržoasie. Práve tak je ne

správné vyhodit zde z kruhu naší pozornosti radu pro

blému, které tvorí obtíž pro rešení otázky, nebol obtíž spo

cívá práve v tom, že nemáme generebe stejného ctenáre

ani generelnc stejného spisovatele. Proto neexistuje a ne
mllže existovat generelní rešení ot'ázky.«

V druhém bodu je mnohem ostrejší a prechází k útoku:

»J e nutno konecne pochopit, že naši proletárští spisovatelé
musí se zabývat nikoli psaním thesí, jak se jím dosud za

bývají, nýbrž psaním literárních del. Krajne se prejedlo

císt nekonecné platformy«. Dát místo dvaceti platforem,

byt sebe zvucnejších a sebe orthodoxnejších, jedno dobré
literární dílo, - o to jde.«

Velký teoretik a proste rozumný clovek L. Trockij
pristoupil k otázce ponekud jinak; ukázal nejprve na
hluboký rozdíl mezi politick)'m a umeleckým procesem
a po té vyvrátil s komunistického hlediska možnost
existence proletárské literatury, nebot soudob), stav je
jen prechodný a po nem prijde netrídní rád a tudíž
i netrídní literatura; prechodná doba je pak dobou
boje, na který se tratí všechny síly proletariátu, který
proto nemuže vytvorit nic cenného mimo politiku.
Pokud pak jde o vmešování strany do literatury, tvrdí
ve své knize »Literatura a revoluce«, že nejde 'O to,
»že strana nebo její vedoucí místa »nedostatecne po
mohly«, ale o to, že široké vrstvy nejsou dost umelecky
pripraveny; umení pak stejne jako veda potrebuje pru
pravy.« Proto proletariát potrebuje nepretržité tvurcí
tradice, kterou musí s jistou kriticností cerpat od in
teligence a neudržovat sebe a ctenáre v domnení. že
vychází prímo z revoluce bez jakékoli spojitosti s mi
nulostí.

Své názory na rozdíl mezi politickými a estetickými
procesy vyjádril Trockij nejúplneji pri zmínené di
skusi:

»Vec spocívá v tom, že' umelecké tvorení celou vo!!

povahou zustává pozadu za jinými výrazovými prostredky
lidského ducha a tím spíše trídy. Neco jiného je pochopit

neco a logicky to vyjádrit, a neco jiného je osvoj it si
organicky to nové, prestavet porádek svých citll a najíti
pro tento HOVý porádek umclecký výraz.«
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PSYCHOLOGIE

*) Automatické písmo je ono, kde pisatelova pozornost nebyla

vltbec soust redena na psací akt, nýbrž pouze na obsah takže
rLlka poslouchaj íc pochybu psací h, navyklých od detst~í jen
automaticky sl.ouŽí fixaci myšlenek. '

Robert Saudek:

Ceští spisovatelé v zrcadle
grafologie.

(lI. Fr á n a Š rám e k.)

R ukop~s, kt.erý t;nát;'le pryed sebou, není psán automahcky, 'i') nybrz s vedomou kontrolou psacího
výkonu. To vyplývá z techto okolností:

Predevším obsahuje písmo celou radu znaku poma
lého písma: tecky jsou kladeny presne. prícky na »t«
jsou krátké, písmo je úzké, rozkouskované, vykazuje
cetné opravy a doplnky, nemÍstné teckování a pech\'é
propracování tvaru písmen. Vedle toho nalezneme jen
nekolik málo znakú zbežnosti psacího výkonu: tak
shledáme místy, že znaménka diakritická jsou kladena
"pravo od kmene a že rozkouskovanost v nekter\'ch
písmenech je vyvážena vázaností :l to i u takov{'ch
písmen, jichž spojení není ani v rychlém písme ob

vyklé, protože je mechanicky dosti obtížné. Mimo to
vyskytu jí se tn však stoupajícÍ rádky ~ znak který
je možn~r jen v pÍsme rychlém. Ježto nemáme príciny
domnívati se, že stoupání rádek vzniklo z prícin me·
chanick~'ch (tím, že papír, na nemž bylo psáno, nebyl,
jak je predepsáno. naklonen mírne nalevo. n)'brž ležel
vodorovne) dospíváme nutne k ?;Í"eru, že písmo je
sice psáno primérne rychle, že však tento puvodní p0

pud psáti rychle a zbežne jest vedome kontrolován a
tím zdržován.

