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Politika

os. Kodícek:

Vojenské úvahy.
1.

Mnoho zmatkLl v živote myšlenkovém má sVUJ
·vod ve sporu toho, co jest, s tím, co býti má. Komu
li hlavní pohnutkou myšlenek a cinll spolecenské a
ychologické skutecnosti, jak se jeví zkušenému oku
své tak ríkajíc optické realite, muže s vetší pravde
obností pocítati s materiálním, byt nejušlechtilejším
'chem v této lidské spolecnosti. Cí duch srríeruje od
hto skutecností, jež jsou kalné a zmatené, ale beze
í pochyby spolecensky jsoucné, predevším k tomu,
není, co však by melo býti, co jest požadavkem
vnosti, snem budoucnosti, vírou v lepšího cloveka,

rý se jednou musí naroditi, mllže býti jist, že nezll
ne bez vlivu na svet mravn'Osti a ducha, jež jsou
nocenny hmotné spolecenské realite. Populárne a
ilosoficky b5rvají prví zváni realisty, druzí spiri
listy. Rozeznávání velmi približné a odtažité, ba
acne umelé, nebot lidský život nikdy není zc'ela po-

ven bud na jednu nebo na druhou základnu. Obe
'ky se promešují; mezi lidmi nejsou jen cirá zví~
. ' ne~o,chcete-li, politikové, piráti a obchodníci, jako
sou Jen cirí filosofové, veštci a svetci. Pres to jest
o rozeznávání dorozumívací pomuckou, kterou je
žnopochopiti tím spíše, že lze pozorovati težký boj
li psychologick5rchtypu v nejvážnejších otázkách lid
spolecnosti. Dnes více než pred válkou' nebot válka
bourila »spolecenské jistoty«, jak se riká do kraj
i; prevrátila dosavadní stupnice spolecen;ké hierar
a sv)'mi materielními dusledky vehnala lidi do ta-

éhozápasu o život, jaký znala doba predválecná již
z legend; na druhé strane sklícenost a zklamání
ového obrazu lidské spolecnosti vyvolala v lidech

. nechteli docela utonouti v .tomto tanci, takovo~
ost odporu, že nikdy nebylo zríti tolik fanatiku
í myšlenky a snílkll o dobrotivém slunecním

který musí prijíti po této bource, jako v této dobe.
'ný ketas a radikální, zcera absolutní pacifista jsou
ztažnými zjevy v této cásti civilisacního vývoje.
idskýživot ví, co ciní, a neví-li, je také težko neco
tím pocít; je to práve život, nad kterým nic není
f i myšlenka i smrt jsou jen jeho nástroji. Hledím~
ravenište a vidíme nutnost politických zvírat tak

. ladných. Nebot kam by dospela lidská hromidka
y nebylo radikálních, neuskutecnitelných poža~
•? Stádo vepru chlemtalo by jen v lidské podobe
ryt, kousajíc se vzájemne do kyclí a do ocáskll nad
,em c~leba. yExpresi0.nismus jest vecnÝm pólem
.en~ke~omysle~l. A J~~ bychom vypadali, kdvby
all1l vyraz myslenkove formy (expressionismu)
den ze dne, od chvíle ke chvíli odhalován za lháre
nostmi, kterých nelze zmeniti, dokud jest clovek
e!TI?Jakási schemata s vysokými cely, koštenými
t a se vší imbecilností vášnivých žvanilll o lid-
dobru zamorila by pobyt na zemské slupce;

),kein Hund mocht weiter so leben« ó Fauste' realis
mus procházky v prírode, malý stýk s necírr~ živým
projevil by neudržitelnost názoru, že »clovek jest do
brý«, že jest nutno jen ho milovati. Jak casto projevíme
mu nejvetší míru lásky, když mu nežne namrskáme!
Napr'Osto nemíníme se príti o tom, má-li pravdu Hob
bes nebo Darwin, že život jest bojem, nebo bojem o v5r
ber; nebo s Nietzschem, že válka jest jediným mrav
ným a prirozeným stavem lidstva; ale také ne s Tol
stým, který neodpírá zlu, nebo Romainem Rollandem
jenž zlo považuje za jakýsi omyl a náhodu' a na kone~
a~i. není také správné, že pravda jest upro~tred, na ja
kest zlaté strední ceste, nebot v myšlení neexistuje zlaté
strední cesty; proste obojí jest pravda, avšak v rllZné
chvíli vždy ruzná. Veliká jest zodpovednost moderního
cloveka v rozhodování: relativismus lidského poznání
v ~~mž I?rotikl~~y s~ vzáje~n.e vyzývají na souboj:
tvonce v neoddelttelnem spojem reality a ducha pevnou

nadsk~tec~ost.' jež ni~eho nesmí býti tak vzdálena jakomravmhO mdJfferentlsmu, probabilismu v cinech! Leh
ké jest skláneti se pokorne pred jevovým obrazem sveta
a otrociti mu. Ješte lehcí jest vyjadrovati neuskutecni
teln' dl!chovní požadavky, které shlížejí na skutecnost
se shovívavým 'Opovržením jako na pruchodné stadium
k vyššímu obrazu clovekovu, který prijde za tisíc let
(acli nezkrátí komunisté tuto dobu na pouhé pulsto
letí). Avšak nesmírne težký, velkého duševního zdraví

cit!iv~sti, ~rostoty, a pevnosti vyžadující jest spolecen~
ska yflloso!le,. kteray by :noderní skepsi dovedla spojiti
s verou, ze Je mozno cloveku velmi prospeti, ackoliv
ho nelze promeniti; že jest možno vyvíjeti se k lepší
mu, aniž vycházíme z falešných predpokladu o lidské
P?v.a~e; že j.~st,možno p:ospeti rozumem cloveku, který
vldl I z ultcm roh a prece s veselÝm a such,rm chla
dem, tvorícím slávu jeho dospelosti, krúcí SVO~Icestou,
k. dobry odhodlán" na zlo pripraven. Tato spolecenská
filosofie bez velkych slov a bez krasorecnického pa
t~~;u i d}~,lekt.ické hry, filosofie lidské dospelosti, jež
ver~.' nev:nc, J,est z~mcena v chladu a zabíjí nestvLlry
maJlc obcansky kabat, ta nenašla dosud úplného vý
razol!. A prece jest ,to, ~emýlíme-li se, filosofie príštích
dnu. N esamostatnym hdem bude se snad zdáti libera
lismem, kterého slovo je nekterÝm rn:jvctší nadávkou'
ale ~yl ?y to lib:r~lismus zcela pretvorený, mající s~
sta~y~ Jen spolecny odpor k predsudkum; byla by to
aktlVlstní spolecenská filosofie, jejíž noetický základ
d.lužno hledati ve filosofii relativistické, v nekter5rch
ftlosofech osvícenských, predevším v opovrženém
Voltairovi. A prece jest Voltaire z tech, kdož uvolnili
mode.;ním~, cloveku ces~u k dustojnosti nejen politické .
ale predevslm rozumove. Byl zatlacen na cas ROtlsse
auem, ale doba racionali~mu, ovšem že na pude tem
ných z~ladú clovekových, se vrátí. Socialistický
roUSSey~U1~!;ll1Sa sp~lecenský chiliasmus již dnes u nej
pokr'OclleJslch ruskych komunistll ustupuje realismu,
který není nic jiného než zavržením kriklavé prokla
macnosti a falešne humanistického knourání nad clo
vekem a proletárem. Úspech komunistú byl urcen jen
tím, že nemeli-)llastností svých básníku. Jsou to lidé
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národního života atd., ve skutecnosti jest to zneužití
moci nad neosvícenÝm lidem jedinou kastou, která chce
koristiti z jeho krve a utrpení; válka zesurovuje lidi,
Šírí nemoce, hlad, utrpení, plác, nemravnost, smrt a
násilí; žádné vítezství nemúže vyvážiti tak strašlivé
veci.

Vizte ideje, i to, jak si z nich tropí šašky lidská pri
rozenost! »V álka jest hygienou lidstva.« A nyní vzpo
mente té hygienv: jak jste zapráhli miliony strhaných
landšturmákú, kterí vám utekli pod rukou, jak jen mo
hli, kterí Se vlekli na pochodech pod svýmibatochy jak~
obraz lidské ubohosti, že to byli predevším obsluhovac\
smrtících strojil a že vítezili »nevyrovl}atelným éla
nem« hlavne tehdy, když nemohli jinak; vzpomente
presunu hospodárského rozvrstvení spol@cnosti, kdy
válecní dodavatelé a hospodárští spekulanti Se stali ho
spodárskou špicí spolecnosti; proctete statistiku o cho
robách, zlocinnosti atd. -,- a máte malý obrázek po
nekud perversní' hygiény lidstva. Ale co se stane ná
rodu, který se veselí, zakotven ve své tiché práci a je
náhodou na hranicích Nemecka? Jak v nekolika hodi
nách se mení ve stádo otrokú, jež sotva smí užívat své·
ho jazyka, jehož úkolem jest dríti se pro svého pána
neme a poslušne, prijímati jeho mravní názory a zpu
sob myšlení bud po dobrém nebo po zlém. Není prav
da, že jest lepší smrt, než takový život; nejhorší život
jest lepší než nejlepší smrt. Avšak je nutno prechodne
rozsévat smrt, kde by takový život mel .býti necím
trvalým.

Nemci mezi sebou.
Otázka pomeru Nemcú k státu jest v podstate otáz

kou rovnováhy politických, sociálních i kulturních sil
jednotlivých složek národnostních ve státe. Jestliže
o této otázce se daleko živeji uvažuje v nemeckých
politických stranách, jest to proto, že mezi ceskými
stranami rozhodují snahy o rovnováhu v názorech po
litických, tendencích sociálních i kulturních ve snaze
zajistiti stát, kdežto Nemci své postavení posuzují
s hlediska' svého, s hlediska nacionalismu. vývoj jed
notlivých našich vlád jest práve historií snah zjednati
rovnováhu stranických sil, myšlenkových rúzností jed
notlivých politi~kých stran.

Otázka pomeru ceskonemeckého jest jiste duležitá
pro stát, naléhavou stalo by se její rešení, jestliže by se
jednou pokusy o rovnováhu mezi stranami ceskými ku
vládnutí ukázaly beílvýslednými. Predpokladem toho,
~e z ceské strany by se, pocaly hledati cesty do neme
ckého tábora jest, aby mezi nemeckými politickými
stranami bylo docíleno urcité rovnováhy, která by byla
zrejma z pevnosti urcitých programových a taktických
zásad. Dosud tomu tak není. Jeden z pražských listu
zrídil si pro nemecké v:eci rubriku »Diskuse v neme
ckém tábore pokracuje«. Tato veta vystihuje pomery
v nemeckém politickém tábore. Oposicní strany vubec
mají sklony k doktrinarismu; o nemeckých stranách
platí to dvojnásob. Nemají dosud odvahy srovnati
svoje názory se skutecností, uznati skutecnost. Tomu
nasvedcuje více než petiletý 'vývoj v nemeckém poli
tickém tábore, stejne jako soucasné rozestoupení sil a
názorú mezi nemeckými stranami. Pri posuzování
nemeckých politických stran musíme si býti vedomi
toho, že postavení stran v nemeckém živote jest odlišné
od funkc'e stran našich, že v nich se uplatnují síly,
kterých není mezi ceskými stranami. Vzpomenme jen,
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matematictí. Kdo si myslí, že positivní zodpovednost
a vedomí o mezích lidské rozvinutelnosti k harmonii
jest vysušením cloveka, mýlí se. Jsou-li lidé chytrí,
nemají básníci a veštci ze sebe delat hlupáky. N aivis
mus vešteckých poetú jest znakem papírovosti. My
štení a poesie mají být stejne mohutne mazané, jako
jsou lidé.

. Avšak této úvaze jde o jiné veci, souvisící s otáz
kami horejšími predevším jen methodicky. Totiž
s otázkou pacifismu, jež velmi se dotýká mravních ~po
rú novodobých, bezprostredne životne však mladých
mužú. '

Pacifismus je víra, že nemá býti válek; že lze spolec
nost bud usporádáním nebo propagací nebo proste vý
vojem dostati tak daleko, že jí bude nesnesitelno, aby
vraždila cloveka. Spory mezi národy budou vyrizo
vány rozhodcími soudy nekrvave.

Otázka pacifismu je podobna otázce levosti a pra
vosti. Nezkoumá se, má-li nekdo názor správný, nýbrž
má-li pokrocilý. Musíme prestat s takovýmito suudy,
chceme-li dojíti v nejaké veci jasna. Vždyt pojmy le
vos ti a pokrokovosti se dnes mení velice rychle. A tak
bychom byli odhodláni dáti se radeji oznaciti za zpá
tecnické militaristy, než bychom zamlceli temné stránky
ideje, která nám je jinak velice milá. .

Otázka vecného míi'u a prípustnosti války reší se
vetšinou ideologicky a dogmaticky. Což je podivu
hodná vlastnost moderní doby. Ackoliv každý z dospe
lých Evropanú zažil bud válku prímo nebo neprímo
sám, prece jakoby nebylo odvahy videti celistvost tak
mohutného spolecenského zjevu; lidem, kterí ctou den
ne noviny, knihy, kterí se tocí ve zmeti hesel a ideí, ja
koby byl zeslábl zrak; pripomíná t6 známý vtip, že
Cech, ale nejen Cech, i vetšina' lidí v Evrope, maje na
vybranou pred dvojím vchodem: do ráje nebo na di
skussi o ráji, mechanicky vstoupí vchodem druhým.
Energie celistvého videní a žití se ztratila; tím vetší
nadeji na úspech má ideologie, t. zv. »presvedcení«,
jež z urcité these, která nezabírá celou obsáhlost jevu,
prece dává cloveku aspon pomernou bezpecnost a jed
notu prožívání. Ovšemže koreny takového presved
cení bývají velmi vratké; první boure skutecného ži
vota je vyvrátí z púdy; jest jen ponekud lacinou oporou
clovekovou v bouri protimluvného života a zdá se, že
moderní myšlení má hlavního neprítele v lidech, kterí
jsou takto o necem' »presvedceni«.

Válka i mír mají své stoupence »z ideje«. Jest nemab"'
pocet tech, kdož vidí ve válce hygienu lidstva. Mír
vede prý k hnití. Lidstvo choulostiví, stává se príliš
spolecenské, opatrné, šikovné, lstivé; jest otevrena cesta
zbabelcum, úrednickému duchu, vysedávání na židlích.
pomalým, trpelivým karierám; kladou se požadavky
podprúmernosti; kde jest vylouceno nebezpecí smrti a
sláva krve, jest vše jen polovicaté; muži nemají po
treby, aby zmerili svúj charakter na necem velikém a
tvrdém: vecný mír jest nejen neuskutecnitelnÝ, není
ani žádoucí. Velkolepým zpúsobem vylícil romantický
ideál válecné velikosti Nietzsche. Není nezajímavo, že
tento filosof byl telesne velmi slabý a churavý.

Naproti tomu stoupenci vecného míru: zabíjeti clo
veka jest zbytek zvírecích pudú, které stále z lidstva
mizí a vymizí na konec docela; není na svete statku,
který by 11)ohl zdúvodl).iti, aby neznámý 'clovek zabíjel
druhého neznámého; válka se maskuje ideály svobody I
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jak znacne hraje roli v nemeckém t~bore antisemitism,
jak nemecký sedlák jest daleko konservativnejší, ze
jména ve vecech príslušnosti náboženské, jak znacne
rozhoduje rivalita jednotlivých mest, jak znacné jsou
spory vedoucích osob; souperení Lodgman,na, Krepka
a Kafky vedlo k rozkladu parlamentního vazu.

Zdálo by se, že spor mezi heslem sebeurcení a heslem
samosprávy (pri cemž tábor stojící za heslem samo
správy jest pocetnejší) znamená postup myšlenkové
a programové konsolidace v nemeckém tábore a že tato
diskuse približuje dobu, kdy bude možno uvažovati
o skutecné úcasti Nemcu na odpovednosti za vývoj ve-
cí státních. Jisto jest, že tento spor vynucen je prís
nou skutecností, která nepreje romantickým sn LIm
o sebeurcení, nadejím v pomoc ze zevnejška, nadejím,
že vývoj evropských událostí zmení státoprávní posta
vení našich Nemcu v jejich prospech, že uskutecnení
nemeckých prání priblíženo bude rozkolem v ceském
tábore. Tento· spor není však dokladem, že smysl
pro realitu se v nemeckém tábore trvale a konecne
uplatnil; jest spíše ouverturou takového uvedomova
cího procesu. Nasvedcují tomu pomery v politických
stranách nemeckých.

