
PtitomnosL
ké drama a ceské pomery.

II.

také napsáno, že »Plukovník Švec« je hra pro
ré panny a neukojené ŽiJ·)Vky. Obávám se, že

O mluví, vllbec nerozumí tomu, co se pred ním
mylne se domÝšlí, že nekteré staré instinkty
býti pomženy jednou nebo dvema polemikami
odním osvobození «. Nejsem tolik obeznámen
logií neukojených židovek, abych posoudil, mtl

také »Plukovník Švec« privésti k úkoji; byla by
tická novinka;, pokud jsem takové židovky po-

I jely se jednak konkrétním starobylým ZPllSO
ak - ty složitejší -psychoanalysou. Ale

natolik mužskou psychologii, abych vedel,
'nské drama stále ješte odpovídá mužské
že v mužích neprestává žít touha po hrdinství,
žném sebezapírání, oddanosti dílu :l myšlence.

by špatné, kdyby nová doba i v tomto prinesla
a kdyby tyto instinkty v mužích vyhynuly.
ní dobe ovšem hrdinství bude vypadat jinak
ré, a budou hrdinové, jejichž ruka se po cel5'
otkne jílce mece; zavrhujeme válku, nebot

eli, že moderní válka privádí lidstvo nikoliv
tví, ale k bíde a ponížení; snad ješte nikdy ne

ateist\'o Evropy v takové jáme ubohosti a
jlko za poslední velké války; nekterí chval 0
álky stále ješte si ji predstavují jako slavn)'

e proti muži, címž už hrozne dávno není: mo
6 ob války neobrací se proti jedincllm, nýbrž

, a nejmenší pocet životu, s nímž kalkulují
, zbrane, je tucet; budete, s radou ostatních.

~kým mužem, který sedí daleko od vás a který
í, jako vy nevidíte jeho; vaše ruka nedosáhne

krk; budete zabit necím, granátem neho ply
oti cemu vám nepomohou ani sv,t1y, ani zruc
cházení zbraní, ani odvaha, ani chytrost; bude
na tom, padne-li ona osudná vec tam, kde vy

pak, kdybyste byl siln}' jak Herkules. statecný
ille a zchytral5' jak Odysseus, obestre vás
; budete císlo, které vyjde v rulete smrti;

doucnosti nebude moci míti povznášející pocity
muže, který s mpiat5'mi svaly a tasen5'm me

pres prekážky na bystrém koni; jeho pravdivá
de daleko bližší situaci jednoho z desíti kotat
lavní cnosti v budoucí válce budou passivní,

í, nikdo nebude chtít nic od vašich svalll nebo
odhodlanosti; bude se žádat, ahyste byl trpeliv5'

t znala vlastne jen jedinou formu hrdinství,
. My žijeme v dobe, kdy válecná poesie se

vdivou, a budeme pocítat s jinými formami
. Ale nikdy neztratí se tato touha po hrdin

jakékoliv forme, z mužské mysli, a dokud
nou muži, bude možno vysvetlit si úspech

O dramatu i bez neukojených židovek. Starí
budou ovšem vždy stavet debatu nad cin, a

d i uprímne verit této své stupnici hodnot;

nezbývá jim, než aby potom byli bezradne zmateni
úspechem prostredního kusu, kde však cin byl nemi
losrdne povýšen nad debatu. Mám dojem, že úspech
"Plukovníka Švece« je v urcitém smyslu trest za hrí
chy levice; byly na levici skupiny, které snažily se vnu
tit verejnému životu svou náladu vecného debatérství,
svou nechut ke všemu positivnímu, své »já bych chtel
všechno možné«: byli tu lidé, kterí vštepovali publiku
svou podráždenost vuci institucím a kterí na nekolik
let se docela pomátli faktem revoluce v Rusku; byli
lidé, jejichž vrozené kverulantství odelo se barvami po
kroku, a kterí si práli uvrhnout spolecnost do stavu
neurcitého:l kií.ouravého toužení. Konstruktivní levice
nedovedla vždy dosti jasne oddelit SVOl! vec od techto
diletantu nespokojenosti. Muže-Ii b5'ti úspech primitiv
ního »Plukovníka ~vece« obrácen proti levici, je to
trest za tyto hríchy.

Rekl jsem již, že »Plukovníka Švece" psal voják te
lem i duší, s dustojnickou zálibou v ráznosti a ríznosti.
Dokonce príliš casto tu muži sami o sobe tvrdí, že jsou
muži, což praví mužové rídceji delávají:

~ v e c: Narodil jsem se jako muž. Nemohu se smírit se
zlem ... Nám je treba rádu a víry, chceme-Ii žít.

Nebo:

K a lu ž a: Copak nejsem muž a voják? Jsem já nejaký

agitátor, orátor, deklamátor? Jsem ten, který jsem. A ne
mohu se pres noc zmenit z porádného mužskýho v poví
davýho strejce.

S umeleckého hlediska musí býti podotknuto, že ta
kové prímé dušování »já jsem mužskej « je trochu la
ciný umelecký prostredek, a že by autor mel postavit
na scénu muže, v nichž by každý z publik,'l, videl muže,
i když by oni sami svou mužnost neinserovali. Ale k to
mu bylo treba více psychologického a charakterotvor
ného umení, než ho v sobe má lyrický a deklamátorský
Medek. Ostatne ubzuje taková sebechvála Medkových
hrdinu, kam Medkuv kus patrí: do bohatýrského dra
matu, U Corneille na pr. t'l,ké jeho hrdina se postaví
doprostred jevište a beze všeho ostychu zacne dekla
movat: »má duše vznešená ... "

Nelze 'v)'týkat Medkovi jeho autorské úmysly; snad
je ješte dovoleno básníkum, aby psali také o hrdinech;
lze-Ii mu co vytýkat, tedy to, že svuj kus psal místy j3.ko
vzornou prednášku pro nedelní vojenskou školu. »Jak
jsem jen mohl tak dlouho a neodpovedne chrá'pat 1(', vo
lá tu Švec, vyspav se jednou trochu. To je tedy jiste
náramne vzorné a muže to prijít do každé vojenské cí
tanky. Ale, není-liž pravda, cítíte tu zase trochu té jen
slovní ušlechtilosti, jako dríve trochu té jen slovní
mužnosti? Pri:lvou dramatickou krev má ten, kdo ne
ch3.rakterisuje své osoby prímou recí a tím, co sami
o sobe povídají, nýbrž jen dejem. Chápu, že dllstojníci
budou nadšenými diváky Medkova kusu; jsou tu na
ucné vety (» Jsem voják a musím býti prtpraven i na
krveprolití ", »Chceme nejaký rozkaz, protože jsme vo
jáci«, »Ted mají všecka slova sotva pul kopejky ceny,
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Srdecná dohoda rímská.

Co se stalo v R-ime? Byla rozrešena rímská otázka, pra vi
se nám. Otázka, o níž se mnoho bájilo po dve lidské generace.
Crispi prohlásil predem toho, kdo ji rozreší, za nejvetšího stát
níka atd., zkrátka pravá otázka Sfingina. A I e v tom to n e
v e z í. Nebylo žádného rešení. Papež proste resignoval na
svuj majetek a smíril se s tím, co se stalo a co nebylo lze od
ciniti. Uznal sjednocenou Italii, uznal rod savojský (který ho
oloupil), uznal R-ím za svetské hlavní mesto. Za to dostal jen
svrchovanost ve Vatikáne a nad Vatikánem, kterou mohl mít
hned na pocátku a vždycky. V tom to te,dy jiste nevezí. Nebot
papežové nesmirují se se skutecností jen Ptoto, že je to sku
tecnost. Smíril-li se Pius XI. prece, je to jen prostredek jiného
úcelu, jen predpoklad, v Ý c hod i s k o d a I š í c e sty k ji n é

mu cíl i. K jakému, o tom mluví druhá cást smlouvy: kon
kordát. Tím se katolicismus stává italským stát·

yK

F. Peroutim.

MÁNzop

muži, byl to H avlícek, a tento muž se svým vzácn~Tm
realistick)'m instinktem jiste hy dnes nestál v radách
tech, kterí se pokoušejí harašit ceskoslovenskou šavlic
kou. Meli jsme ne pouze pacifismus Chelcického, ale
také pacifismus Havlíckuv, a Ceských bratrí mezi ná
mi chodí vt"tbec daleko méne, než se domnívá pan Bor
ský, který trpí vidinami.

Pravice, která stále hledá zpttsob, jak se dostat na
kobylku tem, kterí k ní nepatrí, vyzdvihla »Plukovníka
Švece« na štít jako své representativní drama a spusti
la velký pokrik nad jeho úspechem. »Vecer«, který je
psán zajímavou smesí, složenou z agrární ríznosti (1

žluce zneuznaných básníkll, se rozmáchl tak, že mohl
skoro až upadnout, a napsal: »Medek spolkl Karla
Capka i s chlupy!" Pokud tedy mluvíme o umení, je
pravda, že by Medek náramne potreboval spolknout
aspon nekolik chlupu K,:l.rla Capka; predpokládám, že
by ho to náležite inspirovalo. Má-li výkrik »Vecera«
predstavovat nejaké estetické hodnocení, pak je to pro
ste smešné. »Plukovník Švec« je úcinná lidová hra, psa
ná literárním primitivem; merena vyššími umeleckými
merítky by ovšem selhala. Jsou tu, jak to v lidových
hrách b)rvá, formulky místo lidí, deklamace místo reci,
dekorace místo psychologie. Jsou tu místa tak nejoby
cejneji naps:l.ná, že by to každý prumerný clovek tak
napsal, kdyby mel toto thema: »T.o bylo už tam v tre
bícské sokolovne - jasný a ryzí muž . . . muž-So
kol ... ceskoslovenský voják! Tvrdý a rovný a cestný~
Ten ocelový muž, kterého videl Miroslav Tyrš! ... «

Rudolf Medek patrí k dosti obvyklým prípadum básní
ka, který ješte neprišel na básnickost prósy, a je básní
kem jen, pokud píše verše. Za vnitrní poesii je tu ná
hradou poesie vnejší, slovní, deklamace. Pokud se tu
mluví o problémech, mluví tu jedn.'1 strana o nich tak
ošumele jako úvodník »Národa« a druhá jako nepoda
rený clánek v »Národním osvobození«. Medek v sobe
ješte vubec neprekonal novinárský styl: to je dost osud
né pro básníka.

Ne, nechtel jsem brát »Plukovníka Švece« v ochranu
po stránce umelecké; ale chtel jsem ríci, že jeho ethika
nezasluhuje tolik rozcilování.

nejsou-li to slova rozkazu a slova hlášení «), které se
zn.:l.menite hodí k tomu, aby byly psány velkými písme
ny na tabulích ve vojenských školách. Nekdy se dostává
Medek do pravé extase va jenskosti, jako v této scéne:

Š v e c: (Potežkává svuj revolver.) Muj starý zborovský
nagan! Dobrá zbran. Bije na jisto!

Voj á k: Já jsem poznal svoji flinticku zlatou, svoji vin
tovnickn zborovskou, Marenu, Marenicku!

(Objímá a celuje svou zbran.)

D a I š í voj á k: Ach bože, božíckn, jsme tedy zas vo
jáci! Vojáci!

Jiný voják: Vojáci! Vojáci! A už nejsme spolek!
Už nejsme! A budeme do toho rezat, sekat, mastit, mazat!

Tedy takovou a jiné jí podobné scény psal nekdo,
kdo byl v té chvíli více voják než básník. Neupírám
panu Medkovi právo na žádný z jeho citu, kredituji mu
jeho sympatie i antipatie. Tím se dotýkám polemik,
které v souvislosti s »Plukovníkem Švecem« byly ve
deny o nekteré události z historie sibirských legií.

Kdyby byl .M edek nazval své drama »Plukovník
Krejcí« nebo »Plukovník Truhlár«, bylo by tech pole
mik p:l.trne méne. Ale vzav si za hrdinu historickou
osobnost a nazvav hru prímo ~l'lukovník Švec«, ne
muže zabránit, aby nepricházeli lidé a nechteli zjišto
vat, jak to s tou historií vlastne bylo. (Psáti o skutecné
osobnosti - to je ostatne také jedna z vlastností lido
vých her, a »Plukovník Švec« je pravá lidová hra.) Do
vedu pochopit, že Medek cítil tenkrát na Sibiri veci t:l.k,
jak je nyní lící: dovedu pochopit jeho úzkost z rozkla
du, bolest z rozpadávajícího se díla, a kdo za to muže,
že široké publikum miluje více dílo než ty, kterí by je
byli ohrozili? Cetl jsem, co bylo z pravé i z levé strany
psáno o legiích: z tech i onech pramenll je jasno, že
byly chvíle, kdy naše sibirské vojsko stálo na pokraji
chaosu; ani levé pmmeny to nepopírají. I kritikovi
musíte dovolit, aby nekdy vyjádril své osobní pocity:
nemohu sympatisovat s temi, kterí meli své podíly a
podílecky na vznikajícím zmatku; nemohu sympatiso
vat s primitivními demokraty sibirského vojska ve
chvíli, kdy bylo treba kázne; plukovník Švec, pojat
jako bojovník proti chaosu, je básnicky hrdinská osob
nost, .:1.co jej delá trochu papírovým, není podstata to
hO'to konfliktu, nýbrž nikterak prvotrídní dramatická
a psychologická síla autorova. I my doma jsme pocítili,
kterak nejasná demokracie má nekdy sklon blížit se

. chaosu a bezvládí: pocítivše to, nemužeme považovat
delegátštinu Z:I. vrchol v historii sibirských legií.

Dve jsou postavy, ve kterých Medek syrnbolisoval
prvky rozkladu v sibirské armáde: Martyška, hrubL
žvanivý demagog, a Janda, pacifista a jakýsi Ceský
bntr. Nemtlže-li b)Tti pochyby o tom, že Martyškové
existovali, zdá se býti Janda teprve pozdejším výmy
slem autorovým z dob, kdy jeho duch dostal se pod mo
hutný vliv pana dra Horského. Taková karikatura pa
cifisty, uvedená ovšem v souvislost s Chelcickým, kter:"
je tu skoro pokládán za nejhorší národní obludu - tc
je už známá papírová fixní idea p. Borského. Zdravý
ceský pacifismus vypadá zcela jil1:1.k -'- Byl-li kdo
z tech, kdo v Cechách kdy vzali pero do ruky, praVÝ
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Potíže s historií.

Ve své prednášce o pomeru Cechu k Nemcum uvedl dr. K.
Kramár m. j.:

»Vzpomínám na deputaci pražských Nemcu pod vede

ním rektora university prof. Naegele, která si mne, jako
ministerskému predsedovi po prevratu, prišla stežovati

na kiivdy, které se jim v Praze staly. Vyslechl jsem je
trpelive a pak jsem jim jen s úsmevem rekl: "Nemyslíte,
pánové, že mužete na kolenou dekovati Pánu Bohu, že se
vám stalo tak málo po všem tom, co jste proti nám delali
a cím jste nám hrozili, kdybyste zvítezili?« Páni se usmáli
také, bylo po audienci a nerozešli jsme se ve zlém."

