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Politika

Ferd. Peroutka:

Dokument z doby revolucní.
'»Tu náhl'e válka prišla. Pro mne

byl dellJ vypovedeni války Rusku dnem
naprostého rozloucení s Rakouskem,
navždy. " Na dvojitou hru, na venek

patriotickou, rakouskou, a uvnitr re
volucní, nedovedl jsem se dáti. Jsou

chvíle, kdy clovek cítí, že je nutno jen
jedno, bezpodmínecne vsaditi na jednu
kartu všecko, zejména, když jde o cest
a budoucnost národa.«

»A pro mne ve vítezném Rakousku,
kdybych tam byl ziistal, nebylo jiné
politiky než revolucní.«

»Náš program byl ovšem velice sme

lý, ale jasný a urcitý. S pocátku chtel
jsem federaci samostatn~ch s.Jovan
ských státu, ovšem my se Slovenskem,
rozdeleni Uherska a teritoriální spo·
jení s Chorva:skem.«

Dr. K(~rel Kramár, 9. kvetna 1922.

"Hned' první den vypovezení války ...
rekli jsme si, že se musíme postavíti

protí rakouskému státu a že jsme po:
vínní ctí našeho nároqa ukázati, když
se' vede válka svetová za panství ger
mánstva, že my, ceský národ, v tomto
okamžiku nesmíme zbabele skloniti

šíje a že musíme ukázati všem, ~e
zasluhujeme jména svobodného národa,
at už válka dopadne jakkoli.«

»Napsal jsem 4. srpna 1914, hned po
vypovezení války clánek" kde jsem
s neobycejnou laskavostí censora mohl
ríci ceskému lidu, jak my se díváme
na válku. totiž jako na boj Slovanstva
s Germánstvem, á od té doby šel jsem
s Rašínem spolecnt'j proti Vídni na
živoL a - na smrt.«

Dr. Karel Kramár, 1. brezna 1923.

Pokusil jsem se zde minule charakterisovati roli
dra Karla Kramáre li historii našeho odboje, otázka
to, která Zpllsobem agitace strany národne demokra
tické se stává z otázky historické záležitostí politickou.
Dostává se mi do rukou dokument, kterého po dobré
rozvaze užiji, nebot muže podstatne, v nekterých bo
dech dokonce zpllsobem rozhodujícím, prispeti k osve
tlení této role. Dokument ten, jak se zdá, dr. Kramár
sám by již s verejností nesdelil. Otiskuji jej ve ver
ném a doslovném prekladu a myslím, že pro historii
a psychologii národního odboje má svou duležitost a
nemá býti zamlcen. .

To, oc jde, jest jednak dopis, který dr. Kramár psal
nedlouho po svém zatcení, v cervenci r. 1915, rakou-

skému ministerskému predsedovi hrabeti Sturgkhovi,
jednak obšírná politická úvaha: která byla priložena
k tomuto dopisu a která byla urcena císari Františku
Josefovi. Aby tyto úvahy byly predloženy císari, o to
žádal dr. Kramár ministerského predsedu vetou, jejíž
smysl jest jasný: »Byl bych Vám velmi vdecen, kdy
byste tyto úvahy dal také císti na místech, která uznáte
vhodnými. Myslím zejména na urcité místo, kde mož
no v Rakousku ješte nejspíše nalézti porozumení.«
Tak se totiž dr. Kramár obycejne vyjadroval ° císari
FrantiškLl Josefovi.

Otisknu nejdríve dopis i politickou úvahu, nacež se
pokusím o rozbor. (Pripomínám, že prokládaná místa,
až na jedno, u nehož jest to výslovne poznamená-no,
byla podtržena mnou.)

* *
*

25· 7· 1915.
Vaše E xcellence !

Dovoluji Sl poslati Vám priložene nekolik »myšlenek«, které
ve mne zrály po dobu mé samoty a které jsem v posledních
dnech napsal. Jiste žádné nové objevy - jenom události po2o
rované také s jiného hlediska. Byl by c h Vám vel m i
vdecen, kdybyste chtel c1Iát,i císti tato rozj í
má llJi t a k é na mís tec h, k t e r:á p o k l,.á dát e z a

. v hod n á. Mys i í m z v I á š t e 11 a j e ci ni o m í \5 t o, kde
s e v R a k o u s k u j e š t e n e j spí š e n a I e z n e p o I' o z
u m'e n í. Prosím, nemyslete, ze podléhám špatné nálade a že
lícím príliš cerne. Ve Vídni se tak snadno pro všechno nalézá
útecha. Má paní. mi rekla, že se vypravuje, že se mi výborne
vede, že mám dustojnickou celu, a V y sám že jste se divil, jak
si to vše beru k srdci.

Tedy konstatuji, že mám obycejnou celu pro samovazbu, jako
každý zlodej a lupic. Jen mám své vlastní ložní prádlo a umý
vadlo- to jest vše. Jsem podroben týmž prísným pravidlum,
jako všichni ostatni, od 5 hodin ráno - a výjimku cini pouze
vlastní jídlo, což ostatne platí pro všechny, kterí mají peníze,
a že se mohu hodinu procházeti po velkém dvore, zacež jsem
opravdu všem, kdož mi k tomu dbpomohli, nekonecne vdecen.
Také jím vlastním príborem, což jest totiž ve vezení velmi
príjemné. Nedelám si docela nic z toho, že si vecer sám nosím
vodu a sám vykonávám nhné domácí práce, protože se za práci
nest)"dím, jen nechápu, proc jsem prísnejí hlídán, než ostatní.
Se mnou jdou vždy dva vojáci s nasa~enými bajonety, s ostat
nimi jeden, a když se uvádí stráž do mého poschodí, jsou vojáci
upozornování na celu jakéhosí lupice, který se pokusil o útek
a sedí v okovech, a -;;. na moji, aby je zvlášt pozorne strežili.
,Jsem nyní již klidnejší - ale v prvních dnech, kdy se se mnou
zacházelo jako s docela obycejným zlocincem, byly moje nervy
tak silne otreseny, že st.ále ješte a dlouho tím budu trpeti.

Prosím, a.byste si nemyslil, že jsem precitlivelý. Lépe než
kdokoli jiný víte Vy sám, co jsem snesl v boji o rozumnou
politiku. Nikdo jiný by toho nedokázali. Ale nesnesu to ponížení,
hlavne když myslím na to, že jsem prece vynikajícím Cechem.
.Ž e s e sem n o u p o vel k Ý c h s I u ž bác h, k tel' é j sem
stá tup I' o k á z a I, sem n o u, v tI d c e m vI á d e p r á t e 1
ských Cechl! nezachází ani s tako vými ohledy
j a k o s m I a dým k a d e tem - t o j e s t ne c o, c o n e
mohu nikdy zapomenouti a co také znicilo mé
ne I' v y. Cítím v tom hlubokou urážku pro sebe, ale predevším
pro svuj národ. - A pak to prece není žádný žert, videti, že to
všecko, co jsem vystavel s tak nevyslovitelnými obetmi, s obe
továním svého zdraví, domácího štestí, svých nejbližších a nej
dražších, se snášením posmechu a nadávek od každého témer,
kdo v Cechách otevrel politicky ústa - že to vše leží docela
rozbito 'na zemi. Ukoncití svou kariéru žalárem, když jsem po
20 let pracoval tak nezištne na urovnání rozporu mezi Cechy a
Vídní - to jest pr~ce ponekud tvrdé a ptlsobí to zhoubne na
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nervy, které již v tomto hrozném dvacetiletém boji tolik vy
trpely.

Prekonání této duševní katastrofy není lehké a bezbolestné.
Prekonal jsem ji, díky bohu, a s ní i svou celou politickou
minulost.

Zdá se, že Excellence není také správne informována o mé
výpovedi pred soudem. Znáte mne, že jsem nikdy nepredstíral
nic nesprávného. I když budu státi pod nejtežší obžalobou a bude
mi hroziti nejtežší trest. nevyslovím lživého slova, abych si
získal necí prizne. Také toho nepotrebuji. I když jsem chtel
míti politiku jinak vedenu, nemyslil to nikdo s Rakouskem po
ctiveji. Chtel jsem jiné, lepší Rakousko, ale chtel jsem je po
ctive a uprímne. A stejne nebudu nikomu nalhávati pocity, kte
rých nemám. Že nemohu míti k válce takové pocity jako Vídenák
nebo Všenemec, jest samozrejmé, a kdybych to predstíral, byl
bych bezectným clovekem. I kdybych si tím mel zachrániti
život.

Mé jméno ani muj proces se nedá vymazati z dejillJ mého ná
roda. S vážností, kterou u mne znáte, Vám pravím, že radeji
obetuji vše, než své dobré jméno. Nikdo nesmí ríci, že jsem
ze strachu pred trestem predstíral lživé city.

Nakonec mám k Vám prosbu. Ne ovšem pro Vás, ale pro
politickou myšlenku, kterou jste zastupoval, jsem prinesl tolik
obetí. Prineste mi také malou obet! Jste predsedou vlády a
máte videti vše, co se deje, protože nesete nejvetší zodpovednost.
Prosím, dejte si predložiti mé výpovedi - a až je prectete,
reknete mi uprímne, jsou-li takové, jak jste slyšel. Vím, že jste
velmi zamestnán - ale tuto obet mi prece mužete prinésti. Ne
ciním tak proto, abych se od Vás ne'ceho doprošoval, cekám
oddane, co prijde, ale prál bych si, abyste alespon Vy byT
správne a dobre informován o tom, co se deje.

Odpus[te mi, že Vám posilám tento dloú1iý dopis a ješte
»l\1yšlenky«. Ale predne jest psaní v žalári' nejvetším dobro
diním, a pak se domnívám, že jsem nenapsal nic, co by bylo tak
docela a naprosto zbytecné, hlavne pro toho, kdo mi uchoval
své staré prátelské pocity.

Ve staré oddanosti a úcte
Kramár.

Dekuji mnohokráte za vlídné príjetí mé paní!

Osamelé myšlenky tlvezneného v~ldce major-ity.
I.

Válka vyvolala všude zjev, který proste udivuje po deseti
letých vnitrních stranických bojích, pri nichž jakoby chybel
každý pocit povinnosti k celku. Totiž pocit povinnosti dodávati
zemi zdání vážnosti, klidu a rovnováhy. Proto upouštejí i nej
hrmotnejší strany i bez nápomoci policie a censury od svého
obvyklého zamestnání. A strany, ve kterých se pozvolna chytrou
státní politikou, zanecháním každého hrubého utlacování a vše
obecným ,hlasovacím právem vytvorilo státní uvedomení, os,ved
cují je pres vnitrní stranické obtíže taH verejne, jako sociální
demokracie skoro ve všech zemích. Proto s~ co nejpecliveji v ci
zích listech dementuje každá zpráva o nespokojenosti, neklidech.
Neboí jak jest klid ve vlastní zemi vážným státníkum duležitý,
to dokazuje sklon tisku všech zákonu a zemí, konstatovati nebo
alespon vybájiti si v neprátelských zemích nespokojenost a ne
pokoje. Všude panuje ten pocít, že duševní síla státu musí' býti
nesena morální silou jeho vnitrních pomeru.

A nikde se nezdá být tak duležitým dodati zemi zevne zdání
klidu, jako práve v Rakousku, kde národnostní složení monarchie
a národní zabarvení spojencu a neprátel jest tak prirozeným pod
kladem k domnenkám, eventuelne k lživým zprávám. Zdálo by
se, že zd~ káže státnická moudrost primhouriti radeji oko nad
vecmi. které se prece mohou státi, a nepronásledovati mnohé.
co se kdysi mohlo bez zvláštniho nebezpecí pronásledovati. Neboí
~dysi, kdy nebylo ješte železnic, nebo jen málo, ani telegrafu ani

'novin, mohlo se neco takového be7.trestne delati - neboí, než
neco proniklo do ciziny, bylo po válce.

Ted se u nás technická 5tránka války nejvýš zmodernisovala a
celý svet byl tím prekvapen. Ale duch zllstal - predbreznový.
Aby se dokázalo celému svetu, že si ve Vídni nejsou jisti nej
vetším, nejbohatším a nejvzdelanejším národem po Nemcích,
byl z a vre n v u d c e je h (I ne j umí r ne nej š í str a n y,
vládní strany dosavadního ministerského
pre d s (' d y! Ted nesmí prece nikdo v celé cizine pochybovati
o tom, že se monarchie udržuje pohromade jen vnejšími pro
stredky, když m u s i I a pro t i n e j mír nej š í m z m í r
n v c h sáh n o ti t i k u I t i m a r a t i o k a ž d é stá tni c k é,
o pat r n é v I á d y: k u v e z n e n í v u d c U. ne j k I i dne j
š í c h ž i v lun á rod a t a k cl tJ. lež i(t é!h o pro m o n
archii!

15. kvetua 19

II.'
Politik! podléhá týmž zákc·m"llll: a nutnostem jako celý ostatní

život. Platí-li pro hospodárství pravidlo docíliti nejmenšimi
prostredky nejvetších úsrechu, plati i pro všechno ostatní: pro
skutecné velké umení, pro válku, ale také pro politiku a státní
život. Jest to banalita, a proto se nej méne zachovává. Ta zásada
se však hlavn'e ve verejném politickém živote také prevrací. Nic
není škodlivejšího než nad m e r n é vynaložení prostredkll k do
sažení urcitého výsledku.

Nejnázornejším príkladem toho jest prepjate prísné vyko
návání tiskové censury. Nikde nekolují tak fantastické zprávy,
jako tam, kde se nepripouští' zprávy s druhé strany a kde se
vyžaduje jen kritika vždy a vše chválící, každá jiná se však
potlacuje a pronásleduje. Pak se nicemu neverí, o všem se po
chybuje, jen jediné se pokládá za pravdivé: opak toho, co je
ríkáno z oficielní strany.

Rozumné vykonávání censury, bez níž to ovšem ve válce nejde,
by prinutilo listy k nejprísnejší sebekontrole ve zprávách, kdežto
nyní se klidne mohou spolehnouti a vymluviti na censora. Bílá
místa jim u obecenstva neuškodí. Naopak. To jest výsledek pre
míry príliš silných prostredku v censure.

III.
Pripusíme, že se vyskytnou v nejakém národnostním oddíle

vojska nepríjemné události nebo protistátní agitace príslušníku
techto národu v cizine: pak jest samozrejmo, že se musí sá
hnouti po nejvhodnéjších prostredcích proti tomu. Ale stejne
samozrejmý jest úcel techto opatrení: potlaciti "agitaci. Mstiti
se jen na nejcelnejších predstavitelích takového národa jejich
zatcením a uvbnením a nepotlaciti tím nepríjemné zjevy, ale
spíše je sesíliti, to není již politika. nýbrž neco docela jiného.

Chytrá politika, pocítající s psychologickými. úcinky takových
opatrení. poburujících db nejhlubší hloubky duši národa by si
snad dokonce i potom rozmyslila ostre zakrociti, kdyby mela du
kazy o spojení takových mužu s piklemi. Nebot by vedela, že za
t c e 11 í umí r n e n Ý c h muž U, h I a vne t a k o v ý c h, k t e r í
se obetovali pro tak zvanou vládní politiku
bez j a k é h o k o I i o s o b n í h o pro s p c c h u, m u sít a k
,r k a m a s syp r i nu t i tj, aby pro t i stá t nem y s I i I y a
kde m o h o u i j e dna I y a sice podle známého myšlenkového
postupu prostého muže: Když už i ti! - A jest samozrejmo,
že agitace v cizine po takovém zakrocení státní moci, takrka
nepochopitelném po politickém živote zatceného, dostane popud
k oživení, že úcinnejšího ani nepotrebuje.

A kdyby i bylo nutno zakrociti, aby se znemožnilo skutecné
spojení s nebezpecnými rejdy, je tu k tomu tolik mírných pro
stredku, které však mají tu prednost, že dosahují cíle n,
vše c h n y strany. Na príklad jednoduché upozornení, že se
mnoho ví kontrola korespondence, eventuelnc diskretní inter
novaní na' nejaké nenápadné místo, a bylo by tím docíleno nejen
naprostého znemožnení každé agitace, ale d o k o 11 c e i s u h
j e k t i v 11 í ne m o ž n o s t i, aby do tyc ní v ní p o k r a
covali. Nebot by se nemohli ubrániti jistému
p o cit u v d e c 11 o s t i z a t a k o v é z ach á z e ní a t o j e st
pro každého slušného cloveka nejsilnejším
prostredkem k prerušení neprátelství.

Ale zasáhne-Ii se hned nejsilnejšími prostredky, zatknou-Ii se
yšeobecne vážení vudci, jedná-li se s nimi jako s nejtežšími. a
nejnebezpecnejšími zlocinci, pak se jim sice znemožn}l~
každá agitace a každý nedovolený styk, tedy se dosáhlo zbytecne
silnými prostredky jednoho cíle, zabráne~1í eventueln,ího prí~éh~
agitacního pusobení techto mužu, ale dopomohl0 se tlm k sesllem
agitací tak, jak by toho tito muži sami nikdy nedokázali. N e
boí z P u s o b e m, j a kým s e s nim i z ~ c h ~ z ~ I ~, d o d a I ~
se jejich velkému jménu doma I v clzln~ tako,:~
a g i t a C !li í, prí m o m a g i c k é moc i, j a k é byt I tom u : I
m o h I i d o sáh n o u t i jen prí mým p u s o b e ním, m o z
nor í c i v I a s t n í z á s I u h o u.

