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V PRAZE

Politika
Jirí

Bend:

Úredníci a zrízenci v politice.
Všech úredníku a zrízencLl je v našem státe asi
(170.000. Do tohoto poctu zahrnuti jsou úredníci a zrízenci státu, státních podniku, samosprávy, ucitelé, zamestnanci vyšších kategorií v prLlmyslu, penežnictví.
v obchodním podnikání a j. 670.000 lidí je pro ,naše pomery silnou armádou volicu. Bylo by proto vhodn)
ujasniti si, jaké je jejich politické rozvrstvení, jak se
uplatnují ve verejném živote, po prípade, jaké politické
vlivy mohou míti mezi nimi úspoch pro budoucnost.
Bohužel nemáme presné statistiky po této stránce. Mohu se tedy pokusiti pouze o približné výpocty na základe zkušeností, docílených v odborové práci mezi
mm!.

*

Je dosti rozšírena domnenka, že úredníci a zrízenci
- a úredníci specielne - jsou stavem v celku n á r o dne - dem o k r a t i c kým.
Domnenka tato není však
dosti oduvodnena. Organisováno z nich ve strane národne-demokratické není ani 30.000. Je tam velká cást
prOfeSOrll, kterí jsou obetavými agitátory pro stranu,
a je tam nekolik tisíc soukrom)'ch úredníku, kterí šli
do strany, protože hájí jejich sociální pojištení, na než
soukromé úrednictvo vlivem agitacní práce svých od·
borov)'ch organisací klade velikou vál1'tt. Ješte v roce
1921 bylo v národní demokracii více než 4000 ucitelLl,
ale ti po prosincov)'ch zákonech témer všichni hromadne vystoupili. Dnes mOžno jich spocítati pouze nekolik set. Ze státních úredníku je národne-demokratickou kategorie A (úredníci s vysokoškolským vzdeláním) a cást kategorie C. Obe skupiny jsou vša:k znacne
politicky indiferentní.
Jsou v národní demokracii, protože ta na nich nechce clenských príspevku ani jiných
obetí. Zrízenci a nižší kategorie úrednické jsou za·
stoupeny jen v)'jimkami.
Avšak proti jiným stranám
má národní demokracie u úrednictva znacnou výhodu.
Nejvetší procento úredníkll není politicky vLlbec organisováno, politikou zabývá se jen v kancelári a jen
když jde o neco sensacního, a velmi mnoho z nich cte
pouze N á r·o dní P o i t i k u a volí stranu dra. Kramáre, jehož jméno má mezi nimi velmi dobrý zvuk.
Mimo to jsou v národní demokracii funkcionári odborových organisací.
Jejich vlivu národnedemokratická
strana nepodcel1uje a získává tím. Prosincové zákony
strane pomerne málo ublížily. Ztratila pouze ucitelstvo,
pres to, že úredníci i zrízenci v prvé rade národním demokratum prisuzovali autorství onech zákonu. Z bankovních zamestnancLl vctšina po prohrané stávce z národní demokracie vystoupila.

I

Ti z úredníkLl a zrízencu, kterí jsou organisovant
u cs. s o c i a i s t U, mohou býti považováni za nejliepší stranníky, jako vubec vetšina príslušníku tét)
strany. Jsou to v prvé rade železnicní a poštovní zrí-
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zenci. Ze železnicních zamestnancu je u cs. socialistu
na 40-45.000 lidí, z nichž mnozí jsou dobrými korteši, schopnými i prapodivných manipulací s neprátelsk)'1TIiletáky pri volbách. Je to dusledek petadvacetikté politickú-odborárské cinnosti J e dno t y zrí z e nc u d r a h i bezprostrední úcinek fakta, že ministerstvo
železnic již skoro pet let je v rukou cs. socialistlt. Tent)'Ž úcinek má obsazení ministerstva pošt, kde vetšina
zrízencLl a úredníku nižších kategorií jde za senátorem
Pánkem a poslancem Bergmannem.
ze soukromých
úredníku je nekolik tisíc osob u cs, socialistlt, kterí je
dovedou získati pro svou stranu sociálne-politickou
cinností. V poslední dobe však se tento pocet znacne
zmenšuje, protože strana odmítá úrednický požadavek
samostatného nemocenského pojištení. Z jiných skupin
jsou to zvlášte státní zamestnanci kategorie E a D,
získaní nivelisacní tendencí strany, nekterí zamestnanci
obecní (Plzen, Budejovice) a cetnictvo, které jde za
stranou cs. socialistu, protože ona jediná hájí jejich
'právo na organisaci.
Rovnež dovedla tato strana nalézti vhodný pomer k cetným funkcionárum organisací
odborových, což zvlášte pri agitaci mezi indiferentními
zrízenci pred volbami mnoho znamená. Celkem pocet
,úredníku a zrízencLl organisovaných
u cs. socialistu
možno odhadovati na 85-90.000 osob.

I

Pomerne málo zamestnanclt vyšších kategorií je
u s o c i á n í dem o k r a c i ,e. Politickými pokusy
poslance Brodeckého zmenšil se pocet clenlt »Unie želleznicních zamestnancu« na pouhých 30.000, z nichž
pouze asi dve tretiny jsou organisovány u soc. demolkratu. Približne 14.000 obecních, zemských a státních
úízenclt a asi 7.000 zrízencu soukromých je doplnuje.
Mezi úrednictvem vlastním má strana pouze jednotlivé
cleny.
Zdá se, že sociální demokracie nebude míti
úspechu, až se pokusí realisovati heslo Dra. Meissnera:
»musíme získat byrokracii«. Pro úredníky je to stram
príliš trídní.

I

*

I

Str a n a i d o v á není tak opuštena úredníky a
zrízenci, jak bylo by možno ocekávati. Zvlášte velké
procento tak zvaných certifikatistlt s ní sympatisuje
stejne jako mnozí zrízenci železnicní, organisovaní
v krestansko-sociálních odborov)'ch organisacích.
Príznacné jest, jak i soudci nyní do lidové strany prestupují. Pravdepodobne i zde uplatt'1uje se politická príslušnost šéfa resortu.
urcitá cást ucite1lt a nekterí
príslušníci vysoké byrokracie
jsou u strany lidové.
Strana sama odhaduje pocet svých clenLl z rad úredníkLl, ucitelu a zrízencu na 12.000. Myslím však, že
pouze polovina tohoto císla odpovídá skutecnosti.

I

Mnozí zamestnanci byli organisováni i u str a n y
a g-r á r n í. Vetšina tech, kdož odevzdali na pr. ve Velké
Praze pro ni SVltj hlas, byli úredníci, zlákaní cetbou »Vecera«, po prevratu nejoblíbenejšího vecerního caso·
r>isu. Ti ovšem brzy odpadli a odpadli i úredníci a zrízenci lesních a pozemkov)'ch statku, když strana nemohla nebo nechtela chrániti jejich existence pri pro-
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vádení pazemkavé refO'rmy. Aspan pakus strany zalažiti jejich adbaravauarganisaci
palitickO'u kancí nezdarem, ackaliv stál hadne penez. Ale strana pravádí
znacnO'u agitaci mezi studentstvem, získává mu hmotnau padparu (»Švehluv dum«) a tím apatruje si úredr.ick)' darast.
TitO' agrární akademikO'vé a prafesari
adbarných škal zemedelských spalecne s cástí venkavskéha ucitelstva tvarí základ úrednických príslušníku
strany republikánské.
Pakusy a získání úredníku, uCitelu a zrízencu str anau
živnastenskau
a sacialistickým
s j e dna cen í m zustaly bezvýslednými. Ale str an a k a mu n i s t i c k á získává více, než sama aceká·
vala. Kdyby tušila nynejší své úspechy mezi gážisty,
jiste by pred dvema lety netvrdila, že chce zustati stranau trídne delnickau a že nechce agitavati v úrednictvu.
Stálý O'dpar kaalice k vyrešení otázek státne-zamestnaneckých a O'dmítání saciálnepalitických
pažadavku
úrednictva saukraméha jsau nejlepšími »psycholagickými mamenty« prO' naši sekci kam. internacianály. Úredníci a zrízenci jsau avšem príliš bázliví, než aby se k ní
hlásili ve vetším pactu verejne. Jedine bankavní zamestnanci, urcitá cást ucitelu a abchadní zrízenci hrde
ukazují svuj vzdar.
Ostatní vša:k budau valiti, a ta
stO'jí za úvahu!
"*

Gážisté v palitick)'ch stranách arganisavaní
jsau
v celku dabr)'m clenským materiálem. Jsau ve stranách
skramní, trpeliví, jsau až nápadne setrvacní a nedelají
hned tak z necehO' dusledky. Organisavati dasud indiferentní pakusily se t. zv. »Haspadárské
skupiny«.
Dnes ješte nelze prarokavati jejich asud. .Je však zajímava, že pri abecních valbách dacílila Haspadárská
skupina gážisti'l v Praze na 8.0'0'0' hlasu, ackaliv se ustavila teprve 14 dní pred valbami, nemela tisk ani arganisacní aparát a ackaliv nemela ani penez. Ale zdá se.
že ani tatO' hnutí neadstraní palitickau netecnast úredníku a zrízenc\\ nepadarí-li se mu nalézti vudce. A v{'ldce úrednictva patrebuje. Strana náradne-demakratická
ví, proc kandiduje jakO' strana Dra. Kramáre.
Je ta
glariala, která je mezi úrednictvem, rakauskau pragmatikau vychavávaným, nejlepším valebním argumentem. Ne pragram, ale O'saba, O'níž by se mahla ríci, že
prO' úrednictva necO' znamená, davede gážisty pahnauti
k stranictví.
N aprati tamu jest ucitelstvo paliticky vyhraneno,
i když není v palitických stranách. Ucitelstva je živel
pakrakavý který by patrebO'val stranu s jasnau tendencí saci~lne-refarmní, stranu, která by se nebála jíti
na leva, která by byla O'tevrene a nekampramisne pratiUderikální a paliticky agresivní.
A takavá strana, vedena papulární asabau, davedla
by vyburcavat i znacnau cást tech 50'0'.0'0'0' indiferentních úredníku a zrízencll.
lVickham

Stead:

l{rise liberalismu v Anglii.
Devct z deseti politiku strany konserv'ativní
a strany práce
verí, že v Anglii jest Iiberálni
strana odSouzena k smrti.
Nekterí liberálové se to také domní'vají, ale nechávají si své
myšlenky pro sebe. Cizinci o tom vubec nepochybují. V jejich
ocích jest již liberalismus mrtev. Jeden z nich, který prozkoumal
politickou situaci v Anglii, se mne Pired nekolika týdny tázal,
myslím-li, že liberální strana má nejakou budoucnost.
Když
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jsem rekl, že ano, odpovedel ml, ze jsem jediným mezi Anglicany, kterých se na to dotazoval, jenž takto odpovedel. Od té
doby jsem casto zkoumal, zda by nebylo lépe pridati se k vetšine.
Obraz liberální strany poslední doby byl žalostný. Zdálo se,
že nemá žádných myšlenek, málo soudržnosti
a ješte méne
vážnosti. Tonem rozhnevaných školacék naríkali vynikající liberálové, že s nimi vláda Zacházela s opovržením
a že, jestliže
clenové
strany práce
neprojeví
lepší smysl pro zdvorilost,
vypoví jim liberální
strana
válku.
Bylo s nimi zacházeno
s opovržením, veru! Co jiného si liberálové zasloužili než pohrdání! Rozhodli se - správne podle okolností - poraziti kon·
servativní vládu a otevríti prístup k moci strane práce. Prohlásili,
že to ucinili z vysokých demokratických
zásad a aby zachránili
zemi pj'cá hanbou, že jest spravována vládou, kterou volici zamítli. Ted se zdá, že by rádi požadovali vdecnost za svou vernost k zásadám od tech, kterým tato vernost prospela; jinými
slovy receno, redí !Cistotu svého ducha uráž1ivou prímesí retrospektivního vyderacství.
.
Po ctrnáctidenních
úradách se obrátili na Westminster
a nasadili rovnou revolver se slepou patronou na celo vláde. "P 0merne
zastoupení
anebo
život!«
volali s tragickými
gesty - a strana práce je nechala stisknouti kohoutek. »Pomer~é
zastoupení« se Zirejme stalo pravou zkouškou liberalismu, plan
to o nemž se mínení ve všech stranách tak ruzní jako dosud
o' žádné jiné velké otázce. Ale co jest to pomerné zastoupení
v parlamente, dokázala zkušenost v Italii, Polsku a všude jinde:
ukázala že jeho výsledkem v praxi jest to, že parlament rozpadne ~e v malé skupiny a ,že parlamentární
zríze~í je p~~
odsouzeno k bezmocnosti.
Úkolem parlamentu
nelll zrcadlit!
v daném okamžiku presný stav názoru lidu ve všech odstínech;
jcho úkolem jest opatriti prostreáky k vládnutí v zemi s nejširším s)uhlasc1l1 vetšiny volicu. Pravdepodobným
výsledkem
pomerného
zastuupt'ní byl by asi sovjetismus
nebo fascism~s.
Opravdu, nemela-li strana práce drive príciny jednati s hberaly
puhn1;we, má ji nyní.*)
Zatím
co byl revolver
»pomerného
zastoupení«
na slepo
nabíj en, predložil pan Filip Snowden, ministr f~1a~~í ve•. stran.~
práce, »obratný« všeobecný
r:>zpocet. Jako »:::itan hosl~( pn
Etonském a Harrowském
matchi prihlížejí se smutným smlchem
dovednosti a síle nejmladších, tak ti, kdož sedeli na liberálních
lavicích, mruceli uspokojene k tak »liberálnímu« pokusu strany
práce ve financnktví,
i když jejich srdce klesala. Videli, jak
kandidáti strany práce vykoristuj í úspešne zmenšení daní »za
snídani« muže z lidu a dovolávají
se úcinne hlasu hospodynek«, o který se opíralo tolik liberálu pri posledních volbách,
aby odrazili útok pane Stanleye Baldwina na »volný o,~hod«.
Podle teorie zpusobila výhru liberálu 'vždy zakorenená náklonnost svobodymilovného
národa k velkým zásadám, které prohlásil Cobden, vyložil Bright a hájil sil' Alfred Mond. Ve skutecnosti melo co delat s výsledkem volání: »cínové hrnée vás
budou státi více«. A tady premohla strana práce Jiberály v jejich
vlastní hre a vyvolala výkriky vdecnosti u každé sporivé hospodyne a jejiho poslušného manžela, který muže píti caj za menší
dan a' sladiti jej cukrem za sníženou cenu.