Ve sporu o hesla samosprávy utvorilo se nemecké
pracovní sourucenství, složené ze Svazu nemeckých ze
medelcu,krest. sociálu a nem. demokratu. Jemectí ze
medelci stojí v pravém smyslu na pude tohoto státu,
mají na ní usedlosti, mají reálné zájmy (zemedelská
cla atd.), které je nutí k snaze o positivnejší politiku.
Krestanští sociálové v pracovním sourucenství jdou
krokem spíše passivním, jsou do neho zatlaceni odpo
rem proti bojovným nemeckým národním socialistum,
hakenkreuzlerum, s nimiž nemohou jíti pro jejich heslo
»Los von Rom«, dále pak proto, že nejvážnejším kon
kurentem jsou jim nemectí zemedelci, a proto udržují
s nimi stejný politický krok. Nem. demokraté pred
stavují v pracovním sourucenství prvek intelektuální.

Nemecké pracovní sourucenství platí za predsta
vitele t. zv. aktivismu. Ale ani v nem názory nejsou
dosud vyjasneny a ustáleny. Krepek dovede mluviti
mírne i radikálne, podobne krestansko-sociální senátor
Hilgenreiner dovede najíti strunu smirlivou, aby opet
jinde souperil s nemeckými nacionály svým nacionál
ním radikalismem. Jednou se v nemeckém agrárním
tisku ozve hlas po spolecném postupu všech zemedelcu,
zase jindy poslanec Mayer, enfant terrible nemeckého
pracovního sourucenství, nacrtne myšlenku spolecné
oposicevšech stran od komunistLl, pres slovenské lu
dáky k nemeckým stranám meštanským. Nemecký ak
tivi m není tedy nic vykvašeného. K tomu prispívái nedostat.ek vlldcích, odpovedn)'ch osobností opravdu

litick}'ch v nemeckých stranách. Z druhého smeru
miritelnými zastánci sebeurcení jsou nemectí nacio-

nálové. emectí národní socialisté v poslední dobe
tlumili své nadšení pro heslo sebeurcení a podtrhují
píše heslo samosprávy proto, aby pracovní sourucen
tví nemohlo je' polit.icky isolovati.

Stranou této diskuse stojí nemectí sociální demo
kraté a komunisté. Nemectí sociální demokrati ztratili
politickou orientaci; jejich nacionalism' nemohl je
chrániti pred znacn)'mi zt.r~ltami pri obecních vol1)ách,

jsou v »splendid isolation«, jak k jejich sjezdu rekl
elina, jejich lpení na marxismu vzdaluje je neme
}'ch stran ostatních, jejich nacionalism strhává mo-

ty, které by mohly vésti k ceské sociální demokracii.
ová strana, živnostenská, již predstavuje poslanec
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Stenzel, neznací hlubší zmenu v preskupování neme
ckých stran, stejne lako nedávno vzniklá realistická
strana nemecká v Brne, která nemá ani vudcích osob
ností, ani nemá slechu mezi Nemci, ani možnosti
uplatniti své zásady.

Diskuse v nemeckém tábore, at již o samosprávu CI

sebeurcení, at již mezi aktivismem a negativismem jest
stále v nit r ním problémem nemeckých politických
stran, který není vyréšen tak dalece, aby jeho konecný
a zavazující resultát mohl býti vzat za základ pomeru
stran ceských k nemeckým. Ani heslo samosprávy,
ani heslo sebeurcení neformuluje jasne požadavky,
natož aby formulovalo priznání závazku a záruk. Ca
sto sejdeme se v nemeckém tisku s názorem, že samo
správa jest predstupnem k sebeurcenÍ. Projevy jed
notlivých politiku nemeckých jsou dobre vypilovanými
a opatrne stylisovanými príspevky k diskusi; politika
však, která chce zmocniti se skutecností, chce více, než
zajímavé príspevky k diskusi.

Ceskonemecký spor nevyreší se diskusí ani para
grafov}'m vyrovnáním. Jde o modus vivendi dvou ná
rodností, o snesitelné spolu žití národností. na pude
stá~u. Jest potrebí, aby vyjasnena byla nejprve kapi
tola: Nemci mezi sebou, Nemci, jejich pomer ke sku
tecnosti, než zacne se s nadejemi, do budoucna rozebí
rati kapitola o kladném spolu žití obou národností. Po
mery v nemeckém tábore jsou známkou vyjasnování,
pokracujícího uvedomení si povinnosti ke skutecnosti;
jest však v nit r n í vecí Nemcu, aby proces ten byl
uspíšen a ukoncen. K. T.

Literatura a umení

Rudolf Kremlicka:
Malírské konfesse.

II.
Lidé, kterí delají styl zaujate

a vzdalují se prírody, míjejí se
pravdou.

(Matisse: Malírovy poznámky,)

Rok 1915 prinesl mi objev. - ponejprv podarilo se
mi namalovati ženskou figuru s jejím puvabem 
vec, po které jsem vždy tajne dychtil. Zde je nutno vy
svetlení: byl jsem do té doby v rozporu sám s sebou
- jestliže jsem jakž takž zacal ovládati techniku a
kresbu, nemohl jsem se jen tak lehce vymaniti z tradice
Schwaigerovy školy - technika na dreve, kompliko
vaná temperou, byla príliš težkopádná, moje kresba byla
neohebná a bázlivá - a pak jsem se pouštel spíše do
vecí, na kterých jsem mohl upotrebiti své malírské zku
šenosti - a tak byl jsem odkázán na malování genru,
kde rLlzné serazení lokálních tonu dávalo mi nejvíce
možností, zatím co v duchu mel jsem docela jiný svet
predstav, jež ztelesniti bez nejakého prímého popudu
zvencí bylo holou nemožností, Byl to pro mne úplný
objev. když se mi podarilo pri jedné genrové scene lidí,
sedících kolem stolu, vpraviti tam figuru mladé ženy
s nahýma rukama - tu byl první krLlcek.

Až v r. 1915 prekrásný model vesnického devcete
z ceskomoravské vysociny donutil mne k rozhodnému
kroku - zamenil jsem drevo za plátno, opustil malý
formát - a cele naplnen predstavou vesnické krásky
namaloval jsem svuj první obraz. - Pamatuji se žive
na onu chvíli, kdy poprvé pocítil jsem touhu po opro-



stení se z genrovosti starých Holandam\ po plné pla
sticnosti forem, po vyplnení obrazové plochy jedinou
figurou správným rozložením volumen v pomeru k zbý
vající' ploše obrazu.

Bylo to za jednoho z onech jasných dnu, jaké bÝvají
na podzim. Pracoval jsem v chalupe, kam 'vnikalo roz
ptýlené a chladné svetlo. V tom vešlo do svetnice devce
a usadilo se proti oknu. Byl jsem prekvapen jedno
litou plastikou zjevu. Postava jakoby se modelovala
sama sebou - nebylo ani svetel ani stínLl, stíny promí
taly se v kolm)'ch rovinách do cern)'ch car, klidné svetlo
zdLlrazií.ovalo jednotlivé objemy, spojené jednotným
valeurem bílého živLltku a pleti. Linie hlavy, ramen a
dole spojených rukou podávala prímo kubický obsah
celé figury, a plastická forma živutku, obepínajícího
nadra a konturujícího bricho, akcentovala tak životne
mládí a živocišnou smyslnost, že obraz byl v mé mysli
hotov dríve, než jsem se chopil práce. Jak jsem byl zne
pokojen - novost veci mne oslepovala - ty tam byly
všechny úvahy a jenom zmocniti se predmetu bylo jedi-
nou mou myšlenkou. .

)'ímto obrazem ocitl jsem se na nové základne 
barva se oprostila od težk)'ch tonu, ke kterým svádel
mal), formát a úzkostlivá práce - kresba se uvolnila a
stala plynulejší - a pro mne otevrel se nový svet. Muj
sen, opustiti svet stal-»ch lidí, ke kterému tak dlouho
byl jsem privázán tradicí Schwaigerovy školy a Holan
danLl, se zacal sph10vati. Najednou pocítil jsem více od
vahy - nebot svet, který mi tamll na mysli, a moje
malba se stýkaly. Nedovedu vylíciti 'vám onu radost,
kdy jsem se vytrhl z tmavého holandského malování 
z toho vyprávecího stylu - a kdy jsem s úžasem zpo
zoroval, že mohu malovati svetlými barvami, oproštene.
- A od té chvíle byl jsem zajatcem jediné myšlenky 
krásných forem ženského tela.
• Potom celá práce byla veselejší - moje obrazy
mely ke mne. vnitrní vztah - nalezl jsem obsah, zdLl
vodnení vlastní práce. Oddal jsem se cele a výlucne je
dinému sujetu. Pres to potíže formové byly neustálé
- a každý obraz byl témer vybojován. Bylo tleba pet
obrazll zniciti než jeden povstal. Ke všemu byl jsem
v trápné posici - byl jsem znám jako malír genrových
obrazll ze »Zlaté Prahy« a všechna moje »klientela« se
ode mne odvrátila, když jsem zacal malovat velké obra
zy jednotlivých figur. Bylo to proste neprodejné vzhle
dem k povesti, kterou jsem mel. Pres to jsem nepovolil
- morální opora, kterou jsem získal u sv)'ch nov)'ch
umeleck)'ch prátel sílila mne takovou merou, že jsem byl
odhodlán pokracovat stuj co stLlj - jen již zrídka vr.a
cel jsem se k genru - poslední jsou datovány z·r. 1917.

Po svém objevu »Devcete v bílém živLltku« ucinil
jsem si objev nový za rok: byla to veliká »Sedící tanec
nice« z r. 1916, vystavená na první v)'stave »Tvrdo
šíjných«. Vdecím VI. Hofmanovi, s kterým jsem se
tehdy denne st)'kal, že jsem odstranil ze své palety žlu
tou .barvu k docílení svetla - p04arilo se mi odstraniti
lokální tony a vypracovati vše v jedné šedivé tonine
nuanc;ované rllžovými a zelenav)'mi tony. Všechna po
ucení z Corota a Maneta, jež jsem studoval žhave na
svých cestách, byla v této práci. Musím podotknouti,
že stále až do této doby nebylo mi vLlbec možno uciniti
jediného tahu bez modelu - ano, rekl bych, že jsem na
to' ani nepom)'šlel, nebot zdálo se mi tehdy skoro pro
fanací na prírode, kdybych byl udelal cokoliv, co jsem
nemel pred ocima. Otázka pozadí pri tom mne ovšem
casto znepokojovala - nebot zde musel jsem se odchý-

22. kvetna 19

liti od skutecnosti - cítil jsem kompromis, lder}' by

vždy v oné neurcitosti zadního plánu, kde jsem si
máhal jednoduchým šedivým tonem - jistý poci
prázdnoty ve výstavbe byl tu.

Tato perioda šedavé malby, zbohatnelé rLlžovýmia
zelenavými tony, trvala dlouho. Pro mne byl to nález
proto, že kon cne bylo mi možno odtrhnouti se od pri
rozeného zabarvení predmetú naprosto a starati se hlav
ne o podání formy predmetu pokud možno jedním to
nem -- což ovšem mne privádelo k používání modelace,
která ovšem tehdy byla více tušená, než dusledne pro
vádená, a kterou jsem zduraznoval v konecném stadiu
cernými v)rlazn)/mi konturami.

Pracovával jsem na obraze 2-3 mesíce stále dle mo
delu - až nekterého štastného dne, kdy bylo svetlo
krásné, stríbrné, pri nebi pokrytém oblácky, podarilo se
mi vystihnouti obraz v jednom sezení. Byla to pro mne
práce, která mne znavovala nekonecne - vmýšleti se
po mesíci úporného hledání znovu do &razu dle mo
delu - bylo vysilující. Pres to nemohl jsem jinak 
nebot jestliže již barvy mé palety byly serazeny, a jest
liže jsem již vedome se staralo kontrasty tepl)'ch a stu
dených tonLl spíše než o kontrasty barevné, nebyla to
o nic méne práce vytežená z presného pozorování
predmetu, jak se nám jeví ve vzácných chvílích rozpt)'
leného denního svetla. Zde mé poznámky z té doby:

26. ledna 1916.
Po novém hledání docházím zas k stejnému záveru:

valeur znamená pro mne vše - barva až ve tretí rade.
Jsem zvedav, budu-li pochybovati ješte jednou - ale
jen kopie Rubense svedla mne v pochyby. Jeho cílem
byla barva - proti Holandanum. Hals! Jak miluju
Holandany - již již chtel jsem je opustiti - ale pouto
silnejší nade vše mne k nim znovu váže. Jak je težko
poznati sebe sama! První vec nutná, máme-Ii dobre ma
lovati: kresba, pak valeur, nakonec barva! (Corotova
poucka.)

12. brezna 1916.
Pracuju-li ponejprv dle prírody na obraze, který za

cínám, má vždy má malba jakousi dravost, s kterou
chci se zmocniti predmetu. - Myslím poslední dobou
mnoho na Ingresa. Plasticnost zjevu stále více mne
láká. - Nemyslet pri zapocetí'práce ani na barvu nebo
valeur - chtít jen zmocnIt se predmetu v celé jeho na
hote - vše ostatní jsou veci technické: nedelat díry do
obrazu, udržet pri nejvetší plastice plochu obrazu, mal
ba má b),ti svetlá a pružná, ton pevný Ftnikde ukonce
ný, nýbrž bežící za okraje obrysll -

22. cervna 1916.
Je nutno mít urcitý porádek pri práci - nejdríve

podmalovat co možno svetle a udelat správnou kresbu
- pak to nejdltležitejší: pokrýt zcela plošne lokálním
tonem jednotlivé partie - tedy na pr. oblicej a ruce
tou u r cit o u ružovou, kterou mám na mysli, pak ton
pozadí, pak barvu šatu - do toho pak stíny a polotony.
Hlavní je, aby tony urcite se delily, abý stíny nemí
sily se s koloritem.

23. listopadu 1916.
Je poucno videt své obrazy na v)'stave - jak je

nám obraz jednou již namalovaný vzdálen - jak do
bre vidíme jeho chyby a jak se nám zdá lehké, tyto
chyby opraviti - co je pri neustálé práci v atelieru
cirou nemožností. - Cím více pracuji, tím více chce
se mi dokoncovati - jak je treba opustiti vše impres
sionistické a náhodné. Pracuji ted na žeQském poprsí
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a maluji to dvakráte - jednou v menším formátu, jed
nou vetší, a pokracuji vždy na obraze, ktcr)' je pozadu.
Tím zpusobem neztrácím odvahy, cokoli premalovati.
Dokoncovati -- dokoncovati v dobrém slova 'smyslu 
vedet o každém detailu - rozvádet tony až do plné je
jich resonance. Kresba musí být samostatná, nezávislá
od modelu. - V tom smyslu každá studic dle modeltl
ponechává volné pole mému zámyslu - chceme-li zdt'i
razilovati, nemt'Heme model kopírovati presne - ani
kresbu - hlavní je obrysová linie, ke které prijdeme
upevI1ujíce celý obraz. - Vždy po nekolika sezeních
dle modelu uceií se mi tak predstava toho, co chci,
že vidím v mysli presne kolorit, oddelen)' od stavby.
od piastil-y obrazu - tehdy jsem na dobré ceste. - Je
nutno varovat se zejména žluté - vzít sienu pálenou
s mnoho bílé - zacínám mít zálibu v tonech jako je
krapplack, indigo, smaragdová zeleh., kobalt. To, co
zdá se nám na modelu svetlem, nutno prehodnotit na
barevn)Tton ve vztahu k ostatním tonLun, - a tak užít
sycte! a stínLI jako prostredkLI k docílení vetší plastiky
- zesílíme-li však príliš stín, nevyzdvihneme tím pla
stihl predmetu - obdržíme jcn kontrast svetla a stí
nu. Jak težko je vysvetlovat tyto veci! Všechny násil
nosti špatné moderní malby vznikají z nedostatku stu
dia dle prírody!

