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kem zemské politické správy moravské. Heinoldovi se
zdálo nemístnýrlJ" aby v cele místodržitelství byl úred
ník nižší hodnosti než jakou meli prednostové nekte
rých oddelení, a dal proto Cerného nachvat jmenovat
dvorním radou, ale z Vídne, ne z Prahy! Pamatuji-Ii
se dobre, bylo jmenování provedeno telefonicky. Zmi~
nuji se 'O tom jen mimochodem, na ukázku, jak vypa
dala »revoluce« ve druhém hlavním meste. Proc píšu,
nejsou tyto vzpomínky, nýbrž pokus o metodictej;í
forlnulaci problému, který se vnucuje politickému uva·
žování o prevratu 28. ríjna.

Skutkový podklad k tomuto uvažování má snad me
zery v podružných detailech, v hlavní veci není spor-'
ný. Když Wilson v odpovedi na poslední rakouskou
nabídku ukázal Vídni na rakouské národy jako na ci
nitele, kterým prísluší samostatné rozhodnutí, a kdyi
Andrassy toto stanovisko akceptoval, bylo to více ná
obvyklá kapitulace, byla to abdikace rakouské státní
suverenity. Datum této noty jest datum zhroucení
staré monarchie. Ne Wilsonovo stanovisko, nýbrž
teprve Andrassyova subnlisse oznacila Praze den, kdy
národu bylo volno a možno provésti organisaci vlast
ního státu. Co Coudenhov·e vypravoval N owakovi
o své konferenci s pražskými vlIdci dne 29. ríjna, není
tak významné jako jeho sdelení, že už 14 dnll pred tím
dostal cd vídel1ské vlády direktivu, že má býti zabrá
neno krveprolití a eklatu, a že se má zapocíti s pre
chodem k národnímu státu. I dr. Kramár referuje
v Národních Listech (27. VII. 1924) o dojmu dra
Rašína pred cestou dra Kramáre a soudr. do :lenevy,
»že bude nutno v nejkratší dobe provésti prevrat, a
smluvili jsme se, že vec, bude-li nutno, v Praze pro
vedou, i kdybychom ješte 'byli za hranicemi.« Dr. Ra
šín práve vedel, že Rakousko dodelává, a že v den
jeho zhroucení musí se Praha chopiti skutecné vlády
(administrace). :le si prevrat nepredstavoval jako akci
proti ,staré moci p O z I é m, a že ani dr. Kramár "i
jej tak nepredstavoval, videt práve z toho, že odjíždel
do Švýcar se smluveným predpokladem, že dojde k pre
vratu eventuelne i v dobe jeho neprítomnosti. Kdyby
byl dr. Kramár ocekávan}'m »prevratem« rozumel
trebas jen stín bojovného nebo revolucního risika, jiste
by nebyl odjíždel z Prahy. Nebyl by smel a nebyl by
patrne ani chtel. Jaké svetlo by vrhal na jeho odjezd,
kdo by jeho a Rašínl'tv predpoklad chtel videti jinak
než jako predpoklad Rakouska dobitého z Prahy už
'Osvobozené a ne teprve revoltujíd a bojující! Úcel že
nevské cesty byl dltležitý, ale i ten souvisel práve
s klidnou likvidací poraženého Rakouska. Souhlas Víd
ne se vznikem národních státl't byl v tom stadiu už
bezpodmínecný, a všechno, co se z Vídne v té dobe
podnikalo, ukazuje, že Coudenhove 'referuje o direk
tive, kterou dostal, jiste pravdive. Tím se také vysve
tluje, že císar sprostil armádu hned po prevratu slu
žební prísahy, - Vídel1 videla v submissi poslední
prostredek k umožnení nejakého nového rakouského
státního spolku. Situace byla prece taková, že když
socialisté už 14. ríjna na nekolika místech a verejným
manifestem prohlašovali socialistickcu republiku, ne-

Politika

~lav Stráns}~ý:
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euposlechnu-li rady Arnošta Heinricha v Lid o
h. N o v i n á c h, abychom se spíše starali,. jak

at nový typ americké lokomotivy do ceských ko
ež jak hodnotit prevratový význam 28. ríjna, jest
oto, že k 'Otázce l'Úkomotivy nevím co' povedet, a

ázce prevratu an'Ú. Meli jsme všichni radost, když
skému filol'Úgovi podarilo dešifrovat písmo Heti
všichni se potešíme z úspechl't ceského inženýra, a
flám musí zbýti cas na politickou diskussi i práci.

n tem z nás, kterí .jsme si nolitickou práci pride
PohleO'te na bohatou poválecnou memoárovou li

turu evropských zemí. Nestací ríkat, že histori
é rozhodnou a UZaVrOLl. Nezmerné práce budou
treni, nespocetným sporllm mezi' nimi bude zabrá
o, sterých omyll't budou uvarováni, vykoná-li pu
istika a politika vedle své práce pro den také svou
innost k dílu' jejich. Hlavne jest mi však jasno,
ázka politického významu 28. ríjna a tak zvaných

ŽU 28. ríjna dotýká se jako otázka autority a auto··
zájmtí praktické politiky dneška a zítrka. Je rÍÍi

tak jasno jako ministru Stríbrnému, jehož povahu
neprítel by nenarkl z theoretického hnidopišství, a
ého zásluhy cíkoliv, at vlastní at cizí, vždy budou
mati jen jako praktická a nikdy ne jako neprak
á záležitost. A posléze i otázka 28: ríjna, metho

správne položena, roste vysoko nad praktický
am osobních autorit a vede k novému clenení i re
i základních disposic našeho soudobého politického
oje. V tom je myslím nejzajímavejší a nejaktuel-."I.
eknu napred, že mne nevede k úcasti na této
ussi memoárový zájem, zejména tedy ne podnet

íbrného, který volá »za svedky sta a sta ceských
t, kde došlo pontánne k prevratu a na mnohých
tech i k dobývání každé té stanice a úradll se zbra
i v ruce«. Prožil' jsem prevratové dni ve druhém
te republiky, které bylo do prevratu nemeckou
Yavou«, ale revoltovat nebylo proste proti cemu
oti komu. Poslouchali jsme r'Úzkazl't moravského

ního výboru. Když jsem jím byl 29. ríjna vecer
ren, abych prevzal a prozatímne rídil agendu mo
ého vojenského velitelství, odevzdal mi ji polní
ršálek Poschmann 30. ríjna ráno nejzdvorilej

-zpus'Úbem.Do radnice se vtáhlo s fanfárami (z Li
, zbraní nebylo zapotrebí, protože se nikdo ne
na odpor. Politickou správu zeme odevzdal, tu-

29. ríjna po poledni, místodržitel Heinold mu
které moravský národní výbor k tomu zmocnil,
t príznacno, že sprostredkoval ješte pred svým
ém povýšení místodržitelského rady Cerného,
tehdejšího presidialisty, který se mel podle roz
ti moravského národního výboru státi nácelní-
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vyvolalo to žádné reakce z Vídne. Byl-li 28. ríjen re
volucí, jakým revolucionárem jest teprve dr. Smeral,
který revoltoval už 14. ríjna! Dílo GsvGboditelské mu
silo Býti úspešne skonceno pred 28. ríjnem, nebot toho
dne se ukázalo, že národ jest už tolik svoboden, aby
mohl zacít budovat svuj samostatný politický byt. Za
psal ten den do svého kalendáre cervene jako den míru
po prejití viéhric hnevu, jakG první den svobody, den
sklizne a obžinek. Jirí Stríbrný má pravdu, že bychom
nemeli své samostatné republiky bez prevratu 28. ríj
na; nebylo by jí, kdyby jednou nebyla zacala existovat,
a ona opravdu zacala 28. ríjna. Dozrálá setba, žen,
která byla 28. ríjna svezena, byla by ovšem prišla v nic,
kdybychom se jí nebyli dotkli ani v den, kdy už pre
stal býti ovocem zapovezeným. To by bylo bývalo m i
lova t i-n e v z í t i z Polákovy znárodnelé písne, 
- ale nebudeme se prece c h 1 u bit, že jsme se cho
vali jinak!

N á rod n í O s vo b o z e n í se ve dvou vecech
m)'lí: Omyl jest, že oficielne a verejne byly v Praze
pretrhány svazky s dynastií a Vídní teprve v první
schuzi N ár. shromáždení dne 14. listopadu. Byly pre
trhány prvním zákonem, jejž vydal Národní výbor
28. ríjna »jménem ceskoslovenského národa j a k o
v y k o n a vat e 1 stá t ní' s v r c h o van o s t i«, a
v nemž prohlásil, že samostatný stát ceskoslovenský
vstoupil v život a že jsou všechny ú rad y podrízeny
Nár. výboru. (O arm á d e se v zákonu nemluvilo a
nemohlo mluvit, protože nebyla v Rakousku organi
sována ani teritoriálne ani nárGdne.) Tento zákon
z hlediska právního formuluje odtržení a osamostat
není ostreji než recnické provolání prvního minister
ského predsedy v zahajovací schuzi snemovní. Druhý
omyl jest hypothesa N á rod n í h o O s v.o b o z e n í,
že iniciativu k akci 28. ríjna daly davy a ne vudcové.
Davy se procházely a zpívaly a hudba hrála z »Pro
dané nevesty«. Abdikace Rakouska v Andrassyove
note byla ovšem jasná, a pochopili ji 28. ríjna i lidé,
kterí se politikou nezabývají, pochopili ji i Nemci.
Vzpomínám si na starého nemeckého soudce, kterému
Rakousko bylo jiste absGlutní, nezmenitelnou hGdno
tou; stál 28. ríjna dopoledne pred vývesní tabulí, cetl
telegram o Andrassyove kapitulaci, kroutil hlavou a
šeptal si: »Mein Gott, was wird jetzt werden!?« Od
tud také davové projevy pražské. Ale jasné vedomí,
že rakouská kapitulace ukládá rychlé provedení dll
sledku, ovládnutí administrativy dríve než se chopí
Vídelí. jakékoliv sprostredkující funkce k úprave no
vého stavu (národních státu), bylo jen v nekolika mGz
cích, - davllm úplne stacilo sundavat orlícky. Akce
28. ríjna byla vedena promyšlene a chytre. Je videt ze
všeho, že se cekalo už dlouho pozorne, až uderí hodina
svobody (ne revoluce!) a že se neprGmeškala. Jak
Kramárovo sdelení o Rašínove avisu, že prevrat jest
na obzoru, tak Stríbrného vzpomínka na ovládnutí
státního 'Obilního ústavu ukazují, že vedení bylG schy
stáno. Práci (ne revoluci!), obr'Uvskou práci, která byla
vložena na jejich bedra, vykonali mužové 28. ríjna
pilne, rozumne a, neváhám ríci, hrdinsky. V cizích
vojenských telesech pražských bylo nevypocítatelné ne
bezpecí. Nebyla to však plavba na mori za války, byla
to plavba už mír'Uvá, kdy ješte plavcum hrozila lec
která zbloudilá mina.

Že 28. ríjen nebyl revolucí, nýbrž výsledek revO
luce, že to nebyl boj s Rakouskem, nýbrž delení Ra
kouska, jest dnes už, jak N á rod n í O s v o b o z e n í

dobre ukázalo, pravda z dejepisných cítanek. Neprávem
se však hnevá na red. Klímu a všechny ostatní, kterí
tomu nechtejí rGzumet. Oni práve se ucili ješte z ji
ných cítanek. Naše deti se už 'Otyto veci prí ti nebudou.

Docela jiná otázka jest, jestli k národnímu osvobo
zení krome revoluce zahranicní vedla také revoluce
domácí. To tvrdí zrejme citovaný záver ministrJ
Stríbrného, to jest i smysl jeho ocenení tech, kdo pred
válkou doma lid protirakousky vychovávali a za války
jej príkladem a slovem sílili. To opetovne ríká také
dr. Kramár a naznacují to rádi i jiní. Chápu velice
dobre, proc tato konstrukce dvojí, soubežné revoluce,
domácí a zahranicní, nebo dvojí (domácí a zahranicní)
úcasti na téže revoluci legionáre uráží a provokuje
spor. Chci k tomu sporu ríci neco nejprve beze zrení
k jeho praktickým podnetum a úcelum. Myslím, že je
tu zapotrebí osvežit trochu vzpomínku na to, co se
u nás pred válkou a za války delalo a nedelalo. Dále je
zapotrebí dorozumet se, C'U je str ev Q I u c e. Pak
se ukáže, že zmeríme-li pojmem revoluce, metodicky
správne utvoreným, státní akty z 28. ríjna (zákon
o svrchovanosti Národního výboru pražského) a 13.
listopadu (zákon o prozatímní ústave), vede to k pre
kvapujícím výsledkum, zajímavým netoliko teore
ticky.

LOltis Ba1"thou:

Recnická tribuna ve francouzském
parlamentu.

(Z knihy »Le Politique«.)

J sou veci, které nesnesou pouhé pro
strednosti: .. , verej ná rec.

Jeto velká bída, nemá·1i nekdo dosti
duchaplnosti, aby recnil dobre, ani tolik
úsudku, aby dovedl mlcet.

Zrídka kdo lituje, že mluvil málo,
velmi casto, že mluvil príliš mnoho.

La Bmyerc.
Od stoctyriatriceti let splývají dejiny Francie z valné cásti

s dejinami 'recnické tribuny francouzské snemovny. A jak vý
znamné jsou to dejiny! jak významná jména! výroky! prízvuky!
reci! Nikdo není hoden kráceti tímto schodištem a opírati se

o tento mramor, kdo s úctyhodnou, témér nábožnou bázní ne·
dovede oživit v sobe tragickou mnohdy vážnost techto velkých
vzpomínek! Tribuna je oltárem slova: jako oltáre modlitby
i ona vyžaduje sebrání mysli a úcty. Lituji tech, kterí, i když
jednou prekonali první ostych, nevstupuj í na ni již s tímto
vroucím pohnutím. Jen toto pohnutí dclá recníka. Jen kdo
pocituje bázen z tribuny, bude jednou jejím mistrem. Gambetta,

de Mun, \il/aldeck-Rousseau a Deschanel, Ribot a J aures, abych
mluvil jen o velkých rtinících, jichž hlas už zmlkl, ti všichni
znali tu bázen, chvení celého nitra, fysickou i duševní sevrenost
a neklid, který zmíti clovekem pred rozhodným cinem. NebOl

rec, pronesená s tribuny, má být cinem.
Nikdy jsem nevidcl, z.e by se nekterý novácek uvedl zcela

úspešnc, nebylo-li v jeho první reci aspon trochu ostychu. Na
rdcnické tribune kyne štestcna odvážlivcum pouze tehdy, pro

jeví-li z ní obavu práve v té chvíli, kdy po ní touží. Nejlépe
to cítí ti, kterí ji poznali anebo se o ni llokusili jinde. Znají
pak ze zkušenosti nesnáze zápasu, který svádejí pred novýn:
posluchacstvem, jehož vlídnost se projevuje nejcasteji pou~ou

zvedavostí. Tací zpravidla zacínají hovorit skromne, aby pro
zkoumali ovzduší, zmerili rozpetí sveho hlasu, zjistili možnosti
;recnického rozmaóu, neprozradili svou sílu. Tak se uvedl za
ministerstva Waldeck-Rousseauova Aristide Briand, který prece

už byl uznaným recníkem a mel za sebou hlucné úspechy z ve-
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ných schuzí a socialistických kongresu. Ješte mi stále zní
uších jímavý puvab jeho hlasu a pamatuji, jak si dal pozor,

napoprvé nerozvinul bohatou škál\! jeho sonorních prízvuku,

d <iima ješte tane vzpomínka na jeho c1iskretní, ostýchavé
toupení, jímž jakoby prosil za prominutí, že zacíná tak
y. ac poslouchal jen povinnosti, již mu ukládal jeho mandát.
ž by nevcdel, jak mohutne se rozmáchla pozdej i tato bo
á krídla? Ti, kterí se chtejí hned místo pokusu pochlubit

trovským výkonem, zlámou si nejcasteji vaz.

Nejlepší pravidlo je, být strucným. Jsou prirozene predmety,
ré se neobejdou bez delších výldadi't, ale málo je takových,
rým by strucnost nebyla s prospechem. Clemenceau vdecil

é nejvetší úspechy rychlým, vášnivým, úsecne krátkým pro
uvám, a Ribotovi jako recníkovi nebylo nikdy možno vy

uti jiné délky krome! délky jeho postavy.
Má se císt, mluvit z pameti, nebo improvisovat? To ovšem je
'dému zllstaveno na vi'tli, ale souvislá prednáška z pameti,
í.1i naucení se nazpamet velmi obratne maskováno, pusobí

amání a únavu v posluchacstvu; vyskytá se také stále rídceji.
tatne v naucené reci je cosi jako klamání. Snemovny si ne

jí, aby byly klamány. Recník, který predcítá, neklame: ctení
nedá tak snadno zakrýt jako nastudovaná prednáška, ponevadž

precházejí témer ustavicne z papíru k posluchacstvu. Ale tu
prijde na to, j a k se cte. Je ovšem nejprve prímá, pri-

ná, nevyhnutelná cetba: cetba prohlášení, zprávy nebo do
entu. Taková cetba nemá nic spolecného s recnickým na

ím: tu nutno být prednášecem. Nekdo muže dobre císt, dobre

dnést, a jinak mluví špatne. Mne tu jde o jinou vec, o napsa
u rei'1 kterou recník predcítá. :Mnozí se ani nepokoušejí budit
• í, upírají oci na svuj papír a jen zrídka je odtrhnou, aby
lédli na sál. Mají-Ii špatný hlas nebo nepresnou výslovnost,

stanou poslanci brzy naslouchat. Dovedou-li císt, nesmejí
príliš protahovat. Jakmile zacne snemovna odhadovat pocet

iývajících listi'l, pozornost polevuje: je-li svazek príliš silný,
ine vubec. Není težšího umení na tribune, než prednésti
re ctenou vec a propi'ljcit této cetbe ráz, hybnost a gest i
aci reci. Nejlépe provede arci tuto vec dobrý recník vubec,

• dovede cetbu na vhodných místech doplnit prípadnou
rovísaeí. Jmprovisace je ostatne vždy více méne príleži

tna. Dovede nekdo vubec mluvit ustavicne! spatra? Jak rekl
rryer, »tajemstvím improvisátoru je, že vubec neimprovisují«.