Dftle vidíme, že písmena jsou velmi peclive styliso
vána a to témer bez výjimky v celém rukopise, který
cítá I I plne popsan)'Ch stran ctvrtkového formátu;
jen místy objevíme slovo ci písmeno, které má tvar
méne umel)' a predstavuje tudíž pl'tvodní, nechtený
zpúsob psaní.

Dalším dokladem neprirozenosti písma jest nepra
v idelný, ostentativne zdllraZI10Vaný tlak v nekterí'Ch
písmenech, at již na pocátku ci uprostred slov. dále
neodllvodnené a proto nápadné zvetšení nekterých pí
smen (»v«). vplétání umel}'Ch typografick)'ch tmu
a velmi cetné opravy.

Máme-Ii zkoumati písmo v takové míre neprirozent,
nemltžeme postupovati t}-mz zpusobem, jako u písma
automatického. Tím však není receno, že by nám pí·
srno. ch!ené povedelo méne o povaze pisatelove. To by
platl10 jen v tom prípade, kdybychom meli pred sebou
p~smo kaligrafi:-ké. oficielnÍ, neb psané acl hoc; ne
vsak tam, kde Jde o písmo pestené z duvodLl duše\'
~ích. Chceme-li ted" vyložiti písmo nepsané automa
hck.r. musíme zjistiti prícinu. proc pisatel stylisoval
SVtlj rnkopis. Uk;lže-1i se. že prícina toho spocívá
v pov~ze pisatelo"c. pak jsme pronikli k jádru jeho
bytosti; nehot pc lzn;ulle-li. co pisatel vedomou kontra
~nn ps~~ího ak!~: ~ ?est2ní~ forem zamýšlí, máme již
.Jen kr11<:ekk zJ\~tenl. zda jeho vedomé úsilí je uprím-

,('~

A o neco dále praví ješte jasneji:

»K umení se nesmí pristupovat jako k politice - nikoli
proto, že umelecké tvorení je posvátný dej a mystika, jak
zde nekdo ironicky pravil, ale protože má své zpusoby a
metody, své vývojové zákony a predevším proto, že v ume
l~cké tvorbe hrají ohromnou úlohu podvedomé procesy _
pomalejší, Iínejší a méne se podrobující vedení a rízení 
práve prot'o, že jsou podvedamé.«
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, P~o urcit~ druh 0I;0nentu Trockého nemají podobné
na~lt~{y ov.;;em valne c;ny, nebot na všechno odpoví
dajl, ze »vsechny ty zakony si vymyslila buržoasie
a m~ _~e jin:-onechcem; ~odrobit«. Že v)'s1edky jsou
k plaC1, to JIch neleka, JSou spokojeni sami sebou.
Dmhá kategorie námitek Trockého je reálnejší a zá
r?ve~ neprÍjen:-nejšÍ pro ty, kdo se snaží prostrec1
~lct~lm komun~smu se dostat vzhuru. Ve všedním my·
slem, nad ktere Se nepovznášejí ani proletárštÍ spiso
vatelé, provádí se úplná analogie mezi diktaturami ji
1.1ých~~Íd a ~roletariátu .. ~ Vulgární princip: dríve
jste bIlI vy nas, ted budeme bít my vás, opakuje se
i vúci kulture: dríve byla vaše a ted my udeláme svou.
pri cemž se zapomíná na konecné cíle revoluce i na to
že vytvoreni kultury vyžaduje ohromné doby, kdežtl~
»na rozdíl od režimu otrokárú, feudálú a buržoú pro
letariát chápe svou diktaturu jako krátkodobé pre
chodné údohÍ«. Skutecnému marxistovi musí b~Ttjas
no, že toto krátké údobí musí být plne venováno so
ci;Ílní prestavbe a o budoucnosti praví Trockij ve zmí
nené své knize »Literatura a revoluce«: »Cím úplneji
bude nový režim zabezpecen pred politickými a váleé
ným! otresy, cím príznivejší budou podmínky pro kul
turm tvorbu, tím více se bude proletariát rozpouštet
v socialistickém soužití a zbavovati se svých trídních
rysu, to jest prestane být proletariátem« - a prestane
k?mandovat, do?áváme my. Po tom je i pro nekomu
mstu a nemarxlstu zrejmo, že proletárská kultura a
proletárská literatura je spíše minus než plus, brzda
na ceste k obecné lidské socialistické kulture. Krome
toho »proletariát zllstal stejne nemajetnou trídou, ja
kou byl«, a tím jsou dány velmi úzké meze pro jeho
primknutí k buržoasní a vúbec každé kulture a ty slabé
a negramotné verše a povídky, které se píší hromadne
na revolucní témata, naprosto netvorí proletárské lite
ratury, nebot nejsou vúbec literaturou.