Na tento passus z prednášky r. K. Kramáre ozvali se v "Bo
hemii" prof. dr. Naegle a nemecký clen mestské rady praž
ské, dr. J. Eckstein. Prof. dr. Naegle prohlašuje, že to bylo
jinak, než jak to lící dr. Kramár. Nebyl (Naegle) u dr. Kra
máre jako zástupce pražských Nemcu, ale dostavil se k nemu
3. prosince 1918 z usnesení akademického senátu nemecké
university (z 30. listopadu), jsa provázen tehdejším dekanem
prá vnické fakulty prof. dr. Exnerem, a to ne aby si stežoval
na príkorí spáchané na pražských Nemcích, ale aby si stežo
val na utlacování nemecké university, o cemž také podal pí
senmé memorandum. Podle prof. Naegle rekl dr. Kramár: »2 a

p o min á t e, pan e rek to r e, že is m e vít e z i«. A ješte
ríká dr. Naegle: Z rozhovoru s dr. Kramárem nebyli "jsme
uspokojeni, nýbrž jsme odešli hluboce roztrpceni." - Dr. Josef
Eckstein vysvetluje, že dr. Kramár zamenil tu asi intervenci
prof. dr. Naegle s deputací pražských Nemcil, která si u dr.
Kramáre stežovala na odstranování nemeckých nápisu v Praze.
Ale této deputaci rekl dr. Kramár - podle svedectví dr.
Ecksteina:

"Prosím vás, pánové, budte rádi, že zustalo (jen) pri

tabulkách, nápisech. Jsme v téže situaci, jako ,vy, a ne
víme. kde se vec zastavÍ.«

cinnost, skoro reklamni, kterou »Vec. list" tak horlive pestuje.
Ze všech clánku, jejichž tenorem jest »n a š e pomocná akce«,
»n :l Š c auto s potravinami«, »n a š e sberací akce" atd. to
pTímo kricí, jak tihle lidé, kterí jakousi n{lhodou se dostali k do
brocinné prácí, nejsou zvyklí ji konat. A každý prípad dobro
cinného zásahu jest v kursiv:í.ch rozšlapán, i takový, kdy chudá
zmrzacená žena dostane trochu obnošených šatu, kousek jídla
a 36 Kc, jako sensace prvního rádu. - "Nechtela verit, že to
vše je její!", s tucným titulkem a koneckem, který vynadá 

našim sociálním institucím. Nuže, je pravda, že naše sociálne
humanní instituce jsou vinou pomeru v soci{dni správe státní
špatne a chude vybaveny. Ale kdyby mel na pr. Cervený kríž
psát o každé své práci tak, jak o svých cinech píše "Vecerní
list«, pak by nezbylo na stránkách tohoto žurnálu ani kousek
místa pro ptácky, kterí zašveholili, pro dramata milencu, ukous
nutá pohlaví. Koná-Ii" Vecerní list" náhodnou charitativní cin
nost, nemá práva pomlouvat rádne organisovanou sociální práci
humanních a sociálne-zdravotních institucí. Nejen že ji poško
zuje. Ale hlavne proto, že tu svou vlastní cinnost diskredituje.
Uvážíme-li, že za akcí" Vecerního listu" stojí milionári Stríbrní,
jest suma asi 15.000 Kc pro chudé za 14 dní vybraná smeiným
dárkem. O tom, co delá verejná sociální péce, za jakých obetí
a s jakýmí prostredky, mohl by se Stríbrného tisk informovat
u každé sociální pracovnice, aby poznal, jak snobsky vypadá
jeho sebechvála, že sebral mezi lidmi šatstvo, uhlí a peníze a
dodal na vlastním autu do chudých domácnostÍ. Dobrocinnost,
která obnažuje a rvavým soucitem verejne snižuje své objekty,
nemá ceny.

slu!bách reklamy a ceho ješte?

jeho ruzná vydání mela za mrazu docela

o dlouhých dnech klidu, ztráveného vymý
opisováním, prekládáním a rozšlapáváním

f. objevila najednou redakce tohoto listu, že
blda. A hned se horlive pustila do exploitace

samozrejme, dostaly všechny sociálne-zdra
stituce verejné svuj díl, že nic nedelají ~
list« pustil do vlastní akce. Nelze míti nic

denni tisk upozorní verejnost na trpíd
nejakou pomocnou akci. Bylo takových
vdecne kvitováno, že skoro všecken tisk
oei splnil. Ale delat si z pomoci reklamu,
lidem z tiskovin Stríbrného. Kvitovat do
ovat jejich kontrolu a distribuci - dobrá.

dyž každé milosrdné (prý) návštevy mezi
k tríbrného k tomu, aby tuto bídu spolu

nášením vlastní ušlechtilosti servíroval

II se o híde a težkých pomerech, v jakých
uhelné katastrofy :::ili, má se mluviti tak,

t a zpusobilo vuli pomoct. Ale vymýšlet
t omrzlé nohy jako telo rozsekané pri ne.-

es-mordu, je nevkus vypocítaný na sen
k§efty. Stejne celá ta neanonymní dobro-

tví m a ltalie katolickou velmocí. Papež a
I je v tom stejne jako jinde nevinne - p r e

e p r á tel i jen pro t o, aby sem o h I i
I. V tOIll je historický význam události, nikoli

riositr v<ltíkánského vezení. - Nyní záleží na
bud~l1le tub dohodu hodnotit. PodcellOváni

te nerozumnejší než precellOváni, k nemuž se
klon. Musíme si uvedomit, že tu nebeží jen

ní zájmy irancouzské, nýbrž o pod I o žen i
k é pro p a g a n d y pro t i I i ber a I i s t i

e ln o k r a I i e k é s I a rým s vet o v Ý m n á
ut n o u o r g a n i s a c Í a v I i ve m mor á 1

Ý m. Budou se navzájem kompromitovat nebo
rekl to docela. upríl11nc, že jen svetový ná

pusobení fašismu vytvorilo tu atmosféru, ve
mocí v Halii, svetské a duchovní, byl možný.
le »liberální fetiše" byiy zkáceny, a svolává

b1avu toho, "který ve svých rukou drží pevnc

O je neco nového; až dosud považovali jsme
tuel nadn~rodní, zasvccenoll péci o duchovní

každé lidské duše, bez ohledu na všechny roz
rdn kurie "Osscrvatore romano" protestoval

»zbožn1:ní st:ítlh< a shledával j jeho chartn
u »S kiestanským pojetím státu a lidské svo

prevládly \C Vatikánll jiné doktríny. Musso
vá v konkordálu veškeru výchovu mládeže do

se ujistil. že nebude s)"cena chlebem proti
pojení církve a státu v Halii nemilže zna-

než že c í r k e v beztak tradicnc italská st á-

ti e k o u, t. j. nacionálne i politicky výlucnou.
a nemela církev jediné spolehlive katolické

us oliniova nabízí se k této roli, ale cena je
uverén jednoho rímského predmestí, stává se,

~domcle, nástrojem jedné zeme, jednoho impe
O rlel již dnes, jaké výhoje duchovní cí hmot-·

nove Halii pfinese, jisto však je, že papežství
ém z a jet í a v i g n o n s k é m a že s c h é

Ini možností, je-li katolictví ješte dost žívé
reakce.



PktomnosL

Podle dr. Ecksteina bylo smyslem této odpovedi, že odstra
není nemcckirch nápisu 'jest ventilem vášnivého a rozbourc
ného lidu, a žc stav hude jcn prechodný,

Proti vetám z prednášky dr. Kramáre stojí dva svedci.
Bude asi mít pravdu dL c:ckstein, že si dr. Kramár spletl inter
venci Naegleho s intcrvencí pražských NemcLt. Dr. c:ckstein
i Naegle lící tehdejší stanovisko dr. Kramáre zcela jinak, než
on sám. Kramárova veta: »Pá nové se usmáli také, bylo po
audienci a nerozcšli jsme se ve zlém«, at už padla pri ho
voru s dr. Naeglem nebo v hovoru se zástupci pražských
Nemcu, zní príliš idylicky, vzpomeneme-li si na tehdejší ná
ladu našich Nemcu. Jde tu o docela malinkou episodu. Ale
historik musí si všímat i takových malých episod. Práve epi
sody z doby prevratu - i pokud jde o Nemce - jsou velmi
poucné a historikovi mnoho reknou o nálade. Ale jak si pocne
historik s touto idylickou episodou, která skoncila v dobrém,
pri níž se Nemci smáli slovum dr. Kramáre, když dva ne
mectí lidé (a Naegle zase si vede svého svedka) ríkají: bylo to
jinak, než ríká dr. Kramár? I z této episodky, kterou dr. Kra~
már lící se zjevným sklonem k idyle, Naegle a c:ckstein však
zamratene, jest videt, jak historik má težkou práci, hledá-li
v dejinách, jak to vlastne bylo. Práce ta není lehcí, i když
tyto dejiny jsou dejinami let kolem roku 1918.

Nedávno se stala charakteristická príhoda. Noviny
srovnávaly literární cinnost dvou autoru a stranicky

stavely jednoho nad druhého, jednoho chválily, druhého
hanely, takže verejnost musila míti dojem, že oba auto
ri jsou nejvetší neprátelé. Mezi tím, co takto noviny si
navzájem prisuzovaly jejich skalpy, oba autori si vy
menovali humoristické, prátelské dopisy o této kam
pani. Když polemika dostoupila vrcholu, uverejnili
svoji vzájemnou korespondenci, a tu se ukánlo, jak
málo vecného podkladu mají podobné novinárské po
lemiky.

To, ceho jsme byli tentokrát svedky v literature, se
casto opakuje, zejména v živote politickém. Tu velmi
casto bychom soudili, jak strašnými nepráteli musí asi
býti politikové mezi sebou, když si jejich novinári tak
nadávají. A pak vidíme, že spolu jedou v témže kupé
na místo, kde každý má mít schuzi; a že se celou cestu
spolu docela prátelsky baví, jako dva slušne vychovaní
gent1emani, zatím co jejich korteši a sekretári si rozbí
její navzájem hlavy, takže prostý volic má casto dojem,
jaký mívá venkovská babicka, která nemuže pochopit,
jak je to možno, že ti dva páni advokáti, kterí se tak
ostre k vuli její koze navzájem potýkali, po skonceném
lícení jdou spolu svorne do vinárny na presnídávku.

Z toho všeho plyne naucení, že m'1lí lidé jsou vždycky
bojovnejší než ti velcí, a jest to také prirozeno. Kdo
jest na vLldcím míste, prehlédne vetší kousek sveta, vidí,
jak malicherné jsou všední spory a všední politikarení
u srOVnání s velkými myšlenkami, které rídí svet. Pre
sident Masaryk 've svém nedávnéIn poslání Y\!VCe ci-

Alfred Fuchs:

Velcí a 'malí.

toval krásná slova svatého Augustina: »Hominem di
ligere, errorem odisse". »Cloveka milovati, nenávideti
blud.« Pod zorným 'úhlem techto slov se však dovedou
na svet dívat jen lidé opravdu velcí, kterí cítí, že slouží
ideám a že u srovnání s velikostí techto ideí osobní
veci klesají na nulu.

Jeden z našich politiku srovnal urcitou kastu lidí
se žoldnéri stredovekými, kterí se válecným remeslem
živili, a když pro ne nebylo obživy, podnikali výpravy
na vlastní pest a nic nemeli tak v nenávisti jako mír a
pokoj. I ve verejném živote jsou takoví žoldnéri inte
resovaní na sporech velkých pánt't, kterí každý konflikt
a každý spor nadouvají i tehdy, když vtldcové si již
dávno prátelsky tisknou ruce. Jsou to lidé zvyklí lovit
v spletitSrch houštinách osobních protikladtl, lidé, kterí
veškeren smysl politiky vidí jenom v osobních intri
kách a kterí cítí, že by prišli O' remeslo, kdyby byl mezi
lidmi pomer trochu lidský. Lícené rozhorcení malých
pánu je vždycky horší, než projevy skutecné nevole
u pánu velkých. Již ze staré armády rakouské se vypra
vovala anekdota, že když generál všeobecne se noza
staví nad tím, že nekterý voják snad mel na misce
skvrnu, než vec dojde až ke kaprálovi, je z toho hotové
boží dopuštení. Leckdy to tak vypadá i s novinami:
než veci dojdou až do novin, než dojdou do úst ka
prálu, prodelají velmi dukladnou metamorfosu, Tento
zájem n/1 sporech, na klepech, toto redukování každého
problému na veci osobní je nejtypictejším znakem ple
oejských povah, jež jsou ovládány jediným pocitem:
ješitností a pomstychtivostí. Kdyby si všichni lidé po
liticky cistotní rekli, že budou morálne bojkotovat lidi
tohoto typu, že nepripustí proste, aby se dostali nahoru,
že proti nim zorganisují jakýsi druh m'1Hie, aby je pri
každé príležitosti znovu klepali pres prsty, pak bychom
videli žoldnére brzo lézt ke krížku a také obecenstvo
by nabylo víc smyslu pro to, co jest opravdovým bojem
a co jest pouhým šarfmachrovstvím nebo osobním
chlazením žáhy. Politické salony nejsou salonem zhrub
nutí veškerého života. Jsou jím spíše politické pavlace,
suterény a celedníky. Jsou lidé, s nimiž se polemisuje,

.a jsou lidé, k jejichž projevum se mlcí ,'1pocká se pro
ste, až ukradnou hodinky, a pak se predají policii. Nebo
se pocká, až je nekdo preplatí a oni zacnou povídat
sami. V jednom Schillerove epigramu se praví o ko
mentátorech del velkých mistru, že tam, kde králové
stavejí, mají trakarníci co delat. Kde králové bojují,
ffi'1jí co delat žoldnéri, i takoví, kterí prodlužují své
existence od mesíce k mesíci, jsouce si vedomi hluboké
pravdy, 'kterou clovek podobného typu vyjádril ne
dávno slovy: »Jen abych u té partaje vydržel ješte dva
roky. Pak toho na ne budu vedet tolik, že mne již nikdo
odtamtud nedostane.« - To jsou principy, na jejichž
základe se delají namnoze politické kariéry, pri cemž,
nejsou za ne ani tolik odpovedni ti, kdož se takto živí,
ale hlavne ti, kdož tyto živnosti patronisují. Ale m.
všecky dochází, protože treba by jedna stará veta Ci

ceronova znela sebe banálneji a cvicebnicoviteji, je'st
prece jenom pravdivá. Cicero praví: »Prátelství muže
býti jen mezi dobrými.«

A

V. G.
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o DNí HOSPODÁR

zové, kterí delají dejiny.
I.

