
Jak clovek prestává být marxistou.
L

Hendrik de Man:
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Manova kniha "Psychologie socialismu«, pre
ložená také do ceštiny, je nejvážnejší událostí
socialistické literatury za poslední leta. Jejím
hlavním thematem je prekonání marxismu.
V knize »Remaking of the mind«, která je ja
kousi duchovní autobiografií, lící Man poutave,
kterak dospel k svému dnešnímu stanovisku.
Prekládáme z té knihy nekteré výnatky.

Pred válkou.

K dyž jsem se dostal k belgické armáde jako dobrovolníkdne 3, srpna 1914, byl jsem mnohem méne príslušníkem
své vlasti než Nemecka, Anglie nebo Francie. Od zacátku
svých studentských let mel jsem prání státi se »svetoobca
nem«. Od osmnácti let až po krátkou dobu pred válkou jsem
pilne cestoval vetšinou evropskými zememi, ztrávi! jsem pet let
na Ilemeckirch a rakouských universitách, jeden rok v Anglii

druhé a tretí. Místo duverníku si volí' konfidenty, místo
informátoru si volí donášece, místo prátel kumpány. Tam
však, kde lidé jsou pohromade drženi jenom zájmy, nikoli
vyššími cíly myšlenkovými, nemá - nemuže mít žádné
sourucenstvÍ dlouhého trvání.

Jsou okamžikové v živote politikove, kdy mu prostá
opatrnost káže, aby jeho novinári a jiní spolupracovníci
nedelali kravál. Ale on se jim to bojí ríci, protože jim dost
neverí. Že z toho vyplyne tragická situace, je na bíledni.
Jest také težko myslitel no, aby politik mel dvoje kate
5{orie politických spolupracovníku. Takové, s nimiž se
ukazuje verejnc, a takové, s nimiž se ukazuje jenom v ur
citém okolí, aby nad to používal nekterých ke službám
nižšího druhu, jež jinj'rm svým prátelum prímo zakazuje.
Ze žárlivosti obou kategorií vyply'nou nutne maléry další.

Máme ti nás politické žurnalisty, o nichž s nejvetším
opovržením mluví práve ti, kterí je sami najímali. Když
ne již z duvodu morálních, tedy z duvodu taktických není
dobre chovati tento druh lidí, kdyby politikové, kterí si
takto pocínají si dejme tomu prectli "Duševní PJvahu
anarchistovu« od liammona, snad by byIL opatrnejší.
Nadšení ctenári Macchíavelliho a Oracianova O l a k n I a
r u k y zapomínají. že tito politictí theoretikové ve svém
vlastním životc byli neštastými nešiky, a že i tato lite
ratura povstala, jako tak mnoho jiných vecí v literature
proto, že clovek casto hledá v tvorbe to, ceho se mu ne
do tává v živote. Kdybych mel volbu mezi spolupracov
níkem slušným, ale nenadaným na strane jedné a nada
ným gaunerem na strane druhé, zvolím si vždy toh'J
slllšného. Možná, že mi zpusobí svou hloupostí lecjakou
nepríjemnost, ale spíše snesu nepríjemnost zpusobenou
bona fide, než sebe príjemnejší intriku zpusobenou mala
fLde, nebot nemohu nikdy vedet, kdy se tato talentovaná
mala fides obrátí proti mne. Talent a charakter nejsou
však takové protiklady, jak se obycejne myslí. Lze najít
i obojí pohromade a to daleko casteji, než se obycejne
myslí.

AKTIL

~red Fuchs:

Volba spolupracovníku.
sledujc v poslední dobe slávu a pád .nekterých
Iitikú, musí si ríci, že mnozí hynou nejenom tím,
inili sami, ale hlavne tím, že si neumeli volit spo
vníky.
doba, kdy jsme byli ochotni všichni veriti ve

ou hvezdu i veliký formát politika, který práve
ožívú težkou krisi. Ale jedna vec nám nikdy nešla
y. Jak si clovek s takovými ambicemi a s tako

vzdelúním múže tykat s individuem, jež je známo
notorický alkoholik a vobejda, a nejenom tykat,

naz~'\'at jej a dát se od neho nazývat krest-
jméncm. .lak múže si volit za novinárského
racovlllka také-žurnalistu, jehož celá kariéra je
na na podivných službickách a k tomu ješte
anc. do níž svým presvedcením nenáleží, když

red tím již leccos prožil jilnde. Jak mohl si dát
ávat sekretárské služby jiným clovekem, který sedí
na Pankráci, a pak opet jiným, jenž mel nedávno

at s tírady pro špionúž a jiné delikty ješte necistší.
yž pripu~tíme známoLl l~ubešovu pravdu, že když
tlccn\', chybí hodne, a že práve lidé velkých kon
bývají ve vecech tohoto sveta príliš duveriVÍ a

ozrací. prece jenom jest omyl možný jednou a dva
ale není možný ctyrikrát a petkrát. Tu již nestací
a, že jcst »treba pestovati každý politický talent«

e·t treba lidi vychovat: zde musí být nejaký vnitrní
reba hy spocíval jenom ve falešné psychologii nebo

statku víry v ideje.
Ž jin~' politik, který jest osobne gentlemanem bez
a hany. si dá všecko, ale všecko nakukat ma

, jehož intriky jsou známy jako falešný krejcar,
opet jin~r politik, velmi znacných ambicí se dovede

vat stolní spolecností, jejíž nejvetší duchaplností
ždovecerní vypravování o tom, kdo sní více jitr
pak si ríkáte. že na staré gnomické pravde "Po

s kým se stýkáš a já ti povím, jaký jsi«, je prece
trochu pravdy. Patrne v hrudích techto lidí jsou

e: Jedna vzne.šená a druhá obycejná. Obe po
aby sc \·,dily. Vynikající cizí žurnalista mi jed-
l: Znám mnoho vašich vynikajících lidí, ale ne
zhostit dojmu, že u vás na mnoha místech chybí

muž. Druhým mužem mínil onen cizinec cloveka,
á talent k tomu, aby byl sekretárem. Aby umel

chat, ale aby mel sám také iniciativu, když je toho
U n{ls obycejnc lidé umejí tím méne poslouchat, 
ou sami méne schopní. Druhý muž nám leckde
• jenž nechce ihned býti mužem prvním, jakmile

u zd~í. ze je k tOI11Upríležitost. Máme mnoho feld
, ale l1iúlo pobocníku oddaných a talentovaných
ne. Múme I11110holidí, kterí se propujcují, ale má

álo técli, ktel'í se dávají a oddávají. Máme však
o pn ních tllllŽtl, kterí si dovedou zvoliti svoje muže



a kratší doby ve francii, Holandsku, ltalii, Švýcarích a Skan
dinavii. Naucil jsem se mluvit a psát francouzsky, nemecky a
anglicky skoro stejne lehce jako svou rodnou rec vlámštinu.
Mým cílcm bylo sezn<Í.mit se s životními, vedeckými a literár
ními podmínkami velkých evropských národú, a nemyslím, že
by mlloho mužú mého veku vynaložilo vetší (Isilí, aby se pri
blížili typu svetoob~ana než já, alespon v evropském slova
smyslu. Evropský obcan je pro mne ten, kdo se snaží po
chopit a soucítit s temi príznacnými vlastnostmi každé zeme,
jd jsou podstatným živlem toho, ':0 celkem tvorí evropskou
ci\·ilisaci. Proto bylo v každé zemi. ve které jsem žil, mym
v{lšllivým cílem pozorovat ne to, co má její kultura spolecného
s jinými národy, ale to, co je specielne jí vlastnÍ. Seznámit se
s tím znamená mít to rád a promenit to v cást svého dušev

ního já. Tak jsem byl postupne francouzským vlastencem, ne
meckým vlastencem. anglickým vlastencem, podle toho, jak se
zdokonalovala moje znalost francouzské, ncmecké a anglické
civilisace. MCtj evropský internacionalismus nebyl založen na
popírání národnosti, n~,jHž na vedomé snaze ztotožnit se s du

chem velkých evropských národll. A prece nevylucoval ll1Ctj
evropský nacionalismus ostatní svet. Naopak pokládal jsem jej
pouze za krok k tomu, abych se stal svetoobcanem v nejšir
ším slova myslu, jaký jsem doposud poznal jen v literature.
Walt Whitman ve mne vyvolal predstavu, co to asi znamená
milovat Ameriku, a Kipling mne více než kdo jiný poucil. že

styk s exotickou ci vilisací je nezbytnou soucástí výchovy bí
lého muže.

Shroucení Internacionály.

Dne 1. srpna ] 914 jsem byl svedkem mobilisace v Bruselu

za svítání, a \' Paríži téhož dne odpoledne. Vzpomínka na to
odpoledne mi zustala zvlášt žive v mysli. Bylo parno a dusno,
vzduch se ani nehnul, jakoby i sama príroda cekala v napetí.
Težké mraky ponure žlutavé barvy ohlašovaly bourku. která
neprišla. Muži a ženy chodili skoro mlcky v príšerném ode
vzdání lidí, kterí náhle ztratili vlastní vuli a poslouchají na
dále vuli osudu, jejž nechápou. ale jehož neprátelství jim všech
no kolem pripomíná. Bylo tu neco velkého a neviditelného.
predstavujícího nepochopitelné utrpení, a to ovládalo každé
nejvšednejší slovo a nejobycejnejší pohyb.

Nejjasneji si vzpomínám, jak jsem to žive pocítil, když jsem
sedel u vecere toho vecera dne 1. srpna v dusné zadní míst
nosti parížské restaurace s Renaudelem, Cachinem a nekolika
jinými francouzskými socialisty spolu s Hermannem MUlIe
rem, nemeckým sociálne-demokratickým poslancem, a Ca
mi Icm tfuy smansem, tajcmn íkerri In ternacioná Iní socia Iis tické
kanccláre. Po námaze dlouhé schuze, která mela pokracovat
po vecer-i, jsme hovorili nenucene a skoro vesele o lhostejných
vecech. Pokoušeli jsme se zapomenout, co nás svedlo dohro
mady, a že Jean Jaures, obrovský duch a vule, na kterého jsme
pohlíželi jako na jedinou moc, která by ješte mohla odvrátit
katastrofu, byl zastrelen predešlého vecera, po veceri podobné
naší, v malé parížské restauraci pri nenuceném hovoru
s práteli.

Má namahavá práce v posledních dnech cervencových mne
nervove velmi unavila. Úcastnil jsem se posledních pokusu
Internacionály, jejíž sídlo bylo v Bruselu, zabránit evropské
válce. Internacionální socialistická kancelár se sešla v Bruselu

dne 26., 27. a 28. cervence v cítárne Delnického Výchovného
Ústavu, jehož jsem byl tehdy reditelem. Byla to jedna z nej
živejších schllzí té kanceláre, jaké jsem se kdy úcastnil. Snaha
predstavitelu velkých delnických organisací evropských po
kusit se o vše, co by ješte mohlo zabránit všeobecného vzpla
nutí, byla zrejma. Osobní vztahy mezi vyslanci jednotlivých
národu byly výborné. Vidím dosud Nemce Haase s rukou na
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Jauresove rameni, jak byli spolu nakloneni nad návrhem re
soluce, kterou chteli spolu vydat, a která mela b~'t poslední
výzvou na delnické organisace všech zemí, aby užily plného
nátlaku své moci na ovlivnení jednotlivých vlád. Dva dny na
to byl Jaures zavražden. Za šest dní cetl Haase slavný projev
nemecké sociálne-demokratické strany pro válecné pujcky,
když byl vyslechl kanclérovo ohlášení vpádu do Belgie. Ne
pomyslili jsme si dne 28., jak rychle a dukladne budc Interna
cionála rozervána prolitím krve a zradou.

Ale dobrá a prátelská nálada této schuze dokazovala tím

více, že její neschopnost vyvolat nejaké skutecné jednání za
vinila zdedená chyba samotné Internacionály a ne osobní ne
schopnost jejích vUdclt. Ne proto, že nemohla zabráni t válce,
ale proto, že nechala svet vc víre, že to udelá a pak dokázala
neschopnost i jen se o to pokusit, se muže mluvit nejen o ne

zdaru, ale o mravním shrou.:ení Druhé Internacionály.

Bylo tak zrejmo, že její výkollní cinitclé nemají skutecné

moci zasáhnout, že se na ccrvcncové konferenci ani nedeba
tovalo o možnosti internacionálního jednání; pouze se sestavil
manifest. Sám manifest nemohl být nicím než apelem na ná
rodní organisace, aby vykonávaly svou povinnost ve svých

zemích a užily k tomu prostredku, které uznají za vhodné.

Nemohl jsem se na této shuzi ubránit prekvapení nad ža

lostným vzezrením rakousk~'ch a ceských delegátu, jejichž stát
byl tehdy donucen k válcc se Srbskem. Hlavne zemrelý Vik
tor Adler, vudce nemeckých Rakušanu, a ceští delegáti Nemec
a Sou kup vypadali skoro fysicky zniceni. Vzpomínám si, že
jsem slyšel Nemce stežovat si velmi zbabele na to, cemu ríkal
fysická nemožnost socialistu neco udelat, když již byla mobi
Hsace prohlášena. Ve starém štastném Rakousku, jehož vládu
Viktor Adler sám popsal jednou jako »despotismus, mírnený
nedbalostí«, byli lidé zvyklí i uprostred víru nejprudšího ra
sového a polttického boje na jistou skoro nemorální »Gemiit

lichkeit«, jejímž následkem bylo, že vubec nikdo nebral nic
vážne. Ale konecne se prece stala vážná vec - válka. Vláda,
která nemela nikdy daleko do toho, aby se rozdrobila na
konsky, stala se docela náhle mocí, která vládla životem a

majetkem všech obcanll. I ty nejradikálnejší ži vly byly zara
ženy prekvapením a strachem, když spatrily, jak se ten obrov

ský krutý stroj mobilisace zacal hýbat. Nemec, starý vudce
ceských socialistu, vypadal, jakoby se ho zmocnila docela fy
sická hruza. Vzpomínám si, jak z nejakého nevysvetlitelného
Jllvodu se dal do nárku nad tím, že armáda rekvírovala jejich

deníku, "Právu lidu«, konc a nákladní vozy, jakoby tato po
drobnost byla daleko horší než omezení všech konstitucních

svobod stavem obležení. Myslím, že mi ten príbeh vypravoval
asi ctyrikrát s tak zrejmými známkami zoufalství, že pokud to
záleželo na nem, jíte nemohla tato príhoda vyvolat chut vzeprít
se vládní policii. Casto jsem si na to vzpomnel ve svetle dal

ších událostí, a zvlášte potom ve mne vzhled nemeckých a
rakouských sociálních demokratu vzbudil myšlenku, že snad
nedostatek individuelní odvahy byl jednou z hlavních prícin

jejich pasivity. Pouhý fakt rozbití aparátu strany mobilisací
musil pripadat tem mužum, kterí spoléhali spíše na materielní
sílu své organisace než na revolucního ducha jejích clenu,
jako znicení vší moci a tedy omluva pro povolnost. Ctyri roky
na to zavinilo totéž psychologické založení nemeckého národa

jejich náhlé podlehnutí v porážce, když se vojenský aparát
sesul.