*
Jestliže taktika liberální
strany vzbudila pohrdání
strany
práce, byly bežné liberální myšlenky chudé až do prázdnoty.
Líberálové
nerekli áni slova o repar<lj::ní otázce, když byla
predložena zpráva komise znalcu. Nechali pana Ramsay Mac
Donalda a pana Stanleye Baldwina schvalovati a hájiti nejslibnejší krok, který kdy byl ucinen k evropské dohode. Kde
*) Z techto rádku vynikajícího
anglického politického spisovatele je patrno, s jakým úsilím vyhýbají se v Anglii zásade
pomerného
zastoupení, které také u nás je prícinou cetných
potíží 'v' parlamente.
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jest zvuk trumpet, který kdysi znel. zemí? Kdo dovede dnes
vylouditi takové tóny, jako dovedl Gladstone a Bright, Har~ourt
a Morley? Po jejich vzncšených
tónech nastoupily naríkavé
tóny dvaatricetinové.
Což vymrel rod velkých liberálnich trubacu? Národ sc jaksi neozý'vá na hlas pana Asquitha. Sir John
Simon s »prvotrídním«
rQlzumem a jasnou recí postrádá, jak
ríkají jeho stranníci,
»podstatné vlastnosti« prítažlivosti.
Pan
Lloyd George naslouchá bez odporu neprozretelnému
proroctví,
že navrácený 1l1i1
r:lotrat!lÝ ~}11 bude záhy vedoucí hlavou s možností zabíti k vlastní pocte tolik tucných telat, kolik si jich
vybere. Jest predmetem
úvah, zda jeho oblíbenost v liberální
rodine anebo v zemi jest nyní mnohem vetší než byla v pro~inci, kdy prlJ1E:sI pohromu na mnohé z tech, jimž chtel prospeti. Ale Jríká se o nem v parlamente, že si predchází a získává
obdivovatele mezi mladšími muži,. kterí si prej í »vedení«, a mezi
jinými, kterí zdráhave! pripouštej í, že »má svuj švih«. Bude liberální strana - abych nemluvil o liberalismu - v bezpecí v jeho
rukou? Jsem zvedav.
Vysoko nad boji a zápletkami parlamentu
stojí lord Grey,
kterého kovaní toryové obycejne v minulých ietech oznacovali
jako »nejhoršího
radikála
smecky«. V mnoha ohledech jest
dosud »nejhorším radikálem« nebo »nejlepším liberálem« strany,
nebot nejen že má zásady a znalosti a zkušenosti, bezprostrední
moc a presV'edcivou výmluvllost, ale má i daleko, duležitejší vec:
dokonale liberální povahu a úmysly cestné a každému pruhledné.
Kdyby nekdo mohl »zastaviti rozklad« liberálního tábora, byl by
to patrne on.
Náhodou jest to také on, jemuž se hlavne nelíbí malicherná
nálada ve strane \ti.berální a strane práce, z dllvodtl, které leží
hluboko v prícinách dnešní krise liberalismu. Bez jeho vlivu a
príkladu by byli liberálové sotva mohli prokázati zemi a svetu
nejvetší službu, kterou kdy prokázali:
že rozhodli, aby se vedla
válka proti Nemecku na obrallu belgické neutrality a pro prátelství k Francii.
Nebýti Greye a du'very, kterou vzbuzoval,
nebyla by schopna hrstka liberálu, kterí videli povinnost Anglie
a práli si, aby ji vykonala, strhnouti·s
sebou váhající vetšinu
svých stranníkll
v okamžiku,
kdy angl ická národní existence
byla v sázce. Bez neho by se byla vláda rozštepila, pravde.
podobne nastala krise kabinetu, a jiste by se bylo odložilo
rozhodnutí
Anglie, až by bylo priliš pozdc zabrániti Nemcum,
aby se zmocnili prístavu v kanálu lamanšském.
Greyu'v liberalismus jest bez posk'vrny. Trebažc vytrvale nabádá k »vetší
nadej i« v národních a mezinárodních
záležitostech, není z tech
sme'ru, které káží doma radikalismus, zatím co se za hranicemi
lísají k ~ystémum svobodu omezujícím,
jako mnoho liberálu
lichotilo Nemecku a jeho militarismu
pred válkou, a od války
lichotili bolševickému
de~potismu. Jest to muž s vírou bez
fanatismu. Proto se protiví tem, kterí se domýšlejí, že politické
presvedcení má býti smesí »zájmu« a fanatismu bez víry.

*

I

»Jiste,« rekl' nedávno premýšlivý a vzdelaný Anglican, když
mluvil o budoucnosti liberalismu, »Iiberalismus
byl vecí de'vatenáctého, stoletÍ.« Historicky
mel pravdu;
filosoficky se mohl
mýliti. Liberalismus, na rozdíl od whiggismu, ovšem nalezl politický výraz v devatenáctém století. Ruzná »osvobození«, opravy,
rozšírení svobody a odstranení pOlitických, sociálních, a náboženských nesrovnalostí
byla hlavne jeho dílem, trebaže mnohá
z nich prosadili konservativci,
ani ne tak z p,resvedcení jako
spíše aby »potreli whigy«.
N a kontinentu
byl liberalismus
vetšinou protiklerikální,
ne-Ii protináboženský.
Ve Francii byl
hodne republikánský.
V Nemecku a v Italíi zastupoval národni
sjednocenost
a predevším se vyhýbal šov·inismu. Dnes se zdá
býtí na pevnine zemdlenou mocí. Ted není v Nemecku liberálu.
V Belgii jsou pouze stíny toho pojmu. V' Italii byli rozdrceni
v reakci bojovného, protidemokratického
fascismu proti bojovnému komunismu. Ve Francíi zmizelo pravé jméno »liberálu«
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z verejného ži"ota, ackoli jednotlivé ukázky jinak vymrelého
druhu by se snad našly mezi ruznými stupni »republikánu«.
Ale 'v Anglii nebyl liberalismus
tak nenapravitelne
kompromitován, jako na pevnine, stotožnením s politickým svO'bodným
zednárstvím
a mezinárodním
finan!cnictvím. Byl vždy a dosud
jest necím vetším než to. Ani nebyl sloucen s abstraktní predstavou státního útvaru. Ve svém smyslu byl tak verný jako
toryismus
korune a ústave. Jestliže se nekdy zdálo, že jeví
málo starostí o národní obranu, jest nutno pripomenouti,
že
liberální žurnalista 'vV. T. Stead dopomohl k záchrane lodstva,
že liberální ministr Reginald! Mc Kenna odolal úspešne nebezpecn)'m pokusum
nekterých
svých kolegu, aby bylo lodst'vo
zmenšeno, a že liberální ministr války Haldane utvoril zemské
vojsko, zvláštní zálohy a sbory pro válecné výpravy. Ba více,
liberální ministerský predseda Rosebery první poukázal na to,
že úzký názor na kolonie jako prítež není nutným clánkem
liberální víry.
Ale to všechno je v minulosti. Co v budoucnosti?
O prítomnosti se muže spravedli've .ríci, že liberalismus byl jednou
z obetí války. Jakoby byl vycerpal svoje životné síly pri krajním
úsilí v srpnu 1914. Potom, když vedení války se stalo jediným
cílem národa, ztratili jeho vudci postupne oteže z rukou. Brzy
na to prevzal tak zvaný liberál (Lloyd George) vedení války,
ne jako liberál ani jako muž myšlenky
nebo doktriny, ale
jako muž cinu. To jest nehynoucí nárok Lloyda George na
národní vdecnost. Jak by se zdál fi ž dnes vel kým, kdyby byl
poznal po prímerí meze s'vého ducha a pochopil, že jednání o mír
bylo hlavne liberální záležitostí
v nejširším
slova smyslu, a
použil pomoci jiných názoru a s,il než svých vlastních! Pro jeho
prehmaty ješte trpí a bude dlouho trpeti on a liberální strana
a vskutku celá zeme. Odtud jeho dnešní bezmocnost vysvetliti
zásady neb ciny liberalismu.
Kdo jest tedy liberáf? Obsahuje liberalismus nejaký odlišný
rys, kterého nemá konservatismus
nebo strana práce? Obsahuje
nejakou jasnou výzvu k srdci zeme, jaké by nesvedl pan Stanley
Baldwin nebo lord Robert Cecil na jedné strane nebo Ramsay
MacDonald na druhé? Na odpovedi na tllto otázku závisí zodpovedení další otázky, zda má liberalismus
'vubec budoucnost.
Zemi samé málo záleží na tom, zda zachovávají pravidla liberalismu tak zvaní konservativcí
nebo tak zvaní clenové strany
práce, pokud je zachovávaj í. Jména zanikaj í, ale vec, kterou
jeiinou oznacovala,
zustává;
a prestane-li
jméno vyjadrovati
urcitou myšlenku
n'ároda nebo buditi zájem, jest lépe, když
nnikne.
V dnešní liberální strane jest nepochybne sklon vyhledávati styk nebo splynutí se stranou konservativní v pravo a se
stranou práce v levo. Ale mohou nastati okolnosti, za nichž by
~e tento sklon zvráti!. Kdyby se musil konservatismus
nekdy
dftti vésti reakcionárskými
zásadami, jako jsou ty, které nym
káže véVoda z Northumberlandu
a jeho škola, nebo kdyby musila
strana práce voliti mezi komunismem své levice a sociální pokrokovostí své pravice. liberálni strana by mohla býtí posílena
soustrederníTTJ. ,hnutím proti tomu. Aby to bylo možno. musí
míti své vlastní zásady anebo alespon jasnou tvárnost. Musi
hvti vedena muži, jichž minulé úspechy vzbuzují duw.ru- nebo
jejichž prozíravost
vyvolává nadeji. Musí býti duševním a
oduševnuj ícím žívlem vtirejného života.
Nuže, kdo jest Iiberál? Není to muž, který se dokládá stíny
Cobdena, Brighta nebo Gladstona nebo jmény Asquitha nebo
L10yda George. N.ebere nezbytne své národohospodárské
zásady
z manchesterské
školy nebo dokonce ze schuze pana ]. M.
Keynesa. Jest to muž, který verí v osO'bní svobodu jako v dobro
samo o sobe, trebaže dobro podmínené povinností k verejné
práci a smyslem osobní zodpovedností
vuci široké verejnosti.
N eboj í se zmeny
spolecenskéhO' nebo národohospodárskéha
útvaru, s podmínkou,
že bude zachována podstata svobody.
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Nevylulcuje nikoho, muže am zenu, z plné úcasti na verejném
živote, a pTeje si pro všechny co možná nejužší priblížení
ke »stejné prí1ežitosti«.
Vle:rí v premožení
bludu pravdou, v presvedcení
spise než
-.' násilí, ale trvá na tom, že se za každou cenu musí podporo'vati právo vetšiny, rozhodovati v mezích zákonné fo'rmy. Jest
odpurcem všeho osobního nebo stranického tyranství a predpisovam,
at jest monarchistické,
byrokratické,
syndikalistické,
komunistické,
financnické nebo hospodárské.
Má hlubokou víru
v duši britského národa, že prizpusobí' sebe i svá zrízení promenným potrebám promenné doby, a neverí, že tato duše jest
výsadou nekteré t,rídy nebo strany. Pri jednání s cizími národy zastává poctivost, povolnost
a verejnost
jednání. J e~10
cílem jest mír dohodou; ale touha, udelati z mecu pluhy není
v jeho ocích ospravedlnením
národní nepo~otDvosti, spocí'vající
ve víre v naprostou bezelstnost ostatníó.
V. záležitostech anglického »všeobecného blahobytu národtl« soudí, že se muže více vykonati zrizo'váním a urychlováním
dopravních prostredku, rozširovál,ili:u...zásob a pramenu surovin a ustavicným vymenováním
názoru a sdelení, než danovým ochranarstvím.
Predevším
verí
více v práci pro ní samu než pro odmenu, kterou muže prinésti.
Má radeji svépomoc a samostatnost
než poclirízenost nebo závislost na státu. Trvá-li
na osobních privech, vyžaduje tím
uznávání a vypli'lování osobních povinností. Oškliví si a popírá
»nadclovecství«, které dovoluje jednotlivcum
zavrhovati
obecné
povinnosti ve jménu nejaké domnelé po'výšenosti a vtíravé ctižádosti. Z umrtvujícíéh
výsledku složitého moderního života se
sklone~:íÍ k preorganisování
se neuchyluje k nacionalisování
ani
v malomyslné nebo zpátecnické oddalování, ale, pokud mOžno
vlastní popudem, usiluje o zvýšené ovládnutí prírodních
prostredku a sil, o premožení hmotných prekážek vedou a tak si
zajišfuje volný prístup k duševním požitkum.
Muže-Ii liberalismus a liberální strana prohlásiti nejaké taknvé
presvedcení nebo udržeti nekterý takový smer, jako jsou tyto,
bez starosti o to, zda se mu práve dostane všeobecné obliby
nebo ne, bude nesporne! hráti úlohu v budoucnosti
naší zeme
a sveta. Nemuže soutežiti se stranou práce v demagogii, ani se
nemuže jeho odkladové jednání vyrovnati
jednání kOllservativísmu. Mezi temi dvema má volné pole, které muže zorati
a osíti. Nechá-li je ležeti ladem, bude jeho jméno zarazeno
do seznamu mrtvých jmen bez jakéhokoli verejného zármutku.
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Šafl'állek,:

Telegrafni zpravodajstvi.
u.