, že formule zní paradoxne, ale chceme-li stanovit presne
h definice, shledáme, že je vskutku hluboce pravdivá. lm

'saee, jak j i chápe obecenstvo, totiž okamžite vychrlená
ved na otázku, které recník necekal, anebo, což je horší,

které se nevyzná, byla by pouhopouhým kejklírstvím, ac
. tací kejklíri. Recník, zahnaný do úzkých, improvisuj e

a, postup a rozdelení reci; stanoví a rozvíj í svi'tj plán sou
• Co mluví. Ale jeho myšlenky predstihují slova. Kdo se
e slova, aby niceho nerekl, nemuže behem reci níc kloud-

zimprovisovat. To je pak jen pohrávání s vecí, ne vážné
'ednávání. Chce-Ii kdo jednati o veci, musí ji znát, anebo
aspon jisté ponetí o ní a svuj vlastní úsudek. lmprovisovat

pouze, není-li recník v zajetí bežných, ustálených frází,
ž když byl dríve hodne premýšlel, cetl, dotazoval se, hovoril
teli, pripravil, abych tak rekL jakousi generální zkouškou

rec a to i v prípade, že nemá úmyslu nebo jistoty chopít
a. Tím spíše ovšem, je-Ii jist, že bude recnit.

Favre si takto chystával své reci, své v tichu samoty
• Dgenerálni zkoušky«: promluvil nahlas a pod dojmem
ch slov napsal jeden nebo i nekolik konceptu; poslouchal
sama, kritisoval se, pak zapomnel n'a všechno, co napsal,
spíše vystupoval na tribunu s úmyslerp. zapomenout na to

elmout se, že podle okolností se už vec sama nejak poddá.
erou pak prednesl, nebyla ani po své forme ani svým

ani uclenením tou ,recí, kterou si pi'tVodne byl
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schystal, a prece jen tato pripravená rec byla pevným pod
kladem a vlastní podstatou pronešené.

Gambctta si nedelal nikdy pO'známek. Svou rec vždy pro
h o v o r i I se svými práteli, zacínal ji znovu, opakoval ji,
zkoušel ji, uvažovalo jejím úcinku; to mu pak na tribune do
dávalo jistoty, že se nedá unésti svým ohnivým temperamentem,
který byl dríve zkrotil a ukáznil, a který ted, p~n a sluha záro

ven, mu diktoval pouze jeho strašné odpovedi a velkolepé repliky.
Ale at již kdo cte, odríkává zpamcti nebo improvisuje, nechf

i kombinuje všechny tytO' možnosti - což také se stává - má
L),t toho pametliv, i kdyby mel mluvit jen dve minutY', že má
urovnat SVi'lj myšlenkový postup, udclat si plán, jednou kratší,
jednou delší, vedet jak zacne, jak se rozvine, jak skoncí. Hlavní
je, neklopýtnout o pocátek: neobratný nástup muže vše pokazit.
Dobré zakoncení je rovnež duležité. Poslanecká snemovna po
slechne si ráda efektne pripravené závery, které na senát už tak
lIepi'lsobí. Jednoho záverecného »triku« neodeprou si ani nej

lepší recníci. Je-li patrno, že pozornost snemO'vny ochabuje,
že potlesk je vlažncjší a že vzniká jakÝsi netrpelivý neklid,
tu bylo by chybou, jmenovite nebylo-li vše dopovedeno, nejak

prekotne spechat ke konci, ale nic nebrání, ohlásit jej bud
rázným sesílením hlasu nebo tím, že recník jme se rovnat své

papíry s gestem, které slibuje, že bude brzy hotov. Tak si zjedná
r;ový úver; ale zle s tím, kdo toho zneuŽÍvá! Ani snemovna
ani senát si nedají líbit, aby na jejich projevenou zdvorilost
nekdo odpovídal ošemetne opakováním tohoto prostredku vymoci
si pozornost a za boure nevole skoncí se. žalostne rec, která
pri trošce obratnosti mohla dojít jinak zaslouženého úspechu.

Podávám z vlastní zkušenosti nekolik dobre mínených pokynu:
a) Nenadužívejte citátu, ale pak jich neomlouvejte .

b) Neujišfujte príliš casto, že vám jde pouze o vec nebo
o státní zájem.

, c) Neríkejte, že vám ani zdaleka nenapadne toužit po mini
sterskéul kJresle.

d) Prerušujte pouze, je-li to nutno, bez velkého hluku a
opatrne.

e) Výkriky poslouchejte a odpovídejte na ne pouze pokud se
vám to hodí.

f) Nevynucujte si nikdy ticho sesiJováním hlasu: cekejte.

a) Citátu se má užít pouze, je-Ii to nutno. Tot zcela zrejmá
pravda, potvrzená zkušeností, že snemovny je nemají rády <l!

pri nejmenším se jich brzy presytí. Proc? Ruší postup recí,

a odvracej í od ní pozornost. Snemovna poslouchá toho, kdo
mluví a snaží se vzbudit její zájem: zajímá se mnohem méne
o mínení neprítomn)'ch autorit. Mimo to dobrý recník je zrídka
také dobrým prednášecem; i ti nejlepší zpravidla ctou pre

kotne nebo zadrhávají v cetbe nebo dávají príliš na jevo, že je
citování mrzí a že je pocifuj'í sami nemile jakO' brzdu recnické
cinnosti.

Nekdy ovšem nelze vskutku se vyhnout citování, jde-li o do
klady nutné k uj asnení debaty nebo k vyvrácení námitek. Je-li
citovaný text krátký, je to nejlépe tak; je-li dlouhý, nejlépe
zkusit necíst jej naráz; tu treba vsunouti O'bratnými prerÝvkami
zastávky a popráti odpocinku pozornosti auditoria. Témer každý
citovaný doklad lze dO'provázet prípadnýmj poznamkami. Do
vede-Ii mluvcí tyto poznámky dobre s mírou rozhodit, udrží
zájem pro .rec a zachová jaksi jednotu deje.

Chybuje však ten, kdo se omlouvá, že musí neco predcítat.
Bud to, co cte, je potrebné, a pak duležitost veci je na jeve:
anebo to nemá významu a pak tomu omluvy významu nedodají.
S citáty se to má jako s císlicemi: uvádejte je, bude-Ii to
na prospech veci; vynechte je, muže-li se vaše vec bez nic~
obejít. Ale neproste nikdy I) dovolení. Všiml jsem si, že takové
omluvy, zvlášte opakují-li se, dotýkají se' poslUChacstva velmi

nemile. Rdcník je pánem své rozpravy; hraje vážnou hru: at
rídí obé jak rozumí sám!
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Záver: všeho s mírou - ne quid mmlS.

J~)."Jlecník bud loyální a poctivý: v politice, jako ve všem,
nejvetší obratností j~ být pocestným. Ale je trochu nebezpecné.
ujišfu}je-li nekdo prÚiš casto o poctivosti svých Úlnys}u. Není
tím už skoro receno, že by také mohly být jiné? V sncmovne
je mnoho posmcváckll a škodolibosti. Žádné jiné obecenstvo
necíhá na výroky a slova s tak velkým kritickým smyslem. Když
A., snad nejdokonalejší recník po Thiersovi, dostal slovo, tcšila
se už celá snemovna netrpelive na první ujištcní jeho poctivýó
úmyslu. Prišlo vždy a snemovna se smála; smála se tím více,
že A. pak své prohlášení opakoval ješte s vetším durazem. Ryl
to jinak výborný clovck, bystrý, plný rozhledu a skvelých rad!

Co platno, jeho slabustka byla ujištovat, že to vše myslí po
ctive a opravdu. Rádný muž, jehož rec je ano - ne, zaslu!1Uje

víry; jeho charakter za nej rucí, dává spolehlivost jeho slov lm:
a nikdo mu neodepre duvery.

c) Proc ujištovat, že nechcete být ministrem? Stát se jím, je
právem všech a každého. Obycejem ministerských predsedu je
viniti ty, kterí útocí na vládu, ze ctižádosti a snahy dostat se
na její místo. Argument je casto pi'lsooivý, ale predne muže
být, a také velmi casto tomu tak bývá, že oposice' jedná opravdu
nezištne a dbá ve svých kritikách jedine a pouze obecného
dobra. A pak, není oposice rádnou složkou parlamentní hry?
Je známkou slabosti, nemá-li vláda pred sebou nebo spíše proti

sobe silnou oposici. Kontrola je povzbuzuj ící prostredek. Kdo
nenachází odporu, lehce povolí a sám sebe nekontroluje. N uže,
co by to bylo za oposici, která by nemela vllle sraziti vládu,
na niž útocí, aby nastoupila na její místo? V Anglii se to
rozumí ~amo sebou. Ve Francii se to deje s cliskretností, která
se velice podobá pokrytectví, a dposice nedoznaností svých cílu
se jen oslabuje. Radeji priznat barvu a hrát poctivou hru. Když
Millerand chtel porazit presidenta Combesa, nedelal tolik okQlku
a prohlásil rovnou. oc mu jde. Já ovšem chápu, vzhledem k na
šim parlamentárním mravllm, že si poslanci neríkají navzájem
mezi sebou: chci být ministrem. Ale útocí-li se na vládu, nemá
se ríkat: nechci být ministrem. Nikdo tomu neverí, a kdož muže
ri ci, co se stane?

d) P·rert:šovat necí rec výkriky má se dít jen s plným vedo
mím duležitosti veci. Prerušení mUže být užitecné a dokonce

nutné, aby uvedlo okamžite na pravou míru nepresné faktum
nebo císlici, aby zmírnilo nedorozumení, rozptýlilo nejasnost.
Od vládní lavice se volá (casto na tribunu: dobre umístené zvo

lání ušetrí mnohdy rec. Za to vuci mini"trovi nebo kolegovi
dlužno být opatrným. nutno umet predvídat repliku, schystat
si už predem odpovéd'. Kdo sám neprerušuje, mílže vyžadovat,
aby sám nebyl vyrušován, anebo si to aspon mUže vyprosit.
Kdo chce vyvolati ošidnou hru výkriku a obstát v ní, musí mít

vtip a to vtip velmi bezpecný a pružný: je to hra, ve které se
už mnohý porezal a z níž vychází velmi pohmožden, zatím cc
se do ní pustil se sebeve:domím víteze. Musí také umet recnit.
Monsignor Freppel, vynikající rázností, odpovedel jednoho dne
statecnému poslanci z jillU, který radeji pokrikoval než aby
recnil: »'[)rahý kolego, kdyby se vaše výkriky složily dohro

mady, vznikla by z nich možná rec, kterou nám jak dlouho
slibujete a na kterou marne cekáme.« Smíškové byli na strane
bi,kupove: nic tak nepálí v parlamente jako vzbudit smích
na nccí útraty.

e) Je arci snazší neprerušovat než nebýt pren.:šován a není
vždy možno prejít výlci'-ik mlcením, zejména je-Ii hozen tak
hlucne nebo tak nápadne, že je težko tvárit se nedoslÝchavým
a pokracovat v reci bez nejmenšího ohledu na nemilého vý
tržníka. Tu si ovšem každý musí poradit jak sám nej lépe do
vede. Ale jakmile se hrnou výkriky hromadne s mnoha stran,
pak je nejlépe nedat se odvrátit od své veci: recník neehá pre
jít bouri nebo dá na jevo, že prohlédl úcel tohoto hlasivkového

útoku. Jsou ovšem také šikovni výtržníci, ale ti jsou k neza.-

placení. ROzptýli recníka. poskytnou mu príležitost k apostrofe,
k replice, ke vhodnému skonceni. Buh jim požehnej! Jaký po
žitek odpovídat jim, jaké vdccnosti si za luhujl! Jsou dobrodi·

ním uuchapritomného rec'níka. Jim nutno rozumet i kdyby jen
zašeptali, dlužno jim vymoci sluch, prinutit ostatní, aby je
slyšeli: takoví dobrí pomocníci se npopouštej í!

f) Snaží-li se recník prekricet shromáždení, aby si zjednal
ticho, nezjedná si je a prijde o hlas. Vravu nelze nikdy zdolat.
Tu nutno cekat a projevit klidne rozhodnou VLIli k p·reckárú
hluku. Clemenceau v takovém pripade se oprel zády o tribunu
a nechal bouri prejit: takových dobrých príkladl! dal více.

*

Myslím, že jsou to správné pokyny: mohl jsem je napsat te

prve po dlouhÝch zkušeno tech, z cehož však nijak neplyne,
že bych se jimi sám vždy rídil, a kdybych byl dnes znovu vržen
do vím pc,}itické akce, jednal bych možná sám první proti tem
nejdulúilcjším z nich. Recnlcká parlamentní tribuna je nebez
pecná vec, ponevadž je to hra na jevišti, kde diváci se mísí
do hry. Lí?:i se tím od skutecné divadelní hry, že vše je v ní
nepredvídané. Nikdo neví, jaký bude zacátek, ponevadž vlád,1
má právo kdykoliv zakrocit a úvodním prohlášením, které mllže
mít v zápetí i prerušení nebo odlození, zvrátit úplne! ohlášený
program celé podívané. Tím méne možno se dohádat konce.

Tu vládne atmosféra, jejíž nesmírne menivý tlak nemllže za
chytit žádný barometr. Nepatrný závan zmení vše. Clovek prijde
úplne pripraven a obrnel1l. s vyhlídkou na jistý úspech: poráž
ka. Prijde jindy s úmyslem nepromluvit ani slova a nenaclálá
náhoda ho zavlece do debaty: triull1f. Ne že by pri tom po
chva\a platila vždy re\Cníkovu výkonu. Kolikráte se tleská jen

ze vzdoru a na pozlobení ·nekoho. Mnohdy muže být zjednán
úspech ovšem vlastni zásluhou, ale casté jsou í úspechy pouze
taktické, o jichž vlastlúm puvodu recník .sám niceho' netuší

a skl ízí pouze radostne slávu, jinak treba znacne prchavou.
Takovéto shony a zmatky, a[ nahodilé nebo nastrojené, tato ho

t:ecka, agitace, pre~vapen~, necekané príhody vysvetluj í, proc
i zkušení, mnohdy slavní advokáti nemaj í ve ~nemovne štestí.
Pred soudem to je ovšem jiná vec - tam je diskuse, sporá
daný hovor, známá ustanovení, na ncž je debata vázána: na
tribune je boj. Tu, nedlt si kdo byl s,ehe vetším advokátem,
necht byl treba nejslavl1ejším recníkem svého cechu, není tím

stále receno, že by už proto dovedl vždy vpadnout v pravý par
lamentní ton. Je možno na pr. zapomenout. jak slavnostne se
uvedl proslulý advokát X.: »Pánové, pan president mi prokázal
cest, že mi udclil slovo,« do cehož zaznelo vážné tremolo H enri
Brissona, odpovídající za všeobecného' smíchu: »Drahý pa.ne

kolego, slovo jsem vám dal, ponevadž jste si je vyžádal ... «?

Mezi 314 senátory a 626 poslanci - parlament cítá 940 clenll

- které všeobecné hlasování vyslalo v r. 1919 do obou komor,
bylo, ze stanoviska ryzého rC'Cnictví, uprímne receno více zkla
mání než skvelých objevu. Snemovna z r. 1919, vzešlá prímo
ze zákopu, plna vlasteneckého nadšení, zaujatá snahou o blaho
celku, nemela dosti zkušeností a dopracovala se teprve s obtí
žemi methodického postupu. Vykazuje dosti zdatných pracov
nikll, kterí se osvcdcili jmenovite v práci výboru, ale vynikli
jen ve zeela vÝ.jimecných prípadekh na! . recnické tribune.

Vnesli na ni obchodní rec, která se dobre hodila pro obcllodní
jednání, nekterí také meli i svuj »slavný den«, ale sláva se ne

dockala príštího dne. Sol idní, lomozní recníci, kterí prišli rov
nou z verejnÝch schuzí, z rad advokacie nebo profesorstva,
pres povest, která je predcházela, zklama.li: tribuna v parla
mentc je nejstrašnejším zkušebním kamenem a i hotoví mistri
se na ní stále musí ješte mnohému ucit. Ješte snáze se potluce
o její úskalí žurnalista než advokát. Být velkým spisovatelem
také neznamená ješte být velkým recníkem nebo a pon vubec
recníkem. Jediný Lamartine jev nové dobe príkladem tohoto
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trídy _ zvlášte je-Ii clovek handicapován ideály a ilusemi.
Já jsem žil na kalifornské farme a bylo mi težko najíti žeb
rík, po nemž bych tam vylezl. Zacal jsem brzo badati o úro
kové míre z uloženého kapitálu a mucil jsem svuj detský
Ir.ozek, abych pochopil výhody a skvele vlastnosti onohu

pozoruhodného lidského vynálezu, který se nazývá složitým
úrokovánÍm. Potom jsem zjistil bežné mzdy pro delníky všeho

veku a ceny životních potreb. Ze všech techto dat jsem
usoudi~, že, zacnu-li hned' a budu-li pracovat a strádat dc
svého padesátého roku, že bych pak mohl prestat pracovat
a úcastnit se slušným dílem všech požitku a rozkoší. jež by
se mi pak staly prístupnými v horních vrstvách spolecenských.
Ovšem, rozhodl jsem se pevne, že se neožením, protože jsem
docela zapomnel uvážit velký kámen úrazu delnického sveta
_. nemoc.