28. listopadu I9I6.
Obrazy mqlíre K. pLlsobí dobre, ale scMzí jim VE'

šker;l intimita malby. Nejsou vlastne malován)": ríká
se tomu »jednoduchá malba«! Ale jak je možno vyne
chávat takové kusy cistého plátna - tam práve je ká
men úrazu - tam práve má být nanes~na ta krásná
svetlá barva, na které leží všechny další živé tony. On
však vynechávf"t- protože by jinak propadl malbe prí
liš tmavé, a jeho obrazy by ztratily zdání modernosti.
Jaká nedokonalost v technice! Proc dovedl Ingres spo
jiti vše na sv)'ch obrazech? Všichni vyh)'bají se odpo
vedi na toto.

Je málo malírt"l, kterí vydrží pracovat na obraze ne
kolik mesícLl - ježto pracují více na obraze, na místo
ahy zdokonalovali a vycisfovali svoji myšlenku.

*
V dobe, kdy jsem namaloval »Sedící tanecnici«, ob-

jevil jsem model, který mne svojí formou nesmírne za
ujal - myslel jsem mnoho na Ingresa. Paže modelu
byly stejne silné od ramen až ke kloubum ruky, bez
onoho prílišného súžení, jež tak casto vykazuje pred
loktí. rozdíl mezi pasem a boky nebyl znacný a bricho
bylo zejména krásného oválného tvaru - mírne nap
nuté radilo se k horení cásti tela. A kLlže skvele odrá
želasvetlo, takže v klidu pLlsobil model neskonalo u ci
stotou formy. Po mnoha nezdarených pokusech nama
lovati tuto krásu, zacal jsem kreslit a r. 1917 dokoncil
jsem kresbu, první svoji kreshu ženského aktu. Nevedel
. em tehdy, že v této kresbe jsou vlastne uloženy
Vechnysložky pozdejšího období - období pevné již

formya nezávislé modelace a barvy - pres to jsem tu-
il. že tato kresba chová v sobe vzácný nález pro mne.

kresbe té byly již všechny složky onoho »ldassici
U«, jak s oblibou nazývaly kritické clánky moje

brazy z let 1920-23, a jež hy nekterí tak rádi prira
ili k onomu francouzskému klassicismu, který po
tevrení hranic s umeleckými casopisy dostal se i k nám.
atím nechám mluviti jen jeden fakt: moje kresba je
tována r. 1917, kdy vznikla, a do té doby nemeli
me potuchy o tom, co se deje za hranicemi. Zajisté

bych kvitoval otevrene ovlivnení at již z·jakékoliv stra
ny, jak jsem, myslím, predchozími rádky ukázal -
ale v tomto prípade nic podobného nebylo. Celé moje
založení vedlo mne proste k zduraznování formy a
kresby. K synthesi optického jevu. O nic mi nešlo tolik
jako o zj:užení a scelení forem, o jednolitou pastu bar
vy, kde by tony precházely nerušene jeden do druhého
- takže ostatne již i obrazy z let 1916 a 17 ukazovaly
zrejme cestu, po které jsem musel jednou jíti.

Ale to chci zdurazniti: že forma tohoto modelu, za-'
ujetí, které jsem proií. mel - me dovedlo k onomu vý
sledku - a že forma obrazová byla následkem mého
vcítení se k prírode. Mohu ríci, že tomu tak bylo
vždycky a myslím, že každé dílo má býti vybojováním
rozporu mezi optickým jevem a neznámým zaujetím,
které v nás príroda vzbuzuje. Domnívám se, že vetšina
nezdaru treba nadaných malíru spocívá v onom
brzkém úteku od zápasu s prirozeným zjevem vecí.
Tento zápas nutno vybojovat, a dovolí-li Vám pak ne
kolik let klidu, jiste opakuje se znovu a znovu, podmí
nen vitalitou umelce. Kdyby se lidé nenamáhali tolik
h~,ti moderními jako pravdivými - našli by dríve mo
dernost projevu - nebof ona jiste leží v prímém po
hledu na veci.

Když toto píšu, jsem si dobre vedom, že obycejne
velmi špatní malíri mají plná ústa prírody - nema
jíce žádné normy pro své tvorení než optický jev, .kter)T
hežne kopírují, ježto jim niceho neposkytúje - ale
s druhé strany st)Tkají se tito kýcari s onemi malují
cími inteligenty, kterí mají plná ústa theorie, ježto jim
schází dost naivnosti a bezprostrednosti, aby jim okolní
svet neceho podával - aby jim poskytoval ony pocitky,
které jsou jen a jen záležitostí malíre, jež jsou neprelo
žitelny jinak než malbou, ci kresbou - jsou to tyto po
citky, které vám jednoho dne vnutí do ruky štetec, aby
ste se stal malír~m.

Václav Špála:

K výstave Emila Noldeho.
(D u m u mel c u.)

Obrazy Emila Noldeho ve svém celku (ackoliv jsem videl rihná
jeho díla v nemeckých galeriích) me zarazily svojí brutalitou a
drsnootí. Nemec!'}; duch jeví se tu v plné své hrubozrnosti. Clo
vcku uvyklému na francouzskou disciplinovanou formovou ká
zei'í jeví se toto umení beztvárným, až barbarským. Hlavne od
puzuje tu a zaráží j'lkoby zvule neceho, co jeví se fantasticky
rozšklebene, až surove, jakoby nejaký divý, nám cizí duch sedel
jako mura na tomto težkém a llehorázném umení. Odešel jsem
roz laden ale nedalo mi to, až jsem prišel po druhé. Hledel jsem
se zbavit všelijakých estetických predpojatostí, a tu podruhé
tento bourný severan nejevil se už tak rozježený a nepusobil
tak barbarsky ve své neupravenosti a rezavé strohosti. Žár je~o
barev jevil se zadumanejší a nekde až samotársky poetický; a
jako nekdo, kdo si tak zvykne na ostrý 'vítr, až pocítí i jeho
nežná pohlazení. A tu se mi otevíralo pod drsnou slupkou dobré
jádro tohoto podivného poutníka.

V necem je blízký Munchoví, ponejvíce to videt v leptech,

hlavne ženy a jej ich tela jsou z toho rodu. I malba Chagallova
je z toho rodu, jak videti na obraze "Kováre«. Jeho Kvetiny
jakoby mcly erotickou príchut v klícivýeh tvarech a 'v hutné
smyslné barve. Nekteré drevoryty, hlavne more a ruzné lodice,
jsou dobre rozvrstveny po ploše a silne pusobí. Šedostríbrné
(,tisky d revorytu ženských aktu pusobí nežne, až Bonardovsky.
Cerné cLrevoryty aktu žen mají krom známé nemecké primiti
vistické ostrovní exotiky neco z kvetinove poetické pružnosti.
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I Daumierovy vlivy tu vidime. Dosti tu je obrazu zbežných, od
bytých, u nekterých se jen otresete nad odpornými ohyzdnostmi
a stvurami.

U Noldeho mane vzpomenete na predcházející výstavu Pech
steinovu, jehož. dílo plne prošlo západni kulturou malírskou. Je
nám tím bližší, zjemnelá škála jeho barev a linií vyvinuje se tu

do rozpetí a bohatosti. Jdete-li však na kloub veci, vídíte, že
Pechstein je povrchnejší Noldeho a žez menšího fondu udelal

'více. Je lehký a smelý, improvísující formové možností obra
zové plne zdtlraznují rozkyv jeho malírské kvality. Vybredává
tím z nemecké bezformové líterární malby, pracuje ciste malíl-
skými prostredky, to jest, pohybuje se v prijatelnejších možno

stech malírskéhc podání. Nolde prekYPl1'je více extaticností, jeho
težkopádný zachmurený duch nedal mu tu zakotviti. Jeho vnitrní
kvašení jakoby nesneslo pouta, dere se bez úpravy a formy, jako
vzpoura z podzemí. Ve smyslu expressionismu je nemectejší
PechsteilTa. Základní síly, které napájejí jeho umení, vytryskují
prímou cestou v napjetí barvy drsne 'ven. Jeví se tu jakoby neco
zakletého, co dává zvl;ištní existenci jeho forme a co' vychází
z elementárního citového zážitku umelcova, který tu tušíte, jakoby
v nápovedi, plný, sveží a nevyvanutý.

Nás ovšem zajímají znaky cisté formo'Vé krásy, ale ty casto
precházejí z jemného ·clenení až do sladkého nudného ladení.

U tohoto formalismu vyskytá se nebezpecí a to nebezpecí for
mální povrchností a prázdné dovednosti; naleznete tu í sice

formO'Ve cisté obrazy, ale duté obsahem nebo nekdy jen
epigonsky odvozený odvar. Tu tedy, trebaže nám nemecký
expressionistický svet jest hodne cizí, netreba se úzkostlive
uzavírati jeho tak odlišnému, tak drsnému duchovému vanu.

Není dobre prezírati, Co prináší jisté, byt i drsné klady svých
puvodních složek, co obohacuje umení a co podává nám nová

vzrušení. Netreba, abychom byli v umení okresními zaujatci;
pocitují to pak mnozí na sobe dosti težce v tom našem malém
prostredí, které rádo demagogicky škatulkuje živé umení a hledí
je 'vmestnati do urcitých, sobe blízkých formálních nálad a vše,
co je jiné, obmezene odmítá. Dobre by bylo, kdybychom meli
nekolik ceských N oldeu, kterí by s takovou zaujatostí a silou
projadrovaJí svoji ra!;u.

Rozmluvy s mladýpti Francouzi.
IV. Jean Coctean.

Z knihy interviewu Fr. Ldevra:

»Une heure avec ... «

Povídá se - co všecko se o nem nepovídá: o jeho psu, cosi
o volu ua streše a o požehnání, které udelil no'vomanželum na

vršku Eiffelovy veže; povídá se - až trochu príliš mnoho.;
a tak jsem si umínil nedat víry nicemu a zkrátka se presvedcit.

Odmítl jsem na celé cáre legendu a nelituji toho, seznámil
jsem se s jednoduchým prímým mladým mužem, jehož obdivu
hodne jemné, stále pohyblivé ruce kreslily kolem mne magické
arabesky ...

Ostatne pan J ean Coeteau ihned sám rázne odbyl všechny
povídacky.

- Pro nekolik allotrií z dob velmi vzdáleného jinošství vy
tvorila se kolem mne smešná legenda, která nijak neodpovídá
zpusobu mého života. Zrídka vycházím, spolecenského života

jsem se už nadobro zrekl, žiji v kruhu sedmi nebo osmi prátel
a polovinu roku trávím na 'venkove. Nekterí pošetilci vyprávejí
dokonce, že vedu bar, pOl1cvadž jsem svolil, ab'y Louis Moyses
nazval svuj roztomilý dum: »VuI na streše«.

Smejeme se oba.

- Povídá se, že jste si velmi blízcí s hrabenkou de N oailles;
zdaJí pak si také rozumíte?
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- Ano, s paní de Noail1es máme casté hádky, ale konecne
vždycky zase shodneme.

Precházíme na Barrcsa. Coeteau precisuje své stanovi5kl>'

Barres je mu z lidí, kterí se bojí jednati bez príkladu. "Barre
se desetkrát obrátí, než skocí. Silný muž preskoci potok, ncsla·

raje se, je-Ii príliš široký. Je pokládán za blázna. Po dlouhé
dobe kde kdo ho pochvaluje. Bafl-es skáce jen pres potoky už
vyzkoušené. Ale' nemyslete, že se na Barresa zlobim. Obdivuji
ho naopak. Les D éra c i nes, L a C o I I i n e i n s p i r é e jsou
skvostné knihy, ale pres to budu se Barresovi' posmívat dáli
on ostatne mystifikuje podobne sebe sama, odpovídá-li novinári
na dotaz po svém nej milejším díle: "Budu žít svými válecnými
kronikami.«

Ne, nebudu jmenovati radeji nikoho; je to vždycky nemilé;
clovek zapomíná snadno na autory, j írnž se obdivuj e. Ale dve
jména prece nemohu smlcet: Max J acob, Paul Morand. Miluji
a obdivuji Maxe J acoba. Zabývaje se jím, vzpomínám vždy
nutne Heinricha Heine. Netvrdím. že jsou si podobni. Max
J acob znamená pro mne mnohem více. Ale ani jeden ani druhý
nemohou napsat jediné rádky, aby z ní nedýchala poesie. Lidé,
kterí nesoudí nikdy básníka podle poetického úcinu, nechápali by,
kdybych v téže vete chválil paní de Noailles a Trístana Tzaru.
Poesie nedá .se snáze definovat než elektrina. Rána, kterou mi

7pusobí elektrina, nemá co delat s krásou nebo ošklivostí apa
rálu, který ji prenáší. Zabývati se t'varem lampy a jejího stí
nidla je zamestnáním velmi druhotným vzhledem k faktu, že

lampa bud svítí nebo nesvítí. Všimnete si, že mluvím jako
Boileau. Básníka bylo by snad možno definovat reklamou ja
kéhosi detektiva, kterou ctete na všech rozích: »Vidí vše_ Slyší
'vše. Nikdo to netuší.«

Nadhazuji dve nová jména do naší rozmluvy. Pan Cocteau se
rozhovorí o nich:.

- Guillaume Apollinaire a Marcel Proust jsou nú dve vzácná

jména. První byl mi kamarádem, druhý prítelem. Když Proust
jel naposledy do Louvru, zastavil se pro mne. V té dobe už
nikdy nevycházel ve dne. Chtel videt Ingresovu "Tureckou
lázen« a Mantegnova "Sv. Šebastiana«.

Cocteau mi ukazuje Prousto~y knihy. Na první stránce knihy
Du cóte d·e ehez Swanll cte se: »Drahý Jene, naše duše,
7!"cadla sesterská _.. ,,; jiné stránky jsou plny hieroglyfu, které
Dlní 1 okraje. Na výtisku: A l'Ombre des Jeunes Filles
e n F I eur opsal Proust popis mesícního svitu od Mme de

Sévígné. Upírám tázavý pohled na pana Cocteau. "Pro,ust,«
odpovídá mi, »tvrdil vždy, že vdecí velmi mnoho tomuto popisu.«

Mluvili j;;me také o divadle a o biografu_ Zájem pana Cocteau
jr opravdu neobycejne všestranný a jeho úsudky britké a pozoru·
hodné. Pamatuji se velmi presne na vše, ale jak jen se o všem
tOtTI zlnÍnl1?

Tak jednu chvíli j~me prišli na Antoina.1)

- Bratrí Montgolfierové jsou také velcí muži, odpovídá trochu
nakvašene muj spolecník. A presto zdrželi vývoj aviatiky o 'vice
nd sto let. Antoine zdržel vývoj divadla o dvacet let, jakmile
si uSr.1yslil zaplnit jevište skutecnými predmety a primet herce
k ton, u, aby hráli zády k obecenstvu. i'utno je být pravdivejším
lIež pravda. ~idit ducha, jako se šidí oci.

- Což biograf, mcl na V~ vliv?

- Ano a ne. Modernismus, záležící v mluvení o strojích
a biografu, shledávám detinsk,rm a predem zastaralým. Priklad,
který nám dávají stroje, je príklad rádu, rychlosti, ekonomie
sil. Biograf nám ukazuje, mimo jiné, jak možno náhle vy.

zvednouti detail a, aspoi'í až do neblah~ho dne, kdy prijde ba·
revný íilm, budí smysl pro plasticnost místo pro barevné stra-

') Reditel divadla Odéon.
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kanicc. Film, tak, jak se dnes chápe a predvádí, octl se ovšem
na bludných cestách. Vzalo se to hned ze zacátku za špatný

konec, Fakt, že obrázky se pohybují, zpusobil zmatek v myslích.
Jali se fotografovat divadlo. A i ty nejlepší americké filmy
jsou ješte divadlem. Divadlem specielních zámyslu, ale divadlem.
Prav}' biograf bude stejne daleko od skutecného, prírodního
zarámování Divokého Západu jako od malovaných kulis Ca1i
gariho. Pokud nebude se venovat pátravá, soustredená pozornost
prijimacímu aparátu, pokud neprijde se na to, že objektiv
nutno pokládati za živou bytost schopnou videt tak, jak my
videt nemužeme, potud zustane biograf v slepé ulicce. Na Chap
lina (na pr. v Psí mži v o te) mOžno se dívat jako na maxí
mum úspechu v omylu. Ostatne Chaplin zabrídá stále více. Dríve
byl jím film vždy prosycel1' jako továrna elektrinou, míhal se
'v nem jako fugové théma. Splýval neodlucitelne v jedno s celým
svým okolím vecí a osob. Dnes hraje jako Sara Be,nhardtová
t.ebo jako 5aljapin. Je pouze velkolepým hercem. Z básne stal
se básníkem a ne vždy dobrým.