Parker Gilbert.

se velmi pomalu propracovává z Mae1stromu
y a z jejích težkých hospodárských dusledku do
v)'voje. Soucasná jednání v Paríži jsou ja

mezníkem, kterým se koncí prvá etapa konsoli
op)'.kdy se pracuje na plánech, podle nichž má
udována definitivní hospodárská stavba pro
é generace. Jest jisto, že konecná úpr,wa zá
emecka vúci dohodovým státum vtiskne dal
oji hosp<xlárskÝch i pOlitických ,pomeru v

ráz stability. kdy bude mažno pocítati dále do
a a kdy i státy které až dosud nemají jednotné
r ké politiky vúci cizine, si tuto budou moci
ati. Nejedná se tu jen o Nemecko, jedná se
y ty. kterí ži jí s ním at již v jakýchkoli hospu

dl vztazích.

tátll v)' 'lalo po dvojici delegátu, aby praco
díle. které má býti základem k budoucí výstav
py, ctrnáct odborníkú, kterí museli prijíti k sl0

politika dostala na scestí.
ito oficielními ctrnácti se tu a tam vynoruje
o se zdá býti duchem všeho. Lichý patnáctý,

pomerne málo píše, o kterém se mnoho ne-
ten, kter~' jest stále na cestách, ten, ,o nemž

eto"á financní velicina Paul Warburg: »l\!Iuž.
• dejiny«.
patnáct~,jest »praktic10' mladý muž, s ocima
vzezrením ucence ... vždy praktick)' nadše

generální agent reparací Par ker Gilbert. Clavek
vždy \' ústraní. houževnatý a neúnavn)' pra

jehož predností jest jasné myšlení a neochvej
ismus. Život jej postavil pred težké úkoly, kte

• mládí provedl. a již ve 30 letech opouštel
rá u iin~'chhy byla celoživotním cílem. To-
a »našel a udelal« Andrew Mellon.

r Parker G i 1ber t naradÍ! se 13. ríjna 1892
y teprve 36 let) v Bloomfield ve státe Nel'.'

nedaleko. ew Yorku), z prostých rodicu .. R.
1 o"al Rutgers College, jakožto bakalár svob.
916 mistrem svobodného umení. Mezitím stu

na Harvardské universite, kdež dosáhl
hodnosti bakaláre práv r. 1915 (cum laude),

to vstoupil do advokátní prakse velké new
IMe Cravath & Henderson. Na podzim r.

povolán fecleerálrtívládou dO' Washingtonu a
"táhu pro válecné pujcky; pozdeji fungo

pert pri úprave verejného dluhu vzniklého
cervnu 1920 jmenován asistentem tajemníka

(mini tra financí) a byl poveren správou da
L Pri zmene administrativy, v breznu 1921,

okratech (Woodrow Wilson) nastupovali
i (Warren IIarding), byl nejen prevzat no~
trem financí Mellonem, nýbrž v cervenci
!Vánpodtajemníkem pokladu (dostalo se mu

z nejvyšších míst, které exekutivní moc
tátu uuílí starým financním odborníkl1m

- Gillbertovi bylo tehdy 29 let). Na podzim 192~ však
opustil státní službu (pro politické machinace, pro než
nemel »porozumení«), aby se venoval advokátn'í prak si
(v téže firme, u které zacaL svoji právnickou karieru).
Mellon, který jej nerad ztrácel, jej nepustil se zretel·e,
a tak po race (1924) Gilbert uznal vyšší duvody a opu
stil velmi výnosnou kancelár, a'hy venoval svoji energii
a svuj optimismus tam, kde jich bylo nejvíce zapotrebí.

K tomu ješte charakteristický detail: i nejvyšší úred
níci ve Spojených státech »píchají hodiny« -- príchod
a odchod z úradu. Proc jej Meellon nerad ztrácel, bylo
vidno z toho, že pravdepodobne nebylo pracovníka, kte
rý by jej nahradil; svoje mládí nahražoval intensitou
práce. Ták na pr. v jednom mesíci bylo zaregistraváno,
že ze 30 dnu, vcetne nedelí a svátku, byl jeho odchod
z kanceláre »pÍchnut« až po pll1noci, casto až ve 2.00 a
ve 2.30 rána, tedy v dabe, kdy už se pomalu zacíná
chadit domll, ale z ba:ru.

Clovek, který neznal Evropy a který neznal prakse
složité machinerie bankovního sveta, byl najednou po
staven pred úkal. Ider)' t.>yls to zdolat v praksi seše
clivelého financníka.

Šel do Evropy se sv)'m optimismem, za cílem uciniti
porádek ~ chaosu, s dobrou vulí. S onou dobrou vlilí,
která hraje tak velkou roli 'v americkém podnikání.
takže jest oceiíována v bilancích - pri fusÍch - až
i na miliony dolaru. Bylo treba vybudovati zcela nové,
odlišné ovzduší dobré vule a duvery, které by umož
nilo, .'lby se Evropa dostala konecne do klidnejšíéh vod.

Jen jeho klidu a rozvaze možno vdeciti za ta, že tak
mnoho trecích ploch se ahladila, mnoho hrbolu na ceste
k rekonstrukci vyrovnalo. V dobách, kdy prosazoval
plné placení úctu nemeckým exportérum za nemecké
zboží dovážené do Velké Britanie (1925) - takže brit
ská vláda nestrhovala na základe Recovery Actu 26%
dovozní clo prímo, a konto reparací - bylo nutnO' pre
moci první a težké prekážky, aby byla vybudována du
vera, ztr,'lcená válkou, Po prvém úspechu následavaly
další. V jím vypracované organisaci provádení Dawe
sova plánu bvla poprvé od skoncení války vyslovena Ne
mecku oficieJtne duvera, že bude provádeti rádne tlsta
novení plánu, a vyslovena uznání dobré vule k spolu
práci (v kdnu 1925, tedy nedlouho po stabilisaci meny).
Svým prohlášením na podzim 1925, že stežejním pro
blémem reparací není, zda emecko muže platit. nýbrž
jestli tyto velké prevady mohau b),ti cineny plynule.
aniž by se porušila platební bilance, rozceril hladinu
politickou v západních státech. Ne jednoduchou úlohou
bylo vyrešení problému vecn~'ch dodávek, proti nimž se
bránily domácí prllmysly príslušných státu ze strachu
pred snížením zamestnanosti vlastní výroby - apet
t'edy nutnost vybudování urcité dávky duvery a ducha
spolupráce. Na druhé stmt1'e, když bylo treba, nebál se
a:ni politickéhO' ani verejného mínení Nemecka a verej
ne 've svých zprávách prohlásil, že Nemecko nevyužívá
plne sv)'ch zahranicních pujcek, daných mu na základe
duvery, k produktivním úceltlm, nýbrž že za tyto pení
ze porizuje stavby, na než jest dast casu. Vystoupil
proti rychlému vzestupu V)'dajll na obranu zeme, což
bylo považováno za zasahování do vnitrních moce11
ských zájmu ríše, nebot tato splnila, jak zjišteno kon
trolflími komisemi, odzbroj ovací padmínky a vydrža
vala pouze predepsaný st'.'lV vojska. Nebál se dále ,vy
tknouti ríšskému ministerstvu financí hospodarení,
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které neodpavídalo SmerlllCl:ffi Dawesova plánu. Za
kracil s úspechem prati prílišnému vypLljcavání ne
meckých zemí a abcí v cizine, takže zrízen ríšsk), kan
trolrní argán pri požadavé'tní zahranicníhO' úveru.

Aby jehO' cinnast mohlla bý·ti úspešnau a aby i jehO'
v)'raky mely váhu, musel míti základ, a který by se mahl
vždy opríti. /\ toutO' základnau, kter;l jej vždy kryla,
hyla Vlalll Street. NutnO' si uvedamit, že ad chvíle kdy
DawesLlv pl,án se zacal, uskutecnovat. až dadnes vypu j
cilo si Nemecka v cizine více než I% miliardy dalarLl.
Z taha byly témer 4/5 umísteny ve Spajených státech.
Ponevadž' newyorkská bursa vždy hned reagavala na
jehO' prohlášení., byt s ta prasadit vše. cO'povélŽoval za
r111tnéV zá jlllU rádnéhO' a plynuléhO' pravádení plánu.
ProtO' politické vlivy, které se snažily neka1ikráte za
sáhnO'uti dO' jehO' práce, "e nesetkallY s takav)'m zda
rem, s jakým se pacítala.

A práve tatO' pastupné zadlužavání Nemecka v ci
zine byla prícinau, prac Gilbert pas ledníhO' pul raku
pracovat. na tom, aby již Co' nejrychleji, když stabili
sace Nemecka dospela tak daleka, byJ:a svalána kanfe
rence adbarníku, která by stanavila definitivní výši re
paracních z;ávazldl;l platební schapnost Nemecka a
vypracoval~ kan.ocný rozvrh jeho platLl.

JehO' argumentace byla jednaduchá, avšak úcinná a
obracekl se hlavne do Ameriky. ProtO' jeho nedávná
návšteva 've Spajen:\'ch státech, pmto i opatrný výber
silných a vlivný;ch individualit se ~trany Unie, která
se v mitl1ul)'ch l:etech z opatrnosti v Evrape neangažo
vala. aby pak tím vetší vahau mahlla vystoupiti pri
definitivním rešení jednaho z nejvetších svetavých
probl.ému. Dnes, kdy Amerika investava.1a dO' Nemecka
na I% miliardy dolaru, :má v prvé rade záJem na toOm,
3.by její .investice požívaly co nejvetší jistoty.

Když Gi~bert prasazoval dnešní parížskO'u kanferen
ci, pr;[vil: »Ponevadž nemecký zahl:anicní dluh stále
staup:í.. jest zahrani'cní veritel Nemecka nucen pažada
vati cím dále tím s vetším durazem presné stanovení
kanecnéha razsahu reparacních závazku. ({

Ta jes,t ve strucn)'ch rysech nacrtnutý obraz a pra
gpm c1'ovcka. který jest stále jaksi v pozadí, avšak má
vetší vliv než kterýkali panovník, a který jest dnes
owu, kolem níž se tací osud Nemecka. Tde za staro
a-ng1.ickým heslem: »The first law of God \Vat; O'rc1er«
(prvním zákanem božím byl parádek), a možno ríci,
že již do znaoné míry se mu podarila uciniti z chaosu
pa rádek.

Buduje dLlveru - buduje mír. TJ1ch.

LIT E R A TU'R A A U MEN í

Z. Rykr:

Soucasná situace malby.
Není pochyby, že žijeme v prose. Dokance v jakémsi

hygienickém procesu odornamentálnení, oddeko
racnení a odestéctení. Není vyhnutí, na každéhO' ta pri
jde. A kéž by hodne dlauho ta trvala, abycham se pa
j-ádne vykoup'11i, vysprchovali a vyfratÍrovali ze všech
tech rO'm'1ntických šlupek, které na nás daba nanesla.

10€

Mela-li renezance symbalem lva, gotika draka, deka
dence archidej, poválecný kubismus herinka, mejmež ted
ve znaku vanu. Je to skO'ra veselé, jak se do té vady
lidem nechce. Nejmíií umelcum. Každá kolínská vo
dicka a » jen tak ({namazání je jim dabré, jen když se
vyhnou parádné sprše.

Nejde ku padivu a nic jednaduššíha než o skutec
nast, a pravdu, a takavá je s tím patíž. Chceme-li mlu
viti jen a m'1lírstvÍ, mužeme si vzpomenaut na impresi
onisty, kterí první se razutekli dO' sveta z ateliéravých
šer, štafáží a pós. S bujarým rozohnením se vrhli do
živO'ta, který se jim stal smyslovým pažitkem. Prí rada
se stala intimní událastí a privátním vychutnáváním.
PratO' talik "Snídaní v tráve,', tolik vanav)Tch kytek,
pamerancLl a jablícek. Talik "N edelnÍch odpaledni ({a
"Vyjíždek na rece«. První všední muž a civilist'1, který
se aprel tomuto rozjásání, byl otec Cézanne. Byl téL
první, kdO' si adeprel malovat krásné dívky, paprel
v sabe chut na sametové broskve a krvavé šunky - vy
hrnul si docela skramne a nenápadne rukávy a zacal
stavet abraz. Zacal rovnat farmy, linie a barvy a ve své
velké prostote marne se smžil b),t De1acroi'{em. Je
první, jehož obrazy ztrácejí estetickou vLmi a chut, ale
za ta se pralamují dO'jiných závažnejších sfér: dO'obla
stí duchO'vní aktivity. Cézanne je první, kdO' razpáral
obr,'1z a pátral pa jehO' moderní mechanice. Od tech
chvil zacal býti obraz strajem. Barvy pozbyly mechani
cké živacišnosti a dostalv charakter jakahy anilinov)',
t. j. u mel ý. V zelené barve iri1presianistu mahli jste
se pravalavat jakO' v kypré tráve. v zelené barve Cézan
nove najde váš duch uspokajenÍ v radení a funkcích.
Obraz impresionistický vydechoval jakO' ženské telo,
obraz Cézannltv vvstvdl, ale za ta se zkonstruoval v sa
mastatný útvar, .:; nemž abstraktní výmysl a skutecno
stní form'1 nabyly rovnováhy. Pak na ta prišli dva dia
balici. Jeden se jmenuje Gogh a druhý Picassa. Znava
se rozplamenil údel Cézannuv, u prvníhO' ve vegetativ
ní O'pis vnitrní kreci, u druhéhO' v klawnské, žanglér
ské gesta španelskéhO' zakHnace. Mezi tím a akolo toho
dely-se ruzné ty zajímavosti, kterým se ríkalo "smery"
a které v poválecném vydechnutí vústily v ty známé
empiravé a biedermayeravské -ismy, at jim je otcem
Derain. Vlaminck nebO'Utrillo. Ty, všeabecne vzato, se
celkem obešlv hez Cézl'1nna, a výsledek k dnes
patrný: neda~tatek vnitrní kO'nstrukce a príliš brzká
vnejší nápodobivast vnesly do abrazu narší a nekontro
lovatelnejší libavL1Jicitavau i formální než byla u im
presionistt"t.

Vyplývá z taho, že máme dnes krajinky, figurky a
zátišícka (konecne i v literature není nepodobný stav),
a 'v živote máme Krajiny, Figury '1 Zátiší. Život totiž
svou tvrdostí a neústupnastí prodelává denne tu revo
luci, kterou star)' Cézanne zacal pred 50' lety v ohra
zech, a umení se nanejv)rš zmohlo na snavý a predsta
vov.Ýstav, zvaný surrealism. V živote už dávno se stali
smešnÝmi tak zvaní "citovci ({,už dávnO' zmizely deko
race ,'1"arnamenty, ponevadž jsou nepcArehné, už dávno
se zaclo stavet z betanu, už dávno chcíply pathosy a
extase. Sta\;í-li se dnes dum, staví se jen k tomu, aby
se v nem mahlo dobre, zdrave, pahadlne, prakticky by
dlet; staví -li se mast, staví se prato, aby se pres nej
mohla chodit. Nestaví se domy k tomu, aby pa balko
nech lezly nohaté panny ze sádry ,'1v pokajích prO'samé
záclony nebylo videt, kavárny už nejsou spiklenecké



e jasné, vzdušné a c~sté místnosti, kde se
y a pije cerná káva. Tady už všude nastala
a, o které jsme se zmínili, jen ne v umení.

už tak)' jednu chvíli vol::J1o,že umení je zby
se \'Ja~tne muže vllbec vyhodit. Skutecne,

yhodit. a nic se nesL1ne. Jako by je vllbec ne
I. Ti j3kohy utekli mezi architekty, inženýry
• a umcní se dostalo na pospas ženám a

rají si s ním, ba'ví se s ním a obchodují. Sku
íká míJov~'mi kroky, a umení výtvarné obe-
tetickotl zdí. kterou prekouknout není dovo
uje se tam v pravém opaku k tomu, co se

ote.

trne se k Cézannovi. Ten starý pán mllže nám
dohr)'m ucitelem v methode, což hned tak

nemuže dát. V prvé rade ne onen, který nej
podohen: Picasso .. Musíme si uvedomit, že

t nesmí hS·ti ješte programem a kouzelnictví
rvní i druhé je osobní záležitost, ale my dnes

ohni. anonymní prvky, z kter)Th se má sta
icasso je jiste z tech velik)'ch. kterí si ucinili

dlem SV)'cJl nervll a vybuchovali pak ze všech
bourí ,1 afektll, ahy svet videl a žasl.