ebyly to pouze obchodní zretele, které vedly velké svetové
tclegrafní agentury k výmenc zprá'v a ke zpravodajskÝm kartelum. Hlavním
duvodem
zpravodajského
kartelu bylO' 1l"0Zdelení odbytišf pro zprávy jednotlivých
agentur. Na pocátku
tohoto století, kdy došlo k rozšLrení kartelových smluv na americkou A s s o c i a t e d P r e s s, byly zájmové oblasti R e u t e r a,
H a v a s e, Vvo I f f a a A s s o c i a t e d P r e s s rozdeleny takto:
R e u t e r o vak
a n cel á r, jej íž vlastní sférou
jest britská
ríše s koloniemi, byla kartelu zodpovedna za zprávy z Velké
Britanie, Indie, Australie,
Jižní Afriky,
Egypta
a ze všech
britských dominií krome Kanady.
H a'v a s o vak
a n cel á r
zodpovídílla za zprávy z Francíe, Belgie, ;,panelska, Portugalska,
ŠvÝcarska, Tunisu,
Maroka,
Jižní Ameriky
a francouzskýó
kolonií. Wo I f f o vat
e leg r a f n í k a n cel á r zodpovídala
za Nemecko, Rakousko, Evropské Turecko, Rusk{), Skandinavii
a Dánsko a za zprávy z nemeckÝch kolonií. A s s o c i a t e d
P r e s s dodávala

zprávy

ze SpojenÝch

státu,

Mexika,

Kanady,
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Kuby a Filipin. Stojí za zmínku, že toto predválecné rozdel
zájmových
oblastí
kartelovaných
agentur
bylo publik
americkou A s s o c i a t e d P r e s s; v Evropc sotva by
muto obchodnímu
tajemství
zpravodajského
kartelu do
publicity. Prakse kartelu nasvedcovala také tomu, že obl
kartelu proti všem nekartelovaným podnikum a tcm, kdož neb
prímo v podrucí R e u t e r a, H a v a s e, \Vo I ff a a A 8
ciated
Press,
s výjimkou londýnských Central
New
a parížské
Agence
Nationale,
s nimií. mcla Ass
c i a t e d P r e s s zvláštnI úmluvy. Tento zjev svctové zpravodajské centralisace
a kartelu byl již pred válkou predmetem
ostrých kritik a také národnhospodárskýc!l úvah, jež dokazovaly,
že hospodálrské
potreby
zpravodajských
podniku, sbírajících
zprávy v celém svete, a predevším nutnost opatrovati si zpráVJ
nejmenšími prostredky a nejrychlejším
zptlsobem, byly silnej í
než politické a hospodárské rozpory jednotliVÝch zemí a státu.
Povaha telegrahlího
zpravodajství,
které mu,í býti nezbytn
objektivní
a má sdelovati pouhá fakta, prispcla snad nejvíce
ke kartelisaci. Tato zásada nekryla se ovšem všude se skutetcnou
praksí svetového telegrafního
zpravodajství, což dokazuje neprehledná rada prípadu, kdy došlo k jejímu porušení a kdy
státy, uplatnující
se zpravodajsky
v kartelu, byly politickými
a hospodárskými
zájmy nuceny delati cas od casu tc1egrafni
zpravodajství
na vlastní pest.
Predválecná leta poskytla by
v tomto ohledu dosti Piríkladu. Predválecné Ncmecko na pr.
rešilo vážne otázku ncmecké zpravodaj ské expanse v cizíne.
V·.,r o I f f neudržoval
krok s politickými a hospodárskými plány
nemeckých kruht! a byl proto velmi casto krilisován. Tcsnc pred
válkou, kdy nemecký výboj a expanse na vcnek vyvrcholily,
pocaly se poruznu 'vynorovati plány, usiluj ící postaviti ncmecké
zahranicní zpravodajství
na nový základ a vybudovati je v !11Crítku, odpovídajícím
cílum nemecké politiky. Poprvé vystupují
zde prumyslové kruhy nemecké, aby vyrešily po svém otázku
nemecké zpravodajské expanse v cizinc. V cerVnu r. 1914. krátce
pred svetovou válkou, zabýval se »lHšský svaz ncmeckého tisku«,
konaj ící práve sjezd v Lipsku, otázkou nemeckého zahranicního
zpravodajství
a usnesl se na této resoluci:
»Ríšsk"ý svaz nemeckého tisku považuje za nezbytné. aby
zcela samostatná nemecká organisace vybudOVala Z:lIHanicní
zpravodajskou
službu. Mají-li být pri uskutecnování tohoto
požadavku úcinne a odborne hájeny zájmy, jež pricházejí
v úvahu, jest nutno, aby zde spolupracoval »l{íšský svaz
nemeckého tisku«, »Spolek nemeckých nakladatelu«. jak.ož
i reditel Wolffovy telegrafní kancelá:re.«
Stylisace poslední vety resoluce jest zrejmc zahrocena proti
tehdejším snahám urcitých kruhu, predevšim »l 'cmecké spolecnosti kabelografické«,
která se utvorila vedle \V o I f f o v Y
kterí se
tel e g r a f n í k a n cel á r c, a proti prumyslníktlm,
'v tu dobu rovnež pocali zabývati otázkou nové ncmecké agentury. Zmínená kabelografická
spolecnost pracovala s nedostatecnými prostredky
a s neschopnými osobami, takže ztratila
brzy veškerý úver. Nemectí prllmyslníci ujali se akce úspešneji,
Založili
z jara
1914 »S y n d kál
pro
z a hra nic ní
z p r a vod a j s k o u s I u ž b u«. o jehož existenci docetla se
nemecká i cizí verejnost teprve krátce pred sjezdem nemeckých
novináru v Lipsku, zacátkem cervna 1914 v »Deutsche ExportRevue«. V této dobt, tesne p,red svetovou válkou, vynorila se
celá rada plánu na reformu nemeckého zahranicniho
zpravodajství. Podrobné zprávy o techto projektech podával tehdejší
britský vyslanec
v Berlíne
sir Ed",ard
Goschen své vláde.
Zprávy tyto vyšly na pocátku války v anglické sbírce diplomatických dokumentu. Sir Goschen oznamoval již 27. února 1914.
že v Berlíne má býti založena ,,~cmecká spolecnost pro svetol'Ý
obehod«, jejímž úkolem má býti zpraVodajská služba. K utvorení
sjJolecnosti nedošlo a na místo ní vznikla »S p o lec n o s t P i o

i

I

Prítomnost

10. cervence 1924.

pod' por u nem e c k é h o p r u mys I u v c i z i T1 e«, nemeckou vládou subvencovaná.
Prisp~vek nemecké vlády cinil podle
zpráv s1ra Goschena 250.000 marek rocne, úcast prumyslu odhaduje Goschen na rcó,Ích
500.000 marek. Britský velvyslanec
.I!aznacil ve svých zprávách, že t~,to spolecnost, nedocílí-Ii s Reulcrem pevného ujednání, podle nellOž R e'u t erby
v budoue··
llosti smel lJ'verejJ'íovati pouze ony zprávy o Nemecku,
jež
obdrží od VI/ o I ff a, '~amýšlí fínanco\"ati novou nemeckou zpravodajskou kancelár, jež by konkurovala a bojovala s Reuterem.
Podle nemeckých pramenu, zejména podle zminené zprávy
»Deutsche-Export
Revue« z 5. cervna 1914, byly Goschenovy
raporty prehnány, poneYadž veškeré akce, o nichž Goschen své
vláde referoval, byly pouze v pripravném stadiu. Jediný »S y nd i kát
pro
z a hra nic ní z p r a vod a j s k o u S lu ž b U«,
založený z jara 1914 nemeckýmí prumyslníKY, zaháj il svou cinnost a pracoval za války pod no'vým jmenem »T ran s'o z e a n«.
»Í{íšský svaz nemeckého tisku« omezil se v otázce reorganisace
nemeckého zpravodajství
na zvol'ení zvláštního výboru, který
mel tuto otázku sledovati. Do svetové války nevyvinul 'však
tento výbor pozoruhodnejši
cinnosti. Za zmínku stojí, že nová
lIemecká agentllra,
jež mela býti pred válkou založena, byla
n,yšlena jako »Associated Press«, která dodává zprávy p01.lze
americkým !clenum podniku, s tim rozdílem, že by clenství neomezovalo se pouze na Nemce. »Nedosáhli bychom mnoho«, píše
;\leister v knize »Die deutschp Presse im Kriege und spater«,
kdybychom
se omezili pouze na nemecké lísty, musíme cíliti
k zpravodajskému
podniku, který by byl prístupný 'všem národi'nTI. Naším cílem jest co nejvctší rozvetvení.«
Je težko ríci, kam by vedl vývoj svetového zpravodajství,
kdyby nebylo došlo ke svetové válce, která prerušila
mezinárodní styky zpravodajské.
Z úsilí jednotli'vých státu po nejvetší možné zahranicní
zpravodajské
expansi. jak se projevovala tesne pred válkou, není nesnadno usouditi, že by i mírový
stav sveta nebyl býval zabránil urcitým presunum ve svetovém
zpravodaj st'ví.
'"

Válka otrásla samýmí základy svetového telegrafního
zpravodajství a boj, který se odehrával mezi armádami válcících státu,
veden byl jinými prostlredky (nekdy ovšem také ponorkami)
mezi zpravodaj skými' agenturami.
Zpravodajské
bitvy vyhrá'val v prevážné vetšine prípadu nejzdatnejší
clen predválecného
kartelu R e ti t e r. Jest také
u nás v dobré pameti, jaký zvuk mely R e u t e r o v y válecné
zprávy. Holandský dopisovatel »Vossisehe Zeitung«, Dr. P. Raché, vylícil v r. 1917 R e u t e r o v u moc na kontinente a zejména v neutrálních zemích, jichž zpravodajský význam za války
neobycejne stoupl, takto:
),Docílí-li dohoda nejakých úspechu, praví, tu amsterodamští
kameloti pobíhají s krikem po ulicích se zvláštními vydáními
novin a na ulicích se tvorí debatující ·skulfny. Kdybychom zítra
vtrhli treba do Petro-hradu nebo do Paríze - aRe u t e r den
na to uj istí neutrály, že událost ta není tak dllležitá, uverí se
R e ut e r o vi. R e u t e r ovládá trh a nikoliv Wo I ff. Londýn
tvorí cizí mínení a ne Berlín. My Nemci, pokracuje Dr. Raché
s nárkem, zustali jsme pres všechny své snahy pllsobiti na C1Zl
mínení, takovými hudlari, jakými jsme byli dríve.« Po zmínce
o rozvlácnosti a težkopádnosti
nemeckých dementi praví jmenovaný novinár dák: »Musí jednou býti jasne receno, jaké škody
zpllsobily naší veci v cizine nežurnalistické
polemické methody
»Norddeutsche
Allgemeine Zeitung«. Kde R e u t e r se spOkojí
I)'chlou a obratnou hrou meci, vyrukujeme
my s težkým delostrelectvem. Kde jest za potreb i strucných, vynikajících a žurn~listicky priléhavých útoku neb replik, pricházíme vždy s dlouhými úvodními clánky. Jak casto mohli jsme za války císti
v holandském tisku: »N o r d d e u t s c h e A I 19 e m e in e Ze idnes opet 'velmi dlouhý clánek o té a té
tu 11 g« uverejnnuje
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otázce. Vzhledem k tomu, že clánek neobsahuje niceho nového,
nebudeme jím ctenáre unavovati.« Toto se nikdy nestalo R e ut e r o v Ý m zprávám, nebot jsou vždy íhned otiskovány. Zajímavé R e u t e r o v e zpráve o 50 rádcích se dá prednost pred
nemeckým rozvlá/cným úvodním clánkem.« Pisatel pak prohlašuje dále, že Nemecku nebude s to docíliti 'vlivu na verejné mínení, pokud nebude zamestnávati žurnalistické odborníky místo
profesoru filosofie, riditeli'l museí a záložních dustojníku. Záven:cná kapitola citovaného clánku jest velmi zajímavá, jelikož naznacuje nemecký názor na duležitost
po'válecné propagandy.
Pisatel
praví:
»Otázka vhodné cizí propagandy
jest jednou
z nejduležitejších
otázek poválecných. Úrední sdelení pro cizinu
nesmejí býti již vedena v dosavadních liniích. Praktický žurnalismus musí vytlaciti' system tajných radu! Více pochopení pro
cizí smýšlení! To jest požadavek, který musí v budoucnosti
plne o'vládnouti naši zahranicní politiku. Dosud jsme v tomto
smeru úplne selhali.«
O významu a závažnosti R e u t e r o va zpravodajství
s'vedcí
také tato událost:
Švédský zahranicní
ministr by! v r. 1917
R e ut e r e m poprvé zpraven o akci britské vlády z r. 1915.
kdy protestovala proti zneužívání švédských .diplomatických šifer
a telegrafických
výhod 've prospech Nemecka. Ve Švédsku nastala zmena kabinetu a britský protest mel zrejme úcinek. R e ut e r o v a depeše zpusobila, že všechny listiny byly prezkoumány
a prinesla na svetlo duležité období diplomatické korespondence
mezi Velkou Britanii a Švédskem. Zdá se též, že pricinením
R e u t e r o v Ý 111 se Nemecko a jeho vláda dozvedely o nemilém faktu, že tajná depeše nemeckého' vyslance v Argentine
nemecké vláde, obsahuj ící klasická slova »spurlos versenkt«,
jest v rukou americké vládly a že jí byla publikována. \iVilhelmstrasse byla sotva R e u t e r o v i vdocna za tuto informaci. Také
sotva s potešením ·dozvedel se nemecký zahranicní úrad o tom,
že vVashington má »v rukáve« celou radu zaj ímavých dokladu,
jichž uverejnení
bylo zajisté velmi mrzuté a nepríjemné pro
Nemecko.
R e u t e r o y e kancelári pripadl za svetové války významný
úkol vyrozumívati
celý svet o rade událostí a faktu, jež byly
Kemdm
velmi nepríjemné
a oznacovány
nemeckým tiskem
proste jako lži. Jedno válecné císlo nemeckého humoristického
casopisu
»Kladderadatsch«
bylo venováno
R e u t e r o vi. Na
prední i zadní strane jsou karikatury R e u t e r a, na zadní strane jest nakreslena zemekoule, po níž leze lidožrout s ohromnými
drápy, z nichž vycházej í kabely pnoucí se po celém svete. Pod
obrázkem jest text: Die Llige ist der vVelt Gesetz, dies lehrt
das Reuter Kabel-Netz.
S temito projevy bezmocného 'vzteku
nemeckÝch kruhú proti R e u t e r o v i setkáváme se za války
denne. Jak známo, byly britské a ostatní podmorské kabely,
vyjímaje neprátelské, které byly bez výjimky zniceny pri vypuknutí války, zachovány témer po celou válku. Nemecké ponorce podarilo se jednou preríznouti jeden z kabelu, spojujících
Anglii s kontinentem.
Když lod, provádející
opravu kabelu,
vylovila konec kabelu, byla nalezena láhev, pripevnená na jednom konci kabelu a obsahující útržek papíru se slovy: »Toto
jest dílo ponorky cís .... , které ucinilo konec Reuterovým prokletým protinemeckým
lžím.« R e u t e r byl první, který v Londýne ohlá5il, že Velká Brítanie vypovedela 'Nemecku válku, a
R e u t e r rozeslal »ohnivý kríž« ve forme doslovne depešovaných zpráv o historickÝch parlamentních
projevech ministerského predsedy a zahranicního
sekretHe do všech kolonií, dominií a provincií. Byl to opet R e u t e r, který krátkou ~právou
z Washingtonu
oznámil svetu, že president \Vilson požádal
kongres, aby vyhlásil Nemecku válku.
R e u t e r o v y a g e nZa války došla také k reorganisaci
t u r y. Po zem:relém baronu Herbertu
Reuterovi stal se vedoucím reditelem sir Roderick
J ones, který rozhodl predati
správu Reuterovy spolecnosti, jejíž akcie byly roztroušeny mezi
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J200 akcionári, do rukou nekolika celných britských obcanu,
mezi nimiž byli Mark Napier, zesnulý Lord Glenconner, Viscount Peel, zesnulý Sir Sta
J ameson a Sir Roderick Jones.
Akcie byly vykoupeny od starých akcionáru nákladem pres pul
milionu liber sterlingu a byla ut'vorena akciová spolecnost pod
názvem Reuters Limited, jejíž akcie jsou jen v nekolika rukou .
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Nemecká služba radiotelegrafická
vykazovala
za války, jak
patrno, radu úspechu a nahradila do jisté míry zahranilcní službu telegrafních agentur. Tyto úspechy neprispely však nikterak
i( reorganisaci
telegrafní služby Wolffovy
kanceláre, která nedovedla dostatecne zužitkovati vymožeností
moderní
dopravní
techniky.