V biografu bylo by nutno vzdát se všeho co je a snažit se
ne o výrobu nových ,- treba zajímavých - filmu, jako spíše

o vynalézání cocek, zvolnovacích prístroju, pohyblivých apa
rátu. Jednoduchosti stejné jako v literature dosáhne se i tam

tím, že nejprve se projde nesnadnými a temnými etapami, bez'
nichž jednoduchost nemá cetly. Jásám se biografu nevenuj i,

ponevadž mé úsílí smeruje jinam, a každá vec vyžaduje celého
cloveka.

Prerušuji pana Cocteau: _ To vše je sice velmi zajímavé,
ale povezte mi, prosím, neco ° svém prvním románu: L e

. G ran ci É car t, který je t:lk netrpelive ocekáván. Ted se
obrátíte k širšímu obecenstvu, zlé jazyky tvrdí, že tentokráte

to pujde do živého?

- Kdo myslí, že tápu, je na omylu. Pri každém novém díl!?
obracíme se systematicky zády k predchozímu, To[ prostredek,

jak stále zacínati, tudíž, zustati mlád. Muj ,debut dopadl smešne,
mel ohromný úspech. Pochopil jsem tuto smešnost ve dvaceti
letech. LeP o tom a k je výrazem té periody mátoh, od Poto
maka hledám svou cestu a budu ji hledat až do smrti. Pri smrti

naše hledání prestává být hledánim;, stává se dílem. Nenávidím
del, která pošilhávají po úspechu. které odlucují ze sebé cosi,
co tancí jako cikáni mezi stoly. Dílo má být neco kompaktního,
co se nehýbá. Obecenstyo má jít k nemu a obcházeti je ze všech
stran. Napsal jsem román Par a d e, ponevadž jsou mi nesne
sitelny estetiky a ethiky visící kdesi v prázdnu. Jeto príliš
pohodlné. Napište: jediný vlas nesmí na hlave presahovat, ihned
všichni holohlavci budou nadšene souhlasit. Dávejte príklad,
nehrejte slovy! Mou vroucí snahou byla napsat poetický rot,nán,
který by ani zdaleka nepripomínal to, co zpravidla lidé považuj í
za poesii. Musel jsem se tedy vyvarovat ozdobného slohu, príliš
zhuštených obrazu, ušlechtilých a ozbvláštnÍCh sujetu atd ... ,
poesie však mela být mezi .rádky. Ale takovýto pokus' je cosi

nesmínte povážlivého. Ctenári cekají ode mne neco neobycejného,
také to dostávají, ale je nebezpecí, že toho neuvidí. Reditelka
cirkusu Médr:tno mi podobne 'vyprávela jednou, že po ctyrech
letech lopocení se s nebezpecným skokem, pri nemž nohy vy
klouzly ze strevícu, aby se zase do nich vrátily, publikum si
pri produkci této nebezpecné zvláštnosti vubec nepovšimlo. Vi
delo pouze obvyklý nebezpecný skok.

Prináší-li nekdo opravdu cosi nového, nesmí se predevším
líbit mladým. Mladí jsou témer vždy bajovníky staré anarchie,

která jim zacpává oci a uši. Mody ~vant-gardy jsou horší, než
offícielní; nesmí se ustoupit ani prvním ani druhým a nutno
umet žít v karanténe.

Mladým spisovatelum z r. 1924 venuji tuto modlitbicku:
Pane bože, nedej, abych veril v m a I d u s i e c I e; ostrihej mne
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pred Freudem:) ucin, abych nenapsal knihu, na kterou svet
cekal!«

- Mluví se ješte o jiné knize, která má vyjít po LeG ran ,I
Écart.

- Ano; mtlj vztah k La Nouvelle Revue Franc;aise byl od
jakživa chladný. Ale usmírili jsme se a na usmírenou jí dám
knihu T h o m a s 1'I Ul p o s t eur. To bude zase otýpka korínku,
babský prostredek proti modernismu. - A což, cetl jste P I a i n
C han t, který jsem Vám nedávno poslal?

Zdá se, že touto knihou dáváte se definitivne na králov

skou cestu tradice, kteráž znamená svetlo a radost.
- Radost a svetlo, hra. v radosti a svetle; umení skutecne

klasické _ klasické v cistém významu, bez historického pojetí -'

pozná se podle toho, že není v nem a n i s top Y ú mys I n o s t j
Merte touto definicí a v téže chvíli shroutí se Vám dO' prachu
tolik a tolik slavných velicin.

Leckterý slavný básník ukáže se pak jako prepiatý samo
Jibec, o ncmž rychle se doberete úsudku, že do geniálnosti chybí
mu mnoho: pozoruje, jaký delá dojem ...

V umení skutecné triumfátory vyznacuje, aniž o to usilovali,
Lezstarostnost o úcinek, jakou dává pouze verné štestí a velke
úspechy.

Opet a opet byla receno: umení je cinnost prepychová, cinnost
úplne nezištná. Mnoho usilu iících o úspech na to dnes zapo
mnelo a proto bude i jich zapomenuto.

Ta bezstarostnost genia jeví se hlavne hlubokou jednolitostí
skladby, bohaton prostotou rytmické linie, lehkostí clenení.

A' v P I a in C h a i nt jste rovnež pochopil základní pravdu:

básníkovo úsilí vytvárí námet, ten ;Zase vytvárí si sám dekora
tivní nápln, v níž, podle prípadu, jeví se moderno t, aniž však
výraz této modernosti byl prímo básníkovým cílem. K této
zásadní bezstarostnosti musí však se družit jistota v ovládání
slovníku a prísnost syntaxe, címž se ješte lépe projeví.

Pan Cocteau je také dobrým kreslírem a chystá k vydání
alba kreseb. Z rozmluvy o nich snažil jsem se svésti hovor
na soucasné zjevy literární, ale vycítil jsem, že o spouste vecí

a osob se pan Cooteau, práve prC? svou uprímnost, nedlce
vyjádrit.

Psy. c h O log ie
Dr. Paul Voivenel:

Psychologie kritického veku.
Mluviti o naší intelligenci a o na'Šem charakteru neznamená

pro lékare zustávati pouze na výšinách ducha a citu. Když po
psal kvet, neváhá ušpiniti si prsty pri zkoumání korenu. Nepri

pouští, že by bylo možnO' poznati J?sychologii cloveka, aniž by
se dríve poucil o jeho konstituci, totiž anatomickém stavu, a
o jeho temperamentu, totiž fysiologické cinnosti. Clovek jest tež
kopádný a krátkodechý jako Hamlet, hubený a žlntý jako Cassius,

krevnatý jako Otello - to jest konstituce; jest živý nebo líný ve
svých reakcích, náchylný ke krecím nebo migrené - to jest tem
perament. To jsou koreny, ta jest kmerr, kvety a plody (at jak
koli protestují spisovatelé a ti, kterí chLí uveriti, že veledíla jsou
v lidském nebi jako hvezdy, aniž by se dotýkaly zeme) _ kvety
a plody jim vdeci za své tvary, barvy a hmoty -

A tak chci studovati cást lidské krivky, která jest predmetem
této práce. Tvori v této krivce to, cemu ríkám »prelom«.

Krivka našeho života od detství po stárí není ovšem ·pravi
delná. Náš fysický a morální organismus se nevyvíj í nerušene. '

Jisté orgány podléhají prudkým nárazum nebo ná~lýnl zauzlením,

') Zakladatel psychoanalytické školy.
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která omezují význacne v krátké do1Y~ naši osobnost: jest to
"prelom puberty« a "prelom návratu veku«, veku to soumrac
ného, o kterém budu psáti. Jest to organické omezení, které
predpovídá a urcuje zmenu osobnosti. Mezi dvacátým a tricátým
rokem naopak otresou casto zklamání bud príliš náhlá nebo
príliš castá celou naší duší až po nejhlubší koreny, vedou k roz
carování a casto k sebevražde; tomu ríkám "druhý prelom«.

Detství se svou tvurcí a .prehánející obrazotvorností, která

rozmnožuje bohy v prírode a zosobnuje veci, se pohybuje v po
žehnaném sve~ illusí; mládí se svým nadšením pro cestnost a
s\"ou okouzlující duverou dochází k cinum po kvetnatých cestách,
s nichž jsme odházeli kameny; mužný vek hryže trpký plod
stromu vedení a tesá mocnou a krehkou sochu cloveka; stárí,

kely se sesýchá telo i duch, sestupuje pomalu po posledním srázu.

Všechna tato období našeho žívota mají nejen svou vlastní psy
chologii, ale i svou anatomickou fysiologii a patologii. Každý
z nás ví, že .každý vek má své nemoci a své zvláštní reakce
Utvárení a stavba nervového systému u dítete, rychlejší vývoj
citovosti pri materství, zrání smyslových jeVtl v mozku ve funkci
zraku, sluchu atd., relativni rozdeleni funkcí techto ruznÝch jevu

ješte nedostatecné spoje;lých, vysvetlují u dítcte prevahu citových
v jemu, impulsu, fysické nepevnosti, sklcm k obrazotvorností, ne
dostatek psychické ucelenosti. Stejne mUže vysvetliti poruch,t
mozkové blány u starcu a bláznu, proc se u nich casto jeví pre
citlivelost, jejíž vytrvalost udivuje. Tato precitlivelost se pro

jevuje ve "Snení osameléhu. chodce« blouznícího a umírajícího
J ean J aCCjues Rousseaua, v posledních básních Nietzscheho umí
rajícího na povšechnou paralysu, v posledních melodíích Schu
mannových, který podléhal záchvattl111 téže nemoci. Anatomický

a fysiologický vliv na mentalitu jest nejpatrnejší pri "prelomu
puberty« a "prelomu kritického veku«. Nejmenší ,orgány mají ve
liký vliv na naši energii, naši predstavitost a naši citovost. Zasta
ralý malý náoor, vážící sotva 30-40 centigramtl, který se usadí
v ohybu okraje lebecní kosti a který ,se jmenuje hypofysis, jest
prícinou gigantismu teeh tak ubohých obru, kterí se ukazují na
trzích. Neodstraní-li Se hezké žene štítná žláza, na které se tvorí
vpredu na krku nádOI, pak ztrácí ducha, koketnost, krásu; kuže
ztucní, tvár se rozšíri, inteligence se zatemní. Kolik jiných orgánu
- dosti duležitých - neštastne u mužu zmizí, a tvary se za
ckrouhlí a povaha zžCnští a hlas se zaostrí, jak jest tomu
u eunw.hCt.

*

V hodine, kdy se koncí prošlá cesta, než se odvážíme na po
slední svah, kdy na pláni života nadme ostré zavanutí prsa do
sud silná a pohne básníkovým srdcem, které se zdá býti z ocele.
v hodine, kdy telo jest ukojeno a kdy jsme precetli všechny knihy,
kdy se nám zdá naše osobnost napojena štávou zkušeností, telo
silné a duch zostrený - tehdy na sklonku našeho léta, kdy na
náš kraj padá dlouhý a nádherný soumrak - tehdy se zdvihne
vítr, srazí vetve, urve listí - a naše telo padlého boha zno\'u
kricí svou bolest a svuj neklid. Objevuje se v nastávajícím pod
zimu "demon polední<<. Ubohý král prírody! Stací docela málo,
aby se rozpoutaly nejvášnÍvejší a nejzhoubnejší boure, a vzbu

dily nejmírnejší melanchol,ie -~ stací náhlá zmena orgántl,
jichž rozkvet tak krásne vytesal sochu našeho jinošstvÍ. Tyto
orgány regulujr kremí tlak, podporují výživu udržujíce koefi
cient organického okysiicování, uklidiíuj·í srdecní nervy, pusobí
konecne na funkci všech ostatních žláz, jichž štávy mají dtdeži
tou úlohu. l\fezi 45 a 58 rokem zabírá jejich cinné bunky skle
rosa, která je dusí. Toto dušení se nedeje bcz nekterých reakcí
svrchních bunek, které p.ri prvním zápase se nedají hned pora

ziti, zmítají sebou a množí se; a tak nalezneme dráždivé zievy
vedle asthenie a neurasthenie, hl1evivé a bourlivé výbuchy vedle
erotické nemohoucnosti. Každý prodelává svou krisi podle svého
7pusobu; krátce nebo déle, ale každý sí ji více neob méne uvedo-

llluJC', muži nejhrdejší na svou chladnokrevnost a silnou v
i ženy nej nervosncjši. Popisuj i rychle: n á val y k rve,:

yaly horka, náhlé pocení, hucení v uších, opuchnutí kloubu; ne r
vos n í z á c h vat y: nedutklivost, cerné myšlenky, tiseií, tlu

Ctcní srdce, nahlá zlost bez prícíny; pot í ž e z a ;;;í v á'n í; zmen·
št'ní okyslicování látek, které má za následek usawvání tuku

pod kuží, pomalé mizení pohlavní cinnosti, které nakonec sma·
zává morfologícké rozdíly.

S hlediska duševního zakládají se nejruznejší duševní prípady
hlaV11e na melancholii. Jest to melancholie odjezdu z nádraží.
Vidíme pred sebou jasneji nebo méne jasne krajinu vyschlou a
opuštenou, bez barev a vuní, které nás opíjely. Ztratili jsme du.

veru a nadeji. Zrcadlo ukazuje príliš verne na pád, který se
neúprosne blíží.

Mínulost zárí pod sluncem vzpomínky s žárem oplakávaných
vášní a stínem dlouhých nežností.

Se zavrenýma ocima si vzpomínáme na lítost nad temi bou·
remi, dešti a vetry, které šlehaly vzdkmré tváre. Ti nejmou·
drejší vzdorují posledním pohledem návalu pokušeni; prijímají
wlky mír soumraku a ujasnují si odríkánÍ. Ti bláhovejší, o nichž
jansenisté ríkali, že nemají milosti, a kterí ve skutecností jsou
pouze obetmi své povahy, se odvracejí od cestt. po které by se
meli dáti, a pokoušej í se o návrat k vyprchalým vášním, z nichž
nenalézají niceho vyjn~a jejich karikaturu.

Nemluvím O tcch, kterí znajíce pouze zažívání, libují si
v dobrém jídle, žijí mezi dobrou kuchyní a mladou ženou, ani

o tech, kterí se užír;;jí v suchém lakomství.

U tech i u onech pozorujeme zjevy sklícenosti a podrážde
nosti, jichž fysiologický puvod jsem vysvetlil.

Neurologové jmenují asthenií kritickéhO' vcku tento stav, který
sestává z únavy, posedlosti, potreby samoty, myšlcl1ek na smrt,
cerného názoru na svct, vysýchání tvurcího naóšení, bezmocné
terul1y, potreby úniku a prevratu, které vys\"etluj í, proc tolik
padesátníku opouští SVtlj život a proc Huysmans a dAnnunzio
by se chteli zavríti navždy neber na nckolik mesícu do klidnýc:l
"mest lamp«; tot. Shakespeare, který se odmlcuj e ve 47 letech
a uchyluje se na venek; tot Racine, který unaven pletichami

opouští navždy literaturu v 52 letech, osm let pred smrtí, po
chopiv marnost kr,ásných v't:t, nejsa více schopen hrátí sí se slovy
a city, z nichž nalézá už jen príchut popele.

Po h Ia v n í pod r á ž d e n í jest hojné v soumracnem veku,
stejne casté u muže jako u ženy, usnadnené ostatne soucasným
~tárnutím dona Jual1a. Dríve bylo zamilovaným ženám potreb i
poetického nebO' romantického doprovodu. Byly postupne vy
znavackar.Ji Sandové, Feuilletta, Prudhoma, Coppéa, Goncourta
a Tolstoje -

Dnes jest žívot drahý a prumyslník nebo budoucí muž jsou
na prvním míste. Spisovatelé dokazují, že délka mužské lásky
se znatelne prodloužila: Ibsen vracej ící se do Norska po 271eté
neprítomnosti jest prednletem vášnivého obdivu mladých žen;
Goethe V' 66 letech ciní štastnou Mariannu ',Ion "Vil1emer. Cha

teaubríand, Vietor Hugo behaj í po 70 letech od velké dámy

ke grise-ve; Berlioz se v 60 letech vášnive zamiloval do ženy
z6leté. - Všechny tyto lásky jakoby dodávaly oživení jejió
dílum. Jak praví Maeterlinck v Pel1éovi a Melisande:

»Starci mají potrebu dlotknouti se nekdy svými rty cela ženy
nebo mladéhO' dítete, aby si dodali ješte víry ve svežest život;(
a oddálili na okamžik hrozbu smrti _«

J escctná jsou také jména starých zami lovaných žen: Alžbeta,
královna anglická, Kristina Švédská, Katerina Ruská, Mme du
Deffand, mile de Lespinasse - tolik jiných -

Období umírající lásky svádí k otroctví samotné krále. To!
Ludvík XIV., ženící se v 45 létech se ženou, jejíž kvety mládí

otrhával "pokud mohl«, jak pripojuje J ul es Lemaitre; tof Caesar,
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zamilovaný v 50 leteó do mladické Kleopatry; tot zvláštní

náklonnost Jindricha IV. v 57 letech, který se prestrojoval za
celedína, aby mohl videti šestnáctiletou Charlottu de Montmo
lency; tut Ludvík 1. Bavorský, pobláznený Lolou Montez.