. zacínají U)'ti dnes koketerií, pretencios
byly kreditu. Tak zdá se, že i Picasso vlast
"taven mimo vývoj v neobycejne kuriosní
é existence. To neznamená, že by ztratil na
vého zárení, naopak zustane, jako príklad
individualistického rozmachu a gesta v mori

dení o poi:átku dvacátého století. Jestliže
I. že Cézanne poucuje, pak Picasso zárí, vy

paluje. Ty všechny, kterí se sestoupili okolo
pecné a nezodpovedné osobnosti. Jako onen
hádkY, Picasso zlákal malíre. Tednoho k to

eho k 'tomu, tretího k tomu atd. atd., a da-
la tne nikam, nanejvýš do slep)'ch ulicek,
tlivé snaží se vyzdobit pokud možno nej

J vedomiteji, zapomím.iíce na zazdenost v~r
to i nemožnost návratu.

pina . zazden)'ch« tvorí proti pól oné skupine
o které jsme se již zmínili. Je težko ríci,
pravdu ale je nasnade, že cesta techto je
a bezpecnejší, ponevadž jejich vudcové ne-
bezpecní a jsou svedomitejší Picassa .. Vždyt

i. Vlalninckovi, Mattissovi a p, lze prímo
pestují kult své ucitelské stolice, a lekce

m v dávkách primerených a zdraví neškod
to vidím, že jsou dnes malíri, kterí se zarí
na onoho, druhý na tohoto v celém rozsahu
11 Picass'l nejde. Malí Picassové nemohou
"stra celého, ale musí si jeden vzít to, druhý
mít strach a obavy, cím ten zrádný Španel
e a jakou raketu vypálí. Na ty nové ben
zarídí noví malíri. Tak už sledujeme tentO'
ou radu let.

Jde porád o totéž. Individuum umelcovo ne
rv' odvahy odosobnení a 'vyskytují-Ii se dnes
anonymite architekta a o vymírajícím typu
Jako umelecké osobnosti, totéž asi brzo se
eru.

'leží na tom, je-Ii mistr X melancholik ci
perament, my toužíme dnes po skutec
vyjádrené, po její živosti a po její inten-
ího cloveka nezaujme již obraz, který by

byl nekdy i dobrým opisem individuelního zažitku.
Moderní clovek kontroluje, trebas podvedome, každou
sensaci' mírami platnými, požad"l.vky kolektivne udrži
telnými. Soucasn)' nezájem o výtvarnictví u mužll c e
1Ý c h a c i stý c h vyplývá jen z nedostatku životní
plnQsti, která se jim z obrazll poskytuje a nabízí. Ve
ríme, že se obejdou úplne bez obrazu, ponevadž jim
nic nedává, a zbytecne by je pomotal 've lži, ze kter)'Ch
se již chválapánuhohu životne dostali.

Proto voláme znova po st1.rém otci Cézannovi, pn
tom prvním zedníku mezi pány umelci, ponev1dž u ne
ho jest do mnoha procent zodpovedena vetšina otázek)
které už všude jinde jsou vyrešeny, jen ne a ne v mal
be. Tot prícina té »utešené« situace.

Adolf H otfmeister:

Konce dadaismu.
(T r is ta n T z a r a.)

O mrtvých jen dobre,trebaže ješte jsou na
živu. Tristan Tzara je
kapitolou úzce spojenou
s literaturou. Je kapito
lou dadaismu. Dadaismus
jako protilék nudy, která
zaphvila lidské životy,
byl 'vlastne plodem nudy.
Je jejím dusledkem. Li
teratura umírala a stále
jéšte umírá v smrtelné
beznadeji. Musila poro
dit dadaismus. Clovek,
který videl, slyšel, hma
tal, cichal, chutnal tento

~,' prekotne jcdnotvárn~' ži-
vot sveta. jenž zreduko

ván byl zobrazen to.Cící se zemekoulí od vecnosti do
vecnosti, uvedomil si nesmyslnost všech vecí, které
chtely se zdáti v tomto kolotoci vážnými, mouddmi a
vznešen)'mi. A naopak pochopil vážnost, moudrost a
'vznešenost vecí, které se nechtejí zdát, ale jsou ne
smyslnými. Dada je produkt inteligence.

Tristan Tzara je velmi inteligentní pán, Když dne
14. cervence 19J6 v SalJe Waag v Ziirichu cetl poprvé
lVI a ni f e s t pan a A nt i p y r i n a, padl do doby,
kdy vojáci si uvedomovali, že hr.1.bat se v zemi, strílet
po sobe, mrznout a hladovet je blbost. Z tohoto pre
svedcení vyrostlo hnutí, které bylo tak anarchistické,
jak je vrozeno lidskému duchu. Ve Francii zrcadlilo se
v literature literárne, v Nemecku poJiticteji, spojeno
s osobností tak krvavého významu jako je Georg Grosz.
Pres to nemeck~' dadaismus nebyl tak cistý a tak du
chov)'. nebot Nemci nemají tolik vtipu ani tolik potre
by 'vtipu. Století, kterým procházíme, prehnalo svou
dumyslnost a jedin)'m odpocinkem ducha, kterým je li
teratura, mohla se stá:t nakonec jen veselost. Smích.
Nesmysl, který je komick)', jsa klopýtnutím soustavné
každodenní logiky, tak komický, jak porušení mecha
nického slovosledu. Bergson tak definoval smích.

V manifestu dada 1918 vypravl Tristan Tz,1ra
() vzniku dada v roce 1916 v )Cabaret Voltaire« v Zii-
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Tristan -Tzara.

richu: »Stací, že dada je tady. Proc a jak nemá v~'Zl1a
mu. Dada peznamená nic. Dad1. prO' svéhO' tvelrce nemá
príciny a nemá theorie. Musila tu být. « Teige a tom
píše: »Absurdní a idiatské vtipy jsou nutnau patravau
i inteligentního staletí.« A, jinde: »Dada byla vždy
tam, kde žila umení. « Každ:)' si nedovedl uvedamiti, že
je dadaistau. Tristan Tzara se stal z ohramnéha zá
stupu vyznavace! jakýmsi výkanným d1.daistou jakO'
I-Iuelsenbeck, Picabia, Osiris, Kurd, Viereck, Schwit
ters a j. Ve Francii vyrastlá z dadaismu sklenená kve
tina s vyplazeným jazykem. Listy její už apadaly dO'

ruzných tábaru, hlavne dO' surrealistiCkéha. Byla na
nich dnes neuveritelná jména Aragan, Picabi"l, Breton
a ješte Abbé Saupault, který práve vydal svau prvati
nu, své Aquarium (r. 1917). Vydávali casopis, který
dnes za težké peníze sotva vyštauráte u bukinistu »Ka
nibale«. Z té daby datují se také kousky dadaistu ve
Šv:)'carech, v Lipsku a jinde, kdy na pr. usparádali
prednášku ,':1naschvál preházeli císlice kresel, takže da
šlo k zmatku v abecenstvu, stejne 'yyvalali uprastred
pakajné prednášky hraznal~ paniku výkriky: divadla
harí! nebO'namazali sedadla klíhem, takže se diváci pri
lepili a s vytrhanými cáry na zadcích vycházeli s ahram
nými nadávkami. Dadaismus se bavil. Prac ne? Trio.
stan TZ'lra byl jedním z tétO' skupiny. Nejtišší bourli
vá!<. Vídal jsem ha castO' brausit P9 Mantparnasse, ma
léhO', trachu tucn~ha, pastavy jakO' špulka, s manaklem.
Znáte rty táty, který delá na mal~ díte v kacárku
brrrrrrrrrr? Takavé rty má Tristan Tzara. Veskrze
vypadá príjemne. hrazne chytre, až záludne a úžasne
abycejne. V levém 'oku nasí. manakl. Chadí pomalu
s rulmma v kapsách a dívá se jakaby recitaval zacátek
ze svéhO' jednaha manifestu:

"Prohlédnete si mne dobre! -

Jsem blbec, jsem šprýmar, jsem komediant.
Prohlédnete si mne dobre!

Jsem šeredný, muj oblicej nemá výrazu, jsem malý.
Jsem takový jako jste vy! ... «

Pad carau pamlcky dadává: Chtel jsem si udelat
trachu reklamy. A pak sesmutní nad svým asudem.
Padívá se hrazne smutne a unavene: »Kdežta já, cha
melean zmeny vloudení se dO' pohadlných pastaje! --
mnahabarevné názory prO' každau príležitast. razmer
i cenu - delám vždy apak toho, CO' daparucu ji jin:)T111.«

» Dada staví pred cin a nade vše pachybu. Dad':l po-
chybuje o všem. Vše je dada. Neduverujte dada. «

Chtel bych videt pracavat mazek Tzaruv. Musí to být
úžasná, hauževnatá, jemná, tichá a lagická práce a pa
dívaná. Tak ryzí, že potam mu nezáleží na jejím pra
vedení nebo sn':ld proslavení. Naapak rekne celému sve
tu okrídlenau pravdu všech velkých maudrých mužel a
žen:

La pensée se fait dans la bouche. *)
Z téhož egaismu a pahrdání, nebat dada pahrdá

vším, vystavel si Tzara vilu, která davnitr žije, ale
frantu má holou, hrubou zdí bez oken. Vilu, kterau mu
stavel nikdO' menší než Adalf Loos. Mohl si ji pastavit,
ponevadž se velmi bahate aženil a mahl si ji dát vysta
vet ad Laose, panevadž mel talik skepse .'l trpelivasti
k nekanecnému cekání. Ze stejnéhO', dnes již nežijícíhO'
dadaistickéha snabismu, který existuje post festum
jakO' kanec všehO', jako je sn0'bismus komunistický a

,:,) Myšlenka vznil(á v ústech.

snobismus maderní ženy, píše a nepublikuje. Píše a spa
luje své verše . .Ale stal se z neha dnes pakajný pán, ne
bije'se a neuvádí již v úžas lidstvo drzostí hlásat blbast.
Sbírá oceanské plastiky, negerské starožitn0'sti a abra
zy, maje jednu ne z nejvzácnejších, ale jiste jednu ze
sbírek nejkrásnejších del p,úíže.

R0'zhádal se kde s kým, a je taky živa taky se usmí
vá. Dadaismus již dávnO' nežiije, prestaviv se v ruzné
smery rL!zné úcinnasti, ale jehO' verše ci manifesty dl
stanau krehkau vzpamínkau na výbušné matary jar
ních dní. Krajeckau pa babicce, nabitau d0'dnes elektri
nau líbeznasti. JehO' autabiagrafie, vyjádrená v D 0'

dat k u k 7 ma n iI e s t u m, cteném v Galerii Pa
valazkyha v Paríži 19. prasince 1920' v rue B0'naparte,
je celau skluzavk0'u tahO'ta jedn0'denníhO' umení, které
je nesmrtelné, p0'nevadž O'bdaby jehO' p0'tkáváme praste
jen žijíce:

Do dat e k,
jak jsem se stal roztomilým sympatickým
a 1í bez n ý m.

,Sním dlouho. Spáchám sebevraždu 65%. Mám velmi lev

ný život je pro mne jen 30% života. Muj život má 30% ži
vota. Chybí mu paže provázky a nekolik knoflíku. 5% je
zasveceno stavu polovedomé tuposti provázené anemickým
chvením. Tech 59'0 se nazývá DADA. Tedy je muj život

levný. Smrt je trochu dražší. Ale život je roztomilý a smrt
je také roztomilá.

Je to parádní co jsem byl v jakési spolecnosti pitomci!.

bylo tam moc lidí, Všichni byli roztomilí. Tristan Tzara,
malá osi!bka, idiot et nevýznacný pán mel prednášku

o umení státi se roztomilým. Byl ostatne roztomilý. Každý
je roztomilý. A duchaplný. To je líbezné, že? 9 stupniI pod
nulou. To je rozkošno, že ano? Ne, to není rozkošné. Buh
llení na výši. Není dokonce ani v n a u c n é m s lov ní k u.
Ale presto je roztomilý.

Vyslanci, básníci, knížata, princové, hudebníci, žurnalisti,
herci, spisovatelé, diplomati, riditelé, krejcí, socialisti, prin"
cezny a baronky, to je roztomilé.

Vy všichni jste roztomilí, velmi jemní, duchaplní a lí
bezní.

Tristan Tzara vám praví: chtel by delat radeji neco

jiného, ale dává prednost tomu zustati blbcem, šprýma
rem a komediantem.

Budte na chvíli uprímní: to, co vám tady ríkám, je roz
tomilé nebo blbé?

Jsou lidé (žurnalisti, advokáti, amatéri, filosofové), kterí
se dokonce drží jiných forem: podniki! manželství, návštev

válek, ruzných kongresi!, akciových spolecností, politiky,
úrazu, dancingu, hospodárských otresu, nervových otresu,
pro rozmanitost dada.

Nejsa imperialistou nesdílím jejich názoru, myslím spíše,

že dada jest božstvím druhého rádu, které treba postaviti
zcela proste vedle ostatních forem nového mechanismu ná
boženství mezivládí.

Jednoduchost je jednoduchá nebo dada? shledávám se
dosti sympatickým.

Talent Tzarltv je skutecne v jakési lehkosti radit ne
sauradé složky sveta vedle sebe a dakazavat raztamile
jejich saudržnast. JehO' básne jsau prasté, vyprávené
nebo paví dané príhody tisíce a jednaha peclivého ne
smyslu. Je težké napsat dad':1istickol1 básen jakO' Tzara.
T Tzaravi jiste hyJo težko napsat básei'í tak. aby byla
dadaistickou. N ebat 'v literature se snadno napíše, ale
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ede básen podle jehO' receptu, který vyšel
manifest o bezmocné lásce a lásce horké:

napíšeš snadno a rychle dadaistickou
n.

eš noviny.
eš nužky.
reš \' novinách clánek asi té délky, jakou chceš dáti
ni.

trlhneš clánek.

peclive vystrihncš každé ze slov, která skládají
'li dáš jc do sácku.

protrepeš.

m vyjmeš ústrižek po ústrižku a složíš tak, jak jsi
1 ze sácku.

omite oPÍŠeš.
ft se ti bude podobat.

e. básníka nekonecne originelního, rozkošné sensl
trebaže ncpochopeného širokou verejností.

nanejv~'še zlmtení slav" ale precasto docela
nudn~' clánek, jehož nesrovnalosti nepo

tenár mestské nervosy. Vyjde hrícka náhody,
c treha zábavnou, je jen krás0'u, ale není

Úmyslnost je rád. Jednou jsme hráli okolo
é putyky v Praze s Teigem, Krejcarem a Le

em hru na kresleného sekretáre, a vyšli nám
ivní zmetkové, kterým jen málo chybelo do

ch, kde koncí a zacíná umení! Hranice svett\
prostupují jako (lva stíny, že težko verit. Tri

a se sV~'m vlastním stínem splynul v komi
ku, která je hlavolamem, koncícím odsouze
ete mu nekolik hrubství, roztocí svuj mo
O mastné rty se usmejí slazen}'m úsmevem.