Ve svetové válce nezáleží na jednom výstrelu z dela.

A I e j e s t o e jen z byt e c n é, a led o k o n c e 11 e b e z
pecné stríleti z dela na vrabce. Nebot neví se nikdy,
co se tím zároven rozstrílí.

IV.
Je-I i ne k do p o k I á dán z a p o 1 i t i c k y ne bez pe c

n é h o. j e s t 11 U t n o pre d ev š í m s e st rež i t i u d e ~a t i
7 t1Ie h o muc e dní k a. M a:1 é h o a I e h I a vne vel k e h o.
'j a k c a s top o m o h lom noh a' I i' dem ne z a s I o u žen é
o d str k o v á n í, m a I i c her 11 é pro nás led o v á n í n e-
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opat r n o u v I á d o u! Clovek jest vždy na strane odstrceného
a má dejinnou neduveru vuci !Ilocným.

Což teprve, když jde o opravdu težké pronásledování! A když
to dokonce stihne cloveka, který byl pro svou tak zvanou zásadní
príchylnost k vláde nejvíce nenáviden lidovými massami! J e-I i
v k r 1 t i c k é dob e z a t c e 11 rad i k á I, I i t U j i h o z a j i s té
i o d p u rci, a len a k o n e c v tom nes h led á v á n i k d o
nic z v Iá š t n í h o, jen umí r n e 11 i p o I i t i k o v é set á ž í,ie-ti t a k do cel a n u t 11 é, j e š t e víc e pop u I a r i s o vat i
rad i k á I 11 í v u d c e. A I e z a v r e-I i s e h I a v n í z á s tup c e
mír n é h o srne r u, m U sít o z r e vol u c i o 11o vat i celou
du š i n á rod a. Po léta se kázalo, že tento muž slouží každé
vláde, že nemá národni hrdosti, že svou povolností zrazuje ná
rodní vec, že má zkrátka lokajskou duši, že jest to clovek, kterÝ
músí sloužit - a najednou se s týmž mužem jedná za vlády, pro
kterou tolik vykonal, tvrdeji než se všemi ostatními, jest zatcen
a jedná Se s ním jako s nejnebezpecnejším clovekem - »a tak
0n byl prece docela jiný, než Jak jej radikálové lícili, chtel po
ctive sloužiti národu, tehdy· jako nyní, a proto nám ho chtej í
vzíti -«

Tak bude mysliti každý v celém ceském národe, kdo ješte p,redi
nedávnem zdvihal kámen, aby kamenoval nenávideného >1V'ládního
otroká.l<-

Tak se ve skutecnosti nevezme nebezpecnost tomu, kdo je;t
pokládán za nebezpecného! Naše doba se sice stala velmi rozum
nou, z t r a t i I a vše c i1 nor o m a n t i c k é b I o u z n e n í pro
muc e dni c tví, h I a vne tam, kde sej ev í j a k o lo
g i c k Ý nás led e k c 11 te n é ci 11 n o sti. S t a 11 e-I i sen e c o
nej a k é m u rad i k á lov i, n e n í, j a kre c e 11 o, n i k d o
pre k v a pen. T a k éra d i k a I i s m u s m u s í m i t i s vou
st i n n o U str á n k u, n e jen pop u I a r i t u, s i c e b jr již
tep rve r o s t 1 do n e b e. Postihne-Ii však težké, tvrdé proná
sledování hlavni'! v takové dobe, jako je dnešni, kdy se chveje
každému každý nerv, nekoho, komu se cinilo po léta težké bez
práví falešnÝm a nespravedlivým posuzováním, jak ted veCi do
kazují, pak pocituje každý takové mucednictví až do hloubi
duše, a odpor proti tomu se stane základní náladou duše národa,
což není práve nejpróspešnejší pro státní úkoly budoucnosti. A
není jiste mnoho žádáno, volá-Ii se po zralém uvážení dríve než
celý národ uvrhne do taku'Vé duševní nálady.

V.

Ani pri trestních represáliích by se nemelo nedbati zásady ho
spodárnosti, o níž jsem se zmínil. Zde jest predevším potrebí
trochu psychologie. S o b y c e j n Ým c lov e k e m, n a v y k I Ý m
na t v r d os t, se pop r í pad e m u že j e dna t i t r o c h u
t v r d ~ j i, aby mel d o j e m t r e stu. Z ach á z e t i s e v z d e
laným clovekem tak jako s nevzdielaným zna
mená v'šak'nejhroznejší zostreni trestu. Horší
než všechny duševní útrapy!

O b y c e j n Ý c lov e k bud .e rád, kdy ž p o min o u
vše c h nyj e h o tel es n é b o I es t i a str á dán í, má - I i
v u b e c j a k é, a str ach pre di o p a k o v á ním j i ste d é I e
potrvá a tak bude míti trest odistrašuj ící vliv.
Vzdelaný myslící clovek nebude nicím tak zasažen jako zachá
zením, které nebere ohled na jeho postavení, na jeho kulturní
výši. Ani on nikdy nezapomene, co vytrpel _ ale ne ve smyslu
odstrašení. Zde jest rozhodujícím prvni zraneni sebeúcty, opako
vání jest více méne lhostejné nebo he už tak citelné, zasáhne bez
tak již ustavicne krvácející místo. _ Osten zustane v nejhlub
ším srdci a z neho vyroste pocit, který se nedá nicím utišiti. A
že by to mohl býti pocit spokojenosti, vdecnosti, nemuže snad
nikdo tvrditi, ale také ne žádati -

A pro tož e sen e z a vír a j í d o cel a o b y c e j ním c
štáci, nýbrž lidé, kterí neco znamenaj í, vytvárí
s i t a k stá t ním o c pro t i v n í k y, k t e r í m a j í ves v é m
ut r p e Il í k o u z I o, k t e r é d 1o u h o, d 1o u hon e v y
bledne a které je hlavne ve vlivu na široké davy
ne pre m o žit e I n é. S t ojí-I í to, c e h o v I a s t 11 e melo
býti dosaženo, za tyto následky?

VI.
Války netrvají bohudík vecne, a mír, v nemž stát žije, jest

v naší dobe prece delší než válka, a ackoli válka rozhoduje o de
jinách státu, jest prece jen urcena k tomu, aby zjednala a zaru
cila státu cestn~ život v míru. A ackoli se samozrejme ve válce
musí všechno vynaložiti na to, aby se dovedla k príznivým vý
sledkum, a následkem toho musí míti vojenská moc se svými
vudci ve válce plnou neomezenou moc nad! všemi prostredky,
kterých vyžaduje úspešné vedení války, nemelo by se prece ani
ve válce zapomínati docela na doby míru a následkem toho ocl-
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strkovati docela stranou státníky. Nebot tem prísluší také starost
o uzavrení míru, o obížná vyjednávání, která tak casto nemohou
odpovídati úspechum zbraní. A nic tak nerozhoduje o postavení
státu pri vyjednávání o mír, jako jeho mravní síla, vnitrní klid
a pevnost, nebof tyto poskytují možnost prípadného dalšiho od
poru.

Proto jest tak duležité, stejne! jako jest nutné míti silné neod
vislé vojenské vedení, do jehož disposic se obcanská moc nemí
chá, také míti i za války vl'ádu, která zodpovídá sama a jedinc
za celou vnitrní politiku a rozhoduje o ní a samo'jec1inábére na
sebe válecnou státnickou práci. Nebot jedine ona zná podrobne
pomery, síly tajne pusobící v živote národu, které zustanou pro
stranou stoj ící pozorovatele navždy knihou sedmi pecetmi U7-<1

vrenou. A které jsou prece práve tak rozhodujícími pro konecný
úspech, jako vojenské umení vojevudcu! Proto jest težkou ne
odpustitelnou chybou, když pustí vláda z ruky rozhodování o po
litíckých akcích, které mohou míti vliv na náladu celých národu,
vláda, která jest jedine zodpovedena za mravní síly státu i pro
budoucnost po míru.

Sám buh ví, jak válka dopadne. Všichni se odvolávají na boží
spravedlnost, ackoli není tomu, kdo vidí hloubeji, žádným tajem

stvi,m, že praprícinou svetové války jest boj ,o politickou, ale predevším hospodárskOu svetovou moc Nemecka ::t vše ostatní že jsou
jen vedlejší zjevy, které samotné by nikdy nebyly mohly vésti
k svetové válce. Nakonec bude podle ponlekud pozmenenéhO' slova
Bedrichova buh s temi vojsky, která to nejdéle vydrží. Tedy opet
vnitrní mravní síla státu, která muže rozhodnouti. Ale kde bude
ta síla, to nemuže nikdo ríci. Jest samozrejmé, že vojevudcové
musí veriti v jisté vítezství, protože jinak by bylo lépe nevésti
válku a hned se vzdáti. Ale jest povinn0'5tí státníku mysliti na
všechny možnosti a pripravovati se na ne - i na ty nejhorší,
i když jsou pravdenepodobné. Ten není pravým státníkem ,kdo ne
pocítá i s nejnepríznivejšími okolnostmi. Jest jen trestuhodným
lehkomyslným hazardním hrácem s osudy státu - tedy na cizí
úcet! -

A když se v cizine tolik mluví o amputaci území, tady a onde
- rozvinuj í se tyto problemy ponekud predcasne a na obou stra
nách se rozhoduje o medvedí kuži dríve, než byl medved zabit.
Pro t o j e s t p r v n í p o v i n n o stí pro z í r a v é h o stá t
n í k a v y h n o u t i s e vše m u, z c e h o bys e m o h lov c i
z i n e s o u d i t i n a v nit r ní ne p o k o j, nes p o k o jen o s t
t é n e b o oné c á s t i stá t u, n e bot t a k o v ý s t a v b y m o h I
dát i pod n e t k p o ž a d a v k u m, k t e r é bys nad j i n a k
vubec nebyly kladeny. .

Sotva dojde k plebiscitum, bude se souditi jen po vnejších je
vech. A tu jest snad dovolena skromná otázka: Jak by mohl býtí
vydáván za spokojený národ. když vudci jeho nejmírnejší strany,
jeho vládní strany sedí v žalári? Neobycejné casy prinášejí há
danky, kterÝch logicky myslící clovek nikdy nerozreší.

VIII.
Když prij de mír, pocínaj í nejtežší starosti, které se pak ovšem

úplne a velIIU ochotne prenechávají civilní moci a parlamentu.
Jejich teŽkým úkolem bude, jak nésti nezmerné obeti války a
nových zbrojení, jak napraviti hospodárské škody a znovu posíliti
hospodárskou sílu národu, aby nepodlehly bremeni. Všechno dosa
vadní bylo detskou hrou proti tomu, co nyní ocekává vládu a
zákonodárce.
- Tu prichází nejobtížnejší problém: hledati vnejší hospodárské

spoí.ení, poskytnouti prumyslu možnosti vývozu, ve svete, který
se dosud!chveje nenávistí. - U svého jediného spojence mužeme
hospodársky velmi málo získati. Naopak. Necmecku se všude
uzavrou dvere, a i kdyby proti tomu dbstalO'v mírov:é smlouve
zákonitou záruku, obstará to vule lidu. Poznali jsme jiŽ, co zna
mená taku'Vý jednomyslný bojkot obyvatelstva, naplneného nená
vistí. Emancipacní boj proti nemeckému trhu bude heslem
hospodárské politice odpurcu Nemecka. A tam, kde mu zustane
trh otevren, pocítíme my jeho konkurenci silneji než kdy jindy.I když zustane Turecko otevreno, bude tam Nemecko smerovati,
protože to bude jediným význacnejším územím pro jeho nesmírné
hospodárské síly - než se jinde opet trochu zapomene na válku.
Jak ale mužeme vydržeti v budoucnosti nemeckou konkurenci
s príštími bremeny a danemi svého prumyslu, když už dnes nám
tak ztežuje konkurenci s nemeckými obchodníky a továrníky naše
o tolik vetší danové zatížení!

Zustaneme stále odkázáni se svým vývozem na zeme a národy,
které nám nejsou prátelsky nakloneny, ani tam ne, kde nekterí
státníci udržují neutralitu. Nebot samotní státníci nejsou dosti
silnými konsumenty pro naše vývozní potreby. Tím více by se
melo práve tam dbáti na nálady obyvatel. Národy nemají vybu
dovaného filosofického vedomí. Velké myšlenky: miluj í nebo ne-
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návidÍ, oboj Í stejne silne. A p o s i I u j e - I i s e i e š t c jej i c h
ne n á v i s t tím. že sej í 111 111 ii ž e vy p r a v o vat i, j a k se
z ach á z Í u nás s e zná 111 Ý 111 i umí r n e n Ý mim u ž i.
kle r í pro k á z a 1 i stá t u t a k 111 noh é a vel k é S lu ž b y,
jen p r () 1o ž e 11 a d e vše m i I ují s v u j n á rod, p a k n e
k o u p í n i k c1o a nim e t r r a k o u s k é h o z b o ž í, i kdy ž
o t o bud e m e s e b e víc e u s i lov a t i. .

Kdyby nebylo této zbytecné prísnosti, zda by se nemohlo dou
fati, že by mohla mírnost vuci tem, kterí jinak smýšlej í. pllsobiti
prcce trochu smírne, a že by tato nálada mela konejšivý vliv
alespoií na hospodárské vztahy? - A což nejsou tyto pro budouc
nost tím nejduležitejším? Jak se mohou zahojiti rány války, když
ne hospodársky? Ne.

IX.

A last not kast bude konecne zase zapotrebí parlamentu. Žádná
vláda, i když jest plna vlastenecké obetavosti a sebezapí rání a
ochotna vrhnouti se s nadšením s tarpejské skály, by se nemohla
odvážiti bez parlamentu uložiti národu nejvetší bremena války.
Po rozcilení, i príjemném rozcilení z úspechu, následuje priro
zená ochablost, únava a - nárky na 1'e!žká bremena.

Bylo by neodpltstiiteWl1ou lehkomyshností,
k t e r á b y nad I o u h o z 11 i c i I a stá t n í a u t o r i t u. r e s p.
ved o m í fJ o v i n n o stí k stá t u, kdy byv I á d ach tel a
ukládati sama nová nevyhnutelná bremel1a a
nerozdelila se o zodpovcdnost za nc s parlamen
tem. Bylo by to nejen ohrožení vážnosti a víry v každou yládu.
a let a k é o hro žen Í tU noh e m v y š š í a u t o r i t y, což
teprve si každá vláda musí dlI1dadnc rozvážiti, protože zde nejde
o prechodný zjev. jakým jsou konecnc prece jen všechny vlády.
Ve skrytu srdee by byli poslanci snad rádi. kdyby chtela vláda
yzíti na sebe eelou odpovcdnost za nové uložení daní, a oni sami
by mohli státi pred volici bez viny jako obeti absolutismu vlády
a tim snadncji vládu za to co nejostr<'ji napadnouti. Ale obyvatel-o
st vo by ovšem nepoznalo vnitrní radosti poslancu, ale bylo by jen
popuzeno jejich agitacemi k nejtežší nenávisti proti vláde.

J e-I i tom II v Š a k t a k, bylo by z a jím a vos 1y š e ti,
jak se predstavuje budoucí parlament a majo
r i t a vne 111, kdy ž s e 11 a vše c h str a n á c h u p I a t n u j e
bezohledná prí nost autority a když tolik lidí
byl o h I u b o c eur a žen o.

A hlavne když hyla znemožncna VlldcUIn umÍrncných živlu ce
ského národa navždy umírncná politika! Ccští poslanci umožnili
svými hlasy dvoutrctinovou vetšinu pro branný zákon, a t c n,
k t e r é m u j e s tne j víc e d e k o vat i z a t o, ž e v e r e j n é
míncní v Cechách klidnc prijalo toto jednání
ces k ý c h p o s I a n c U, pro tož e mel o d vah u v y s tup o
vat i v š u cie ve r e j n ~ pro ti rad i k á I u m vše c h o d
stí n U, a k t e rýt a k o s t a t ním p o s I a n c u m u m (j žni 1,
aby h I a s o val i pro br a n n Ý z á k o n - ten byl voj e n
s kým i ú r a c1y z a t c e n a v n e j v c t šíp r í s n o s t i u v e z
n c n. S t e j n é, baj e š t c tež š í byl y pod m Í n k y pri
z á k o n u o v á lec n Ý c h ú k o n ech, k t e r Ý v y vol a I t a
k o v ý o d por v n á rod e, ž e k tom u byl o ver u z a p 0
tre b í p r a v é o d vah y, aby s e pro n h I a s o val o. A vet
šina ceských poslancu prece pron hlasovala. St e j ne pro n o v é
c1a niC, k t e r é byl y n u t 11é pro n o v é voj e n s ké v ý
d a j e. J a k m II Ž e dn e s n e k cio v C ech á c h pre d s t o u
p i tip r e d I i d ahá j i tip r e dní m j e š t e dál e p o II t i k n,
ob haj o van o u p o I é t a s t a k o v Ý m i o s o b ním í obe t
m i. kdy ž sej í c1o s t a 10 t a k o v é od m c n y? Práve proto,
že ten, kdo tuto politiku vedl, nikdy nic za to nechtel. ani to nej
menší, ani vyznamenání. ani postavení. ani jíného zisku, nebude
to národem pokládáno nejen za bezpríkladnou nevdecnost, nýbrž
i 7a n e j j a sn e j š i d tI k a z, že s V í dni n e n í a 11'e m U ž e
být i vy r o v n á ní. i kdy ž s e v š i c h !li i obe t u i í?*) A to
by melo í nejtežší následky pro budoucnost, které jiste by po
hnulv každého státníka. kdyby byl otázán na souhlas k zatcení
Vlldc"ll mírných živlu. aby co nejrozhodneji pred tím varoval.
Predstavte si za techto okolností parlament. když toto zoufal sví
pred tcmito úkoly vezme ceskému národu všechnu nadej i! A celá
\ nitrní politika a burloucnost státu! Rnde se velmi casto vzpomí
nati na vládní systémy. které vlastne obdržely od parlamentu bez
velké obeti nejv'etší státní nutnosti, jen proto. že ceský národ mel
nadeii získati státnicky chytrou politikou ve státe to postavení,
které mu nákží historieky a i v dnešním jeho významu. A bude
velmi. velmi litováno. že se v neprozretelné hodine tak docela zby
t('cnc vytlouklo tolik oken.