Námitky Voronského jsou témer stejné jako Tro
ckého. první místo mezi nimi zaujímají námitky rázu
kulturne-literárního. Je zajímavé, že Voronskij jeden
z prvých rozdelil revolucní literaturu na tématickou
a formální a pri tom první z nich plným právem ne
pokládá za revolucní. Jsa nejbližší literárnímu pro

s~red~. odhali~ ~rvní y~k?dliv5' :l ?sobní ~áz kampane
ruznych krouzku, snazlclch se ovladnout lIterární pole.

Tím jsem uvedla hlavní literární smery a jejich po
mer ke komunistické strane. Strana pak zríká se stále
více diktatury v literature a její intervence omezuje se
nyní na velmi bdelou a nekdy prehnanou censuru.
škodící velmi umeleckému tvorení. Avšak skutecného
rozkazování, jaké bylo na pocátku, vidíme stále méne
- logika nabyla prevahy nad vášnemi, které se rozní
tily v zápalu prvních srážek.



~tornnosL-

a opravdové odpovídajíc jeho skutecným schopno
m, nebo zda je manýrou, dutou pózou ci predstí

ním.

Abychomvyšetrili pravou prícinu vedomého zpoma
ánÍ tempa, musíme podrobne zjistiti stupei1 a zpu

bzbohacení a zjednodušení písma. rídíce se zásadou,
každá póza bude si yšímati pocátecních a nápad

"chtahu a forem, zanedbávajíc písmena malá, která
u nenápadná. aneb písmena na konci slov, kdy, jak
e."perimentálne dokázáno, pisatelova soustredenost
d!évá, takže. pisat.el upadá do nenuceného zpusobu
nI.

\'šimneme-li si priložené ukázky blíže, vidíme, že
.mo je do znacné míry zbohaceno. Tak shledáváme

Pokud se zjednodušení týce, vidíme, že se vyskytuje
nejen tam, kde pisatel upadá do svého nekontrolova
ného zpt'tsobu psaní, n~Tbrž v neobycejné míre i všude
t.am, kde pisatel uplati1uje své estetické sklony. Ze
jména vynechávání smycek jest t.u velmi charakteri
stické, a ponevadž se jedná o písmo umelé. neslouží
jiste zrychlení tempa psacího v~'konu, n~Tbrž stává se
prostredkem stylisace.

Abychom mohli presne urciti, co zjednodušenost'
v tomto rukopise znamená, všimneme si onech znaku,
které mají príbuzný charakter.

Ze znakll, které náležejí k témuž komplexu, nalézá
me tu sice tesnost jakož i jasné a prehledné rozvržení
a uclenení plochy, ale tyto znaky nemají v tomto prí-

'hlé nepravidelné sesílení tlaku v horizontálních ta
ch,**)nejen u nekterých písmen pocátecních, nýbrž
u nekterých písmen uprostred slova (na pr, »v«),
mž tato se stávají velmi nápadnými; soucasne zvet
je pisatel tato písmena tak, že porušují jednotný ráz
psanéplochy. Dále vplétá pisatel do svého v celku
'Jo originelního písma neorganicky typografické tva
. a propracovává jemne a peclive celé písmo, takže
ždéjednotlivé písmenko je dokladem vypjatého smy
u pro estetickou formu.
Kaproti tomu nevykazuje písmo témer žádných zby
cn}'chprídavku, n~Tbrž je znacne zjednodušeno, jed
k vynecháváním smycek, které jsou nahražovány
usta pouh\'mi rovnými, ostre ukoncenými tahy, jed
k vypouštením pocátecních i koncov~'ch tahu.
Vyskytují se tudíž v našem rukopise dva znaky
la protichlldné, což dlužno objasniti. Není treba
uho vysvetlovati neprirozenost okázalého zvetšo

'ní nekterých písmen a nápadného zduraznování tla
\' horizontálních tazích; stací srovnati tech nekolik

recidiv do nenuceného zpusobu psaní (na pr,
ul' polovina slova »vrátilo« na rádce 7, neb na kon

; lostatne reprodukované rádky slovo »kterou«)
.Ji s každ)'m slovem priložené ukázky. Oproti zbež
,t, (J prostote onech nekolika písmen jest úmyslná
tel Jst a prehánení stylisovaných tvaru »f}«, »k«,
«, »Z«, »a« a j. více než samozrejmé.

držení péra..