že by hylo pár spisovatelll zásobeno z toho,
myslil. Mel jsem dojem, že se tak stále baví,

až nudné, nebo jindy, že se tak nudí, že to je
é. Ale jeho klid, kter~' b)'vá jiste 'temper3.-

pí" tomto stroji umlcených talentll a usmÍv:1
áh'1dne, když je probuzen zájmem o Tristam

lm aktuelnejší a historictejší zárovdí je tento
dál a dál jsme od výkriku:

j blbost' .\ t žije c1ac1a' Dada není literárním
nazdár! I

Tristana Tzary je život cloveka a život psa,
áš život. Paríž usíná Ll nohou m3.lého clo
delat;l, navonená, unavená, umilovaná, opilá
, na plet se prilepily konfety a spirály. Tri

e usmívá. Prišel pozde vecer pred zavre
.• na vernitaž výstavy a dlouho si prohlížel
turu. Ph1 jsem se ho, jak se sobe líbí a ne

se smíchu, když odpovedel, jak ostatne
edeti: ".k me trollve assez sympathi\jue".
ledá"álll jej dosti sympatick)'111.

~eennosti a o cene poesie.
predního amerického kritika "pfedsudky«:)

§ 1..

tylu prosail.:kého, praví Dr. Otto Jespersen ve své
mGnoKrafii »R u s t a s 1 o žen í a n g I i c k é h o

10 všude dosaženo [lozdc, a je treba práce celých

cli autorit 1< vytvorení plynného toku psané

prosy. Ponekud níže ukazuje, že to, co rlká o prose, naprosto
neplatí o verši- že poesie velmi slušného druhu bývá casto
psána národy a jednotlivci, jejichž prosa je práve tak hrubá
-a nepuvabná, jako prosa rekneme novejších amerických stát
níku - a že i tak zvaní Anglosasové z casu Beowulfových,
ras-a barbarská, byli s to, pri príležitosti psáti zpevy nepo
chybne sladké zábavnosti.

Není treba to nijak pracne dovozovat. Pohled na dejiny

každé' literatury dokáže, že to je zdravý názor. A co víc, je
to podpíráno vším, co kolem sebe každodenne vidíme - to
jest, díváme-Ii se literárním smerem. Nekteré nejlepší verše
moderního hnutí, doma i v cizine, byly napsány intelektuálními'
mládaty, která by práve tak nemohla napsati prvotrídní para
graf prosou, jako by nemohla preskociti Matterhorn - dev

caty práve vyšlými ze škol, mladými pustojníky, staršími
tlustými ženami, pokoutními právníky a lékati, novinárskými
zpravodaji, tedy všemi· druhy naprostých diletantu ženských
i mužských. Devet desetin nejlepší poesie svetové bylo napsáno

básníky méne než tricetiletými; a hodne víc než polovina
z toho byla napsána básníky, .kterým nebylo ješte ani dvacet
pet. Básnictví bývá vždy sdružováno s mládím, nebot pojed
nává hlavne o ideách, které jsou mládí vlastní, a jeho názvo
sloví je práve tak mladistvé, jako jeho obsah. Když clovek
slyší o básníku, kterému je víc než tricetpet, zdá se mu nejak
neprirozený, ba i trošicku nestoudný; je to jakoby se setkal
se šedivejícím mužem, který by stále ješte hrál Chopinovy
valcíky a veril ve vyberavé príbuznosti. Prosa je zrejme prís
nejší a zralejší vec. Všichni velcí mistri prosy museli se celá
léta lopotiti dríve, než ji mistrovsky ovládli. Ranná prosa

·Abrahama. Lincolna vyznacovala se pouze tím, jak byla špat

ná; byla retorická a bombastická a plna zbytecných slov;
zkrátka byl to druh poesie. Bylo mu treba mnoha let tvrdého
usilování, než se dotvoril prosté a vybrané prosy svého po
sledního petiletí. A stejne tak Thomas lienry liuxley, pravde
podobne nejvetší virtuos v prosté anglicine, který kdy žil.
Jeho první spisy byly slušné, ale nevýznacné; byl skoro de
deckem, než dovršil svej nádherný styl. A stejne tak Anatole
France, a Eddison a T. B. Macaulay, a Oeorge Moore, a Lord
Dunsany, a Nietzsche a, abychom se vrátili do staroveku, Mar
cus Tullius Cicero. Bylo mi receno, že prumerpý vek mužu,
kterí vypracovali Oprávnené Znení anglické bible, byl více
než šedesát let. Kdyby jim bývalo bylo méne než tricet, byli
by ji udelali lyrickou; takto ji udelali kolosální.

DLlvod pro to všechno není treba hledati daleko. Prosa, jak
koli mocné je její pusobení na vznety, je vždycky založena

v prvé rade na logice, a je proto vedecká;, poesie, at už je
jakýkoli její tak zvaný myšlenkový obsah, je vždycky založena
na pouhém vnímání a je proto nejistá a zmatená. Clovek musí
ovládnouti své city dríve, než muže psáti zdravou prosu; musí
se nauciti podrizovat své prechodné myšlenky myšlenkám
všeobecnejším a trvalejším; predevšlm pak n1usÍ nabýti dobré
»mírY5< pro slova, to znamená schopnosti, odporovat jejich
pouhému Smyslovému lákání.

K psaní poesie, {ež je prijatelná, nebo dokonce dobrá, ne
potrebuje niceho takového. Ztratí-Ii ruce soucasne s hlavou,
je to vlastne zásluha. Píše-Ii o vecech, o nichž každý ví, že

jsou nepravdivé, zpusobem, kterého by se žádný zdravý do
spelý clovek nikdy neopovážil použíti ve skutecném živote,
je to jen dltkazem jeho božské inspirace. Kymácí-li se zpuso
bem dOSlld nevídaným na zemi ci na mori, dokazuje to jen
jeho originalitu. Tak zv. formy verse a pravidla rýmu a rytmu
neciní mu obtíží: skytají mu naopak útocište. Nejsou k tomu,
aby ho mely k porádku, nýbrž proste aby mu dodávaly urci

tého vzezrení, opatrujíce I11U formální razení. když je docela
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mimo rád. Užívati jich, je jako plavati za pomoci plováku.

První slovesná skladba bystrého dítete je vždy nejaká rí
kacka. Zacíná nejakou pošetilou myŠlenkou - jež je jen po
lovinou myšlenky. Kdyby zustalo u prosy, nemohlo by pokra
covat. Ale ke své puvodní hlouposti pripojuje nyní vetu, která

nemá smyslu, ale která, ackoliv je logicky nespojená, zpilso
buje príjemné souznení pouhým zvukem - a výsledkem je
pulcovitý zárodek sonetu. Všechny sonety na svete s výjim
kou nekolika (asi náhodných. které jsou zázrak), mají podíl
na té základní nesmyslnosti. Všechny z nich obsahují myšlen
ky, které by se zdály v prose blbé, a vety, které by znely
neohrabane a nemotorne. Ale v rýmovém útvaru se ta ne

smyslnost skryje. Jako náhražku za chybící logickou spojitost

nabízí smyslovou harmonii. Když to clovek cte, má neurcitý
dojem z plíjemného zvuku, a tak se ta vnitrní chabost prehléd
ne, Je to, abych tak rekl, jako když se clovek dívá na hezké

devce, vhodnc oblecené a nalícené, ve svetle rampy. Ale pre
ložit tu báseií do prosy je, jako když se clovek s tou dívkou
setká a ožení se s ní.

§ 2.

Veliká cást bežného rozbírá ní poesie podléhá podstatnému
omylu. Ten omyl je v tom, že se na ni nahlíží jako na prostou

podstatu, jež se dá vhodne popsat malebnou vetou. "Poesie«,
praví jedcn kritik, "je vyrcení prekypujících citových hodnot«.
"Poesie«, praví druhý, "je pokus ocistiti jazyk od všeho, krome
jeho hudby a jeho obrazu«. »Poesie«, praví tretí, »je vstup do

. jemných, imaginativních poloh«. »Poesie«, praví ctvrtý, »je
pravda, kterou vášeií vnesla živou do srdce«. "Poesie«, praví
pátý, »skládá se z toho, co se zdá, a nikoliv z toho, co je«.
"Poesie«, praví šestý, »je vyjádrení myšlenky hudebním ja
zykem«. "Poesie«, praví sedmý, "je jazyk rozhodné chvíle«.
A tak dále, a tak dále. Všichni odpovídají a prec nikdo od
povedet neumí. Poesie jsou vlastne dve docela rozlicné veci.

Muže to být bud jedna z nich anebo obe dve. Jedna je rada
:-lov. které mají vnitrní hudbu ve zvuku a rytmu. Druhá je rada
myšlenek, jež jsou samy o sobe falešné a které nabízejí citové
a imaginativní uniknutí príkrým skutecnostem denního života.

Krátce (upadám, jako všichni ostatní, do frázování) poesie je
kus utcšujícího výmyslu, složený k více méne smyslné hudbe
- poklepání na rameno ve valcíkovém tempu - veliké osvo

bození tužeb a potlacených dychtení za zvuku fléten, harf,
trumpet, citer a obycejllých houslí.

Jak pravím, poesie muže být bud jedno nebo druhé - la

skající hudba anebo laskající ujištování. Není nezbytne treba,
aby byla obojí. Všimneme si známého príkladu z Othella.

Not poppy, nor mandragora,
Nor all the drowsy syrups of the \Vorld

Shall ever medicine thee to that sweet sleep
Which thou owedsl yesterday.

Smysl tohoto citátu v nejlepším prípade je jiste velmi neurci

tý. Snad aní jediný posluchac ze sta, slyše. jak herec pred·.
náší tyto ·slavné rádky, neprikládá archaickému slovu

»owedst«, které je ílhelným kamenem celé vety, žádného sro
zumitelného významu. Nicméne dojem je úžasný. Citát na
padá a otupuje schopno~t vllímati tak, jako Šubertovo »Dosta

venícko«; slyšeti to - jest smys!ovéhýrení. Clovek, na ne·
hož by to nepusobilo, mohl by stát bez pohnutí pred kathe
drálou. Clovek si snadno vzpomíná na mnoho jiných takových
výbuchu cisté hudby, jež jsou skoro bez smyslu, ale které ne
koneclle okouzlují - v Poeovi, v Heinovi, v Swinburnovi,
v Mar1owovi, ba í v Tennysonovi. Dve tretiny kouzla ze ;tení
Chaucera (když ponecháme stranou rabelaisovskou komedii)
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pochází z pouhého bublání slov; smysl je pro moderního An

glicana nebo Americana casto neobycejne temný a nekdy do
cela neroúešitelni'. Všechna sláva Poeova jako básnika :::1

kládá se na peti krátkých básllích. Z nich tri jsou skoro cistá
hudba. Jejich myšlenkový obsah je z nejneurcitejších. Nikdo by

se neodvážil prevésti je do prosté angliciny. Ba i Poe sám
vždycky myslil lIa ne ne jako na vyrcení básnických myšlenek,
nýbrž jako na prosté vyslovení básnických (I. j. hud~btlich)
zvuku.

Byl to American, profesor f. C. Prescott, který poprvé ve ve
decky zkoumal intelektuální obsah poesie. Jeho kniha se jme
nuje »Poesie a sny«. Její cena je v tom, že zavrhuje všcchnv
obvyklé mystické a romantické definice poesie a snaží se vy
porádat se s vecí v prími'ch psychologických pojmech. Poesie,

praví Prescott, je pouze slovní zhmotnení denního snu, vy
jádrení hýckaného prání, pokus, uspokojiti podvedomé touženi
tím, že se rekne, že toužení je uspokojeno. Krátce, poesie
predstavuje smelé úsilí obrazotvornosti uniknout z chladných
a studících skutecností, které nás svírají - ukonejšiti vráscité

a horecnaté celo krásným žvastem.

O tOIl1, jak vlastne ten krásný žva:;;.t vypadá, je možno se
tak dokonale pouciti tím, že otevrete namátkou nejbližší knihu
veršti. Myšlenky, které v ní naleznete, je možno rozdeliti ve

dve hlavní oddelení. První se skládá z po~rení objektivních
skutecnosti, druhé z poprení subjektivních skutecností. Ukáz
ka prvního druhu:

Buh je na nebesích

a vše je dobré na svcte.

Ukázka druhého:

Jásám jsem pánem svého osudu;
já sám jsem vudcem svojí duše.

Jest 1110]1 snahou dokázat, že všecka poesie (když zapome
neme pro okamžik na její cenu hudební) muže být rozložena
v jednu nebo druhou z techto strašlivých pitomostí - a že
podstata jejího charakteru je v tom, že se smele posmívá tOI11U,

o cem každý dospelý clovek, který premýšlí, ví, že je to
pravda. Básník, predstavujeme-li si o nem, že je uprímný-, je
proste clovek, který se zbavuje všech hruz života na tomto
svete a stejne všech obtíží, které mu zpusobuje jeho vlastní
vnitrní slabost tím, že je detsky popre. Je to dobre známo, že
láska je vznet, který je skoro tak pomíjivý jako vejce - že je

biologicky nemožno, aby muž truchlil pro ženu více, než ne
kolik krátkých let? Pak básník to vyrídí tím, že ujistí své dev
ce, že ji nicméne bude milovat lI<lvždy - a co víc, že ji zaru
cuje svi'm cestným slovem, že ona jeho bude do smrti milovat.
Je snad stejne všeobecne známo, že na svcte není niceho, co
by se podobalo spravedlnosti - že dobrí jsou bezmezne mu
ceni a že zlí si volne žijí a že se jim dobre darí? Pak tedy
básník složí dílo, v nemž poveruje Boha tajemnou a nepocho
pitellloll theorií zákonodárství, v níž mucení dobrých je neco
jako výraz zvláštní prízne, která se jim udeluje za jejich do
brotu. Je snad stejne l-ozhlášeno, že žádnému zdravému clo
veku se nelíbí uvažovati o vlastní nevyhnutelné smrti - a že

dokonce v cas války, kdy jsou chrleny vznety, které mají za
krýti tnto skutecnost, že každý voják doufá a verí, že on osobnc
unikne? Pak básník, když se byl nejdrív peclive ukryl pred

bombami, hotoví sloky, v nichž prohlašuje, že sám osobne
je vší tako"é slabosti dalek - a že sám s rozmyslem bude
hledeti vs trít.: schuzce se smrtí, a že se bude smát ha-ha, až
ho strela najde.

Pra vá povaha pi tOJnosti takto slavnostne vystavené záleží
li veliké míre ovšem na soukromých predsudcích a tužbách
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prijeti, jakého se jí dostane, záleží tím samým
ukromých predsudcích a tužbách ctenárových.

tak tcžko shodnouti se o prednostech urcité bás-
ti e o její schopnosti ukonejšovat. Máme clove

tf pouze po živocišných rozkoších nejakého mo
I jemu, je-Ii Americanem, "The frost is on the
lnená tykev,), je vznešenou básní. Jsou lidé, kterí

dostali viibec z viditelného sveta a aby krá
lodelo\'~-ch: ti si libují jenom v mystické poesii

Thompsono\e a Yeatsove a ostatních. Jsou lidé,
proti špinavému kresfanskému pojmu nesmrtel
y mela být vecnost, trávená tfepotáním krídel
zbožn~'ch hokynáru a olejárských biskupu: ti

záchranu v nádherném rouhacs.tví Swinburno

cloveka, abychol1l už skoncili své príklady, je
ménecennosti užírá srdce, a který je posedlý

ukázati se svetu v hrdinské podobe: takový
lit k plnozvucnému chvastounství Kiplingovu,

uchýlit k necemu jemnejšímu, k nejaké básni,
bacstvl je ukryto uIheleji, rekneme k básni "Až
ri tiny Rosscltiové. Mnoho lidí, mnoho komplexú,

tužeb. Sdružují se ovšem ve skupiny; je-Ii sku
do ti veliká, je básník predurcen, aby se stal
Je snadno vysvetlena Kiplil1gova velká sláva

ecnérn. Obracel se k lidskému typu, který je
t pu sentimentálním - to je, obracel se k typu

ychloubacskému, k hrubiánskému typu, k typu
• Mérne príkre receno, k typu chlapeckému. My
byli svého casu kiplingomaniaky. Já sám jsem

Imi nad~eným, když mi bylo sedmnáct, a napsal
levýmluvných rad veršu podle vzoru »Tommy

tllIe jsme byli však nadáni schopností pozorovat
tali jsme se z toho válkou anebo rostoucími lety.
I kdy už netoužíme býti hrdiny a kdy hledáme
d dokonce nadeji v rychlé vyhasnutí. Pak se obra
urnovi a .Zahrade Proserpinine" - více faleš

~ce libozvucného hraní, nové kliukavé predstí
sladké ve dnech stísnenosti!