Tot prípad spisovatele, který strílí svou d,-aceti!etou družku
pro bezvýznamnou sekretárku; tot prumyslník, otec trí detí,

klcrý odjíždí se svou stenotypislkou; tot obchodník, který za
sypává kožešinami a skvosty malou delnici; tot aristokrat, který

sc ukazuje na nejvyhlášen'E'jších místech se zkaženou holkou -.
lut - ató.

11už tedy 'opravdu ztrácí -hlavu a rozum, nebo( .není nic
ubožejšího Ilad tyto predstarecké a starecké lásky, jej ichž haneb
nost mu"im pred vámi skryti.

*

Mnozí starci uniknou smešnosti pouze než n o stí, tou než··
ností, které venoval Henri Bataille svuj poslední divadelní ku~.
CorneiJle, zamilovaný po celý život, se stal zvláštc ncžným
, 50 !ctech. Líci zamilované starce, a nalézaje ve své citové vášni
l'bnovení puvabné ncžnosti, napsal v Psyché nejkrásnejší fran
couzský milostn.Ý verš.

Mczi žcnami je to Mme. Récamier, která opuštcna v 45 letech
Chateaubriandem, jehož byla platonickou prítelkyní, stupnuje sv-ou
lásku ve vášen. »Žije již jen pro svého prítele. Jest otrokyní
jeho ducha a také služkou jeho nálad, jeho bulestí, jeho sla
bostí, jeho stái·í.« (Lemaitre.)

Soumrak srdce jest dobou zamílovaného prátelství, které jest
možné pouze, když muž llechce - nebo nemuže.

*

Konecne prichází okamžik, kdy se cit prožívá celÝm duchem,
kterého je treba, aby se vychutnával jako vunc (Remy de
Gourmont.)

Znovu se proŽ.ívá život. Není již nadšení, ale všechno se
ujasnuje, když není vec dou fati a nac cekati. Citovost, která se
už nevybíjí v cinech, se vteluje do hluboké poesie výminecných
dél, ktrra skutecne obsahují klid dlouhých soumraku. Mají tu
krásnou svcžest posledních dcl Anatola France, který pravíl
v »Živote v kvetu«: "Stárí jest pádem pro muže a apoteosou
pro ducha.«

Na pocatku ríjna jsem cho.dil každého jitra k soudu v Tou
lousu, l1a místo málo poetické; rád jsem S'pocíval ocima na
krásných kaštanech na námcstí du Salin, jejichž uschlé listí
p~dalo k zemi. - Na dvou z nich - a bylo prímo dojemné,
že práve na dvou, které nejvíce utrpely památnou bourí v létc
1921, rozkvetlo asi deset kvetu, ov'encen'Ých lístky sveží mladé
zelenc. Tato dojemná poesie se objevila v podzimním slunci nad
7cmí, na niž ležely mezi umírajícím listím plody stromu. Tak
Se vztycuj i nekteré knihy nad plody duševní produkce svých
'lIItorll. Zmizely neklid.y, zármutky, které doprovázely slasti
rašeho mládí.

Jest 0llravdu zapotrebí mládí k sepsání bourlivých knih. 1'1all
fred byl napsán ve 29 letech, 'vVerther ve 25 letech, René ve 34

Irtech tím, který byl stále velkým dítetem; Tanec pred archou
ve 20 letech, Rolla ve 23 letech.

*

Krivka lidské bytosti jest stejne záhadná jako proud reky.
Ani stopy pres úskalí mládí, ani boure, které kalí vody, ani roz
vodnení, která unášejí s vodou tolik bahna, nernohúu zmírniti
beh proudu. Opozdil jsem se na posledních svazích, v melancho
lických, casto divokÝch údolích soumraku - ale tu se rozprostírá
plárJ stárí, kde odrážej í vody ve svém pohyblivém zrcadle nebe
< živostí, která se projevuje na jejich brezích. -

Pro osamelé muže, kterí budou hledatí po celý· život útechu
v práci - a{ pres ne prešla jakákoli boure - nebude míti po
slední den vecera - jako mel sedmý clen pro Boha, protože
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bude posvecen onou prací a zustane v morí vecného života jako
reka, která se rozplývá a zustává v ohromných vlnách morských.

Prel. St.

v
Zivot a instituce

Fr. Kocourek:

Studenti a studentky, jací vlastne jsou.
II.

Jak videt, projevuje se 'politika u stredoškoláku roz
manite. Je pravda, že je to kapitola ciste humoristická,
a chtel-li by nekdo pozorovat úkaz stranictví, privedený
ad absurdum, necht se obrátí tímto smerem. Nelze
podceií.ovati tuto kapitolu, vždyt v malém tu máme
shrnuto vše, jak se to bude jevit pozdeji ve verejném
živote. Na vysoké škole se nemcní zásadne n~lzory, jež
mel student jako sekstán, septimán a oktaván. Ani v ži
vote tech, kterí dále nestudují, se celková úroveií. pe
mení. Kdyby se sehnal podrobný a presný materiál,
došlo by se patrne k záveru, že si škola musí do jisté
míry všímati žákLI také in politicis. Ackoli je nekde
notorická apatie, prijde nekdy vlna reakce, okamžitého
vzplanutí, touhy po poucení a smernicích i v tomto
bode. Proti apatickým trídám jsou ústavy cilé. L-\ni
zde, ani tam není podána studentum a studentkám po
mocná ruka.

Je celkem neplodné uvažovat o tom, má-l-i se bráti
zretel k politice už l1a stredních školách, má-li »býti za
vádena politická revnivost do tak nevyspel)'ch hlav«.
Je na svete a tvorí složku studentského života, ar kdo
chce, nebo nechce. Politika - at už v jakékoliv formc
- žije doma v rodinách a žije ve sborovnách a v pro
fesorstvu. A igno 'ování její je nejhorší z možností,
jež si paedagogové mohou vybrat.

Doma se bez výjimky' odebírá žurnál urcité strany,
je k disposici všem clenum rodiny. Debatuje se, jsou
spory se známými, pricházejícími na návštcvu. Pred
nostové domácnosti nezapomenou denne projevit své
politické smýšlení - dukladne nebo jen náznakem .
a tím svým detem pripamatují existenci politiky. Pri
tom jim suggerují 'svou politickou smernici, na níž by
rádi videli i své potomky. Je známo, jaká b)Tvá t:lto
domácí politika: Nadávání pri obede nebo veceri na
všecko možné. Jsou nekdy obzvláštní príležitosti k del
ším nadávkám: když na pr. hrozí nebezpecí, že zákon
o ochrane nájemníku bude prodloužen. Nebo rozvírí
politickou hladinu polévky objevení nové korupcní afé
ry, s níž se dopoledne vítezoslavne vytasil kolega ko
munista ve škole, zaznamenav název aféry a pozOrU
hodné císlice s nejakým tím milionem krídou na tabuli.
Nadávalo se z pocátku (1919-1922) na socialistické
ministry. Když se polepšili, zacalo se spílat Smeralovi,
našim komunistLllTI a bolševikum vubec. Na Nemce
v Praze a v pohranicním pásmu. Na židy. Nekdy ve
spojení s tím na Masaryka. A to všechno paušálne.
Rodiny, kde by se cti o více casopisLl, jsou rídké. Práve
ták rídk)T je aspoií. ponekud vecný zpusob hovoru o ve
rejných událostech, jenž by se opíralo vetší prehled.

Profesori vstupují do trídy ješte zahloubáni do po
litického problému, který práve precetli ze svého žur
nálu, trcícího v kapce v neomylném formáte, dle nehož
stu~enti své pastýre politicky odhadují. Nejsou to jen
novmy v kapse nebo na kathedre: Politika se stává ca-



sto živlem, zasahujícím cinne ve vyucování a v pomer
mezi profesory a žáky. Prihodí se to ve všech predmc
tech, ani zdánlive nevinnou botaniku nebo fysiku ne
vyjímaje. Profesori jsou prevážnou vetšinou národní
demokraté. Pt'bobí na trídu spíše prostým faktem své
príslušnosti než slovy. Presvedcení své také predpo
kládají u trídy a jejich výroky staví na tomto pred
pokladu. Vznikají obycejne konflikty, které skoncí
smíchem trídy, nebot profesor mívá dve pusobivé zbra
ne: První je vtip, velmi casto je to ovšem slovo, jež
pLlsobilo šimrání jen profesorovi a trída propukla ve
smích, vyhovujíc dobrodušne smíchu profesorovu. N~
takový vtip žák jednoduše odpovedet nesmí, nemá-lI
mít nepríjemnosti pro klackovitost, drzost, atd. Dru
hou zbraní je veta: »Politika do školy nepatrí.« Kdy
bych chtel podle užívání oné vety ríci co nejnestranneji,
co je politikou v tomto smyslu míneno, dospel bych
k této vete: »Politika je vše, co se prící názoru národne
demokratickému. «

Politické 'fluidum z nekter)'ch profesoru tak vyza
ruje, že se nezdrží poznámek ani pri 'rešení diferencial
ních rovnic nebo pri sestrojování vrženého stínu. I kla
sictí filologové jsou od 28. ríjna 1918 nekdy prekvapu
jícne pružní v tomto smeru, nebot pronášejí pri la
tine i rectine své poznámky a neskonale revolucní do
datky k historii ceskoslovenského národa (rozumej:
Hurá na Nemce, na židy a bolševiky, v prumeru vza
to). Tak se mohou žáci dovedet celý politický názor
profesoruv prostrednictvím jeho glos a sentencí nad
vetami, jako: »gutta cavat lapidem nan vi, sed saepe
cadendo«, nebo »quidquid agis, prudenter agas et re
spice finem«. K tomu se vytrvale pridává zmínka, aby
»hoši v živote« nezapomenuli tecQto slov, t. j., aby ne
opomenuli míti tytéž názory.

Profesor ceštiny hovorívá periodicky takto o svém
politickém vyznání pro celou trídu: »Politika me neza
jímá. Všichni se perou a já mám rád klid. Noviny ne
ctu. Úrední list za Rakouska byl klidný, ale i tam se
ted hádají. Jen obcas se stavím u Národní Politiky a
prectu si zprávu v cele listu. , To mi stací na týden.
Já se divím, jak se ti lidé mohou takhle prát. Na prí
klad Masaryk. Delal vždycky, co mu nepatrilo. Když
celý národ šel po chodníku, Masaryk šel v louži. Uni
versitnÍ profesor mel semináre a prednášky, on všech
no zanedbával a delal politiku. Strkal prsty do všeho,
ani tomu nerozumel. Reknete mi, studenti, jak mohl ro
zumet rukopisum? No ne? Pustil se do rukopisu proto,
že celý národ v ne veril a on chtel mít neco extra. Co se
smejete, K.? Politiku do školy' nechci, rozumíte, bylo
by to jako v Rusku. Tam ti bolševici ... « atd.

Jiný profesor s rozhorcením: »A vy jste srrad do
konce socialista?« Profesor-socialista, který se ve sboru
vyskytl, neznamenal pro názor trídy nic. Nemohl
predpokládati ve tríde pudu pro sebe a vzal si k srdci
vetu' »politika do školy nepatrí« do té míry, že místo
telocviku (nekolik let bylo ústavní telocvicné náradí
v neporádku) cetl se žáky Guthuv katechismus bezvad
ného chování ve spolecnosti.

Je-Ii otec národní demokrat, syn do ,kvarty až kvinty
cítí povinnost hájit otcuv názor a císt v »N árodnÍch Li
stech« soudní Síll, sport a ruzné zprávy. V kvinte,
sexte otevírá oci, nehájí už otcuv názor, nýbrž SVLlj,
který ješte sice nemá, ale vÍ, že bude míti. Otec je pro
neho šosákem, který pro samé kompromisy nemuže jíti
ke korenu, )~Národní Listy« jsou m~lo zásadové, tak-

22. kvetna I

Ide o »N árodní Demokracii« už se dá debatovati. T

'tulky a pod titulky jsou tvrdou vzb.raní, jí~ I~ožno rxehl
uderit zrádce, který se opovazuje pronestI domnenku
že snad prece jen Lenin nebyl žid. Ze syna národne
demokratického otce stává se Národní Demokrat, a to
clen Mladé Generace.

N ár. dem. stredoškoláci se pravidelne rodí. Jednot
livci dostávají se v oktáve blíže k realismu, témer nikdo
nedojde k socialismu.

Deti socialistu a komunistu v nižších trídách témer

pravidelne schovávají se s otcovým nt:zorem, ve ~yš~ích
trídách precházejí do tábora národne d~mol:ratt~k~h~,
po prípade národne sociálního. Jen nekohk z.usta.va
verno otci a své tríde, a ti podobne staví se protI svym
otcum-šosákum na vlastní nohy.

Ale je vel iký rozdíl mezi n~rodní.mi demokraty,}
komunisty (resp. soc. dem.). N arodm demokrat m~ze
s úspechem užívati ,novinových titulu, protože v l1Ich
je cosi všeobecne srozumitelného a uznávaného: »salU3
patriae«. Socialista nemLlže se dovolávat »blaha prole
tariátu«, nebot pro ne není ve trí?e pochopení. ~.~ak)e
nucen císti více než noviny - je nucen hloubej I pre
mýšleti. Tím se stává, že student socialista bývá uce
lenejší a sectelejší.

Mnohému nechce se hájit svuj názor proti ohromné
vetšine, je v ústranÍ. Kdo však má bojovnou kr~~,
snaží se najíti pádné dLlvody. Málokdy vyskytne .etn
cla v níž by se mohlo mluviti na príklad o marxismu.
Vetšina je povznesena nad prekonané. u~ení, je~o~ ne
možnost prý se ukázala v Rusku. Soclaltsta nebyva tu
díž ve tríde apoštolem nového názoru, nýbrž jen stude
nou vodou, chladící rozpálené hlavy nacionalistLl. Ar
gumentu svých nebére z Marxe, nýbrž z Masaryka a
Havlícka, jimiž se dá nejen bojovat, nýbrž i vyhrát.
Masaryk stal se po prevratu autoritou, Jderá pr?ste za
bíjí každého, V jedné debate s profesorem 101;Ikypo
užil kolega citátu z Marxe, jejž úmyslne posvetil zaldí
nací formulí »jak praví Masaryk« a vyhrál. Bylo to
cosi velmi ostrého o trídním boji. Tect však Masaryk
také je pomalu »prekonán«.

Debaty v prestávkách jsou nekdy ohromné. Arsenál
je celkem jednoc1uch),. Na jedné strane: »Staletá pn
roba. V)'stražný príklad vrozené slovanské nesvorno
sti. Iladý stát. Židovské peníze. Bolševické brilianty.

• Šmeral je'baba. Haberman nemá meštanku. Chcete, ahy
to u nás bylo jako v Rusku? lnternacionalism je ted
vražedná bláznivost. Trest smrti prirozený. Militarism
nutný. Židi zavinili svetovou válku, Atd.« Na druhé
strane: »Masaryk. Tak praví Masaryk. To napsal Ma
saryk. Masaryk byl také podle vás podplacen od židu,
Kramár je baba. Francouzská revoluce také byla pro
klínána. My také jsme delali revoluci. Už nám je stálé
žvanení o vlastenectví protivné.« Atd.

Od konce svetové války se projevily politické zájmy
nekdy tak zvýšene, že PO jistou dobu studenti krome
polidky nedelali nic jiného. Po této stránce je nejzají
mavejší období prevratové a poprevratové, kdy stu
dent(buc1ovali samosprávu, Zde se všechny složky shí
hají a zretelne v celku i jednotlivostech krystalisují.