pade veliké symptomatické dllležitosti. Nebot úzké
písmo lze vysvetliti znomalováním psacího výkonu,
kdežto jasné a prehledné clenení plochy má vedle toho
svou prícinu ne tak ve snaze po vecnosti a zretelnosti
myšlení, nýbrž spíše (vzhledem k stylisovanosti písma)
v pohnutkách estetick~'ch. Naproti tomu však shledá
váme, že písmo je psáno ostr~rmi tahy (t. j. bez tak
zvan~'ch pastosruch kontur), jeví v nekter~'ch tvarech
nábeh k špicatému zpusobu spojování neb zakoncení.
vysoko kladené prícky na »t« jsou krátké a casto ukon
ceny sesílením tlaku, a slova jsou témer bez výjimky
ke konci zmenšována. Tento puslední znak nelze po
važovati za známku zrychlování tempa, ježto pisatel
pri tom nikterak písmo nerozširuje, ani nestírá obrysll
a neprestává tylisovati. l\lá proto tento znak velkou
duležitost stejne jako ostatní znaky pruvodní, jež
mají rovnež prícinu duševní a ne (jak nekdy bý"vá)
mechanickou. Pribereme-li do této souvislosti ješte
rozkouskování slov a cástecne nízko kladená znamén
'ka, rmlžeme uciniti záver, že pisatel má velmi bystrý"
ps>.>treh a smysl pro detail, jakož i schopnost britké
kritiky. Svou kriticnost pak také rád uplati1uje
v jemne pointované ironii. Není však nemilosrdným
analytikem ani fanatickým vyznavacem pravdy; jeho
kriticnost je podrízena umeleckému smyslu pro formu
a' tvorí duležitý výrazový prostredek jeho estetického
tvorení.

Vysoce vyvinutý smysl pro krásno je jádrem jeho
osobnosti. Všimneme si blíže podrobností.
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Rukopis vykazuje dosti znacný stupen menivosti co
do velikosti písmen s tendencí zmenšování písmen na
konci slov, je psán ostrými, nepastosnÍmi tahy, které
jsou do detailu propracovány, zrejme za tím úcelem,
aby bylo dosaženo co nejdokonalejšího estetického
úcinku, pri cemž pisatel používá i rozkouskovánÍ slov;
dále objevují se ve zpusobu spojování dekorativní ar
kády (»u« psáno jako »n«), je pou~Íváno zhusta tiska
cích typu, rádky i slova jsou dobre ucleneny a vpravo
i vlevo je dLlsledne dodržován okraj.

Všechny tyto znaky svedcí o esteticky zbarvené ci
tlivosti, o dobrém, kritickém vkusu, libujícím si v pec
live voleném a subtilním výrazu a formální gracies
nosti stejne jako v jemne pointované ironii.

Ale pouhý krasocit, jakkoli zjemnelý, mu nedosta
cu je. Jak je zjevno z nápadného zbohacovánÍ nekte
rých písmen, chce pisatel pllsobiti také silným suge
stivním gestem a má zrejmou radost z bizarních a fan
tastických nápadu. Ale jakkoli jsou zbohacené tvary
n[lpadné, prece není v nich mnoho originality. N epre
svedcu jí tato stereotypne z'krucovaná a široce rozvet
vená »v«, nepresvedcují sesÍlením tlaku nápadne Zdll
raznené spojovací tahy (na pr. u pÍsmene »{}«) ani
z tiskací abecedy vypujcená »a«, jichž hledaná umelost
tak ostre kontrastuje s nenárocnými písmeny ostat
ními, jež jsou vedle svých nekolika nápadne vyfinte
ných druhll jen skromne pricísnuta. Zdá se, že jeho
prostredky nestacily na všechno. A proto chteje docí
liti silného vnejšího efektu, upadá do manýrovanosti,
ježto jeho fantasie není úmerná jeho chtení.