Ale život, jenž byl ve mne, žádal si trochu více než hubené
existence" záležící v škudlení a šetrení. Proto jsem se stal,
když mi bylo deset let, poulicním prodavacem novin, a tu
jsem shledal, že se moje vyhlídky smerem vzhuru zmenily.
Všude kolem mne byla stejná špín.a a bída a nade mnOu J:e
kal de-sud týž ráj, až ho dobudu; ale muj žebrík k nemu byl
ted jiný. Nyní to byl žebrík obchodu. Proc bych šetril ze mzdy

3. uklád<jl úspory v státních papírecli. když mohu koupiti dvo
je noviny za pet centu, prodávati je obratem ruky za deset
a tak zdvojiti svuj kapitál? Žebrík obchodu, to byl muj pra
V)' žebrík, a já jsem se už videl, jak se ze mne stává holo
hlavý a úspešný obchodní král.

Beda, mé sny! Když mi bylo šestnáct. mel jsem již titul

»krále<(, Ale tento titul mi dala ba.nda hrdlorezu a zlodeju,
kterí me' nazývali »králem ústricovÝch pirátu<(, A tehdy jsem

se vyšinul na první pricel žebríku obchodu. Byl jsem kapita
lista. Mel jSf'm svuj clun a úplnou výzbroj ústricových pi
rátu. Zacal jsem využívat svých bližních. Mel jsem posádku,
cítající jednoho muže. Jako kapitán a majetník bral jsem
si dve tretiny koristi a posádce jsem dával tretinu, ackoli po
sádka pracovala zrovna tak težte a dávala zrovna tak v sáz

'ku život a svobodu jako já.

Tento jeden prícel byla nejvetší výška:. na 11IZ jsem se do·
stal na žebríku obchodu. Jedné noci jsem vyjel na lup mezi
cínské rybáre. Provazy a síte stály hezkých pár dolaru. Bylo
to lupicství, prip.ouštím, ale byl to presne duch kapitalismu.
Kapitalista si privlastJ'i~je majetek svých bližních ve zpuso
be rabatu nebo úverního podvodu nebo koupe senátoru a
soudcu nejvyššího soudu. Já jsem byl jen neomalený. V tom
byl jediný rozdíl. f'oužíval jsem pušky.

Ale má posádka se té noci ukázala jedním z tech nemotoru,

na než kapitalista obycejne svolává hromy a blesky, ponevadž
takoví nemotorové opravdu zvyšují náklad a zmenšují dividen
dy. Má posádka udelala to i ono. Z jakési neopatrnosti za
pálila velkou hlavní plachtu a úplne j i znicila. Té noci ne

bylo dividend a :cínští rybári byli bohatší o provazy a síte, jež
jsme nedostali. Byl jsem znicen, neboe jsem tehdy práve ne.

mohl dát petašedesát dolaru za novou plach'tu. Nechal jsem
sVUJ clun na kotvách a vydal jsem se na clunu prístavních
pirátu na výpravu proti proudu reky Sacramento. Když jsem
byl prylc, zmocnila se jiná tlupa prístavních pirátu mého clunu.

Vkradli z neho všecko, i kotvy; a když jsem pozde'ji objevil
jeho trup plovoucí po mori, prodal jsem jej za dvacet dolaru.

Spadl jsem s prícle, na který jsem se vyšinul, a nikdy jsem
se už nepokusil vyšplhat na žebrík obchodu.

Od té doby jsem byl nemilosrdne exploatován jinými kapita
listy. Já jsem mel svaly, a oni z nich vytloukali kapitál; zatím
co já jsem z nich mel jen velmi nevalné živobytí. Byl jsem
plavcíkem, prístavním cLelJ;íkem, lodivodou; pracoval jsem
v továrnách na konservy, v prádelnách; žal jsem trávu na
lukách, prášil koberce, myl o1{na. A nikdy jsem nedostal
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Cím je mi život.
(2 k n i h y R e vol u c e a j i n é e s s a y e.)

Narodil jsem se v delnické trí del. Objevil jsem casne en,·
thllsiasll1us, ctižádost, ideály; a problémem mého detského

života se stalo, jak bych jim ucinil zadost. Mé okolí bylo
hrubé, drsné a kruté. Pred sebou jsem nevidel nic, spíše nad
Stbou. Mé místo ve spolecnosti bylo na dne. Zde život ne

poskytoval niceho vyjma špínu a bídtt. telesnou i duševní;
I.ebot telo i duó byly tu vyhladovovány a muceny stejne.

Nade mnou se tycila kolosální budova spolecnosti a pro mne
byla jediným východiskem cesta VZhi'lI'Ll k ní. Rozhodl jsem
se brzy, že se vyšplhám do této budovy. Tam nahore nade

mnou nosili mužové !cerné odevy a snehobílé košile a ženy se
odí,aly v nádherné roby. Tam byla také dobrá jídla a hoj

Dost jidel. Tam nahore nade mnou byla, jak jsem vedel, ne
beckost ducha, cisté a ušlechtilé myšlenky. bystrý intelek·

tuální živoL To všechno jsem vedel, nebOt jsem cetl romány
z »Výboru knih do morských lázní", v nichž krome zlosynu
a dobrodruhu všichni mužové a. všecky ženy myslili krásné

lIIyšlenkY',mluvili krásnou recí a konali skvelé ciny. Zkrátka,
o jsem prijímal za fakt východ slunce, tak jsem také

"jímal za fakt, že tam. nahore nade mnou je všechno, co je
ásné, ušlechtilé a puvabné, všechno, co ciní život slušným a

d6stojným, všechno, Co mu dodává cenu a co cloveka odme
nuje za jeho drinu a bídu.

Ale není nikterak lehká vec vyšplhati se tam z dC'lnické

dvojnásobného talentu. Victor Hugo recnil krásne jako lyrický
Jlebo satirický rétor, ale i když vzbudil obdiv, nemel nikdy
vlivu na hlasování. Lamennais mel živou fantasii, která mu dik
tovala skvele do pera a byl velmi obávaným ironikem, ale
r. 1848 byl pouze zklamaným a zatrpklým posluchacem. Guizot
a Thiers byli, každý svym zpusobem, mistry tribuny, ale mož
no-Ii Guizota aspoll pro jeho Me m o i r y pokládati za spiso
vatele, neplatí to nijak pro Thierse.

Akademie je v parlamente zastoupena ctyrmi cleny. I kdyby
jich tam mela mnohem více, zastavili by steží úpadek fran
couzského jazyka, kterým dnešní tribuna pod vlivem vnejších
livu trpí až do trapnosti. Válka sice jazyk eástecne oboha

tila, ale mnohem více ješte rozvrátila. Senátori i poslanci vná
šejí do snemoven ráz, ton i slova z ulice: j sou veru i v tom
pravými »predstaviteli lidu«. Pravda jedine je, že ani to není
nic úplne nového a již Victar Hugo ve sv ch Choses vues za
znamenal pro pamet budoucím radu perel recnického umení

z r. 1848. Ješte hure bylo o tricet let pozdeji, jak víme z do
pistl, jež psal Sul1y-Prudhomme paní Amiel. r. 1877. Jak by
se podivil tento horlitel, kdyby vedel, že v dnešni snemovne
ne jeden, ale 593 poslanci užívají bežne jazykového barba"
rismu, který tehdy on rozhorcene vytýkal poslanci de la Forge.
A že bohužel nezi'lsta!o pri jednom barbarismu, nýbrž že jich
pribylo, bohužel! jak dokázal J aques Boulanger ve trech clán
cích v Opinion v breznu a únoru 1923. nazvaných. Veliká bída
francouzského jazyka, kde parlament dostává co proto! Mno~o

poslancu mluví [Jri tom ne nejak nucene! nebo prepiate, nýbrž
zcela proste tak jak dovedou, což znamená, ž~ francouzsky

nedovedou. Kdyby Victor Hugo dnes chtel sebrat všechny rec
nické perly, neshledal by dost pouzder, aby je uložil. Co po
cít? V snemovne se ovšem volá k porádku: možno však volat
k porádku pro jazykové chyby? Když dokonce námestek pred
sedy snemovny si nevede lépe? Quis custodiet ipsos custodes?
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plný výtežek své práce. Pozoroval jsem dceru majetníka továr
ny na konservy v jejím voze a videl jsem, že to jsou z cásti
mé svaly, jež pomáhají táhnouti tento vuz na gumových obru
cích. Pozoroval jsem továrníkova syna, když šel do koleje,
a videl jsem, že to jsou z cásti mé svaly, které pomáhají platit
za víno a veselou spolecnost, jíž on užíval.

A já jsem se tomu nevzpíral. To bylo ve hre. Oni byli silní.
JI_le já jsem by) také silný. Chtel jsem se probít k místu mezi
nimi a vytloukat kapitál ze svalu' jiných lidí. Práce jsem se
nebál. Mel jsem težkou práci rád. Chtel jsem se do ní vrhnouti,
pracovati usilovneji než kdy jindy a státi se po prípade sloupem
spolecnosti.

A v tom práve, jako by tomu náhoda chtela" našel jsem

zamestnavatele, který byl stejného smýšlení. Já jsem byl
ochoten pracovat a on byl více než ochoten nechat mne
pracovat. Myslil jsem, že se ucím remeslu. Ve skutecnosti
jsem pripravil dva lidi o práci. Myslil jsem, že ten muž ze
mne udelá elektromontéra; on ze mne ve skutecnosti vydelá val
padesát dolaru mesícne. Ti dva lidé, které jsem pripravil o
místo, dostávali každý ctyricet dolaru mesícne; já jsem delal
práci obou za tricet dolaru meslcne.

Tento zamestnavatel me udrel témer k smrti. Clovek muže

jíst rád ústrice, ale prílišné množství ústric mu znechutí tote
zvláštní jídlo. A tak se stalo i mne. Prílišná práce mi práci

zr:echutila. Nechtel jsem ji už ani videt. Utekl jsem od práce.
Stal se ze mne tulák, žebrající cestou dllm od domu, potloukal

jsem se po Spojených státech a potil jsem se krvavým potem
v brlozích a kriminálech.

Narodil jsem se v delnické tríde a byl jsem nyní v osmnácti
letech pod bodem, z nehož jsem vyšel. Byl jsem ve sklepe
spolf1Cnosti, v podzemních hlubinách bídy, o nichž se nesluší
a nehodí mluvit. Byl jsem v jáme, v propasti, v lidské stoce.
na jatkách a v márnici naší civilisace. To je cást spolecenské
budovy, již spolecnost radeji ignoruje. Nedostatek místa me
nutí nechati ji tu bez povšimnutí. Reknu jenom, že veci, které
jsem tam videl, zpusobily mi hruzu.

Byl jsem vydešen k myšlení. Videl jsem prosté skutecnosti

složíté civilisace, v níž jsem žiJo, v jejich nahote. Život je boj
o jídlo a p,rístreší. Aby získali jídlo a prístreši, prodávaj í lidé
rllzné veci. Obchodník prodává boty, politik svou mužnost

a zástupce lidu prodává, s výjimkami ovšem, svou poctivost;
a skoro všichni prodávají svou cest. Také ženy, at na ulici
nebo v posvátném svazku manželském, jsou nakloneny pro

dávat své telo. Všechno je zboží, všichni lidé kupují a prodá
vají. Jediné zboží, jež má na prodej ,delník, jsou jeho svaly.
Cest delníka je na trhu bez ceny. Delník má na prodej svaly
a jenom svaly.

Ale je tu rozdíl podstatný rozdíl. Boty, poctivost a cest se

stále jaksi obnovují. Jsou to statky nepomíjející. Ale svaly
se neobnovují. Zatím co obchodník botami prodává své zboží,
dopli1uje své zásoby neustále. Ale není jak doplniti delníkovy
zásoby svalu. Cím více prodá delník sVÝch svalu, tím méne
mu jich zbude. Je to jeho jediný statek a jeho zásoba se den
ode dne menší. Konecne, nezemre-li dríve, má jednoho dne
"yprodáno a zavre krám. Je svalový bankrotár a nezbývá mu
lec sestoupiti do sklepení spolecnosti a bídne tam zahynouti.

Poznal jsem dále, že mozek je rovnež statkem. Také on se

liší od svalu. Ten, kdo prodává mozek, je v plném kvetu, te
prve když je mu padesát nebo šedesát, a tehdy dosahuje jeho
zboží vyšších cen než kdy jindy. Ale delník je vycerpán nebo

zlomen v petactyricíti nebo v padesáti. Byl j sem ve sklepe

spolecnosti a toto místo se mi nezamlouvalo jako bydlište. Vo
dovody a kanalisace tam byly nehygienické a zkažený vzduch
nebylo možná dýchat. Nemohu-Ii žíti v prvním patre spolec
nosti, mohl bych to ~zkusit alesp01\ s podkrovím. Živobytí je
tam hubenoucké, pravd<IJ, ale aspon vzduch je tam cistý. Proto

jsem se rozhodl, že už nebudu prodávat svaly a že budu pro
dávat mozek.

Tu se zajcal šílený hon za vedením. Vrátil jsem se do Kali
fornie a otevrel jsem knihy. Když jsem se takto pripravoval,
abych mohl prodávat svuj mozek, oylo nutno pohroužiti se de
sociologie. A tu jsem v jistém druhu knih našel vedecky zfor·

mulovány prosté sociologické pojmy, které jsem si již vytvoril.
Jiní a vetší duchové vypracovali už drív, než já jsem se na·
rodil, všechno to, co jsem si myslil, a ješte o mnoho více. Ob·
jevil jsem, že jsem socialista.

Socialisté byli revolucionári, pokud usilovali rozbíti dnešní
spolecnost a z tohoto materiálu vybudovati spolecnost príŠii.
Také já jsem byl socialista a revolucionár. Pripojil jsem se ke
skupinám delnich:ých a intelektuálních revolucionárll a vstoupIl
jsem po prvé do intelektuálního Života. Tam jsem našel ostre
planoucí intelekty a brilantní duchaplnost; nebot tam jsem se

setkal se silnými a bystrými cleny delnické trídy, kterí pri tom
pri všem meli mce mozolnaté; s kazateli bez fraku, jejichž
krestanství bylo príliš široké pro kteroukoli náboženskou obec
ctitelu mamonu; s profesory, které rozdrtilo kolo universitní
otrociny vládnoucí trídi'!, a kterí vyleteli, protože otehotneli ve
dením, jež se snažili aplikovat na lidské veci.

Zde jsem také našel vrelou víru v cloveka, žhavý idealismus,
líbeznou nesobeckost, odríkavost a mucednictví - všecky ty
skvelé, pOdnecující vlastnosti ducha. Zde byl život cistý, ušlech
tilý a živý. Zde život rehabilitoval sám sebe, stával se podivu
hodným a slavným; a já jsem byl rád. že žiji. Stýkal jsem se
s velkými dušemi, které povznášely telo a ducha nad dolary a
centy a kterÝm tiché Ikání hladového dítete z brlohu zname

nalo více než všechna pompa a slavnostnost obchodních ex·

pansí a svetových ríší. Všechno kolem mne bylo ušlechtilý cíl
a heroická snaha a moje dni a noci byly zárením slunce a
t1'pytem hvezd, byly ohnem a rosou;. pred mýma ocima horeT a

oshloval Svatý Grál.. vlastní Grál Kristuv, vrelé lidství, trpící
a týrané, jež však na konec bude vykoupeno a spaseno.

A já, já ubohý pošetilec, jsem si myslil, že to všechno je

pouhá p:redchut životních rozkoší, jež najdu ve spolecnosti výše
nad sebou. Ode dne, kdy jsem cetl romány z »Výboru knih

do morských lázní« na kalifornské farme, pozbyl jsem mnoha
ilusí. Bylo mi souzeno pozbýti ješte mnoha z teeh ilusí které
mi dosud zustaly. '.

Ja!<o prodavac mozku jsem mel úspech. Spolecnost mi ote
vrela své brány. Vešel jsem rovnou do prijímacích salonu a mé
rozcarování rostlo kvapem. Sedal jsem u obedu s králi spolec
nosti a se ženami a dcerami králu spolecnosti. Ženy byly oble
ceny krásne, pripouštím; ale k svému naivnímu podivu jsem ob
jevil, že jsou z téže hlíny jako ostatní ženy, které jsem poznal
dole ve sklepe. »Plukovníkova paní a Judy O'Grady byly pod
kUží sestrami« - a pod šaty.