1914.

Ráno dne 3. srpna se rozhlásilo, že belgická vláda odmítla

uvažovat o návrhu, který prišel predešlé noci z Berlína, aby
nemecké vojsko mohlo projít Belgií na pochodu proti franCIi.

Okamžite došlo k vpádu do Belgie. Byl jsem povolán do po-



PHtomnosL

uku jako prostý voják domobrany. Ale rozhodl

mou povinností udelat co dovedu, abych pomohl
razit útok. Prot02e jsem byl dobrým strelcem a

atletem, znamenalo to udelat vice, než co bych
t u domobrany. Rozhodl jsúm se tedy, že se dám

nlka k aktivnímu pešímu pluku. Pf"ihlásil jsem se
dne.

m tehdy vGiil, 'Ze mé rozhodnu tí bylo výsledkem

• a skutecnc jsem premýšlel tak intensivne a váž
dovolily cas a okolnosti - uvedomil jsem si po

m poslechl spíše cit než rozum. I když si nekdo
!e poslouchá svuj rozum v dušeyní krisi, jakou

dny prodcial, prece jen rozum nedelá nic jiného než
Mí pohnutky pudu a temperamentu. Nebylo možno
pred situaci, tak náhlou a podstatne odlišnou od
byly moje myšlenky navyklé, a ocekávat, že by
s rozumu pracoval chladne a bezvadne, jakoby

10 nic než jisté okolnosti logického postupu.

mS'ch rodáku, stejne jako vetšinc Francouzu a Nem
obe to proste znamenalo dát se strhnout vlnou vla-
která zaplavila jejich vlast. V mém prípade však

bylo. Myslil i cítil jsem príliš mezinárodne, abych
mel jsem více prátel v nemecké armáde než v ar
1asti. Byl jsem si dokonale vedom - a nejen roz-

e vedom ze na obou stranách fronty mají lidé
na nadšcní a jednání ve svých vlasTeneckých po
mu nebylo ani zapotrebí mnoho obrazotvornosti.

sem byl svedkem výjevu mobilisace ve Francii,
livé, oddané odpovedi celého národa na volání po
nedeli, kdy 'Zjscm doprovázel tlermanna Mullera na

Bruselu, jsem byl stejne dojat pohledem na skupinu
Nemcu, loucících se se svými rodici a práteli, aby

zkazu mobilisace. Když jejich vlak vyjel za zVllkli
ch písní a nadšených výkrikú »auf Wiedersehen«,

tejne prekvapen vzhledem generace, která jde ve
rt pro ohcf. ve kterou verí. Ve dvou príštích dnech

edel od prátel, kterí se vrá tili práve z Nemecka,
tam vyvolalo vypuknutí války ovzduší ohromného
Oddanosti povinnosti k tomu, co se pokládálo za ná-

u.

elgli byla \' té dobe jedna slo'Zka lidového cítení,
bila, žc jscm podlehl jejímu prirozenému požadavku

Bylo to neco docela jiného než opojení národa nadejí
• Byl to mnohem prudší cit, vycházející z vedomí,

b la vehnána do války nevyvolaným útokem ne
cetkrát silnejšího, s pritežujícími okolnostmi, že se
aby dodržela závazek.

onecne rozhodující popud! Cítil jsem, že mne pre
pocit odporu k zbabelé hrubosti, soucítení s obetí

O útoku. instinktivní touha sdílet osud tech, kterí

e zrekli všeho pro cest, obdív malého odvážlivce
u hrubci, že jsem nemohl ani minutu pochybovat,
lání vyšlo z toho, co je ve me dobrého a pravdi-

musím uposlechnout.

elmi málo na tom, jaký je múj názor na belgické
I Mel jsem mnoho dilvodu videti chyty své vlasti.

ta a zastánce vlámského úsilí o kulturní autono-

em mnoho dltvodu k tomu, aby mé vlastenectví
oxní. Prál jsem si vroucne, aby všechny fronty
echny civilisované národy se staly soucástí velké
zatim jsem cítil, že tytéž zásady povšechné po-

eré jsou podmínkou organisovaného života mezi
e stejne hodí na vztahy mezi státy. Nedovedu

predstavit vyšší formu mezinárodní organisace -

nazveme jí treba Spojené Státy Svetové - která by se mohla
vyvinout, než postupné poznávání a všeobecné užívání techto
zásad vzájemné laskavosti a soudružnosti. Nalezl jsem jiste
mnoho chyb v belgické ústave, zákonech a povahách; ale
vždyt prece jen záleželo na belgickém národe zmeniti to, bu
de-li si prát. Jejich ústava, která vede k lidové samovláde, jIm
k tomu dává prostredky. A prece se nedá nic delat, pokud se
tato samovláda nezajistí proti útokum cizí moci. Bez ohledu

na jednotli vé touhy a ideály o tom, cím má být a co má
delat náš stát, stál tu pres vŠechny své nedokonalosti a musil
být zachován; byl napaden druhým silnejším státem, protože
odmítl zrušit závazek, na kterém tento druhý stát sám také

mel podíl. Bud musil pripustit, že mu muže nejaký stát silnejší
než on vnutit svou vllli bez ohledu na právo a úmluvy, nebo

musil bojovat. Rozhodl se bojovat, a celý národ souhlasil.

Hájit Belgii znamenalo tedy bOjovat pro neco mnohem dule
žitejšího než pro to, aby práve tato zeme dále existovala.
Znamenalo to bojovat za práva národu zvolit si vlastní formu
vlády a požadovat úctu k této forme vlády od všech ostatních
státu v souhlase se zásadami všeobecné slušnosti a dodržování

slibu, které podle všeobecného souhlasu udávají vztahy mezi
lidmi.

Cím silnejší bylo mé váhání jako socialisty a internaciona
listy podrobit se vedení tech, kterí verili v »mou vlast, at je
dobrá nebo špatná«, nebo se dívat na problém války s hledi
ska nekterého jednotlivého národa, tím jasneji jsem si uvedo
moval, že zlo spáchané na Belgii bylo jen symbolem výhružky
nemeckého utoku na to, co je zásadní podmínkou socialismu,
jak já jsem jej chápal, a samotného internacionalismu. Až když
jsem se ozbrojil puškou, pochopil jsem, co to znamená být sve
toobcanem.

Vedel jsem, že nekterí z tech, kterí ríkali, že je tato válka
jen bojem mezi dvema skupinami imperialistické moci o sveto
vládu, a že se má proto mezinárodne potírat proletariátem,
jsou muži a ženy vysoké intelektuální úrovne a mravního cha
rakteru. Až do srpna 1914 jsem s nimi naprosto souhlasil. Co
ted prišlo mezi nás? Proc v takové krisi, kdy naše životy a

osud našich vlastí byly v sázce, jsme meli stát v opacných
táborech?

Zásady, na kterých spocívala jejich nauka, byly vždy mými
zásadami, a city, kterých se dovolávali, byly tytéž city, které
mne donutily, ahych jednal tak, jak jsem jednal. Mluvili o ide
álním a mezinárodním bratrství, o zlocinné bratrovražde del·
níku, kterí mají spolecné zájmy, jen pro sobeckou trídu vyko

ristovatelu. Bylo možno, že bych byl tak zbloudil, že bych
nabídl svou pomoc v takové veci? Jen úvaha o takovém obža
lování vyvolala nutnost peclivého sebezpytování. Bylo tu jed
IlO jejich tvrzení, a zrejme zásadní, jehož pravdu jsem nemohl
poprit. Válka byla vyvolána ruzností zájmu imperialistických
mocí. Nebyl to vrtoch historie. Byl to výsledek, nevyhnutelný
výsledek kapitalistického systému produkce. tllavní rozpor od
zacátku století byl mezi britskou vládou a Nemeckem. Mezi
temi došlo k takovému napetí, které mohlo vést jedine k vál
ce. Internacionálové dále tvrdili, že chování ostatních mocností,

jako Ruska, Francie a Italie bylo diktovánp touhou jejich kapi·
talistických tríd po imperialistickém rozpetí. Pak se nemohly
tedy delnické trídy nijak zúcastnit této války, za kterou byly
odpovedny jen kapitalistické trídy. Jediný zpusob, jak ukoncit
tuto válku a jak ukoncit války vubec, byl pro socialisty po·
tlacovat ji v každé zemi. Meli by bránit svým vládám v jejím
provádení, a vzít politickou a prúmyslovou moc panujícím trí

dám a zavést proletárský režim, který by zavedl a udržel mír
jako prirozený výraz mezinárodní jednoty pracujících tríd.

Priznávám se, že alespon dva roky jsem se v mysli zamest·
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Šest vynikajících spisovatelu má jen jedno oko.

K peti spisovatelum, pp. N.ejedlému, Šaldovi, Macharovi, Staš
kov i a Krejcímu, kterí podepsali nedávno známý projev proti
zastavování komunistického tisku, pridal se šestý, p. Jos. liora,
a v této sestave vydali nový manifest, tentokráte proti bílému
teroru v Rumunsku. V manifestu tom se praví:

,;Ve vezeních Rumunska stále ještc strádá sta a sta lidí,
jejichž jedinou vinou jest jejich politické presvedcení ...
Režim v rumunských vezni cích se zostril. Ve mnohých ve
zeních byly politickým veznum odepreny návštevy ...
Události poslední doby ukázaly, že amnestie, akt sociální
spravedlnosti a humani ty, nebude udelena vládou bez ná
tlaku a energického protestu se strany veškeré kulturní <l

sociálne cítící cásti dnešní spolecnosti. Proto my podepsa
ní ... žádáme, aby ihned byla udelena politická, vojenská
a agrární amnestie.«

Pokud se týká Rumunska, mirže mít šest vynikajících spiso
vatelú docela pravdu. Ale jejich strážní andelé dohromady ne
zachrání je pred težkými otázkami. Tak nikdo je nespasí pred
otázkou. proc nevydali a nepodepsali také takový manifest:

"Ve veznicích r~uska stále ještc strádá sta a sta lidí,
jejichž jedinou vinon jest jejich politické presvcdcenÍ.
V rrioskevských "ezeních byla rada veziíu postrílena bez
soudu. Události dvanácti let ukázaly, že amnestie nebude
udelena vládou bez nátlaku a energického protestu se stra
ny veškeré kulturní a socálne cítící cásti dnešní spolec
nosti. Proto my podepsaní žádáme, ab~ ihned byla udelena
politická, vojenská a agrární amnestie.«

Soudíme, že by jim mcl být takový maniiest poslán k pod
pisu, aby byli nuceni priznat barvu.

Verejné pusobení spisovatelu považujeme za velkou a vaz
nou vec, a nemužeme snésti bez protestu, jestliže nekterí spi
sovatelé diskreditují velké možnosti, které jsou v projevech
spisovatelú. A fakt je, že šest vynikajících spisovatelú težce
diskredituje verejné spisovatelské projevy svou stranickostí.
Kdo jen trochu zná evropské události z posledních let, ví, že
protestovat proti teroru v Rumunsku a neprotestovat proti te
roru v Rusku je jako roztrhnout kus ušpinené látky a pro
hlási1: jeden kus za bílý, druhý za cerný. Šest ceských spiso
vatelu protestuje proti tomu, že v Rumunsku se zakazují poli
tickým veznum návštevy. Kde bylo tech šest ceských spiso
vatelu se svou protestovací mohoúcností, když pred pul druhým
rokem bylo z moskevských veznic vytaženo dvacet lidí a po

praveno bez soudu, jenom proto, že jinde v Rusku se udály
sabotážní akty, s nimiž popravení nebyli v žádné souvislosti?
Kde bylo šest ceských spisovatelu, když komunistická vláda
pozavíral letos sta osvedcených komunistu, pro nic jiného než
proto, že se hlásili k oposici? Kde byl p. dr. Nejedlý se svými
spolecníky, když Stalin poslal Trockého tam, kam ho také car
poslal, na Sibir? Vidíme, že na jedné strane má šest vynikají
cích spisovatelu velmi jemné svedomí, na druhé - velmi ro
bustní. Jedno jejich oko má orlí pronikavost, a druhé je pota
ženo nehezkou šedivou blankou. Jinak by je strílení ne\'Ínných
musilo vzrušit aspon tak jako zakazování návštev. Chce-li šest
vynikajících spisovatelu hráti dále tuto jednostrannou komedii,
nemuže jim v tom ovšem nikdo brániti, nebot není žádných zá
konu proti falši; ale tolik by meli vedet, že jen popisují svými
slovy kus papíru a diskreditují spisovatelské svedomÍ. A také
svuj rozum, nebot není dustojno vynikajících spisovatelu, aby
(ak lehce sedali na lep komunistickým aranžérúm. Dokud stej-

núval pochybnostmi o požadavcích internacionálu. Tyto po

L:hybnosti byly mukami, protože hrozily podkopat pevnost veci,
za kterou bych byl dal v každém okamžiku život. Musím do
dat, že takové casté duševní konflikty privedly mne k nezme
nitelnému presvedcení, že jsem mel pravdu v srpnu 1914. Ikdy/Z
ješte trvaly, neodvrátily nijak mou vuli od toho vykonávat
vojenskou povinnost.

Kouzlo dogmatismu.

Pres útrapy, které mi zpusobily pochybnosti, vycházející

z kritiky internacionálu, byla mi tato kritika tak prospešná,
že jsem nyní vdecný za každou hodinu nelítostného sebezpy
tování, kterou mne stála. Nebot tato analysa mi dala mnohem
více než jistotu, že jsem se nezmýlil ve svém názoru na to,
oc šlo v srpnu 1914. Jí vdccím za dobrodiní, že jsem podrobH
prísné zkoušce celou svou myšlenkovou metodu, svuj vztah
ke spolecnosti a ke svetu, což mne, jak si nyní uvedomuji,
osvobodilo od mnohého, co nebylo cástí mého pravého já.
Strhla s mých ocí závoj doktrinárství. Za obnovení svých ná
zoru vdecím spíše této kruté zkoušce svého svedomí než oci
ste ohncm a mecem.