Nyní teprve chápeme, proc zjednodušování tvaru
písmen je, jak jsme nahore zjistili, tak duležitým pro
stredkem pri stylisaci písma: pisatel je v daleko vetší
míre nadán jemne rozlišující sensibilitou, kriticností
a vypesteným smyslem pro estetickou formu, nežli
elementární tvurcí fantasií. SVllj nedostatek nahražuje
ponekud manýrovaným prehánením tam, kde se mu
náhodou naskytne vhodná príležitost. Tu pak vybíjí
svou prebytecnou utvárecí vuli, kterou jindy dovede
uplatniti jen v míre omezené. Neváhá použíti ani pre
jatých cizích prvkll ani prumerných myšlenek, dodá
vaje jim primerenou formulací vetší dllležitosti. A tu
se prímo vnucuje otázka, není-Ii jeho vedomá kulti
vace výrazových prostredkú a touha po silném úcinku
diktována ješitnou snahou upozorniti na sebe. To hývá
pravidlem u lidí, jejichž schopnosti ZLlstávají pozadu
za jejich chtením. V našem prípade však narážíme na
pozoruhodnou výjimku od tohoto pravidla. Pisatel ne
dává nikterak prednost pÍsmenllm stojícím na pocátku.
Stylisace se vztahuje na všechny tvary témer bez v)r
jimky;; pokud se pak nápadného zbohacování týce,
nerozhoduje ani zde, je-Ii písmeno již svým postave
ním nápadné ci ne. Písmena, jejichž tvar se proste pi
sateli zdá hodn)'m pro uplatnení jeho »v)'tvarných«
sklonu jsou (nerytmicky ovšem) s jakousi naivní ra
dostí vyzdvihována zpusobem výše charakterisova
ným, bez ohledu na to, jsou-Ii na pocátku ci uprostred
slov. Tedy ne ješitnost, n Ý b r ž vec n ý, s pec i e l
n e u mel e c k Ý z á j e m (viz krome uvedených zna
kll též nevelké délkové rozdíly s prevahou délek hor
ních a v mnohých prípadech nenápadná a jednoduchá
pocátecní písmena), neosobní radost z esteti
c k é h o ú cin k u je podstatnou prícinou umelého
charakteru jeho písma. ,\ tato tendence je tak prevlá-
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dajÍcí, že musíme pozorne hledati místa, kde jeho sou
stredenost na tento cíl ponekud ochabuje a pisatel upa
dá do zcela prirozeného zpusobu psaní. Tímto budeme
se obírati nyní, abychom zjistili ciste lidské složky
jeho povahy, v nichž je co nejméne stop umelosti a
kultury.

Velmi dokonalou recidivóu do nenuceného zpusobu
psaní je slovo »1cterou« na konci samostatne neprodu
kované rádky. Na nem samotném múžeme zjistiti
témer všechny znaky, které jsou charakteristické pro
jeho neumelkovaný rukopis. Vidíme, že písmena ne
jsou tak úzká, jako v stylisovaných cástech rukopisu.
a jsou spolu spojena; arkádovité tvary prestávají, hlá·
ska »0« je nahore otevrena a poloha je (ostatne stejne
jako v písme stylisovaném) normálne ležatá.

Tento poslední znak, jakkoli jest v cetných jin)'ch
prípadech sporný, má zde plnou symptomatickou hod
notu, ponevadž se vyskytuje v písmu umelém, které
celým svým charakterem si prímo žádá polohy verti
kální. Pridržuje-Ii se pisatel presto i zde polohy le
žaté, jíž se ucil ve škole, treba predpokládati, že ho
k tomu nutí silná vnitrní pohnutka.

Vedle toho svedcí stoupající rádky o pÍsme pllvodne
rychlém, znaménka jsou casto psána vysoko a mnohá
písmena, jež mají míti podle školní predlohy smycku,
jsou místo toho pravosmernc pripojována k písmene
následující.

Ackoli tedy estetické motivy zatlacují jeho citovou
bezprostrednost do pozadí, prece tušíme za vším jeho
vedom)'m estétstvÍm duševní cilost a pohyblivost.
plnou svežího optimismu a radosti ze života a d)'šící
srdecností, milou prostotou a uprímností. Tato citová
mekkost zmírií.uje britkost jeho ironie a dodává jeho
velk)'m gestúm a slovum ráz milé naivnosti.

Prehlédneme-li v souvislosti výsledky svého šetrení,
obdržíme takov),to celkový obraz: Pisatel je duševnc
cM a živ)', má bystrý postreh a jemné umelecké cíte
ní. Je znacne kriticky založen, není však nemilosrd
11)"111 analytikem, jemuž je poznání nade vše. Proto ne
proniká hluboko do podstaty vecí, nýbrž spíše si s ni
mi duchaplne hraje; nebot jeho kriticnost se ochotne
podrizuje umeleckému cítení. Jeho smysl pro e teti
ckou formu ovládá natolik veškeré jeho snažení, že
zatlacuje citovou nenucenost a hezprostrednost úplne do
pozadí. Podrobuje se ochotne estetické sebekázni, takže
se zdá, jakoby cítil a myslil již jen pro Iiteratul'1.
Pokud se však t)'ce jeho v)'fazov)Th prostredku, pro
jevuje se u neho zajímavá dvojakost. Kolísá mezi taj
nou láskou k polouvedomelému l'art pour l'art a prá
ním silného úcinku na velké ctenárstvo. Formálne li
huje si v hyperesteticky peclive voleném, koncisním
výrazu a jemne pointované ironii, jejíž britkost a pro
nikavost tlumí graciésnostÍ podání. Jistá neúmernost
jeho fantasie, v pomeru k intensite jeho tvúrcího sna
žení pudí ho však k okázalému a ponekud manýrova
nému zJuraznovánÍ originálních bizarních nápadu.
pri cemž však není pozérem ani vuci sobe, protože má
uprímnou, detinskou radost z vlastního nápadu; s ním
si pak hraje, prenášeje jej z jedné toniny do druhé,
jakoby v literature platily harmonické zákony kontra
punktu. Spodním tónem této ojedinelé smesi estetické
jemnosti a bourliváctvÍ jest však citová mekkost, ne
lícetú prostota a srdecnost, která v nestreženém oka-
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V císle 17. "Prítomnosti« v rubrice "Dopisy« pod. zá.hlaví~
,,0 šetrenÍ« uvádejí se dva typické prípady neprodukhvmch ~~~
. .• tot"" tabák a lihové nápoje a praví se o nich: "Vylouclh