•
Válecné zpravodajství
nemecké jest do dnes v Nemecku p.redmetem sporu a diskusí, jež se snaží zjistiti, pokud jeho nedostatky uspíšily nemeckou porážku. Z žurnalistických
kruhu ozývá se prirozene výtka, že vojenské kruhy nedovedly náležite
uplatniti vliv nemeckÝch zpráv v cizine. Uvádej i se ovšem také
obtíže technické, znicené kabely, nedostatek
prímÝch zpra'vo~
dajskÝch cest do ciziny, a pod. Nemecko snažilo se tyto technické nedostatky nahraditi
radiotelegrafií
a pd::alo brzy vysílati
denne do ciziny, predevším z radiotelegrafické
stanice v Nauen,
tisíce slov a zpráv vojenského
i politického rázu, jež byly ze
znacné cásti rozširovány
v c·izine. Z této nepravidelné
služby
raóiotelegrafické
vyvinula se postupem doby pnvidelná
výmena
radietelegrafických
zpráv mezi velkými stanicemi
nemeckými
a neutrálních zemí, ano i zemí nep.rátelských, aniž by existo'\·ala o výmene nejaká dohoda. Výmena nabyla brzy forem velmi
prudkých a polemickÝch, jež se zrcadlily ve svetovém tisku obou
válcících táboru a byly predmetem jednání ve francouzské snemovne.
Nemecko vysílalo s pocátku tak zvaný »T ran s o z e a nF u n k spr u c h«, redigovaný v anglickém jazyce a urcený pro
zámorí. Ve válce zavedena byla krom anglické zámorské služby
radiotelegrafické
t. zv. »služba tisíci slov« (Tausend-WorteDienst), redigovaná nemecky a urcená pro evropské zeme, na
pocátku války hlavne pro Rumunsko,
Bulharsko,
Turecko
a
n.ecko. Tato služba vysílala se trikrát denne, ráno, v poledne a
vecer, kdežto anglické radiotelegrafické
zprávy vysílaly pe jednou
denne o pulnoci a dosáhly cetnými komentári
a doplnky vojenských úredních zpráv rozsahu až 8000-9000
slov denne.
O úcincích své rediotelegrafické
služby nebylo Nemecko za
války dostatecne informováno. O výsledcích této vysílací služby
v nekterÝch zemích není ješte dnes presných dat. W. Schwendler, chefredaktor nemecké radiotelegrafické
služby »Transozean«,
uvádí v knize »Die Nachricht
im \iVeltverkehr«, že v Evrope
docílilo
nemecké
radiotelegrafické
zpravodajství
nejvetšíó
úspechu ve Spanelsku a na Balkáne.
N a španelské a recké
neutralite
mela dle Schwendlera
tato služba nepodcenovatelný
podíl; Sofie byla rovnež zásobována nemeckými zprávami radiotclegrafickými,
cenné služby vykonala prý tato služba také
v obsazených územích, v Belehrade, Bukurešti a na Ukrajine.
V Ca,rihrade vyóázející
»Osmanischer
Lloyd« byl denne zásobován nemeckými radiotelegrafickými
zprávami, egyptský denník »Aegyptische N achrichten«,
který vycházel v Kahýre nemecky a francouzsky až do konce srpna 19J4, uverejnoval denne
nemeckou radiotelcgrafickou
službu, prij ímanou lodní stanicí
v Port-Saidu. Tyto zprávy byly pretiskovány arabským a reckým
tiskem a není bez zajímavosti, že náklad zmíneného nemeckého
egyptského denníku stoupl v nekolika letních týdnech 'v r. 1914
z 1200 na ca 4000 exempláru. Také na Dálném Východe uplatnovala se znacnou merou nemecká radiotelegrafická
služba.
Již v listopadu 1914 pricházely
do Shanghaie pravidelne nemecké zprávy, které byly prijímány
radiotelegrafickou
stanicí
v Sayville, a o jejichž transmisi do východní Asie a jižní Ameriky pecoYalo se ve Washingtonu.
Zprávy otiskoval v první
rade nemecký casopis ))Ostasiatischer Lloyd«, z nehož prejímaly
je tamejší listy domácí. Schwendler vykládá v citované knize,
že cínští státníci, na pr. Yan Chí' Kai, mel v tamní redakci nemecké telegrafní služby stálé"hO posla, který mu okamžite prinášel zprávy došlé z Nauen.

Literatura

a umení

V ádav Š pála:

K Munchove výstave.
(Dum

umelou.)

Nejvetší vzpruhou VI umeleckém mládí nekterým
z naší generace byl v,edle Van Gogha a jiných Ed'Var~
Munch. Tako výbuch vpadla tehdy jeho výstava mezI
naše mladé sny a touhy v prvých letech akademie. Mnoho nelibosti a poplachu zpusobil u starší kritiky a u
konservativnejškh
živlu, ale 11 nás mladých padl na
.ornou pudu. V té dobe sešlo se dosti mladých bádavÝ,ch
hochu na akademii, kde to kvasilo touhou po novem
tvárném pr.ojevu. Bylo dosti nám známých· príkladu
moderního umení neakademického v cizine i 11- nás,
které jSl111e
horlive diskutovali a studovali.
S. V. U. Manes byl v plné výbojné aktivite, kdy príklad Preislera, Slavícka a jiných tak pusobil na mladé,
že náš V)TVOjpak šel zcela mimo akademii. Zde tO' bylo
revolucne naladeno hlavne v našem rocníku, kde se sešli Feigl, Filla, Kubišta a já, pak Brunner, Kratochví.1'
a vÍice druhý,ch; kdy i ve speciálkách byli Kubín, Procházka Beneš a kdy vubec byl cilý umclecký ruch na
škole ;ž to delalo težkou hlavu pánum profeso~um.
Zjev 'MunchLIVjrozvíril mnoho debat, a již tehdy Jsme
se delili na moderní bourlivce a na akademické ucelivce, z nichž mnozí jsou dnes sloupy reakcního eklektisujícího umení. Slyšeli jsme, jak krutý je osud moderního
umelce kterému málokdo rozumí, kterého nikdo nekupuje, z~lášte v našich' malých pomerech by to prý muselo býti heroické a nadlidské pocínání. Tu nám byl
skutecne Munch velkÝm poucením a príkladem a .?e~
mohli jsme jinak, než poslechnouti hlasu srdce a, ~lstl
jsouce svou vecí, odhodJali jsme se jíti touto trmtou
cestou. Dnešní mladí, myslím, nikdy dostatecne neocení, co pro ne prineslo toto období odríkání a hervoi;mu,
jak krušne musela býti každá píd moderního l1l-r:em,:ybojována, v jakých svízelných pomerech a. za Jak te~~
kých podmínek bylo nám' se propracovávatI. Poukaz~p
jen na asketický život Kubištuv, kterého tento stav pr;vádel až k sebevražedným úmyslum, až se pak zachranil od hladu, dav se, pln horkostí a smutku, aktivovati
k vojsku. Vetšinou museli jsme hledeti živiti se necím jiným než malbou, a ješte dnes tento stav se u mnohých valne nezmenil.
Munch nám byl majákem a jeho výstava tak!é patrí
k nejsvetlejším bodum, co v tomto vykonal S. V. U.
Manes. Tehdy to byla skutecná odvaha.
Dnes výstava Munchovy grafiky VI Rudolfinu jest
již jakoby neco bežného, a nikoho již nenapadá se tu
o neco príti. Pusobí zase sveže a silne, že zadání i kreslíre takových velký.ch kvalit, jako je Georgl Gross" který visí ve vedlejším sále. Dnes Munch má již své místo
na slunci dávno vybojováno, a ceny, které nejsou pouze katalogové a kterých také skutecne dociluje, jsou
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proti cenám našich domácích moderních umelcu proste
úžasné. Všichni cizinci, kterí s umením mají Co delat,
nám šmahem ríkají, za jaké malé ceny své obrazy nabízíme, a ješte více se diví, slyší-li, že i za tyto ceny se
málo prodává, že to casto aži vypadá sjJíše jako ah111.lŽna, než jako koupe obrazu. U nás máme plná ústa kulturního našeho stavu, ale vetšinou ti, co peníze mají,
kupují kyce a za ty platí už vetší, nekdy až
horentní ceny. Preji Munchovi tyto jeho ceny; jen
stále hloedíme, bude-li i u nás jasneji a spravedliveji
v této financní nerovnováze.
Snad je to už údelem
umelce malého národa, aby ztracen, chradl. Ale Munch
je také synem malého národa.
Tak v Munchove umení život otevrene a silne hledí!
Exotika zeme domova, nordické rac;y a jejich tajemných sil, je hlavní základnou tohoto umení; silne milovati, vášnive milovati, vyžíti vypiaté mládí až doc;lna,
až po popel sžehmJtých srdcÍ';! j'e tu až neco jako zahryznutí polibku, vyssátí mladé krve, i neco upírího;
dobrodružství touhy, odvaha mládí, oddání se bezvýhradne, cele. Toulky temného pucícího mládí s hlodajídm cervem uvnitr. Smyslnost, vášen, literární zažitky. Ale tento severan není literární ve špatném slova smyslu. Te nabitý svým rodným krajem, jeho temným básnivým a snivým duchem.
jako bludný pták
ze skal a morských brehu. Pod zvláštními návaly jeho
nyvosti jsou jeho dívky, jakoby nemocný kvet, krása
bledule, zážeh smrti. Jakoby mely úbytek krve; jsou
seversky prusvitné pleti, jsou kvet nalomeného mládí,
jakoby spálené krve ve víru vášní a snu.
Všude, kde je dívcí mládí, tam pucí a rozehrává se
Munchov.a duše. »Dívka a smrt«, ženské líbezné pružné telo z rodu goyovského a v rozkvetu erotiky, tlacící se vášnive na zubatého kostlivce. Nekteré dívcí
hlav,y mají v sobe neco až Renoirovsky nežného, jako
vypucení sladkosti, detství v puberte. »Milenci na
brehu« mají v sobe krome neznámé sladké touhy i baladické hore nekonecna a ta jemstvtÍ.
Listujme v katalogu a cteme: »Žena«, »Dívka a
srdce«, »Mladá dí,vka«, »V no.ci«, »Podobizna mladé
dívky«, »Muž a žena«, »Nemocná dívka«, »Polibek«,
»Dva lidé«, »Vecer«, »Hlas«, »Morská panna«, »Mladá a stará«, »Spící dívka«, »Smející se -dívka«, »Poulicní dívka«, »K\vet lásky«. Ale cteme i: »Mrtvá matka
a díte«, »Stará žena«, »Panika«, »Skupiny na námestí«,
»Poslední hodinka«, »Trpící muž«, »Stra,ch z ulice«,
»Žárlivost«, »Polibek smrti«,
»Po.žár«, »Podobizna
Przybyszewského«,
»StrašidIa« a »Východ mesÍce«.
Již názvy mnoho napovídají, mnohé ma jí dosti literárnÍ. príchuti. Pamatuji se, jak nás pri jeho první
výstave na pr. udivovaly nadpisy: »Mrtvolný puch«,
»Popel« a pod. Nekteré jsou pro Muncha príznacné,
trebas »Úzkost«, lidé vÝrazných, vyjevených hlav s jakýmsi ustrnulý;m leknutím v ocích, hledící v neznámo.
Obraz má neco silne suggestivního v sobe; výkrik,
který se táhne krajinou, dramatioká akce plného napetí. Jde tu o V;Ýraz neceho, rekl bych nemalírského,
ale jak to Munchovo podání pusobí! Nebo »Žárlivost«,
~ug'g'estivní výraz literárne zabarvený, ale plne malírsky podaný. Vzpomínáme mnoha jiných, a všechny po
tolik let nám plne žive utkvely v mysli, což mluví o živelném silném výraze.
Jako každý clovek má své lepší a silnejší nebo zase
horší chvilky, tak umelci jsou nebo také nekdy nejsou zvlášt disponováni. Život cloveka je vubec velice
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ruznorodý a velcí umelci jsou ta:ké jen lidmi, i mají
také své momenty slabosti. }ejkh umení není vždy
stejné kvality. Ríkati, že velcí umelci delají jen nejlepší díla, je jen recí diletantskou nebo estétsky papírovou, nebo demagogickou. Ovšem umení velkého tvurce nevybocí nikdy do kycovitého; vždyf má svou
prumernou úroven. A zase znám neco lidí, kterí
pres to, že po léta delali plno špatných obrazu, prece
stvorili nekdy ve své štastnejší dobe nekolik dobrých
a s.Jušných -del. Toto by však byla kapitola sama pro
sebe.
Munch má ta:ké nekteré kresby více bežného,
zrucného ražení, hlavne portréty, které ho pripodobnují Liebrmanovi. Ovládá malírskou techniku do virtu osity, priraduje se tu k dokonalým moderním malírum, k Manetovi a jiným. Je v nem ale neco psychologického, vniterního, výrazem silného. Duš,e norské
severské racy projevuje se tu velmi intensivne, žive a
durazne. Pri této manuelní schopnosti neuvázl pri povrchu, lehce se zríká ruzných malí,rských \\'ymožeností
pri dílech básnivé inspirac·e, kde mu velí spodní proud
jeho lidství projevovati se prímo, kdy jakoby ruzné
temné osudové síly draly se ven z podzemí.
Ve svém mládí, Munch dosti navaZJUje na Van
Gogha, na jeho spirituelní dramatický svet. Náleží
k secessi, která v nem zanechala hlavne svoje dekoracní úmysly, svoji literární nápln. Munchovodílo
radí se k velké .severské literature, jeho prá:telství
s Przybyszewským zrací v sobe generaci dekadence, Ze
které však Munch dostává se svým positivním kladným
duchem; radosti a kb.dy života tryska ií z jeho díla
príliš vzpružive a žhave. Práve jeho. duverná rec prahlioucího mládí, plného života, jeho cistých erotických,
spíše panenský'ch dívek prináší neco, co jako sveží van
pres casy zachvívá z ieho dla, co zná se n~m stále prítomné, co je stále živé v impressionismu a Co v nás
také je prítomno, co mela secesse v sobe syrového a
,drsne svaího a co bylo skutecnou revoltou proti starým galeriov)7m omáckám a dnes pri návratu šedého
a vypulérovaného akademisrnu j)llsobí stále jako sveží
korektiv, jako ukazatel nový,ch cest bohatství života a
umení.