2. S t ude n t s k é mil o v á n í.

Láska je na strední škole v nejširším merítku zaká
zána, stejne kategoricky, jako politika, A tak res poli
ticae a res amandi mají na strední škole podobný osud,

, Láska ve smyslu milostném je artikl, jehož eksistence
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se proste vzhledem ke stredoškolskému studentstvu
popre.

Láska pohlavní se objeví na strední škole v nejaké
obnaženejší forme budto ve vyucovací hodine, když
se narazí na choulostivé místo anebo když se náhle
provalí ve tríde nejaká aféra prímo souvisící s eroti
kou: Zjistí se na pr. u nekterého žáka pohlavní ne
moc, nebo se prozradí akce onanistické, provádené ve
tríde, atd.

\' prvním prípade nebezpecné a »závadné« místo
profesor rychle preplave s nervosou, cervenáním a ne
jistotou. A tak zcensurují profesori i to, co pres pecli
vou práci pedagogll v nekolika staletích prece jen ne
mohlo b~t vyhlazeno z knih zasloužilých autoru, jako
byl Ovid, Sal1ust, lIomer, Horác atd. Že práve tato
místa profesorem tak urputne preskakovaná patrí
k nejmilejší cetbe a zábave studentstva, je víc než pri
razeno.

V druhém prípade, vtrhne-li totiž neco smyslného
neho perversního do trídy, a - jak bývá - je-li za
c1H'ácencelý ústav, upravl to reditel se sborem pro
fesorskÝmskoro pravidelne tak: otázka sebe ožehavejší
dostane prijatelnou a pedagogickou bezpohlavní for
mu. takže konec koncu nezbude. na prípade nic choulo
stivého, co by mohlo »býti prícinou špatné povcsti
ústavu pred forem vereinosti«, jak zní okrídlená veta,
pod níž se všechny omyly, kotrmelce a neduhy ukryjí.
Prípad se rychle uklidí (treba i se}ákem), všechno se
premaluje z barvy rudé na blede ružovou a hrany se
zakulatí.

Jsou l1\ezi profesory výjimky a verme, že jich bude
prih~·vat. ,\le dosud rOLhoduje vetšina, která se ni
(emu nehrání tak slepe, jako pochopení, že studenti a
studentky nejsou schematickými nositeli herbartov
ského rozumu, citu a vule, ale že jsou z masa a krve.
Profesori to musí pochopit, musí tento materiál co
nejdríve a nejplneji poznat, aby nal} mohli prijatelne
pusobit.

Jakoby nebylo zrejmo, že se studenti zabývají vedle
pr{lces domácími úkoly a ucebnicemi už od nejnižších
tríd ruznými vecmi, jež sice nemusí být zarazeny do
osnovy, ale o nichž musí být informována škola, t. j.
profesori. Je nutno poznati i metamorfosy student
ského života mimo škamny a mimo rodinu, chce-li
opravdu škola vedle vyucování také vychovávat.

*
Profesori nemohou predpokládat o sv\'ch žácích, že

je nad jiné zajímá stavení pontonového mostu a že jim
je lhostejna scéna, v níž Sekstus znásilnuje Lukrecii.
Neuprímný stud, zakrývání. Podobne pri zoologii a
hotanice primánské a - což je méne uveritelné, pri na-
uce o lidském tele v sekste! \

»Zásadne o tech vecech nehovorím,« ríkají profesori
a presunou se na výklad spojení kostí. Lidé i zvírata
a v~e musí h),t na strední škole predevším bezpohlavnÍ,
potom je dobre.

Takovými se následkem toho jeví i profesori, ktef5rm
hy bylo z prevážné vetšiny smrtelne težké, postavit se
pred žáky lidsky prirozene a pripustit, aby se na ne
smeli žáci podívat jako na živé lidi s vášní, silou a sla
bostí, s vrozeným rozmnožovacím pudem.

Deti profesor li jiste prinesla vrána nebo cáp. Dosud
si veliké procento studentu neumí predstavit profesora
jako muže. Nebot on zakrývá svoje funkce. V po
slední tríde obecné školy chodili po prestávce dva žáci
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s ucitelem a stáli mu cestnou stráží u záchodu, aby tam
nikdo ze žactva neprišel pri jeho úkonu. ~ a strední
škole jsou profesori, kterí pred sv)'m výkonem po
pudlive vyhánejí z oné místnosti studenty, v nekolika
konkrétních prípadech sekstány, septimány a oktavány.*

Psáti o politických pomerech studentll se mllže cel-
kem bez vzrušení a také tak se mllže císti, i když 'ne
kterého otce napadne, že 'eho syn by byl schopen sym
patisQvati s jinou politickou stranou než on. Ale psáti
o ružové kapitole studentstva, t. j. o vztahu detí k ve
cem erotickým, je ponekud povážlivejŠí. Není možno
zde široce dokazovat, že rodice jsou velmi casto práve
tak málo v tomto bode o svých detech informováni jako
profesori, ac se to zdá jaksi už technicky vylouceno,
protože se predpokládá, že doma, v rodine, je nejlepší
príležitost sledovati skutecný život detí -studentu. Des
orientace rodicu pocíná obycejne v dobe, kdy by bylo
nejvíc potreba presné informovanosti o tom, jak jejich
deti žijí. V této dobe, kdy už syn nebo dcera nejsou
roztomile žvatlajícími chlapecky a devcátky, prestává
casto prvotní vášnivá péce o deti, ochabuje z ruzných
prícin, po prípade mizí, kdy by jí melo vlastne být nej
víc, kdy by mel být zájem nejláskyplnejší a nejhoužev
natejší. Pokusit se o približný obraz v ti;)mto smeru
snad nejchoulostivejším je nutno. A volá-li se ze všech
stran tak hlasite po náprave, je takový pokus pomer
ne nejúcelnejší. Nebot dlouhé volání do prázdna je
namahavé a marné, kdežto na podklade materiálu je
možno i v této veci zasáhnout.

*
P r i m a a ž t e rci e, V prime jsou ješte patrny

zbytky styku s devcaty z obecné školy. Nekolik pri
mánu chodí do parku s kamarádkami, hrají »nebe, pe
Ido, ráj«, skácou pri tom práve tak, jako dívky, s než
nou solidaritou jim pomáhají staveti tunely v písku a
pod. Je zajímavo, že v prítomné dobe je takových pri
mánu méne, než na pr. pred 8 lety, a že se nynejší hoši
více stydí za styk s devcaty než dríve. Možná, že je
to vliv válecné atmosféry, v níž stouplo mužství a muž
nost nepomerne v cene.

Vedle hochll, kterí žijí do tercie nebo až do vyšších
tríd normálním zpusobem, skoro docela tak, jak si to
o nich predstavují maminky, tatínkové, príbuzní a
profesori, jsou studenti i studentkv, kterí už velmi brzo
pocínají žíti odchylne od této predstavy, a to platí také
o jejichž blízké a nejbližší prítomnosti nemáme ci ne
prekvapující, kdyby se presne zjistil v tomto smeru
stav prvních trí tríd stredoškolských, Došlo by se
k rade poznatkll, o nichž se ví ve vetším merítku bud
neco mlhavého nebo vllbec nic.

Jsou to podivné a málo prozkourr!ané hlubiny mlá
dí, jež nás rozechvívají, nebo jež se nám zdají intere
santními, cteme-Ii o nich v povídkách a románech, ale
o jejichž blízké a nejbližší prítomnosti nemáme, ci ne
chceme míti tušení. Jsou to hlubiny tím podivnejší,
že se otvírají v bytostech tak mladých a svežích. Že
je objevíme na studentech a studentkách se svežími
tváremi, s graciesními pohyby a sladk\'m. hlasem.

Nejde tu ani tak o vnejší fakta, z nichž na pr. vy
svítá, že v sekunde bývá už nekolik onanistu, že se pe
stuje t. zv. »brabcení« a pod. Jde tu více o vnitrní sta
vy velmi mladé bytosti, jež jsou rozrQst1é a tajemné
jako podhoubí. Prodírají se tu v mozcích studentu pod
zpusobne ucesanými vlásky nejrozmanitejší myšlenky,
úvahy, zápasy, ocekávání, zklamání, vášQ.e, trýzne,
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zvrácenosti a prekresleniny. N echt to nevztahuje cte
nár na výjimecné typy, protože se to projevuje u stu
dentu i nejmladších nepomerne casteji, než aby to bylo
vždycky v souvislosti s typy vyložene abnormálními,.
at už v jakémkoli smeru.

Mtlže se to ostatne považovat za sentimentalitu, pre
citlivelost, banálnost a chorobnost, již není nutno u tak
mlad)"Ch zduraznovat. Tyto stavy jsou težko postreh
nutelny, nebot patrí k jádru intimity. Je nesnadno je
vyjádrit slovy a neporušit pri tom nejvlastnejší jejich
charakter, práve pro onu chaoticnost, nevyjasnenost
a krehkost. Vyžadov o by to podrobného studia, ale
jedno je možno ríci predem o techto stavech: že jsou
pro život studentíka duležitejší složkou, néž na pr.
habsburský rodokmen nebo užívání konjunktivu v úce
lových vetách latinských.I v erotice pocnou pracovat (podvedome treba) nc
kdy velmi brzo smysly. Mám nekolik dokladu na pr.
pro skutecnost, že sekundántttn a terciántlm je prí

·tomnost dospelé ženy utrpením a pocátkem nehoráz
ných a bolestných fantasií. V rodinách zastupují ta
kovou ženu obycejne služky nebo starší a vyspelejší
sestry. Momentky takových domácích odstrojování,
narážek otcov)Th treba zcela nevinn)'ch, koupání, atd.
- to vše má na vznetlivejší studenty už v tomto veku
vliv a v tomto prostredí obycejne pocne klícit jejich
erotická ideologie, což je rodici zpravidla prehlédnuto.

Doplnení se studentovi dostane ve škole. Profesori
jako rodice prehlédnou toto mimoškolní klícení.
A tak nachází student doplnení mezi kolegy.

Je duležité zachytit moment, kdy zacínají studenti
pohlížeti na sty k s d e v c a tyj a k o na n e c o
n e d o vol e 110é h o, pri cemž o tento styk pro zatím
naprosto nestojí. Období to by se dalo nazvat »klac
kovská léta C. 1«. Pocátek jeho je prirozene rozdílný
podle rozdílnosti povah. Bývá to ve vetším množství
od konce sekundy pres tercii až do ptl1 kvarty. Tehdy
se delají nejvetší roštárny, na »Karl(lku« se vypalují
žabky, do automatú se házejí smrduté bomby a vchází
se ve styk se strážníky, hlídaci a jinými blahodárnými
ciniteli lidské spravedlnosti. Onanie není v té dobe už
rídkým zjevem, i když je v ní mnoho komiky. Tehdy
také vznikají první roštácké nápady s neja\<Srm vzta
hem a aplikací na nežnejší pohlaví. Provozuje se to
v sadech nebo na kluzištích: Žabky se neházejí poJ
nohy bezv)'znamn)'ch chodcll, ale pod nohy devcat.
Pocíná chytání za copy a rozvazování mašlicek. Bru
slící studenti si jednoho dne prestanou hráti bezv)'
hradne na pašeráky a zacnou své útoky snehov)'mi kou
lemi cím dál, tím pravidelneji soustredovati na dívky,
množí se štastne vypocítané karamboly, atd.

Studenti rostou a pricházejí postupne na chut slasti
pohybovati se casteji a casteji v blízkosti dívek. Na tf)
mívá vliv vyspelejší hoch ve tríde, obvykle repetent
opakující trídu, který má více kdy, více zkušeností a
autoritativnejší vystupování. Studenti' se zapalují.
A ponevadž jejich srdce v tom vcku je ješte velmi cisté
a tetelivé, vyjadrují se co možná »svillácky« o dív
kách a o všem, co patrí k milování. Jeto vlastne první
nápadnejší gesto mužnosti, toužící po dlouhých kal
hotách.

K v a r t a je trídou typickou pro rozvoj onoho ne
horázného vyjadrování, nad jehož zpustlostí vstávají
nutne profesorúm vlasy na hlavc, a to ješte uslyší ne
jaký ten nezabrzdený a štavnatý výraz jen náhodou
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nebo oklikou. Kvarta je trída, v níž se malují kos
ctverce s nejvetším švihem. Chodí se do panoram a hi
grafú »na maso«, címž se casto mezi studenty dává vý

raz smyslu pro krásu ženského tela. S dtlkladností a
nadšením se vystává ve Vodickove ulici pred Kohro
vými nebo pred jin}'mi v)rldady, za jejichž sklem se
objevují lacným zraktlm kvartántl rllzné akty »Trica
tero krás ženy« (už název a obálka jak strhuje!), ctou
se »Lásl(a a materství«, Maupassant se stává ohlíhe
n~'m pro mistrné lícení svlékajících se žen kdesi v ne·
dovoleném prostredí. Nebo se ctou »Venušiny povíd
ky«, vydane kdesi ve Vtšovicích a pod.

V kvarte se t<Jké poprvé dají konstatovat prípady,
kdy se student domní V[l, že »to je, clovece, láska«.
Tím není receno, že podobné otrásající poznání nemúže
býti podkladem rozhovoru dvou nebo trí terciánu,
kterí se odstranili nekam do samoty.

*
K v i n t o u pocínaje dá se už mluvit O hromadll~'ch

zjevech a to hlavne proto, že v kvinte zacímtjí ta 11 e c

ní hod i n y, ackoliv ne všude a stejne.
Jsou ústavy, kdy podle neznám)'ch zákontl vstoupí d,)

tanecních studenti v sekstc, jsou ústavy, na nichž chodi
do tanecních korporativne už v kvinte.

Tanecní hodiny znamenají mnoho nejen pro pomer
hochu k dívkám, ale i pro pomcry ve tríde. Styk s dev.
caty v tanecních dává i kvintánum urcitou svrch va
nost spolecenského chování, jistotu v bode lásky, jak ,i
ji oni predstavují, atd. Príznacný je témer všeobecn~'
nábeh k donjuanství.

Prostredí. t~t11ecních hodin (pp. Jirák, Cervinka, Ka·
ska a Linhart) není tak zlé, jak se nekdy tvrdívá, ale
mnoho krásného na ncm rozhodne není. Pn'to je po
llekuJ podezrelé, že se nenajde témer stuuer:ta, který by
proti nemu protestova1. Až se jednou b'Jce chtít zasáh
n0ut reiormnc do výchovy studentú, hu(;ou se musit
studenti chytit u udidla a bude se musit došlápnout na
pány tanecní mistry, kterí dnes netušene udávají stu
dentttm a studentkám tón nejen v oboru tanecním, ale
i v oh9ru t, zv. slušného chování, z nehož mnozí po
vrchní studenti odvodí svou morálku, zvlášte není-Ii
jim dána príležitost odvodit ji z neceho jiného.

Jmenovaní tanecní mistri nedelají naprosto nic
špatného. Je to všechno comme il faut, ale jaký to má
obsah! Byla by to celá zajímavá kapitola, z níž však
vyjmeme jen nekolik podstatnejších poznámek. Jde tu
o d uch a t a n e cní c h hod i n, jenž v mezích nej·
vybroušenejší slušnosti dovoluje každému jednotlivci
osvojit si masku, pod níž se behem piln)'ch návštev ta
necních hodin nashromáždí pozoruhodné množství du
ševní hrubosti ke všemu, ale predevším k dívkám a že
nám vubec. Dále je možno pod touto maskou prodcl~t
základní prostocviky unudenosti, »zhnusenosti životem«
a cynismu. Povrchnost soucasne s temito nekolika
.imenovan~·mi vlastnostmi Se rozvíjí u príležitosti tan
cení vetšího stylu, který se obycejne pocíná pestovat
soucasne s tanecními hodinami, venecky, plesy, maškar
ní plesy, mikulášské záhavy, šibrinky a merendy. Aby
nevznikl omyl: To všechno mtlže být radostné, takové
tanecní hodiny mohou být práve tak proste protanceny,
jako ples, bez jakékoli t. zv. stinné stránky. Jsou takoví
studenti a studentky, ale víc je tech, na jejichž charak
ter púsobí tento druh spolecenského trainingu zpuso
bem nezdravým, který kriví pl'tvodní pevnou a rovnou
linii. Studenti a studentky se ucí pri podobných príle-
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žitostech za asistence rodicll a pod pecetí styku ofi
cielne dovoleného jakési laksnosti v lásce, která nemá
naprosto nic spolecného s láskou svobodnou a neodví
Jou.