Došlo konecnc k rozllOdné otázce: je v této válce možno roz
lišovat mezi útocníky a obetmi útoku?

lnternacionálmé popírali tuto možuost na základe toho, že
je všeobecnc odpovedný impcrialismus. PraviJi, že jediným
útocníkem hyl mezinárodní kapitalismus. a jediuou obetí me
zinárodní proletariát; takže tu je jediná alternativa války 
socialis!1lus - a jediná flolitika - mezinárodní sociální revo

luce. To hyly kategorie, nahražující fakta. Nebot pojetí této
dlky jako útoku kapitalismu ua proletariát byl abstraktní po
jem, založený na kateRoriích nejen odlišnSrch, nýbrž opacných
od faktu prípadu.

Tato fakta byly vojenské a námorní operace jako dukar.
moci státu. Daleka toho, aby spojila mezinárodní kapitalismu,;
proti mezinárodnímu proletariátu, ZpilsobiJa válka alespon rl.)
casnou roztržku universální jednotnosti zájmu obou skupi:l.
Byla to zajisté krajnc žalostná fakta, ale pres to byla velmi
zrejmá, daleko zrejmejší než nejaká papírová formule, pro
miliony, které bojovaly v bitevní lince, žily v obsazeném území
nebo trpely tisícerými následky, které pripomínaly evropskému
obyvatelstvu skutecnost tohoto obrovského boje.

Ale byly tu jen dve možnosti: bud zavrít oci pred fakty :l
stáhnout se do obvodu této formule, nebo prijmout jejich sku
tecnost postaviti se tvárí v tvár jejich následkum a uciniti si
z nich logické závery.

Tem, kterí se jako já rozhodli pro to druhé, byly tyto závery
docela jasné. Byly takové:

Za prvé, že ackoli vyvolal imperialistický kapitalismus pod
mínky, které umožnily svetovou válku, hlavní, bezprostreiní
a nejvetší odpovednost za tuto válku spocívala na Nemecku a
Rakousko-Uhersku, které projevily své útocné úmysly útokem
Rakousko-Uherska na Srbsko a Nemecka na Belgii a Francii.

Za druhé, že autokratická forma vlády a útocný militarismus
1ÍstrednÍch mocností spolu s nedostatkem schopností jejich oby
vatelstva postaviti se proti tomu systému zpusobila, že vítez·
ství techto mocností bylo neslucitelné s poswpem jakéhokolI
hnutí, které požaduje politickou svobodu, demokracii a klid pro
SVtlj n/)rmální vývoj.

Když jsem takto osvobodil svou mysl od kouzla dogmatislllu

a rozhodl se pohlížet na fakta bez ohledu na predbežné pil
všechné závcry, získal jsem vládu nad zbraní, která mne meb

konecne zbavit pochyh a dodat klidu mému svedomí. Byl jseril
ozbrojen pro boj, ale boj sám mel teprve zacít.
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posuzovat stejne a s ruským terorem nebudou ve

ádat práve tak jako s rumunským, vypouštejí svá
tru a sami sobe škodí. Delá-Ii neco takového p. dr.
O p. Hora, je to pochopitelné: jsou to komunisté a

zamestnání. Ale u ostatních je to méne vysvetli ..
mohou sami neprohlédnout faleš svého projevu?
nerozeznávat mezi komunistickou agitací a citlivým

? Tady neplatí žádné vytácky: je šest vynikajících
s cltliv}'m svedomím ochotno podepsat také mani
roru v Rusku? Ano ci ne?

se mení - ale spisovatel se mení rychleJI.

a jiným zasláno provolání, jehož podstatné cásti

výzvu francouzského spisovatele tIenrí Barbusse,
Je predsedou Mezinárodního protifašistického vý

U taven v Praze "Protifašistický výbor v Ceskoslo
Ue, J e h o ž pre d sed o u z vol e n s p i s o vat e I

P. X. S a I d a . .. Protifašistický výbor v Ceskoslo
u vydává provolání k ceskoslovenskému pracujícímu
a pracujíci inteligenci, v nemž vyzývá k vydatné

wl I hmotné podpore protifašistického boje ... Žádá
poctivé odpurce fašismu také o financní pomoc ...

'dejte - cas kvapí - pripojte se ješte dnes do rad
u proti fašistické reakci!«

doby mel protifašistický výbor v Praze také už první
huzi. Tak tedy p. dr. P. X. Salda je predsedou proti

výboru? Co na nás je, soudili bychom, že jeho
bylo spíše na predsednickém kresle nejakého výboru
osti mysli. Nebot nemužeme zapomenout, že asi tak
druhým rokem, na podzim 1926, byl v Cechách malý

Tenkráte byl fašism u nás na vrcholu svého vlivu, ne
dobre, kolik a jaké lidi má za sebou, jaké jsou jeho

zkrátka bylo cítit nebezpecí ve vzduchu. Demokra

y tehdy delaly, co mají demokratické noviny v ta
pade delat: psaly a agitovaly proti fašismu. A stalo

do toho vmísil také dnešní predseda protifašistickéh.)
p. dr. P. X. Salda. Prostoduší lidé by soudili, že cítil

t v sobe své budoucí poslání a že fašism odsoudil.
I lidé by se mýlili. Pan P. X. Salda vynadal tehdy

tlckým novinám. V clánku v "Nové svobobe« prohlásil
boj proti fašismu za »planý poplach a zbytecné

nám. nechápajícím demokratum, vyložil svuj názor
takto:

fiAi m nepokládám za neštestí... Oslnuje-li fašism
mládež, není to pro ni práve nejhorším znamením ...

m je primitivní apel na tu stránku lidové duše, jež
tak dlouho zanedbávána v šetrném doktrinárství mo

politiky a jež sluje: vule, práce, víra, entusiasm ...
mu zocelují duše a povahy... Pašism je svého
také cesta k necemu nadosobnímu .••

Je minulá kvalifikace dnešního predsedy protifaši
boru k jeho dnešní funkci. Musíme ríci, že težko
tavit kvalifikaci mizernejší, a že jen ten, kdo po

docela správné, je-Ii mysl spisovatelova nejistá jako
11,se nestydí takto psát a za patnáct mesícu potom

pfedsednictvi bojovného výboru proti fašismu. Pole
me tenkrát s Šaldovým clánkem, a dotkli jsme se

tora na nejakém citlivém míste, nebot proti nám vy
brožurku. Psali jsme:

srn ne ni první muzika, s kterou p. Salda aspon

k Ide. Pokud se týká myšlenek, nebral to s mono
II1kdy presne, nevydržel u jedné myšlenky nikdy

o mnoho déle než Don Juan u jedné ženy, a prošel už
tolika myšlenkami a systémy, kolik zemí proputoval Odys
seus.«

Pochopitelne nemáme dnes, co bychom na tom menili. Tak
dnes už p. Salda pokládá fašism za neštestí? Tak dnes se už
ve fašismu nezocelují vule a povahy? Tak dnes už fašism není
výzvou k necemu nadosobnímu? Ale pan Salda, který se mení,
vynadal nám, kterí se nemeníme, tenkrát, a vynadá nám nepo
chybne i dnes. Jsme zveda vi, jaké výmluvy si tentokrát najde
tento starý kouzelník. Na výzve, kterou p. Salda posílá, je je
diné pravdivé, že cas kvapí. Nebot nepospíší-li si protiíašisti
cký výbor velmi, fašism v Ceskoslovensku docela zajde. Zbý
vají z neho dnes jen nejžalostnejší trosky, proti kterým nestojí
za' to bojovat. Dokud byl necím živým, dokud byl opravdu ne
bezpecím, tehdy psal p. Salda clánky "Planý poplach a zby
tecné nárky«. Zato nad umírající kreaturou se postavil s ta
seným mecem. Ne, nemáme rádi takové komedie, a takové
obraty u myslícího muže pokládáme za nerest.

LITERATURA A UMENí

Adolf H offmeister:

Utnelec proti umení.
"Das Getute um das eigene leh ist

volkommen belanglos.« Georg Grosz.

(G e o r g G r o s z.)
'V'

Clovek bezradne bloudí ve svete clovek3. ·druhého,nenalézaje tvárí, predmetu a skutecností k ohrazu
svému. Svet každého je zbarven barvou jeho ocí. Ba
rev svých vhstních v nem nepotkáte. Snad lékari dnes
vedí, jak vypadá zeme daltoniku, ale i svet tech, kterí
nejsou nemocní, je mnohem ruznejší.

Zabavenol
I

Svet cloveka vzniká specialisací, soustredením na
svuj smutek, na své veselí, na svou chudobu, na své
pohlaví, na své nuzáctví ci na svuj vztek. A všechny
ostatní límce, košile, svrchníky, kravaty a náprsenky
se svlékají, a kolik lidí, tolik nahých svetu, tocí se ko
lem své osy, do níž zaklet je clovek jak do Faustova
kruhu, zaprodán sobe sám. Není mu pomoci, nikdy už
neuvidí svetlo sveta jiného. Jediné, co muže ješte uci
niti, jest založiti církev 'vidoucích. Premluviti ostatní,
aby videli totéž. Snad takhle vznikaly -isrny a smery
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techniky a projevu. Groszllv prípad je vážnejší. Nejde
o svet malírtlv, jde o svet vyznání, o svet obsahu jedné
víry. Jeho svet není základnou -ismu, je to bitevní pole
trídního boje. Mesto, t':1to žínenka zápasu, prožraná
cervy a moly, obraz pekel. vlast bídy proletariátu, lou
pená buržoasií, tvorí obraz Groszova sveta, který pre
stává být jeho, stav se obrazem programu, obrazem
presvedcení, obrazem spravedlivé války a bezmezné ne
návisti. Ale je to obraz hez lidí.

Georg Grosz nevidel nikdy cloveka. Vášnivost jeho
negace pohltila schopnost videti úsmhy ,':1krásné oci
žebráku, kvetiny na strechách veznic a srdce v soucho
tinárském hrudníku <ielníkove. Každ~u tendencní kres-

pro krvavé veky. vS'zvy k pomste a plamenná provo
lání Georga Grosze. Nejde také pouze o stvorení jab~
hosi typu. Jde o stvorení typu, který by byl podoben
všem príslušníkum této obce obetí. Typ trídy. Grosz
má dokonale vyvinuté zrení kolektiva, dovede perso11l
fikovat ne symbolicky cnosti a necn()~ti, ale promeni
zástupy v jedince. Ani jeden z nich není opravdu ten
a ten, ale každý se podobá všem .. Tvaroslovné bohat
ství, které nalezl Grosz v oblicejích buržo':1sní trídy, je
úžasné. Zdá se neuveritelné. že tolik ruzných tvárí tvorí
jednu trídu, kterou na každé z nich. samotné poznáte.
Každý je jiný, at už jde o skupiny bohácll neho vojáku
nebo chudákll.

bu jest delit dvema. Každá je srovnáním. rubem a lí
cem. Láskou a nenávistí. Grosz nepoznal lásky, nedo
vede ji vrátit. nedovede nakreslit hezké lidi, dobré lidi
a spravedlivé tak, aby mohli být považováni za spra
vedlivé, majíce tvár spravedlivých. I jeho kresba je
de1itelna dvema. Ve svet vládnoucích a utbcených.
Buržoasii a proletariát. Head or tail této mince je stej
ne ošklivá a skoro stejne falešná. prece má být ra
nena jen burž03.sie. Jako složka trídního hoje. delo.
které si nevylJírá obetí. nemá Grosz jednotlivého ne
prítele. Neobrací se tasenou tužkou proti jednotlivci.
Obs':1h jeho nenávisti a tím i ohsah jeho kreseh je dán
poctem tech na druhé strane. Jeho umení je usnadneno
a ztíženo.

Potírat osoby, útocit na ne a svlékat je verejne je
mnohem obtížnejší. než bít hlava nehlava. Práve v této
hlave tkví problém. Karikatura, jejíž dohr~r úmysl byl
vnorit nuž do sádla tucného vykoristovatele, sklouzne
po ošemetnosti takové skutecnosti, když j:':1l1 vykori
stovatel, je huben)' pán, nad nejž není dobráctejšího a
usmevavejšího. Marne a marno je dávat tlouštíkovi vý
raz dábla, když jej nemá, težko je promenit v ukrut
níka unudence z kavárny, který prospí celou repre
sentaci nenávidené trídy.

Ztíženo je umení tvorením typu ná. míste cloveka.
Každý clovek má predstavu typických tvárí buržov
i pro1etáre. ale bed'.!, jen jednu. Byl by to chud)' slovník
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Chudáci jsou liM Grosz zapomnel i u nich na tut.o
pevnou a vznešenou základnu verohodnosti. Srovnává
me-li Groszovy soudce s Daurnierov)'mi, poznáme la:
skavost DaumieroYll. Srovnáváme-li Groszov)' vojáky
s Eugeny Cocteauov~'mi, poznáme hrllZU Cocteauovu
z nelidskosti a jeho licIskost, sro,'náváme-li Groszovy
pekelnické tváre s lmhiznami Goyov)'mi. poznáme. jak
ohromný byl Coya umelec. A srovnáváme-Ii buržuje
Groszovy s chud;tky Groszov.<·mí. nepocítíme k chudá
kum lásky. !::>oválce není kladu. Krec, decIictví expres
sionismu, ztrhab rysy hruzami do nemožnosti .:t nedo
vedla podat kalich bnlesti. Georg' Grosz vrostl kresbou.
která se podobá žilám k prasknutí. zdokonaleným tep
nám a vráskllm cela pred mrtvicí. do novin Nemecka.
tak presne informujících, že až pobádají k hríchLuD.
Sadismus a maschismus doby, zmámil malíre inflace,
tak jako ut':1hal r\nitu Berberovu. Kdyby nemel Grosz
cistého programu, své spravedlivé víry v hud01.1CnOS!
<;veta proletariútu. zašel hy na techto temn\"Ch cestách
doupat. bordell\. tresOrl1. burs, zákoPLl a nemocnic.
Udusil by se v pros redí Sy\'ch kreseb.

Ovzduší doby je jejich ovzduším. Žije a kreslí
v ovzduší zlocinu .. \t již je zlocin páchán bohatstvím.
militarismem ci sexuelní zvrhlostí. Kšeft, odpírání
mzdy, cachr, v~rluka, rapport, veznice, ke stromu, po
prava, vražda z vilnosti homo5exualita a syfilis, je stí
nohra promenlivosti jeho themat. Takové byly hodiny
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vybuchl tak nejak jako: "Der Mensch ist nicht gut 
sondern ein Vieh.« Pamatuji se, jak v roce 20 nebo
21 byl neurovnan)·. Spadl tehdy s kola a poležel si
v nemocnici. Mel ohromnou vLIli, která vyhrála. »Sna
žím se b)-t každému srozumiteln)', zríká~ se vyžado
vané hloubky ... '( Od té doby se vlastne nežmenil.
Jen umelec v ncm rostl a roste. Poslední jeho veci, ne
príklad nekteré z listu provázejících premiéru »Do
hrého vojáka Švejka«. jsou úžasné.