I
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Zivot

a instituce

MUDr. Ant. Paríze!l:

o

lékarských vysvedceních.

Odvážné vystoupení prof. Dra. Hohenegga
ve
Vídni proti tem lékarum, kterí za procenta dohazují
pacienty odborníkum a sanatoriím, vzbudilo opravd()vou sensaci a vrhlo ostré svetlo na jednu stinnou
stránku lékarské prakse. Jinou takovou neméne stinnou
stránkou jest vystavování lékarských vysvedcení. Lékarská vysvedcení jsou dnes úplne diskreditována, a
s jakým despektem se na ne pohlíží ku pr, v kruzích
právnick)7ch, o tom svedcí clánek, který uverejnil státní
návladní ve Vídni JUDr. E. von Hopler v O s t e r.
R i c h t e r - Z e i tun g. Uvádím jej zde ve výtahu:
»Vysvedcení lékarská« _ tak píše autor - »která mají
býti vážným dokumentem, vzbuzuj ídnes
na jedné strane.
jen posmešný úsmev a na druhé strane oprávnenou neduveru. Prícína toho je ta, že dnes muže si každý a ke
všemu opatríti za peníze lékarské vys'ved!cení. Nechce-li na
príklad nekdo jako svedek dostavití se k soudu, nebo jedná-li
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se o to, odstraniti nevítané následky nedovoleného pomeru,
anebo má-Ii nekdo na nejaký cas zmizeti v sanatoriu, aby
se vyhnul krimmálu _ atd., atd. - na to všechno se opatrí
už nejak lékarské vysvedcení. Jako charakteristický
príklad
podObných 'vysvedcení uvádím následuj ící ~rípad:
Prodavacka
E. S., 19 rokli stará, byla obžalována
pro
dokázaný podvod ve vÝši 1000 K. Obhájce její uvedl, že obžalovaná trpí od mládí ·epilepsií (padoucí nemocí) a že trestný
onen cin spáchala pod ~r1ivem této choroby. Soudní lékari
však shledali, že je úplne zdrav3. a prícetná, a byla tedy
odsouzena. Otec její vymohl si odklad trestu a dal ji do
sanatoria pro nervové nemoce. Tam pobyla krátký cas a
pak žádal její obhájce za obnovení soudního rízení a na
jeho oduvodnení predložil dve lékarská vys'v'e:dcení, ve kterých podepsaní lékari - mezi nimi i jeden specialista pro
nervové choroby - dosvedcili, že dotycná skutecne trpí epilepsií. V priloženém chorobopisu z onoho sanatoria konstatováno zcela urcite 1. že dotycná od mládi už trpí epilepsií a 2. že behem svého pobytu na ústavu mela 27
(dvacet
sedm!)
rtypických
epileptických
záchvatll
»pri
úplném bezvedomí.«
Ponevadž
však soudce pres tato vysVedcení mel podezrení, že dotycná E. S. epilepsii jen Plredstírá, b)'.1y všechny
osoby, které mely její chorobu dosvedciti, pred soudem vyslechnuty jako svedkové. Výsledek byl prekvapující. Nejprve
oba lékari na vysvcdcení
podepsaní doznali, že sami nevideli ani j edi-ný záchvat. Ve vysvedcení udaná fakta spocívala pouze na tom, co jim otec dotycné E. S. vyprável!
Lékari
vystavili
vysvedcení
podle konceptu,
který jim
obhájce obžalované zaslal!!
Podobne nespolehlivým ukázal se cho'robopis z ústavu. Ani
prednosta ani ošetrujicí lékar nevideli sami ani jeden z onech
zaznamenaných dvacetisedmi( I) »typických« záchvatu. Jejich
udání spocívalo pouze na tom, co jim otec E. S. a ošetrovatelky oznámili. Ale ani jedna z ošetrovatelek
nemohla
dosvedciti, že by kdy sama byt jen jediný záchvat videla.
Spolehla se jen na to, co ji E. S. sama o své chorobe
vyprávela. Jednou prý na ni dotycná zvonila a udala, že
práve mela epileptický záchvat. Tak dopadl výslech svedku!
V takovém svetle ukázala se verohodnost obou vysvedcení
- jednoho od specialisty, druhého z ústavu.

Autar zabývá se dále lékarskými vysvedceními a duševním stavu a nervových charabách. Vytýká, že castO'
jsau pavrchní, nejasná a tudíž nespalehlivá. Navrhuje,
aby svedci a anamnestických datech byli vyslechnuti
nejprve saudcem a potam teprve aby tatO' dále byla dána
saudním znalcúm k dispasici, aby je sravnali s tím, CO'
sami kanstatavali, a potom teprve aby vydali pasudek.
Ješte s vetším despektem vyslavuje se autar a vysvedceních praktických lékarú. jejich spalehlivast je prý
velice malá a vzácná. Vysvetluje ta tím, že lékar staví
se vždy na ta nesprávné stanaviska, že jehO' vysvedcení
má slaužiti k abrane taha, kamu se vystavuje.
Prot,')
zamlcuje ta, co by snad mahla škaditi, a zvetšuje ta,
TatO' stanaviska jest však - jak
co' múže praspeti.
každému jasné - chybné. Vysvedcení takavá stávají
se tím, mírne vzata, jednastrannými
a pavrchními, a
prísne vzata, hranicí nekdy na pad vad. Clánek kancí
už na zacátku uvedeným resumé, že dnes mMe si každ)T
a prO' všechna apatriti lékarské vysvedcení.
Ackaliv tatO' tvrzení je bez adparu nesprávné a príliš
všeobecné a ac i jinak dal by se celému clánku vytknauti
nedastatek abjektivnasti, nelze prece papríti, že vystavavání lékarských vysvedcení, jak se dnes u mnahých
lékarú praktikuje, patrí k tmaV)Tm stránkám lékarského
stavu. KdO' mel príležitost pracítati vetší radu lékar-
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ských vysvedcení a dabrazdání, ten mne jiste dasvedcí,
že tatO' jsau castO' spíše humaristickým ctením, než »na
základe vedy lékarské vystaven)'mi dakumenty«.
Byla už dávnO' na case upazarniti z našich kruhú
všechny lékare, že ta »liberálnast« pri vystavavání vysvedcení má urcité hranice. Lékar nesmí pri tam nikdy
pustiti se zretele, že jediným smeradatnÝm vadítkem
musí mu zde b)Tti pauze ta, cO' múže sám abjektivne
ikanstatavati.
Subjektivní príznaky a pacientem nebO'
akalím udaná data mahau prijíti v úvahu pauze v druhé
rade a ta ješte jen pad silnau kritikau. Pak by se nemahly prihadit takavé zahanbující prípady, Jakých eklatantní daklad uvádí v anam prípade »epilepsie« Dr.
v. Bopler.
Jakau cenu mahau míti takavá vysvedcení, v nichž:
balesti hlavy, nespavost, slabast, závrate, nechut k jídlu,
nacní paty a pad. tvarí hlavní, anO' dakance nekdy jedinÝ padklad lékarskéhO' vysvedcení? A prece - zvlášte pri simulavanÝ'ch úrazech na dráze - jsau takavá
vysvedcení zvykem velice castým. Pátráme-li pa prícine takavých, prO' celý lékarsk), stav mála cestn)'ch
prípadú, shledáme, že neb)Tvá ta premrštená humanita,
n)·brž bahužel ve vetšine prípadll vyhlídka na vysok)·
hanarár, která svádí k vystavení padabn)'ch vysvedcení.
Na clánek Dra. v. Baplera adpavedel krátkau repEkaLt Dr. R. v. Bialka v N. Fr. P r e ;; se. Panechávaje
vyvrácení jednotliv)'ch výtek praktick)Tm a saudním lékarúm, padatýká dacela správne a trefne, že hlavní
chyba nespacívá v tam, že si dnes každý muže lékarské
vysvedcení apatriti, nýbrž v tam, že dnes prO' každo1l
malickast si každý lékarské vysvedcení opatriti musí.
TentO' náhled Dra. Bialka je zcela správný. Já znám
prípad, že, když v jedné abci vypukl skvrnit), tyf, každ)'
abcan z celéhO' hejtmanství (!), který chtel nekam jeti,
musel se vykázati vysvedcením ·ad akresníha lékare( !),
že je náležite advšiven.
Nedltveru
ve vysvedcení
praktických lékarú prajevil i stát tím, že v urcitých prí-o
padech žádá vysvedcení
pap ze ad akresníha lékare.
Proti tamu zvedli sice svéhO' casu lékari odpar, ale bez
výsledkú.
Franta

Kocourek:

Studenti a studentky, jací vlastne jsou.
VIII.

4. S vet ne j krá s nej š í.
Bývá jím svet mimaškalní, ackaliv ta nemusí být
vždy pravda. Padílvame se ,trachu do jehO' kancin, prihlédneme k cetbe, biagrafu, hudbe, zájmu a vedu a
sport.
*
Že bývá svet mimaškalní svetem nejkrásnejším, je
vysakapracentní
pravda. A nalézají-li v nem studenti a studentky talik štestí, a stává-Ii se jim castO'
útacištem pred škalau, je tím recena mnaha a strední
škale.
Škala bude chtít zltstat škalau a prata prirazene nezavede kina s pragramem a la »Cervené Esa« nebo
»Dr. Mabuse« atd. Jedná se 'tu a il.l~púsobení prO' škalu
a a ducha v]'iužití jmenavaný'ch složek, jež jsau dasud
strední škale budtO' neprátelskými, nebO' adstrcenými.
Ovšem, že škala všech složek využi je a již pacíná využívat, ale jest abava, že ta dapadne nešfastne.
Stací se padívat na prlJmer, jak se jeví na strední
škale zpúsab využití kina, cetby, divadla, atd., aby-
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chom pochopiti, ž·e po této stránce v rámu školy není
nadeje vdiká.
Je težko žádat na škole, aby byla životem. Ale musí
se chtít, aby škola nezabíjela život, nebo aby nevzdalovala žáky života. Pokud se na pr. cetby týce, je fakt,
že ovzduší a metoda školy dokáže rozviklat i veci
velmi pevne zakotvené v srddch studentu a studentek,
a že umí znicit jejich puvab. (Viz na gymnasiu
»Krásnohorské«
cetbu »Babicky« a »Máje«.) To je
obvyklé. Kdyby se melo tak stát i v jiném oboru, tož
lépe všeho nechat a spokojit se str,ední školou zav,edeného typu.
:'y;
*
Zdurazní-li se, že škola je ma,cechou hlavne pro nepochopení cit o v ý c h pot r e b studentll a studentek,
odpoví se obvY'klými námitkami o tom, že cit je jenom
jednou složkou bytosti, bude se mluvit o rozumu, vllli
atd. A prece tu je težisko všeho a odtud se musí vyjít
v reforme vi'chovné a vlyucovací. O citu se dá velmi
krásne na strední, ško}e mluvit, teoreticky - lépe receno: slovne' nekterí profesori oplývají úvahami o nutností budovat na nem, nebo se to odbude názvem precitlivelost, sentimentalita, slabost, atd. Z toho všeho
však žáci a žákyne nerna jí nÍ<c.
A to, na co se obycejne ve škole (a v anketách o její
reforme) zapomíná, nebo co se dokonce ve škole POVélžu je za nenáležité, smešné, za neco nedelikátního, za
neco, CO treba ve škole skrývat, to nalézají sDudenti a
stlld,entky (snad ješte vk) ve svete mimoškolním; ve
skutecném, plném živote a v ruzných formách jeho
osvetlení, zmnohonásobení:
v knihách, v divadle,
v koncertech atd.
'lit

A. prece je známá a nezapomenutelná
pravda, že
stacÍ: na celém ústavé jediný profesor, j ed in ýc ov e k b o ž í, aby se život vedral na ústav a aby tam
zacal proudit od srdce k srd.ci, ze trídy do trídy.
Takový profesor je proste sluncem: Zatežujíd nánosy
jakoby subEmovaly, dlouholeté vrstvy ledu roztají,
jádro studentu a studentek, jádro mladých bytostí vystupuje na povrch casto v necekané kráse: ejhle clovek
- objevil cloveka.
Je jich málo. Nek'dy jakoby se umluvili, sejde se
jich vke na ústav,e, aby ukúzali, že není neúrodné
pudy a že zázrak j,e prostá a lidská vec. Obvyklá zkušenost však je, že za dobu strec1oškol'ský,ch studií, t. j.
za ctvrtinu prllmerného lidského veku, prijdou ,cloveku
vstrk dva nebo jeden takový profesor, a casto ani
jeden. Tehd,y s'e dá mluvit o poušti stredoškolské.
Mluvíme-li zde o techto profesorech, je to proto, že
práve oni jsou a budou pilíri reformy strední školy a
jedine možnou náplní každé opravdové školy vúbec.
Bez nich se každá stavba shroutí. Oni prinášejí škole
ryt m u s, jímž oživuje i to, co jinak leží mrtvo, anebo
živným se stává to, co bez nich umrtvovalo. Techto
nekolik lidÍ, - a nenašlo by se jich málo - prináší
studentkám a studentllm život do školy, prináší jim
úsmev, ,dá jim pochopit radostnost a krás'Ui práce:
drina není a nehude drinou, kázei'í nebude dresurou a
volnost nebude bezradností a laidáctvím.
Takoví profesori byli a budou. Jsou mezi nimi dva
t·ypy, chceme-li zachytit dva typy nejodlišnejší: Jedni
znají život a prihrnou se s ním jako záplava mezi žákv,
nedba jÍlce školských forem. Ti mohou v nekterých príparlech dokonce uškodit naprostým vykolejením. Druzí
mohOu pusobit daleko mocneji. To jsou ti, kterí vedí,
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že forma neprekáží dílu: Znají život, ale zná jí také
školu. Dovedou se zmocnit školních forem a naplní je
pro potrebu a oslavu života.