*)Podtrhuje dr. Kramár.

X.

Tak jsme štastne zase došli zpet ku »starému Rakousku«
Tehdy jsme byli nejnenávidenejším státem Evropy, Spielberg
s kassemattami byl naším odznakem, a dejiny nám pravi, jak
.težko musila monarchie zaplatiti toto neprátelství všech osvi.
cených kruhu v Evrop'C.

Jest nepopíratelna velká zásluha císarova, že od sedmdesátých
let, kdy také prestaly v Cechách persekuce, získalo Rakousko po
;:nenáhlu jiné jméno a že zvlášte dobrota a mírnost panovníkova
se stala príslovecnou práve v 'západních státech Evropy, ve Francii
a Anglii, i když tam nebyli srozumeni s vnitrní a vnejší poli
tikou monarchie.

Ale i ve vnitru se zdálo, že se pocíná budovati nové Rakousko.
Pomalu, s velkými potížemi a prekážkami, ale prece krokem ku
predu. A optimisté s dobrou poctivou vlIlí a silnou vírou doufali
ve vyrovnání národních a tím i státoprávních obtíží. Hlavne od
sL0by, kdy jsou nej širšh'massy všech l1ároc1l1všeobecným hlaso
vacím právem vedeny k tomu, aby v sobe pestovaly pocit povin
nosti vltci verejnosti a také jej osvcdcovaly v parlamente.

Najednou se ukázalo, že to vše bylo jen domkem z karet, který
hned první náraz vetm smetl. Jsme opet ve »starém Rakousku«
se žalári a pronásledováním politických mužll nejrllznejšieh ná
rodností a znovu nalézá jméno monarchie SVllj jistý zvuk. Ža
lárník se znovu všude objeví jako typický predstavitel státní ra
kouské pol itiky!

N emluv111e o tom, zda se tím monarchii prokázala služba. Ale
jest nade vší pochybnost zrejmo, že byla na dlouhou dobu napro
sto znicena politika, trvaj ící po desíti letí, snažící se o nejvetší
dobro nároc1l1 a státu, se svými prece casto nepopíratelnými
úspechy.

Kde by se ještc mej najíti nckdo, kdo by chtel znovu vystavcti
po tcchto hn;>zných zkušenostech to. co bylo tak lehce zniceno.
to by sotva mohl nekdo ríci. Alespoií. ne nckdo, kdo by tak Uci
ni! jedinc proto, aby z nejvnitrnejší vLIle utvoril neco dobrého.
Yestigia terrent, - Pozná se bohužel pozc\lc, až už se nedá nie
napraviti že jest vnitrní rakouská politika príliš obtížným pro
blémem, 'než aby se mohla rešiti tak jednoduše s pomocí policie,
vojáku a žalárníku. A že by ji meli provádetí jedine a pouze
opatrní a prozíraví státníci.

Každý pokládá vojevtldcovské umení za jedno z nejtežších a
nikdo by nemel smelost vcriti, že by to každý dovedl iépe. Bylo
by dobrodiním pro stát, kdyby se konecnlé uznalo, že i· politika,
zvlášte v Rakousku. jest umením, které jest mnohem, mnohem
obtížnejší, než se tak mnozí domnívají, kterí si je z dálky pro
hlížejí - a odsuzují.

*
Uvedl jsem jako motto k tomuto clánku nekolik ci

tátu z recí dra Kramáre z let 1922 a 1923, z nichž jde
najevo, že dr. Kramár snaží se nyní, v urcité vzdále
nosti od deju vzrušených a nehezpecných, vylíciti svou
cinnost jako revolucní od prvního dne války. Jeho re
volucní 'rozhodnost stoupá, cím dále jsme od let 1911

-1916. Nabyla sice již jakési výše v posledním roce
války, ale vrcholu získává nesporne teprve roku lon
ského a letošního.

Cena dokumentu z r. HF5, který tu byl otišten,ie~t
v tom, že na nem muže býti mereno a zkoumáno
tvrzení dra Kramáre, že hned od prvního dne válI<}
se priklonil se vší rozhodností k politice revolucní. My
slím, že uvedení »Osamelých myšlenek uvezneného
vLldce majority« ve známost zpusobí, že toto tvrze~í
definitivne bude odbyto jako legenda. Zde zachYCUje
dr. Kramár svou podobu z prvních dob války s pres
ností prírpo fotografickou.

Rekl jsem již posledne, že nikdo hy nemohl sprave
dlive viniti dra Kramáre z toho, že hned od první
chvíle nedelal politiku revolucní. K tomu bylo treba
geniální prozíravosti a nadprumerné odvahy, a nikdo
nemuže býti trestán za to, že není geniem nebo že ne
má více statecnosti než kolik ohnáší slušný obcansk)'
prumer. Ale treba míti na pameti, že dr. Kramár žá
dá, aby bv! posuzován a pojímán jakožt{) revo~ l,:in!1:'~
S tohoto hlediska ovšem nutno ríci, že jako reVc111Ci'l
nár se jeví v »Osamelých myšlenkách u .rrz::1énéh~VLJll-
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majority« ve svctle pnmo strašlivém. Dr. KrolTldf
onáší tu, nikým nenucen, v)Tol'y, jichž by se nt-smel
pustiti ani velmi prostrední 3; podrízený revolucio
r. Pronáší tu dokonc~ nekolik V)'rOkll, jaké vubec
té uobe nemely vyjíti z úst ceského cloveka. V pravde
tu objevuje zase positivní politik, sice zaražený a
aten}', ale prece jen positivní politik, ješte ne zcela
kur)TOvaný rakouským kriminálem.
'ikuo nenutil dra Kramáre psáti tento dopis. To ne

trilo uo jeho obhajoby pred soudem. To ucinil zcela
brovolne, a dal v nem uprímne prt''tchod svým my

enk:ím. Nekolikráte ujištuje v pruvodním dopise hra
"te StLirgkha, že nikdo z neho nevynutí slova faleš
ého. Jest tedy nutno pojímati ho jako projev uprím
ý. Gvažme, kdy tento dopis a pripojené úvahy byly
ány: v cervenci r. 1915, v dobe, kdy Masaryk za hra

icellli otevrene vyhlásil Rakousku boj jménem cesko
lovenského národa. A v témž mesíci píše dr. Kramár
vema hlavním representantllm Rakousko-Uherska

uhé podání, jehož smyslem jest: pustte mne Z ve
ení. Jako dlhod, ke kterému se stále a stále vrací,
vádí, že je nebezpecno zvyšovati zavírá,lím osved
ne umírnen)'Ch politiku revolucní naladení ceského
ároda, když prece ceské loyality jest Rakousku treba
této težké dobe a bude jí treba ješte »pro státnické
oIy budoucnosti«. Jak každ)' muže shledati precte

ím clokumentu, nevzal uveznený vLldce Mladocechu
o ruky pero, aby protestoval, aby napsal holou a ne
kr}vanou pravdu: ceský národ jest mucen, - n)'brž
oto, ahy prohlásil: Vaše Velicenstvo, Vaše vláda de

. to, co chce, velmi nešikovne, ale nejnešikovnejší bylo
, že jste mne, nejumírnenejšího z umírnen)'ch, za-
reli; taková vec by mohla cesk)' národ opravdu zrevo
ucionovat. 11ejme stále na pameti, že tu máme co de
ti s revolucionárem, ovšem s revolucionárem zvlášt
ího .druhu, s takovým, který vládu, proti níž delá
evoluci, upozoriíuje, ceho se má vystríhat, aby nepo
uzovala lid k duchu odboje. To jest ovšem prazvláštní
evu!ucní postup. Pravda jest v tom, že tenkráte ješte
eš!o o nic jiného, než o »oposici Jeho Velicenstva«,
jlk zní anglický výraz. Pokud známe z historie posta
y revolllcionáró, musíme ríci, že obraz dra Kramáre,
tel'} tu () sobe poskytuje, se naprosto nehodí do této
alcrie. Nekdo, kdo to myslí s revolucí vážne, by mu-
il míti tolik mužné odhodlanosti, aby snesl vezení

1 krivdu s dLlstojným a hrdým mlcením, veda, že to
muže rozdmychávat revolucní energii; nikdy by se

epouštel do takového vyjednávání. Ale k tomu nemel
ram[lr naprosto sil. Z jeho cely se oz)'val nárek. Upo

oriíoval na své znicené nervy. Ale v revoluci jsou
šte hroznejší rány než nervosa. Takový dopis roz-
oune nemohl psáti nekdo, kdo by si byl vedom, že se

neho dívá historie. To mohl napsati jen nekdo, ko
11otázka osobní krivdy zastillovala v té chvíli vše
tatní. Je dosti známo, i z poprevratové historie, jak'
žko snáší dr. Kramár osobní nehody a jak z toho do-
ede uelat velké problémy. Také v té chvíli, kdy psal
llitick)' rozklad pro Františka Josefa, stály mu jeho
ohní ákžitosti, krivda, která na nem byla spáchána,

Íce v popredí, než bylo zdrávo vcci, kterou mel za-
tupovat. Po sebezapírání, jež jest jednou ze základ
ích vlastností revolucionáre, není tu ani stopy. N a
pak, vóc1ce Mladocechó jest tu tak subjektivní, jak
~vají jcn lyrictí básníci. V dobc, kdy statisíce Cechlt
ily v hlúte a špíne zákopLI, v ustavicném nebezpecí

rti, v pomerech, o nichž bylo receno, že jediné lid-
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ské právo, které zóstalo, bylo právo na odvšivení, bylo
sotva sluš no, aby nekdo, kdo se cítí býti jedno se svým
národem, delal težkou otázku z toho, zachází-Ii se
s ním ve vezení trochu lépe ci trochu húre, To však
nutno pripsati na úcet neprekonatelného osobního este
ticis111u dra Kramáre, štítivého odporu k utrpení a
nepríjemnostem, vypestovaného výchovou i životem.
J 2St to sice vlastnost, která sluší gentlemanu, ale která
podlamuje revolucionáre. Jako soukromá osoba mel
k tomu všemu jiste Kramár úplné právo a nikomu by
do toho nic nebylo, kdyby si nyní neposazoval na hla
vu capku revoluce. Nejen noblessa, ale i revolucionár
ství zavazuje ... Dr. Kramár by vlastne mel žádati
verejnost, aby se na neho nedívala jako na revolucio
náre: nebot v tomto prípade by mohl býti pokládán jen
za hudlare. Jsou veci, které revolucionár neudelá, ale
které v tomto spise delá mnohokrát Kramár, když se
dovolává svých nehynoucích zásluh O rakouský stát a
rakouskou vládu. Nebudeme se pr~ce honositi záslu-

I hami o neco, co nenávidíme. At jest to cokoliv, roz
hodne to není sebevedomé postavení cloveka odboji,
jenž ví, co delá, a zná tíhu svých CinLl.Kdo jde do boje,
musí b),ti prece pripraven na rány. Kramár ovšem mel
v jedné veci pravdu: on nic neudelal.

Kdyby bylo v té dobe dru Kramárovi opravdu šlo
o revoluci, byl by musil vlastne SVLljtrpkS' osud priví
tati jako dar nebes, veda, že nic nezapíše jeho jméno
hloubeji do srdce národa a že nic jiného nedovede lid
tak pobouriti a urychliti naprostý rozchod s ríší. Jak
je z dopisu až príliš patrno, Kramár si velmi dobre
uvedomoval tyto následky svého uveznení. Chápe, že
je to posila revolucního sm),šlení. Ale delá pravý opak
toho, co by se dalo ocekávati. Žádá: nedelejte mne tak
príliš populárním! Couvá pred tíhou, popularity, kterú
se hrne na jeho hlavu. Vylíciv se nekolikráte jako nej
umírnenejší z umírnenÝch (což ostatne bylo všem do
statecne známo, i tem, kdož ho zavreli), praví výslovne:
nestrí lejte z dela na vrabce!

»Vc sveto"é válce,« píše, ;,nesejde na jedné ráne z dcla.
Avšak jest ne pouzc zbytecné, nýbrž také ncbezpecné, strílcli

z déla na vrabce. N ebot se nikdy ncví, co se s tím zárovcií
rozstrílí.«

Dnes ovšem vynakládá vše na to, aby dokázal, že
to nebyl vrabec, po nemž rakouská vláda strílela z dela,
nýbrž orel. Stojí vám to vše za to, že mne deláte tak
populárního? dává dr. Kramár na uváženou císal-i,
správne mu vykládá, že nic nemLlže ceský národ tak
revolllcionovati, jako zatcení jeho nejumírnenejších
VLldcu,a varuje: nekopejte propast, která se nikdy ne
zavre! rozmyslete si to! rakouský stát bude ješte Ce
ChLIpotrebovat! my vám mLlžeme delat velké obtíže!

evíme ovšem, kde tu máme hledati nejaké revo
lucní rozhodnutí, když dr. Kramár vykládá císari, že
1)omer Cechu k rakouské vláde po válce závisí od toho,
bude-li on pušten na svobodu ci ponechán ve vezení;
nikde není ani slova o tom, že pomer Cechó bude
k Rakousku záporný i pak, bude-li on propušten; mluví
se jen o negaci »státnických úkol LIbudollcnosti« v tom
prípade, nebude-Ii propušten. Tolik je zrejmo, že dr.
Y ramár zmobilisoval všechny hrozby, aby podeprel
svou touhu dostati se na svobodu: venoval dokonce
znacné místo vedení dókazu, že jeho uveznení hude
míti velmi nepríznivý vliv i na rakouský vývoz po
válce a že nikdo v cizine ne1 udc oe! [bkouska kupovat
zboží z toho dóvodu, že Rakousko zavrelo Kramárc.
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Že v rozpadnutí Rakouska tehdy Kramár neveril, je
z úvah, které psal pro císare, zcela jasno. To ovšem ne
muže býti pokládáno za provinení: nebylo tehdy mnoho
tech, kterí tomu verili, a nebylo tomu možno jen tak
zhola verit. Ale z úvah je zároven zcela jasno ješte
neco jiného: že Kramár se u rakouského císare hlásil
k další positivní spolupráci, za urcitých výhrad ovšem.
Ty výhrady spocívaly v tom, že mu budou otevreny
brány žaláre. Tohle ovšem za revoluci neuzná nikdo
na svete. R. 1922, po dejích skoncených, pravil dr.
Kramár, že od prvního dne války mu bylo jasno, že
»pro mne ve vítezném Rakousku, kdybych tam byl
zllstal, nebylo jiné politiky než revolucní«. Ale svedek
z cervence r. 1915 nad jiné povolaný, sám dr. Kramár,
ukazuje nám, že Kramár ješte rok po onom bájecném
prvním dnu války dával rakouskému císari na srozu
menou ochotu k další positivní spolupráci, budou-li
splneny urcité osobní podmínky. O podmínkách ce
lonárodních neztratil ani slova. Jeho osobní problém
mu vše zastínil.

