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Jak se dalo očekávat, uvítáno bylo založenítohoto volného
sdružení intelektuálních pracovníkťr nepokrytou nelibostí
všech konzervativních živlri, k nimž, až na socialistickou le.
vici, patŤídnes celá ta směsicestran a straničeknašich s ubohou žurnalistikou a nemyslícími ovečkami. Instinktivně se
vycítilo, že povstává cosi nebezpečněnepŤátelskéhonejvyš.
šímupolitickému božstvuvšechstran: politické lži. Proto ien
posměch a vztek, v nejloajálnějšímpŤípadě:chladná zdvo.
Ťilost. Nemělo by smyslu tudížpolemizovat s těmi, na jichž
potměšilou hlavu a zrádné srdce celá akce míÍívědomě a
programově.
Ale ke genezi a ričelu Rady dlužno Ťíci několik vysvětlujících slov, aby pomlouvači nemohli volně rozšíŤitiáIešnou
legendu. Antonín Hartl v článku Dva spisovatelskémani.
festy (Národ, číslo 29) snažÍse aspoĚ vyivoŤiti takovou legendu z piedpokladri, k nimž není oprávněn.
žes prohlášenímSocialistickérady osvětov ch
. I*1pravda,
dělníkri pňispěchal St. K. Neumann. Prohlášení wdalá a
podepsalo jedenáct spisovatelri českfch a německfch u
,,,'.pŤispěchalo..s ním, byvši ,,patrně podníceno.. manifestem
francouzsk1im, n'!,bržpŤipravovalo z\|zen| své socialistické
rady po delšídobu a její první prohlášenísepsalo piedtím,
.obsahu.
než vyšel manifest francouzsky, aniž znalo jeho
PŤipisujeJi se s kategorickou určitostía smělostíjednomu
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člověku projev, kterf podepsalo jedenáct literárních jmen
většinou velev'.iznamnfch v moderní literatuÍe, aniž se to
o beztaktnost a ovšemi intri.
nějak vysvětlí nebo omluvt béžť
ku, která dnes ostatně nejméně piekvapí.
Útok také velmi se zjednodušía usnadní, namíŤímeJijej
protijedné osobnosti,která _ to nám budiž dovoleno konsta.
tovat proti p. Hartlovu snižování _ pŤesvšecku svou bojov.
nost, složitost a pestrost osudri vyvíjela se vždy jasně a logicky
a bez nečistfch kompromisri, zristávala si věrna za nejtěžších
okolností a vykonala kus pozitivní práce, kter mriže s klid.
nfm svědomím podrobit soudu budoucnosti, méně titěrné
a nevraživé, než je náš dnešek _ a opomenemeJi zjistit
ideje a city, jimiž vedeno bylo jedenáct duchri, kteŤíse sdru.
ži|i.
Mezi akcí francouzskou a českou nebylo jiné spojitosti
kromě mezinárodní pravdy, která si razí cestu poctivfm myslí.
cím světem a vede vynikající duchy všude k stejnfm projevrim a k stejnfm organizacím. Francouzskf manifest měl
však širšía platoničtějšísmysl, operuje pojmy snad až pŤíliš
všeobecnfmi, kdežto projev náš uváděl na veíejnost určitou
organizaci s vymezenfm posláním.
Socialistická ruda osvětovfch dělníkri je právě a pouze
sdruženísocialistické, a jako taková musí si bft plně vědoma,
že existuje fakt, kter1i je nazlván tŤídnímbojem. Je velmi
pochopitelna snaha měšéáckfch spisovatelri označovat za
pramen všech ryzích snah socialistickfch pouhou ideologii,
zejménaje pochopitelno, že naši nacionalističtíměšéácisnaží
se vylíčitpravf socialismusjako plod německémentality, ale
tím se tyto snahy hlavně dnes, po poučnéválce, nesprovodí
ze světa, ani fakta se neodstraní, ani zás|uha Marxova, ani
vúle davri.
Projev i rikol svúj považujeme za jasn! a určitf aspoř
potud, pokud doba naše, která je nijlepvm komentáňem
je již jasná a určitá: p.omtul,iii jsme jako socialisté
".T:.
k| socialistrim
a v duchu zásad, které dnes p,okl.amuje oprav.
dovf socialismus na celém
světě.