Zde jsou líhne floutkú, o nichž si rekneme více. Zde
jsou koreny všeliceho, co bychom jinak tížeji chápali.
2ádati na tanecních mistrech, aby aspolí. z cásti pripu
stili nekterá tato tvrzení, znamená žádati na nich, aby
se vzdali své skvelé eksistence. Ale profesori a rodice
by si meli techto pomerú daleko více všímat a práve zde
si musí všímat, jak pllsobí prostredí tanecních hodin
na jejich deti ve veku" kdy se vytvárejí horecnejším
tempem, než kdy jindy. Studenti a studentky by meli
o této veci nestranne premýšlet a z výsledkll odvodit
dt'lsledky. *

Z dívcího úst8VU: schllzky s chlapci byly ojedinele
v kvarte, casteji v kvinte, ale vždycky, když to trída
zvedela, byla dotycná kolegyne zahrnuta ohromným
haló. V sekste zacaly tanecní, veliká zmena životní.
Jedna se ze seksty vdala, ale ta už byla k tomu stvo
rená, ve škole vyšívala, mela v hlave snad už od primy
rodinné starosti, financní rozvahy a podobne. Proto
platila ve tríde za moudrou matronu.

V septime už byly ctyri vážné známosti. V oktáve
schúzky kolektivne solidární. Pomer k »mládencum«
vrel)', žhavý, je to unášející proud, pri nemž »velmi
málo se premýšlí«, jak podotkla oktavánka tohoto ú
stavu, ale tomu oponuji a tvrdím, že dovede-li jedna se
strany zúcastnené nepremýšlet, tedy jsou to studenti ,;=t

nikoli studentky.
Proti mUŽlUTIzásadne není ve tríde naladena ani je

diná. Styk s hochy je pravidelný, obvykle trikrát 
ctyrikrát týdne. O pohlavních vecech nerekl za celou
dobu studií nikdo nic, ani z prOfeSOrll, ani z profesorek.
Z 22 dívek je v oktáve úplne »naivních«, t. j. neinfor
movan)"ch o pohlaví, 5 dívek.

V kabaretu byly 3. Rokovalo se o tom, že by se rády
podívaly do nejakého barll. Jedna kolegyne to rozrešila
láskyplne a pro všechny dobre: »M lIj mládenec by vzal
me i vás pod ochranu.«

Z pražské reálky:
Ve tríde jsou tri studentky. POmel' celkem velmi

pekn~', hoši si pocínají vllci nim kamarádsky a uctive.
Rozpory jedine pri konferenci, protože dívkám bylI)
vyložene nadržováno. (Jeden ze studentll, vynikající
v matematice, delával kolegyním úlohu a prece on mel
dohrou, dívky mely velmi dobrou.) Z nekterých pred
mett"ldostávaly velmi dobrou a nebyly zkoušeny. Jeder.
z profesorll na žákyne špatne pllsobil již svou pessimi
stickoll filosofií. Choval se k nim nepekne, zpúsoboval
jim nepríjemnosti zvaním do kabinetu a pod. Kreslír
e bavil se studentkami, prohlížel jim velmi casto vý

kresy, kdežto u 37 hochú se stavil zrídka.

Prítomnost dívek byla casto blahodárná. Už proto,
že si hoši navykli mimopohlavní srdecný a slušný styk
s devcaty. Ponevadž hoši i dívky byly stejného stárí,
je pri rozeno, že dívky meli dríve známosti, než hoši.
Ten, kdo byl z hochú do kolegyne ve tríde zamilován,
byl nabodnut na ostrí vtipu.

Dívky se mezi sebou nenávidely. Verejne se objímaiy
a hladily, jinak ale prohlašovala klidne jedna o druhé.
že je »nejvetší její neprítelkyní«. Kantory zbožlí.ují
zde studentky hlavne v nižších trídách, obycejne do
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I~ty. Ve vyšších trídách zbožlí.ování kantorú pre
stává (což je jinde neobvyklé).

J ábehy k milostn)"m pletkám: Mezi hochy jsou dv:!
druhy lidí. Jedni telesne vyspelejší, kterí zacínají od
kvarty. Druzí mají nejaký neerotický svuj zájem a ti
se sice zajímají o dívky i drív, ale dostanou odvahu až
v sekste nebo septime.

Dívky mnohem drív, od sekundy a tercie. Vznikla
jednou na ústave aféra: Zjistilo se, že v pul roce se
scházela terciánka celkem se 17 mládenci. Vznikla jindy
o jiné dívce povest, že je v jiném stavu. Vyskytl se prí
pad, kdy se student odhodlal (verejne) zabít rodice ji
sté terciánky, kdyby se staveli proti tomu, aby si ji
vzal. Nuž si na to koupil.

K vartánky už pestují pravidelne schuzky. V kvinte
tancí pet hochu. (Na venkove drív, už od kvarty, jsou
telesne vyvinutejší. Jezdí do Prahy a ve vlaku mají prí
ležitost navazování nejvolnejších stykll s delnicemi i
dcerkami úredníkll atd. 2 hoši z venkova znají blíže 15
delnic a studentek dohromady, vetšinou z vlaku.)

V sekste tancí ze 40 studentll 10.
. V septime dovedla tancit a pravidelne cho lila polo-

vma. .
Odpurcu tance v septime 10.
Týdne se tancí dvakrát. Krome toho jsou ve 3 me

sících 4 prodloužené a I venecek. Jenom 3 v masopustu
tancí do 4-5 hodin ráno jednou týdne. Ve vetším slo
hu se ve tríde tancí málo. Nocní život se vedl, chodili
na pr. do Alhambry sekstáni a septimáni. Jeden z nich
potkal se s profesorem v nevestinci. Tento žák mel do
seksty trikrát kapavku.

Dívky zacínají na tomto ústave navštevovati tanecní
v kvarte a kvinte. Jedna z nich (kvintánka) chodí v se
zone tancit pravidelne ctyrikrát týdne.

O plesech hovorí studenti jako o »trzích na nevesty«,
mnohé studentky to mají za samozrejmé místo, kde se
pripravuje slí.atek. Studentky tancí s rozdílnými pocity
a z rllzných clllvodu. Nekteré se netají tím, že nachá
zejí rozkoš, pricházejí-li v tesný telesný styk s hochy,
proto »vyložene táhnou k telu«, jak ríkají studenti. Ty
tancí vášnive. Jiné »jen pro pobavení« a možnost kon
versace s hochy.

Jedna dívka prllbehem seksty a septimy navázala to- ,
lik Stykll s chlapci, že bylo mezi nimi 7 židlI. Od seksty
nenucene shánela dobrého ženicha. To byla jedna
z tech, které podle vlastních V)rrOkll »to nebaví studo
vat«, jsou »na to líné« a proto se logicky ohlížejí po
možnosti zaopatrení. Že jsou v tom velmi casto zre
telny názory maminciny, není neznámo.

Poh lavne žilo nekolik kvintánll, patrících do seksty
(repetenti). Mezi nimi prespolní. Oni, i pražští po
hlavne pravidelne žijící, se vesmes bídne ucili. V sek
ste jsou dva pasáci. První prípad nemoci v kvinte:
»Prodal jsem aparát a ruzné veci, abych se mohl lécit
(kapavka)«. O tomto studentovi bylo známo, že v ne
kterém mesíci souloží témer každý den.

Ze 40 studentll žilo pohlavne 8. Z nich 4 s prostitut
kami (ti patrí vlastne do septimy, repetenti) a zbývající
4 nahodile a »míchane«.

V septime tento pocet vetší jen o jednoho nebo dv3..
Onanie jiste byla, doklady nejsou. Ríkalo se to o ne

kterých, na pr. o jedné studentce, u níž se na to soudilo
dle zjevu. O tom, že by nekted. z kolegyn žila po
hlavne, byly domnenky, v ojedinel)"ch prípadech dosti
pravdepodobné, fakta však chybí.

*
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Jsou roztomilé studentky, mistrne 'Ovládající dívcí
koketerii, které hubicka privede do rozpaku.

J sou bláznivé, divoké a rozpustilé, co nový den, to
nový mládenec, ale beda mládenci, který se osmelí tre
bas jen lehce je pohladit: facka ho nemine.

Jsou, které nevedí, ale tuší.
Jsou studentky nad okolím stojící, nikoli však bez

vztahu k nemu, které se studenty pohrávají, ale v každé
hre uvíznou samy. A stále mají chut do nové hry.

*
Predmestský ústav:
Ve tríde je 18 hochu a 13 dívek. Jedna ze studentek:

»U nás pripadne na každou dívku I hoch, ale na me
jich pripadne 5.« Receno nikoliv žertovne. Tato sebe
vedomá chodila již pred tauto statistikou na pr. s tech
nikem, který byl ve II. rocníku. Má radast z po
cetné korespondence a je ochotna prozrazovat, že by
s ní ten a ten chtel chadit a pod., poprípade mužete si
dopisy precíst na vlastní oci. S terciány vlastního ústa
vu chodila pres to ráda, »pratože jsou jako votroci«.

*
Obrázek z pražského ústavu : Kvinta.a seksta, doba

prvních lásek. (Ríká se obecne »laisna«.) Hoši zacali
hromadneji tancit v sekste, proti tomu letos chodí do
tanecních témer celá kvinta. Mentalita prvních tanec
ních lekcí: »Ted se mi otevrel svet.« Vlivy tanecních:
Sebevedomí ve vystupování vuci tem, kterí netancí.
Obliba mníti se býti Don Juanem, jemuž už ted vlastne
by p a dl e hly ženy, což teprve v budoucnu! Vliv ta
necních na život ve tríde: Trídení duchtL Pohled tan
cících na netancící se stává podcenujícím ve vecech
»života«. Ti, kterí netancí, cítí pozdeji, že »ucení proti
životu« (t. j. tancení) nic neznamená a všeobecne se
pripouští, že kolegové, chodící do tanecních, jsou
»mnahem napred«. Nesoudí tak ovšem silní jedinci ve
trídách. Ti si vždycky vybudují na veci svuj nezvikla
telný názor a na nem setrvají, i když nemají stoupencu.

V tancení z pocátku strašná horecka, trvající I-Z
roky. (»Vloni jsem byl do toho jako divej, ted tancím
rád, ale mužu bez toho bejt.«) Každý nove ucený tanec
je skoro životní událostí, která mení rytmus klepání
násadkau a bušení do lavic, popevky, vkus a u bohatších
také cásti obleku. Tancí se dvakrát týdne, krome toho
jsou za tri mesíce 4 prodloužené (8-Iz'hodin) a I ve
necek (do 3 hodin ráno). Potom se stává tancení prí
jemným zlem spolecenským. Ve škole se 'Objevuje ten
dence porádati tanecní réuniony. Maderní tance tancí
75 procent studentu. ••

Konec seksty, dále septima a oktáva, je doba pra
videlných schuzek hochll s devcaty. Obsah rozhovorú
pri schuzkách: nejdrív úzkostlive oficielní a se všech
hledisek prír,ustný, takže by ho mohla slyšet maminka

. i profesor trídní. O škole, divadle, cetbe. A tu se oby
cejne hoch poprvé pokusí o jakýsi prl'I1am, na který ~tu
dentka už veky netrpelive ceká. Oba ctou na príklad
»Viktorii« Hamsunovu. On se zeptá na to a na ono,
rozhovoru se témer nepozorovatelne dá májový smer,
až konecne pocnou naznacovati motivy, jež by mohly
neco milastného znamenat. Jakmile dosl)ejí až k vyjá
drení, že se mají rádi, znací tu zacátek konce, »zusta
ne-li styk bez hubicek, což je osvežení a '1obídka k další
ceste«, jak pravil jeden Zl:; septimánu onoho gymnasia.
A dodal: »Od té chvíle lásky ideální se nedají odde
lovati od smyslné záliby.«

Duverný styk s devcetem vyvíjí se ze styku z tanec
ních, který se postupne omezuje. Utvorí se t. zv. pára,
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která podniká nedelní výlety a tam už náhoda štastné
dvojice odseparuje.

O po hla v ním ž ~V o te se zacíná mluvit od 4
trídy 'Obecné až do tercie. V kvarte je tu doba nej
vyšší ananie, jejíž prípady jsou také v tercii. »Brab
cení« je zjev obecný. Zacátek drobnejších necistot.
Skutecný pohlavní život od seksty, a to jen ojedinele
(IO%). V sekste jeden »pasák«. Náš ústav je proti ji
ným slúšný, protože máme denne nekalik hodin staré
dva kCj.ntory, kterí ubíjejí schopnost nejakéha vášni
vejšího vztahu k cemukoliv, at je to sport, divadlo nebo
erotika. »J sme i v techto elementárních vecech preko
náni,« vysvetloval jeden z oktavánu a dodal: »Je to
zkrátka všechna ublbeno následkem taho a nevyvi
nuto.« . V septime žije pravidelne pahlavN.e z 30 kolegu
6. V oktáve a v I. rocníku vysoké školy tento pocet
z 30 studentu n~vystoupí výš nad 8-9.

N áhodnéha styku pohlavního je ovšem víc. Pravidel
ný styk se uskutecnuje približne z, polaviny u prosti
tutek, a z poloviny u slušných dívek, které se na to
»u svého hocha« dívají jako na potrebu. Duvod, proc
se ostatní neoddávají pohlavnímu styku, je predevším
str ach, bez' ušlechtilých motivu, strach z pohlavních
nemocí a z následku soulaže. Zazní-li v septime sou
krome výrok: »Víš, hochu, to byla žába tak vychovaná.
tak ideální a prece jsem vod ní chyt tripla«, ví to po
stupne celá trída a to je zatím jediná agitace proti
brzkému a neopatrnému pahlavnímu styku, jaká se na
strední škole provádí.

Pahlavne nemocných je tu polovina z pohlavne žijí
cích (pomery V septime, oktáve, až I. rocl1~k vysoké
školy, t. j. dvacátý rok, kdy se život mení, podobne
jako v patnáctém a šestnáctém roce.

l{ecmi a pohlavních nemocech se castuií studenti už
od tercie a kvarty. Casto se dotycní sami chlubí jed
notlivcum, nebo i celé tríde nahlas. V sekste jeden prí
pad kapavky. »Pasá1<:«, dríve uvedený, byl skvele na
dán, v sekste utekl s devcetem da Bratislavy.

Poznámky

Nemocná legenda a její lékari.
Jest dosti známo, že p'olitika a verejný život netocí

se ani tak kalem pravdy, jako spíše kolem toho, co se
pravdou býti zdá. Neznámá, osamelá pravda v koute
nemá úcinku, byt byla ablecena v pravdivost jako
v brnení. Nejlepší prostredek, jak vštípiti neca ve ve
domí verejnosti, jest opakovati to nejméne jednou, ra
deji dvakráte denne. Žurnalisté dávno už pochopili, že
nezáleží am tak na pravdivosti, jako spíše na apak0
vání.

Tímtl) lstivým zpl'1sobem byla vytvorena legenda
() revolucionárství dra Kramáre. Tímto lstivým zp{t
sobem jest nyní hájena. Revolucianárství dra Kramáre
z. pl:vních dob války je vec, o které každý již slyšel,
ale kterou nikdo nevidel. Dokument, uverejnený v po
sledním císle »Prítomnosti«, zasazuje této legende tež
ké rány, z nichž se už sotva vzpamatuje: Kramár sám
poráží tu Kraf).1áre. Národne demokratická žurna
listika, jíž pripadl obtížný úkol obhajoby, zarídila se
zcela dle zkušenosti, že nezáleží na pravde, ale na tom,
co se pravdou býti zdá, a že, nejlepší zbraní proti
pravde jest umlceti ji.

Proto šla národne demokratická žurnalistika úplne
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z cesty vší diskussi o významu dokumentu a dalekým
obloukem vyhnula se bližšímu zkoumání Kramárova
dopisu hro Sturgkhovi a memoranda, urceného císari.
Ponevadž zcela pomlceti k záležitosti nebylo možno,
venovala jí dve kratické zmínky, které tu stojí jako
nejžalostnejší pokus obhajoby, jaký se objevil v po
slední dobe.