Ale to me ani tak neohromilo jako jej ich materialismus. Prav
da, tyto krásne oblecené, hezké ženy tlachaly puvabné malé my
šlenky a miloucké mravní prllpovídky; ale pres jejich tlachání
byla dominanta život<Ji, jejž žily, materialistická. A ony byly tak
sentimentálne sobecké! Úcastnily se v roztomilém, malém fi.
lantropickém podnikání všeho druhu a vypravovaly vám o tom,
zatím co jídl<IJ,jež jedly, a krásné šaty, jež mely na sobe, byly
koupeny z dividend, poskvrnených krví detské práce a potem
driny za nuzáckou mzdu, ba i hanbu prostituce. Když jsem se
zmínil o takových faktech, ocekávaje v své nevinnosti', že tyt(
sestry Judy O'Gradyové ihned svléknou své šaty a klenoty po
trísnené krví, ony se rozcilovaly a hnevaly a delaly mi kázání
o nedostatku šetrnosti, o pijáctví a o vrozené zkaženosti, jež
zpusobují všechnu tu bídu ve sklepení spolecnosti, Když jsem

podotkl, že nenahlížím, že by to byl nedostatek šetrnosti, ne
zrízený život a zkaženost zpola vyhladovelého šestiletého di
tete, co je nutí pracovat noc co noc dvanáct hodin v jihoame-
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ké prádelne., útocily tyto sestry J udy O'Gradyové na muj
ukromý život a ríkaly, že jsem »agitátor« __ jako by to
10 ncjakým rozhodujícím argumentem.
Nevedlo se tni lépe ani se samýmí králi spolecnosti. Cekal
m že najdu muže cisté, ušlechtilé a živé, jejichž ideály jsou,
tQ, ušlechtilé a živé. Stýkal jsem se s muži, kterí sedeli na

sokých místech - s kazateli, s politiky, s obchodníky, s pro
ry a s redaktory. Jec\;\! jsem s nimi, pil jsem s nimi víno,

'1 jsem s nimi V' automobilu a studoval jsem je. Pravda,
Vel jsem mnohé, kterí byli cistí a ušlechtilí; ale krome ne·
ika výjimek nebyli živí. Verím opravdu, že bych výjímky
vetl na prstech obou rukou. Kde je necinila živými zkaže
., necistý život, tam to byly jenom nepohrbené mrtvoly' _
té a ušlechtilé, podobné dobre uchovaným mumiím, ale ne
é. Po této stránce mohu zejména uvésti profesory, s nimiž

se setkal, muže, kterí žij í dekadentnímu universitnímu
'Iu - »nevášnivému zkoumání nevášnivé inteligence«.

Setkal jsem se s muži, kterí v svých filipikách proti válce
ali Knížete míru a kterí tiskli pušky do rukou Pinkerto
aby jimi stríleli delníky jejich vlastních továren. Setkal
se s lidmi, kterí byli bez sebe rozhorlcenim nad brutalitou

'ch zápasit a kterí se zároveií. úcastnili falšování potravin,
zabíjelo každorocne víc detí, než jich zabil sám krvavý

s.

ovoril jsem v hotelích, v klubech, v domácnostech i Pul1ma

'ch vozech s prumyslovými 111 agnáty a žasl jsem:, jak málc
izcestovalí v riši intelektu. Jinak zase jsem objevil, že jejich
lekt byl po stránce obchodní yyvinut abnormálne. Objevil

také, že jejich mravnost, pokud šlo o obchod:, byla rovna
, Delikátní gentleman aristokratického zevnejšku byl nastrcený

itel a nástroj sdružení; jež tajne olupovalo vdovy a sirotky.
lemam který sbíral krásná vydání a byl zvláštním prízniv

literatury, platil výpalné hranatému, štetinatému vudci

tské kliky. Redaktor, který uverejnoval anonce doporucující
tentovallý lék, a neodvážil se ríci pravdu o tomto patentova

léku, ze strachu, aby neprišel o inserci, nazval me lotrov

'm demagogem, protože jsem mu rekl, že jeho národohospo-
• ké názory jsou zastaralé a 'že jeho názory biologické' byly
evníky Pliniovýmí.

Jeden senátor byl nástrojem a otrokem, nicotnou loutkou hru

, nevzdelaného majetníka strojové továrny; stejne guvernér
soudce nejvyššího soudu; a všichni tri jezdili na volný lístek.
nto muž, který mluví tak strízlive a vážne o krásách idealismu
o dobrote Boží, podvedl práve své spolecníky v obchodním
niku, Onen, sloup církve a štedrý prispevatel na cizozemské
se, dává dcvcatum svého závodu pracovati deset hodin denne

hladovou mzdu a prímo tím podporuje prostituci. Onen, který

ádá llnivcrsitní nadace, prísahal pred soudem krive pro pár
tli. A tento železnicní magnát zrušil své slovo jako' gentleman
reslan, když poskytl tajný rabat jednomu ze dvou prumy
'ch predáku zápasících spolu na život a na smrt.

yl0 to všude stejné, zlocin a podvod, podvod a zlocin _ lidé,
, byli živí, ale nebyli ani cistí ani ušlechtilí, lidé, kterí

cistí a ušlechtilí, ale nebyli živí. A pak tu byla ješte
" beznadejná massa, ani ušlechtilá, ani živá, jenom cistá.
ešíla positivne ani úmyslne; ale hrešila pasivne a z ne
masti, privolujíc k bežné nemravnosti a profitujíc z ní.
by byla bývala ušlechtilá a živá, nebyla by b~ývala nevedoma,

byla by odeprela sdíleti se o podíl zisku z podvodu a
u,.

al jsem, že se mi nelíbí život v prvním patre spolecnosti.

ove jsem byl znuclen. Mravne a duchovne jsem byl
, Vzpomínal jsem na své intelektuály a idealisty, na své
bez fraku, na znicené profesory a na cisté, trídne uve
delníky. Vzpomínal jsem na své dny a noci slunelcné

trpytu hvezd, kde život byl divokým, sladkým záz'fakem;
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duchovním raJem nesobeckého dohrodružství a ethické roman
ticnosti. A videl jsem p,red sebou Svatý Grál" jenž stále ješte
oslnoval a záril.

Vrátil js'em se tedy do delnické trídy, z níž jsem vzešel a ''do

níž jsem náležel. Nesnažím se 'již dostat výše. Imposantni bu
dova spolecnosti nad mou hlavou nemá pro mne již puvabu.
Mne zajímají základy této budovy. Stací mi pracovati tam,
s pácidlem v ruce, bok po boku s intelektuály, idealisty a trídne
uvedomelými delníky. Casem se rádne opreme O pálcidla a roz

kolísáme celou budovu. J ed'nou, až dostaneme k práci trochu
více delníku a pácidel, vyvrátíme ji a s ní i jej í prohnilý život
a nepohrbené mrtvoly, jej í monstrósní sobeckost a vyprahlý
materialism. Potom vycistíme sklepení a zbudujeme pro lidstvo
nový príbytek, v nemž nebude prijímacích salonu, ale kde všecky
místnosti budou jasné a vzdušné a v nichž vzduch bude cistý,
ušlechtilý ; živý.

Taková je moje perspektiva. Hiedím vpred k dobe, kely clovek
bude postupovati k necemu cennejšímu a vyššímu než jeho
žaludek, kdy povedou lidi k cinnosti podnety jemnejší než
dnešní podnety žaludkové. Uchovávám si' svou víru v ušlech
tilost a výbornost cloveka. Verím, že duchovní puvab a ne·
sobeckost zvitezí nad dnešní hltavostí. A konecne, verím v del
nickou trídu. Jak to rekl jeden Francouz: »Schodištem casu se
stále rozléhá klapot dreváklt, jež vystupují, a vrzání lakových
boticek\, jež sestupuj í.«

A. Billy-Piat:

Zpravodajství a interview v parížském
tisku.

(Z kníhy: »Le monde des journaux«.) ,

Poledne. Redakto:ri se scházej í. Nutno jim rozde'1it práci,
rozeslati je po Paríži, po Francii.

Pro dnešek dlužno provést nekolik vyšetrení na míste, vy
konat nekolik interviewu" úcastnit se nekolika schuzí... Koho
kam poslat?

V zásade kteréhokoliv ze zpravodaju, které má velký list
k disposici. Dobrý reportér musí dovést se zhostit každého
z techto zpravodajských výkoniL V pravde se osvedcí jeden lépe
než druhý podle práce, která se mu sverí a obrácene. Každý
má své zvláštní schOpnosti, své specielní znalosti, .své záliby.
Tech ovšem nutno co nejlépe využíti" tak aby každý vydal ma
ximum své výkonnosti.

Tak jeden, cilý a mrštný, je nejradeji v pohybu, probíhá
Paríží nebo cestuje. Je to bývalý dustojník, který se ·nedá

lehce, odbýt a všude se dostane. Ve svém notýskn má SPOtlSt.u
adres. Ví, na které dvére zaklepat, aby si zjednal tu nebo onu
zprávu. Podívá se do svého Vad e m e c u m, hodí ležérne klo

bouk v týl a vyrazí. Zná všechny policisty, na kterých jen trochu
záleží. Ví, jak si pocínají a dozví se od nich, ceho jiným ne
reknou. Pripojí se k nim obratne, aby nevzbudil jejich neduveru
a snahu nekde 'cestou ho »ztratit«. Vypraví se s nimi, jakmile
se daj í do práce, lhostej no zda ve dtle ci v' noci. Poj ede oka
mžite s nejvetším klidem jejich vlakem. Stací, aby bylo pul
hodiny dríve avisován: nic více, než aby došel ješte na nádraží.
Cestou se už všecko nejak poddá! V koloniích prodelal horší
veci. Jemu je nejlépe dát do referátu zlociny, zvlášte záhadné
zlociny, pri nichž nutno mít dobrý cich.

Jiný zas je elegán jako vystrižený z modního žurnálu, nosí
snehobílé manžety, vesty nejnovejších tvaru, má bezvadnou »pe
šinku« na hlave, roztomilý úsmev, je výbrane, až skoro pre

pia.te zdvorilý. Je jako predurcen pro interviewy, zvlášte pro ty
težší, pri nichž jde o choulostivé otázky, které by nešikovi

snadno mohly vynést zdvorilý vyhazov. Kdo by si :však troufal
odbýt zhurta tak milého návštevníka, jehož vybraná uhlazenost
dovede tak obratne zamaskovat hroty jeho otázek? A i když
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iílte.yiewovaný pocítí jejich bodnutí, uml Je okamžite náš ele
gantní tazatel zakrýt dovedne jemným gestem své pestené ruky.
Navštevuje také herecky a pro. slavenou primadonu má v zásobe

celOl} kytici nejd,'j0rnejšíó lichotek.
Treti má universitní studie. Nezapre to v nicem. Má v krvi

delati si spousty poznámek, dovede napsat výborne svuj referát
a shrnout zprávy ve výstižné resumé. Jeto práce po jeho chuti
Ten si vezme na starost kongresy, o nichž prinese clánek, Ueba
stru;;ný, bude!.li málo místa. ale v nemž nebude scházet nic
duležitého.

Zpravodaj je lovec, jehož zv{;,rí jsou »ruzné zprávy«.
je·li vec významnejší, tu reportér dostane pokyn, aby si

zjednal osobní dojem a odebral se na místo cinu. Kdo uškrtil
bohatou starenu, která byla nalezena dnes ráno mrtva na svém
loži? Policie se tam už dostavila, komisionelní ohledání je
v proudu, vyšetrování se zahajuje. Prijde žurnalista. J de po

. schodech, vchází do· príbytku zavraždené, a to sebeved'om~ týmž
právem jako úrad. Zná úredníka povereného pátráním .. Nezná-Ii

ho, a tento pak by se chtel pozastavít nad jeho prítomností,
odpoví. stále stejne sebevedome: L e J o u r n a I! L'O e u v r e!
LeM a t in! .. , Což stací.

A tak se zpravodaj úcastní vyšetrování, které vede policie,
a pomýšlí pri tom na své vlastn.Í. Nikdo mu nemuže zakázat,

aby si neutvoril své osobní mínení, své domnenky, aby nesle
doval stopu, kterou pokládá za dobrou. A známe žurnalisty,
kterí mn hdy svými vývody nebo i svými objevy ulehcili znacne
práci policejním odborníkum, jimž byla sverena k vyšetrení

nejaká príšerná kriminální historie. Dobrý reportér si práve za

hraj.e 'casto rád na Sherlocka Holmesa. a zabere se s opravdo
vou vášní do veci. Co vyšetri~. oznámí tem, kdož rídí pátrání,
a ti zase oplátkou poskytnou zajímavé novinky, kterých druhý
nemá. Neco za neco.

Nekdy dokonce se zpravodaj v domnení, že prišel na zaj í

mavou stopu, pustí do veci na vlastní vrub. Byl by to náhle
obrat, kdyby se mu zda'rilo rozmotat klubko vlastním úsilím(

zatím. co druzí by ješte tápali v nejistote a uverejnit sensacní
clánek: »Pravda o zlocinu v ulici du Ruisseau«.

Nekteré noviny vzrušuje jmenovite pátrání po »zmizelýcll«.
Mají konecne pravdu, nebor obecenstvo se o to zajímá. Pred
válkou si na pr. jeden z našich kolegu dal práci, že prohled:.l1
celé okolí Paríže. doprovázen hyenou, aby našel mrtvolu abbého

Dclarue, faráre ze Chatenay. Hyena, pres svuj spceiclní cich,
sice niceho nenašla. ale nemohla za to: jednoduše proto, že
farár· z Chatenay nebyl mrtev.. Soudruzi novinári lIešelJrili
dobrými i špatnými vtipy. Nicmén' obecenstvo sledovalo s na.

petím po nekolik dnu pátrání dravcovo. To byl také výsledek ...
A pak, kdo se nepokusí o nic, niceho nedosáhne ...

Samozr~jme se cinnost zpravodajova neomezuje pouze nJ.
Paríž nebo okolí. Krátká depeše z Agence Havas, dopisovateluv
telegram nebo jednoduše Cetba poledních novin prinese infor
macnimu šéfovi zprávu, že nedaleko Tarbes se udála strašná
katastrofa na dráze. Zavolá redaktora.

Videl jste?.. Zde máte jízdní rád ..
Dobrá, rozumím... Jedu v 19 hodin 32.
Chcete peníze?
Jak by ne!

- Tu je poukázka pro pokladnu. Na shledanou!
Reportér jde. Ar si kdo vlÍpkuje nebo ne, je z IH~J rázem

neco jiného: stal se »envoyé spécial«, zvláštním zpravodajem.
»Zvláštní zpravodaj« tedy vsedne do vlaku a vystoupí ráno

v 6 hodin na venkovském nádraží. Ale katastrofa se udála

o 20 km dále, blízko malé zastávky. Není tam okamžite žádného
spojení. Nevadí: zvláštní zpravodaj najme automobil ...

Najde-Ii nejaký!
- Nenajde-li žádný, znamená to, že nerezumí ani za mák

svému métier. Nerozumí-li ani za mák svému métier, pak llC

tam ovšem nemeli posílat. Tedy, najde automobil ...

Sežene auto, a po prípade v nem ješte sveze úredníka majícího
vyšetrit vec. ponevadž ten opravdu žádného neseh,nal. (U j išru
jeme vás, že si pranic nevymýšlíme.) Tak se vyše rující soudce
stane rázem reportérovým prítelem, tento se ho ted bude všude
držet a nic mu neunikne.

Musíte vedet, že co se tkne toho sehnání dopravních pro

stredku, je zpravodaj ve velké výhode proti soudci: nehledá sám,
nýbrž na trojmo, na ctvermo. Rozumeti tomu treba tak, ž.e vecer

vsedaje do vlaku na nádraží d'Orsay, setkal se s kolegy z jiných
deníku. s temi práve, které zná už od všech velkých zlocinu
parížsk)'ch, ze všech mest velkÝch katastrof a ze všech statku
na venkove, kde se udála sensacní vražda.

Pocet techto zpravodaju - snad i pet, šest dlužno ješte
znásobiti dvema. Deník má totiž v každém trochu jen vý

znamném meste svého zástupce, dopisovatele. Ten zasílá denne

zprávy z míst,. pri vyšetrování už celá na zvláštního zpravo
<:1aje a po jeho prijezdu mu je k ruce, pomáhá mu, poví mu
kde a jak si zjedná, ceho mu je zapotrebí, provází ho všude.

A tak tedy náš reportér dorazil na místo, kde se událo ne
štestí. Vše vidí, vše si poznamená bud do notýsku nebo da
pameti, po prípade i »na manžctu«, jak se vypráví. Ale zpravo
daj na cestách nosí nej radej i mekké manžety. Sleduj e vyše
trování, vyptává se zranených. výhybkáre, prednosty stanice, lé·
kare, který poskytl první pomoc, inženýra, kter.Ý vysvetluje, že
spolecnost nemá žádné viny, domácích 1idí, kterí uj išru jí na
opak, »že k tomu musilo dojít«, utvorí si vlastní úsudek, vsedne
zas do svého povozu, vrátí se do mesta se svými kamarád}l.
napíše telegram, spechá s ním na poštu, kde úredníkum jde
hlava kolem, ponevadž ješte nikdy nee-xpedova1i tolik depeší.
a tak dlouhých a tak necitelných a k tomu tak laciných: dva

a pul cen timu za slOVO, levnejší sazba pro noviny... Anebo
volá telefonicky »Paríž", ceká hodinu, piH druhé, vymáhá pro
sebe prednost, rádí jako dábel, konecne dbstane spojení. má
na konci drátu slecnu stenotypistku, které sice on dobre rozumí,
která však za to nerozumí ani zbla z toho. co on mluví a kter~

se konecne p,rece jen _ zázrakem denne se opakujícím - »Ano,
slecno, Tarbes: T jako Théodore, A jako Artur, R jako Ray

mondr .. , - poda\rí zapsat celý diktát.
Nacež si jde na sklenku vermouth-eassis. Tu si jiste zasloužil.
- Zustaneme ješte do zítrka?
Družina zvláštních zpravodaju zkoumá otázku.