Ackoliv práve tyto kresby prozradily nejvetší jeho
nedostatek lidskosti, nepochopení, kaz, který nelze od
stranit. Internacionál, revolucionár, poctiv)r komunista
Georg Grosz je Nemec. Internacionalismus zdurazno
ván je vždy sympatií k poraženým. Každá válka vy
náší poražen)'m kulturní i národní ocistu a konsoli
daci. Grosz z dLlvodll intern,:tcionalismu prilnul k Nem
cum a opustil Francii, kterou miloval. V pamfletu
"Paris als Kunststadt" odrekl se Paríže. nazvav ji
sestár10u milenkou puberty. "Paríž dnes není již cen
trem umení. takové centrum neexistuje. Cestovat do
Paríže znamená pokracm'at tam, kde r. 1914 byl vývoj
zaražen. Proc tedY? 1 Ovšem svetová válka byla na
celém svete. a V)'vó,i byl zaražen na celém svete: težko
to vycítat Paríži. Dopouští se zrady na své" Jl1gend
geliebte«. tvrde, že "odumrela intelektuálne a duchov
ne«, Ale Paríž dnes vystavuje Grosze a zájem o neho
stoupá. T obsah jeho kresby a nemecká lokálnost pod
trhují, že Groszuv internacionalismus jest uzavren do
hranic ríše nemecké. Jisto je. že nikde by nen,:tšel t.o
lik nevkusu, representl1jícího buržoasní trídu, jako

Zabaveno I

119



PNtomnosL

práve zde. Grosz polickuje tak dlouho tváre panující
trídy, až ztratí tvárnost tvárí a promení je v masky
mezinárodne proslulého germánství. ::Vlusí b)',t tra.pno
národu mít v sobe clena, který tak dobre národ zná. Byla
by to požehnaná válka, ale Grosz, jak o nem napsal
It'1lo Tavolato, nevede svatou válku, jeho zpusob boje
je dobrodružný a záškodnický. Marne se snaží prome
nit negaci v klad. Je opravdu ztraceným dítetem velké
veci. Themata jeho kreseb se casto opakují, ale u žád
ného kreslíre není v rade díla tolik vtipných nápadt"t
a krutých Vtipt"l, jako v rade jeho map '1 knih, kterou
tvorí: 1. Georg-Grosz- Mappe (19 I6), Kleine Grosz
Mappe (1917), Gott mit uns (1919), Trn Schatten
(1921), Die Rauber (1922), c\brechnung folgt, Mít
Pinsel und Schere, Ecce homo, Das Cesicht der herr
schenden Klasse, atd. až po Hintergrund, 17 kreseb
k provedení Švejka na Piscatorove divadle. ~íkdo jiný
v Nemecku nemohl vypravit Švejka než Grosz, a prece
jsou jeho kresby nervosních car a vzteklých rezt"t cizí
dobrému vojáku; komentár války Haškt"tv a Groszt"tv
jsou psány s docela odlišného stOlnoviska, v nemž prá
ve clovek jest problémem, pred kterým se Grosz za
stavuje s nepochopením. Karikatura jeho sveta dávno
prestala být klasickou karikaturou. Chybí jí nejpod
statnejší znak, kter~' byl úcinnejší zbraní než jed. Chy
bí jí znak, který zt"tstane osudem Georga Grosze. Georg
Grosz není k smíchu.

Josef Capek:

SelTI S tím celým a cistým mužem!
precetl jsem si v Prí tom n o s t i s chutí peknýclánek Z. Rykra nazvaný »Soucasná situace malby~.
která se mu jeví náramne neutešená. Z. Rykr je vtipn~'
a dt"tmyslný muž, i je tedy požitkem sledovati, jak brít
ké úvahy a pronikavé invektivy na tuto situaci namí
ril a jak do ní trefuje.

Cožpak by teprve ríkal, myslil jsem si, kdyby mcl
takhle z povinnosti referenta probíhat pražskými vý
stavami? B)''Vají nekdy až tri do týdne. Priznávám se
bez mucení, že mne, mírne receno, 90% té produkce
nudívá uprímne, ba až smrtelne. Veru že si té pozor
nosti, která se jí z nemírné galantnosti vt"tci umení
prináší, vlastne zhola nicím nezaslouží, a že se jen
tak pohodlne veze s sebou. Ani se to vypovedet nedá.
j'1k ukrutne muže b)',t ubohý lidský tvor znuden tím,
cemu se ze zvyku ríká umení. - Mám naríkati, mám
se litovati? Zadržme nemužných nárku! Referentské
z.amestnání, zrovna tak jako každá nebezpecná povo
lání jiná, vyžaduje otrlosti a stoicismu. Tož tedy, pa
ne, bojujte! nezapírejte svou lepší minulost! rozohií.uje
mne prítel dobre smýšlející. I když, pane, byl jsem
v tomto boji zabit nejméne než desetkráte, a co to
komu pomuže, budu-li zabit ješte po jedenácté? A krom
toho to není žádný porádn)' boj: je to, jak správne vy
stihuje Z. Rykr, jenom situace.

Ale ,'1ckoliv tedy krutý osud odsoudil mne k tomu,
abych své bídné 'žití až trikrát za týd~n trávil mezi
sty a sty obraz.t"t.což za nekolik let ciní nejméne na ne
kolik biliont"t obrazt"t, kreseb, skizz, leptu, jin~'ch ume
leckých v)"robku v to nepocítajíc, prece ješte nenabyl
jsem té míry rozzurení, abych chtel nad malbou tak
naprosto lámati ht"tl, jako to ciní Rykr. A on to ciní
zajímave eleg'1l1tne - z prebytku energie - z dt"tvndt"l
méne zdravotních, a sotva asi pudu sebezachování,
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kterýchžto pudt"t a dltvodu bych se mohl dovolávati já.
Jistá malomyslnost mne zdržuje. abych s v:\,krikem

vysvobození a nejvyšší úlevy uveril všem jeho vážným
argumentt"tm. Tak na príklad: praví-li. že - jelikož
všude už nastal" hygiena, na kterou se nezmohlo je-

. dine umení -- kavárny nejsou už soiklenecké pelechy.
ale jasné, vzdušné a cisté místnosti, kde se ctou noviny
a pije cerná káva, smím tomu beze zbytku pochyby
uveriti, že ona káva, která se tu pije. je dobrá. a že ty
noviny jsou také dobré? Obávám se. že všechny no
viny nejsou tak jasné. vzdušné a cisté, zkrátka t'lk hy
gienické, jako je taková nová kavárna. A že tedy ta
dotycná hygiena, která nenastala jen v umení, nena
stala jen pohríchu i leckde jinde, i když pri tom pijeme
cernou kávu, edíce v betonové kavárne.

Cerv pochyb hlodá ve mne i jinde. Rykr velmi vy
chvaluje muže ~rchitekt"l., nebot »umení jakoby vltbec
už nedelali muži. Jakoby se utekli mezi architekty,
inženýry a footballisty, zanechávajíce umení ženám a
detem, aby si s ním hrály a jím se bavily. « Nuže, muž
architekt staví dnes dum jen k tomu, »aby se v nem
mohlo dobre, zdrave, pohodlne a prakticky bydlet.
Stwí-li most, staví jej proto, aby se pres nej mohlo
chodit. Nestaví domy proto, aby po balkonech lezly
nahaté panny ze sádry. ~ To je od tech architekttl milé
a rozumné; tohle rád uznávám. Ale nejsou tomu ješte
lidské veky, kdy nastaveli nám fasády domt"t a paláct"!,
po nichž lezou nahaté panny od zdoia. až k vežickám.
kopulím a všelihm jiným b"l.mbulím až nahoru. Ta
kový výtvor od rádného kýcarského architekta veru je
tím nejnerozumnejším o'l nejnesmyslnejším dílem, jaké
kdy mohla lidská pošetilost vymyslit. Ba vyskytli se ta
koví, že to v tomto oboru na celé cáre vyhrávají nad
každým dílem šílencovým. Jsem tomu tuze rád, že to
muto zpttsobu stavení architektura již neholduje, že
po architekti už zanechali (1 že ted chtejí delat dobrotu.
Ale mám jim tak úplne verit, trebaže se ti vcerejší
hríšníci tak znacne polepšili? Ba ne, já tem chlapum
neverím o nic víc. než jiným umelct"tm. Ona ta jejich
horší minulost ješte tak úplne nevystydla, aby nás
opravnovala k zcela neomezené dt"tvere. Doba. jsouc
rozm':lrná, nebot je rodu ženského (kdo predevším má
více volati po mqži, než zena?), oblíbila si dnes ar
chitekta jakožto svt"tj typ muže, ale já pravím: dejte
si na ne pozor 1 Ješte nechcíply všechny pathosy a ex
tase, jak tvrdí Rykr. Mezi architekty mohou se stále
ješte pohvbovati lidé excessivní a príliš náruživí. Jest
liže architekt vcerejšku preplácával fasády 11'1hat:)'111i
pannami a balustrádami. muže je leckterý z tech dneš
ních preplácávati prázdnotou. Jestliže u toho vcerejšího
nebylo v pokojích pro samé záclony videt, mltže se
státi, že u toho dnešního nelze pro samá okna zimou

'vydržet. Jestliže ten vcerejší stavel nedobre, nehygie
nicky, nepohodlne a neprakticky, není vylouceno, že
nekterý z tech dnešních vám to postaví tak dobre, hy
gienicky, pohodlne a prakticky, že budete mít dost co
delat, pocítaje v to manželku i se služkou, abyste
všechnu tuto estetickou dobrotu. hygienu, pohodlí a
prakticnost udrželi v provozu a slušném stavu, hrozíce
se, že vám pro ty jiné životní radosti pak už žádných
dalších lidských prostredkt"t nezbude.

Nakydav tyto hany na architekta, ohlížím se ješte
po tom celém a cistém muži, kterého se Rykr ve svém
clánku s takovou jistotou dovolává. Praví, že soucas
ný nezájem o ~'tvarnictví u mužt"t cel Ý c h a c i-
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vypl)'Vájen 7. nedost'ltku životní plnosti, která
obrazti podává, a že je pochopitelno, obcháze

be obrazu, ponevadž jim nic nedává.
sem s nimi, s celými 2 cist)'mi muži! Kde

onem s nimi sem! Sem s celým a cistým mu-

de jest? --- Utekl se patrne t;1ezi ar~hitek~)',
a footbal1isty. On patrne sedl v, nove ~yg~~

várne. v jasné, vzdušné a cisté mlstnostt, pIJe
ou kávu <l cte noviny. Ty noviny jsou snad
ne. vzdnšné '1 cisté, než ta kavárna, ale- za to

emllže. Bydlí v dome dobrém, zdravém, poho~
praktickém, po balkonech mu nelezou nahate

ze sádry a snad má i vanu ve znaku. Clovek,
o, vš~cb cest stranou a solidní. Ach, jest on

'stou, nebo buržoou? Kde jest, kde jest? Po-
o dle toho. »že jeho soucasný _r:ezáj~m o v-S~

í vyplyvá jen z nedo~tatku Z~V?tl1l p~nostl,
e mu z ohr,1zl1 poskytUje a nablzl: obejde se
z obrazll. ponevadž mu nic nedává a zbytecne
otal ve lži. ze kterých se už chvála pánubohu

dostal. «

chápu zcela, že se mu soucasná situace malb~
líbí. [iste tedy má doma barevnou reprodukCI
o obrazu Cézannova, na nejž dle Rykra nelze

ti ty výtky, které jako reravé uhlí nechává
na soucasnou situaci malby. Nebo rekneme tedy

Kosatce, nebo nejakého Daumiera, nebo tre
rata. - Takže, on nemá? Až sem se vzt<thuje
lý, cist~· a lTIužn)' nezájel ?

ji ho. že v takovém Cézannovi nebo D'l.Umie-
mou duši ie jiste tolik životní plnosti i pravdy,
obrázku Olafa Fjorda, an líbá Itu Rinu, na
dívá s veškerou životní vážností tento cist~·

muž, popíjeje cernou kávu a listuje ve filmové
betonové kavárne. Nevím, nevím, ale jaksi se
že tento cel,' a cist}, muž zatím ješte na toho

, neho Daumiera nejak nedorostl. Že --- vyvi
skvele k poteše svých rodicu i svého okolí,

ul tento celý muž také po této stránce drobet
outi.
shledává situaci soucasné malby neutešenou;
však zdá, že patrne musí b~,t situace vubec a
horší, a že se netýká jen malby. Nejsem scho
riti, že tento celý a cist), muž je doopravdy tak

, že bv se na nem k svému naprosto spasi
p;ospeeÍ1t1soucasná malba mohla orientovati.

jen situace malby, ale i situace tech cistých a
užu nezdá se tak akorát.
• zkušenosti referenta mohu potvrditi, že vet

v (a to hodne po zásluze) zeje prázdnotou.
nezájem o výtvarnictví je tedy veru znacnÝ,

1. této okolnosti možno souditi, že tech celých
mužlI musí být náramne moc. Ale já bych

videl práve ty, kterí ffi'3.jí soucasný zájem
ou o dobré umení.
I hledme, vida ho, toho podlého podloud

Ci bv videl, žádá na celém a cistém muži, aby
ó umení! Pane, což nechápete, že - zají'-

O umení - prest'3.1by pak býti celým a ci~tým
To - já - já - tak jsem to nemyslel -
y Rvkr taky ... koktám v rozpacích. I dost!
stejní ptácci: jeden za osmnáct ,'3.dru.hý bez
dvacet. Píšíce clánky o umení, dokaZUJete, že
zajímáte, i usvedcujete se, že nejste cel)"mi a
muži. Jak pak by ne: - malíri!

Franta Kocourek:

Co prinesli Werich a Voskovec.
Teprve nám, které zastala válka na strední škole, za

cínali komikové být skutecnou potrebou. Teprve

my jsme se na ne bez j,'3.ký~hkolithe9r~~ c~ívali j<:koona
kulturní cinitele, postavene na roven J1l1ym umelcum,
uznanýn1 dávno a všeobecne.

Do této generace patrí i Vosk<;>vec':. W:rich. N ~1?~al
jsem se jich na jejich mládí, ale Jsem Jist, ,zeyse ne~lstlo
od mládí nás ostatních. Je pravdepodobne, ze byIt po
síláni do divadla na historické hry, ale varováni pred
biografem, do cirkusu že byli zavedeni je12 pr<?yzo~lo:
aické poucení a kariéra komiku s groteskne naltcenyml
b' . Itváremi že neprišla jejich rodicum al11ve snu na mys ..