4Ilby cloveku v poesii poskytují znamenité pro
du jeho vnitrních dychtení a lehkovernosti. Hud
bo kritický smysl, a clovek se priznává k hýc

I které by s rozhorcením odmítl, kdyby byly

ntmi slovy. Pravím, že hýcká ty myšlenky.
t6 je nedobrovolne trpí; možná, že jsou proste
dMictvím po jeho barbarských predcích jako

, Premýšlejte o básních, jež se vám líbí, a
mnoho takových intelektuálních zkamenelin - na

terým se v žádném prípade otevrene nehlásíte
IUcméne pusobí zvláštní radost. Kladu se sám

O první príklad. Libuji si v sonetu »Slzy" od
orth Reese, Americanky, která by mela být
Je. Obsah básne prepsaný v prose by me roz-
e rozzuril. Není cloveka v celém krestanstvu,

méne kresCanem než já. Ale tady práve ruka
tá za krk. Moji pohanští predkové byli obrá

t f v roce 1535 a zustali v té víre až skoro do

leti. Povšimnete si ted nákladu, který nesu;
let kresCanství a pred tím tisíc nebo více let

ých bohu - t. j. nejmíií dvanáetset let ne

nesmrtelnost duše. Je to pak nejaký div, že
o natelnou hudbou jednoslabicných anglosas

ny Reesové, moje vedomá víra je ukolébána

taJfe tak mé podvedomé víre možnost prova
tcb poverách?

poranitelnost takovými poverami je velmi

malá a má snahu zmenšovat se tím vic, clm víc mi pribývá
let a moudrosti. Jak jsem rekl, jeden cas odpovídalo mé srdce
zvýšeným tepem na Kiplingovo tlucení na buben; pozdeji

u mne nalézal ohlasu vyzrálý romantism Tennysonuv,; nyní
je treba jednoho z ryzích a základních mámení lidské rasy,
ab~'ch byl pohnut. Ale pokrok nepokracuje bez prerušení; má
mezihry. Jsou dny, kdy každý z nás zakusí neco, jako výlet
do minulosti a Hací se k drívejšímu úseku vývoje. A to jsou
takové dny, kdy dospelí lidé se shroutí a rozpláci jako deti.
Tehdy hrají hry anebo pozdravují vlajku anebo se zamilují.

Tehdy jsou v nálade vnímati poesii a utešovati se z jejích
zrejme nepravdivých slavnostních ujištovánÍ, Opravdu civili
sovaný clovek, když je celý svuj, necítí žádného potešení,
když slyší nejakého básníka ujišfovat, jako Browning ujištoval,
že tento svet je dokonalý. Takový canc nejen že se mu nelíbi,
urcite ho uráží, jako ho uráží blbý clánek v novinách; dráždí

ho, že se setkává s tolikou tupostí v krestanstvu. Muže se mu
to však líbit, když je opilý, anebo když trpí nejakou zlou ho
reckou anebo když vráv'orá pod tíhou nejaké veliké pohromy.
Tu, jak pravím, vývoj se zvrací a clovek se sesmekne zpet do
detství. Pak jde k básníkum stejne jako jde k ženám a k theo
!ogii. Práve ty nejvyšší rády lidí snad nikdy netrpí takovými
nemocemi ducha, anebo když jimi trpí, nikdy se jim nepodá

vají. To jsou lidé, kterí jsou tak skrz 11askrz civilisováni. že.
ani nejostrejší útok na jejich city nestací, aby zbavil jejich
rozum vlády. Takový muž byl Charles Darwin. V jeho životc

nebylo jediného okamžiku, kcl1r by hledal náboženské útechy, a
nebylo jediné chvíle, kdy hy se byl obrátil k poesii. Díval se
vlastne na všechnu poesii jako na hloupost. Jiní prvoradí mu
žové, citlivejší k možné hudbe, kterou obsahuje, hledí na poe
sii s méne urcitým odporem, ale nikdy jsem neslyšelo žádném
opravdu prvoradém mu'ži, který by mel nejaké trvalé uspo
kojení z jejího obsahu.

Poesii vyrábejí a v ní si libuji lidé, kterí ješte uedospeli
zralosti. f~ímané meli tucet básník!"1 prvoradého nadání dríve

než jediného prosaika, který by jen ncco umel. Stejne An~li
cané. Stejne Nemci. V naší vlastní dobe jsme svedky toho,
jak cernoši z jižních amerických státu vytvárejí náboženské
a svetské verše takové jakosti, že je od nich bílí prebírají, a

pri tom pocet cernochu, kterí prokazují slušný prosaický sloh,
je velmi malý a není tu žádné známky, že by vzrustal. Podobnc
bíJí autofi americtí vytvorili behem posledních deseti nebo
patnácti let veliké množství velmi slušné poesie, pri tom však
jakost národní prosy zustává velmi špatná, a Americany, kteri
mají vybranejší prosaický styl, bylo by možno spocítati na
prstech obou rukou.

§ 4.

Doposud jsem mluvil hlavne o obsahu poesie. Ta ve své po
vaze jako druh hudby je zretelne znacnc úctyhodnejší a obrací
se k daleko vyššímu okruhu ctenáru. anebo alespon k ctenári,
jehož duševní stav je daleko jasnejší. Schopnost Pl() hudbu 
címž myslím melodii, harmonii a zneJlí -- objevuje se v historii
každé rasy pozde. Divoch chápe rytmus, ale je naprosto ne
schopen opakovati nápev v kterékoliv pochopitelné škále.
Cernošští nádeníci na americkém jihu, o kterých se všeobecne

myslí, že jsou velmi hudební, jsou vu skutecnosti jenom ryt
mictí; nikdy nevymýšlejí melodii, nýbrž pouze rytmy. A be
loši, na než hlavne pusobí jejich barbarské tanecní zvuky, jsou
na stejné úrovni kultury jako oni. Rekové, kterí zbudovali Par

thenon, nevedeli o hudbe nic víc, lIež prase o predurcení.
A opravdu nebylo to drív než až za renaissance, co hudba,
jak ji známe, se objevila na svete, a nebylo to drív než pred
dvema stoletími, co dosáhla vysokého stupne vývoje. V dobe
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Shakespearove hudba v Anglii se zrovna sbírala na nohy; za
casu Ooethových pricházela práve v Nemecku k plnému roz
kvetu; ve Francii a v Americe je dosud ve stavu divošském.
Je to tak nejmladši umení a nejobtížnejší a tudíž nejvzneše
nejší. Každý zdravý dvaadvacetiletý mladík dokáže napsat
prijatelný sonet nebo navrhnout obyvatelný dum, nebo na
kreslit kone, jehož nikdo nebude považovat za automobil, ale
dríve než bude moci napsat treba i špatný houslový kvartet,
musí projíti dlouhým a namahavým cvicením, práve jako se
musí drít a lopotit po léta, dríve než dokáže psát pi·osou, na
které se okamžite pozná, že to je prosa a nikoliv rada pouhých
slov.

Cena takových velikých básníku jako Shakespeare neni
v obsahu jejich poesie, nýbrž v jejich hudbe. Obsah Shakes
pearových her ve skutecnosti je casto detinský a nekdy do
cela nepochopitelný. Nebylo treba žádných posmevacných
esseJí od Oeorge Bernarda Shawa a Franka tlarrise k doká
zání. této skutecnosti: je to zretelné z textu. Clovek kysele
beduje pri pohledu na generace pedantú, uvažujících o otázce
tlamletových duševních pochodú, prostá skutecnost je, že Sha
kespeare mu nedal o nic víc duševních pochodú' než se deje
v hlave biskupove, nýbrž ho proste užil jako vhodného nátrub
ku pro trochu nejjemnejši hudby, která byla kdy prevedena ve
slova. Pomysleme si, žc má všechen pekelne bystrý cich ta
kového Nietzscheho, a ta hudba zustává nezmenena: pomy
sleme si, že je stejne blbý jako vyslanec, a hudba zústává.
Ale tak, jak je notována na jevišti herci, poesie Shakespearova
obycejne ztrácí obsah naprosto. Clovek nemúže prijít na to,
co praví Cabotin: clovek múže pouze pozorovat, že je to krás
né. V Shakespearových hrách jsou celé reci, jichž smysl není
znám ani ucencum - a které pri tom neprestávají býti oblí
benými, a zasluhují toho. Shakespeare meL by být tak razen
mezi hudebníky vedle Beethovena. Rád bych vedel, co by
dokázal s prosou? To si neumím v mysli rozhodnout. Jednou
verím, že by byl psal prosou tak dobrou jako Dryden, a jindy
zacínám mít strach, že by byl vytvoril neco tak špatného jako
prosa Swinburnova. Mel sluch, ale nedostávalo se mu logi
ckého smyslu. Poesie uciní dost, když okouzlí, však prosa
musí také presvedcit.

Nezapomínám ovšem, že je také rozhraní, kde je težko ríci
o té neb oné skladbe, je-li to prosa nebo poesie. Lincolnúv
Oettysburgský proslov pokládá se všeobecne za prosu, a prece
já jsem presvedcen, že je to poesie. A co víc, je jako taková
ctena a obdivovaná velikými zástupy amerického lidu. Je to
témer dokoualý príklad utešujícího, však nezdravého ujišfo-.
vání, podaného zcerenými a hypnotisujícíl11i slovy: po preve
dení do prosté anglictiny výcet skutecností v nem rozesmál
by dokonce i pisatele školních dejeprav. V podstate však po
tvrzení nalezneme spíše v posluchacích než v básníku. Jestliže
posluchaci jsou prirozene rozumní a v strízlivé a kritické ná
lade, žádající zdravý rozum a dúkazy, pak témer všechna
poesie stává se prosou: jestliže však naopak jsou od narození
chorobne citoví, anebo jestliže už vypili nekolik sklenic, anebo
jsou-li zamilováni, anebo jsou-li v nejaké jiné mekké a dilVe
rivé nálade, pak i ta nejhorší prosa, obsahuje-li jen drobet
konejšivého popevku, stává se dojímavou poesií.

V krajnostech však ovšem máme nepochybnou poesii a ne
vylécitelnou prosu, a není težko ten rozdíl rozpoznat. Prosa
je proste zpitsob psaní, v nemž autor usiluje, aby jeho výroky
byly prijaty jako pomysli telne pravdivé, i když se týkají vy
myšlených osob a príbehú. Obrací se k bdele uvažujícímu clo
veku, který je pri plném vedomí. Poesie je zpúsob psaní,
v nemž autor pokouší sc odzbrojit rozum a zpttsobit citové
"zrušeni, cástecuc pfcdvádením obrazu, které budí mocný
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ohlas v podvedomu, a cástecne pouhým šumem a· blábolením
slov. Poesie se liší od prosy zvláštním duševním postojem 
post()jem sebeklamu, popírání skutecnosti, ríkání toho, co není
pravda. Je to v podstate úsilí vyhnouti se horkým životním
skutecnostem, kdežto prosa je v podstate nástroj k jejich od
krývání a vystavování. Jakmile neco nabývá doslovného vý
znamu, prestává to být poesií: jakmile to nabývá schopnosti
presvedcit dospelého a dokonce strízlivého cloveka v hodinách
mezi snídaní a obedem, je to nepochybne prosa. '

Nepravdivost prostupuje všechnu poesii dobrou i špatnou.
Nalézáme ji i v té nejlepší poesii, kterou doposud svet vytvoril,
t. j. v plnozvucných básních židovských Písem. Starovecí
lidé byli úžasní básníci. A co víc, byli bystrými psychology
a tak· vedeli, o schopnosti poesie presvedcovat a okouzlovat
duverivé mysli - jnými slovy o její schopnosti omamovat po
sluchace do té míry, že ji bere doslovne tak, jak by mohl pri
jímat nejholejší prosu. Toto nebezpecí, jež chová. poesie pro
posluchace, kterí· na sebe dávají lehce pusobit, je príliš málo
ocenováno a chápáno. To je práve Široce odpovedno za to,
že precitlivelost stále trvá na svete zrejme urceném výhradne
k výrobe. cyniku. Pravdepodobne je také hlavne odpovedno
za to, že kresfanství prežívá navzdory tvrdé souteži, s kterou
se setkává v jiných náboženstvích. Theologie kresfanství 
to je jeho prosa .- není zajisté o nic více presvedcující, než
theologie pultuctu jiných náboženstev, které možno vyjmeno
vat; je ve skutecnosti mnohem méne presvedcující než theo
logie rekneme na príklad budhismu. Ale poesie krestanství je
nekonecne štavnatejší a krásnejší než poesie kteréhokoliv jiné
ho náboženství, o nemž kdy bylo slyšet. V jednom z Žalmu
je více líbezné poesie než ve v~ech nekrestanských písmech
celého sveta dohromady. A co víc, tato poesie je v obou zá
konech, v Novém jako ve Starém. Kdo by si umel predstavit
kouzelnejší básen než je ta o Díteti ve chléve? Ta okouzlovala
svet skoro po dva tisíce let. Je to prosté, vybrané a presved
cující. Její síla vzbuditi pohnutí je tak veliká, že v našem ve~u
je na dne plné poloviny laskavosti, romantismu a lidské rozci
tlivelosti, jež prežívá v krestanství.

Jednou, když jsem se prooral šedesáti nebo sedmdesáti svaz
ky špatných veršil, nazval jsem se sám clovekem, který ne
návidí poesii. To bylo a je nesmyslné. Pravda je, že se mi

poesie líbí stejne mnoho jako každému druhému, když jsem
v té nálade. Ale v jaké nálade? V nálade, abych to rekl ne
kolika· slovy,' rozumové a duševní únavy, v nálade vzpoury
proti neJozrešitelné hádance bytí, v nálade znechucení a zou
falství. Pak poesie je znamenitým lékem. Nejdrív její sladká
hudba ukolébá, a pak její umelé predvedení krásné nepravde·
podobnosti ukonejšuje a poskytnje úlevu. Je to únik ze ži.vota,
podobne jako náboženství. jako nadšení, jako zahlédnutí hez
kého devcete. A k pouhé smyslové radosti z toho, k pouhému
nízkému požitku, že se clovek na chvilku dostal ze sveta, pri
stupuje, jestliže je to pqesie dobrá, neco daleko lepšího, neco,
co se naprahuje do oblasti rozumna, t. j. ocenení dobré práce
umelecké. Porádný sonet je skoro tak potešující vec jako do
bre napsaná fuga. Ptivabná lyrika obratne napsaná má všechen
technický puvab jemné práce rezbárské. Myslím, že je to od
borné mistrovství, které nejvíc na svete obdivuji. Brahms mne
okouzluje, ponevadž znal dokonale své remeslo. Líbí se mi Ri
chard Strauss, ponevadž je pln technické vynalézavosti, pro
tože je mistr ve svém remesle. A kdo kdy slyšelo lepším od
hOJ'ném mistru než byl William Shakespeare? Jeho hudba byla'
znamenitá. tlrál skvele na všechna obycejná vzrušení - a
s jakým výrazem .. Ne, nejsem clovek, který nenávidí poesih
Ale i Shakespeare se mi nejvíc líbí nikoliv za cilého rána, když
cítím, že bych dokázal každou i::ertovinu, nýbrž za smutných
vecerit, l(dy me zlobí staré rán " a kdy nejaká vrtkavá kraso-



o ranách,- které nebolely.