Z bojovné, prý existovavší nálady (»na život a - na
smrt«) nepadl tehdy na papír pod rukou píšícího Kra
máre ani odlesk. Tato bojovná nálada vudce Mlado
cechu z let 1914 a 1915 pripadá jako kdysi vyhynulý
živocich, kterého jest si težko predstaviti, ponevadž po
sobe nezanechal ani kostí ani otisku v hlíne. Zachovala
si jen zvest, že žil. »Osamelé myšlenky uvezneného

. vudce majority« dýší naopak jinou náladou, tou! kte

rou nazna9il r. 1915 Viktor Dyk, odpovídaje na Kramáruv výpad proti radikálum:
»Devisa naše byla: srdce výš.
Devisa vaše byla: ruce vzhuru.«

Dr. Kramár zdvihá tu ruce do výše velmi ochotne a
velmi vysoko. Sice s formálním protestem, ale prece.
Pri tomto zdvihání rukou dopustil se nekolika vecí,
které by nebyly príliš ke cti ani prostému a možnému
representantu národa, o revolucionári ani nemluve. At
posuzujeme vec sebe shovívaveji, pro toto poselství dr:l
Kramáre rakouskému císari nelze nalézti omluvy:

»N aše doba se stala sice velmi racionalistickou, ztratila
romantické horování pro mucednictví, hlavne tam, kde se

jeví býti logickým výsledkem vedomé cinnosti. Postihne-li
neco nejakého radikála, lidé nejsou, jak receno, prekvapeni.
Také radikalismus musí míti své risiko (»muss seine Scha
denseite haben«), ne pouze popularitu, sice by už docela
rostl až do nebe. Postihne-Ii však težké, tvrdé pronásledo

vání nekoho, komu bylo po leta cineno falešným, nespra
vedlivým posuzováním težké bezpráví, pak každý cítí takové
mucednictví až do hloubi duše a rozhorceni nad tím stane

se základním naladením národní duše, rozhorcení, které pro

státní úkoly budoucnosti není právte nejvýhodnejší.«

Ne, tak daleko, až k císarskému prahu, nemel dr.
Kramár zanášeti své vyúctování s ceskými radikály.
Ješte jeden clánek v »N árodních Listech«, podobný
onomu, jejž napsalo NovÝ rok 1915 a o nemž jsem se
tu posledne zmínil, byl by snad stacil. Tyto vety se ne
dají zatušovati: litera scripta manet. Tyto vety není
možno vLldci MladocechLl odpustit. Stín Kramáre
revolucionáre, beztak bledý, se po techto slovech úplne
rozplývá a mizí. Zustává podoba cloveka, který nedo
vede zachovat ani solidaritu v utrpení. Prosím, revo
lucionár, kter)T se chápe pera, aby napsal rakouskému
ministerskému predsedovi a císari, že neshledává nic
divného na tom, jsou-li pronásledováni ceští radi-
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kálové, tedy r~volucionári! Revolucionár, který vz
zuje absolutistické vláde, že llPlává, že radikalism
musí míti risiko, nebot by jina.~ rostl až do nebe!R
volucionár, který prosí, aby nebyl pocítán mezi revol
cionáre a aby se na neho vzal slušný ohled! Uvedo
si dr. Kramár, co se v té dobe delo s ceskými radikál
Že byli stríleni, vešeni, zavíráni? A jak mohl pak psá
tem, pod jejichž autoritou se dálo toto strílení, vešení
zavírání, že uznává, že radikalismus musí míti své
siko a že radikálové vlastne mají, co chteli (»logic
výsledek vedomé cinnosti«)? Zde není v sázce už
vest Kramáre-revolucionáre; ta jest odbyta. Ale z
jest již v sázce sama povest prostého ceského clove
který v dobe, kdy jeho rodáci jsou v težkém a nebez
pecném boji, za žádnou cenu nemá se nechati donuti
k tomu, aby se vyjádril, že chápe, že rakouská vlá
zahrnuje jejich hlavu utrpením. A dra Kramáre nikd
k takovým výrokum nenutil. Cinil je zcela dobrovolne.
Toho prece nebylo treba k jeho obhajobe pred soude
To jsou výroky, jak se ríká, ex privata industria, ze

soukromé píle. Mohl býti dr. Kramár snad tak naivní,
aby si neuvedomoval, jaký prízvuk to má, píše-li v té
dobe vynikající ceský politik hlave rakouské vlády, že
nikoho v Cechách neprekvapí, když se stane neco ne
jakému radikálovi, a když souhlasil s tím, co se deje,
aby radikální strany nerostly do nebe? To tehdy zna
menalo p I a c e t k persekuci radikálu, která prý, jak
naznacil dr. Kramár, ceský národ nijak nerozciluje.
To, co zde vudce Mladocechu napsal, jsou vety velmi
ošklivé. Nic ho nemuže ocistiti z toho, že on, revolu
cionár z roku 1918 a z let následujících, psal takovýmto
tonem císari o pronásledování revolucionáru z roku
1915. Politik, který toto mohl udelati, mel ovšem k re
volucionárství tak daleko, jako na Mars. Positivního
politika v pytli neutajíš: když pronásledujete radikály.
dává na srozumenou dr. Kramár, tedy to celkem ne
vadí pro pomer ceského národa k Rakousku; v tom prí
pade ješte možno delat positivní politiku;, ale tím, že
jste zavreli mne, vytváríte v národu náladu, která by
nebyla práve na prospech »státním úkolum budouc
nosti«; proto, to vyplývá ze všeho, jest nejlépe pustiti
mne. Jak patrno, na obzoru se zase objevil positivní
obchudek: neco za neco: Ruka ruku myje, cili v na
šem prípade je vyhlídka, že propuštení Kramáre z kri
minálu bude blahodárne om.ývat státní úkoly rakouské
budoucnosti.

Ale to není jediné ošklivé místo z »Osamelých my
šlenek«. Masaryk ve svých projevech se -nekolikráte
vyznal z toho, že k nejaké akci za války hO pudilo ze
jména pomyšlení, jak prostý, obycejný clovek trpí pod
rakouskou vládou, jak prostí lidé jsou zavíráni a po
pravováni. Ta okolnost zejména zpusobila, že by se byl
ostýchal složit klidne ruce v klín, že cítil nutnost vra
diti se nejak do spolecného osudu. Jak zcela jiný byl
pomer Kramáruv k prostému a obycejnému cloveku!
Byl to pomer aristokrata, kohosi výjimecného a ne
obycejného.

»Zde predevším,« píše dr. Kramár rakouskému císarí
o problému svého uveznení, »jest treba trochu psychologie.

S obycejným, na tvrdost zvyklým clovekem muže se even
tuelne zacházeti ponekud tvrdej i, aby mel' pocit trestu. J ed
nati se vzdelaným clovekem tak jako s nevzdelaným - zna
mená však nejhroznejší zostrení trestu. Horší než všechny

duševní útrapy! Obycej ný clovek bude rád, pominou-li
jeho telesné útrapy a strádání, má-Ií vubec jaké, a strach
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pred opakováním jíste déle potrvá a tak bude míti trest

odstrašuj ící úcinek. Vzdelanec nebude nicím tak postižen,
jako jednáním, které nebere ohled na jeho postavení, na jeho
kulturní výši.« '

Cteme-li tato slova Kramárova rakouskému císari a
ministerskému predsedovi, máme dojem, že tu hovorí
dobrá spolecnost mezi sebou a že kdesi hluboko dole se
pohybuje ostatní misera plebs, pro kterou platí neco
jiného. Jak výmluvne se umí hlásit vudce Mladocechu
o své místo na slunci, na než mu dává právo doktorát
práv. Tedy ne spolecenství osudLl, chran buh, nýbrž od
delený kabinet pro lepší panstvo, a detektiv, který od
vádí dra Kramáre do kriminálu, se musí aspon ptát:
»Tak pujdem, milostpane?« Opet si musíme klásti otá
zku: uvedomil si dr. Kramár dobu, ve které to psal?
Bylo to v dobe, kdy opravdu se tvr.de zacházelo s oby- .
cejnými ceskými lidmi v kriminálech a internacních tá
borech. Tuto dobu uznal dr. Kramár za vhodnou, abY
na základe psychologické vedy rekl predstavitelLtm rá
kouské vlády, že s obycejným clovekem se eventuelne
muže zacházeti ponekud tvrdeji, aby mel vedomí tre
stu. Tato slova ceského politického vudce mohla by
viseti ve zlatých písmenách nad branami pekelného
Thalerhofu, kde bylo tak dokonale využito na tisících
slovanských lidech 'oné bystre vypozorované eVientua
lity, že s obycejným clovekem možno prípadne zachá
zeti trochu tvrdeji. Že vzdálenost, která Kramáre de·
lila od prostého lidu, byla zcela neprípustná pro vud
ce národa, o tO)TIsvedcí naivní uvažování, zda obycej
ný clovek má také nejaká telesná utrpení a strádání.
Zde zároven máme také odpoved na otázku, proc dr.
Kramár se nestal vudcem národa v odboji: necítil
žive spolecenství osudu, požadoval pro sebe vždy, i ve
dnech nejtežších, chambre separé v toku historie.

To jsou veci nehezké i s obycejného lidského stano
viska. Se stanoviska revolucionárova, jež, jak dr. Kra
már žádá, vždy má býti bráno v úvahu, mluví-li se o
jeho osobe, pusobí pak zdrcujícím dojmem tento od
stavec:

»Stacilo by pouhé upozornení (podezrelých politiku), že
se mnohó ví, kontrola korespondence, prípadne diskretní in·
ternování na n'ejakém nenápadném míste, a dosáhlo by se
tím nejen úplného znemožnení každé agitace, nýbrž dokonce

i subjektivní nemožnosti, aby ti, se kterými se takto jedná,
v ní pokracovali. N ebof nemohli by se ubrániti jakémusi po
citu vdecnosti za takové jednání a to jest pro každého sl~š- '
ného cloveka nejsilnejší prostredek k tomu, aby zanechal
neprátelství.«

Tak tedy máme tu co ciniti s revolucionárem, který
jde vyjednávat a praví: za slušné zacházení každý,
slušný clovek zanechá neprátelství. Za takových okol
ností, za takové predstavy o slušnosti, bylo by pak o
všem kaž4ému slušnému cloveku znemožneno býti re
volucionárem, kdyby vláda byla dosti chytrá, aby ho
nechala na pokoji. To, co zde dr. Kramár provádí, jest
osobní morálka vudcu, oddelená od veci celonárodní.
At se zachází s národem jakkoliv, at je starý spor Ce
chll s' Rakouskem jakýkoliv, mne, praví výslovne Kra
már, byla by vzata subjektivní možnost neprátelství,
kdybyste se mnou osobne zacházeli slušne. Revolucio
nár, který nevidí vetších a duležitejších dLlvodu k ne·
prátelství, než jest neslušné a drsné zacházení ...
Revolucionár, který sám o sobe prohlašuje, že by byl
bez~?cným proti faktu, že se s ním osobne zachází
slusne ....

V pruvodním dopise hrabet Stt1rgkhovi prohlásil dr.

Kramár výslovne, že prekonal celou svoji politickou
minulost. Po takové)ll prohlášení samozrejme cekáme,
co pocne nyní, po prekonání minulosti. Lekáme, že s ní
súctoval dokonale, a vyhlížíme, co se e-jeví nového.
Možná, že Kramár tehdy opravdu uprímne prekonal
svoji minulost. Ale prekonav ji, našel zrejme v sobe
prázdno. Minulost je snad rozbita, ale co nového po
cíti, neví. A tak v »Osamelýchmyšlenkách uvezneného
vúdce majority« (príznacno, že ješte v této chvíli, kdy
zahranicní r'evolucní odboj byl v plném proudu, Kra
már predstupuje pred císare co clen, ba vudce Sturgk
hovy majority ) nalézáme zase nabídky positivní poli
tiky, ovšem s urcitou výhradou: bude-li Kramár pro
pušten. Jen tak bude umožnena ceskému národu zase
positivní politika; jinak by byl vehnán do negace. Dr.
Kramár dává císari na uváženou, že nic nemLlže lépe
podlomiti agitaci Cechu za hranicemi, než to, bude-li
propušten z vezení. A nyní, promlouvaje o Rakousku
po válce, pronáší dr. Kramár slova, které s rakouského
hlediska nutno oznaciti jako zlatá slova. Ješte v této
chvíli zasloužil to, o cem mluvil Machar pred soudem:
aby byl ovešen všemi rakouskými rády. Nikdo nedá
val v té chvíli rakouskému císari rady tak rozumné.
Jde-li O to, aby Rakousko zbylo na zemi poslední, pak
opravdu každá veta Kramárova oplývá výmluvnou
moudrostí. Nevzbuzujte dojem, že my Cechové jsme
v Rakousku utlaceni, píše dr. Kramár, sice protivná
strana prijde s požadavky (rozumej s požadavkem
samostatnosti národa ceskoslovenského), které by
jinak ani nemohly vzniknout; (tyto jiste rozumné
rady dával Kramár rakouské vláde v tom okamžiku,
kdy Masaryk za hranicemi vynakládal veškeré úsilí
na to, aby presvedcil spojence, že Cechové jsou
v Rakousku hanebne utlaceni); ne pouze vojevud
cové vyhrávají válku; jest treba i vnitrní morální
síly státti.~ té bez Cechu nedosáhneme, proto ne
zavírejte nejumírnenejšího z umírnených jeho vúd
cu; musíte delati moudrou politiku vnitrní, jinak se
státem uvnitr rozháraným neobstojíte v obtížích, které
se' na vás hrnou; nepocítáte s tím, že to muže špatne
dopadnout; pak nás budete potrebovat, abychom posí
lili stát; budete nás prece potrebovat i pro príští vládní
majoritu, která bude musiti odhlasovati nová težká
bremena obyvatelstvu; nesmíte prece po válce vlád
nouti absolutisticky, musíte prevaliti zodpovednost za
nová bremena i na bedra parlamentu; také na dynastii
by se mohl absolutismus vymstíti; pak budete potre
bovati maj,Oritu v par1amente za všech okolností; ale
jak si ji predstavujete, když já jsem hlvboce uražen?
takhle mi deláte positivní politiku vuci )}celé vnitrní
politice a budoucnosti státní« nemožnou; 'v hodine
dvanácté vám radím, pustte mne; duverne receno, Vaše
Velicenstvo, ve skrytu srdce by byli poslanci rádi, kdy
by se mohli lidu predstaviti jako obet absolutismu,
kdyby vláda vzala všechnu zodpovednost na sebe; ale
tím by vám nebylo pomoženo, lid by dále nenávidel,
proto potrebujete, abychom byli ve vládní majorite a
tak priblížili lid státu, aby lid, vysílaje nás do této ma
jority, vedel, že na sebe bere težká bremena dobro-
volne, ne z donucení. .

Co slovo, to zlato. Ale jak prijde revolucionár k to
mu, aby dával Rakousku takové moudré rady? K to
mu, aby mel strach o vnitrní mravní sílu Rakouska?
Jak muže tak ochotne dávati všechny zbrane z ruky?
Proc s takovým rozmyslem hájí zájmy monarchie?
Jak se o to mohl starati nekdo, kdo podle svých slov
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z r. 192~ nevidel pro sebe ve vítezném Rakousku ji
nou možnost než politiku revolucní? Jak nekdo, kdo
se rozešel s Rakouskem na život a na smrt, mllže se
honositi svými zásluhami o branný zákon a o zákon
o vojenských úkonech, pod jichž tíhou práve úpel ce
ský národ? Jak muže se honositi tím, že k novým vo
jenským predlohám pomohl i k novým daním, jichž
tyto predlohy nutne vyžadovaly? Jak nekdo, kdo po
jímá válku jako boj mezi Germánstvem a Slovanstvem,
muže se u Germánu dožadovati, aby laskave uznali, že
tak dobre pomáhal pripraviti válku proti Slovanstvu?

To vše by bylo zhola nepochopitelno, kdyby Kra
márovo revolucionárství nebylo tehdy tím, cím bylo:
bajkou. Prekonal prý sice svou starou politiku, ale
když prikrocil k výkladu toho, co si nyní predstavuje,
rýsuje zase obrysy nové positivní politiky. Úplne zase
pocítá s Rakouskem. Dr. Kramár byl sice hluboce
udiven a otresen, když poznal, že politika zmenila se
ze salonní konversacní komedie, na kterou byl zvyklý,
v tragedii, a když poznal pravou, barbarskou tvár do
bré vídenské spolecnosti, v níž se pohyboval s tako
vou jistoto~l. Ale zkušenosti, které prodelal do cer
vence r. J915, nestacily, aby ho do základi'l zmenily.
Kramárovo vedomé· revolucionárství od prvního dne
války není více než jedna z agitacních vejicek strany
národne demokratické.

Kramár udelal co mohl, aby odvrátil rakouskou
vládu od toho, aby ho udelala populárním mucední
kem. Rakouská vláda, rane na slepotou, neposlechla a
obdarila dra Kramáre pres jeho protesty popularitou.
A tak se stalo, že se vyplnilo to, pred cím Kramár v:l
loval rakouského císare, když mu psal:

Pokládáme-li nekoho -politicky za nebezpecného. strežme se
predevším udelati z l,cho mucedlníka. Malého, al'e hlavnc
velkého, .. Jak casto p()ll11ohly mnohým lidem nezasloužené
ústrky, malicherné pronásledování se strany neopatrných
vlád! ' ... A pol!evadž se nezavírají 'Jbycejní mešfáci, nýbrž
lidé, kterí neco znamenají, vytvárí si státní moc tímto zpu
sobem OdptlrCe, kterí ve svém utrpen.í maj í takové kouzlo,
které dlouho, dlouho nevybled!ne a je nepremožitell1é jlt1C
novite ve svém pusobení na široké vrstvy .. ,«

Rakousko neposlechlo, a tak opravdu stanul dr.
Kramár v ceskoslovenské republice se svetl)'m krouž
kem mucedníka kolem hlavy. Jeho jménu bylo, bez
jeho pricinení, dáno »kouzlo, které dlouho, dlouho ne
vybledne ... « Byla to politick,á hra, která by mohla býti
nazvána: Slavn)' a populární proti své yi'lli. Když
však tu již jednou popularita je, dovede jí dr. Kramár
cile využíti pro krátkodobé politické cíle. Neopomene
príležitosti, aby nepripomnel svou mucednickou roli
v Rakousku. Z dokumentu, který jsem uverejnil, je
patrno, jak úsilovne a neopomíjeje žádného pokusu se
dr. Kramár této roli a této sláve hránil. Neubránil se.
Koreny jeho slávy neživí se z jeho díla: živí se z tež
ké rakouské hlouposti.

Literatura a umení

Rudolf ]{remliclw:
Malírské konfesse.