Také jiste chodil~ s pocá~u !ajne po~lo,:chat v~J
šplechty Vlasty Bunana, ktery pred. deseti lety bl1 Je
šte neznám naší kulturní spolecnosti, aby se u 111stal
pozdeji velicinou. Nej.akouy ~o~:)ujis.te ob.div~)Vali Fe:
rence Futuristu a ZTh'3.hmozna 1 komIka Tlcheho, ktery
vystupoval ve staré Hvezde a propadl v málo letech
úplnému zapomenutí.

- Co je komika jako umení, poznali však patrne teprve
v Paríži kde má humor ve všech vrstvách už starou
tradici, ~ kde clownové se bez nejmenší debaty delí
o slávu s nejlepšími muži zeme.

*
Nfl'1žeme-li si naríkat na nedostatek humoristu v li-

terature zvlášte dramatické, nemllžeme na druhé stra

ne nevidet pomernou úrodu komiktL Nevzdá;ráme se
sice nikterak tech. kterí se snad teprve uroch, pokud
budou lepší, nebo stejne dobrí. jako kom.ik~vé už }aye
dení. Ale je pravda. že by jich ~raha ya~l1.VICneuzlvlJ.;.

Když prišli Voskovcc a Vvench, meh Jsme vedle ne
kolika dobr,'ch divadelních komiku dva vyhranené již
sólové komiky Vlastu Buriana a Ference Futuristu,
k nimž pristupoval::t rádka dalších: Kohout, Láznicka,
Troj,'3.nové ...

Pres to že Burian je komik bohate vtipem a hu
morem obdarený, originální a ve svém genru jedinec
ný, pres to, že Ferenc Futurista je v poslední dobe }ep
ší, než se pripouští, pres to, že ,Tára Kohout vyplnuJc
úspešne leckterou trhlinu, kterou za sebou Vlasta a ~e
renc nechávají, scházelo nám mladším v obo~u kO,mlky
mnoho, a vedeli jsme dost urcite, co by to melo být. ,

Predevším jsme se ohlíželi po necem, co by bylo VIC
vtipné a méne sprosté. než to, co nám bylo v~tšinou po
dáváno pod etiketou komiky. Tut.o' touhu l11kt~rak ne
'reklamuji jen pro mladší genemcl, ale u mladych byla
pocitována víc, protože válka znacne pr~vetrala ono
pivní a sousedské ovzduší, v nemž korel11l v pozoru
hodné míre starší ceský humor, zvlášte pokud vystupo
val na prkna arén a kabaretu.

Nekdo namítne, že jsme se meli obrátit do div,'3.dla.
Nebylo nám tedy dobre porozumeno .. Pr<?to~~ t~, po
cem se nám nejvíc stýskalo, nebyl dosti prnmtlvl1l hu
mor ceských dramatiku, ani bezbarve hraný nebo gro
teskne prehnaný humor cizích au~o~u, na jejichž. st3;1
naši herci proste nestací. Hleda~l Jsn:~ humor s!lny,
samorostlý, vyzrálý, humor s koreny Slroce rozvetve:
nými a hluboce zapuštenými v pude život'3.. ~ledah
jsme kongeniální komiky, kterí by svou produkCI a re
produkcí stáli na výši doby a kultury.

Kus své touhy jsme našli uskutecr:en u Ylas~y B~
riana, v jeho neprekonatelné osobnosti, ktera uml budIt
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maximální úcinky pri minimálních metamorforách své
ho fondu. K us u Karla N ol1a, jehož komicI<)- charakter
vykrystalisoval pri vytvárení Haškova Švejka, pri cemž
dal plne autorovi, což jeho jest. K us u Ference Futu
risty, který je snaživejší a aktuálnejší než Burian, má
hrubší zrno a je ze všech jmenowmých svým zjevern
i svými prirozen~'mi vlastnostmi nejblíže grotesce. Za
pomíná se, že groteska je genre pro sebe nebo pri nej
menším tak silný odstín komiky, že na ní muže ztrosko
tat i dobr)' komik. kted pro ni nemá predpoklady.

*
Generace, která si zacala delat o svete predstavy ve

válce a po ní, mela VŠ3.kvedle všeobecn}'ch požadavkt't
na humor a komiku i své speciální požadavky, kterým
nemohl vyhovet nikdo z uvedených komikt't jednoduše
proto, že k mladé generaci nepatrí a nemohou jí tedy
rozumet v tom, na cem práve tolik záleží. Neznají do
bre soubor otázek, o které se zajímá dnešní mladá ge,
nerace, neznají její sklony, zpusob myšlení, ladení její
rozumovosti, citovosti a citlivosti, její temperament a
estetiku.

I kdyby však to vše dukladne prostudovali, zllstali
by cástecn}Tmi cizinci ve svete mladých a nedovedli by
nasytit hlavní jejich potreby. Jsou jisté oblasti, do
nichž pri nejlepší vlIli nemuže proniknout nikdo bez
vstupenky krestního listu s urcitým letopoctem.

Okamžitý a nezvykle velký úspech Voskovce .1. We
richa ve VESTPOCKET REVUI byl zpt'"lsoben práve
tím, že sáhli bezpecnou rukou do zájmového kaleido
skopu poválecného života, že uhodili na struny za
nedbávané ostatními komiky, že byli mladí a umeli se
bez obtíží obrátit svým humorem prímo k mladým a
tem, kterí mládí mají rádi.

*
Za deset let samost'ltného kulturního, života jsme byli

nejednou svedky dl1kazu, že mládí samo o sobe není
dostatecnou hodnotou ani programem. Kdo byl mlád a
nebyl básníkem, o tom se sice nejaký rok, dva, psalo
a mluvilo, ale dnes o nem, jak se ríká. ani pes neštekne.

Voskovec a ,l\Terich by t'lké nebyli s pouhým mládím
nic dokázali. lYl eli nesporné nadání, pomerne jedno
znacne urcené, což jest štestí, za které by byli vdec ni
mnozí mladí nadaní lidé nucení, aby teprve hledali
vlastní svt"Ij obor. V takovém prípade jim také nedalo
zvláštní práci osvojení vyjadrowlcÍ techniky, takže zbý
vala jen prakse, aby se vybarvily nekteré jen nahozené
motivy, upevnily fonny a vystoupily jasné obrysy, kte
ré nám umožnují nacrtnout dosti urcitý portrét.

Werich a Voskovec se liší od trojice Hurian-Futuri
sta-Kohout predevším intelektualismem. V tom jsou
detmi své doby a generace. N esrníme z3.pomenout, že
jako odbytište prichází v úvahu Praha, nanejvýš nej
bližší její okolí. Znacnému procentu tohoto obecenstn
postací k011)ika jmenované trojice a revuálních komiktl
v Aréne i ve Varieté. Zt"Istává .vysoké procento obe
censtva, které se pri své kulturní úrovni nemohlo spo
kojit jenom takov}Tm druhem komiky. Veliká cástrstu
dentu, lidí s vysokoškolským nebo soukrom)'m vzdelá
ním i prirozených inteligentl1, treba bez vetšího vzde
lání, marne hledala u pražských komiku ukojení své
nejvnitrnejší potreby, která je zároven nejúcinnejši
protivah ou intelektualismu a osvobozujícím protije~
dem: intelektuální humor a komika.

Werich a Voskovec na dan)' iíkol stacili. Meli k ne
mu inteligenci, vtip, znali své prostredí a nalezli si vý-
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razové prostredky odpovídající materiálu. Jsou dost
zdraví, 3.by neutkveli v hranicích všelijak:\'ch -ismu,
z nichž theoreticky vyšli a nad nimiž zvítezili svou
praksí, merením svých sil a možností pred tvárí obe
censtva. Jejich mládí bylo štastným východiskem a
stanovištem: válecné vlnobití jt neslo jako ostatní, ale
zname!13.lo pro ne zacátek, zatím co jin}'m znamenalo
i'tred nebo konec života. S generací st'lrších a nejstar
ších nemeli mnoho vlastností spolecných. A to, co je
delilo, bez ceho se už narodili, nebo co v nich už ne
mohlo vzklícit, bylo dvojici mladých komiku vítan<;?u
živinou repertoaru.

Je tolik vecí v novém, deset let starém státe, které
valojí po komickém zpracování' Je tolik docela nov)'ch
skutecností a zkušeností, s nimiž se múžeme vyrovnat
jen humorem, l<ter~' je poslední instancí.

Není možno tvrdit, že by si ,iVerich a Voskovec vší
mali všeho, co by za to stálo a co spadá do jejich obo
nI. Také oni jsou v pomeru ke sV}Tchschopnostem a
k složení zájmové sféry dndní doby ponekud jedno
stranní a pohodlní. Je to pravdepodobne vliv pražského
ovzduší, ve kterém e ješte nevytvorily podmínky pro
genry, které v cizine jsou už dávno populární, jako na
príklad satira umelecká, literární, hlavne však spole
censká a politická. Povinností mladých ale práve je pri
pravovat pl1du, zavádet nové, ukázat, že vedle humoru
dedeckl1 a otcu je i humor synu .a že to, co starší po
kolen í naz}'vá s jistou príhanou »moderní «, má své ne
popíratelné klady. Zvlášte politická satira je pole u nás
naprosto ladem ležící. Kdo je povolanejší, aby tu za
cal brázdu, než vVerich a Voskovec? Mohou být ujište
ni, že málokde najdou tolik vdecné látky - a vdec
ného obecenstva.

Prozatím jsou modernejší spíše v metode, jakou se
zmocnují svých námetú, než v jejich výberu, ackoliv
i z toho vidíme, že doba pokrocila a éra humoru od
Flekl1 a Vilímkt"I že je nenávratne ztracena.

O námetech Wericha a Voskovce není lehké psát,
protože už svou povahou unikají literárnímu prepsání.
Takovou potíž pl1sobí každá výborná komika: jejím
znakem je, že se vyjadruje plne sama, takže neposky
tu je referentum možnost vyplnit dve tretiny referátu
tak zvaným »obsahem". Ne.'že by jejich námety nebyly
ani trochu epické, nebo že by se ned:l.1y podchytit v ne
kolika urcitých bodech. ,\Ie o to nejde jako o jejich roz··
víjení a hru, která se s nimi provozuje.

Funguje tu bezvadne predevším slovo. Stacilo by ca
sto samo o sobe k vyvolání zam}Tšleného dojmu, bez
zduraznení gestem nebo 'grimasou. K tak dokonali
sl~)Vní eskamotáži, jaké jsou schopni VI!erieh a Vosko
vec, je treba znát rec filologicky i filosoficky. Nejvet
šího úspechu dosahují tam, kde parodují konvencní rec,
jakou se mluví ve spolecnosti snobt"I i prostých lidí.
Ukázkou toho je scéna v poslední jejich revui KOST
KY JSOU VRŽENY, v níž vyprávejí o muži, který
jednou sedel, ale jak sedel, za vecera sedel, pane, ten
clovek umel sedet a víte vy vt"Ibec, co to znamená sedet
v takovém okamžiku, jako on ... Tyto hrícky. které
ovšem nelze reprodukovat, podléhají pri každém pred
stavení variacím. Vzpomínám tu na skvelé parodie
reci Vlasty Buriana, které jsme slyšeli v rltznJ'Tch jeho
hrách. Burian byl odsouzen k monologu, protože vubec
nenašel partnera, nejenom který by umel aspon cástec
ne vy tvárit jeho slovní part, ale který by se aspotl. pri
souhre udržel smíchy. Werich a Voskovee užívají ne-
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h výhod dialogu. Jsou partneri, kterí se na
než se sehráli. A je to Yidet i z jejich dialogu,
ecíky. paralely a kontr3punkt jsou v štastné

í n:'l1adepožitkem pro posluchace.
y je pripravena maska: clownsky nalícená

arní kostým. To není divadelne determino
a Vlasty Buriana nebo Ference Futuristy.

nepatrne pozmenená maska italské commedie
tradicionelními typy a ustálen:\'mi kostýmy.

oskovec masku i kost)'m individualisují a
1 podle potreby libreta, které je svou podsta
retez scén, obrazu, anekdot, vtipu, nápadtl,
popevkll a parodií slovních, pohybových i

. Vedom~' príklon k cirkusu, jehož kurs mla
a výtvarníci vyhnali do závratné výše, není
om z masky, ale z celé režie a interpretace.
'''znat, že z našich divadelníku byli 'Werich
ec první, kterí dovedli udelat neco života
ze zbožných prání cirkusov)'ch theorií. Z ci
maskou pocínaje a pointami konce se mi zdá
trojice bratrí Fratelinu ze Cirque d'Hiver
itejšího a všestrannejšího komika Grorha

Paríži.
hci ríci. že je kopírují. Kdo by ostatne do

bit takové mistry tak, abychom se pri tom
1, byl b~' sám mistr . Werich a V oskovec se
te ucili, ale jsou ocividne nabiti vlastními

objevy a stojí už na svých nohách.
e o jejich herecký styl, charakterisuje ho
t. j. ten rys. kter~' se dob)'vá nejnamaha

b ve svete umení. Komik, o nemž se nám
I doma na prknech scény, nás nemuže zí

pohybovat s nenuceností, jakoby to bylo
my sedeli jen o nekolik stolkll dál. Všechny
naby o preklenutí propasti mezi jevištem a

Z\\stanotl marné, protože v petadevadesáti
dramatické produkce bylo s touto propastí
herec. kter)' by ji chtel ignorovat. by rušil

U takových dramat. Ale komik v kaba ret u
u í tuto propast zaplnit sv)'m stylem. Tam.

oherní nebo operní scéne rampa, je na
í most. po nemž se stále prechází od hercLl
a naopak. Vážíme si strídmosti, s jakou
kovec navazují s obecenstvem spojení,

vede nikde nic, ale hlavne ne v kaba-
erich -- to je ten s oválnou tvárí a ma

si v tom ohledu pocíná príkladne: je
neuveritelne klidn)', upírá chhdný po-

'castnene na veci i lidi kolem sebe a rí
jmenšího vzrušení hrozné veci. Zatím,
tní mohou zbláznit, zajímá se už o ne
aby vyslovil v nejbližší vterine tO'nej

mužE'vymyslit a na co jste byli nej-

ousedí nouchalancí a jeho klid
O je neodolatelný pri typu flákacll

pražské spolecnosti, kterí pri takových
juprímneji, nejakým paradoxním bo
bystrozrak je školen)' na nejlepších

í literatury. Svá pozorování po
ním stylem, který musí svou úsecno-

imponovat stejne mládencum z perife
tovi, který se to neostýchá priznat.