_ Myslím, že jsrne s tím hotovi.
- Já se vrátím.
- Já také.
- Vra!me se všichni!

Reportér vsedne zase do vlaku, vystoupí príštího dne ráno
v Paríži, spechá do redakce.

- Dobrý den, praví šéf. Nejste príliš unaven? .. Dobrá,
tím lépe. Jsem rád, že jste se vrátil: potrebuji vás. Musíte
hned do Havru.

- Do Havru?

- And, víte, ta V<:C s uprchlým bankérem X ... , z bezpec-
nostního oddelení za chvíli odjíždí. Jedte s ním.

Zpravc.daj jde' domu, prevlékne se a nasedne v stanovenoll
hodinu na nádraží Saint-Lazare.

Pojede ješte možná do Bourges, kde se šušká o ohromném
skandálu, který vypukne co nevidet a o který se »patron« (vrchní
·reditel) zaj imá z duvodu politických a ješte jiných trochu osob·
ních. V 48 hodinách má být reportér hotov s' vecí do posledního
puntíku. Jak, to je jeho vecí.

- Nebylo to lehl 6, vyprávi:1 zpravodaj po návratu z jedné
takové cesty. Náš dopisovalel tam nebyl, nevím proc (mel byste
ho propustiti mimochodem receno). Zkrátka nemel jsem živé
duše, aby mi dala první zprávy.
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velký úver, který ovšem musí vyúctovat. Proti vyúctování se
ndciní zpravidla námitek.

Velký reportér bere na se nesnadný, casto nebezpecný úkol:

at tedy aspon žije dobre a nemusí si niceho odeprít. Predkládá
proto soupis vydání jaksi jen pro forma, na uklidnehí poklad
níka, který žádá doklad.

Proto se také vypravují po redakcích - že mladým novinárum

až oci precházej í - veselé historky o »so.l/pisech vydání« ne
kterých reportéru globe-trotteru, jako na pr. o jednom, který
po návratu z balkánského bojište zaúctoval výstroj vlastního
parníku a zakoupení hedvábného praporu na oznacení své ncu
tra1ity a ochrany pred bombardováním.

Legenda uvádí dokonce tuto rozmarnou

Clovek je krehký tvor .

Rozmarný nápad, jaký by si nesmel
obycejný reportér, ale nad nímž
o »hvezdu«.

Ani »hvezdy« ostatne nezbohatnou pri svém povo1:íní. Gaston
Leroux vám poví hned, že se nadelá mnohem více penez psaním
románu do príloh deníku než dalekými jízdami po svete.

Je ovšem otázkou, dovedl-Ii by Gaston LeroLlx psáti tak dobre

dobrodružné romány, kdyby sám nebyl d rí ve prodelal ncco
dobrodružného.

Misto aby zkoumal záhadný zlocin, referoval o odhalení po
mníku nebo shledával nitky k vniknutí do spletitého podvodu,
rilí'1že reportér dostat úkol jít nekoho interviewovat.. navštívit ho
a pohovorit s ním: významnou osobnost dne, aby ji požádal
o vzpomínky z mládí, slavného politika, aby vyzvedel, jak se
dívá na situaci, herecku, aby zjistil, co soudí o biografu, o nové
mode nebo o moderních tancích.

Takový výkon vyžaduje smelosti, houževnatosti, zdvorilosti,

jistého daru presvedcivosti, taktu, inteligence, pamcti, prohna
1I0sti, psychologického smyslu a umení správného slova, které
neprozradí, co si tazatel sám myslí) dar sokratovské ironie atd.

Rozumí se, že ne všichni žurnalisté, vyslaní po meste, jsou
obdareni tolika vlastnostmi. Vetšina z nich zhostí se i tak
velmi dobre svéhO' úkolu.

Maurice Barrts, kterého navštívil žurnalista práve u príleži
tf),ti ankety o intervie",ech, adpovedel:

- Stl11nou stránkou interviewu je, že se casto sveruje hlu
páktuTI. Takovým choulcstivým posláním meli by se poverovati
pOUZe velmi bystrí liM, nadaní smyslem pro kriticnost a psycho
logickou analysu.

Jak mála intcrviewovar.ých. treba i velmi praslulých osobností,
bylo by podle toho meríti<;: bodno sama interviewovat!

Charles Gounod, adpovídaje na tutéž anketu, vyslovil se ješte

tvrdeji o nebohých reportérech:

- Interview, prohlásil, je vloupání se do soukromého života.
J~ však mnoho lidí, kterí velmi rádi se dávaj í interviewovat,.

pri tam však ujištují, že to je pro ne hrozná vec.
Emanuel Baurcier vypravuje ve své knizc R e p o I' t a g e e t

r e p a I' t e r s tuto anekdotu:

V den premiéry Ber t I' a d e od' J ules Lemaitra bylo uloženo
jistému žurnalistavi vyptati se slavného herce, který hrál v kuse
hlavní 1'0'1i, co saudí a hr-e.

Ale nesmí se verit legendám.
Jiný zavedl rubriku vydání, nad níž se pokladníkovi zatocila

hlava:

•••

Zpravodaj, který kluše stále po Paríži, byl jednou poslán do
Havru nebo Marseile u príležitosti vzrušujícího zlocinu nebo
ielezni.{'ní katastrofy nebo významné verejné slavnosti. Tím
pak, jak už receno, povýšil na »zvláštního zpravodaje«.

Ten však', který se pri takových p,ríležitostech vyznamenal
zorovacím talentem, odvahou, zálibou v dobrodružstvích,
tuje pak do dalekých kraju. Dostane za úkol provésti roz
lé šetrení. Je poslán na Balkálll, kde práve vypukla válka,
Irska, do Horního Slezska, kde zurí obcanská válka, do Ha
skal které umírá hladem (není-Ii pak to zajímavé, vcdet jak

"jaký lhlrod umírá hladem?), nebo do Cíny, kde vládne
rchie.

~ reportéra se stane »velký reportér«, proslulý žurnalista. Ta-

je Jules Huret, Ludovic Naudeau, Gaston Leroux, takým
Albert Londres, Eduard Helsey ... Získal si zvucného jména

jisté neodivislosti. Mezi d'vema cestami nepožaduje se Po nem
oro žádné práce. Je-li na cestách, je té'mer úplne svým pánem.

tavní fond má v kapse, odcestuje a pak si letí svetem po
é libosti. Nepodléhá již každodenním pokynum, nýbrž po
num zcela všeobecným, které si vykládá velice liberálne; pokud

aráží na obtíže, jsou to už jen obtíže událostí.

Cestuje sám nebo ve spolecnosti. Za jistých okolností, zá
žných pro historii Evropy nebo svcta:, soustredují se reportéri

elkých žurnálu in t h e w o r I d na týchž místech, setkávaj í se

týchž vlacích nebo na týchž parnících, bydlí v týchž hotelech,
jímají auta na spolecný náklad. Anebo zas naopak vedou svá
oumání neodvisle od sebe, pustí se do sveta s dobrodružnou
vahou mladých hochu, jdou za vlastními objevy, zkoušej í své
estí. Krásná, nervy napínající. casto i zklamání prinášející

('sta .••

Treba že se neobejde bez urcitého poctu nevyhnutelne nutných
lastnostÍ, není prece typ velkého reportéra jednotný. Pozorujte

ty dva ve varšavských ulicích. První, blondýn témer dívcí
áre, korektní, nikdy prekotný nebo spechající, mluví zbežne

01'0 všemi evropskými jazyky. Druhý, ncdbale klátivé chuze,
rukama v kapsách, stále jako vyjeven~ s trikotovou nedopiatou

estou a v lehkém svrchníku, jakoby vubec necítil zimy, neumí
. slova polsky, zná deset nemeckých a láme anglicinu až až.
dte však jisti, že stejne jako první, nedá se ani tento proto

nejmenším nikdy zahnat do úzkých. Vypomuže si vždy mezi
rodní recí. jakýmsi evropským žargonem, doprovázeným vý

ýmí posuiíky. Má plné kapsy polských marek. S tím se
ude srozumí. V rychlíku do Vilna bude si pekne hovet ve
acÍm voze, zatím co polský generál bude stát celou noc

chodbicce vlaku, a fiakristi ho dovezou všude, kam si preje,
to nejkratší cestou.

Hlavní je, že umí pozorovab. porozumet, uhodnout, ujasnit si
a ujasnit druhým, totiž dát svým ctenárum »dojem, že byl

• tom«.

elký reportér utrácí mnoho penez. A to ješte se na pr.
couzští musí velmi omezovat ve vydání u srovnání se svými

lickými nebo americkými kolegy, jimž bohaté deníky vy
ji ministerské gáže a poskytují úver témer neomezený. Ale

znamená u nás vyslání zvláštního zpravodaje do ciziny
vážných príležitostech velké vydání. Pochopitelne. Nemá-li
na výpravu do ciziny, necllf se spokojí telegramy z agentur.

každém prípade tedy se zvláštnímu zpravodaj i poskytne

- Nu, a co jste udelal?
_ Navštívil jsem prefekta.

Prefekt hovoril svrchovane reservovane, jak mu to ukládal
ho vysoký úrad. Povedel však i tak dost, aby se v zpravo

dajovi: lampicce rozsvítilo. Ostatek byl už vecí dobrého cichu
a métier ..•
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Spechá k nemu, odevzdá navštívenku. Ceká v p'redsíni a v tom
slyší pootevrenými dvermi hotové krupobití zlostného klení a
nekolik nesmírne jadrných výlevu na všechen tisk vubec a jehe

list zvlášt. Krátce po t~m se sluha vrátil:

- Pán prosí minutku o poshovení.

Když minutka uplynula a byl uveden, letel mu pán v ústrety
a podával obe ruce.

- Budte mi vítán, drahý príteli.

Reportér s ledovým klidem ve tvári pronesl:
- Pouze na jedno sluvko.
- Jak, otázal Se herec zaražene, to není tedy interview?

_ Mel být, odvetil druhý s týmž mrazivým výrazem. Ted
ale vám mám ríci jen jedno sh':Jvko ...

f{ekl je a šel.

Nikdo se už nedozvedel z jeho listu, co Lucien Guitry soudí
o své roli v 'Bertrade.

Jiní zase neprojeví sice svou nechtH tak nehorázným zpllsobem
jako náš slavný herec, ale hledí se za to doopravdy vyhnout. Je

hotovým požilkem pohovorili si s nimi, rozmluva, kterou po
Ekytnou, je puvabnáJ, pri tom cenná, ale hácek je v tom, aby
ji poskytli. Takovým byl m. j. Anatole France. Tu pomuže
jedine neodbytnost a i k ní dlužno ješte mít štestí.

V téže ankete si zase Victorien Sardou postýskal takto:

- Co všecko mi takový žurnalisla pak nevloží do úst. Rekl
prý jsem, že panna Orleánská byla blondýnka a Helena, matka
císare Konstantina, že žila v 1. století po Kristu. Anebo si
vubec vymyslí od a až do z rozhovor" který se vubec neudál.

Interview muže na se vzít nej rozmanitejší tvárnost a dát se

sterým zpusobem. Položit minislerskému predsedovi otázku, co
soudí o situaci, je interview. Zeptat se midinetky, jak se jí líbí
Charlot a Douglas Fairbanks, je také interview.

- VítQ, kde stojí v Paríži Pascalova socha?

V dobe, kdy všechny noviny byly plny jubilea tohoto velkého
muže, dali jsme tuto otázku stum lidí: prodavaci vína na rohu,

rid~ci libovolného taxametru, strážníkovi. mladému telegrafistovi,
vážnému pánu, který cetl Tem ps. Ani jeden z nich nevcdcl,
že socha stojí pod veží sv. Jakuba a mnozí dali i nejpodivnejší
odpovedi.

I to byl interview - odruda interviewu, který se cím dál
tím více provádí.

Jak patrnd, je reportér muž, který má mnoho známÝch ve
všech spolecenských vrstvách.

»Byl, napsal Maupassant ve svém »Miláckovi«, v ustavicném

styku s ministry, domovníky, generály, policisty, knížaty, pre

chovávaci, kurtizánami, vysland, biskupy, bohatými cizinci,
spolecenskými velicinami, Iichvár~ fiakristy, sklepníky a mnoha
ješte lidmi, kterí mu jinak byli Ihostejni, ale jichž prátelství
mu bylo užitecné, cenil si všech stejne, posuzoval je týmž
merítkem, kritisoval týmaž ocima práve proto, že se s nimi
stýkal den co den, hodinu co hodinu stejne a nerozdílne a
mluvil s nimi se všemi o týchž vecech, týkaj ících se jeho po
volání. Sám sebe proto srovrt!Lval s clovekem. který by rychle

za sebou vypil vzorky všech vín a nedovedl pak brzy rozeznat
už ani chateau-margaux od argenteuil«.

Dnes je to stejne' pravdivé Jako roku 1885.

Co ziská žurnalista z toho, že se stýká s tolika ruznými
lidmi?

Dost presné predstavy o lidské spolecnosti, do níž s tolika'
stran nahlédá; jistou shovívavost pro nepravosti svých soucas
níku a jakÝsi dobromyslný skepticismus.

Bylo by to tak prijemné zamestnání prO' filosofa, cllOdit St

takto od cloveka k cloveku, jako nekdo, kdo pohodlne lelkuje

od krámu ke krámu, od výkladu k výkladu, kdyby reportér nemel

pri tom od krámu ke krámu tak ohromne naspech, ponevadž
tam musi tolik vecí nakoupit.

Dokumenty

Z kritických dnu.
U príležitosti desátého výrocí vypuknutí svetové

války objevilo se mnoho memoirového materiálu.
Neobycejne zajímavý - jako doklad prozíravosti ~

je projev známého - zesnulého již - ruského státníka
J. J. W i t t e h o, ucinený bezprostredne pred vypuk
nutím války vuci tehdejšímu berlínskému dopisovateli
»Ruského Slova« J. Trockému, jenž nyní uverejnil
zprávu o tom v casopise »Dni«.

Witte vubec náležel k nejzajímavejším zjevLlm a
osobnostem predválecného Ruska. Rozhodne byl nej
schopnejším a nejprozíravejším státníkem umírajícího
carismu. Svým smýšlením byl liberál evropského stri
hu, nemohl se srovnati s bezhlavým absolutismem a
jako Bismark svého casu musil predcasne odejíti s po
litické areny.

Witte dobre videl a chápal neudržitelnost míru
v Evrope rozpoltené ve dva neprátelské tábory: doho
clový a ústredne-evropský. Byl proto stoupencem fran~
couzsko-rusko-nemeckého spolku.

V kritických dnech Witte prodléval v nemeckém lá
zenském míste Salcschiffu, kde na sklonku svého ži
vota obvykle trávíval své politické prázdniny.

Tam také navštívil ho zmínený ruský žurnalista a
predmetem rozhovoru arci byl hrozící prízrak svetové
války v dusledku rakousko-srbského konfliktu. Witte
pravil: Nemecká, jak francouzská a ruská diplomacie
v poslední dobe napáchaly težce napravitelné chyby.
Tanger a Agadyr, nemecké zamítnutí anglické propo
sice ohledne zmenšení námorního zbrojení, pronikání
nemecké do vnitr afrických kolonií, prísaha »nibe
lungské vernosti« vuci Rakousku a konecne zreknutí
se moudré Bismarkovy zásady, že »Balkán nestojí za
kosti jednoho pomoranského granátníka« - prohlou
bily propast nejenom mezi Nemeckem, Anglií a Fran
cií ale i pokazily styky s Ruskem. Vecný povyk ne
meckých šovinistu o míste na slunci utvoril kolem Ne
mecka nepretržitý kruh neprátel. Nyní celá otázka tkví
v tom, budou-li chtít v Berlíne prejmouti úkol »cest
ného maklére« a uklidniti Víden. A uklidnit ji jest
nutno. Rakouští vojáci prespríliš chvátají do boje.
Snadnost anexe Bosny a Hercegoviny zpusobila jim
závrat. Chtejí ovšem nejenom potrestat Srbsko, ale
i vyrovnati starý spor o prevahu ruského ci rakou
ského vlivu na Balkáne ..

Rakousku, z dvou tretin slovanskému, je nebezpecno
se zaplétati do války se Srbskem. Lokalisovati tuto
válku na Rakousko a Srbsko je nemyslitelno. A zasáh
nutí Ruska neprocllene donutí Nemecko a Italii
k splnení spojeneckých závazku vuci Rakousku. Fran
cie nebude pak moci zustati ,stranou. Samozrejmo, že
bude nucena prispechati na pomoc Rusku. Predstavu
jete si, co z toho vzejde?

Tot konec Evropy a nová sedmiletá
vál k a! Nechávám stranou Anglii a Ameriku. N e
dovedu si predstaviti, že by se Anglie nechala zatáh-
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nouti do války. Pravda, má staré úcty s Nemeckem.
Nemecko už nyní, nejenom že úspešne s ní konkuruje,
ale i houževnate vytlacuje ji z mnohých svetových od
bytišt. Ale pres to, hluboce acifická A'11glie sotva
pocne bojovati. Ale kdyby nad ocekávání se to stalo,
pak predem predvídám smutný údel Evropy. V á Ik a
bud e d Io u h á a k r v a v á. Evropané nahromadili
príliš mnoho zbraní a neuklidní se, dokud jich nespo
trebují. Evropa vykrvácí a bude ruinována. S t a n e
s e o t r o k y n í A m e r i k y. Veš ker é ev r o p
s k é z Ia t o o d p Ia vez a o c e á n. Amerika bude
diktovati Evrope svou vúli. Upevní svou hegemonii
nad kontinentem. Amerika bude rozhodovati o živote
a smrti starého sveta ... «

Jestliže Witte nezcela uhodl úlohu jednotlivých státú
v nastávajícím konfliktu, prece prímo veštecky vy
tušil naprosto ekonomický rozvrat Evropy a její pod
rízení Americe. Stejne veštecky predvídal rovnež ne
vyhnutelný rozvrat a zánik r u s k é vel e r-í š e.