•
A. Cet b a.
V první kapitole tohoto clánku jsme naznacili, jak
se ctou casopisy politické i nepolitické. V druhé kapitole jsme uvedli cetbu, pokud toho bylo treba k ilustraci a dokreslení erotickýdl pomeru. Ve tr'etí kapitole jsme hovorili o cetbe jako o jednom z rozšírených
zamestnání ve škol'e. V ,této kapitole se podíváme podrobneji na cetbu studentu a studentek. Plljde tu
jednak o poznatky z jednotlivých tríd VI postúpu studií,
jednak o záznamy získané souhrnem z nekolika tríd
a nekolika ústavlI, jednak o všeobecné poznámky
o tom, jak se cte, atd.
'"

Dnes je prirozene' cetba deseti- a jedenádiletých pestrejší, než pred deseti lety. Ke knihám, které se »nejlépe líbily«, patrí:
Ami,cis: S r d c ,e.
Jacquin a Fabre: Junák
mstit'e1.
Thompson Seton: C h:u d í h o š i, k t e r í se p r o-

I

I

s a v i i.

I

Franck: Bez h a ére k o ]e m s vet a.
Nemcová: Bab i c k a.
I(Táž Babicka se »nejlépe líbila« dnešním studentkám devatenáctiletým v dobe sekuncly a kvarty, ,tedy
v dobe
let. Je tu videt pohyb zájmu, 'co se let
týce.)
,',\~;"
*

n-Is

Zdravejšímu
procentu opravdových kluku bi'vala
prima ješte pred 6 lety Vircholnou dobou nadšení pro
Vernea, indiánky a detektivky, s címž se zacínalo už
na obecné škole. Cestné místo si podnes 'uhájily j,en detektivky zásluhou kina. Indiánky a »Baron Prášil«ovky atd. bývají však nyní absolvovány prumerne
() púl druhého roku dríve, a Verne ustupu je den ze dne
Londonovi.'(O
torn.'to plodném muži by se dala napsat
zvláštní kapitola. Získal hochy, dívky, primánv, universitány. Zprvu eksoticností a dohrodružstvími,
od
seksty j,est pri iímána casto »Londonova životní filosofie.) U primánek se mezi j'eji,eh »vecmi« najde spíše
120té dobrodružství
Sherlocka Holmesa, než »Zapadlí
vlastenci« nebo "Div,á Bára«.
*
T di
v prime a sekunde chut vetšiny studentll i studentek zhruba táž, od sekundy nelze již uniformovati
podle tríd ani podle pohlaví. Podle toho, jak) daleko je
student v sekunde, tercii nebo kvarte ve znalostech,
o funkcích pohlavnkh a ve styku s devcaty, rí.dj, se
doba, kdy se sáhne po slabší ci silnejší pornognfii
nebo po knížkách, jejichž obsah má onu neodolatelnou
príchut erotiky. Rozhoduje tu casto to', co dobre znají
nakladatelé: lákavá obálka, nebo sugestivní inserát~r,
reklamní nápisy, a'bd. Sem patrí nejrllznejší cetba:
Anonymové továrne vyrábející všelijaké milostné historie, dále všechny druhy pohlavní zdravovedy a »hygieny manže1ství«, pri cemž bývá zvykem vymlouvat
se na vedecký zájem a c1oktorský titul a odbornidví
autorovo. Patrí sem Maupélssant, Boccacio, Zola, také
partie ze Šrámkova »Tela« nebo »Stríbrného vetru«,
atd. atd. V této nálade se ctou i ve,ci umelecké naprosto
neumel'eeky a cerpá se odtud potrava pro erotické
c1ráždení~ fantasii a cástecné obeznámení. Že by mnoho
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z takové cetby - .casto mucivé - odpadlo pri zásahu
rodicu nebo profesoru, je prirozeno: Vhodným a mužným. osvetlením pohlavní otázky byla by cetba pornog-rafle a pornog:rafická cetba umeleckých knih podstatne omezena. Zvlášte by se melo zasáhnouti v tomto
smeru u studentu a studentek výjimecne náchylných.
Studentky tu jsou za hochy prumerne o dva roky pozadu. Pri tom ctou s chutí a obycejne potaji pohádky.
Oficielní cetba v techto letech bývá: Jirásek Winter, Rais, Neruda, Cech. Jsou, kterí a které p; jiném
nezatouží. Takoví se dostanou k Boccaciovi atd. až
ve vyšších trí,dách. Zajímavý! je typ hochu, které nikdo
d~ouho nenal'áká na »Venušiny povídky«, jimž však je
TIrásek »fádní limonéÍidou«. (Obycejne
to bývají ti,
kterí v terdi nebo v kvarte nenechají jediné žárovky
nev,yšroubovány.) Zustávají vytrvale pri svém Londonovi nebo Verneovi a jejich lit~rárni zájem je zpravidla až do septimy vyznacen jmény: Wells, Capek,
Chesterton.
*
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(»X. Y. zabÝVal se nejdrív úradem. Toho však zanechal a stal se básníkem.« »Básník je
klavíru a
v,zpomíná svého težkého života a vyjadruje to touto
slokou - opakujte to!« atd. - jen pro náznak dve
ukázky toho, jak takoví profesori jednoduše všechno
mají zkonstruováno.)
*
'1.l

»V kvinte byli pro nás
autori: S v o bod o v á. Její,
hltány. B l' o w n ing o v á se
Ma l' d e n.«
Z jiného ústavu chlapeckého
byl typický Mácha a Machar.
'"

(studentky)
typictí tito
»Milenky« bývají prímo
cte s chutí zde, i po,zdeji.
je patrno, že pro kvintu

(1916-18.)

Sekstánka, recensujíc ve »Studentském
casopise«
Sinclairovy »Dravce«, (kterí zmenili její dosavadní
názor'o Americe), píše: »Líbí-li se mne »Dravci«, ne~l1ohu dobre ríci, ponevadž ctu jen r u s k é k n i h y,
Jež velmi miluji, a byla bych predpojatá.«
Ruská literatura, jak se zdá, hra je velikou úlohu
V prvních trídách vyšší strední školy se zacínají
v živote studentu a studentek. Nekde silne prevažuje
( - ti svetoví autori' nezávisle na »výborech z cetby~<. nad literaturou ostatnÍ. Jsou nekteré ústavy nebo trídy
A tu je na míste zmínit se o pomeru cetby školní a do- prímo zamorené Ruskem. (Na jistém ústave to zacalo
mácí, který do kvarty nehraje takovou úlohu, jako
TiUrgenevem a po nem pricházejí do obliby jiní Rupráve ve vyšších trídách. Škola tu pusobí zv,l.ášte na
sové.) Nevím, je-li známo, do jaké míry práve ruská
ty, kterí si nedovedou v nicem samostatne pocínat.
literatura na studenty pusobí. Jsou sekstáni, sekstánky
Vliv školy na c'etbu muže pramenit bud z predepsání
a septimáni, septimánky, kterí se na vše dívají pod
domácí cetby, nebo ze zpusobu, jakým se ve škole cte a zorným úhlem Tolstého, Dostojevského, Gorkého, atd.
jak se vykládají urcitá místa.
Musí to být ovšem urcité predpoklady, aby nitro ctePatrí sem prosa i básne. :ládný básník neunikne
náre absorbovalo vše z takové knihy a aby tím byl
determinován denní život.
svému osudu na strední škole, nemá-li práve to štestí,
že profesor je sám básníkem nebo že je jemným cloveNajdete radu studentu, kterí jsou zajati ruským zpukem, který pochopí, že míchat se obvyklÝm zpusobem
sobem vyjadrování, myšlení, jeví se to v jejich dopido básne je pri nejmenším problematické.
sech, v rozhovorech, ve styku s kolevou, s devcetem,
Básen se predevším precte. (O recitaci se na strední
atd. Jeví se to budto jako zjemnení života nebot
škole bez uvozovek nedá psát ani mluvit.) Potom musí
málokterý autor dovede tak zjemnit nitro a pohled na
život, jako na pr. Dostojevski i. - nebo se to jeví rozstudent »ríci obsah vlastními slovy«, což poskytuje
obycejne prekrásné nahlédnutí do primÍ'tivismu a ne- drásáním, chaotickým psychologisováním,
·chorobnou
horáznosti školské poetiky.' (Príkladu na tisíce, klasipotrebou pitvat, nic nevidet jednoduše a ve všem hleckých! a zvecnení hodnÝch na sta.) Básen jako jedidat problémy, atd. -v. prvém prípade je vliv ruské lite. necný výtvor se nemá opisovati. :lák s,e ucí, komolit
ratury ,dobrý, zvlášte v bode opravdovosti, realismu a
puvodní a v,yóselovanou rec básníkovu, dále se ucí
odhalování i uctívání lidskosti. V druhém prípade je
povrchnosti, žvanení atd. (Zábavné to je ovšem
nebezpecí ja:kéhosi rozkladu, který muže pusobit hluvždy.) Pristupuje moment výkladu: »(0 tím básník
boko do dalšího života - bez trhliny tu obstojí jen
mysm?« To obycejne studenti z poctivosti nevedí.
silné povahy, které se obohatí, ale nepodlehnou tíži rusAle profesori
vedí a vykládají písmo sami. :lák
kých! hloubek. Myslím, že ruská literatura v žádoucím
potom opakuje. »Te hrubostí vnucovati nekomu svuj
i nežádoucím ohledu pusobí silneji než biografy nebo
cetba t. zv. šlág,ru, atd. Tem se pricítá význam pro
soud pri výkladu básní,« rekl Otokar Brez·na. (Ucení
vyjadrovat se a obohacování rodného jazyka nevyváží
verejnou nicotnost, u ruské literatury se neuvažuje
o v.)'znamu pro zrejmou cenu umeleckou.
škody z toho vzniklé.)
Pov,rchnost, schematicnost,
T e za jímavo,
jak Vi poslední dobe bojuje v srdcích
jednostrannost a stereotypnost školních výkladtl pusobí
studentu a studentek o nadvládu literatura
anglove zmínených okolnostech i na domácí cetbu. Všechno,
americká, jako proti pól (jenž ;e patrne méne protico se cte ve škole, jakoby pozbylo šfávy. Kdo má rád
pólem, než se zdá). WeJls, Kipling, London, Sinc1air,
Ibsena a kdo ho zná dobre, pozná udivene, co umí
škola udelat z takového »Stavitele Solnessa«, cte-li se Thompson približu jí se kroky mílovými zájmu a lásce
ceského studentstva. Jejich životní filosofie je prijípri cfŠotine a vykládá-li se. Zaujímá-li student nebo
studentka k tomuto zpusobu stanovisko humorné nebo mána v míre stále vetší a vetší. Snad je to reakce proti
odbojné, je dobre. Ale tem, kdOi takové traktování liteRusku. Stoupající cetba techto knih jde ruku v wce
s r,epertoarem biografu, se stoupajícím obdivem pevratury berou vMne, j'e to nebezpecné, zvlášte povahám
konservativnejším, a dusledek :toho je, že~se v mnohém
ného, zdatného tela, odvážnosti a prírodnosoti zladené
ohledu dívají na literaturu tak, jak j.e naucilo školní
s gentlemanským chováním ve spol'ecnosti. A konecne
trainování.
to úzce souvisí, s rozmachem sportu u nás, jehož zrídla
A nejde tu jen o .»obsah« nebo »výklad vlastními
a v,zory jsou obe zeme: Anglie
i Amerika.
*
slovy«. Jde tu o celý názort na literaturu, který se vyznacu je ztmulostí, kožeností a naivitou; je to tím
»Flauberta, Ba1zaca a moderní fran:couzský román
horší, cím méne je podložena
skutecným vedením.
spolecenskÝ, ctou studentky i studenti u nás bez zásluh
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školního vyucování francouzštine, od kvinty do septimy. Jakmile se stane studentce »Deccameron« prekonaným stanoviskem, její zájem o literaturu se stupnuje
tak, že v sekste prumer již predstihuje prttmer koleg;u,
pokud jde o rozhled v literature.
*
šestnáctým
rokem u devcete inclplt vita nuova.
"Problémy, jakých ješte nikdo pred tím nezažil.« Jaká
chut do psycholog-isujícího románu i dramatu! Láska,
manželství, nevera, atd. »V znícený cit touží poznávat
život.« Už koncem kvinty j'e pro studentky príznacná
cet b a s e ve r s k Ý c h a u t o r U. Dále: Sekstánky
znovu a znovu procítají korespondenci Boženy Nemcové, zatím co jejich koleg-a sotva v divadle prekousal
jednoho Ibsena. Student prožíva ono »pr,eorientování«
obycejne o rok pozdeji. Zatím se ješte horlive cte London, a latinári deklamu'jí, jako vzpomínkou na Ov.idia:
Tam stat, iam trepidat. iam vult intrare
sed mulier c1ausit, atd.

foramen,

A hledají, v literature analog-on. Wells, Capek, Hausmann, Hašek. V tomto bode (zvlášte co se Haška :týce)
se vyrovnáva;í studentky až v oktáv,e, cehož nelze ríci
o studentech vzhledem k Hamsunovi,
Przybyszevskému, Heineovi, jež mnohé studentky do maturity
absolvují,.
*
Z dívcího reál'ného g-ymnasia »Krásnohorské«:
»Škola, totiž osnova školy, nepusobí na cetbu. Nekdy
pusobí poznámka profesorova, zmíní-li se o nekteré
knize nebo spisovateli, což se pravidelne nestane ve
škole. U nás byla jediná profesorka, VI kvarte, která
vždycky tak píchla, že clovek prohrabal doma knihovnu,
nebo proste hledal všude, až našel.
Školní cetba je nutnost, obycejne protivná. »Babicka« a »Máj«, které jsme milovaly, se nám zprotivily.» To záleží na profesorce. A potom: cte-li se
»Máj«,chcem,e
slyšeti
o lásce,
a n,e rozbor
for my, atd.
Domácí cetba je podstatne jiná, protože predne clovek volí sám, a volí to, co je mu osobne blízké, a to je
l1aprosto ruzné 'U ruzných lidí. Proto není možno
predpisovati cetbu knih. Jsou knihy, které se prectou
v jednom tahu: clovek se pri nich zapomene a vletí do
nového sv,eta. Tsou knihy, které se povrchne hltají, preskaku;í se stránky, a nakonec si clovek rekne, že ztrácí
cas. Tsou knihy, které se nemohou nikdy ,docísti, protože se proti nim všecko bourí: "Nana« atd.
Cte se v noci, po skonceném dni a po práci. A pracuj.e se radostne proto, že vecer ceká kniha, není-li
ovšem všecko soustredeno k necemu jinému - muži.
Cte s'e všecko, aspon zpocátku.' Jakmile se najde
první krásná kniha, zacne se vybirat. Vytvorí se urcité
typy s ,charakteristickou cetbou. Na pr. já: Hamsun,
W olker. Gusta : Vrba, R. Rolland. Marta: London.
Jarka:
Dostojevskij.
Jirina:
Turg-enev, Chardonne
(»Svatební písen«, ohromná vec!). Hanka:
Marx,
Lassalle atd. Ostatní se priranují k typum odpovídajídm povaze. Muže také jediný typ strhnouti celek, na
pr. Hamsun, Bjornson. (»Mary«, zázrak!) Wolker. To
bylo spontanní.
Cte se pro zábavu, až do doby, kdy se ·n a jde.
Potom se cte z vnitrní potreby, aby se našlo vyjádrení