Clenové našeho národa bojovali neobycejne energr
cky proti tomu, aby byli posíláni do prvních rad. Po
stavil se tedy na odpor nejen ideove celý národ pod
odbojnou vl'ajkou, s mužnou myšlénkou namírenotl
proti Rakousku - ale bojoval také každý jednotlive
za svoji osobu, jilž chráni.) pred prvou linií. Až ted
budu vypravovat, jak se to provádelo, mnohý z cte
náru si možná vzpomene, že On sám, nebo jeho kama
rád to nastrojili jinak, treba i lépe, Já jen vybírám
z každého druhu prípad jeden, který Se mi práve zdá
nejzajímavejším,

Hned na zacátku, když jsme v tom ješte neume:i
chodit, prinesli k nám do Brna, prípad zástre1u bricha
Ani jsme si na neho netroufali sáhnout, na chudáka,
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hodil. Kdyby byl k tomu ješte rozvazny, pockal by
s tím kamenem, až co mu ješte reknu na obranu,

Bylo to v dobe, kdy jste všichni byl,i naši pacienti a

kdy ve vás všech byla malá dušicka; srdce pak ote
vreno dokorán. víc než ústa od hladu. Snadno se lékar

mohl podívat tak hluboko, jak práve dovedl. Když si
k tomu získal ješte dllvery, tu zbyl jen krok ke zpo
vedi a 1iezklamal-li dllveru' pacientovu, nemohl mil
odeprít rozhrešení. Je v tom mnoho pravdy, 7.e lékar
vidí cloveka v jeho nahé slabosti, advokát v celé špat
nosti a knez v celé hll()ll"posti.Vysvítá z toho také ve
liká výhoda, kterou máme pred svými konkurenty,
V nemoci obycejne povolují všechna tlumidla, spole
censká, kastovní, ba i tak zvaná morální - a ,l'ékar vidí

pred sebou duši, rídící se témer jen životnými pudy,
A tem všern vcele stoj'Í vudce, pud všech PUdll - pud
zachování života. Filosofové to vyjadrují krátce: Nej
vyšší cíl života je žíti. Stej:ne jako v chorobe, tak pri
jiných pohromách, hlavne hromadne lidstvo postihu
jicích, oživne neodol,atelnou silou tento pud. Ve sve
tové válce nikdo jej tak casto necetl v lidském oku, jako
práve zase lékar, Pronikal bytostí jedincovou tou n1e
rou, že jej pripravil precasto o rozumovou soudnost.
Viclei jsem odvážit se cloveka tak daleko, že pokusem

zachrániti se pred prední J:iniiísám u'trati11 svuj život.

Jak se každý horecne vyhýbal ohni, a jak se nikomu
nechtelo, nakonec ani nejvetším fanatikum, je dosta
tecne známo, méne snad budete vedeti, o cestách a pro
stredcích, jež pred službou venku mely chránit. Podo
t),kám hned, že užívány byly všemi národnostmi bez
rozdílu, cástí hned, temi ostatními teprve pozdeji.
Kdyby byla válka trvala ješte déle, došlo i na; svaté,
Samozrejme nechybeli ani Nemci, jenže se jako expo
novaný cinitel války nikdy k tomti nepriznali. Pozdeji
nám toho ovšem nebylo už treba, melli jsme tak bohaté
L?kušenosti, že nás nebylo možno klamat. Náš clovek
se totiž našinci obyc~jne záhy prizrt:l.l, a tak jsme zí
skali svoje zkušenosti a já. zápisky, z nichž chci práve
nekolik zajímav)'ch episod vyjmouti.

*

PreL F. Tefuller,

P R Á C EAD A

I prál'e vrátila soubor mých vlastnorucne podepsaných
vydání, kdy úcty se kupí na mém stole a kdy jsem

k\lcený, abych pracovaL Pak si namíchám silný dou
I ctu poesii.

jsem pred casem v Prí tom n o s t i, jak lidé
ráYtm odsuzují veškeru bolest; dnes k tomu

pripojit lícení, jak ji nekterí ve válce vyhledávali,
ni dokonce platili, Radil mi prí,tel, abych o tom

. Mohl bys tím podlomit vetev, na níž v Evrope
- morální sílu naší armády, To je predne

veliké mínení o moci clánku, a pak tomu nechci
mím verit, že bychom v té Evrope nesedeli na

jiném, Což se casy nezmenily? Nesmel by ani

jeVteríci vel~ký Bolzano v Praze, aniž by musi'l
se: Pri jde c a s, kdy v á I k a, t a t o n e
ln á s na h a o d u k a z p r á va mec e m,

e všeobecne v opovržení? Muj úmysl
ost)', Rád bych také se stanoviska lékare osvetLil

í bídu svetové války a ukázal smešnost každé
, hn;lt nekoho proti vilIi do válecného ohne,

~ny svetové války daleko ješte nejsou skonceny
~ h hledisek Mlcí ležký prilmysl, velké bankovní

ya mnoho jin)'ch, kterí všichni na tom mají zá
aby rozsudek nebyl ješte vynesen, Také ani jed-

lékari nenapadlo, aby napsal plaidoyer tak. jak
j v srdci musil odnést. mel-li je ovšem otevrené,
ri cerpali vlastne z války jen pro svoji vedu, Na-
ou radu nO\~'ch prístrojit na polámané a zkri
údy a hledali marne v tom pareništi mikrobLt
ého prostredku proti nim a pak o tom napsali

1cnihomy. T já jsem zacal v jedné ze svÝch prací:
tému materiálu válecnému vdecíme, .. Jak smcš

zní proti tomu všemu zklamání, jež nás lékare
. Jak trpko mi bylo, když mi poslali znovu do
jína, kterého jsem po prvním zranení cdý rok

plastick)'mi operaoemi dohromady. Pak mi ten
• hoch psal ješte nejaký cas, až pak už nepsal
u. Kdo mi pak zazlí, at jsi kterékoliv národnosti

v nemocnici v Bme Poschmanna vedl kole~

ie jednorocáku a klidne hlásiJ., že je pokoj prázd
e to prímo groteskní, že On by byl vyplnil po
t, na niž prísahal - kdyby ty hochy bYl' poslal

, ~ a já tím, že jsem šlápl na svoji. povinnost
bláta podvodu, jsem jim možná zachoval život.
se smeje jízvám druhý, kdo sám ješte rány
"I, a kulhav)' se snáze ohne pro kámen, aby jím



PHtomnost-

a lécil'i jsme ho hJIady: Tím spíše, když nám roentgen
ukazoval ruskou kulku nekde v briše. Rána vstreLná
se však nechtela hojit a tím vzniklo ve mne podezrení.
Kontrola roentgenem zatlm dokázala, že kulka priro
zenou cestou byla odešla, ale rána stále zustával'a ote
vrena. Tu jsem na pacienta uderil prímo a za slib po
moci se mi vyzpovídaL V bramborové kaši polkl rus
kou kulku a ránu vstrelnou si vypálil cigaretou; videl
totiž na fronte, jak se opatrne zacházel'O se streln)'mi
ranami bricha a nebál se ani toho hladu. Jakmile se

rána zacala cel:it, pomáhal vždy trochu cigaretou. V)'
sledek konecný byl.: Superarbitrace na srllsty v briše,
sll1žb::tC. Sebevedomí mne vyzdvihlo na detektiva, po
vzbuzovaného prvním velkým úspechem.

Užívání vnitrních lékú v dávkách jedovatých bylo

velmi rozšíreno. Byl'Y tak vyvoklvány nejcasteji poru
chy srdce, žloutenky a zánetlivé stavy ledvi,n, a to
všechno se zapíjelo ješte kulturami bacil~)vými. To
nám lékart"un 'bylo ovšem vetši:nou známo. Jednalo se
obycejne o prechoslné ÚCil1lky,až na prípady soustav
ného uhíjení organismu clf'lším užíváním jedú. Tu

jsem casto videl vrakY.lidské, udržující se s namahou
na »C«. kterí prošli i ohnem Stejskalova konstatýrun
kll ve Vídni a v,etšinou ješte dnes trpí na následky
svého pocínání. Bájecne se meli proti nim tak zvaní
baciJlentrégri. Na frontu ce báli je pustit, jíst moMi
treba klobásy se zelími, když nekoho na Morave meli,
a vypadali pak deset let predválecne, na nejvetší zlost
Teisingerovu. To však jsou známé historie, nechci se
jimi, zdržovat. stejne chci pominout prostredky, jimiž
bráneno byl'o hojení ran. Mezi nimi nechybel ani že
nou težce sehnaný švýcarsk)' s5"!" (musil být pravý),

vyskyH se i :konskÝ"trus a prevládaly rostlinné jedy.
Chci, hned prej'ít k prípad LIm, které mely sloh.

V Cechách hylo nekohk škol, v nichž se ucili vojáci
za peníze nebo jen pro dobro veci simulovat epilepsii.
Tyto školy fungovaly bezvadne a nebyly nikdy pro
zrazeny, tak dovedl~ k sobe tenkrát drž,et naši lidé.
Meli j. me na operacním _ále vojáka. který ješte .p0
prevratu simuloval za dve koruny záchvat tak duklad
ne, že se mu vedecky nedalo nic vytknout. Kde Se to
mu naucil. to neprozradil ani za velké peníze. Pozdeji
vznikla v Rakousku již neduvera k epileptikLlm, a do
br)' mllj znám)', v civilu odborný ucitel, musil simulo
vat záchvat na l'atrine. Hrozný pohled, který ubožák

po záchvatu sk)'tal, zaplašil každou pochybnost, a pu
stili jej z fronty.

Ješte více 'energie bylo treba vynaložit na simulová
ní šílenství. I tomu jste se m(\hli naucit v Praze. Pri
tom platilo staré prísl'oví, že jen síla vLue delá cloveka
velikým. Simulovati .šílenství je nec>bycejne vycerpá
vající a vyžaduje individualit velmi silných, mají-Ii vy
trvat a neprozradit se. Menších poku~.u bylo hojnc 
na príklad dávat najevo nenávist k z,]iatým límcum a
strhovat je pánum s krtku, vydávat Se za cínského ci-
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sare a požadovat patricné pocty od dustojníkl\ vojín
Nemrava. konecne sem patrí i Svejk. Všechny tyto po
kusy byl,y :nakonec prece jen obycejne marné -a nekon
cily úspechem, nestacila pravidelne síla. Mohu uvésti
zajímav)' prípad, kter)' jsem pojmcnova,1 ve sv)'ch zá
piscích gumov)'m mužem. Kdykoliv hylo vyvoláno
jeho jméno, vždy udelal ve vzduchu premet, stejne na
marodce, jako ráno v rade pri raportu a neochabl ani,
když ho vojáci volali, z legrace. Když se se mnou lou
cil, osvobozen po pos,ledním kozeJei pred superarbitrac
ní komisí, stiskl js,em mu ruku, podíval se mu do ocí
a rekl: A ted, Pechácku, už kotrmelce nedelej. A ne
ndela1. Levá spojka Slavie .imulovaJa na Kar.1'áku ší
lenství a chytala hvezdy, Mars, Jl1pi,ter i Venuši a do
cely nikoho nechtela pustit. V nec1e1'ipotom, co jej pu
stili na r,evers domu, hráli už na Letné.

Podobné školy, jak jsem se o nich zmí,nil, byly také
hojne rozšíreny v Polsku, kde se také mohli nauc~ti
vojáci zplls'Obit si výhrezy konecníku, zkriveniny P:l
tere, kyclí se znacným J-"ulháním a podobné pekné veci.
A 'lU jsem na vlastní uši s'liyšel, jak ti lidé v nouzi vše
chno prozradili, takže jela z Vídne komise zatknout
celou školu u jednoho holice. Zatím však už prišel
nov)' šlágr, bylo to na konci roku sedmnáctého. Injek
cemi dráždivých látek pod kltži vyvolávány byly hni
savé zánety podkožního vaziva, casto pohríchu i hlub·
ších vrstev. Nová metoda došla neobycejné obliby,
takže dojely casto celé v-laky domobrancll se stejnými
flegmonami domll na žne. Mne se heze všeho priznali
nekterí, že chochl po vtaku desátník se stríkackou a.
rozdflval injekce za sk)'vu chleba. desetikorunu, ale
také za uprímnou prosbn. Práve na oddelení ve Vídni,
kde jsem plIsobi,I', hyl koncentracní tábor všech poško
zencl\ a pro tyto flegmony nám ovšem brzo místo ne
stacilo, ac nám vetšina lékartt prípady vlthee neposí

lala. Postup našeho profesora pri zjištování v~;thknu
tého prostredku byl jednoduchý - onemocnelá tkán
byla vyríznuta a všichni lékari mnsilli k ní cichat. Snad
po ovšem mohli poznat, co bylo vpraveno pod klIh,
benzin, petrolej ci terpent)'n. Že jsem se tehdy poprvé
nedohodl se svým šéfem, 'na tom mel vinu muj nos,
který cítil vždycky neco jiného, než ostatní kolegové.
To by,lo ovšem mrzuté, ponevadž takový nejednotný
protokol nemel pred soudem ceny. a proto mi pozdeji
už ani nedáva.Ji cichat. Našla se však pomoc jiná, meli
jsme ve Vídni celou raclu našich auditorll (ani nevím,
jak ti se tam udrželii) a ti to potom protahovaJ.i, jak
jen mohli, vždyt už se psalo 1. P. 1918. Na akty sedal
pomalu prach, až nastal prevrat. Tak jsme spolu 3 dr.
Mac1'aricem vyhráli leckterou pri.

Nyní ješte honem tri vzúcné prípacly, jež vysvetlují,
jak:)'mi divy nám zustala uchována naše intel:igence
Universitní profesor si propíchl sirkou ušní bubínek a
zpllsobil si težkou poruchu statického úsitrojí, aby unik~
nebezpecí fronty. Posuuchac te~hniky pohmoždi], si



V. Lesný.

Ve vší úcte oddaný
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ním trhem í tiskem žive podporována, vysvetlíme sl její úspech.
A proto me mrzí další slova, kter~'mi uvádíte preklad: »Myslím,
že Miss Mayo odpovídá dobre na nekteré záhadné indické
otázky«.