GaJu, IZ . T •
je, znamenalo by zniciti blahobyt a snad. i :xistencl. m~lOnu
lidí. Vylouciti jejich požívání prineslo by vlce skody nez uZltkl1,

zejmér.it když o absolulnosti škody nejsme presvedceni.« •
Již letmé nahlédnutí do naší soucasné litentury slrádate1ske

a abstinentní poucí o tom, že alkoholisml1s a kuráctvÍ n~Json

už pouhým nutným zlem, které bylo by nntno trpne snášeti, a:e
od války rozmohly se mcrou nikdy nebývalou. Zhoubný vhv

sty jako míc, s kterým se hraje v ctyrhre pánu v tenisu.
Jest to míc, který divným rízením osudu jest vždy
predurcen k tomu, aby byl vržen kamsi - jak se to
ríká - k Hradu. Zabloudí-li takový citát do » Já
roda«, dostává se mu slavnostního pri jetí. Typograf
musí ho vyzdobiti nejvetšími písmeny a nezrídka do
stává se mu pruvodu trí tichých, ale významných te
cek: ... Na pr.: Tak píše Národní Politika .. ,
StanoviskO' katolickéhO' listu ... Co soudí list Šrámkuv

o volbe presidentove ... Tyto tecky v Národe mají
ukázat, jak situace jest vážná ... , že integrální nacio
nalism musí býti na stráži ... Takový citát putuje z li
stu do listu, jest prizdobován, vyšpikován. Jest nutno

mu dodat casem duraz. Proto ocituje-li se poznámka
z »Vecera«, hned se pripojí, že to je »orgán minister
ského predsedy«, když se ocituje stanovisko »N árodní
Politiky«, hned se pripojí, že to jest stanovisko ne
stranné, aby si nekdo nemyslil, že jde o vec, jak ji chtel
videti Dr. Borský. Pri takovém umení zacházet s ci.
táty jest nutno si dáti pozor. A ten se dává. Na pr.
»N ár. Politika« se nikdy nesplete. Nikdy nezaznamená
citát, který by se jí nehodil. Mistri s citáty nepustí ni
koho mezi sebe. Toto umení delat citáty vyspelo ze
jména v dobe pred volbou presidenta. Jest ve službách
tech, kterí by asi nevolili T. G. Masaryka. Cítí však, že
nesmí predbíhati rozhodnutí stran. Ale cítí možnost
delati náladu. A tu delají. Citáty. Nemohou-li sami pri

speti, aspon se snaží, aby si opatrili citáty. Proti Ma~a
rykovi. Vedí, že i drobná zbral1 jest nekdy dobrá. Tito
lidé mají radost, že si mohou podávati citáty - mícky

(ci spíše drobné kamení), z rukou do ruky, až jeden ~e
mrští kamsi. Není to kamsi. Není to jen tak nazdar
buh. My víme, kam je to míreno, a oni také. Jsou ne
kterí, kterí by rádi rozbíjeli okna; prozatím jim to je
šte není dovoleno. Proto si pomáhají hro,u citátu. »N á
rodní Politika« cituje »Lid. Listy«, »N ár. Listy«,
»Roli«, »Vecerní list«; »N árodní Listy« si zase citují
»N ár. Politiku«, »Lid. Listy« atd. Kombinací jest více,

ale jedná se vždy o tytéž lidi, o tytéž listy. K. T.

-ikudocela naivne vyplave na povrch, vyrovnávajíc
ilým úsmevem, plným radosti ze života, všechny
otivy.