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Projev náš byl ovšempňedevšímpolitick1í:chtěli jsme zdriraznit, žeza prvn|cíl svrij i první cíl proletariátu považujeme
republiku socialistickou,a naše doba komentuje p}esně iento
požadavek: republika socialistická není republika s tzv. socialistickou vládou, n!,brž republika, kde veškerá moc je
skutečněv rukou všehoproduktivně pracujícíholidu. Reklá.
movalJi květnov1iprojev spisovatelsk1iz 1917 politickou svo.
bodu pro náš národ, reklamujeme my dnes, kdy našenárodní
svobodaje fakt, sociální a hospodáŤskousvobodu a spravedl.
nost pro veškeren produktivně pracující lid naší republiky,
jsouc.gsoučasněpŤesvědčeniže jen timto riplnyo*obo"á.
,
ním lidu dosáhne také republika své riplné svobody a pŤedevšímvysvobození z područí západniho velkokapitálu, kierf
snažíse uvrhnoutji do hospodáŤského
otroctví.
Jako pracovníci kulturní pak zd raznilijsme piitom, že
nám běží i o osud domácí kultury a civi\iLace, o ,,,obod..
literární, uměleckou a vědeckou. Chceme kulturu a její
svobodu hájit děj se co děj, ve všech možnostech zápasilociálního, proti komukoliv. Pan Hartl zkresluje ripíně po
této
stránce náš projev, staví-li se, jako bychom cr'tet tetit
toliko
nárokrim nacionalismu.
Tvrdíme ovšem opak toho, co na tomto místě p. Hartl,
tvrdíme, že u nás, pokud běžÍo věci kulturnt, piekročena
byla míra pňirozeného a zdravého odporu proti Němcťrm
a vlasteneckfmi hesly odkouka$lmi u Německi podporováno
bylo kulturní zpátečnictví a ubíjen zdrav!,tutturni
vfvoj.
o.tom je mezi bystrfmi odborniky bez rozdí|u politicier,o
nebo sociá]ního pŤesvědčení
jeden soud a p. Harit mohl by
si dát vysvětlit věc i některym spolupracovníkem
Národa.
byl.náš projev měl i jen iento smysl, nebyl by zněl
59tby
falešně a nikdo neměl by k němu většímravni
iegitimace
než právě my, kteŤídodnes na několika frontách
b.'ojujeme
za těžk!'ch poměrťr proti spoustám, které v]astenecká
hesla
natropila v našíliteratuŤea v našemumění.
nic v našemproj9vu neopravĎuje p. Hartla aby
d,ával
.Ale
,
tak zk!. smysl našemu kulturnímu stanovisku. vyj."íri
:''""
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se pro kulturu a její ochran|I za všech okolností pŤedevším
z toho drivodu, že stojímena počátku velkéhosociálního zá.
pasu, kter1isotva bude možno udržet vždy v mez1chrevoluce
klidné, tŤebažesi toho aspo u nás všichni pŤejeme:chtěli
jsme zdriraznit, že plody kultury považujeme za nedotknurc\néa že se sdružujemetaké za tím ričelem,aby tu byla so.
cialistická organizace jsoucí zajedno s revolučnímproletariátem, která by měla dosti autority potÍebnék ochraně kulturních statkri ve dnech boje.
A stejně ryze socialistickf smysl měla zde i věta našeho
projevu, že chceme pečovat o to, aby plody kultury byly
lidu zachovány avydány nejričinnějšímzprisobem. I zde doba,
pňinášejícíkrásné pokusy vfchodních socialistickfch republik
o opravdovou demokratizaci kultury, je pŤirozenfm a jasnfm
komentáňem k našemuprojevu.
Pan Hartl obvilíuje náš projev z nedosti vážnéstylizace a
z pŤíchutisenzačnosti.Chce prf vypadat hodně bolševicky.
Nikoli, náš projev nechce vypadat tak nebo onak, ani měšéácky ani bolševicky, njrbrž stojí na pridě revolučního socia.
lismu, na jehož formách pracuje ce svět a o jehož taktice
rozhodne všudevrile lidu. Zaka|enf pohled spisovatele odda.
ného věci buržoazie mriže snad vidět senzačnost v prosté
upŤímnostia socialistickéopravdovosti, poněvadž nerad by
pŤiznal, že skutečnf socialismus je něco vic než ideologie
zvrácen!,ch mozkri.
Pan Hartl rád by se také zaměstnával více Neumannovfmi
názory na nacionalismus než skutečnfm obsahem našeho
projevu. Domnívá se, že Neumann soudí dnes jinak, než
soudil, když psal Českézpěvy.
Jde prf tedy jen o nálady.