» Temáme lidí ... Válka - tot smrt pro Rusko.
Snad zase Kuropatkin?! Suchomlinov je žvastal a
urnínenec. Nikolaj Nikolajevic pyšný founa, o jehož
válecném nadání pochybuji. A pak sotva je možno,
aby císarovna, která ho nenávidí, pripustila, aby car
sveril mu velení. Nevidím spolehlivých generálú ani
rnolldr)'ch státníkLl, schopn}'ch organisovati zázemí a
zajistiti frontu. Verejnost nebude pripuštena. Znám
náš dVLlra jeho nenávist VLICiDume a verejnosti. Za
pamatujte si má slova: R u s k o p r v n í sed o s t a
ne pod k o Ia dej i n. Svým územím zaplatí tuto
válku. Stane se arénou cizáckého vpádu a vnitrní
bratrovražedné války. Pochybuji, že by se zachránila
dynastie! Rusko nemúže a nemá bojovati ... Tážete
se, kdo muže predejíti pohrome? Tisk, diplomacie, sve
domitá a nezištná intervence.«

Spád událostí byl silnejší než dobrá vule lidí. Ani
tisk, ani diplomacie rozhodujících státLl neodporovaly
válce tak, jak by mely. Zlá vLlle jednoho, v jehož ru
kou tehdy spocíval mír Evropy, - míním tím hrabete
Berchtolda - zlovolne (pomocí falšované zprávy)
hodila zapálený douttiák d'O prachárny.

.;+

Zcela jiného rázu je srbský projev o svetové válce.
Ucinil jej predseda srbské skupštiny, známý srbský
státník a politik: L j u baJ o van o v i C. Je to prí
spcvek k dejinám bezprostredního vypuknutí svetové
války a bude uverejnen v srbském sborníku pojednání
k historii katastrofy z r. 1914, jenž v techto dnech má
vyjíti v Belehrade.

Jovanovic predevším konstatuje dnes již z novin
známý fakt, že belehradská vláda byla zpravena
o atentátu, chystaném na Františka Ferdinanda. Chte
la tomu zabrániti, avšak policejní a diplomatické za-
krocení v tom smeru selhalo. .

1. Jovanovic popisuje ve svých vzpomínkách hlav
ního úcastníka sarajevského atentátu, G a v r i Iu

r i n c i p a, kterého znal 'Osobne.
»Videl jsem ho - praví - dva- ci trikráte u sebe
ministerstvu, kdy pricházel se žádostí o svolení ke
oušce na státním gymnasiu, zprvu za pet a pak za
t tríd. Pamatuji si, že byl neveliké postavy, rame-
tý, s nervosním bledým oblicejem. Mluvil energicky

z ostychu. Jak i mnoha jiným jinochum, kterí pri
ázeli z Rakousko-Uherska do Belehradu co emi
nti, radil jsem mu pilne studovati, aby potom lépe
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pracovali pro národ a své ideály. Dvakráte pripustil
jsem ho ke zkouškám a pokaždé je udelal. Naposledy
jsem se s ním rozloucil za techto okolností: prišel ke
mne, aby se informoval, zda jsem prijal jeho žádost a
zda jsem ji ,zaslal do gymnasia. Ježto krome Principa
mnozí mladíci pricházeli ke mne s takovými malými
záležitostmi, rozzlobil jsem se a jaksi jsem ho zakrikl.
Potom Princip, uprene se na mne dívaje, zacal po
zpátku ustupovati z pracovny a opakoval: »Prominte.
nevedel jsem... prominte.« Chtel jsem ho vrátiti a
uklidniti, ale již zmizel.

Kdo mohl tušiti, že za nekolik týdnu tento polekaný
žák spáchá takový hrozný cin.

V den atentátu byl jsem na letním byte blízko Be
lehradu. Kolem páté hodiny tisková kancelár telefo
nicky zpravila mne o ,tom, co se sbehlo v Sarajeve ...
Byl jsem velmi zdrcen a rozcilen. Pochmurné my
šlenky pronásledovaly mne po celý vecer a noc, dlouho
jsem nemohl usnouti. Teprve druhého dne, kdy mne
v ministerstvu navštívil mLlj prítel, major N., sdelil
jsem s ním své myšlenky. Byl ,rovnež tozrušen, ale
nezoufal jako já. Tichým a vlídným hlasem rekl:

»Pane ministre, myslím, že ,není treba zoufati. Nech(
Rakousko-Uhersko vyhlásí nám válku. Dríve ci poz
deji musí se to státi. Nyní ovšem není vhodný okamžik
pro súctování s Rakouskem, ale není v naší moci uci
niti volbu. Uciní-li tam sami volbu - budiž ... Mož
ná, že bude zle; ale muže to dopadnouti i jinak.«

*
Dále píše J ovanovic: »Spravedlnost žádá za pripo-

menutí, že clenové rakouské dynastie a dvorské kruhy
s výjimkou nemnohých bezprostredne interesovaných
sotva litovali záhuby následníka a jeh'o choti; mnozí
ani toneskrýval,i a docela demonstrativne dávaJi na
jevo pri pohrbu ve Vídni. Ve skutecnosti zmizení
Františka Ferdinanda osvobozovalo rakouský dVLlrod
domácích sváru a intrik, ríši od spletité dynastické
otázky, jež rnohla pokaziti pomer mezi rakouskou a
uherskou polovinou. Proto také v Belehrade byli lidé,
kterí vážne doufali, že Rakousko bude rámusiti a pak
se uklidní. Avšak pásledky sarajevského atentátu uká
zaly, že vládcové Rakousko-Uherska chteli do poslední
mOžnosti využíti tohoto atentátu proti Srbum. Zejmé
na ,~ynasnažila se v tom ohledu vídenská tisková kan
celar ...

V tomto táboru zacalo se vyskytovati slovo »válka«,
a bylo zrejmo, že za Rakouskem-Uherskem stojí též
Nemecko. Již dríve byl jsem toho názoru, že Neme
cko nedopustí, aby Rusko a Francie dokoncily své vá
lecné prípravy, že je predejde a prevezme iniciativu
útoku., Tím se vysvetlovalo mimorádné odhlasování
válecných úveru. Ješte na jare zdálo se, 'že události
mely takový prLlbeh, že Nemecko bude vyhledávati zá
minky k válce s Francií a že je s to, aby se chytlo
sebemenší hlouposti k vyhlášení války nejenom Fran
cii, ale i Rusku. Nyní tuto záminku poskytl Princip
a jeho prátelé; byl jsem tudíž jist, že ani Nemecko,
ani Rakousko nepropasou této príležitosti.«

*
»Když z Vídne prišly rakouské zprávy o tom, že

pachateli atentátu byli do Sarajeva prepraveni úred
níkem srbského ministerstva verejných prací Milanem
Cygan'Ovicem, Pašic dotázal se ,ministra, kdo je tento
úredník. Ale ministr odpovedel, že o existenci tako
vého úredníka není mu nic ~mámo. Na nátlak Pašicuv
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úredník ten byl objeven v reditelství drah. Když Pašic
o tom zvedel, podotkl: »Pravdu ríkají, že ztratí-li
matka syna, má ho hledati v reditelství drah.« Potom
Cygandvié beze stopy zmizel z ,Belehradu.«*

»Zatím znenadání v místnostech rakouské legace ze-
mrel ruský vyslanec Hartvig. Mne, jako i ostatní
Srby, tato smrti 1).rozne ohromila: byl jsem v blízkém
styku se zesnul)Tm a vedel jsem, CÍm jsme mu zavázáni
a ceho mohli j;5me od neho se nadíti. V prvním 'Oka
mžiku v meste byla rozšírena verse, že baron Giesl
proste otrávil Hartviga, a ihned propukla zášf jak
vuci baronovi Gieslovi, tak i rakousko-uherské monar
chii vubec. Mne nemohl prekvapiti žádný úklad u Ra
kušanu, vedel jsem však, že Hartvig ode dávna si ste
žoval na slabé srdce a že sé vubec nešetril. Lékari kon
statovali, že smrt byla zcela prirozená. Vášne ponekud
se uklidnily, ale v rakousko-uherské legaci nemohli
se uklidniti. Odtud docházely stížnosti na to, že proti
legaci jsou chystány demonstrace, ba i vraždy. Pri
cházeli odtud do ministerstva, protestovali a žádali za
ochranu. Zejména obávali se útoku pri pohrbu Hartvi
gove. Proto, když pohrební pruvod se ubíral z kostela
na hrbitov, zúmyslne jsem šel vedle Giesla, abych
uklidnil barona a zároven abych predešel možnosti ja
kýchkoli excestt.« *

Naši odpLlrci velice obratne skrývali své opravdové
úmysly. Když jsme obdrželi zprávu, že. císar Vilém
se odebral do Kielu ku své obvyklé námorní projíždce,
nevedel jsem, kterak mám to vysvetliti: zda císar
vskutku nic nezamýšlí anebo zda chce napáliti celý
svet. Hned za nemeckým císarem odebral se na letní
byt také František Josef, jenž zvolil Išl. Toho práve'
dne ve Vídni se konala schuze ministerské rady za
spoluúcasti šefa generálního štábu a zástupcu vojen
ského a námorního ministerstva; po této schuzi hrabe
Berchtold okamžite odcestoval za císarem. Pravda, vše
to bylo zastreno úrední zprávou, že v této schLlzi byl
proj~dnáván nový rozpocet a ž,e proto byly nutny vy
svethvky šefa generálního štábu. Avšak tato víddíská
»nevinÍ1á« výmluva vyvolala ješte vetší obavy.

Musím doznati, že mne prekvapovalo to, jak dalece
zástupci velmocí byli tehdy na omylu. Spalajkovié
sdeloval nám z Petrohradu, že Sazonov nechápe, proc
rakousko-uherská vláda nepodniká niceho proti vyzý
vavému tonu vídenského tisku. Dal dovolenou ruskÝm
yyslancum ve Vídni, Paríži a Berlíne, a nespechal se
Jmenováním nástupce Hartvigova. Rovnež tak jednala
francouzská vláda, jež mela v Belehrade svého težce
nemocného zástupce, de Coge.

Evropa byla hlucha a slepa: zdá se, že po události
v Sarajevu a až do dne rakouského ultimata Evropa
vLlbec neexistovaIa ...

Pouze 4. cervence ·náš londýnský vyslanec Boškovié
poprve telegrafoval, že pacifickým ujištován,ím rakou
sko-~herských kruh LI není radno dLlverovati, ježto
protI Srbsku se chystá ozbrojený útok.

Vetšina mých prátel uprímne verila že se vše urov
ná diplomatickou cestou. Stací ríci, ž~ mnozí clenové
vlády, a mezi nimi docela i vojevoda Putnik, odejeli
do rakouských lázní. Pašic rovnež mel odcestovati na
~ekolik dnu. Pred odjezdem však rekl: »Nikdy nepu
jdeme na takové ústupy, jež by mohly uraziti dustoj
nost Srbska a které by nemohl uciniti stát vážící si
vlastní neodvislosti.«

IO. cervence jsem zvedel, že baron Giesl požádal
zástupce Pašicova Pacu o audienci ve ctyri hodiny.
Paca odpovedel, že mtlže ho prijmouti pouze v šest
hodin. Kq.yž Pašicovi telefonicky volanému z Bele
hradu bylo sdeleno, že rakouská legace obdržela neja
kou dLIležitou notu, odpovedel Pašic: »Prijmi ho mí
sto mne.« Paca ukázal nám, co obdržel od barona
Giesla, a uvideli jsme, že není to obycejná nota, nýbrž
ultimatum.

Tak pocala válka ... « H. B.

Psychologie

Francouzi o psychoanalyse.
Theorie vídenského profcso'ra Freuda, známá pod jménem

psychanalysa, pronikla poslední dobou i do Francie a rozvírila
tam verejné mínení merou nebývalou. Literární, vedccky od
borné i laické kruhy debatují o Freudovi, prednášky konané
letos v zime budily všeobecnou pozornost, jistá cást francouz
ských literátu hlásl se prímo nadšene k jeho výkladtlm, formu
lujícím a spouslou urcitých prípadu dokládajícím jcjich pre
svedcení o podvedomých, záhadných casto molivech lidského
jednání. »Freudismus« vystrídal jako modní hnutí Bergsonis
mus, vedle nadšencu nechybí také oslrc odmítavých hlas~', ale
celkem vzato, nelze pop:fít pronikavého úcinku Fl'eudovýó

lheorií na dnešní myšlcní ve Fral1cii. Dr. HTsnard a Lafor
gue ohlašuj í vydávání sborníku venovaného studiu F reudových
theoriÍ, který budc vycházet v Paríži. Revuc »Lc Úisquc vert«,

vycházející v Paríži a Brusselu, usporádala nedávno, ;.oelkou an
ketu a vydala v cervnu letošního roku speciální císlo venova.rlé
Freudovi a prinášející 38 úsudku a projevu o významu jeho pro
naší dobu.

Hlavní Freudovy thcse vyjádrcny ve vší stm::nosli byly by
tyto: "Pohlavní pud je v cinnosti od narozenÍ. Kojencovo uspo
kojení z nakrmení je pohlavního rázu. Chlapec v temných zá
hybech duše je zamilovál1J do své matky a žárlí na otce, devce
obráccne. Tento oedipovský komplex (freudovský lermín) ne

brání však detem, aby nebyly více méne! založeny homosexu
eln~, sadisticky, masoehisl icky, slovem aby nebyly rozli:cne per
versnÍ. V t. zv. »rozumnél11« veku potlací díte za pomoci vý
chovy a mravních a sociálních vlivlJ ly to zvráccné pudy, které
:::apomemdy, trvají dále v podvedomí. Nevyvine-li se pohlavní
život normálnc. opozdí-Ii se, jinak receno, ztlstane-li pohlav
Host dospelého na detském stupni, je ~ndividuum bud zvráceno,
anebo se choutky útlého mládí, vypuzené z vedomí, ale stále
živé v podvedomí, projeví nervovými poruchami a psychosami.
U normálního cloveka probouzejí se tyto touhy jen ve forme
neúplných cimt (lapsy, omyly', ncšikovnosli, zapomcnulí) anebo
v roušce symbolické,. ve snech. Tytéž choutky mohou si zjed
nat ješte jiný pruchod: sn.enÍm ve stavu bdelosLi, jak se to
jeví v neobycejném stupni u umelcu'. kterí nad to mají ta
jemnou moc objektivovati své sny a zkrášliti je tak, aby jejich
podezrelý puvod naprosto zustal ulajen.«

K tomu praví úcaslník ankety C. Vettard mezi jiným: »Pres
ného dukazu pro tato tvrzení Freud nepodal. Jeho nejvetší zásluha
je, že nashromáždil spousty faktu a duležitých psychologických
jevu.« Pripomíná však, co praví o detech Dostojevský a Stendhal.
První píše v Bratrech Karanwzových: »UkrutnÍ lidé divokých
vášní miluj Í casto velice deti. Díte až do sedmého roku se ~e

smírne liší od clovcl a; je to témer jiná bytost, jiná priroze
nosl.« $tendhal mel odvahu prohlásit: "Moje matka, paní Hen
riette Gagnon, byla puvabným zjevem a já byl do ní zamilo
ván.« A jínde: "Nikdy nepostavila náhoda vcdle sebe dvou
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~()he anlipalictejších lidí než byl mi'tj otec a já.« A posléze
]acques Copeaux, uvažuje o citovanÝch slovech Dostojevského
o detech. napsal: »Necht se skláníme nad detmi se sebe vctší
láskou a trpelivou pozorností, nevnikneme nikdy do toho zvlášt
ního sveta, fantastické a temné oblasti, v níž kvasí jejich smysl
nost a pod neznámými zákony vytvárejí se jejich myšlenky,
touhy a rozhodnutí. Ano, žij í v .iíném svete •. A my témcr
vždycky jsme ve snaze prizpusohiti se rychle jiným životním
podmínkám ::apomllclí, co se v tom sveté deje:«

Dr. H esuard pripomíná, že po dlouhou dobu stanovisko
Francie k psychanalyse bylo neprátel5ké. dnes však že není

jediného psychiatrického sbo'rníku, a nekoná se jediná schihe
lékarll duševních chorob, aby se v nich nej~dnalo o psych
analyse. Jako morský príliv stoupá svetová vlna Freudisml1,

z cehož se mnozí teší, jiní však lekají jako duševní epidemie,
klerá, zaplavivši anglosaské zeme, bije nyní o základy národní
ho ducha lalinského. Avšak psychanalysa není ani vedeckou
revolucí ani sociálním nebezpecím. Myšlenky Fre'l1d'ovy do
t);kaji se jen Francouze nemile jistou výrazovou drsností a
snad i nai vnosti formy. Vznikaj í z toho casto nep·resnosti po

jml!. Tak Freudovo Podvedomí, jakési dantovské peklo, plné
"ýhružných a krutých symbol lI, jeví se nám na první pohled
jako zarážející výlvor rozpoutané fantasie. Jak? Tato mladá
žena, tak nežná a milující v denním živote, jeví se Freudovi na
táklade ndEnich snu jako nemravn<Í. nicemnice, vraždící své

5C'kynea dychtící po smrti príbuzných, aby se na jejich pohrbu
mohla ~elkati s mužem, po nemž dychtí? Tento uClivý syn trpí
divokou nenávi5tí k svému otci a touží hríšne po své matce?
Není lo v podstate melodr;;tmatický výklad jistých velmi pro
stých biologických jevu, které ani v nejmcnším nez'asahují do
skulecnosti? Analysujeme-li své vlastní sny, shledáme skutecne
v sobe hríšné touhy a city odpovídaj ící kamenné dobe. Ale to
jsou prosté impulsy, v podstate ani dobré ani špatné. Nejlepším
dukazem loho je, že všichni neslranní a bystrí pozorovatelé lid
ské duše si povšimli tOhoto zvírecího podkladu v podvedomí
rádn);ch lidi a upozornili nan. aniž to vzbudilo zvláštní po
horšení. Tak f.r uysmans poznamenává klidl1e pri lícení ohav
ných snu dvou manželu zápasících s bídou denního života:

»Ryli celkem obelmi onech hrozných myšlenek, které vzniknou
pokrad111u u nejlepších lidí. které pllsobí, že syn, milující své
rodice, n'e že by práve dychtil, aby je ztratit. ale pomÝšlí,
11 cchlC', s jislou zálibou na to, že jich jednou nebude.;. Nikdo,
byr sebe pevnej ší, sebe statecnej Ší.. neunikne tenito taj uplným
choutkám, z níehž se líhne v nejtajnejších a nejpontirejších zá
hybech duše skrývaná hríšná touha.« A tak tedy Frel1dova.

doklrina lrpí v ocích Francouze nejvctší vadou, že se predkládá
brutální a znacne pedantickou formou.