I
POZNAMKY

o umení zacházet s citáty_ Žijeme - aspon u nás 
dobe,kdy toto umení - zacházet s citáty - našlo
é ctitele a mistry. Jsou u nás v poslední dobe no
'ny,které z citátu, z umení zacházet s citáty politicky,
rimo žijí. Toto umení - jako mnohé - vyrostlo
korínkuvelmi prostých: z nouze. Jest nutno psát, jest
utnobodat špendlíkem; bylo by možno v takovém prí
de napsat clánek otevrený, clánek souhlasu ci ne
uhlasu.Ale to bývá puda nejistá. Lépe jest uchýliti se
citátum. Vždy se najde nejaký list, který o takové
oulostivéveci píše. Jest možno jej ocitovat. Není tu
k risiko, že nekdo ti muže ríci: ty to píšeš; proc pak
píšeš? Nebot v takovém prípade je na snade odpo

ed, nebovýmluva; já nic, já muzikant, já to nenapsal,
, to jen cituji. Ba, je možno udelat z nouze ctnost;
mOžnoríci: já toto umení zacházet s citáty nedelám
soukromé potešení; já to delám pro ctenáre, nebot
ní povinností novinárovou jest, aby svým ctenárum
al zprávu o všem, co se deje a píše. Žijeme v dobe,

y všechny stavy, trídy, atd. se organisují. Není divu,
se organisují i ti, kterí v umení zacházet s citáty
šliv)'pomoc z nouze v politické své práci. Kontury
o organisace lidí s citáty se nám rýsuje dosti jasne,
bereme-lisi z haldy pražských denníku nekolik; na
, N á 1'. P o I i t i k u, Lid o v é L i sty, N á rod,
ár odní L i sty, R o Ii, P r a ž s k ý ve c e r n í k,
echa, Ve c e r n í L i s t atd. Tyto listy si navzájem

enujícitáty. Pohrávají si s nimi pp. Borský z »Ná
ní Politiky«, ltvodníkár z »Lidových listu«, Kahá
z »Vecerního Listu« a p. Moudrý z »Národních

. tll({,Vypadá to asi jako ctyrhra pánu v tenisu. Kdo
z nich uciní první poznámku. Na pr. p. Borský

N á rod n í P o Ii t i c e. A na pr. k volbe presidenta.
áto poznámka asi muže být, vysvitne z clánku pana
skéhove Fronte (kam píší také ostatní páni z té
rhry), v nemž se dovozuje, že zvolení Masaryka
identemjest nežádoucí pro republiku. Ovšem, v N.

o1i t i c e tak otevrene pan Borský psáti nemtlže.
dnechce, snad nechtejí jiní z »Nár. Politiky«. Uci
poznámku.Jest psána na pohled objektivne, ale kaž
pozná,proc jest psána. Ihned se jí zmocní druzí. Je
vána.Trochu se prioz_dobí, vyloží se její smysl tam,
byl by nejasný. Pripíše se komentár a citát putuje
Zmocníse ho další orgán, a ten je zase rád, mtl

. citovat. Je rád proto, že nemusí sám nic psát,
y rád. Na srdci je toho tolik. Ale tak se aspon za
enájen citát. Tím se stává, že citát putuje mezi li-
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jejich nelze ovšem demonstrovati na nekolika jednotlivých osob
Ilo?tech vynikajících, které náružive pily a kourily bez újmy své
cinnosti, ale na spouste existencí jimi znicených, jichž stoupající
pocet registruje naše zdravotnictví statisticky, a výrocnfmi vý
kazy prokazuje, že zdraví národa jest jimi vážne ohroženo.

Nekolik císel postácí také k doložení takrka katastrofálních
dusledku hospodárských a kulturních, kteréž má vzápetí na
skromnické pomery naše abnormální spot!-eba piti a kuriva všeho
druhu. V republice ceskoslovenské vykourí se den ne již 28
milionu kusu cigaret (proti 25 milionum kusum každodenního
konsumu v roce 1924), a témer jeden milion kusu doutníku a
za všechny druhy kurva trŽÍ se rocne Už témer dve milia:dy
Kc. Názorne receno, prokourí se tedy každorocne na 20.000
úhledných rodinných vilek v cene po IDo.oao Kc anebo na 2.000
venkovských cinžovních domu v cene po jednom milionu Kc,
tudíž celá vlastne mesta, a to v trvající bytové krisi už neco
znamená.