toho,
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Lehcí knihy ctou dívky práve! tak, jako hoši. Jednoduše proto, že nekdy se musí Cí.sti neco, nac se nemusí
príliš mysliti a co pobaví tak, jako spolecenská rozmluva. Jsou dívky, hlavne ty, které strašne drou: ty se
potrebují knihou jen pobaviti a odpocinouti si pri
cetbe. Nejsou tedy ješte ve stadiu, kdy sem li s í
pre m Ý š let i. Tech je však velmi malé procento, a
u nás takových nepremýšlivých, myslím, vubec není.«
*
Z vinohradského dívcího ústavu v letech 1913-18:
V prime a sekunde se cti o proste to, co padlo do
ruky. Teprve ter'ciánky pocínají císt uvedomeleji:
Hlavne Trebízský, Jirásek, Nemcová, Svetlá, Krásnohorská (serial »Své'hlav,icek«), Cech, nekde i Neruda,
ojedinele Zeyer. (Pri hodinách ceštiny konána recnická
cvicení, obsahující nekde opsanou kritiku a výpocet del
jednotlivých spisovatelu.)
V kvarte se cte: Hug-o, Geg-ol, Zey,er, Arbes, Stašek,
Neruda Hálek, Ma,char, ojedinele Brezina.
IV kvinte veliký zájem o starou francouzskou literaturou (zásluhou profesora, který si dal práci se zasvecováním mimo osnovu). Cte se zurive Ma c h a r,
Sova, Dyk, Brezina, Ibsen, Browning-ová, Barbuss·e,
Olbracht, Horký, atd. (V tomto období r,evolucnost
trídy splývá s nacionalismem.)
V sekste se cetlo méne následkem pre~unu zájmu na
verejné událos,ti (prevrat, samospráva, sociální práce
v Ceském srdci, Cerveném kríži atd.). Nejvíce se tu
ctla literatura ruská a opet profesor má v tomto smeru
velký vliv na trídu: D o s t o je v s k i j, Cech ov, Korolenko, GonCarov.
Septima a oktáva (znamená odliv vnejší cinnosti).
Cte se: Š rám e k, Hork)" Olbracht, Šalda, Capkové,
L o n d o n. (Paralela z divél'dla: Tyto septimánky a
oktavánky šly trikrát a ctyrikrát za sebou na Capkova
»Loupežníka«.) A teprve v septime dochází (hlavne
vlivem rešení erotické otázky) k individl1alisování
v cetbe a v)'ber, byl hodne jednotný.
*
Z pražské reálky:
»U nás se cetla beletrie, hlavne L o n do n, vazne
knihy cetli jen 2 a vš,echny predcila ~tuden1:'ka.. Básne
ct!a jen ona a ješte dva »básníci«, kterí dost zkusili ve
tríde ... «

* .

Ze skupiny 10 studentek 16-1qletých,
11Z Jsme od
pocáotku sledovali, má osm svou zamilovanou knihu, ke
které se znovu a znovu vracejí. Jsou to:
I. Otcové a deti.
2. Kniha džung-Ií.
~. Leonardo da Vinci.
4. Der g-rune Heinrich.
.S. Buch der Lie"der.
6. Filosofská historie.
7. Babicka.
8. Wildeovy pohádky.
:(Oktaván a oktavánka s,e už totiž prizná k cetbe pohádek bez ostychu.) Dve z této skupiny cítÍ, obcas potrebu precí~t si »blbý zamilovaný románek«.·
*
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Ze skupiny :10 stu'dentll 17-20letých
má osmnáct
svou knihu, kterou berou do ruky, když je jim »nejhur« anebo nejlépe. Tyto kouzelné knihy jsou:
~ W olkerové,
I Továrna na absolutno,
l Stríbrný ví,tr,
I Wal1enrod,
2 Tiráskové,
Starosvetské písnicky,
I Machar,
I Babicka,
I Rok na vsi,
r Loupežníci,
I De profundis,
I Kreutzerova sonata,
r Zapadlí vlastenci,
I Bílý Tesák,
I Kondelík a V ejvara.
*
T

»V kvinte a sekste lze mluviti o vlivu školy' na cetbu.
Tsou to ukázky ze svetov)'ch autOrLl v cesk)'ch cítánkách, jež nás upozornovaly a získávaly. Nás realisty
zaujal v této dobe více Merežkovského Leo n a r d o
d a V i n c i, než J u I i a n A p o s t a t a, protože
stredovek je nám bližší, než starovek recké kultury a
rímského imperia.«
*
V nejvyšších trídách stredních škol se cetba studentll
i studentek den ode dne zpestruje. A ,tu j'e zajímavo
pozorovat hodinu objevu mladé literatury.
BÝvá to
zrídka do septimy, a není možno ríci, je-Ii rozdíl mezi
hochy a devcaty v <tomto bode. Jeví se to obycejne jako
horecka - a tu mají primát studentky, které se zahloubají do díla i osobnosti mladých básníkt'L Na ústave
v centru Prahy h 'Ia na pr. jednu dobu horecka pro
A. M. Píšu. Na témž dívcím ústave o neco pozdeji
bylo horováno pro W olkera, a to neuveritelne intensivne. Tento ZPLlsob je ostatne nejvetším úspechem a
odmenou pro mladé básníky a snad i pro ty nemladé.
Tato horecka souvisí tedy casto s osobním zjevem
autora, a potom s aktue1nos,tí a svežestí jeho poesie.
Tak jsem pozoroval, zLlstává to hodne na povrchu u dívek - pro socialism a komunism na pr. Wolker ze
svých zbožnovatelek získal sV)'mi básnemi pramálo.
Ale to není povrchnost v hanlivém slova smyslu: Vždyt
mnohé dívky znají mnoho z "\iV olkera zpameti. Te tu
jiný zá iem, než u studentL!. Nekdy tato infekce trvá
velmi dlouho. ZpLlsobí ji obycejne jedna ,dívka a to se
šírí podle sugestivnosti propagátorky.
Odlišnost nektcerýchtríd se zakládá na tom, jaký j,e »jejich« mladý
básník. Že se obdiv prenáŠÍ<i na pole neliterární, je prirozeno, vždyt básník je clo\ek.
Zájem o mladou litera'turu má budto periodické recidivy, nebo trvá i neprdržite až do vysoké školy. Jsou
prípady, že suggesci podléhají v oktáve 2 ze 16, jinde
tretina, jinde polovina, i qo procent. (Vetší procento
je obvyklé zejména na dívckh ústavech.)
Vetšina techto nadšencll cte pak v.Ý hra dn e soudobou literaturu a vše »staré« odmítá, nebo tiše pomíjí.
Venkovský student vyložil prícinu oblíbenosti mladé
literatury temito slovy: »Chci poznat, jak u básníka neklidné mládí stoupalo v plnou mužnost.« To je
v.»rok pro sedmnádi- až dvacetileté hodne vysvetlující.
Oktavánka pražského ústavu se vyjádrila o ce<tbeve
své tríde: »Te veliká shánka po knihách, zejména no-
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veiších. Mnoho se debatu je a píše i pri hodinách. Je to
krásné, ponevadž clovek vidí kolem sebe život s nejživejšími a nejpalcivejšími otázkami. Všechno vre.« .

*

O knihách si zapisuje slušné procento stuuentll i studentek své poznámky. Nekdy strucný obsah, zejména
dá-li se upotrebit ve škole. Jindy dojem, vypsání nekterého místa, jež upoutalo, také pokusy o kritiku.
Nekteré stcudentské deníky jsou znacne popsány takovými zápisky o knihách. Oktaván na pr. vypsal si
z »Cern)'ch myslivcll« Rllženy Svobodové 60 stránek.
Studentky vypisují mnoho z Hamsunovy »Viktorie«.
Nebo z Obstfelderova »Kríže« atd.
*
Doba, kdy se šlo pro revolver po posIední stránce
Werthera, dnes minula. Jsou však knihy, o které se
svádejí zurivé debaty. Jsou knihy, ktceré »mnoho daly«.
Na pr. Wolker. Balej: O nového
cloveka.
Ham&un: V i k <to r i e. R~l1and: T a n Kry š t o f. Šrámek.
Máša Holá:
S tu den t k a S o n a. (Tato kniha
vznítila u nekterých studentek i studentL! presvedcení,
že literatura je prece jen k necemu, že se prece jen
clovek nemusí ve všem spálit sám.)

*
Pred maturi_ou konstatují casto abiturienti i abiturientky, že všecko neznají z ceské literatury. Výsledek
je, že se vážneji vezme do ruky Brezina a Sova, nekdy
Karásek. Ale ostatní se obycejne nechá plavat.
Tu prijdete na zajímavá fakta: velké procento maturantll i maturantek zná Š v e j k a. Zeptejte se však,
kdo co cetl z Hálka nebo Sládka (nemel-li z nich náhoclou recnické cvicení!). U Vrchlického se není možno
divit pro ekstensitu díla. Ale znamenité je, že práve
jen tu ekstensitu ctenári zdllraznují.
Vrchlický je stuclentstvu v prítomné dobe podivuhodne neznámou velicinou. V)'jimky ciní bud specialisté na básne nebo
specialisté na Vrchlického. Ale jinak je dnešním sekstánL!m nebo septimánllm postavou.mythickou.
Jakoby
na nem leželo mnoho prachu.
Do jisté míry to platí
také o Sv. Cechovi, snad v odvetu za to, že se ve škole
musí císt jeho »Ve stínu lípy«. Snad ješte »Písne otroka« se drží pro sociální timbre na repertoaru studentské
cetby. Zeyer padá ke dnu a v zapomenutí. Za to Neruda má blízko k srdcím studentll i studentek a svými
verši pritahuje i ty, kterí je nemají rádi a rády. Jeruda je milován - a Máchal Zde prach neusedá snad by statistikou vysvitlo, že se tito básníci víc a více
zbavují závojl! a že se objevují ve své ryzosti.
Jen málo se cte Hálek, ješte méne Heyduk. Božena
Nemcová je milována nejmladší generací z nekolika
c1llVOCllt:Jako krásný dívcí zjev, jako krásná žena, jako
autorka pohádek, jako povídkárka, pisatelka dopisll :l
sociálne trpící žena. Karel Havlícek je znám studentstvu jako hrdina. Proc, to se celkem neví. Jsou milovány jeho aforismy, epigramy,
satiry, Ty r o I s k é
e leg i e, Kre s t s v. V I a d i mír a a Krá I L á vr a. Také nekterá jeho politická hesla. O jeho názorech národnostních,
sociálních, náboženských, o jeho
žurnalistice, positivní politice atd. - o tom se neví nic
- výjimky nemohou pro vzácnost padat na váhu. Velmi podobné postavení má T. G. Masaryk, k nemuž jI'
pomer studentstva nejpevnejší v tom bode, že se všeobecne ví: »Meli bychom z jeho díla neco znát.« (Ani
o jeho cinnosti za hranicemi se celkem nic neví. Nejvíc

I

Prítomnost

10. cervence 1924.

ješte je známo, že je presidentem.) »Humanitní ideály«(
se hodne ctou, a ctlo by se jiste práve tak cile více jeho
vecí, kdyby byly tak levne a príhodne vydány, jako
»Humanitní ideály«:
.
Jan IIerben žije knihou »Do tretího a ctvrtého poko1ení.« Méne »Hostišovem«. Pred deseti lety mel jako
autor posici jiste v)'hodnejší: Byl srostlejší s mladými
ctenári. Dnes se nekdy zdá, že na nejakou dobu odejel: V politice se jeho spár a bystrost necítí.
S. Machar je rovnež kapitola: »Jindy a nyní«, ale
tragictejší a vyjasnenejší, než u Herbena. Dnes studenti znají generálního inspektora.
Matouškuv clánek
o nem ve »Studenské revui« rekl ostre a emfaticky to,
co je <celkem pravlda: dnešní studenti a studentky neS. Machara.
Kdo za to muže, nechme
mají rádi
stranou. Fakt je, že nová fáze Macharova života k novému obdivu studentstvo nenadchla, a že bývalý Machar mizí. Ztrácí pusobnost i to, co je nepochybne
stále dobré a krásné:
N evyzpytatelné
jsou cesty
páne ... V mnohém ohledu skvelá odpoved na clánek
Matouškuv od Zlatého Kolovrata v »Prítomnosti« nevyvrátila nekteré Matouškovy vety proti Macharovi,
v nichž je konec koncLl bolest, lítost a otázka.