»Národní listy« a· »N árodní demokracie« s typickou
zbabelostí vyh,)'bají se predne fomu, jmenovati list, ve
klerém dokumenty vyšly. ,To proto, aby neinformo
vaný národne demokratický ctenár se jen tak snadno
k dokumentLlm nedostal a ab)\ o té záležitosti mel v ru
kou jen to, co napsal jeho orgán. To jest stará a slavná
methoda» eue Freie Presse«. Národne demokratická
žurnalistika si uvedomila, že skutecnost existuje jen
pokud se o ní ví, a že, bude-Ii dokumenty celkem igno
rovati, národne demokratický kádr príslušníku, na
nemž prece záleží, se o této skutecnosti nedoví, cili, že
tato skutecnost pro nej nebude existovat; dr. Kramár
dále muže choditi na schuze své strany, kde bude ví
tán »hromov,)'m potleskem« jako revolucionár, jímž
nebyl. To všechno jde, jedná-Ii se jen trochu chytre.
Objeví-Ii se dokumenty, které nicí legendu, jde se jim
proste z cesty, ale potom se zase mt"Jžechodit a povídat
o revolucionárství.

Pokud se pak týká cehosi, co by se mohlo podobati
argumentLlm, uvedl národne demokratický list tolik:
I. dr. Kramár v,)'slovne praví v dopise hr. Sti.irgkhovi,
zenemLIže míti k válce takov,)' pomer, jak,)' má Vídenák
neboVšenemec;

2. dr. Beneš napsal r. 1908 knihu «Le probleme
autrichien et la question tcheque«, ve které »dokazuje
nutnost Rakouska a· nutnost setrvání Cechu v moc
ntrství, nemožnost samostatného ceského státu«,

3· dr. Kramár pred soudem neucinil niceho, co by
ho zavazovalo pro budoucnost;

4· Nemci mluví o Kramárovi jako o hrdinovi a re
volucionári;

5. proti Kramárovi bojuje se »lží, pomluvami, falšo
váním fakt«;

6. Kramár od pocátku války byl vcele »Maffie«;
7· sympatie Kramárovy byly od vypuknutí války na

strane Ruska, ne na strane Rakouska a Nemecka;
8. utrpení Kramárovo pomáhalo ceské veci doma

i v cizine, posilovalo v ceském národe vzdor a odboj;
9· socialisté byli zbabelí za války.
Uvedomíme-Ii si, že nikde zCle není sebe menší po

kus o výklad uverejneného dokumentu, zbývá ríci tolik:
1. Jest podivno, dokazuje-Ii se Kramárovo revolucio

nárství tím, že odmítl dívati se na. válku jako - Vše
nemec.Tolik, myslíme, dalo se žádati i na prLlmerném,
neexponovaném ceském cloveku. Co by to bylo za ce
ského cloveka, který by byl válku sledoval s pocity vše
nemeckými? Z tohoto místa dopisu dra Kramáre nedi
se vyvozovati nic více, než že odmítl sdíleti ideály vše
nemecké: na vLldcího ceského politika vec až príliš sa
mozrejmá. Ale o revolucionárství to nepraví niceho.
:\Iezi všenemectvím a ceskÝm revolU:f:ionárstvím bylo
velmi mnoho mezistupnLt: na pr. positivní politika, sen
o »novém Rakousku«.

2. Kniha dra Beneše z r. 1908 nemá, jak jest až príliš
zrejmo, nic spolecného s chováním dra Kramáre
zl'. 1914 a J9J5. Je známo, že dr. Beneš o~lejel velmi
brzy do ciziny, ahy se úcastnil Masarykova revolucního
díla. A byt by se byl dr. Beneš r. 1908 stavel k Ra
kousku sebe pos'itivneji, nemLlže to prece nikterak po-
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dali dukaz o Kramárove revolucionárství. Kramár by
nebylo nic vetším revolucionárem ani v tom prípade,
kdyby byl dr. Beneš zustal za války doma a vedl po
sitivní politiku vuci Rakousku.

3. Dr. Kramár neucinil pred soudem niceho, co by
ho zavazovalo pro budoucnost. Ale_dr. Kramár v rpe
morandu, urceném císari, vykládá, jak si má vídenská
vláda pocínati, aby jemu a Cechum neznemožnila po
sitivní politiku a vstup do vládní majority, která bude
musit odhlasovat nová težká bremena;

,4. Nemci. sice opravdu mluvili o Kramárovi jako
o revolucionári, ale to už za války nebylo pokládáno Z;l

více než za obzvlášte význacnou pitomost všeneme
ckého šovinismu;

5. kde jest »ld, pomluva, falšování fakt« tam, kde se
doslovne uverejnuje to, co Kramár sám napsal? Jest
to naopak národní demokracie, která bojuje umlcová
ním faktu.

6. Kramár byl prý od pocátku války v cel e
»Maffie«; to jest tvrzení ponekud nehorázné; Kramár
byl v zádech »Maffie«, velmi opatrne kibicoval; sám
nedovede ríci o tom více, než že v Praze tehdy »utvo
rili« Maffii: oni, tretí osoba množného císla, kdosi,
kdesi.

7. Bylo by bývalo velmi smutné, kdyby sympatie
Kramárovy od vypuknutí války nebyly bývaly na stra
ne Ruska, nýbrž na strane Nemecka; ale tím by Kra
már už byl ztratil právo na název ceského cloveka;
sympatie všech Cechu byly na strane Ruska, ne na
strane Nemecka; al~ to ješte neznamená, že všichni
Ceši byli revolucionári; revoluce je docela urcitá vec,
která nesmí býti s nicím jiným zamenována, sympatie
s Ruskem k revoluci nestacily.

8. nikdo nepopírá, že Kramárovo veznení a odsou
zení pomáhalo naší veci doma i za hranicemi. Ale z do
kumentu jde práve na jevo, jak úsilovne Kramár se
tomu veznení a odsouzení bránil a jak rozumne vy
kládal rakouské vláde neblahé následky. Ocitl se v této
roli proti své VLIli.Udelal, co mohl, aby ceský národ
nebyl revolucionován tímto zpusobem.

9. I kdyby se byli socialisté za války trásli jako osy
ky a kdyby jejich uveznení vudcové žádali o své pro
puštení tak mnohomluvne jako sám vudce Mladocechu,
nevyroste pod tím Kramárovo revolucionárství ani
o vlas, stejne jako Masarykova revolucní zásluha ne
mLlže býti zvýšena nebo snížena více nebo méne sta
tecným chováním Kramárovým.

To vše ovšem nejsou žádné argumenty, které by se
týkaly uverejneného dokumentu. A tak zustává fak
tem, že dr. Kramár a národní demokracie Dred doku
mentární diskussí, pred revolucností proste utekli, což
jim ovšem, jak se dá ocekávat, nebude vadit, aby o ni
zase zacli mluvit, až se budou domnívati, že se trochu
pozapomnelo na to, co psal dr. Kramár rakouskému cí
sari a lpinisterskému predsedovi. Národní demokracie
ovšem od Kramárova revolucionárství neupustí tak
lehce. nebot nepotrebuje niceho více; jest to její nej
pusobivejší agitacní prostredek, a pro cíle strany je
treba, aby si dr. Kramár casto rozhaloval prsa a uka
zoval rány. Delá to nejcasteji ze všech ceských lidí.
Ale jest to agitacní prostredek, kter,)' poskytla neši
kovnost rakouské vlády. *.

»Rudé Právo« venovalo zftležitosti úvodník pone
i~ud nervosní, z nehož se skoro zdá, že je nekdo v ko
munistické strane, kdo má v hlubinách víddí.ského ar-
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chivu uložen táké nejaký hrích. »Rudé Právo« se za
jímá predevším o to, kdo »Prítomnosti« onen doku
ment dal, a podotýká, že sice »Rudé Právo« nemusí
ríci, kdo mu dává dokumenty, že však »Prítomnost« tu
ríci musí. To jest ovšem výron naivní mysli, která tak
casto zdobí komunistický orgán. Presne z týchž du
VOdll z nichž »Rudé Právo« mlcí o sV)Tchinformáto
rech,' dovolí~e si také my pomlceti o svých.

Známé velké oci »Rudého Práva«, které všude tuší
dej kosmický a které kdysi v návratu š1).erovacky do
mnívaly se spatrovati príznak prituhující reakce, vid~
v diskussi o Kramárove revolucnosti dokonce bOJ
o stolec presidentský. Podstata boje jest ovšem jinde:
vzíti národní demokracii agitacní prostredek, který jí
nepatrí a požádati ji, aby konecne vrátila, co si vy-
pujcila. -fp--

Dopisy

Jak si pocínati na Slovensku.
Pane redaktore!

Mám rád Vaši "PHtomnost« pro její "odvahu« ríkat pravdu. 
Clánek p. dra. Heinze však je pravde dalek.

Od prvých zacátkll stoj ím na Slovensku, abych spolu s temi
tisÍCi jiných pomáhal rea\isovat ceskoslovenskou státní myšlenku.
Už v r. 1919, po prvých zkušenostech nabylých prímo mezi slo
venským lidem, formuloval j sem základ! naší práce slovy: Slo
venská otázka je otázkou výchorvy. A z lohoto stanoviska ne
upustím ani dnes, ani za deset rokli.

V 16. císle "Pritomnosti" rozepsal se dr. IIeinz o tom, "J ak
si pocínati na Slovensku« a jak z \!elého clánku patrno, pessimis

mus, s kte;ým na Slovensko prišel, si za~e pekne odnesl domu.
Mel jsem p,ríležitost mluviti o vechto vecech s autorem clánku,
mcl jsem príležitost s ním pracovati jako úredník, a proto cítim
se oprá.\'nen tvrzcni jmenovaného pána privésti na pravou míru,
aby ceská verejl~ost nenabyla mylných predstav osloven kých
pomerech.

N eú"pechy, kleré na Slovensku má CeskoslovensJcá republika,

nutno presne formulovati. Neúspechem republiky nebyl vpád bol
ševik.i, ani nepol'ádky pri 11lobilisaci, ale neúspechem republiky
bylo, že vláda a parlament postrádaly a postrádají podnes presné
informace, statistiky, prehledy o h05podárské. výrobní a kulturní
cinnosti na Slovensku pred prevratem a že vlivní slovenští' cini
t'~lé po~trádají tohoto nutného prehledu stejne jako vláda. Ná ..
rodní v}bol v r. 1918 nemel casu na rešení· problému, který není

doposud precisován, toho úlohou bylo usta\"il a zabezpecit tento
stát. Slovenský problém se teprve v tom case rodil a ješte po
zdeji, teprve v r. 1919 zacal dostávati urcitejší fOrlnu, stával se

lIám skutecnem _ toliž slovenský problém byl, dle mého názoru
umele vyvolán a s tím nepocitala ani vláda, ani politictí expo
nenti Slm'enska.

Docela prirozené je, že administrace je velmi dltležitou
složkou pri konsolidování politických a hospodárských pomeru

zeme, ale že by otázka personální byla duležitejší župního zrízení,
je podivné tvrzení. Prece nemuže ve státní správe býti rozhodu
jící ruznorodost a rozmanitost úrednictva, ale systém a normy,
dle kter);ch se spravuje. Pravdou je, že se mezi ideové pracovníky
vyslané na Slovensko vetrely živly nekvalifikované a nízkých

mravních kvalit, ale nutno zduraznit, že tehdy byla potreba sil,
kterých byl nedostatek, takže místo výberu diktovala potreba.
0rednictvo státní správy na Slovcnsku tvorí postupne zdravý
organismus, vylucující ze svého stredu rozkladné a méne hod

notné elementy. "Svoboda« pro slovenský lid znamenala nový
svet; úrady byly prímo precpávány stranami, žádostmi a inter-

venc:cmi, a tento stav panuje doposud,' takže casu na konceptní

práci zustává málo, pracuj~ se za nocí, v rozrušení a tu není
divu, že se rozhodne mnohdy protizákonne.

Jak patmo z celého clánku jmenovaného autora, jeho ideál je
stát policejní. Vidyt na Slovensku vlastne drží dle neha republiku
cetnÍCi, a zapomenul, dodat, státní policie, ponocní a všechny
druhy strážcll kolejnic, cest a pod. Mel-li by býti základ repu·
bliky a' její životnost postaven na cetnictvu a na tech nekolika
kulturních delnících, proc potom jí ríkáme demokratickou? Jen
si mel autor uvedeného clánku poslechnout 24. dubna t. r. pro
hlášení zástupce strany »fudavé« v župním zastupitelstvu župy
XVIII. dra Ravasza, když tentO' v úvode své reci prohlásil, že
jsou státotvorní a že dovedou tuto republiku hájit. Autonomie je
jen potreba, vyvalaná v živat nedostatkem politického a hospo
dárskéhO' programu oposicnÍch stran. Bojavati proti této myš
lence znamená dávati autonamistickým stranám do rukou daleko

sáhlé možnosti agitacní, dielati mt1ceclnÍky a to prece není ani
v zájmu státu, ani v zájmu konsalidace slovenského politického

života. Chyba, která dodnes není odstranena, a o které bylo velmi
málo uvažována, není v administraci, ani v personáliích a nedo
statku právnických pomucek, ale v nedostatku zkušeností, vyvá
žených prímo ze studne duší slovenského lidu. Nedostatek studia

povah lidu jednotlivých kraju, zvyku, trad!ic, umení, náboženství
hospodárského stavu a potreb, sociálních pomeru, rodinných
svazku a pod. je základním ned05tatkem slovenské politiky. A tu
bych rekl, že se melo starat ministerstvo pro Slovensko o úcelné
zkaumání techtO' vecí odborníky a na podklade takto nabytém melo
cinit kankrétní návrhy pražské vláde. Je prece známo, že ceský
kapit~L! ješte dnes nepokládá slovenskou vec za docela jasnou a
vystríhá se jakéhokali podnikání. Madari vlastnící prumyslové
podniky je ze Slovenska vyvážej í a tak vzniká onenl neutešený

stav hospodárský, koncicí Amerikou, aneb silným politickým ra
dikalismem. A práve pro tyto' hospodárské veci Slovenska není

porozumeni nikde. Politické pom1ery Slovenska jsou barometrem
pomerll hospod:Hských, to prece vidí slepý, a jen na úcinný zásah
do tohoto stavu, bude okamžite reagaváno í v politice a v celém

verejném živote., A stejne jako trvající stav hospodárský není
prímým následkem nerozumné palitiky pražské na Slovensku, ale

je clánkem tržní a výrobní situace mezístátní, nákupní hodnoty
penez a pod., není ani aciministrace, ani berní systém, ani poli
tická kónstelace závislá na pražských ministerstvech, ale jak to
správne a výstižne formuloval president Masaryk na pracovitosti,
svedomítasti, cestnosti a poctiv05ti a pri tom na myslícím a my
slivém úrednictvu. »Každý úredník je ted dO' jisté míry zákono
dárcem.« My musíme vedet uvážit nejen to, co Se na Slovensku
od prevratu vytvorilo, ale my musíme se naucit znát také co Slo

venskem pred prevratem bývalo. Nás musí zajímati vliv madar
ského prostredí na sldvenskou ideologii stejne, jako slovenský idea
lismus a snažení samo. Poznati historii tohoto idealismu, zhodnotit
práci vykonanou v posledním období pred prevratem, poznat po-

\ vahu obyvatelstva jednotlivých kraj lI, znát existencní a sociální
a kulturní potreby techtO' znamená naucit Se znát slovenskou

otázku a mOžnost najít cesty k jejímu rešení. Drobná kulturní

práce, která prinesla mnohému trpké zklamání, byla a je prová
dcna b'ez predbežných zkušeností a bez predchozÍCh príprav. De·
bti neco na Slovensku tak, jak se ta delá v zemích histo'rických,
neznamená žád~lé aktivum, ponevadž prostredí jest rozdílné a toto

prostredí vyžaduje svoje methody, SVllj systém pracovní, aby
vykázalo ur'cité výsledky.

Radikalismus donesený na Slovensko ceskou inteligencí jak
v politice, tak v práci kulturní, byl škodlivý, to vidíme jasne
teprve dnes. Dr. Heinz byl jedním z tech radikálu a odešel
zklamán a ješte mnoho jich odejde z tech, kterí na Slovensku

chteli delati silácké výkony a neudelali nic, ponevadž jejich od
vaha byla slabá k lámání sta!etých zvyku a tradic.

Zvolen, 8. J..••vetna. Fr. Hrllška.