Ne, Miss Mayo ve skutecnosti neodpovídá dobre na záhadné

indické otázky jednak proto, že za kratinké své návštevy v In
dii nemohla k jádru otázek proniknouti, a za druhé proto, že
nemá ani dobré vúle k tomu, aby k tomu jádru pronikla. Zdali
pak moudre uvážila, že ony ruce, které zve »slabými a neji
stými, aby uchopily uzdu vlády a udržely ji«, jsou ruce synu,
jejichž otco"é již v dávné minulosti vytvorili nádherná díla
stavitelská, a prece již v té dobe byl onen zvyk ranných snat
ku, jež jsou podle Miss MaJ'o pramenem té slabosti a nejistoty?
Nemíním však staveli tvrzení svá proti tvrzení Miss Mayo,
ale chci Vám aspori jediným dokladem ukázati na nespolehli
vost auktorky knihy .Matka Indie", a mým svedkem není snad

nekterý spisovatel uvedených pOlemických knih, nýbrž angli
cká lékarka.

Miss Mayo praví na 29. a n. stránce' své knihy: »Indická dív

ka ocekává obvykle materství devet mesícu, po dosažení pu
berty - nebo nekdy mezi ctrnáctým a osmým rokem. Vek po
sléze uvedený je nejzazší mezí, ackoliv v nekter~rch vrstvách
není výjimkou; vek dríve uvedený je hrube ,ad prumer«.

Nuže, nad tímto sensacním, ale nepravdivý n tvrzením se po

zastavuje 10. ríjna v Times of India Dr. l'Vliss M. J. Balfour, M.
B. (její list je ocitován též v kalkutské Modern Review 1927):
»Nedávno jsem mela príležitost císti »Matku Indie«, a užasla

jsem nad nekterými údaji v ní, zejména týkajícími se matek,
které jsou ješte detmi. Mám doklady týkající se této veci které

jsem sebrala, stuc1ujíc pOdmínky porodu, a prosím Vás, ~byste
je laskave uverejnili, nebot doufám, že snad poslouží nekomu,
kdo chce psát odpoved na »Matku Indii«. Mám záznamy o 304

hindických matkách, které poroclily první dítko v bombajských
nemocnicích. Prumerný vek je 18'7 roku. Z toho 85'6% bylo
matek sedmnácti1etých nebo starších, 14'4% bylo mladších než

17 let; 14 let byl nejmladší vek, a byly jen 3 matky tohoto
veku. Srovnala jsem tyto císlice se zprávami madrásské porod
nice za léta 1922-24. Tam porodilo 2.312 matek první dítko.
Pnimcmý vek byl 19'4 roku.·Z toho 86'2% bylo sedmnácti.

letý(,;h nebo starších a 13'8% bylo mladších než 17 let, 13 let
byl nejmladší vek. Bylo 7 matek trinácti1etých a 22 matek

ctrn{lctiletých. Madrásské císlice vztahují se nejen na hindky,
nýbrž i na ženy jiných vyznání. Mám zprávy o 3.964 porodech

oz jiných cástí Iindie, vcetne sever. Z techto jenom 10 bylo
pod 15 let, 13 let byl nejmladší vek.«

Americká žurnalistka prohrešila se na Indii. Stránka za strán

kou její knihy byla uvádena na pravou míru, ale hlasy Indie

nepronikají do svetového tisku. Pokládá se pres to, že jí byly
dokázány hrubé omyly, za dobrý pramen poucení. I ceskému
ctenári jsou nasazovány na oci brýle mámení. Proc se ctenár

nedovídá o úsi10vné práci. sociálních reformátoru, kterí žádají,
aby zákonem bylo trestáno, když rodíce nebo porucníci pro
vdají dívku dríve, než je jí 16 let, proc Miss Mayo nerozbírá
s rozvážným klidem otázku, jak je to prece možno, že tak malý
pocet Evropanu ovládá nespocetné miliony, proc neprobírá kri
ticky a nepredpojate politické deportace, periodické hlado
mory, hospodárskou slabost zemedelských vrstev atd.?

Kdrž jsem se loni loucil s básníkem Rabíndranáthem Thá

kurem (a jemu bylo jíž také ublíženo v sloupcích Prítomnosti),
pravi1 mi, že nyní, když jsem uvidel pravou duši Indie, budu
se jí moci zastat. Techto nekolik rádkít je malou splátkou teh
dejšího mého slibu.

ysI
e je Indie tak slabá.

h sám velk)'m balvanem nohu, a když se

barákl1 rychle lepšilél, tloukl clo ní na zá

em tak dlouho, až zase opuchla. Než dojel

u il to opakovat ješte dvakráte. Jiný vy
oklamal vedu metodicky. Privlastnil si

baráku oel dysenterika, rumunského ci,gá
mísu a ~,edl si na ni sám, Tak m{He mil)'

'knouti težká elysenterie, trebaže na to pa

íží, a \'~echny bakterielní kontrol,y dopaeÍ

uho po<itivne, pokud se k stolici pridávi

cné oné míry. Nezapomenu nikdy, jak mi
1 dlouhou rekonvalescenci 'na lodickách na
venOI1.

místa, ahych se ješte aspoi'i o nekolika hi

padech zmínil, myslím, že však stací, co

o, ahr,te mohli pohlédnout v duši cloveka,
uklátlflno o živoL A to práve v dobe, kdy

vážil, kely si byl vedom, že to je jediné,
vého rožflru mmí \'ynést. Vrátili Se k pri-

e zato zdravému názoru, že pánem svého
a že s ním mL,ze delat, co chce. A 'tak

o h) I ,\;; hochem a kdo bohat)Tem. Kdo

ohlázek a tS'dcn po nem šJapal, aby si
ti, ale malý cin získal ctrnáct dni pro

ota, a kdo hyl tím bohatýrem a založil ze

kuji, jen síla vlt!c delá c,lúveka velik)lm
hOchem a rekcm. Kladete vence na hroby

ojímt p<Jzclra"te se mnou také všechny
atýry.

le P tít o m n o s t i prinesli jste preklad ne-
Dlhy americké žurnalistiky Katherine Mayo:
bre podotýkáte v úvodních rádcích, že kniha
D ohlas. Ohlas tento byl dvojího druhu: jedni

ath, Mayo falešne reprodukovala jejich slova,
ranáth Thákur (a mnozí jiní), druzí uvádeli
na pravou míru, opravujíce ji v jedJlotlivo
-tak spatfilo svetlo sveta asi deset nových

Mayo navazujících a s ní polemisujících,
e r Ind i a (napsal S. C. Ranga Iyer, clen
rného shromáždení), S í s tel' Ind i a (bylo

Bombaji), U n h a p p y Ind i a (»Nešfastná
pat Rai. pred krátkou dobou zemrelý índi-

Jest publikace daleko nejzávažnejší. Spisova
zují, jak Miss Mayo z jednoho nebo neko

typ, lak neprávem generalisuje, jak tvorí
Jak vybírá s oblibou jen stinné stránky in
ekrátka, že jí nejde o problém, kterým po
lilO celý svet je, nebo aspon by melo být,
Hdejme k této sensaci ješte to, že kniha

• lebce a dovedne, že byla anglickým kniž-
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Uniforma generace a numerus clausus.
Pane redaktore,

v poslední dobe píše a mluví se mnoho o "Studentských" uni
formách. V »Poznámkách" poslední »Prítomnosti« píše pan

FZK o nich jako o veci' cel é dnešní s tu den t s k é gen e r a

c e. R.ád bych dalším zjistil, je-Ii tato vec skutecne vecí cel 0
studentskou.

Myslím, že pan fZK správne postrehl, že myšlenka unifo
rem nemá otce, jen strýcky. Nenazval bych obhájce »strýcky«,

ale spíše ,>porodními bábami«, které úsilovne pomáhají na

svet myšlence, jejíž otcovství zustává za tajemnou oponou
spolkového zákulisí. Myšlenka uniforem byla pocata v spolku
posluchacu strojního a elektroinženýrství v Praze - pokud

jsem informován - již v r. 1920 nebo 1922. Od té doby pra

covala k porodu tiše, velmi tiše. Až na letošním fakultním plese
pocalo díte kricet do sveta: »Já se rodím." Takový je

celý ráz uniformové akce: ne n í to vec studentská, jeto vec

nekolika lidí, kterí - z pohnutek, jež nám ostatním nejsou

dosti jasné - uniiormy pocali.

Vec vypadá takto: Spolky posluchacu inženýrství staveb

ního, architektury, zememerictví, inženýrství smeru vodo
hospodárského a kulturního, inženýrství komercního a inže

nýrství zemedelského jednak na svých fakultních schuzích, jed

nak svými delegáty ve Sboru posluchactl vysokého ucení tech
nického uniformy z a mít I y. V ý bor Spolku posluchacil
strojního a elektroinženýrství a fakultní schuze Spolku poslu

chacu inženýrství chemie uniformy pri j a I y. Je zajímavo, že
chemici pri j a I i uniformy pomerem hlasu 35 proti 23, kde

onech 35 hlasu byly vetšinou hlasy posluchacu 1. a II. roc
níku, kdežto pro t i hlasovali témer "šichni prítomní poslu

chaci lIJ. a IV. rocníku, jakož i absolventi, inženýri, asistenti
atd., jedním slovem s ta r š í. Neopomenme, že na tuto schuzi

prišli asi všichni ti, jimž se uniforma líbila, z tech však, kterí

byli proti a které uniionna proto nezajímala prišli jen ti,
kterí se rozhodli proti uniforme vystoupiti aktivne .. 35 z 320

príslušníku fakulty je jiste príliš málo, aby se mohlo ríci, že
vet š i na chemikit je pro.

Chtel bych jen ješte vysvetli ti »n u m e r u s c I a u s u s", který

je na strojnické fakulte pražské techniky zaváden a který prý
je proti »jednoduchému predpokladu svobody a demokratic
nosti, jako je svoboda studia", jak píše pan fZK. Numerus
c1ausus rozpadá se na dva oddíly a je potreba, abych je struc

ne vysvetlil. K postuPli z I. do II. rocníku strojnické fakulty je

nyní' treba - vyjma rádného absolutoria všech pro I. rocník
predepsaných prednášek a cvicení také dosažení urcitého

poctu »jednic«, t. j. složení nekolika zkoušek s úspechem. Jed

nice pocítají se jednak podle kvality zkoušek, jednak podle vý
sledku. Tedy podle velikosti zkoušek a podle známky. Pocet

stanoven na 25. K tomuto poctu jednic dospel autor návrhu,

prof. felber, takto: secetl všechny jednice absolventy I. roc
níku dosažené v té dobe, kdy ješte postup z 1. do II. rocníku
nebyl vázán takovýmto ustanovením o minimálním prospechu.
Tento soucet delil poctem všech posluchacu, jejichž jednice

byly scítány. Výsledek - matematický prumer - odpovídá
tedy prospechu prumerného posluchace. To, že by podpru

merní meli míti možnost pokracovati ve »studiu«, jiste nikdo
žádati nebude. Jiná vec však je, že ministerstvo školství, je

muž návrh prof. felbera byl predložen, sice na pocet 25 pri

stoupilo, dosažení jeho však ztížilo, t. j. stejným výsledkem
urcité zkoušky dosáhne se nyní menšího poctu jednic, než pri
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:',ysténlll zapocítádni techto df'ívc. Zdc se ukázalo. jak úrad
dovede pres presnou a vedeckou práci pedagoga, který pec
live uvažuje a promýšlí, než neco navrhne, uciniti škrt perem
bez úvahy, bez statistiky. Druhá složka numeru clausu jest, že

pocet tcch, kterí smí postoupiti z I. do II. rocníku, i když do·
sáhli predepsaného minimálního \'ýsledku, jest stanoven na 200.
Podle informací, podávaných prof. felbrem, zdá se, že je to

opet požadavek ministerstva, které diktuje numerus c1ausus.
Cifra 200 je dána p r 6 j e k tem nové budovy vys. školy

strojního inženýrstvi v Dejvicích, t. j. maximálni kapacitou. Po·
dotýkám, že tohoto poctu kandidátu II. rocníku nebylo vubec
ješte nikdy dosaženo, že tedy se nedá ocekávati, že by byl
kdy tento num. clausus praktikován. A i pro ten prípad slibuje
a priori profesorský sbor strojnické fakulty, že bude povolo
vati jeho prekrocenÍ. Tento numerus clausus možno tedy _:
neuvažujeme-li o nem jako o zásade - kritisovati jen s hle
diska úcelnosti jako zbytecnost, z níž se však »nestrílí« a

proto myslím, že není tak závažné, trvá-li ci ne. Chci jen kon
statovati, že, pokud vím, SPSEI ucinil vše, co mohl: uspo
rádal o numeru c1ausu clenskou schuzi, na níž práve takto vec
byla osvetlena. Míní-Ii p. fZK, že dne s fakultní spolek má
ješte jiné možnosti do veci zasáhnouti a proti studijním usta·
novením brojiti a je potírati - mýlí se. fakultní spolky jsou
bezvýznamné a nemohoucí jak sám pripouští vetou: »Studenti
patrne cítí, v dobe, kdy jsou ,postaveni, jako ne v Ý z n a m ní
pro verejný život, do cel a s t I' a n o u ... « Cím to bylo ZPII

sobeno, je-li to správné cili ne, nebudu zde rozebírati. ;pa.

NOVÉ KNIHY

Theodore Dreiser.' »Americliá tragedte«. Román. Prel. K.
Kraus. Kniha první. 61.50 Kc. Románové knihovny "Proud«

svazek 43. Vydal »Cin« tisk. a nak1. družstvo cs. legionáru
v Praze. Jméno Theodora Dreisera, nejvetšího žijícího americké.
ho romanopisce, pro{niká k nám príležitostnými zmínkami asi

od roku 1925, zejména pak po Dreiserove návšteve republiky a
prt."sidenta Masaryka na podzim 1926. A ješte dnes je u nás
znám sotva necím více než pouhým jménem, ac jeho první velký
román »Sister Carrie«, jenž mlI ve vlasti získal jméno »ameri.
ckého Zoly«, vyšel už v roce 1900, a ac pro nás Cechy ll1Ú

Dreiser zvláštní kouzlol tím, že pochází z ceské krve, nebol
jeho babicka byra Moravanka a umela dobre cesky. Nakladatel·
ství "Cin« uvádí k nám Dreisera po prvé. Yydá postupne všechna
jeho stežejní díla. »Americká tragedie« je román z americké
spolecnosti s osudem muže, jenž 'se odhodlal k vražde, aby do·
sáhl svého cíle - své lesklé kariéry, a jenž skoncil na elektrickém
kresle. To je jednou vetOlu vyjádrený obsah románu, který
obrazí všechny stránky amerického života, jeho víry, melciny,
bažiny, brutality i tragedie.

Božena Benešová, j'odzemlli plameny. Román. Vyšlo jako
Ir. sv. knihovny H o I' i z o nt nákladem Pokroku. Cena 35 Kc.
- Román tento je druhou cástí trilogie, z níž prvá cást, Úder,
byla poctena státní cenou. Román zobrazuje nejpohnutej ší dobu
našeho národního osvobozeni. Dejištem je Praha a doba rok
1917. Tehdy válecná i politická situace byla ceským snahám
velmi nepríznivá. Ale pres to, nadeje žila-lve všech ceských
srdcích. Nekolika typy zachycuj e težké ovzduší.

Lydia Sejfullina, Kain-Kabak. Autorický preklad V. Chába.
Vyšlo jako 12. sv. knihovny H o I' i z o n t nákladem Pokroku.
Urálský zbojník Alibajev je hrdinou tohoto románu z cizího

prostredí, v nemž staletý styk bílé a žluté rasy vy tvori! zvláštní
temperamenty a osudy. Tento neznámy svet je zde vykreslen
s takovou opravdovostí, že ctenár nevyjde z údivu a uprímného
zájmu o osud všech hrdinu.