že v duchu vede, invencne i herecky,
nehraje nikterak podružnou roli. Je

štíhlejší, elegantnejší, má podlouhlou tvár, která se líbí
a není banální, s výrazným3. atrakcníma ocima. Leží
na nem úloha zpívat chansony s doprovodem nekolika
pohybov)'ch a rytmických projevll, které dnes vynutí
šlágrová moderní hudba už z každého kluka, a úloha
konferenciera, který musí bavit obecenstvo, protože je
ho kolega Werich tO' jaksi považuje za neco pod svou
dustojnost nebo aspon temperament. Namahá se s po
vídáním, když jeho prítel mlcí príliš okázale a dává
mu impulsy, které bývají nekdy odmeneny skutecným
úsmevem 'iVericha. jímž jakoby ríkal: »Ty roštáku, ty
si me dU'beh!«

Moderní a nové v jejich stylu je úsilí po zkratce, po
jednoduchosti a pri tom plné obsažnosti. Snaha o zvý
raznení konstrukce príbehu nebo anekdoty a omezení
v.ýplne na nejmenší míru. Pokus o vymanení komiky
ze zajetí starých zVy!<tl,predstav, zpusobu práce ,'1její
prenesení do sféry, ve které by jí byla vetšina theore
tiku prorokovala ztroskotání.

Vedle dane, kterou odvádejí nekterým nepremožitel
nÝm zálibám pražského obecenstva, a vedle vlivu, kte
rým na ne doléhá prekultivU'vané a nezdravé pražské
prostredí, mllžeme u Wericha a Voskovce konstatovat
úspech v zh'1dním principu: odpoutání komiky od vy
plenené a zdiskreditované již pudy t. zv. realismu, kte
rý nebyl realismem a naturalismem, který nemel s na
turalismem nic spolecného a realisování komiky od
hmotnené, trebas reelní a životné, komiky vkusné, jem
né a slušné a prece silné i presvedcující. Na nekolika
místech se jim podarilo vystoupit vysoko a ciste do po
loh. v nichž je humor jen mdýchnutým akordem ne
kolika tónu, spirálou, která koncí rozbehem do neko
necna, hranolem, na jehož okrajích se duhove rozkládá
paprsek slunce. *

Osobne jsme Vf erichovi a V oskovcovi vdecni za nú
pln mládí. kterou prinesli na jevište. To, co v jejich hu
moru nejbezprostredneji strhuje, je nám naprosto blíz
ké a známé. Jejich tón i mnohé triky jsou doslovne na
še. Tak jsme se bavili po válce u táborových ohnu, ve
školních prestávkách, tak jsme si delali šoufky z ama
téru-fotografu, ze spolecenských ceremonií, t3.k jsme se
mstili, když nekdo nechtel pochopit. že jsme mladí a že
ie nám tak náramne dobre. Scéna, kterol1 Werich a Vo
~kóvec parodují ibsenovskou tragiku, s níž nás morili
profesori ceštiny, byla napsána a sehrána mnohými
sextány a septimány, trebaže ne tak profesionálne, pro
tože my meli také zdravé jádro ,3.bránili jsme se smí
chem problematice, jejíž komiku a trhliny jsme vycítili
dríve, než kritikové z povolání.

V humoru 'vVericha a Voskovce je tolik spolecného
s humorem. který jsme prožívali jako divocí skauti
v sázavsk)'ch lesích. jako trampi na brezích morí, jako
vojáci na cvicišti, že se pod jejich úsmevy cítíme doce
la doma a pri predstaveních hodne animovan)'ch by
chom byli v stavu prihodit neco na scénu k tomu, co rí
kají nebo co delají ti dva podarení, veselí kluci, "ho
dit neco do placu «, jak se ríká.

To neznamená. že Werich a Voskovec nejsou puvod
ní. To znamená, že jsou z nás, že rozumejí nám a my
rozumíme jim. A když se taková parta v Osvobozeném
diw:l.dle sejde, rehtáme se od srdce pri pohledu na ty
dva mládence, jakoby to bylo nekde v podpalubí nebo
v kasárnách, když odtrouhiJi vecerku.
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Myslím, že tohleto nechápou nekterí návštevníci, se
dící ve svých kreslech s výrazem ponekud pohoršené
dustojnosti ve tvári. Ne, pánové a dámy, to je malé
nedorozumení: ti dva to nemvslí vážne. Mužete se bez
obavy smát s námi~ .

J. Ed. Srom (Moskva):

Porazily sovety náboženství~
I.

Náboženský život v Rusku prošel za dvanáct let re-voluce radou etap, než se jakž takž ustáliI na dneš
ní úrovni. Predem možno ríci, že této úrovne dosaženo
bylo po hlubokém boji, tu tichém, tu ostrém, mezi stát
ní mocí ,3. jednotlivými náboženskými organisacemi,
a že dnešní stav"není nicím definitivním. Neuspokojuje
ani komunisty, ani príslušníky církví. Státní moc vidí,
že církevnictví a zejména sektárství zdvíhá se z úpad
ku, do nehož v prvních letech revoluce se dostalo, že se
lépe a lépe organisuje a tím predstavuje jisté nebezpecí
pro moc monopolní politické strany ve státe, kde krome
ní nic jiného organisovaného se nepripouští. Organiso
vané církve a sekty pak si uvedomují, že pres zákon
o odluce církve od státu ,3.prohlášení absolutní svobody
náboženské i protináboženské není jim dovoleno klid
ne žíti, ponevadž není možno pri organisovaném nábo
ženském živote presne oddeliti politické momenty od
momentu církevne-správních, že na príklad již prosté
shromaždování verících k náboženským úkOntlm a vy
slechnutí kázání odporuje do jisté míry ve státe dikta
tury tomu zrušení politických svobod, které visí jinak
nade všemi bez rozdílu. Církve a sekty dobre jsou si
vedomy, že vládnoucí atheistická strana vždycky je
bude považovati za nebezpecí, ponevadž ideologicky
zde nemuže nikdy nast3.ti žádné sblížení. Všechny
CÍrkve a sekty mají za stežejní princip lásku k bližní
mu, která za težkých dob revolucních nabývá skutecne
praktické ceny. Naproti tomu vedení revoluce a státu
vychází z principu trvalého trídního boje a trídní ne
návisti, což ani ve 12. roce revoluce nejsou jen prostá
slova, n)'brž skutecný boj, který, když snad nekde je
tlumen a usíná, bývá dokonce umele vyvoláván.

Proto pres svobodu vyznání, slavnostne vyhlášenou
a zákonem podeprenou, budou všechna náboženská vy
znání v Rusku vždy ve stwu defensivy, kdežto mož
nost útocení bude vždy patrit atheismu, který je jed
nou ze základních charakteristických vlastností vlád
noucí politické strany.

To ovšem nese s sebou radu zajímavých okolností.
Tento stav má totiž rozhodující vliv na celkovou i de
tailní taktiku církevních a sektárských organisací ;
ony. chtejí-li se udržeti pri živote a do jisté míry roz
kvét3.ti, musejí se daleko dovedneji prizpusobovati mo
censké sitmci, než v kterémkoliv jiném státe. Jim ne
stací pouhá deklarovaná a prakticky provádená loyálnost
k svetské moci, ony musí v prostredí, kde všechna moc
je dána jen odp{lrcum, hledati a využitkovati každou
sebe menší stezicku, kterou. státní moc casto z nedopa
trení ponechává volnou, musí nauciti se mimikrick)'lTIi
methodami jíti ke svému cíli a nezad-:tti si v ocích ni-
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koho. Církve a sekty jsou nuceny prizpusobovati se da
nému okolí, jíti na radu vnejších ústupku, stríct pri
tom soucasne cistotu svého ucení, voliti za vudce lidi
vskutku nejlepších vlastností, snášeti posmechy a ústr
ky a jimi rovnež živiti vzrust svého náboženského ent
husiasmu, jak tomu snad bylo za prvních dnu kre
stanství.

Pres všechny tyto težké okolnosti lze ríci, že nepoeb
rilo se dosud státní a komunistické moci rozbíti a roz
metati náboženský život v Rusku, ani zmariti moc cír
kevních a sektárských organisací. Prícinou toho je
'ovšem nejen náboženský konservatismus sovetských
národu, nýbrž i prirozená potreba náboženského života,
která v težkých dobách revolucních spíše vzrustá než
klesá, zejména u národu s primitivním svetovým ná
zorem. Proto i když dnes na príklad pravoslavná cír
kev organisacne a hmotne je takrka v rozvalinách" ne
lze z toho usuzovati, že je docela bez moci a blízka zá
niku. Ano, pastýri i ovce jsou rozprášeni, respektive
uvedeni do prekotného behu, ale beží pri tom jedním
smerem, jakoby uhýbali ranám mocného pána, vycká
vajíce až bude možno zastaviti se a provésti nové sera
zení. A to je stw v církvi sice nejvetší, pri tom však
nejtíže postižené. Stav v jiných organisacích církevních
a sektárských je mnohem lepší, v mnoha prípadech jeví
se dokonce i vzestup proti dobe predválecné.

Proto sovetská státní moc venuje v poslední dobe
mnohem vetší pozornost církevnictví a sektárství, hle
dí je prostoupiti svými lidmi, aby tak odkryla ty nevi
ditelné stezky a stezicky, jimiž náboženské organisace
jdou bud k sbírání svých porouchaných sil, nebo do
konce k organisacním a ideovým úspechum. Vidí se
všeobecne, že politika d i v i d e e t i m per a nedala
v církevních vecech za I I let tech výsledku, jako by se
dalo ocekávati, že organisacní páter církví a sekt není
zlomena, ba leckde ani nalomena a že bude nutno na
jíti nejaké lepší cesty k tomu, aby se sovetským náro
dum vskutku vštepilo marxistické »náboženství je
opium pro lid«, které dosud nesklouzlo ,3.nise steny bý
valé moskevské radnice do malé kaple lberské Matky
Boží, ležící pod touto stenou a stále naplnené križují
cími se lidmi.

II.

>Bij pastýre a rozprchnou se ovce stáda~ - bylo za
jisté prvním a lehce upotrebitelným heslem atheistické
vlády v zacátcích revoluce. Pastýri byli biti ne proto,
že byli pastýri, nýbrž spíše proto, že byli sloupy svrže
ného rádu a že ve velké vetšine prípadu se pridávali
k aktivním odpurcum bolševismu. Co ostatne bylo
možno od pravoslavného duchovenstva, zejména vyšší
ho, žádati? Již to bylo velkým ústupkem, že po brezno
vé revoluci byla do chrámových modliteb vložena pros
ba za zdar pro Zatímní vládu. Prec nemohli se pravo
slavní biskupové po 7. listopadu 1917 modliti z-:tLe
nina, Trockého a Zinoveva? Persekuce byla jen priro
zen)'m dusledkem celkového charakteru revoluce a byla
v prvním svém stadiu ne persekucí pravoslavné církve.
nýbrž vetšinou osobním súctováním s vyšší hierarchií
Proto také ovce stáda se nerozprchly tak snadno, zvlá
šte když bylo j,3.sno, že mezi vyššími pastýri objevily se
sice veliké mýtiny, ale radové knežstvo procentuálne
postrádalo celkem nepatrne. A ti, kdož z rad jeho zmi
zeli po prvých prehánkách revoluce, nezmizeli z velké
vetšiny v dusledku teroru, nýbrž proste proto, že cítili,
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ktura lIená \raine mlZ1 a že hude lépe po
t! se jinam. Kdož zbyli a pretrvali radu strá

mor;llního než materiálního a fysického. byli
p"ího druhu, jimi mohl církevní život jen zí-

Vl;'llh hrzy postrehla a ponevadž formálne
iti v1:l~tní z;t/(()tl\, o s,-ohode vyznání a odde

od státu, b} la- nncena hled~ti nejaké jiné
proticírkevního hoje. Dl'1vod se záhy našel.

racní pra\osla"né dnchovenstvo usporádalo
církt\'llí ~ohor " Y;lrlovicích, poslal patri

hon sj('zdu své požehnání. To ovšem vyklft
a jako antisO\'ctsk~' cin a zacala svou akci.
k rozkladu pra\'osbvné církve. Bylo k tomu
ano" ]ln ní rade h;tzne mnoh~"Ch kneží pred

r ekucí: \' celo ttchto b;lz!i"ejších b:lo posta
ik drín"'jších nc~pokojencll s patriarchou Ti
"} vol;'l11o tak hylo prntestní hnntí, které

rganisací tak Z\'all<: »živé církve« a nakonec
"ert1~1"ého ~ohoru I <)2:; a zh'1vením Tichona

riarrh.\. !'ol.dcji, když hylo videti. že verící
r c icn mn;l\'aií Tichona za svou ll1avll, do'

li :11t".i )hCnJ1acÍrk"emi. zyl;1Šte když vy
, rl'illrlnacní hnutí v pravoslavllé církvi,
10 n:lzl": i·hn(,vi(·nce,k<:'· a (Jrg-ani,(JvánCJ

1 bez vcdomí S (;'1ní 1'olitické spr;] \'Y pod
lm \\lllh1\l1ého hi,kt1p.'1 Y\·edenského. KdyŽ

mrtí Tichon ,)'Zval vcrící. ahy uznávali a
mctsk(lt1 '+ldu, zdúlo . e. že církev pravo
(' "jednotÍ. ,\Je TicllC'n ustanovil za stráž

bátu hiskupa I'etra K rutického, pod jehož
hOnll\Ti odmítli j'lknukoliv reformu církve

f 01111()\lenci . \ni círke"ní sobor v I93.~
dl k '111írení a ci rke\' pr:1voslaynft Zllstá V{l

z po dnešní clen. Vetšina verících náleží
o WCUl11.a ackoliv Petr Krutickij je již
t rt10";111, prtc jen jeho stoupenci doufají,

hudl' ohnoven. Za vrchní hlavu pravo
. Z'ltílll j,,)\ažován biskup Sergij z Ka-
nci z.i"kali si c1o<;tiZllacného vlivu, ne

ik organisacních predností. Tak zejména
e 1a "šeruském sohon1 1925. kter~r ovlá

zástupce nejvyššího patriarchy v Ca-
na \'11.,1. ten prohl;]sil, že patriarcha

platnou tu cí rkev pravoslavnou, v je
práva synodální. Tím svetový patri

enÍ patriarch{ltu ruského a velmi posí-
rmacní. ·,Obnovlenci« mt1.jí pred ticho

hodu. že nemají nedostatek vyššího du
fU'ii1i tot iž povinnost. že biskup l11l1Že

ichtt. což u tichonovclt dosud platí a
ní klúšteru púsobí nepríznive na do-

dl vyššího duchovenstva.

rtiorn111í hnutí je co nejloyálnejší
Ilost;I\';1 za to radu v5'hod, ponevadž
1 I udili) círke"ní jednotu pravosla\'í

t\o. 1'OIIC\',Hlžvšak samo nenabvlo ne
1 e ríci. ;:e v celku pra\'('s1avné círln i
ho vli\ u spiše 11škodilo než prospclo.
ttri\i)' hoj mezi ohcma prcll1c1y. ktel'}'
n:lsilí I.ejll'éll'l taill. kde se jednalo
Chr;'l111u.]lI nckud se utišil. Stávají