Myslíme však,žeběžíspíšeo neschopnostinteligence, oddané
buržoazii, rozlišovat mezi měšéáckÝmnacionalismem a národním sebevědomím, mezi imperialistickou, militaristic.
kou, kapitalistickou politikou státú a vrilí lidu, kterf sebeur!o]u.-í právo chápe doslova. Kdyby byl p. Hartl soustavně
četl Červen, byl by v něm našel
tfl odpo. proti panovačné
Polltrce německé,ale ovšem postupem doby, když situace se
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obracela, i ustavičnf odpor proti panovačnépolitice diplomacie dohodovéa proti panovačnépolitice tes[e
6terá vysta
konečněnajevo, když dr. Rašín p'ot.hl ze msty pňedivo Iží,
jímž obestŤenbyt náš konflikt s Maďary). Považujt-li
měšéáčtí
nacion.alistéza logické stavět se proti německému imperialismu jen proto, žeje německ;y',a nestavět se současnďproti
imperialismu americkému, anglickému, francouzskéríu a
italskému a - last not least - českému(podporovanému
prolhanostípolitikri a žurnálri),je tojejich věci a nic lepšíhood
nich neočekáváme. AIe socialistaje proti každémuimperia.
lismu, proti každémušovinismu, poněvadž je proti ,iI." u
proti vykoŤisťováníčlověka člověkem.
Potážka německéhoimperialismu byla cílem všechŤádnfch
lidí na světě; anarchista Kropotkin volal na poplach již
v_době,která ještěněmeckéhonebezpečíŤádněaninevystihía;
Neumann v Česk1ich zpěvech pŤeápověděl osud Německa
v-letech, kdy českápolitika holdovala
,,pozitivnímu.. směru
Kramáňovu, ubíjela v našem národě veškeronárodnÍ sebevědomí a mluvila s despektem o ,,katastrof;íIní
politice.. několika radikálťr. Ale dŮraz byt a je pro nás na slově imperialisrrlus, dnes po porážce Německa 't"i''e jako pŤed .r,alko,-r.
A tak jsme proti všemu, co znemožrluje bratrského soužití
národrl. ,,Surovéčelisti..německébyly pŤeraženya,,sobectvím
opilf národ,, odkázán je k vystŤízlivění.S národem Bismarckov1im svět domluvil; věŤÍmevšak, že se dohodneme jednou
s národem Goethovfm, Zatlm však vidíme, žejsou;extc
3ine
,,surovéčelisti..,kteréohrožujínás i jiné, a vidíme, že i u nás
jsou lidé, kteÍí si brousí zuby. Měléáckf nacionalismus
je
teoriÍ tohoto loupeživého světa, ziskuchtivost je jeho hna-cí
silou a politická lež hlavním prostiedkem. Nupuáu.jr"ích nikdo
byj..l:1u:tal, proto nutno si hrát na napadené.
Zak|ádajíce Socialistickou radu osvětovfch dělníkri
byli
jsme si plně vědomi toho, žesvťrjrlkot
nejlépesplnímea k svemu cíli nejdňíve se pŤiblížíme,vypovímé.f a*tean1r a
orga.
nizovan boj politickélži. o ten nám prijde u p.1,',t Ťadě]
a
proto chceme se vždycky s celou vahou postavit na tu stranu.

5o

kde je pravda a právo, pÍedevšímna stranu všech utlačovanfch, vykoňiséovanfcha napadanfch.
Doufame, že postupem času sdružíme pod svfm rudfm
praporem mimo strany zástupce všech národností naší republiky. Je to jen pŤirozenf, a|e zcela vedlejšízjev, že prvnl
krok učinili jsme pouze s Němci; takéRusíni, MaďaŤi, Poláci
se najdou pro naši věc. My Češichceme se považovat jen za
rovnocennou složkutohoto sdružení.
Neběžío to, podávat někomu ruce. Neběží o to, smiŤovat
znepŤátelené.To není našívěcí. Sdružujemejen ty, kteŤísi
byli vždy bratry, kteŤínemajl navzájem čeho si odpouštět,
poněvadž nikdy si neublížili, kteŤíve válce byli qímiž jako
pŤed válkou a po válce, kteÍí s'e ničím neprovinili, kteŤí se
osvědčili.Sdružujemese, abychom byli silní, abychom mohli
pŤedlidem hodit na váhu svá spojená jména, když běžío boj
pravdy, spravedlnosti, práva proti politické lži. Sdružujeme
se nikoli pro platonickf manifest, nikoli pro patetickf projev,
n!fuž pro pŤímoupolitickou aňci. Nešlo nám o projev česko.
německého bratrství, nlbrž o vyzvánl k organizaci a k boji.
Pan Hartl bezděčně nebo vědomě zfalšoval smysl našeho
projevu ve všech bodech, poněvadž mu neporozuměl nebo
nechtěl porozumět.

(Červen
2, s. l93-l95,3l. července
l9l9)
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