/: toho ovšem nijak neplyne, že bychom ji meli odmítat. ne
kontroluj íce jej ich praktických dusledku. Psychanalysa má
své nepopíralelné hodnoty. Je predevším životná, nebot zdll
raznuje velkou pravdu, že veškeren praktický život clovcka

tkví svými koreny v citovosti. Tím arci Freud neprinesl nic
nového, ale podrobil tuto kolektivní intuici tak houževnaté ana

lyse a uplatnil tento nový princip jmenovite v psychologii du
~t'"ních chorob s takovou virtuosnoslí, že se tu dostalo vedec
kému myšlení nové orientace. Freud' odhaluje bohatost a po
divnost inlimního lá, o nemž soclálni fasáda nepraví ani zbla.

Tím láme hul nad tradicionelní psychologií, tkvící neústupne
na predsudcích inlelektualismu, jejíž tVllrci nedali si !casto ani
práci hoclnotil význam rozkoše nebo utrpení v lidském nitru
a která zapomínala osobnosti clovekovy. Velmi dobrodružného

rázu je laké metoda freudovské symboliky. Lze mnoho proli
ní namítati, ale jisté je, že je velmi plodná, ponevadž dává
podncty novému badání. Vedecká symbolika tato záleží v tom,
že usiluje vysvetliti absurdnosti snu, prekvapuj ící rozpory
V normální povaze a zvlášle záhad~lé' symptomy nervovýc~
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chorob a šílenství podvedomým úmyslem. Utkvelá myšlenka vy

svetluje se jako touha, kterou nemocný odmítá vším ~Isilyn

studu nebo mravního odporu, ale kte~t\ .zustává do~ti nebe:-:
pecnou, aby ohrozim jeho zdraví a promcmla se v nemoc. Totez
platí i pro normální sny. Dnes je jislO, že analysa snu skytá
pri nejmenším príznivou príležitost poznati mravní nilro necí.
Sen je nevycerpatelným zdrojem ohjl'vU a neflepším prostred
kem utvorit si per analogiam jakousi predstavu o zákonech
chorého myšlenÍ, Ovšem, psychanalysa nevylécí nikdy šílenstvÍ.
Ale freudovskou methodou podarilo se mi, jako praktickému
lékari, zlepšil i neuveritelne stav psyehopatll, o jichž lécení se
dríve vllbee nikdo nepokoušel. Jistou vecí je, že treba Freudovo
dilo svÝm rázem neodpovídalo duchu francouzskému, vzrušení,
které budí: je veliké, nejlepší dukaz, že jde o psychologii hlu
boce lidskou a životní.

Zajímavc osvetlují freuda slova, jimiž korteí svou úvahu

ženevský profesor Dr. Claparede: ».Tak známo, delí Ostwald
ucence ve dve skupiny: na »romantiky«, kterí jsou objeviteli,
vyznacuj í se, rychlostí a hojností nových myšlenek, prebíhaj í

\'ccne z problému do problému a neustále postupuj í v pred;
a na' »klasiky«, jichž 'schopnost záleží z\rlášte ve vytvárl'ní
šimce založených a logicky skloubených hodnotných del. Freud
jiste patrí k novému typu, a úko1em jiných bude teprve zpra.

covali jeho podnety a vcleniti je logicky do dosavadních vý
ležkí't biologie a psychologie.«

Edmolld lalous, romanopisec a kritik, obírá se frl'udismell1
s hlediska literárního. Zajímá ho olá7ka, proc se francouz~tí
literáli zprvu tak dlouho a houževnate staveli na odpor tomuto

smeru. Nestací mu, treba že je pripouští, vysvetlení ze šovini
vinistické neprízne k nemeckému ucenci: »V otázce podv~domi
bylo dosud málo poukázáno na to, jak ruzne se k tomuto pro
blému chovají ruzné skupiny národní a rasové. Pokládám za
jisté, že u latinských národností - a Francouzu obzvlášte _

podvedomé projevy jsou nesrovnatelnc slabší a v jistém smyslu

také vzácnejší než u národností germánských, anglosaských, slo
vanských a severskÝch. Odtud plyne prevaha Francouzll'. kdy
koliv jde o logiku, presnost poslrehu, o umení. satiru, o deduk
tivní filosofii; jejich. inferiorita ukáže se okamžile, jakmile
jde o poesii, hudbu, trojrozmernou psychologii. Velmi palrno

to je v naší literature, kde jasností se miní zpravidla. mol.nost
vše rychle vysveHit; naproti tomu stací uvésti jména Shakes
pear, William Blake: Hoffmann, Novalis, Jean Paul, Edgard
Poe, Hebbel, liawthorne, Dostojevskýi. Coleridge, lbsen (jme
Ilovite I), Cechov, Strindberg, VVedekinel, Knut Hamsun atel.;
aby byla hneel patrna dí'lIežitost, kterou má podvedomi v litera
turách cizích. To vysvetluje asi francouzskou nechut k sever

ským dílum, ale také ovšem pohrdání, s nímž vetšina cizích
kritiku více ci méne priznane pohlíži asi od cl\'aceti let na náš

zpusob psaní a cílení. Cím vysvetlit tyto psychologické rozdíly?
Snad analytický a intelektualistický duch, vyznacující Fran

couze už v 16. století. neprál mOžno tem duehovniho taje; snad
také u ras nadmerne výmluvnÝch dusí nerozvážné nadužívání

slov vznik myšlenkových hlubin, v nichž vedle a za bytostí
jevovotl se vytvárí druhá, utajená, strašlivéjší osobnost. Cel
kem vzato, podobá se Francouz mnohem více druhému Fran

couzi, než se sobe navzájem podobají Anglicané, Rusové, Skan
dinávci nebo Nemci; to snad je také prícinou, že prese vše prece
jen francouz ký román trpí jistou inferiorností, plynoucí z jed
!1ostran.nosti osob. Naše jasná rozumovost, n.{tŠpraktický smysl

pro skulecnost, neschopn.ost dát se prekvapil' jsou proti l}lysli
mnoha evropskÝm c1'uchlun, kdežto vetšinc našich je zas nesne
sitelným práve onen záhadnrý útlak nekontrolovaných jev~.
hrnoucích se do vedomého života:. Jiste by bylo možno evropské
n.árody rozdelit zhruba dle koeficientu jej ich podvedQmý<;h
projevu.«
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E. Jaloux formuluje pak i své námilky, jmenovite proti
"Preudovc metodc výkladu sni'!, která se mu zdá priliš šablono

vÚou, uŽívajíc jaksi universálního klíce', kdežto zatím každý
z nás má svuj individuelní zpi'lsob snení; uznává, že krystali
sování všeho života pouze kolem sexuality dotýká se mnoha
lidí trapne. Pro spisovatele však - nehlede k lékarLlm a filo
sofum - je neoc'enitelna pri sludiu mechanismu lidské duše,
odhalujíc v nem neznámé nebo málo známé soucásti. Význam
Freudovy interpretace vidí v tom, že ukazuje, jak lidský duch

hraje sám s sebou nesmírnou komedii;, že ukazuje na zápas
stále vedený mezi primitivním Já, zatíženým dedictvím praveku
a rozmanitými prímesky, a Já více méne sociálním, konvenci
onelním, kleré se vzpírá potmešilému tajuplnému pusobení své·

ho pánovitého vudce. »Nelze sc dnes obejít bez. objevu Sieg
munda Freuda stejne jako ne bez objevu Marcela Prousta.
Pres všechny námitky nutno uznati Freuda za jednoho z nej
plodnejších genii'! naší doby, za jeden z onech skvelých intel
lekti'! širého rozhledu, které Baudelaire nazýval Majáky, otví
raj ící nové prekvapuj ící perspektivy a rozširuj ící lidské ob
zory.«

Také dramatik H. R. Lenormand vyjadruje se podobne: »Re'

yise psychologických poznatku, kterou prináší Freud, je tak
durazná, jeho pojetí duše tak odlišné od pojetí soucasných psy
chologu, že lze dokonce predvídati opravdivolt literární revo
luci. Toho dlne, kdy ovlád11lOupole Freudovy myšlénky., bude nám

vše, co dnes denne v románu a na divadle snášíme, pripadali
povrchním nebo falešným. Dnešní lidská spolecnost. tak hlu
boce rozvrácená sociálními krisemi, poskytuje hojnost látky
pozorovateli. Nezdá se vám však, že ochablost a nuda, která
na nás padá z dnešní literatury" pochází ne tak z množství del,

jako spíše z jejich podobnosti? Zdá se mi, že dnešní doba je
žádosti va jiných vecí. Premnozí z nás dychtí v skrytu duše po
nových hlediscích, po premístení zorného pole. Stojíme pred

velkými zmenami, chystáme se k odjezdu, zvedave, ale spolu
s jistým pocitem úzkosti vyhlížíme cestu za podvedomím. Ne
myslete si, že to bude cesta bez nebezpecí. Mužeme na ni ztra~
tit mnohem více než illuse. Jde možná o ztrátu tvorivé schop
nosti. Starí ríkali, že kdo spatril Boha', musí zemrít. Umelec,
který se zahledel na poslední pravdu své duše, musí t,reba

zmlknout. Znáte všichni Oedipa a výklad', který psychanalysa
o nem podává. Freudovi je Oedip, který nevedomky pojal svou
matku za manželku a zabil svého otce, pouze symbolisací pudu
z dob útlébo mládí, na než útocí ncuvedomelé choutky po vraž
de a krvesmilstvÍ. N uže, predstavte sl, že by Sofokles, místo
aby o techto tajuplnÝch jevech mel pouze geniální a prchavou
intuici, našcl jich potvrzení analysou svých snu, predstavte si.

že by k disposici všechny prostredky kontroly, jimiž disponuje
moderní psychiatr, predstavte si, že si uvedomil lidské pod
vedomí, -- a Oedip, kterého by pak byl napsal, lišil by se asi
velice od toho, kterého máme. Možná také, že by Oedipa ne-

. napsal. A kdyby Shakespeare, který také predstihl vedccká kon

statování a psychanalysu, byl znal až do všech nejsubtilnejších
soucástek mechanismus toho, co se nazývá »tíhnutím k matce«,
byl by nám asi Hamleta vykreslil také docela jinak.«

H enry Michaf~x Se úcastní ankety nekolika proti Freudovi
zahrocenými aforistickými myšlenkami: »Duch Hdský kolotá
jako vlny príboje od jednoty ke složitosti; v umení od klassi
cismu k impressionismu; ve vede od synthesy k analyse, od
materialismu ke spiritualismu.

Historic je tato hra vzájemných reakcÍ. Hl. století bylo syn
thesou. Zjednodušuje. Uvádí chemii na atom, elekfiinu na
elektron, život na protoplasma, fysiologii na fysikální chemii.

Bylo materialistickým. Freud je v oboru filosofie reakcí proti

19. století. Vnejší, objektivní poznatky nahrazuje introspekcí,
analysou subjektu. Principem jeho' nazírání se mi zdá toto: »Ze

dvou stejne možných výkladu komplikovanejší má tutéž cenu

jako prostší, subjektivní tutéž cenu jako objektivní.« Jeto zna-
menité. V tom je reakce.« '1,1

Anglican Herbert Read zaslal dopis, jehož podstatná cást je

tato: Freudova kniha: »0 pocl'state rozkoše« se mi zdá být
nejdi'lležitejším výtvorem vcdecké imaginace po thcorii o vývoji
druhu. Po mnohé stránce je významnejší než fysikální theoi'ie
Einsteinovy, už jen proste z toho dlhodu, že bude mít mnohem
vctší úcinek na náš denní život. Freud chápe instinkt jako
vrozenou snahu živoucí organické hmoty, která ji pudí k opet:
nému vytvorení puvodního stavu; smrt se tak stává úcelem
celého života. Sám životní pud, pohlavní pudl. stává se tím
pouze oklikou na ceste za tímto cílem. Freud tu odbocuje od
vážne do oblasti poesie, oživuje zas platonský mythus o pu
vodu pohlaví a p'redpokládá, že ~)živoucí hmota v dobe svého
oduševncní byla rozdelena na malé cástecky, které od té doby
usilují o vzájemné spojení pmstredkem pohlavního pudu«.
Freud tak uvádí znova do vedy, která byla po tak dlouhou dobu
deckem romantísmu, pojetí klasického pesimismu. POkrok,
tc.nto svérázný výtvor darwinismu, rozplývá se v nic. »Leckdo
z nás (píše Freud) bude se ncrad loucit s vírou, dle níž exi
stuje v !cloveku puzení k zdokonalení, které ho vyneslo na

d~lešní niveau jeho intelektuální hodnoty a mravní výšC/. a od
nehož bychom meli právo hledeti vstríc dalšímu vývoji k nacl

cloveku. Ale já neverím v existenci takového vnitrního _ puzení
a nevidím žádné možností, jak udržet tuto príjemnou illusi.
vývoj cloveka až do dnešní doby nevyžaduje po mém soudu
7.ádného jiného, odlišného výkladu než kterákoli jiná živocišná
evolucc, a houževnaté usilování o príští zdokonalení, které
u mcnšiny lidských bytostí pozorujeme, lze lehce vyložit jako
dusledek zatlacení pudu, na cemž práve spocívá to nejcennejší
v kulture ijdstva.«

A tak ocitá se clovek zase jednou tvárí v tvár skutecnosti,
jako ve stredoveku za casu Tomáše Aquinského a Danta, kterí
oba se oprostili od illuse postacitelnosti louhy lidské. Veda ve
smyslu Freudove poskytuje cloveku pouze splnení jeho nejhlub
šího pudu - návrat ke smrti a v nicotu. Nejvznešenejší ná
boženství a nejcistší umení vzala vznik jen z reakce proti ta

kovému pojímání sveta, _ ciIl, jak by rekl Freud, z potlalcení
pudu zániku.

Konecne pro zajímavost ukázku úsudku oficielních odborní
ki'l universitních: Profesor biologie na Sorbone Etienne Ram

baud píše: »Znám sice freudismus, ale nikdy jscm si s nim
nedal vážnejší práci; cástecné jeho prozkoumání ncnadchla mne
k dalšímu studiu. Ráz a zpusob mého myšlení vzpírá se pres
príliš výkladum, ti nichž postrádám spojitosti s fakty, a nepo
dobá se mi proto brát tuto nauku vážne.«

LOltis Lapicque, profesor všeobecné psychologie na Sorbone,

piše: »Musím se vám priznati, že myšlenky vídenského pro
fesora Freuda mne natolik pobavily, že jsem se s nimi do jisté
míry obeznámil, ale nezdají se mi být nicím vedeckým, a ne
cítím se proto povolán, abych se o nich ve vaši diskusi vážne

vyslovoval. Jeto mnohem spíše sujet literární, krásná vec pro
romanopisce, kterí se dobre vyznají v hlubinách lidského srdce;

z tohoto stanoviska, které je práve vaším, doufám, že se vaše
anketa setká s úspechem, a rád si prectu jeji výsledky.« C.

Ma ..• Hayek:

Grafologický pud.
(Z kn ihy Der S c h r i ft e n d eLIt e r R a f a e I S c h c r m a n n.)

Grafologic byla v posledních desítiletích hlavne ve Francii
podrobena dukladnému zkoumání. Byly vytvoreny systemy,
pevné teorie a zákony vykládání písma. Klicky, škrty, cárky,
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tecky - to vše prozrazuje lidskou bytost a jest jistým znakem,
podle nehož rozezná grafolog lidskou povahu, vlastnosti a zvyky
tak jiste, jako lékar rozezná podle pulsu nemocného horccku.