1.
Vážený pane redaktore,

požádal jste mne, abych napsalo sobe. Nikdy nejsme
si jisti, je-li to tak závažné, abychom psali o sobe, má-

me-li jen trochu skromnosti. A tu tedy musíte všechn
zodpovednost za to vzíti na sebe. - Ale Váš clán
»0 nekterých formách odvahy«, který se tak v)'tecne
srovnává i s mým mínením, že k radikalismu mlJžel
sice dospeti, ale nemi'lžeme se radikály naroditi, mn
skoro opravl1uje k napsání toho, co následuje, a pri
poctu-li k tomu ješte Vaše vyzvání, bude snad v)·tka
o mé neskromnosti méne opodstatnena.

*
Nikdy jsem se nevyhy'bal vlivu druhých ....

byl bych to pokládal za slabost a nedostatek
uprímnosti k sobe samému.- Myslím, že osob
nost umelce se rozvíj í, utvrzuje zápasy, jež
musí podniknouti .... Je-Ii mu zápas osudní-,
tedy jen proto, že takovým bylo jeho urcení.

(Myšlenky Matissovy, sdelené G. Llpollinairt'm.)

Když jsem vstoupil do školy ke Schwaigerovi v roce
1907, bylo umelecké kvašení v Praze na vrcholu:
lVlunch, Gauguin, van Gogh, impressionisté vzrušovali.
Kubismus byl ve sv)'ch zacátcích a znepokojoval již.
Pripadal jsem si tehdy velmi neštastný - nechápal
jsem tyto vysoké umelecké projevy v jejich plnosti,
a instinktivne cítil jsem nebezpecí se strany techto di
skutovaných malíru. Ale byl jsem príliš na blízku
težkému souperi každého malírského výrazu: prírode
samé. A já jsem se chtel naucit kreslit. Moje nevší
mavost ze zacátku ke všemu ostatnímu byla mi velmi
blahodárná - šel jsem s nejvetší vírou a naivností za
svým cílem, aniž jsem si byl vedom neskonalých pre
kážek, jež se mi jednou postaví v cestu. Revolucionári
na škole mne neznepokojovali, nebot jsem videl na
vlastní oci, že nakreslit nos bylo pro ne velkým pro
blemem. Neveril jsem jim. Více mne znepokojovali
skvelí routinéri, kterí malovali s obdivuhodnou leh
kostí - to jsem nikdy nedovedl. Kreslil jsem a maloval
s peclivou úzkostlivostí, napodobuje prírodu, pokud
jsem mohl. Pracoval jsem velmi namáhave, nebot mne

. zdržoval zmatek, jehož puvod tehdy jsem si nedovedl
vysvetliti. Nevedel jsem, že to je onen rozpor mezi na
podobením prírody a vytvorením umelé tormy, kter)'
jsem instinktivne pocitoval. Ostatne tyto dva proti
klady prihlásily s brzo o vyrovnání, ježto jsem zacal
žive sledovati všechno, co se delo. Rozpor mezi ob
divem pro mistry impressionismu a mojí vlastní praci
se zvetšoval. .Archaismus Schwaigeruv stával se mi
stále zretelnejším.

A první náraz nastal v Paríži, kamž jsem jel z Ho
landska v r. I9IO. Ponejprv videl jsem Manety, Re
noiry na vlastní oci: zmatek muj nyní byl dokonán.
Drtivá síla, s kterou jsem se v Louvru v sále .XIX.
stol. setkal pojednou tvárí v tvár, znicila dokonale
všechny mé dosavadní jistoty. Byl jsem ochromen tak
že jsem nemohl pracovati - žil jsem od té doby v mu
s ích. Mi'tj bezprostrední pomer k optickému jevu byl
porušen.

Když jsem se po roce navrátil c1omi'l, zacal jsem
tvrdohlave tam, kde jsem byl vyrušen - zapráhl jsem
se do práce. Co mne nesmírne trápilo, byl onen hrozn~'
rozpor mezi v z h led e m mých obrazLl a obdivem,
který jsem mel pro Maneta, Renoira, COl-ota. Zbožno
v I jsem potají velikány impressionismu a pri tom
jsem maloval tmavé malé genry s úzkostlivou kresbou,
ale nemohl jsem jinak. Nikdo nevedel tehdy o hrozném
ú. ilí, které jsem musel vyvinouti, abych si sám ospra
vedlnil onen obdiv, pri kterém byl jsem celým svým
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založením vazan na studium dle prírody - a kdy je
nom mohutnejším zasažením vytrhoval jsem obraz
z naturalistické zaujatosti. Jako doklad tehdejšího sna
žení, které mi nedávalo klidu, jako doklad toho, jak mi
bylo proste nemožno prejmouti ihned formu, trebas
jsem byl již pro ni zaujat, cituji svuj deník z té doby.
Snad se budou zdáti poznámky ty príliš samozrejmé 
pro mne bylo objevem, když jsem shledal, že mohu
pOBžíti na obraze kontury, vynechati detail bez poru
šení vzhledu veci, nebo uciniti plochu tam, kde byla
vypuklina. Mimo to všechny mé starosti se nesly
k technickému projednání obrazu, k otázkám použití
barvy, jejího rozprostrení, otázky, které ovšem již
úzce se stýkaly s otázkami opravdové formy.

*
1. prosi'nce 1912.

Je treba, aby pri malbe nebylo opomenuto vyznacené
kresby, na pr. záhyby kabátu, které musí býti uplat
neny, celá obrysová linie figury a pod. Manetuv »Hrác
na kytaru« nebo jeho »Dáma s trešnemi« ukazuje,
jak možno dokonale slouciti zjevnou kresbu s barvou.
- Nezapomenout Cezanna v jeho dvou zátiších a kra
jine z Berlínské Národní galerie - traktace bílého
ubrusu.

Vzájemnou mekkost a splývavost obrysLl nedocílíme
mekkou a neurcitou linií, nýbrž správnými barevnými
vztahy. Zapamatovat fresky Puvis de Chavanna v Pan.
theonu - nebo »Chudého rybáre« v Luxembourgu.

3. prosince 1912.
Jak správne praví /[atisse toto: - ale nespokojím

se ani pouhým zvetšením, mám-li kresbu prenésti na
list podobného tvaru, ale desetkrát vetší. Kresba musí
míti ex pan s i v ní s í Iu, která oživuje veci v jejím
okolí -

Dopoledne v Rudolfinu - skvostné dva obrazy od
Aart van der IJeera ukazují, jak možno proste kopí
rovati prírodLl, jestliže ji dosti milujeme. (Francouz,
s kterým jsem se v Amsterodamu sezl).ámil, ríkal: uji
štuji vás, že není treba príliš opravovati prírodu). Ale
posudte zárovet1 jeho vedomosti, kdy »nutno ucinit
stíny hlubšími a svetla klidnejšími« - modifikovat
videné - a podržet cele dojem videného pri tom. 
V »N oci ponechúvá vpredu sienové, silne hnedé tony
terrainu, které kontrastují se šedivým oblacným ne
bem - jsou jako zvuk hlasu v tiché noci, který nám
ješte více sesiluje ticho. Zde vzpomeneme slov Ma
tissových: Umelec, prem}'šlí-li, musí si b),ti vedom,
že jeho obraz je cosi umelého, ale maluje-li, musí mít
pocit, že kopíruje prírodu.«

12. prosince 1912.
Je treba pri malování, aby se stíny delaly do mokré

barvy, která je mnohem svetlejší - nabudou tím leh
kosti a prLlhlednosti - rozvádírpe-li však velmi tmavý
ton do svetlejšího, nikdy nenabudeme té mekkosti
v prechodech,' jako pri zmíneném postupu. Je treba
tedy vymodelovati vše hned ve stredním tonu, po]o
tonu, pak svetla a stíny do cerstvé barvy - zkušenost
r,abytá pri kopírování -.

Nezapomenou na zpLlsob kresby, jakého jsem po
užíval pro dosažení nejsprávnejších hlavních linií 
totiž prepausovat kresbu na jiný papír, na nem znovu
dle modelu kreslit - pak po prípade ješte jednou.
Hlavní vecí jsou vzájemné vztahy linií a správné veli
kosti volumen. - Ingres rekl: »Modelujme kulate, bez

vnitrních detailu« - vskutku jedine tak možno dosíci
správné kresby.

23. prosince 1912.
Videl kresby Manetovy - kresba musí zahalovat,

»objímat« predmet - obrysová linie musí být dove
dena až na nejkrajnejší hranice - je-li na pr. obrysová
linie profilu naprosto správna, nezarazí se oko u této
linie, nýbrž vidí za ni, není nám tato linie pri vší ur
citosti hranicí, nýbrž zdá se, jakoby se zakulacovala
na druhou stranu nevidené tváre. - V 'tom prípade
kresba »objímá« plne svúj predmet.

23. ledna 1913.
Je nutno uvedomit si dobre dominantu barevnou 

a té podríd'- vše ostatní. Dominanta musl procházeti
celým obrazem. Tento hlavní ton možno pak odstíniti
tonem zcela protilehlým. Jak je tomu však, malujeme-li
treba modrou vedle citronové? Souzvuk obou leží za
jisté ve sprá~nosti valeurú obou barev - cítím, že
sotva kdy vzdal bych se cesty valeuru.

28. února 1915.

Po dvou letech pokracuji zas ve svých zápiskách 
ted po letech hrozného strádání zdá se mi, že zakotvím
spokojene. - Není krásnejší barvy nad cernou. Když
Cézanne prohlašuje kontrasty za jediný kanon barvy,
dodává: »1'0 není cerná a bílá, které zpusobují tyto
kontrasty - ale barevná sensace.« V tom slove je ob
saženo vše to nedefinovatelné, co nedá se naucit a tvori
nejdLlležitejší složku malírových schopností. Barevná
sensace! Cézanne, který se potil do tÍmoru pred prí 1'0
dou a pred modelem, prozrazuje své hledání o množ
ství cerné a bílé v barve - není možno, praví, urciti
toto množství, je nutno rídit se barevnou sensací, která
sama nám je diktuje. A dle tohCí, jak silná je tato
sensace u jednotlivce, rídí se i síla jeho malby. Nebot
konec koncú maluje to každý jak nejlépe dovede.

Byl u mne X. - mýlí se, jestli praví, že je treba uží
vat cisté cerné a nelomit jí ostatní barvy. Nemuže to
být pravda, protože neexistuje v umcní absolutní pra
vidlo. A jestli pripouštím plne neco, tedy jen proto,
že se to plne shoduje i s mým myšlenkovým chodem
- s mým vnitrním pravidlem, které jsem si vytvoril
sám a kterému se podrobuji sám.

Jsem jist, že nikdy nebudu malovat cistými barvami
- není to v povaze mého nadání - cisté a velice vý
razné tony, vedle sebe kladené - to je jiný pol malír
ství - který IT?nenepritahuje.

1. brezna 1915.
Je nutno ješte prehnat. -- Tak na pr. na osvetlené

strane hlavy mám pocit, že bych ji mohl obtáhnouti
silnou cernorúžovou konturou. A pak: nezLlstávat pri
skvrnách, jako spíše každou skvrnu zformovat, nebo,
chcete-li, delati skvrnou formu, aby každý tah mel své
znacení a urcení. K tomu ostatne již jsem se mnohem
více dostal. Jak ocet1uji dnes svoji zálibu ke kresbe
- nic neexistuje bez kresby - kdo nekreslí dobre,
nemaluje dobre, nebot jeho dotyky štetcem ztrácejí na
síle, která jest nám dávána kresbou.

Jak špatne chápána jest k.resba od mnohých malírú.
Jest nutno zdLlradíovati. Jak jsem se presvedcilo tom
na svém oleji »Selského devcete sedícího« - kreslil
jsem to štetcem a maloval spontanne (jako vždy, když
dobre pracuji) - jen jsem chtel ty baculaté ruce udelat
- a jak jsem se podivil druh}' den, když jsem prohlížel
model a svoji studii - jak se mi zdála zápestí mého
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modelu slabá a nepevná - mám je na své studii aspon
jednou tak silná - .

2. cervna I9I5.
Prodelal jsem zas jednu periodu tápání - a naucila

mne mnoho. Predne to, jak je nutno držeti barevne
celé massy - na pr. barva obliceje nesmí být rozkou
skována, musí se zdát, jakoby oblicej byl jednou bar
vou vymodelován.

Zkoušel jsem pracovat dle metody Reynoldsovy a
Gainsboroughovy: na silne nanesené podmalování jed
nou barvou, treba šedivou, rozpracovat nejdríve tony
modré, druhý den cervené, tretí den žluté - a vak
dokoncit prima v jednom sezení všemi barvami - ale
je mi to zdlouhavé - ackoliv je pri tom mnoho výhod.
Nejvíc výhod snad je v podmalování - nikdy jsem
nechápal nutnost této práce - ale jak se nám objeví
pri takové práci rozclenení mass, jak máme ulehcenu
kresbu.

Videl jsem obraz od malíre J. - jsem s tím nespo~
xojen, zejména, že je od cloveka, který tak výborne
r0Z1lmí malování - nikde príležitosti, abych se mohl
pokochati krásne užitým materiálem - kresba velmi
prostr:·dní - a pak: v obraze jsou jen kontrasty - a
analogie -''Scházejí - zajisté nejmenuje-li Cézanne ve
své slavné 'Tete analogie, nevyplývá z toho, že je ne
goval. Velk:> kontrast je casto lehcí vyjádriti, než
jemný, nekdy ':ak jemný, že zdá se, že oba tony splý
vají. Pochopím~' to, postavíme-li Corota proti Cézan
neovi. Toto splýv:ní tonu, které tvorí jednu z nejkrás
nejších vlastností malby, je stejne nebezpecné, jako
ohromné kontrasty. Je nutno jíti strední cestou; ne
cinit malbu ani rozmébanou a ulízanou, ani plnou hra
natostí a domnelých »L'rCitostí«. Pozorujme kterýkoli
starý dobrý obraz: jak je klidný, jak se chveje stále na
s tre dní m t o n u - a jaké kontrasty, jaké analogie!

4· cervna I9I5·
Nikdy nezapomínat na celek'. necinit jednoho tahu

bez myšlenky na celkové zbarvenI. obrazu!
* *

Až potud aSI mé poznámky do leta 1915, jež jsemponekud zkrátil zajisté obsahují vs~lico's nespráv
ného, nepochopeného, jak tomu jinak Lemohlo být.
Pres to ponechal jsem v nich vše, i s cím dnes sám
shodovati se nemohu.

R. 1912 byl jsem opetne v Holandsku, a 1913 v zi
me až do leta 1914 v Petrohrade. Mesíc pred 'lypuk
nutím války navrátil jsem se náhodou domll. To hyla
léta nejúpornejšího studia v museích.

Ackoliv jsem poznal malíre Špálu již r. 1911 V Pa
ríž\, opravdový a pravidelnÝ styk se cleny pozdeji
utvorené skupiny Tvrdošíjných datuje se až od pod
zimu r. 1915. Ponechán do této doby sám sobe, mel
jsem konecne príležitost zjistiti cenu vlastních úsudku
v rozhovoru s malíri, kterí stáli v predních radách
moderního snažení. Musím ríci, že nebylo pro mne
styku úrodnejšího.

Rozmluvy s mladými Francouzi.
III. Plerre Hamp.

Z knihy interviewu Fr. Lefevra:
»Dne heure avec ... «

- Že jistý spisovatel, pravil Pierre Hamp, mohl nedávno za
hájit v casopise anketu o otázce: »Má spisovatel mít ješte jiné

povolání?« je povážlivý zjev, ponevadž znamená predpokládat,
že na pocátku stvoril Buh autory a knihovny a že literatuD
ull1že již být samotným povoláním.

Je-li psáti zamestnáním pro ŽIvobytí, pak je to povolání velmi
ubohé..

Nikoliv, umení je vec láskyplné záliby, CilU10st puvodne ne
zištná, ale ovšem honorovaná za svou námahu... Zkušenost
vtiská literature pecet pravdivosti a láska jí propu.icuje svou
lidskou hodnotu.

Remeslná literatura vytvárí lidi, kterí nemaj í ani zkušenosti
ani zodpovednosti. Obojí spolu ostatne souvisí: svým realismem,
stycn);mi body se skutecností naucí se spisovatel zodpovednosti,
která je pro muže nejvetší zárukou vlastní dustojnosti.

Prihlížením k realitám své doby naucíme se nelhat. Dlužno
však neulpívat na vncjšich znacích, nýbrž být svedkem, spíše
ješte cinitelelll-.Príliš mnoho lidí se až ,do dnešní doby rídilo
pouze povrchn. l zdáním vecí místo jejich vecnou podstatou.

Treba mít odvahu k pokusu; experimentem dojdeme hodnot
Ilých jistot. Nadchnou-li se 'lidé ve svém jednání prukaznými
jistotami, jež jste ve svých spisech dovodil, budete pánem voleb
nebo vudcem vzpoury.

S tohoto hlediska je smrt Francisca Ferrera v príkopech Mon
juiche pekným dokladem pro theoretiky. Podpisoval své spisy

vlastní krví a ubozí chudasové je oslavovali tim, že se dali
povraždi~ po barcelonských ulicích. To je velmi správné, každý
má podepsat co napsal. Maurice Barres na príklad to nikdy
·nedelal. Bylo receno: »!{eci jsou ženského rodu, pouze ciny

mužské.« Nuže, je neco, co muže reci povznésti k mužnosti, a to
je, prevezmem-li v praksí za ne naprostou zodpovednost. Strašná
cest, po které Maurice Barres nikdy nebažil a k níž také nebude
donucen jako Francisco Ferrer, nebot takové cti dostane se

zpravidla jen revolucionárum od reakcionáH'l.