, kdy na(l lužkem 11mírajícího sejdon
táholu a vújen11le "i vytýkají kacír

hrúti ll:ll!:icky. Celkem panuje klid,

obe stran} jsou zamestnány shíráním sil ani ne Vlk
k zápasu mezi sehou, jako spíše k vnitrní organisacní
vi'stavhe. kter;l lw jim sn(lze umožnila odolávati úto
k Lltn. jež se na n(ci;1í atheistick~'mi organisacemi. pod
porovanS-mi stnnoll konmnistickou i vládou sovetskol1.
Dokonce lze mezi ))olmovlenci« pozorovati pred tV;lrí
spolecného nebezpecí hnutí po novém sjednocení na
podklade nekter.\'Ch drohnejších a formálních reforem.
jako jest nov~' kalendár, ženitha hisknpú, zrušení pa
triarchátu a pod. Dost možná. že oha proudy splynou
stejne. jako svého casu nastalo splynutí živé cí rkve
s prívrženci Tichonov~'1T1i,

*
Církev katolická hrála vždy v Ru<;ku menší roli, kte-

rú os,3.mostatnením Polska se ješte více omezila. Avšak
i ona prošla za revoluce radou nesnúzí. jednu dohu. za
2 féry arcihiskupa Cieplaka. llokonce krvav}rmi rep1'e
sú1iemi. majícími dLlvod v~'hradne politický. jimž padl
za obet p1'elút Hudkiewicz. I)nes stojí celkem stranou
své prívržence mú jednak na l-kr,'1jine \' j'nlsk.\'Ch oh
cích, jednak v mestech, kde žijí r>o!úci. T~rancouzi.
z cásLi Cech()Y(~. Vatikán svého casu pokusil se jednati
s C'icerinem, ale jednání to melo nepatrn~' v~'sledek a
rozhodne neuspokojil!) amhice ~yaté Stolice. Hyl sice
pozdeji clo Ruska pOSI{111zn<lmenit5' prelát rímsk.\', fran
couzské núroc1nosti, 1ll0nsignore cI' i lerbigny. kter."· zje
zdil celé c\Topské Rusko v úloze jakéhosi vrchního in
spektora, ale (lil i on ne<!osáh I niceho positivního. lIla\'
ne ovšem ne toho. ahy katolická církev mohla nejak te
žiti z úpadku církve pravoslavné. Dnes je situace ta
ková, že katolíci udrželi celkem své c1rh-ejší a tudí?
nepatrné posice. mají k disposici približne t5'ž pocet
kostelu jako meli drÍ\'e. jako organisovaná jednotln
jsou však takrka bez vlivu. \T Rusku žije rada pol
sk.''Ch a francouzsk5-ch kneží bez znacnejších prekúžek.
jen obcas vynorí se nejaká aféra na Ukrajine. do níž
j<;ou zapleteni nekterí polští ksenúzi, kterí byli tlk ne
opatrni a stýkali se príliš žive s Poláky, prijíždejícími
sl·užebne z ciziny. Poslední z techto afér známa jest pod
jménem procesu Skalského, polského faráre, jemuž se
kladla za vinu špionáž a který byl také odsouzen a te
prve na polskou intervenci prísn5' rozsudek hyl mu
zmírnen. Ostatne tresty vúci služebníkltm katolick~
církve se zde praktikují vetšino11 tím zpl'i.sobem, že Po
l;'tci trest'1né kneze vymení za komunisty, odsouzené
\' Polsku,' ,

*

Stejne m;t1o v~'zllamnou jest pro církevní pomery
v Rusku skupina protestantú. Jsou to nepatrné celkem
obce mezi kolonisty ne11leck~'mi, vedou si vúci sovetské
vláde loyálne a tonou v mori sv)'ch krajanl't, vetšinou
náležejících k rllzn~'m sekt{lm, nikoliv k cistému prote
stantství.

*

Církev' židovskú je n;"\ tom v pomeru k sovetské Vl;l-
de stejne iako círk\'e ostatní. 1'res to, že o sovetské
vláde mluví se na úpade Evropy jako o vláde židov
ské - ac v rozhodujícím ústredí je pro to pramálo c1l1
kadt -- musí si orthoch'\.nÍ židé stežovati 111.tuto vlá

du a na komunistickllu stranu stejne, jako jiné drkvc:.
r mnohé židovské synagogy byly promeneny na kluby.
rabíni jsou stejne zbaveni volebního práva do sovetn
jako všichni ostatní služehníci nábožensk}'ch kulil"!, ži
clovští llepmani jsou stejne posí láni na Solovecké ostro
vy a v Narymsk5' kraj, jako trehas i nepmani athci-
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Plukovník Švec,'Medek a delegátštÍlHl.
Pane redaktore Peroutko!

Ptal jsem se Vás, otisknete-li mi príspevek k diskusi o »Plu
kovníku SvecovÍ«. Prislíbil jste, proto jej posílám. Možná, že
s ním nebudete souhlasit; nemám proto nic proti tomu, pozna
menáte-li to. Ale o jedno prosím: abyste celý príspevek i s do
datkem o delegátštine otiskl nezkrácene.

1. Historická drama a historická skutecnost.

V diskusi, která vznikla o Medkovo drama, jde hlavne o dve
otázky. Za prvé: pokud drama odpovídá his torické skutecnosti
a potom: do jaké míry smí dramatik pozmenovati fakta prítom
nosti nebo skutecnosti. Je známo, že historcká dramata lícící
minulé události, pozmenují básnicky historické skutecnosti; pro
to je dost príkladÍl. A ·je vecí estetických a literárních odbor

níku, aby ukázali, jak a do jaké míry muže a smí básník po
zmenovat prítomnost nebo skutecnost, ovšem básnicky.

I když prirovnání pokulhává, chtel bych ho použít pro ná
zornost. A aby lépe vyniklo, tedy v této forme: Mohl by autor
dramatu o Husovi, národním hrdinovi, nechat odejít lius:l
z Kostnice v prestrojení do Cech? Anebo ríci v dramate o jiném
národním hrdinovi, Žižkovi, že jeho vojáci byli vším jiným,

jenom ne vojáky?
2. Med k o vod r a m a a h i s t o r i c k á nes k u 1. e c n o s t.

Návštevníci divadla prirozene predpokládají, že Medek znal
Svece a že znal situaci, ze které se Svec odhodlal k samovolné
smrti. Medek sice nebyl nikdy na Sibiri v bojích, nebyl se Sve
cem a nebyl s ním ani v tragickém okamžiku, nýbrž by! cle
nem Odbocky Ceskoslovenské národní rady; byl tedy nekolik
set kilometrÍl za frontou. To Medkovi nevytýkám, že nebyl

s námi v bojích; armáda musí mít také úredníky v týlu, legie
musily mít své politické a vojenské vedení, musily mít Od
bocku. To všechno také nemLlže být prekážkou, aby Medek
o Svecovi nepsal, stejne jako nemuže být prekážkou Jiráskovi.
aby napsal drama o Husovi. Medek byl správcem vojenského
odboru Odbocky (doma bychom rekli: ministerstva národní

obra!1Y), mohl a mel si tudíž získat správné informace o tOl11,
co se se Švecem a v jeho cásti dálo. Jeho informace mohly být
práve proto všestrannejší a proto také objektivnejší. Medek

ale nepojímá Svecovu situaci v celé její šíri a hloubi, dívá se
na ni príliš lokálne, tedy ne básnicky. A to je hlavní podstata
všech vJ',tek Medkovi v tomto smeru. Bratrí a také jiní kriti
kové, kterí kritisují Medkovo drama po této stránce, bud
z prímého vlastního názoru anebo podle presnejších informací.
konstatují hlavne, že Medek lící Svecovu situaci a všechno,
co bylo její prícinou a s ní souviselo, nesprávne, a v tom mají
pravdu.

Pokud pak Medek lící situaci u Rusu (a také v legiíchl
v této dobe, je dobre srovnat jeho drama s Langrovou po
vídkou »Za cizí mesto,,; kolik z ní Medek prejal a jak si ji
upravil. A pri tom je nutno mít na mysli, že Langrova povídka
je básnickým obrazem skutecnosti a že Medek toto básnické
vylícení prejímá spíše jako historickou skutecnost.

3. V z p o u I' a vel i tel e a boj ují c í .v o j á c i. Medek zni!
pouze vzbourené vojáky. Ale v »Pametní knize 1. streleckého
pluku Jana Husi" je dopis Svecuv ze dne 12. zárí 1918 (tedy
asi 6 nedel pred Svecovou smrtí), v nemž Svec ríká, proc vo
jáci nechtejí bojovat, souhlasí s nimi, nevylucuje svoji vlastní
vzpouru (»opravdu jim s tím praštíme,,) a konstatuje, že u vo

jáku není zlé vule (»hoši se vyspali, najedli a že prý pujdou
zas«). Cituji: "Rád bych videl zase pluk v porádku. Myslím, že

stictí. V tomto ohledu je sovetská vláda stejne proti
židovskou jako protipravoslavnou. Také v žádné ze ži
dovsk)'ch zemedelsk)'Ch kolonií, jež se zakládají a zalo
žily na jilm Ruska, na Ukrajine a Krymu, nenalezneme
dnes symgogu, pres to. že temto židum pomáhají jejich
krajané americtí, jiste hodne náboženští. Také sionis
mus nemá pudy, mládež židovská je vetšinou v komso
mole, ponenáhlu prestává h)Tti ciste židovskou i co do
charakteristiky výslovnosti ruské reci. ŽidLI je po ce
lém Rusku kolem 2'7 milionu, ale z nich je jiste pouze
menšina náboženství israelitského, preyážná cást je
židy pouze nacionálne. Ba i v tom ohledu je mezi nimi
mnohlo vlažných, pres to, že se zde dala bolševická re
voluce znacnou svobodu všem národnostem.

*

Mnohem lépe, co do vlivu' a moci nad sV)'m stádem,
jsou na tom vLldcové, vrchní i r,'1doví. církve mohame
dánské. 1\1ohamedánských národLl je v Rusku kolem
30 milionLl a obsazeny mají ohromná prostranství.
ZPLlsob jejich života je vetšinou patriarchální a souvi
sí mnohem tesneji s náboženstvím. než u kteréhokoliv
náboženství jiného. Již okolnost, že moslimové mají
v urcitém a znacném podrucí ženu. hraje zde neoby
cejnou roli. Také boj proti mohamedanismu, jako orga
nisované církvi a tudíž rovnež nositelce »opia pro lid«,
zacíná hlavne bojem o svobodnou ženu. která by neno
sila závoj, onu prokletou »cadru« ci »parandžu«, která
je symbolem kontrarevoluce a nesvobody. l\Iulové mo
hamedánští dobre vidí, že mají velkou moc hlavne pro
to, že od staletí ovládli své stádo i v nejintimnejším ži
vote rodinném, ,'1 proto bojují s houževnatostí daleko
vetší (než u jin~'ch církví) proti narízením sovetské
státní moci, která sice prímo proti mohamedánskému
náboženství necelí, ale zrušuje prastaré zvyky a oby
ceje. Dnes sice ze všech stánku pro bohoslužbn nejméne
je zrušeno, neh jinak adaptováno mohamedánsk)'Ch me
šit a minaretLl, ale boj proti nim je áhájen na všech
stranách a doveden bude do dLlsledkLItím zazších, cím
více mulové budou vcházeti ve spojenectví s býval)'mi
bohatými vrstvami moh'1medánských feudálních ze
medelcLl, s tak zvanými »b'1ji«, a cím více hudou se
vzdalovati prostých »dekchan «, to jest zemedeldl cl1Ud
šího typu. I zde. jako ve všech církvích v Rusku, se
prenáší zdánlivá obhajoba náboženské svobody na pole
hoje ciste trídního, i zde se ukazuje, že nejvíce konser
vativní a houževnaté jsou vrstvy sociálne silné. které
si nenechají lehce foukat do své náboženské kaše.
U moh'1medánského obyvatelstva je nejlépe videti, že
primitivní náboženský clovek dá se mnohem méne za
strašiti ruznými narízeními a dekrety, které ruší jeho
staletou tradici. Proto reformy v mohamedánské cásti
Ruska narážejí na vetší prekážky než v ohlastech ji
ných. Ostatne sousední Afghani~tan, kde :-\mmanullah
pracoval v oboru nábožen k)'ch i jin)'ch reforem podle
sovetského receptu, je svými posledními událostmi
toho nejlepším dLlkazem. Tím Ovšem neÍ1í receno, že
mnohé reformy sovetské, podnikané '1 provádené v mo
hamedánských oblastech, nejsou snad správné. Zbaviti
ženu poroby, otevríti jí životl: tak, jak je jí otevren na
západe, musí jen imponovati, i když se tím snad ruší
jakási cástice mohamedánského kultu. My zde pouze
chceme konstatovati, že tento systém reforem je vetši
nou chápán jako cistý protináboženský boj, jímž athei
stická vláda chce spíše potlaciti organisaci církevní.
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PNtomnosL

ala na našich lidech hrích. Když jsem od Mašína
tam je vojska, hlavne kavalcrie, kozáku. kterí nemeli
a když si vzpomenu na nekteré z momentu našeho

Kazaní a pod Svjažskem, který jsme mohli dva
bojich u Morkvaší vzít, jen kdyby byla kavalerie, pak

zlost. Zrovna tak je to s doplnením ... tam nahore
I a my zde na západe si to vypijeme. Pluk potrebuje

vý v}'cvik kulometcíku atd., je toho mnoho. Je na
už konei:ne ty sveží síly, o kterých se mnoho mluví,

a nás vystrídaly. Konecne je nutno, aby se tu objevili
ci, jinak jim opravdu s tím praštíme, ponevadž jsou

u páni príliš pohodlní. Jinak nálada se už trochu spra-
e vyspali, najedli a že prý pujdou zas, ale na »Ka

nebo na ,Lapšitl« (jména lodí.)«

O u r a voj á k ú a dob r o vol nás m r t v e

do nahlédne do historie legií, u\'idí, že se situace od
o dopisu Švecova nezlepšovala, naopak zhoršovala.
o nichž mluví Švec a které sliboval (dne 24. cervna

couzský major Guinet prohlášením, v nemž podle
francouzského vyslance z Vologdy obnovují Spo
ku rusko-nemeckou frontu, na níž jsou legie pred

na níž hudou .telem i duší podporovány« - nepri

ce u Rusu se nezlepšila, zejména ne vojensky tak,
možno celiti presile sovetských vojsk, a proto ka
azuje tato data: 10. zárí 1918 opuštena Kazaií, 12.