Zkoumá se abeceda postupne, písmeno za písmenem, a urcuje
se význam každého tvaru jednotlivého písmene. Obchodník píše
jinak než umelec, nemocný jinak než zdravý. Tahy písma
clOYcka malé postavy se odlišují od písma vysokého cloveka,
písmo hOlkokrevného od písma chladnokrevného. Šíleného pro

zrazuj í klikyháky jeho písma, opilého nerovné písmo\ sebevrah
prozrazuje nckde v písme svuj tajný úmysl. »Ukaž mi své
písmo a já ti povím, jaký jsi.« Grafologie to ríká. rdká to
casto s prekvapuj ícím ostrovtipem, ríká to v analyse,' která
rozcbírá vlastnosti lidské povahy. Rozezná talenty, slabosti,
vlohy, povolání.

(~rafologii nazvali pred léty »príští vedou«. A má v sobe

mnoho vcdcckého. Má své dejiny, své archivy, systémy ~ metody.
Jsou to induktivní nebo deduktivní metodiy. Dovede listovati ve
velkém katalogu a hledati v nem srovnava.l1lm písmen a slov,
jako polieejní úredník hledá podle otisku prstu nebo fotografií
valbu zlocínciL

Grafolog, o nemž budeme mluviti, predcí melodicky, podle
systému pracující vykladace písma, Schermann jest jako grafo
log geniem, který jde vlastními cestami. Když pred nekolik:.t

lety v jedné berlínské spolecnosti, která s ním delala pokusy,
zvolal pri pozorování urcitého rukopisu: »Vidím revolver _
slyším výstrel - žena byla zasažena - umírá!« povstal prí
tomný grafolog Langenbruch, místr ve svém oboru, a protestoval
proti Schermannove analyse ve jménu nemeckých grafologit A

právcm. »Vidím« - »slyším« - to jest snad jasnovidectví, ale
nemá Ul. co delati s grafologií!

A muže se proto ríci, že není Schermann nazýván neprávem
Jpsycho-grafologem«'. »grafosofem«, i když tyto názvy nevysti
hují plne to, eo jest jeho umením.

Ale i když není Schermann grafologem v obvyklém slova
smyslu, prece mu má grafologická veda velmi mnoho co de

kovati, nebot i tam, kde vystoupil jako metodický grafolog,
ucínil prekvapující objevy. Ale tam, kde nechal za sebou presnou
grafologii a ukázal se jako nemetodicky, jasnovidecky tvorící
clovck, tam projevil netušené možnosti vykládání písma a tím
i vykládání lidské povahy.

-l(.

Ve své autuhiografii vykládá Rafael .Schermann, že mel již
jako díte nC\'ysvctlitelnou zálibu ve sbírání obálek z dopisu, že
e poCal zab~;\'ati duševní stránkou problému, fysiognomií písma.

obálkách. Porovnával písmo a pisatele a objevil jednoho dne
ve škole, že se v písmu hrbatého objevovaly škrty, kterých
nebylo v žádném písme ostatních spolužáku.

Pozdeji zpozoroval, že rukopisy všech hrbatých jevily nekteré
známky z tech, které videl u svého spolužáka. Tehdy už také
prišel na to, že chromí lidé maji jaksi nesouvislé písmo, a za
ložil si knihu. kam dával psáti všem známÝm, aby porovnával
písma a lidi. Tak se rozvíjel jeho smysl pro poznávání rukopis/i
a lidí bchem let k neobycejné bystrosti a prehledu, až konecne
mu stacilo jen pohlédnouti na rukopis, aby z neho uhodl, jak
asi vyhlíží jeho pisatel, nebo obrácene, jakmile si všiml ncja
kého cloveka. již si ucinil predstavu o jeho písmu. Schermann

se pocal zabývati duševní stránkou problému, fysiognomií písma.
Poznal, že všechno, co clovek zažil, se nejak projevuje v jeho
[l'kopise a zanechává v nem svou známku. A objevil, že písmo
mnohých lidí se dá císti jako ote\"rená kniha jejich bndoucnosti.

V roce 1905 byl Schermann na nejakou dobu v Americe, kde
s ním chtel známý newyorský grafolog dr. van Hagen otevríti
grafologickou kancelá.r, ale vrátil se znovu do Evropy a r. 1910

e usadil trvale ve Vídni, kde rychle získal slávu a kde dodnes
pracuje.
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Clovek, který nám muže sdeliti veci, které leží ml1110 naše

chápání a které nás proto dcsí nebo ciní neduverivými,)?rotpfc
nám náhle zjevují neco neznámého - takový 'clovek se nám
Vždycky zdá zahalen v tajemství. Nesmí se podceiíovati u lidi
jako byl Svedenborg, Mesmer nebo Giuseppe Bolsamo - po
Ldejší hrabe Cagliostro - síla velkÝch osobností. Vzbuditi zá
jem svého století, vzrušiti význacné duchy, znepokojiti je a
hluboce zaujmouti, dovede jen silná vnitrní moc. Kolem tcc~to
podivných lidí bylo neco nevyslovitelného, magické fluidum ji
ného sveta, záhadná schopnost jakoby z vyšších ríší života.
Bylo v nich neco. co presvedcovalo, zajímalo, poutalo. Vyzarovali
velkou osobní sílu, která nám dává zapomenouti na. všechno
školní vedení a umlcuje odpor rozumu.

Ale kolem Schermanna není ani stínu magie, nic z neoby
cejné osobní moci. Vidíme obycejného muže: tohoto zavalitého,

prostredne velkého grafologa bychom mohli stejne dobre po
kládati za ú:redníka nebo obchodníka. Nic v jeho zevnejšku
nevzbuzuje ocekávání - leda snad oci zamžené lehkým závojem,

které jakoby pohlížely práve tak dovnitr jako ven, tyto polo
otevrené. premýšlivé, melancholické oci, z nichž zárí mírná

svetélka a která nám ríkají, že hlava, k níž patrí, obsahuje
podivné prijímací a vysilací prístroje, oživené duší, v níž sidlí
mnoho lásky a oddanosti k lidskému utrpeni a osudu.

Schermann nedelá mnoho pohybu. Jsou mu cizí dramatické

posunky:, nehalí se v mrak mystikll. Máme pred sebou prostého
cloveka. Ale tento prostý clovek se stane významným, jakmile
vezme do ruky nejaký rukopis. Tu náhle vyroste do geniální
výše. Pak užívá mistrne reci, obrazu, porovnání, myšlenek. Po
hlédne na rysy písma na vterínu, snad na minutu. Necte je 
zkoumá jen jej ich ráz. Má silný a soust.rec1ený pohled, koutky úst
mu cukají a chvejí se, oblicej projevuje namahavou mozkovou
práci. Asi si nejprve predstaví obrysy cloveka, jeho celkový
obraz, a pak pocne si ujasnovatí celou jeho bytost a z písma
nalézá stále nové a nové charakterístiky. Schermann, prohlížej íci
písmo, se podobá hudebníku). který má pred sebou ležeti partituru
a slyší zaznívati symfonii - hlasy nástroj li - ale zároven roz
poznává nedostatky, chyby, disharmonie.

Lidem, kterí to prožívají s ním, prechází mráz po zádech.
Cizí muž zná jejich tajemství, bolesti, bremena. Nechtejí tomu
uveriti, že tato jediná rádka, tech nekolik bezvýznamných, ne
mých car dovede tolik ríci, když je k tomu tento znalec vyzve.
Jakoby se písmo stalo dvojníkem, který všechno spoluprožil
s pisatelem a který ted všechno vypovídá, co v sobe clov'0k nosil
jako nejvetší tajemství.

*

Schermannovy analysy udivují hlavne jasnovidectvím. Tázal
jsem se Schermanna, co ho vedlo k výpovedi, že pisatel spáchá
sebevraždu zastrelením, nebo jak poznal z písma, že pisatelka

nosí nápadné šaty a klobouky s plcr'eusami; že pisatel chce pod
niknouti cestu pres more, že je morfinistou, že kulhá atd. Tázal
jsem se ho na rysy a tahy písma, které ho o tom poucily _
a dostal jsem odpoved, že lidé velmi casto ve svém písmu pro

jevují nedobrovolne své myšlenky, své úmysly nebo i telesné
vlastnosti, že totiž lze v jejich písme jasne rozeznati v nejaké

jdicce nebo cáre revolver, klobouk, kulhavou chuzi, parník atd.
Schermann pohlíží na písmo zkoumavým zrakem metodického
grafologa, kterému neujdou nápadné znaky písma. Ale pre

kvapuje u neho vždy znovu podivne zvýšená jasnovidecká moc,
neco tVllrcího, geniální zrak, neporovnatelný »grafologický pud«,
který sí videné rychle prenáší v životní obrazy. Jakoby mu
písmo poskytovalo vnuknutí, jakoby mu predvádelo rychle za
sebou obrazy, slova a myšlenky, jakoby znacky rostly pred ním
v lidi, kterí o sobe mluví, plácí, smejí se, berou jed a narkotika,
žení se. kradou, ba jakoby se objevovaly v tomto víru jednotlivé

orgány, težce dýchající plíce, bledý oblicej, kreslící ruka. Každý
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grafolog ví, že mnohá písma podávají tak zrejmé znaky, že
se z nich clá lehce wuditi na príklad o pisatelove povolání. Meyer

beer sestayo.\'al M ve svém podpisu ze trí znamének osminové
pausy. Chopin kreslil hudební krížek do C ve svém jméne.

Lombroso, který zkoumal rukopisy zlocincu. shledal, že v pod
pise všech se objevují klieky a cáry, které odlišují jejich písmo

od )iných. Není pochyby, že naše písmo zobrazuje j,eco z na
šeho povolání, neco z naší cinnosti. Schermann sám nazývá
písmo »fotografií duševního stavu lidského«, a zdá se, .že pro
n~'ho jí skulecnc jest. Vidí v ncm obrazy a znacky, které, když
on je vidcl, jsou pak cástecne i pro nás viditclny.

*
Mám ze svÝch osobních zkušeností s SchermalIDem dojem, že

mu rukopis ríká více než živý clovek ba daleko více. A že
pri pozorování písma vidí, ne-Ii vždy celého cloveka, který se tu
v písmu projevuje, tedy neldalllne nekolik rysu jeho povahy,
která mohou nálcžeti pouze tomuto cloveku a níkomu jinému.

A nezapomenme, že Schermann nestuduje žádn~ písmo, že

neotevre ucebnici, aby do ní nahlížel a hledal v ní, co znamená
ten neb onen tah. On jaksi vskocí na písmo a vycítí z ncho
cloveka. A casto jest to pohled lásky, který mu odhalí poslední
tajemství, ten pohled, kterého my ostatní nemáme casto z »Ie
nost i srdce«.

Kdo vypravuje o Schermannovi, nalezne bud lehkovcrne udi
vené a prekvapene naslouchající obecenstvo, které vábí svet záhad
a nepochopitelnost tohoto nadání - nebo tvrdošíjné pochybovace,
jejichž duch nepripustí nic, co se nedá vedecky dokázati. Ale
Sehermannovo nadání se nedá vysvetliti. Jest pro neho samotného
záhadou. Naznacil mi jednou v reci, že když pozoruje rukopis
nekoho, rozvine se mu zároven pred duševním zrakem obraz,
který mu ztelesií.uje osud a bytost onoho pisatele, vidí výjevy,
dtí a poznává. Poznává, prožívá cloveka; ale to jest také vŠe,
co ví.

Ac liŽ mluvíme o jasnovidectví nebo prenášení myšlenek nebo

o tak vyvinutém u neho »grafologickém pudu«, jest pres to tento
zjev stále stejne podivuhodný. Jak jest nám dosud temný svet
psychických a metapsychických sil! Jak temný svet sil, které
se projevuj í v spiritismu! Jak temný jest nám ví1bec svet toho
nejzázracnejšího a nejmocnejšího, co nám bylo dáno': svet
duševní! Žíjeme uprostred zázraku.

Jak zvolal Walt \iVhitman: »AC žije positivni veda! AC žije
exaktní demonstrace! Její výsledky jsou užitecné _ a prece
nejsou mým domovem. Jimi vstupuji teprve do predsíne svého
ohydlí.«

Nemohu-li tu tedy podati vysvetlení Schermannovy tvorby _
nejsem vedcem - chci prece tím di'!lkliveji poukázati na jeho
lidskou cinnost, která prinesla tisícum pomoc, útechu a zá
chranu. Schermann se dovede pri zkoumání písma okamžite pre
nésti do dané situace - jest v nekolika minutách zasvecen do
záležitostí a mluv~. jakoby se jimi odjakživa zabýval. Pozná lidi

po krátkém pohledu na jejich písmo tak dokonale, jak jsme je
po léta nepoznal i. Jeho grafologícké znalostí mu slouŽÍ k tomu,

aby se stal prítelem a rádcem lidí. Dává jim ujasnení, naplnuje
je odvahou k životu, nebo( verí v jejich sílu a dobrotu. Pomáhá
vnitrne zlomeným lidem, kterí k nemu pricházejí. lidem trpícím
opravdovýmí nebo domnelýmí nemocemi, kandidátum sebe
vraždy, slabým a potrebujícím pomoci, pochybujícím a zoufa

jícím. Jest neuveritelno, jaké množství lidí pronásleduje myš
lenka na sebevraždu! Sta/cilo by videti dukazy tohoto chorého
lidstv~. techto lidí pronásledovaných duševní trýzní, kterí pri
cházejí k Schermannovi jako k poslednímu záchranci, stacilo by
procítiti jeho výkony, aby se ocenila životní cínnost tohoto
grafologa.

Schermannova duševní síla jest neobycejná. Tento muž se

širokými rameny a silným mozkem stojí pevne a neochv·ejne na
zemi, ve svém povolání, dovede nésti bremena, neštestí a bolesti
jiných; zustává optimistickým, rytírem bez bázne a hany ve
svém umení. Ví, že jest jeho povinností tady býti a že jeho

nejvlastnejším povoláním jest služba lidstvu. Každý, kdo ho
vyhledá, cítí, že tento muž má dobrou viili pomáhati, že se na

ncho mllže spolehnoutí, neboC v nem jest dobrota.

Dopisy

Neco O dustojnících.
Vážený pane redaktore!

Pan Civis ve svém !Clánku »Ncco o dustojnících« dotkl se

osoby plukovníka Pechal. velitele voj. akademie v Hranicích.
Myslím, že mu krivdí, a dovolte, abych Vám rekl proc: Je videt,
že pan Civis není dustojníkem protože neví, že »Sbírka prak
tických príkladu k novému služebnímu rádu cs. branné m~i«
je usnadnením pro dustojníky a rotmistry, kterí také mohou
vyucovati služebnímu rádu. Když profesor preclnáší celý život
nižší zemepis a dejepis na gymnasiu, muže si svoje p'rednášky
pripravit. Dllstojnik, který jest od casného rána do vecera
v praci. nemá však casu pripraviti si príklady k služehnímu
rádu, jenž pro svou nezáživnost se opravdu dá vyucovati jen
na príkladech. Konecne dva citáty z oné prírucky jsou snad
komické nevojákovi. My vojáci však víme, že voják ve službe
musí býti ustrojen predpisove, s opaskem a služebním odznakem.

Jedinou výjimkou je práve stájník. Takže odpoved, jak má bÝt
stájník ustrojen ve službé - »pohodlne«.. není naprosto tak
maloduchá, jak si p. Civis myslí. NeboC my vojáci víme, co je
to na vojne! pohodlnc. Ostatne bylo by záhodno, kdyby si p. Civis
precetl »Služební rád« a zamyslil se, jak by vyucoval vojáky_
dejme tomu ze Slovenska, s madarskou dvojtrídkou, a jakých
príklac1l1 »velikého ducha« by užil. Pochopil by, že otázky v prí
rucce pl. Pecha jsou voleny zllmyslne co nejpruhlednejší. aby
byly pro všechny vojáky nejrllZllcjšího ndclání a aby vzbudily
jen zájem. Konecne p. Cívis, kdyby byl vojákem. znal by pred
pisy vydávané ohromným nákladem M. N. O., cetl by je a ne
mohl by odsuzovati knihu pl. Pecha, jež stojí na vysoké úrovni
proti tem predpisovým bezduchostem. nesrovnalostem a casto
i hloupostem. Dovolte mi malí'cký príklad: V našem predpise
pro maskování proti letcum je asi tato veta: »K maskování
takovémuto se hodí nejlépe rostlina raffia, která roste na jižním

pobreží Madagaskaru.« - Tento predpis totiž kdosi otrocky
preložil z francouzštiny.

Ale vratme se k pl. Pechovi, který prevzal voj. akademii
z rukou franeouzskQ·leglo11árských diletant li 1. cervna 1923 a
do 1. ríjna téhož roku udelal ze špinavých kasáren cistý a útulnÝ
palác, vypracoval ucebnou osnovu a presný návrh zamestnání,
zatím co Fl"ancouzi vyucovali tri roku ze dne na den bez
systému. Z voj. akademÍe pod velením pl. Pecha stala se ne
káznice a tl"estnice Jako za drívejšího režimu .. ale útulný domov

akademikll. Slovo velitel, které dríve akademici vyslovovali
s p:ríhanou a nenávistí, stalo se slovem vyslovovaným s láskou
a obdivem. To, myslím pro pl. Pecha mluví víc než nejaká

pHrucka s nekolika naivními. otázkami.

To jsem chtel ríci, aby p. Civis nezapomínal'. že odsouditi

nekoho podle dvou citátu je sice lehké, ale velice nebezpecné,
chceme-li být spravedlivýmí. Za ostatní obsah c~nku bych mu
srdecne chtel stisknout ruku.

V úcte Váš

f. H.