Nutno být revolucionárem v rámci svého národa, prakticky,
ale muselo by se dríve ujasnit to slovo revolucionár, ponevadL
za dnešní doby se vubec mnoho otázek klade špatne. Tak na pr.
penežní neodvislost není žádným velkým zlem: peníze tot celkem
hloupost, má-Ii kdo zdravé údy a oci, muže jich vždy nadelat

d,Pst. Zdravý clovek vždycky sí vydelá tolik, kolik potrebuje.
Já jsem byl cukrárem, kucharem, železnicním úredníkem a
vždycky jsem si ješte neco nasporil. Velkým bohatstvím je
možnost nakládat volne svým casem. Ale co je témer naprosto
ncmožné, to je zjednat si duševní neodvislost. Této neodvislosti
jsem si umínil dosáhnout vuc.i všemu a proti všcmu. Stálo mne
to dvacetileté úsilí. Aby se pomery v tomto vzhlede zlepšily, j e
nutna predne rovnost vzdelání všech stupi1u;
r o v n o s t d o cíl e n á 1>e z p I a t n o stí, bez to hon e n í
ú p ln é c i v í I i s a c e. K tomu pati'í také zkrácení pracovní
doby, je-Ii práce duchamorná, což se nekdy prí :lZí, pres všechen
pokrok její techniky a mechanísmu. Dlužno konccnJe zjednat
krásný soulad tela a ducha, ale nezabihat pri tom, ncupadat do

krajností dnes tak castých. Sport nutno omezit, jakmile jeho
lll'wozování jde na újmu duševní bystrosti, ponevadž telesná
cvic~ní nemaj í mít cílem ohrožovat inteligenci, nýbrž ji roz
Yíjet. "lJuže, odolnost tela vuci sportovním cvicením není kaž
dého dne \;í.ž. V clovcku je snad tolik lidí, kolik v roce dní. To
platí o všech oborech a v oboru telesném obzvlášte: já cvicím
denne z rána PUlching ban, a vidite, nevydržím cvicit každý den
stejne dlouho.

- Jste tedy sportm"em?

- Ano, toi jeden z ll,!ch konícku. V BelleviIle r. 1900 jsem
založil' na ústave mezi žák; odbor boxeru. V Anglií jsem žil
sedm let a zabýval jsem s,- tam hojne sportem. Anglicané
telesná cvicení prehánej í.

- Mluvil jste pred chyíIí o pm"'\ání. Smím se otázat, jak
jste upravil svuj život?
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- Jednoduše, vstávám o páté a až do obeda pracuj i o svých
knihách. Odpoledne si vydelávám na l.ivobytí.

- Je pravda, že Vás objevil Péguy? On prece vydal nejdríve
))Marée fraiche«?

- Ne. Vše udelal Paul Desjardins, profesor v Sevres, který
vydal Masée oiraiche poprve ve vestníku Jednoty pro hledáni
pravdy.

- Druhý díl knihy G e 11s vy jde brzy v revue E u I' op e a

pak knižne v edici Nouvelle Revue Fram;aise. Dokoncil jsem
práve novou·knihu cyklu la Peine des Hommes (Lidská lopota) :
L e Li n. Jeto historie ženských šatíL Víte, že v rade techto

knih snažil jsem se vylícit tvárnost, psychologii a záliby lidí
práce.

Verte mi, pravá nefalšovaná velikost cloveka tkví konec koncu
prece jen v tom, že delá dobre svou práci. Nadšení není nutné,
ale nutIla je profesionelní svedomitost. Nadšení je jen vzkypení
temperamentu. Rychle zase mizí a clovek si pak nutne pripadá
nejak menším.

Stará láska k svému remeslu je i navzdor spolecnosti zárukou

sociální zdravosti. I v tom nejopovrženejším zamestnání obratnost
vlastních rukou plní nutne každého cloveka jakousi mírou hrdosti.
Kdyby každý opovrhoval prací, jako povaleci, a delník nevložil
do své práce trochu víc než k cemu je striktn<: nucen, nehledaje

v ní žádného duševního uspokojení, tu zahálka a mravní hniloba
znicily by národ beznadejne propadlý.

Lugné Poé dostal od mne kus, který bude hrán príští zimu
v divadle Oeuvre, La Maison (je to historie obchodního domu).

Preji S\ ješte asi dvaceti let klidu, to není mnoho, vidte, a to

mne postaCí, abych dokoncil a prehlédl )}Lidskou lopotu«, která
obsáhne asi tricet svazku.

Vdecím velmi mnoho kritice, i když je zlá; diky jí poznávám
lépe chyby, jichž jsem se mel vystríci a jich bych se byl zcela
jiste uvaroval, kdybych byl mel štestí být graduován címž rOz
umím štestí být úcastell! toho volného mnohostranného vzdelání,
prístupného všem detem chudých lidí, o kterém jsem se Vám
zmínil pred chvílí - ale i tak se nevzdávám nadeje, že vytr
valým úsilím podarí se mi do'vésti své dílo k zdárnému konci.
Hledte, kde už s ním jsem ...

A pan Ha.mp otevírá skrín: ))Jetu celá )}Lidská lopota,« praví

mi s rozechvením, které na mne udelalo hluboký dojem, s roze
chvením statecného rolníka, který, dospev k souvrati, obrátí se,
a prehlížeje rovnou a hlubokou, práve vyrytou brázdu, zapomíná
své únavy.

Vše jsem prepracoval, hovoril dále, stránku' za stránkou,
rádek za rádkem. Opravoval jsem, zkracoval, pripisoval, vy
naložil jsem slovem všemožné úsilí, abych své dílo se zretelem
k príštím vydáním co nejvíce zdokonalil.

Stanul jsem na nekolik okamžikit v uctivém tíchu pred touto
dokorán otevrenou skríní, v níž kupily se na sebe malé, peclive
svázané a nápisy oznacené svazecky, výmluvná svedectví ušlech
ttlého, nezlomného úsilí.

Pierre Hamp zavrel zase skrín. V té chvíli pripadlo ml, ze
mane hledám na jejích krídlech vyryté nápísy: svedomitost,
vúle, práce, vytrvalost; neboi' té minuty vše to pan Hamp pro
mne zosobnoval

Pred odchodem obrátil jsem se nan s dotazem po jeho oblí
bených autorech.

- Ted práve probírám se znovu Bossuetem a Josefem de

Maistre, ale moji nejmilejší jsou tri: Rabelais, Montaigne a
I_a Fontaine, velký, sociální a humanistický spisovatel klasické
áoby. Autori, k nimž stále se vracím, jsou také Paul-Louis
Courier, abbé de Lamennais, a paní dt Sévigné. Ostatne vidíte,

že také muj 'výtisk )}Provinciales« a )}Imitation«*) nevyhlížejí,
jako by u mne odpocívaly "v knihovne ...

Hodina vlaku se blížila ... Rozloucil jsem se s roztomilou

vilou Bourg-la-Reine, kde Pierre Hamp, muž z lidu, premítá

o »Lidské lopote« a vytvárí ve svých dílech o práci a o delnic
kých davech tak nevyrovnatelný obraz ))života zamestnání lid
ských po stránce technícké realíty".

Precetl jsem znOvu Le Rail, Marée fraíche et vin de cham

pagne, Les chercheurs d'or, Le Cantique des cantiques; pres
všechny námitky, jichž nelze ušetriti jeho sloh, shledal jsem
v tomto díle tolik ušlechtilostí, tolik svedomitosti, tolik opravdo
vosti, že po mém soudu bude cteno velmi dlouho; a pochopil
jsem pak lépe vtipný výrok, který uklouzl Tristanlt Bernardo\4
po prectení knihy Le Rail: ))Ten ubohý Zola, který se považoval
za realistt.tiJL.

v
Zivot a instituce

Franta Kocourek:

Studenti a studentky, jací vlastne jsou.
1.

»)Naše mládež je mravne zkažená a

zpustlá.«

))Myslím, pane kolego, že se pomery
v prumeru vzato uklidnuji a vše se vrací
do normálnejších kolejí. Možno ríci, že
se jeví zlepšení ve výsledcích vyucování

i chování poslední dobou.«

))Ješte nikdy, pane kolego, jsem nemel
takové lajdáky a nemravy, jako nyní.«

Ucinit si približne správný obraz o našem student
stvu je težší, než by kdo myslil. Kdo by si dal práci
s porízením jakéhosi fotografického alba o tomto the
mate, s porízením obrazu mnohostranného a proste dQ
kumentárního, narazil by na odpor všech trí intereso
vaných živlu: na odpor vetšiny žáku, rodicu a profe
soru. Thema je živé, dotýká se prímo i neprímo vlast
ne celého našeho národního života soukromého a ve
rejného. Ponevadž je v mládeži »naše nadeje« nebo
»budoucnost národa«, není práve nejvdecnejší zjišto
vati fakta o stavu studentstva. Borí se tím urcité ustá
lené mínení, porušuje se normál, k nemuž se došlo lec
kdy povrchní cestou, normál, v jehož okruhu celkem
spokojene lze žíti. Zjištováním fakt se nadeje národa
objevuje v mnohých prípadech po certech málo na
dejnou a múže vzniknouti protest proti pravé tvárnosti
takové »)naší budoucnosti«, zvlášte uvážíte-li, že všeliké
okolnosti tohoto kolektiva dorustající inteligence se te
prve v budoucnosti náležite rozvijí a uplatní. Je pro
blematické ukazovat, že na príklad z triceti studentu
I8-2oletých jsou jen tri pohlavne zcela zdrženliví,
21 z nich že je jen onanistú, I že se oddává jen prosti
tuci, 5 onanii i prostituci. Ješte odiósnejší je naznacit
neco podobného o studentkách, kolem nichž prese
'lšechnu moderní prúpravu (moderní tance, maškarní
plesy, zpusob hovoru o techto vecech ve spolecnosti)
stále ješte se hledí udržet dekorace. Je nepríjemné zji
štovati, že student je casto trojí bytostí, jedqu že hraje
pred rodici, druhou ve tríde v neprítomnosti profesora

*) Letres provinciales od Pascala, T. Kempenský, Imítatio
J esu Christi.
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a tretí pred profesorem - a že ke ctvrté bytosti, t. j.
k sobe samu, se vtlstl{e málokdy dostane. Atd.

*
Dobr)'m prllkazním a dokumentárním materiálem

jsou studentské deníky. Jsou totiž také studenti-asketi,
kterí už kvartou pocínaje dovedli vedle detailních po
piSll a obdivování lyceistek zaznamenávat nezištne prí
hody a postrehy o škole, o spolužácích, vyucování, pro
fesorech, atd. Takové deníky jsou zajímavé bezpro
stredností, beznárocností a lapidárností prostoty. Tre
uaže byly psány nekdy naivne a prekotne, podávají nej
výstižnejší obraz. Jsou v techto denících zachycovány
dojmy prímo v den, kdy se dostavily.

*
Profesori by také mohli shromáždit materiál. To

však vyžaduje typu profesora, který je prítelem žákll,
typu, jenž by mel být samozrejmostí a pravidlem.
K vetšine profesoru nemají žáci zdaleka takovou dll
veru, aby jim sverovali »to nejhlavnejší«: neco bližšího
o sobe, o tom, co v jejich nitru vre krásného, obávaného
a mucivéhQ. Profesori tuto stránku ignorují dllkladne
a témer soustavne. Profesor, který se o žáky stará ve
dle predpisu také v tomto nepredepsaném smeru, je po
važován ve sboru obycejne za cloveka, kter)' se minul
s povoláním. Za typ, nepatrící do dnešní školy. Za
idealistu-blázna. A tak vetšina profesoró neví, cím je
jich sverenci, studenti a studentky, skutecne žijí. Platí
to ostatne v míre jen trochu menší také o rodicích.

*
Studenti a studentky! Odpovezte nám na otázky:

KterÝ predmet máte nejradeji? Které knihy doma
ctete? Které se vám nejvíc Jíbí? Jak casto a na co cho
díte do divadla? Kdy chodíte spát? .. '. Tak a podobne
se ptal obežník, rozeslaný po všech stredních školách
CSR. Byl jiste pokrokem na ceste zjistit stav vecí. Ale
zustává tu mnoho neúplného, nepresného a docela i ne
správného.

Dáte-li si jen trochu práce se srovnáním údajó vy
pineného obežníku a skutecnosti, presvedcíte se o tom.

Zpllsob vypli'lování školních rubrik má urcitou ustá
lenou tradici a bylo by nutno patrne zmenit ducha ško
ly, aby se zmenila tato tradice. Na konci roku se zod
poví dávaj í otázky na pr. o sportu. Profesor se ptá:
Kdo jezdí na kole? Hltlsí se jeden. Druhý. Ti dva sku
tecne jezdí. Ale za vterinu se jich hlásí 7, kterí nejezdí.
Proc se tedy hlásí? Protože je to školní obežník pro
ministerstvo nebo zemskou školní radu. A co má de
lat profesor, když na otázku: »Kdo jezdí na koni?«
zdvihne ruku celá trída až na tri notorické poctivce,
kterí nerozumejí kráse veselé chvilky?

Obežník již dríve zmínený se zodpovídá na pr. v ho
dine trídního, který ucí mathematiku. Profesor SIce
Jlemuže zjistit, kdo jak odpovedel, protože je na pr. do
voleno, aby odpoved' napsal i spolužák (otázka ruko
pisu). Ale co naplat! Zní-li otázka: »Kter)' vyucovací
predmet máte nejralleji?« odpoví vetšina trídy: »Ma
thematiku«, protože tomu predmetu trídní ucí. Tato
odpov.ed' platí, slouží za materiál ke statistice, i když je
profesor i »verejnost« presvedcena, že na gymnasiu' je
mathematika smrtelne nenávidcna.

»Které knihy ctete nejradeji?« K vartánk~ se poch,)
pitelne neprizná k »Decameronu«, kvintánka se neprizná
k »Harémóm kouzla zbaveným«. Z jin)'Ch zase dllvodll
zapre jiné autor):: W olkera, Seiferta a Horu neuvede
sekstán z loyality k ceštinári, který je statecný a sdíln)'

národní demokrat, kted nade všechny básníky miluje
l-lálka, Zeyera a Sv. Cecha »krome nekterých jeho
básní, kde struna sociální zatlacuje strunu národní«,
V oné trídc se tedy u n i s o n o odpovedelo vzhledem
k ceštinárove blaženosti: »Ctu z básníku nejradeji
lIálka, Zeyera a Sv. Cecha.«

V otázce návštevy divadel je na pr .. težko se divit,
když sekstánka odpoví, že chodila na »Maryšu«, »Ja
nošíka«, »Prodanou nevestu«, »Psohlavce« a podobné
hry zarucene chvalitebné a celonárodne. prijaté, ale
když zamlcí, že videla dvakrát za sebou »Lulu« (»a že
to bylo desne rádný, dete se hol-' podívat«).

Kvintánovi nebo sekstánovi ani nenapadne vyzradit
na sebe, že i dvakrát t)'dne tancí do noci a v masopuste
nekolikrát do rána, a že jsou dny, kdy prijde z tanecní
síne rovnou do školy. Ve tríde to ihned oznámí s ná
ležitým gestem obvyklosti a \zapracovanosti, ale na
otázku obežníku, kdy chodí spát, odpoví neochvejne:
»Každ)' den v 9 hodin.« Nebot je kozákem stredoškol
ským do té míry, aby vedel presne hodinu, v níž dle
školního a domácího rádu má spát.

Vyph10vání obežníku bylo casto umluveno korpora
tivne. Nekdy proste jeden ze siln)'ch jedincú diktoval
celé tríde, nebo posílal pod lavicí písemné kategorické
instrukce, jež kolovaly. Jsou tu ješte mnohé jiné mo
menty, jimiž se dá vysvetlit,· proc výtežky podobných
obežníkó j 'ou prozatím velmi problematické a proc si
podle nich nemllžeme predstavit, jak studenti žijí. Je
to zpusob prec jen ofi5=ielní a starou školou zavánející.
Bude nutno použít methody pronikavejší a snad od zá
kladu jiné. Apelovat na vyspelost a poctivost studentú
je dobré, ale je lépe pochybovat o správnosti údajó stu
dentu, žijících v ovzduší dosavadního školství a opatrit
si materiál jinou cestou.

Nebot studenti a studentky jsou ch1es ve velkém
poctu obeznalí v nejmodernejších taktikách, proti nimž
je taktika paedagogll tak težkopádná (i pri nejlepších
úmyslech obratne se informovati), jako 'iI40kilogra
mová stráž bezpecnosti, stíhající lupice ve filmové gro
tesce.

-x-

V dnešním cl[ll1ku VSlmneme si po merll, jež se pri
dobré vuli dají nazvat politickými pomery. Materiál,
z nehož zde cást uverejnuji, jsem shromáždil jednak
sám, jednak mi pomohlo nekolik studentú a studentek,
jejichž jména chci uvést až na konci celého clánku.
Materiál o politické stránce studentstva, jehož skizza
následuje, je sebrán celkem z 12 rúzných pražských
stredních škol (i dívcích). Ve clvou skupinách jsou za
stoupeni také kolegové a kolegyne z vysok)'ch škol, o
Jejichž prostredí bude podle možnosti napsáno jindy
·,-íce.

r. RES POLITTCAE.
V oktáve jistého gymnasia z 30 hochll byli dva ko

munisté, 10 nároclních demokratll. Ostatní nevybar
veni. Ústav leží ve stredu Prahy. To znamená, že
jeho žactvo je témer výhradne z rodin meštanských.