rsk, 13. zárí Volsk, 4. ríjna Syzraií, 5. ríjna Stavropol
6. ríjna Sarapul, 8. ríjna Samara, 15. ríjna Bu-

tQna 1918 se Švec zastrelil. Byla to jediná sebe
giích? Nebyla. A také motivy pro sebevraždu ruz

byly ruzné. Mnozí bratrí skoncili sebevraždou,
nebezpecí, že by se dostali do zajetí a tam zemreli

mrti, jiní si vzali život proto, že v sobe nenalezli
y prekonali težké situace.
ova tragedie a Medkova vina. Švecuv

e jiste každého hlubokým soucitem. Snad si Švec
odchází nepochopen od svých bratrí (ano, bratrí, a
te, když se postavíme na naprosto odmítavé stano
ch jednánO. Odešel nenásledován, ale neodešel ne-

n je Švec teprve Medkem, který ho postavil na
tavil Švece vedle jiných velitelu, proti jeho vojá

ho uciniti vzorem. Tak dal z hluboké lidské tra

ti otázce po hrdinovi. V tom je Medkova vina.
*

lik poznámek o »Plukovníku Švecovi« bylo na-
než vyšel Váš záverecný clánek o tomtéž témate.
I že .i my doma jsme pocítili, kterak nejasná de
nekdy sklon blížit se k chaosu a bezvládí; pocí
žeme považovat delegátštinu za vrchol v historii
lc. K tomu bych chtel také pripojit nekolik po-

Y, poj e m a str u c n á h i s to r i e d e leg á t

O k u 1917. Ruské legie nemely politického týlu,
é armády. Jím byly sjezdy delegátu volených
hranicního odboje, na nichž brali úcast také vo

legií. To nebyla novinka ruské revoluce, nebot
e úcastnili sjezdu ruských krajanu-Cechu už za

ruské revoluci byli na sjezdu zastoupeni i cesko-

Janin ve svých Pametech po deseti letech píše,
šti predstavitelé se »vydávali za komisare

dyc, »domnívali se, že musí žádati jménem Spo
vojenskou akci proti bolševikum«, »slibovali
) pomoc« a »strhli je tak k pohybu na západ
, oblašujíce pomoc, jež neprišla«.

slovenští zajatci. Když pak se odjíždelo z jara 1918 do Francie,
byli delegáty pouze vojáci, protože do Francie odjíždeli pouze

vojáci. Delegáty byli v ruzných údobích také pozdeji gene
rálové; jmenuji na príklad: Cecka, Cílu, Gajdu, Iiusáka,
Kadlce.

2. M a s ary k a d e leg á t š ti n a. Ceskoslovenská rada

v Paríži byla temito sjezdy (pocínaje Kiievským 1917) uznána
za vudcí orgán celé zahranicní revolucní akce, a toto zrízeni
melo souhlas samého jejího predsedy Masaryka. V rozkaze
o odrocení takového sjezdu delegátu vojska (který se mel ko
nati v únoru 1918), podepsaném Masarykem, se na príklad
praví: »Aby však odrocením sjezdu netrpely zájmy našeho
armádního sboru, budou ustanovení o komitétech a discipli
nární rády provisorne uvedeny v život cestou narizovací. Vo
jenskému sjezdu se vyhrazuje právo jejich schválení nebo
zmeny.«

3. P r v n í s jez d d e leg á t š ti n y n a S i b i r i. Masary
kem odrocený sjezd se sešel v kvetnu 1918 v Celiabinsku
(v cervenci pak presídlil do Omska) a rozhodl mimo jiné o tom,
že legie pojedou do Yladivostoku a odtud do Francie, nepujde-li
to Ruskem po dobrém, tedy po zlém.

4. Vše c h n a p o I i t i c k á a voj e n s k á v r C h not
v sibirských legiích pochází z delegátštiny.
Tento celjabinský (omský) sjezd zvolil cleny Odbocky Cesko
slovenské národní rady pro Rusko; mezi nimi také na príklad
Medka. Odbocka pak jmenovala a povyšovala díistojníky a po
vyšovala je i na generály; mezi nimi na príklad - delegáta
Gajdu.

5. D e 1e g á t š ti n a, dem o k r a c i e a k á z e ií. Píšete

dále na jiném míste svého clánku, že »nemužete sympatisovat

s primitivními demokraty sibirského vojska ve chvíli, kdy bylo
treba kázne,c Odpovídám: Delegáti byli demokraty a jako vo
j.:íci byli zrovna tak ukázneni jako nedelegáti, bojovali zrovna
tak jako nedelegáti. Já sám - delegát, jsem se úcastnil po ná
Hatu ze sjezdu (který skoncil v Omsku dne 4. srpna 1918), jako
docela slušný voják, všech boju své roty až do druhé poloviny
listopadu 1918; a b~'lo tech bojL! snad více než patnáct. Velmi

mnozí delegáti dostali i rády a Vodicka (= Martyška) mel rád
už od Zborova (cervenec 1917). Mnozí z delegátu v bojích
padli a patrí tudíž pres svou delegátštinu mezi ty legionáre,
o nichž tak dojemne psává »Vecer« a »Národ«, že to jsou je
diní opravdoví legionári, bez uvozovek, - protože padli.

6. V r c h n o st, dem o k r a c i e a k á z e ií. Dustojníci, které
jsem na Sibiri poznal, byli vetšinou demokraty. Ale stalo se
na Sibiri také to, co v demokracii prichází tak casto (i v Evro
pe). Že totiž nekterá vrchnost, která z delegátštiny (parla
mentu, voleb atd.) dostala moc (a jiné vrchnosti než té, která
vzešla z delegátštiny u nás na Sibiri, jak jsem sub 3. dovodil,
nebylo), se zacala brzy k delegátštine (parlamentu, volbám

atd.) obracet zádYI; což ciní dodnes. O potrebe »kázne« zacala
vrchnost na Sibiri a také nekterí dustojníci mluvit velmi brzy,
když se dostali k moci. Ale stejne jako mužové nemluví, jak
jste napsal, o svém mužství, nemluvila o kázni ta vrchnost a ti

dustojníci, kterí ji dovedli udržet, aniž by to jejich vojáci jako
»kázeií« pocitovali. A co to byla ta "kázeií", o níž nekterí tolik
mluvili? Nic jiného, než aby jejich moc byla ješte vetší a na
konec neobmezená, tedy nekázeií. Nebot byly i nábehy i po
kusy o vojenskou diktaturu v legiích.

7. V r c h n o s t pro v á I k u, voj á c i a f r o n t o v í d u
s to j n í c i pro t i v á I c e. Když vznikla Ceskoslovenská re
publika, ztratil se legiím úplne cíl dalšího boje na Sibiri. Za
tri nedele poté prišla Kolcakova diktatura a s ní odboj sibir
ské (= ruské) demokracie proti ní. S Kolcakem se v legiích
smírila vrchnost opovrhující delegátštinou, která vál cila vetši
nou ve štábech a v hlubokém týlu. Pro ostatní to bylo toho
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PHtomnost..,

dobrého priliš najednou. A lak vojáci, kterí se prihlásili kdysi
dobrovolnc obetovat svou kuži pro svuj ideál, nechápali, zac

ji mají obetovat nyní. Pravda, vrchnost také nabízela svou
klIh Ale onp je pochopitelné vždy více nadšení pro válku ve
štábech a v týlu. Fonckud hure sc válcí vojákum za 30° a vet
ších mrazll na fronte. A nejhure se to válcilo v tcchto mrazech
(a i bez techto mrazu) dobrovolcum, kterí už meli doma to, zac
bojovali, republiku. V Sibiri pak meli pomáhat tomu, proti ce

mu bojovali bojujíce za svou republiku, meli bojovat za dikta
tu ru. Proto bylo na fronte nadšení pro další válku, srovnáno

s nadšením vc štábech a v týlu, zcela nepatrné, ba možno
po pravde ríci: žádné.

V druhé polovine listopadu 1918 na príklad, šel jsem hlásit
veli teli praporu jcšte s nekolika bratry, že prapor nebude více

bojovat. A víte, na cí výzvu jsem šel? Na výzvu dustojníkú
praporu, kterí s námi byli v poli.

8. Kdy ž j e m a Ié muc lov e k u z I e, s ahá kde Ie
!!: á t š t i n C. Z dclegátštiny, o níž jsem dosud mluvil, pocházela
vrchnos t a rada jiných príjcmných a dobrých vecí i pro tuto

vrchnost. Alc hure bylo s malým a menším clovekem a proto
si vzpol1lllel v této dobe na delegátštinu. Obnovil ji podle téhož

z:tlwna, podle nehož zvolil kdysi svou vrchnost, a chtel se ptát,
co bude dále?

9. K ti y ž jev I' c h 11 o s t i z I e, o d str a ií u j c d e leg á t··
š ti 11u. Ale vrchnost nesmýšlí jako malý clovek. Vrchnost ne
lIlá rád:! otázky, proc má malý clovek bojovat. To jsou otázky
p~íliš všetecné a kdo ví, dovedla-li by na lie odpovedet tak,
aby malý clovek byl uspokojen. Proto, když vrchnost videla,
že jí múžc býti zle, zarídila vcci tak, aby delegátština byla
odstranella. Nekterá vrchnost delegátštinu jenom odstraní, jiná
ji lládavkem k tomu ješte pomlouvá.

10. C c s k é d r a m a v s i b i r s k ý c h p o mel' ech. Váš
clánek hyl ni\depsán "Sibirské drama a naše pomery«, muj

dopis Vám by mohl být nadepsán "Ceské drama a sibirské po
mery« anebo ješte lépc "Ceské drama v sibirských pomerech«.

O to ceské drama v sibirských pomerech jde také v"Plukov
níku Švecovi« a v diskusi o nem. Muj dopis by byl príliš dlou
hý (i tak vyrostl nad mé úmysly), kdybych mel toto drama jen
ponekud rozvádet. Každý je najde v Kratochvílove "Ceste re
voluce«, proto je naznacím jen zcela strucne v heslech.

Je to veliká a bolestná cesta od zrušení prísahy rakouskému
císari (i kdybychom ji nebyli brali vážne), pres prísahu ruské
mu carovi s prestupováním na pravoslaví (i kdyby to bylo jen
z dúvodú politických), opuštení cara a prísaha ruské revolucní
vláde (brezen 1917), nejistota co bude dále a pak boj proti
ruské revoluci, nedodržené sliby spojeneckých zástupcú o po
moci (desavouovaných po 10 letech generálem Janinem v jeho
Pametech), diktatura Kolcakova a povstání celé Sibire proti ní,
naše vrchnost a její boj s delegátštinou.

Tak pricházíme až k prohlášení, které ucinil jeden z dele
g-átu (nesocialista, agrárník) k Posclstvu, které prijelo na Sibir
z Cech, a v nemž se praví: "LeRendy o našich cinech na Si
biri budou námi samými náležite opraveny, jakmile se vrátíme
domu. Ucinímc tak všichni bcz rozdílu politických stran, i my
nesocialisté, a strhámc sc všeho falešné pozlátko, nebot chce
me, aby národ znal cistou pravdu, aby se pro prítomnost i bu
doucnost ucil z našich chyb i ctností. Obého máme s dostatek,
což potvrdila tak zvaná "sibirská allabase«. Priznávám se -

uprímne lituji, že k ní vúbcc došlo; tato doba mne hude pro
následovati jako prízrak po celý život. Vracel bych sc mno
hem spokojenejší do vlasti, kdybych nebyl za tuto anabasi
spoiuodpovedný.«

A je to také vcliká a bolestná cesta vývoje názoru na ruskou

revo1l1ci. LCRie odjcly z R.uska usmíreny s ruskou revolucí,
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presvedceny, že bojovaly nerovný zápas s epochou stejne ve
likou v dejinách lidstva jako bylo husitství nebo revoluce fran
couzská. Vrchnos t odjíždela neusmírena.

Vrchnost odmítala všcchny nabídky ruské revoluce na mír a
byla oclJotlla prijmout a prijala nabídky jiné. Poslechnete jaké.
Cituji autentický dokbd, telegrafický rozhovor mezi ceskoslo
\'cnským politickým plllomocníkcm a jeho zmocnencem u Kol
cakovy vlády v Omsku ze dne 29. ríjna 1919, rok po vzniku
Ceskoslovenské rcpubliky. V nem telegrafuje zmocnenec plno
mocníkovi: "Sukin (= zahranicní ministr Kolcakovy vlády) mi
prohlásil a oficielne oznámil, že vcera ministerská rada pod
Kolcakem prijala všechny naše eventuelní požadavky pro prí

pad našeho (= nového) vystoupení (= na Kolcakove fronte),
jak jsem o nich mluvil s Vologodskýrn (= Kolcakúv premiér)
a Tretjakovem (= Kolcakúv ministr) a které jsem Vám hlásil.

Jsou to: vydržování (= legií) za minulý rok, nyní i budoucne
ve všech smerech na ruský úcet; zvýšené platy vojákum;
všechny platy vojska, pujcka, všechny fondy v porádných
rublech, ve stríbre, cventuelne ve zlate« atd.

Každý z nás, pane redaktore, má jiné zkušenosti, protože
slyšcl, videl a prožil neco jiného. Dokonalí lidé pak jsou jenom
v životopisech svMých. Chápu, ŽC 'vrchnost, která myslila tak,
že jí nedelalo polížc sjednávat. co jsem práve citoval, musila
potlacit hlas lidu, musila zavrít delegáty a nasadit psí hlavu
na delcRátštinu. Alc pochopte, prosím, zase Vy, že to bylo
ovzduší ncdýchatelné pro dobrovolnickou armádu, která šla
bojovat za svobodu, a že ti vojáci soudili, žc nejsou žoldnéri
ani hromada dubových špalkú, aby toto ovzduší jen tak snášeli.

Nevím, co považujete za vrchol sibirských legií; dovodil
jsem, že všechno v techto legiích vyšlo z delegátštiny, i moc
Medkova a šarže Gajdova. O armádách se ríká, že jsou zde
lcgátštené (odkáznené, zbolševisované) zdola. Moje zkušenost
ze dvou armád, v nichž jsem byl, z rakouské a z legií, je ta,
ŽC byly zdelegátšteny shora. Pro rakouskou armádu jsme byli

vrchností zdelegátšteni dríve, než jsme tam šli.

A je-li pravdou, že lid má takovou vrchnost, jakou zaslu
huje, je také pravdou, že vrchnost má takový lid, jaký zaslu

huje. A mela-li sibirská vrchnost "delegátštinu« (v uvozov
kách), pricinila se o ní sama a zasluhuje jí. At o tom, že ji mela,
radeji nemluví; neslouží jí to, jako vrchnosti, ke cti.

Srdecne Váš
Ing. Bohumil Prikryl.

(P O z n. r e d a k c e. Odpovíme na tento dopis príšte.)
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