Tato tržba nepripadá však státu nezkrácene celá, ale dle úred
ních dat každorocne na 600 milionu Kc pohltí nákup surovin
tabákových za hranicemi, (kterážto suma tvorí pak težko vy
rovnatelnou pasivní položku v r.ašem zahranicním obchodu),
z:lacné náklady obchodní i vecné vyžaduje výroba kuriva a jeho

odbyt, a zbytek jest úplne vyvážen tíživými príspevky, které
stát, zeme, okresy a obce platí na úhradu ošetrovného za veliký
pocet zcela nemajetných pacientu, kteréž do nemocnic a sana

torií privedly povestné hody cigaretové, kdy leckdo radeji nejí,
jen aby mel na kourení, kterého na dluh r.edají.

Dle zpráv statistického úradu našeho cinil prumer 'spotreby
alkoholových nápoj tI na každého ,obyvatele republiky v roce
1924~ 39'9 litru, kterýž v roce následujícím, 1925, stoupl již
na 63"31 litrtl, a za lonský rok dospejeme ku cifre ješte vyšší.
~Hrne odhadnuto utratí se u nás každorocne Za alkohol všech

druhu na pet miliard Kc národniho jmení. To znamená, že'
r-úrod propije a rrokourí mnohonásobne více, nežli kolik ve
nuje Da ~voje potrcby kuiturní. Vedle techto enormních cifer

jeví se ovšem vdmi nepatrnou sumicka 27,034.931 Kc, shromáž
dená za nckolik sbírkových let na zlatý poklad republiky, kte
rýž arci z hospodského vlastencení a politikarení rusti nem{\že.
Také je~t príznacno, že témer zpravidla není po ruce vcas dosti
prostredku na zachování knihoven, at již po vynikaj ících osob
nostech anebo ze zámkll, prodávaných v dusledku záboru,
z nichž potom pri dražbách (eufemisticky oznacovan)'ch jako

',aukce«) zachrai'íují se pouze jednotlivosti.

\' zájmu dobré kulturní povesti státu i národa jest nutno kOl 
sum alkoholu a kuriva vrátiti zatím aspon do mezí predválec

ných. I'etr Rosegger právem kdesi píše: »N árod, který musí
své srdce teprve lihovinami obcerstvovati, svuj rozum kourením

popoháneti, své presvedcení cerpati z novin a svou er.ergii vy
bíjeti v domácích svárech, takový národ klesá stále hloubeji a
konecne je sousedum ku posmechu.«

O existencní zabezpecení zamestnanectva všech kategorií vý
roby a odbytu kuriva i lihovin není treba míti obav. Stejným
tempem, jak ubývati bude spotreby výrobku kurivových a li

hovinových, otevírati se budou nové obory podnikání, jimž
úspory, získané abstinencí, dodají potrebný kapitál zarizovací a
provozovací, a v nichž uvolnené takto pracovní síly dojdou za
vcas zamestnání sobc primereného a zejména i zdravejšího.

Kdyby aspon cást propitých a prokouren)'ch stamiliontl Kc
byla dána k disposici verejnému hospodárství v podobe dlouho
dobé zápujcky na mírný úrok, obvyklý ze vkladu úsporných,
umožnilo by se tím, aby v brzku vesele se kourilo z lokomotiv

jihoceské transversálky, o níž se již tolik popsalo a potisklo pa
píru nadarmo, protože na ni jednoduše není, aby záhy na vždy
zkrocen byl tok Váhu, o jehož zkázonosných povodních se pro-
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zatím jenom malomocnc lamentuje, aby dále i v každé aop05ud
cd svcta úplnc odI-íznuté chýšce v podlesí požívali dobrodiní
levného elektrického svetla a pohonu, a aby uskutecnilo se všech·

no, co posavad musí zustati pouze pium' desiderium útocne vu
stupného investicního programu mladického státu, jehož splnení
poskytlo by rade generací obživu trvalou, bezpecnou a zdravot,
ne nezávadnou.

Jak patrno, lze takovéto složky hospodárského dení, jakými
jsou alkohol a nikotin, alespon omeziti na míru co nejmenšl,
heze škody pro všechny, kdož existencnc s nimi jsou spiati.
Život hospodárský neskládá se arci jcnom z vyrábení a konsu·
mování všeobecne prospešného, ale nesmí v nem, aspon nikoliv
u nás, nabýti nebezpecných rozmeru výroba a konsum produktu
tak škodlivých, jimiž hromadne a soustavne ubíjí se zdraví a

promarnují se veliké sumy národního jmení národa malého, kde
každá zbytecne utracená koruna pak nekde chybí, a v nemž na
každickém clenu jeho tolik záleží.

] UDr. František M ato.uš,

clen Sboru Starších Jednoty Ceských Strádalu.
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