\Periferie je tu ve 4 trídách vyššího gymnasia zastou
pena jediným studentem - a ten je synem tovúrníka.
Živel predmestí byl tak nezvykl)' v tomto ovzduší, že
se i jemu ríkálo: »kouká ti sláma z bot«. Práve proto.
že na tomto ústave nebyly zastoupeny delnické vrstvy.
bydlící v predmestích (Vysocany, Libell., Smíchov, Ko
šíre, Žižkov a pod.), byl ústav jednostranne politicky
naladen. Nedelo se nic. A když, tedy spocívala »politická
akce« v tom, že trída cinila zurivé výjezdy proti komu-
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nistovi. (Komunistu, soc. demokrattl a csl.' socialistll
bylo ve všech trídách vyššího gymnasia organisován,)
12 dohromady. Prevrat v r. 1918 ponekud rozproudil
zájem o verejné otázky. Politická vibrace dostala rych
lejší tempo, ale výslednice vyznelét formou typicky
pražskou: štvaní proti židtlm, Jemcllm a socanum,
štvaní, pri nemž se projevovala idylicnost a primitivism
nikterak se neodlišující s obdobím predprevratov}'m.

Rodice techto studentu jsou príslušníky stredních
vrstev. N ormál: Není tu velký kapitál; není tu velko
prumyslníku a velkoobchodníku. Jsou to obchodníci,
živnostníci, úredníci státní i soukromí, domácí páni
atd. V nekterých prípadech je vetší jmení, ale nic
opravdu nad normál. Z tohoto stavovského momentu
plyne, že mají také normální smýšlení národne demo
kratické obvyklé r2-že. Doma se o politice hodne mluví,
t. j. nadává se u obeda nebo u vecere - krome slav
nostních soustavnejších príležitostí. Nadává se na
všechno neprátelské nár. demokracii, t. j. na vše, co
není prímo kredem Jár. Listu a revolucnejší N ár. De
mokracie. Odchylné politické sm)"šlení od smýšlení
rodicll je bílou vránou.

Profesori na tomto ústave byli organisovúni národne
demokraticky a 2 klerikálne. Ti nevyjasnení projevo
vali náklonnost oprít se o svou nestrannost jako o mož
nost ukázati se v nejaké kritické chvíli stoupencem
národní demokracie. O politice se na tomto ústavc
~kolO vubec nehovorilo, ani v predmetech tak láka
v;'ch, jako dejepis. Jedenkrát se stalo, že latinár se
v oktáve zeptal, kdo cetl Marxe. Zjistiv, že jenom
jeden, vyslovil prekvapení s tendencí litovací a trída to
nemohla pochopit. Byl to ostatne nový profesor.

Jsou-li všechny tri vrstvy (žáci, rodice a profesori)
tak solidárne politicky naladeny (šlolníka nevyjímaje),
je mrtvo. Stojatá voda.

-x-

Na jiném ústave (vinohradském): Celkem vzato
v každé tríde bylo z 30 žáku 25 nár. demokratu. V sep
time vedle techto 25 »bezpecne orientovaných« byl 1
csl. socialista. Za to se stydel a zapíral své presved
cení. 1 agrárník a 1 soc. demokrat. Politického uve
domení však vlastne nebylo. Bylo vše jakoby odu
mrelé, bezkrevné, slabé. Na tomt ústave (jako na
stredních školách témer všude) se provozuje de facto
nezakrytá agitace pro národní demokracii ve velkých
rysec.h. Profesori tu vykonávají veliký vliv poli~ický
pri ruzn)'ch príležitostech (typické je to pri probírání
nejnovejších ceských dejin, pri otázce ruské, pri ce
ských komposicích, atd.) Ackoliv bylo politisování
zretelne zakázáno, prece v septime a oktáve se dali
mnozí organisovat v Mladé gener. nár. demokracie a
nosili odznaky. Neco podobného se strany socialistu
je na ústave nemyslitelno bez tragickéh€J konce, spocí
njícího v »kuli« z mathematiky nebo v karceru za
vyrušování atd.

Nejvetší zkroucen ci mezi studenty jsou v politickém
ohledu synové menších remeslníktl, malých úredníktl
atd. Tech, kterí chtejí, aby aspon jejich synové byli
velk}'mi »pány«.

Na socialism tu panuje názor »N ár. Listu« (v Ru
sku pojídají .deti, ženy ~sou tam spolecné, a pod.).
Profesori o socialismu nemluví, z téhož dtlvodu. Ne
schopnost debaty všeobecná. V sekste byly jednoho
dne na tomto ústave provedeny politické volby. V pre
stávkách se agitovalo, každá ze stran ve tríde zas tou
pen}'ch mela svého recníka. Zacalo to karikaturne, ale

rozproudilo se to vážne. Za nár. dem. mluvili 3 rec
níci, za agrárníky I, I klerikál a 1 sociální demokrat.
l{ec tohoto socialistického prllbojce hyla prerušena vý
kriky: »Dej mi púl kabátu, když jsi' socialista!« 2.
»Všichni socani jsou vol()vé.« Zvítezila ovšem nár.
demokracie. Vznikl-Ii nekdy pokus o debatu se strany
slabé trídní petky (t. j. cásti mimo nár. dem.), koncí
valo to obycejne v}'roky: »N o víš, ideje sou dobrý,
ale lidi pro takov)' veci nejsou vychovan}', musjme
pockat, až to vyspeje.« (Moment evolucn'.) Nebo:
»A nazdar socialisto! Máš chleba-3 máslem, dej mi
ptll! Fasoval si prej dvacet kác? Dej sem podíl!« atd.
Do prevratu byl pojítkem témer všech studentu i na
tomto ústave naciol).alism, o nemž se mnoho a vášnive
mluvilo.

»Zájem o vere]né otázky. Z pocátku podvedom}",
pozdeji uvedomelý a sice vlivem doby. Pracovalo se
ve smernicích nacionálne-revolucních, neorganisovane,
každá trída pro sebe. Všechno bylo neseno duchem
jednotlivce nebo jednotlivcu, kterí ovládli trídu a ne
hyli práve nejkvalifikovanejší a nejlepší. Vyhraneného
pomeru k politice nebylo až do seksty. Ten krystalisuje
myslím v dívcím svete až v pozdejších letech a to ješte
jen u jednotlivých povah. V sekste však nás zastal
prevrat (1918) - bylo tu mnoho nových snah, pre
devším chut a vule sborit všechny staré rády ... Vy
hranilo se sociální cítení, mnohé z nás pocaly pracovat
v Cerveném Kríži. V septime a oktáve jsme inten
sivne prožívaly plesbicit na Tešínsku. Zájem ten roz
nítil náš profesor L. D., který se na Tešínsko dostal a
posílal nám odtud zprávy. Nacionalismus se dostává
ze stadia výbojnosti a nedotknUtelnosti, ale je tu.
U nás se politická vyhranenost nedostavila ani v ok
táve, krome dvou prípadu {komunistky). Jinak byla
naše trída politicky bez V} jimky neorganisovaná a na
celém ústave jen nekolik kolegYl1 se clalo organisovat.«

(Z dívcího ústavu pražské~o.)

Ze skupiny 30 studentu r8-2oJetých, je 7 prísluš
níku organisovaných v nekteré strane. Z toho 3 cetli
a aspon ponekud studovali program strany, 4 »se drží
celkov}'ch smernic«. 21 sympatisuje s jistou stranou
(program znají 3), 2 studují politiku jako vedu, pri
tom jsou stoupenci socialismu, ale nejsou v žádné par
taji. - Politiku aspol1 džbánkovou z techto 30 stu
denttl delá každ}'. 4 sympatisují s jinou stranou, než
jejich rodice, 26 drží s touž, jako páni pestouni.

Co je socialismus, neví vlastne z techto 30 mládencu
Ir. Jsou vetšinou vychováni z domova k šovinisti
ckému nacionalismu, jehož jménem nadávají na so
cany. 5 cetlo nekolik informacních brožurek o sociali
smu a hlásí se k forme »positivního« socialismu evo
lucního. Vykládají socialism ze stavovsk}'ch a financ
ních rozdílu, nad než kladou zájmy a ideu nacionální.
Jeden z nich je komunista z presvedcení a prijímá ko
munismus bezv)'hradne jako svetový názor. 2 jsou so
cialisty bez knih a bez stranického programu, chudí
synkové z pražské periferie, kterí se již dnes sami živí
a znají ústrk i výsmech. Credo jejich socialismu je

. touha po príští spolecnosti lidí-bratrí bez útisku a bo
lestí. Za tímto ideálem jsou odhodláni jít krví, ohnem
a mecem. I prohlásil socialism za žaludecní otázku.
I se: zabýval socialismem jako theorií národohQspo
dárskou, ale je presvedcen, že práve po této stránce
je neproveditelný. Filosoficky je pro neho socialismus
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bez významu, protože ~verí nábožens~~. 2 stu~ují ~o
cialism podrobne vedecky a oba se hlasl k forme socla~
lismu státního. 2 jsou proti socialismu, jejž. poznah
jako marxism. Ostatním formám n~prizn~vají dost~
tecné myšlenkové šírky a od marxismu je ,odpuzuje
jeho materialism. I syn chudých rodicu z pražského
predmestí; privydelávající si kondicemi, odn:-ít~. so
cialism, protože v nem vidí náboženstv~ nenávI~tl. 4. ~e
socialismem vážne zabývali, pojali ho jako, ryzlpolttl
cum a stali se nadšenými stoupenci sociální revoluce.
Odklonili se však od socialismu pro. mezinárodnost
jeho, chápanou jako nenárodnost a protinárodnost.*

Pomery v jedné dívcí oktáve. Organis0.v~na ~ení
žádná. Není tam vubec stanoviska k pohtlce, JSou
v tomto ohledu bez vztahu, nezaujímají samostatného
stanoviska k politice, protože prý jí nerozu~ejí. ,Ro
dice jsou vetšinou príslušníky nár. demokraCie. O ko
munism je zájem z podivuhodné ,a prirozené príciny:
Jsou poblázneny do Wolkera" Píšy, S~iferta a ctou
horlive jejich básne. Jedna profesorka je soc. jdemo
kratka, casto projevuje chut hovorit o politice, dala by
se strhnout, ale vcas Ise vzpamatuje.*

Ze skupiny 10 studentek 16-19letých je 'I organt-
sována, 9 sympatisuje s nekterou stranou. Program
»své« strany, znají 2, programy jiných stran I, o pro
gramu nemá ponetí 7. Tenor odpovedí o socialismu:
I. Socialismus nutno rešit citem. Zabývat se jím ve
decky je, paradox. A každý at pocne u sebe, ve svém
okolí! 2. Nato jsem hloupá. 3. Mne se problémy so
cialismu prímo nedotýkají. Nemám práva o nem, mlu
vit. 4. Je to velká myšlenka lásky. Myslím, že bych
pro ni dovedla, mnoho obetovat. 5. Socialismu nezná
me. To, co hlásají a provádejí socialistické strany, se
mi protiví. 6. Nacionální založení vylucuje u mne my
šlenku na socialism. 7. Socialismus je otrava, nejhorší
hrích na zdravém národním ,cítení. Proto je nutno
proti nemu bojovat! 8. Me socialismus nudí. (Vedecký
socialism nezná a obrázek sociální bídy je jí, odporný).
Mladý clovek se nemusí týrat ošklivým. Má právo jen
na krásné a. radostné. 9. Povídejte mi o necem jiném 1
Tomu nerozumím a nemám chuti rozumet. 10. Neroz
bírala jsem socialism vedecky. Ale líbí se mi a. verím,
že zvítezí.

Tytéž dívky lY témž poradí vykládají své stanovisko
k nacionalismu takto: I. Nacionalismus je neco sil
nejšího v nás. Neubráníme se mu. 2. Ceška budu
vždycky. 3.. Z poctivého a nefanglickárského naciona
lismu smím brát jen hrdost. Jinak bych byla nafou
kaná. 4. Nacionalismus je krásný. Ale dnes jsem nad
šena I socialismem. 5. N acionalism je každému z nás
vrozen. Líbí se mi, pokud není šovénský. 6. Nemluvte
mi o nacionalismu. Vždyt mu podléháte také. 7. Na
cionalism je I jiste síla. Ale zdá s~ být proti socialismu
neco užšího a snad i nižšího.

*
»V sekunde jsme mely profesorku, která v nás pro-

bouzela vlastenecké cítení. Hltaly jsme každé slovo,
nebála se p.red námi mluvit,a toho jsme si velmi vážily.
Hodiny ceštiny byly pro nás hodiny uvedomení, nebot
v nich dala nám profesorka vytušit, co. se deje kolem
nás doma i za hranicemi a živila v nás víru v naše
vítezství .... V tercii odebíral se »Mladý republikán«
(o nem ješte uslyšíme), mnoho se debatovalo a dokonce
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i o bolševismu, my, terciánky! Lpe,l~ jsn;: ~od~e na
vnejších vecech" ale ,nebylO !O pro nas dalsl VYVOJbez
významné.« (Oktavanka Mmervy.)

*
Obrázek septimy jiného dívcího gymnasia .z. roku

1924: NovinYv,se n~nosí v!i~e~ ,žádn~. O pohtlce se
nikdy nehovon. Am o verejn~ch u~alost~ch se .ne
mluví. Ani Hilda Haniková, am benzm, am, pan POlret
jimi nepohne. Božský klid.

'*'

Cetba casopisu. Noviny b~ly dríve na stredních šk~-
lách vzácností a žák, který je. prinesl do trídy, plahl

za cosi vyššího a n,adprumerného, v jisté~ smyslu c:~
školy emancipovaneho. I tu byl .konec valky, I. maJ
1918, prevrat v ríjnu.a pozdejší ?~álosti vvzpruhouv.a
vlastne revolucí ac ne všude stejne. ,Pozad~vek pn
blížit studentst~u v'erejný život znamenal . ,'edevším

požadavek, ~by do ško~ byl?,. vp,uš~eny poli~ic~é ca~o
pisy ,zároven s kulturne-pohtlckyml revueml, cas9plsy
sportovními, obrázkovými mesícníky, atd: V dobe po
prevratové snahy o stL~~entsk~~ ,samosp~avu, ,snad .na
všech ústavech byla znzena Cltarna. Nektere ,z ntC~
byly vybaveny s prekvapujícím rozqledem a ~bratnc:st~.
A byli to septimáni, v nekterých prí~ade~h., Iv~ekstam,
kterí cítárnu založili a kterí se staralt o jejl ZIVOt.Co
scházelo, nebyly casopisy a síly;.k jejímu vedení: a!:
ctenárstvo. Ne, že by nebyl zajem: Bylo tu temer
u všech studentu mnoho uprímné touhy po cetbe, po
rozšírení, obzoru, po informaci o verejných událostech,
atd. Mezi snahou a skutkem a návykem skutek syste
maticky nebo aspoI1 v neurcitých lhutách ojJa.kovati je
však u studentu. jistá vzdálenost - nekdy .len krok.

A na prekonání to~oto ~rtvého. b??u .záldí, .. -:- ~o~
je vecí organisátoru. TI se Objev111 jen VYjlmeCne
schopnými a tak i osud studentských cítáren je ve sta
diu likvidacním - tech, o nichž to neplatí, je velmi
málo.

Zmena nastala po, urovnání reformacní horecky
v tom smyslu že se do trídy v prítomné dobe nosí
skoro pravideine žurnály. A pujcují se. navzájem
aspoI1 mezi temi, kterí snesou poznámku, že názor ná
rodních demokratu nebo csl. socialistu, není jediným
svetovým názorem. Svého casu (19Iq-1922) se ~ilne
ctla »Tribuna«, vedle jiných duvodu také proto, že
byla jeden z prvních casopisu, který si všímal celkem
soustavne a nezávisle studentských otázek práve ak
tuelních. Vecným motivem byla »Politika«. Ct!a se
s nadšením Yvonna, zvlášte partie s nejakým bližším
vztahem ke smekání klobouku neho k všeli jakým kom
binacím dámského šatstva pocínaje spodn1m prádlem
a konce ,klobouckem, od osmiletých devcátek až do ne
dozírna dámského veku. Tsou vášniví ctenári »)Národ
ních Listu« a v nové dobe zacíná pronikat »Rudé Prá
vo«, které se stalo v posledních mesících hledaným hlav
ne pro pikantní odhalování retezce afér a pro rovne
vedené útoky na všelijaké nadrízené živly. Z duvodu
iiné pikanterie :se horlive cte »Pražský lIustrovan:)T
Zpravodaj«, zvlášte na ústavech dívcích. Jsou mezi
studenty lidé, kterí prinesou nekdy do školy »Vecer«
pro g-eniální nadpisy clánku" z podobné príciny »Praž
ský Vecerní k« nebo »N árodní Demokracii«. To už
ov'šem vyžaduje schopnost humoru a humorem práve
vzhledem k politice, studenti málo oplývají. Na dívcích
ústavech se cte nejvíc Milena v Národních, Yvonna
v Politice, tamže Pakostovy" feuil1etony, Modní Tri-
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vování »prí- r minulosti". Jsem hluboce presvedcen, že o I11C

jiného než o tiskové pormy a jich obhájení proti novému zá
konu. Pokládám p. docenta trestního práva dra Jaroslava Strán

ského za velmi povolaného k tomuto úkolu, co mne však hnete,
tot dvojnická jeho methoda v tétol pri. Jako vedec by nemohl po
mém jasném dukazu, že žaloba' Ždárským na Machara podaná,
byla nejsoukromnejším sporem jednoho clena redakce s Ma
charem, znova tvrditi, že to byl proces »Nar Listu«, kdyžte ža
loba podána byla z rozkazu dustojnické cestné rady žalobcova
pluku. To muže tvrditi tolíko zásadní protivnický - publicista,
jímž se dr. Jar. Stránský na novo prohlašuj e a proti tomu není

odvolání než k zdravému úsudku nestranného ctenáre. ~ emuže
tak tvrditi však ucenec-právník zavázaný nejkorektnejší akribií.

Jest však více než pochyb no, prospeje-li své thesi jako vedec

i když vede proces »Ždárský ca Machar« jako prukazný motiv
these. Predevším dlužno nespoušteti zretelc z toho, že ac Machar
osvobozen, prece dosáhl záložní porucík Ždárský naprosto' vý-

. sledku, cestným soudem plukovním na nem žádaného, sic jinak,
kdyby totiž byla dala pOIrota v meritu urážky za pravdu Macha
roví, byl by býval Ždárský pozbyl svého dustojnictví. Avšak

cestná rada plukovní naši logiku nezavazuje, dobrá! Než každý
praktický právník, ba každy nestranný laik - k nim lvšem nelze
pocítati ani jednoho z nactiutrhacu, jež p. dr. J. Stránský jmé

ncm uvádi, - videl, že Machar osvobozerr nikoli proto, že by
mu byla dala porota za pravdu v meritu urážky, nýbrž proto,
že prubehem lícení nad slunce jasneji dokázáno, že se urážka
at právem ci neprávem C. Ždárského ni j a k t ý k a t í ne
m o h Ia, ponevadž nikdy nenapsali ani proti ani pro posítivní
cí jakoukoli jinou politiku ceských poslancu ni jedíného sluvka.
Na tom také založen byl nejemfatictejší duvod obhájce dra
Boucka, jenž ve svém playdoieru znova uvedl, že na lavici ža
lobcovu nenáleží C. Ždárský, nýbrž nekdo jíný, totiž já, níže
podepsaný. Kdyby byla porota po takovém dukazu nepríslušnosti
žaloby osvobodila žalovaného proto, že dává žalovanému za

pravdu, byla by se dopustila eklatantní krivdy na žalobci, tím
více, že sám žalovaný i jeho obhájce a dnes také dr. J. Stránský
jest presvedcen, že se ho at pravda ci nepravda Macharova tý
katí nemohla. Pan doc. dr. Stránský tvrdí .- že se této krivdy

dOllustila a publicista dr. Stránský podpírá takovýmto krivým
verdiktem výhradu porot pro vecí tiskové. A má-li co do motivu
tehdejší poroty pravdu, tím hure pro jeho thesi!

Proc jsem já, dnes jediný clen redakce N. L. z onech trí, jichž
se urážka Macharem nakrásne týkati mohla, tenkrát nežaloval,
o tom nekolik zevrubnejších slov, ježto minulá moje, príliš vše
obecná zmínka jak patrno nestacila. Slova ta jsou na mne' vý
padem p. dra Stránského vynucena, což mi budiž omluvou vuci
každému, kdo by se snad jimi cítil dotceným. Uvedl jsem své
duvody v obšírném zaslánu v »N. L.« Tenkrát mel list, v nemž
Machar svou urážku otiskl, práve za sebou éestnou aféru, nej
sensacnejší politický serial, který do té doby v Cechách byl tocen.
Zžíravá prímo ironie osudu tomu chtela, že mne pred soudnou
stolici porqty ve veci Macharovc pohánel muž, jenž ve zmínené
afére obvinoval šéfa lístu, v nemž Machar svou urážku tiskl,

z kridy a to ve výkonném výboru strany, jehož byli oba cleny;
že mne ze svého místa apostrofoval obhájce druhého clena téhož
.•..ýkonného výboru, Machara, jenž list, v nemž svou urážku
tiskl, místem nazval, v neml. je nahromadeno svinstva až do

tla ... nehlede ani k jiným vzájemným urážkám na ctí, z nichž
se verejne natož soudne nikdy neocistili, ježto by takové ocišto

vání znamenalo, tahati tyrpán s tela i s kuží. Pravíte, že tyto
urážky nikdy vysloveny nebyly? Já netvrdím opak, ale že se
staly, tvrdí jiný bývalý· clen téhož výk01U1ého výboru, dr. Cha
lupný a sice ve velmi rozšírené brožure. A ej hle! Ani »Cas«, ani
Macharuv obhájce, ba ani Machar sám neposkytli porote príle
žitost, aby vyjádrila jiste jednomyslnou ošklivost nad nemrav

ným a dO'tech dob v Cechách neví daným divadlem, jehož oponu

15. kvetna 1924.

Poznámky

Ke sporu Macharovu s Nár. Listy.
Spisovatel pan K. M. Capek-Chod mne píše:

Vysoce vážený pane!

Dekuji Vám za otištení mého dopisu o sporu Nár. Listu s Ma

charem, ale druhý Váš clánek o »Tisku a porotách" otištený _

jak díte - dríve než se muj dopis octl ve Vašich rukou, nutí
mne ku další ztráte Vašel?o i mého casu, ac-li budete i tenkráte
tak loyalni a doprejete i temto mým poznámkám v Prítomnosti
místa.

Predevším musím sama sebe opraviti v otázce vedení ceského
oddilu pri tríumfálním pochodu fr. armády Vítezným Obloukem.

Jak jsem byl dodatecne informován, hlavním velitelem ceských
legií byl tehdáž com. Audrický; kap. Ždárský velel nekterém u

oddilu ceského zástupu. Tím ovšem jeho kariéra jak~ legionáre
nepozbývánijak na lesku a já popírám, že bych ji byl chtel pod
kládati stínem ironií o Macharovi, mluvil jsem jenom o lepším
štestí ŽDárského i neváhám tlumociti své nejhlubší 'presvedcení,
že kdyby bylo Machara štestí uvedlo na místo Ždárského,. by s-e

byl lleméne statecne osvedcil. Rovnež jsem dalek toho, abych na
zíral nejak na otázku, zda mel Machar prijati Ždárského vyzvání,
ci níkoli, konstatoval jsem jenom pravdu postupu Ždárského za
zadostucinením, jež mel si uložením cestné rady svého pluku vy

moci. A kdyby to i bylo imnií, - z opatrnosti znova popírám,
že neni! - nikdly by ne<;losáhla ostrí ironie napr. »L. N.« a jich
nedávné aplikace písnicky »Copak je to za vojáka .... « na gen.
inspektora armády. Jen prosím - žádné supposice ve vecech tak
vážných. Rovnež co nejslavnostneji musím popríti domnelou
svou domnenku, že autoru clánku v »Prítomnosti« šlo o oži-

buna a modní ~prílohy všech listu vubec. Revue se ctou
velmi málo, jakýsi prehled v otázkách kulturne poli
tických má nekdy tiž kvintou pocínaje obycejne jeden
student k informovanosti už snad UZpLlsobený. A do
oktávy pribude studentLl s celkov)'m rozhledem velmi
málo.

Nekolik ukázek, jak se asi cte:
»V naší tríde cte pravidelne noviny jen jedna. Ji

nak se prinášejí noviny, jen když je tam neco zajíma
vého (Rudé Právo). »I1ustrovaný Zpravodaj« se
u nás cte s opravdovým zájmem, skoro všechno, nejvíc
ale abídky. Smejeme se tomu, ale vetšinou to cteme
opravdove. »Trn« odebírají u nás 2 kolegyne.« (Dívcí
predmestský ústav.)

V oktáve pražského reálného gymnasia se cte pra
videlne »Nár. Politika« a »Nár. Listy«. Všeobecne se
zapomíná na zášt k socialistickým stranám pri ctení
l>Pondelí«a »Pondelníku«, jehož sportovní zprávy
jsou podkladem systematického sportovního vzdelání
(hlavne ovšem footbal) a sportovní inteligence i roz
hledu.

Onech 10 studentek 16-19Iet)'ch (jejichž výroky
o socialismu jsou vpredu otišteny), vykazuje tento stav:

.2 ctou noviny dukladne celé. 2 prelétnou celé noviny.
4 jen Ruzné zprávy a divadlo. I jen Ruzné zprávy a
Sport. I jen Literaturu a divadlo.

3 nectou revue vLlbec. 6 jen beletristicko-kritické.
I jen beL-kritické a politicko-národohospodárské.

»TTl1l11ory«rtOll všechny. 4 z nich rády vykládají je
jich »dobré« vtipy, šesti jsou »Humory« »na výsost
hlhé«.»Trn« se líbí 6, dvema dívkám je »sprostý«, 2
ho neznaji.



Dr. Grmela.

Prítonlnost

Pokrok a reakce.

I
Váš ctenár.

15. kvetna 1924.

S veškerou úctou

Vážený pa!ie!

Redaktor je vystaven mnohému zlu a jedním z nich jest, že
cíostává nekdy dopisy ctenáru. Je to zlo nutné. Zmírneno jest
tím, že dopis ctenáre svedcí o tom, jak clánek zapusobil na
ctenárovo myšlenÍ.

Premýšlím o obsahu Vašeho clánku o 6tlvaze. Nevykládejte
si, prosím, falešne, píšu. li Vám, že Vám zan tisknu ruku. Ne

lekejte e také, že jste snad' povzbudil reakcionáre, odpurce
pokroku. Zdá se totiž, že svým clánkem chcete pusobiti ve pro
spech pravé pokrokovosti; ale pokrokovosti. Zíráte na to, co jest
p.r e d ámi.

Jest však také neco z a Vámi. A to jest minulost, tradice, a
konsekventne: reakce. Z a námi je reakcc zcela urcite více, než
se nekde myslí. Mnoho lidí, urcite, jest prejedeno stálým po
krokem. I ten nejotužilejší turista se rád vrátí OOmi'1ke klid

nému krou. A tím jest minulost, to, co bylo dobré v ní, dobrá
tradice.

To jest predmct, ke kterému bylo by treba míti úctu.
Konservativní strana má pro sebe více podmínek unes, než

by se zdálo.

Zamenhof a svetový' mír.
Vážený pane redaktore,

ke clánbl p. H. lloczkowskiho: Z a m e n h o f a s vet o v Ý

TJ! í r, v "Prítomnosti« c. 16, dOlrnIu.ji si sdeliti toto:
V záveru clánku píše autor, že pnchybuje, že j ménn Zamen

hofovo vyskytuje se v nekteré mírové cítance ci puoli:"" i. Zde
~c autor mýlí, neoof Za.menhor jest pocítán dnes mezi první a

nejvetší prtlkopníky pacifis1l1u, nebof jeho "Esperanto« 'jest
praktickým provádením dorOZl1mívání. Jméno jeho možno na
lézti alespon u nás, jak v "Mírové cítance« vydané C. HDsc~llem
Y·Klatovech, tak i jinde, zvlášte v našem mírovém Iiste "Ja5no",
roc. 1., kde jest více clánki't o Esperantu i jeho tvi'lf<;i Zamen
hofovi. A že pacifisté správne pochopili význam tohoto jazyka,
jest fakt, že zakládaj í esperantské sekce vcdené práve tOIl
}.'vnitrní ideou" (na pr. Chelcického mírová spolecnost v Praze
má sekci o 200 clenech, porádá kursy) a že na mírových kOll
gresech jest Esperanta jednou recí jednací.

Doufám tudíž, že autor p. Eoezkowski s uspokojenim vezme na

vedomí a i Vaše ct. redakce, že ideový odkaz Zamenhofi'tv jest
alespOIl z cásti pochopen a ocenen.

Zároven prijmete muj dík za to, že Váš list si všímá hnutí

mírového, na pr. hnutí pancvropského, a myslím, že zavd~cítc
se všem, kdož pracují o nový svet. V plné úcte

dr. Kramár koupil, to taky myslily. Po koupi mluvily
jinak. Macharovi šlo o to, aby se národ nedal jejich
novou mluvou mýliti. Vlastní zmýlenou však pri tom
ukrivdil p. Ždárskému a nekolika jiným. Nebylo
v jeho moci vážiti lékárnickými vážkami a presne zkou
mati všechnu individuelní vinu. Prospel, ublížil. Ale
prospel mnoho a ublížil malicko a skoro nic. Nebot
jeho proces requiescit a requiescat in pace, a pan' K.
M. Capek, Macharem atakovaný, teší se dnes nejen
jménu velkého spisovatele, teší se také jménu bezúhon
ného novináre. A vida! Nebylo k tomu zapotrebí
kmetsk}"ch soudl1 ani náhubkového zákona. J. S.

Dopisy
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vysunul dr. Chalupný! Pánové dra Chalupného nežalovali a nedali
se ani heverem k tomu donutiti. Odbyli dra Chalupného prohlá

šením, že jej pokládají za neprícctného, nebo tak nejak. Jaká
skvclá to byla príležitost k ti lové porotc a jaká škoda, že k ní
nedošlo, a o jak drtivé di'lVo'dy pro tiskové poroty byl Jste pri
praven Vy sám!

Pokud se pamatuj u, nenaplivali si pánové n'lvzájem do ocí,
ale pobi"še se navzájem, snesli se potom s pohnutlivou ochotou
a zustali v liste i ve stranc. Na mne však žádali, abych z N ár.
Listu vystoupil, patrnc proto, aby J\lacharovu mravnímu cítení,

vylícenými cestnostmi vlastní strany tak schoulostivclému, bylo
zjednáno zadoslucincní, není-liž pravda?!

Já jsem nežaloval z dúvodu pádncjších než jakýkoli nález po-·
roty a nikdy nepozoroval jsem, že by dobrí lidé neradi se mnou

besedovaJi, po léta jsem clenem cestného soudu Spolku ceských
žurnalistu a oy! jsem jím zvolen predvcirem na novo. Ba i ty
»Lidové Noviny", list Vašemu Blahorodí tak blízký, takže se
s ním výslovnc stotožnujete (»my" v Bme) ješte predloni ucinily
mi skvelou nabídku, abych do jich redakce vstoupil. A byly to
on)", kteréž razily urážku, Vámi s takovou zálibou opakovanou ...

Jinak jsem, vysoce vážený pane, Váš nejoddanejší

K. M. Capek-Chod.
a Král. Vinohradech 3. kvctna 192-+.

Ani žalobu poda'nou ,red. Anýžem na prof. Uhlíre nemohu pova
žo\'ati za proces Nár. Listi'l, jak tvrdí dr. J. Stránský a myslím.
že se Anýž nikoho v N ár. Listech ani neptal. Co do positi vní po
Iitiky týkala se urážka Anýže ješte méne ncž Ždárského, až snad

na to, že Anýž, porucnický zástupce nezletilých dcdicu, tedy "et-.
šiny podíli'1 o prodeji rozhodl. To mohl bez jakékoli újmy své cti
uciniti, ncbo( byltc proJí. jedine rozhodným hmotný prospech jeho
porucendL A konecne jde pr·ece o to, byl-li pro c e s Ž d á r s k ji

ta J\1achar sporem Nár. Listu, quod nan!
*

Pan K. M. Capek neadresuje správne své díky za
utištení predešlého a žádost. za otištení tohoto dopisu
v Prí t 0111 n o s t i, nebot já Prí tom n o s t neredi
guji. Jako autoru stati, s níž pan Capek polemisuj ,
zb)·vá mne již jen strucne poznamenati toto:

Pan Capck dobre vystihuje, kde jest jádro sporné
otázky, vtipným záverem, že d o cen t dr. Stránsl,ý
pripouští· krivdu, které se porota v 1\lacharove procesu
dopustila (pokud její verdikt by se aplikoval na cest
žalujícího p. Žcfárského), kdežto p u b 1 i c i s t a dr.
Stránský podpírá takovýmto krivdícím verdiktem vý
hradu porot pro veci tiskové. Ano, docela tak. Práve
proto, že jsem si jako právník vedom nutného odsu
zujicího rozsudku, kterému by tehdá byl Machar pro
padl pred senátem, a prá~ proto, že jsem si jako pu
1;licista vedom, jak by v obdobném prípade spisovateli
tehdejších Macharových tendencí i verejnému zájmu
jím hájenému odsuzující rozsudek ukrivdil a ublížil,
žádám porotní forum pro tiskové delikty, dokud rádný
zretel 111 a t e r i e 1n í h o práva k tomuto verejnému
zájmu neumožní soudcum z povolání, aby hájení ve
rejného zájmu priznaly onen omluvný úcinek, kter)'
jest lidovým soudem zarucen. Dvojí právní statek,
o kter)' tu jde, verejný zájem a soukromá cest, muže
casto b}'·ti ve vzájemném sporu. V trestním právu tu
mluvíme o kolisi právních statkt't A v politice, t. j.
tam, kde se uvažuje, co má býti právem a co ne, roz
hodneme se v takové kolisi každ}" podle svého hodno
cení onoho dvojího právního statku. Mne se zdá cen
nejší, co má cenu pro více lidí. Myslím dosud, že mla
eloceská positivní politika ve Vídni škoelila celému ná
roelu. Machar to tak] myslil. Národní Listy, než je