l

l

*

Z dívcího ústavu pražského:
»Z novin se ctou obycejne jen ty, do nichž je zabalena svacina. Hlavne
á r. Po 1i t i k a: Soudní sÍ11.
Také divadelní referáty z nhn)'ch listu - (ty se prinášejí a ctou navzájem). Knihy pod lavicí se nectou. Do
školy se nosí knihy jen na pujcení mezi sebou domtt.
(Jinak se v prestávkách mluví o chlapcích, ucíme se,
tancujeme, deláme manikuru a vetšina hodin je vyplne··
na pudrováním.)
O cetbe pohádek se skoro nemluví. Ale ctou se: Nem(ová, Andersen, Filip, atd.
V prumeru vzato se cte málo. (V roce je mnoho práce
a rozptýlení, o prázdninách se však cte plnou parou.
Ze školní knihovny se VypLtjcuje málo, ponevadž tam
nic není.)
V tercii: Trebízský, Jirásek (zvlášte F. L. Vek), dále
dívcí romány (nejlepší Crookerová a Cárská - to Je
niveau trídy, dále v cetbe bylo ve tríde 5 dívek. Ty
,cetly dokonce už zde, v tercii, Srámkovo »Telo«.
Kvarta: Nová profesorka.
Byla to krásná, mladá
žena, zamilovala se do ní celá trída. Ona mela hroz,le
ráda »Mysterie« a tím zacala dlouhá a silná perioda
Hamsuna: nejvíc Mys t e I' i e, Pan a V i k t o I' i e.
Plenum trídy tomu nerozumelo, ale to nevadilo. Turgenev (hlavne »Otcové a deti«), Dostojevskij: »Zlocin a
trest«. Carlénová a jiné starší knihy. Czernyszewsh.'i-:
»Co delat?« Bjornson: »Dedictví Kartu« a »Mary«,
veliké debaty o ženské otázce.
V kvinte všeobecné
zbláznení do Zeyera: »Dobrodružství Madrány«.
ejvíc rozširován »Jan Maria Plojhar« (septimánka o tom
rekla: »Ale ten muž je moc hysteric1<)', to vLlbec není
muž.«). V kvinte stagnace. Prichází Zola a ujímá se ve
znacné míre. Rusové: A n n a K a I' e ni n a, Voj na
a mír. Nad cetbou se zdvihá zájem o divadlo. (Objevují se fotografie hercu a herecek, kolují pod lavicemi,
atd.) Také hudba konkuruje.
Cte se: Vrba, Srámek
(Stríbrný
vítr,
Splav).
Seksta: Dumas vúbec, ale hlavne: Tri
M u š k et Ý r i. (Pusobí tu soucasne provádení francouzského filmu.) Ve tríde s·e objevily skupiny: ci'Artagnan, Athos,
Pórthos, Aramis. Niveau trídy: Glynová. Pro vyvolené
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zacíná Bjornsonova kniha »Na božích cestách« - letos (Iq24) v septime je již obecným majetkem. Pocíná
cetba Ibsena, jež brzo prichází do stadia zurivosti.
Tvrdoší jných Ibsenistek ve tríde TO. - oposice proti
ibsenismu u tech, které ctou na pr. Londona. London zacíná »Bíl)"m Tesákem«, »Jerry z ostrovu« - atd. Cte
se jak)'si v)"ber z Londona - podle ruznÝch chutí. Dve
tretiny trídy Dohánejí vetšinou ty, jež jsou napred.
Septima: W olker v nejvyšším stadiu. Ale básne VL1bec: Sova, Srámek, Toman, Píša, Hora, Chaloupka,
Valenta (prinášejí se i básnicky Zl nedelních príloh casopisu - je veliká radost, když nekteré kolegyne objeví nekde peknou básnicku). Machar zmizel s povrchu zemského. Zacínají Se císt franco'L1Zské knihy
v originále: "A to jsou velmi blbé romány.« (Krome
toho dve kolegyne, navrátivší s·e z Francie, prinesly zájem o vážnou literatur·u: Flanbert, Rolland (Pierre et
Luce L'0111,eenchantée. Chardonne. Z nemecké literatur/Lesslng,
Heine (Cesta do ltalie) 'zásluhou židovky. Z ang'lické: Sha'vv. Chesterton. Kipling, London,
(již v, Druhé fási: Malá dáma, Martin Eden atd.)
Blackmore (Lorna Doon), Scheinerová, Jerome Klapka J erome, atd.
.•.

V cetbe rozhodu jí také tyto dva faktory:
1. Bohatství školní knihovny (knihovníka v to pocítaje) a 2. literárne vyspelí jednotlivci ve trídle.
Skolní knihovny mívají špatnou povest a je pro ne
príznacné mnoho z toho. co jsme v ovzduší, školy již
rekli. Je tu predem neduvera, že to za noco stojí, když
je to ze školy. Jde to tak daleko, že se ponekud pochybuje i o knihách dobre známých - jsou-li z ústavilí
bibliotéky. Za druhé. tu je v),ber obycejne malý, nesoustavný, jedno~tranný a úzkoprsý. Knihy dobré jsou
brzo rozplt jceny a ostatní zustane ladem, nebo je profesor proste rozdá žákLlm.
Literárne vyspelý hoch neho dívka se najde skoro
v každé tríde. Typ takového hocha: Znalost francouzské moderní literahtry. ceské literatury od let osmdesátých, vše preložené z Eterat.ury severské. K tomu
znalosti dejin umení', p,rehled umení vý-tvarných a nekterýchestetkkých
theorií. Typ dívky - septimánky:
Ovládá francouzštinu. italštinu, nemcinu. Studuje národní hospodárství. Zná Marxe, Lassal1a, Kautzkyho,
Trockého atd. Ohromné fondy. prozatím chaos v hlave). Atd. Takoví, jednotlivci b)'vají prvním magnetem
a organisacní bunkou. kolem nímž se vytvárí ovzduší
pro cetbu. A to se rychle šírí, zvlášte na urcité' typy ve
tríde. Casem, ve vyšší tríde se jich najde víc - a tím
V)'Š se pOZDvihne úroven trídy.
*
V poslední dobe se jeví u studentu a studentek pražsk)'ch oslabení oetby knih a sesílená cetba casopisu:
politick)'ch, literárnírch. sportovních. odborných. Jedním z neposledních cinite]ú je tu výborná organisace
studentské cítárny v Akademickém dome. Dále to souv,isí s krystalisací našeho žurnalismu a s rozvojem revuí, které se nekdy
úmyslne priciií.ují o formu a, nápln, který by upoutal prúvé tak jako kniha. A potom:
Nejmladší generace, vyrostlá z války a z dob prevratových, se naucila konkrétnejšímu
pohledu na verejné
otázky. A naucila se zájmu o tyto 'otázky. Ostatní zájmy. drív·e v popredí stojící, (literární spory, problémy
umelecké, est·etické, obsah a forma atd.) ustoupily

i
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jaksi do poz(l;dí proti tepu prí/tomné doby, v ní/ž j'Sme se
náhle octli jako aktivní lidé. Proto je príklonl k casopisum, revuím, atd. prirozený. Je možno ríci, že ctenári
a ctenárky jsou v tomto ohledu rytmu dnešních dnu
blí'že, než autori, kteri o tom dovedou tak pekne mluv,it, a kterí pres to s'e casto utápejí v predpotopních
nebo praidylický,ch úvahách, slokách a prósách.

Doba

a lidé

Ji/oral PrivoJI:

Psychologie a morálka mody.
Po všechny 'veky zamestnávala
ženy toaleta, ozdoby a jejich
obmény. ale v naší dob'e se objevují alespon tri nové veci:
I. Všechny ženy Shánej í ozdobu hledanou, drahocennou, casto
se menící, která ješte nedávno byla výhradou žen mondéních,
žen polosveta a herecek, které jí predvádely vetšine diváku. DncS'
jsou všechny na jevišU, všechny ženy se predhánejí v predvádení svých toalet.
II. Nedávno a ješte pred docela krátkou dobou se oznacovaly
rozlicné sociální trídy žen presne odlišnou modou, na príklad
byla jiná pro ženy velkého sveta a jiná pro mešfanky, jiná pro
Parížanky a jiná pro venkovanky, kdežto dnes mají ženy všech
sociálních tríd a všech kraju tutéž modu. Panská usiluje obléci
se jako její paní.
III. Konecne trváni téže mody jest cím dále tím kratší. Trvala-Ii na pr. 'v roce 1904 pul roku, trvá v roce 1924 šest nedel.
Tu se tážeme, zda jsou tyto zmeny dobré, ci ne? Zde jest muj
pokus o odpoved.
Nejprve: jest vubec neco dobrého, morálne dobrého v mode
samotné., totiž v potrebe, kterou maj i li,dské bytosti po menení
architektury svých domu, strihu a barvy svých šatll, stylu svého
prostredí? Mluvim, aby mi bylo dobre rozumeno, o zmenách.
které neodpovídaj í vetšímu pohodli, které maj í ::a cíl na~raditi
to, co se prestalo líbit. protože se to už, jak se riká, okoukalo.
Kdyby se všechno menilo pouze pro užitek, poskytoval by
nám svet méne rozlicný a méne zajímavý obraz. Sama príroda
nám podává príklad rozmanitosti. Podává jej v prostorech, utvárej íc ruzné polohy kraj in a také ruznou zvírenu. kvetenu, podnebí; dáva jej také v case, vždyf vzezrení stromll, rostlin a
zvirat není stálé, ale mení se jako celý svet. Jen ve 'vztahu
k našemu krátkému trvání se nám príroda zdá nepromenná;
vždy! my sami, lidstvo dvacátého veku, jsme pouhou prechodnou
modou prírody.
Nic z toho, co žije, není nehybné a nepromenné, nebo spíše
nic z toho, co je, není nehybné. Zíti znamená meniti se; mením
se, tedy jsem. Jest vlastnosti prirozenosti vecí a vecných zákonu,
že lidé si ustavicnle uzpusobuj i ozdobu svého života, domy,
nábytek, šaty" nejen aby meli neco lepšiho, ale aby meli neco
jiného, neco, do ceho zasahuje jejich iniciativa a jejich osobní
vkus, a co se shoduje lépe s jejich duchem než. dedictví z minulosti. Tak v, puvodu toho, co nazýváme modou, jest pravidlo
života, cinnosti, iniciativy. A to jest beze vší pochyby dobré.
Obyvatelé Polynesie, kterí již po tisíciletí omezují svou modu
obleku na kruh v nose nebo špendlík v horním rtu a projevili
tím 've vztahu k celkové civilisaci nepromenlivou
lhostejnost,
nejsou prece vzory k napodobeni.
predpokládej me, že všichni lidé jednoho století j sou stejne
inteligentní, umelectí a vzdelaní. Co se stane vzhledem k mode?
Každý uposlechne
své prirozené potreby,
o níž jsem zprvu
mluvil, obnovovati ozdobu svého života a prizpusobí ji svému
vkusu; každý si vy tvori 'vlastní modu, mnozí budou napodobiti
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jednotlivce,
dbajíce všeobecného rázu vzniklého z tajemných
vlivu okamžiku. Totéž se stává mezi umelci ve velkých urne·
leckých obdobích: Gautier a Baudelaire nejsou podle téže »modyc
a Plrece jsou oba z téže doby. Ale co se stává ve vyhranené
skupine umelcu, nemuže se uskutecniti v davu, ani pokud se
to týká denní ozdoby ži'vota. Vetšina lidí nemá vlastní vynaléza.
vosti, žádné zkušenosti oka ani výtvarného
ideálu. Pocifuji
nejasnou
touhu po zmene, ale nejsou schopni zvoliti nový
predmet. Vetšina lidí jsou následovatelé:
pripojí se k druhým
pri volbe. Jsou-Ii jejich vudcové pravými tvoriteli, mají-li pri
vkusu a mire ducha vynalézavost, muj bože, pak delá dav dobre,
následuje-Ii
jich. Tak tomu bylo, když se tvorila moda .
vybraném
prostredí, na pr. na dvc\re. Z techto prostredl
se
moda roz..~jrovaJa mezi massy. jejichž vku~ rídila. Tak tomu
bylo za italské renaissance,
v osmnáctém
století ve Francii.
Jest tomu tak dosud dnes? Kdo dnes tvorí modu? Nechme
stranou architekturu,
dekorace, vždyf to není predmetem našeho
rozhovoru:
omezme se na uvažo~áni o tom, co jest pro dav
modou, totiž zptlsob, jakým se ženy odívaj í a zdobí.
Kdo ovládá tuto modu? Umelcl? Pripustme, že jich je nekolik
(velmi málo); umení i techto nekolika jest 've službách ciste
obchodních podniku. Nejde o sestavování nejkrásnejších
úcinku
látky a strihu; jde o to vynalézti rozlicné a nádherné modely
a zacházeti s nimi tak, aby vzbudily zvedavost žen a podráždily
jejich touhu.
Zatím co tedy pravé umení si Iibuje v trvalém výrazu, bledá
naproti tomu obchod vše necekané, okamžité, výstrední;
obchod
a umení jsou protiklady. Ideálem obchodu jest neco, co rychle
vydráždí
závist ženy a co se jí brzy zprotiví. Dosáhne ho
Vytvárením modelu tak zvláštních, že nemohou prej íti bez povšimnutí a že naopak jejich jedinecnost musí unavit brzy zrak.
Zde se jeví odchylka od hlavní myšlenky, lidské myšlenky,
která jest pravídlem
mody. Místo správné touhy obnovovati,
tvoriti, jest tu bezhlavá potreba poslouchati predpisy a meniti
pro zmenu. Neprejíc vývoji nových, ale trvalých slohu,/znemožnuje tato manle tvorbu. Trvalé slohy byly 'vždy výrazem
stálého stavu mravníhO'. Nikdo jich nehledal, nikdo jich snad
ani nevynalezl:
dozrály, vykvetly. Meniti každou chvíli modu,
znamená kaziti pojem mody. Moda, která trvá pouze okamžik,
není více modou, a cím více mod následuje za sebou v krátkých
obdobích, tím více se blíží úpadek mody.

*
Ale mluvil jsem již dosti o vlastním pojmu mody a jejím
vztahu k dnešním duším. Chci promlu'viti také o morálním
pusobení tohoto nového pojmu; totiž hlavne o tom, zda ženy
stojí za více nebo za méne za dnešní vlády mody, vlády bláznivé,
než za nekdejší vlády, vlády umírn~nejší.
Tri hlavni charaktery
mody (již jsem oznacil na pocátku)
jsou prímými následky puvodní odchylky: moda se stala obchodním podnikem místo uprímným,
dobrovolnÝm výrazem vkusu
doby a jejích umeleckých sklonu. Jako obchodní podnik se
dnes moda rozširuje obvyklou reklamou do všech spolecenských
'vrstev; nemaj íc více pro nikoho tajností, není už výsadou trídy
aristokratické
nebo polosveta. P,rekrocuje hranice mest, dostává
se do vzdálených vesnic; jej í tajemství
a kouzla se odhaluj í
vévodkyni jako žene nádenlkove, písarce jako milostpaní. Naprostá verejnost její znepokojuje nejednou všechny ženy, urychluje poznenáhlu rytmus jejich touhy a nakonec je presvedcuje,
že žena není opravdu ženou, pokud není ustrojena, a není ustrojena, pokud není tak jako žena nejlépe ustrojená.
Zevšeobecnená starost o modu; táž moda. pro všechny ženy bez
rozdílu sociálních tríd nebo místa; nepatrné trvání mody, takže
je nutno ustavicne sledovati modu novou; z toho všeho nutne
následuje, že se moda. stává velmi duležitým prumyslem.
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At jest morální vliv mody na ženy dobrý nebo špatný, má
jeden hlavní výsledek:
stále starost o modu, která se ješte
k tomu ustavícne mení, brání ženám v ~ájmu o všechno ostatní.
Pri nutném rozmcru casu, který potrebuje žena k úprave své
toalety, zbývá moderní žene stejne jako delnici jen velmi málo
casu na starost o jiné veci. Z toho zbytku zabírají
jí ješte
vetšinu lcasu spolecenské po'vinnosti a zábavy a delnici vydelávání živobytí.
Jest nesmyslné a zlé, že žena vcnuj e na svou ozdobu polovici
nebo alespon tretinu obnosu, který má na domácnost.
Jest
sociálním nebezpecím,
že to kazí venkovské, malomestské
a
delnické domácnosti. Také jest V' tom mravní nebezpecí: jak si
opatrí žena nutné peníze? Vážnejším mravním nebezpecím podle
mého soudu a méne pozorovaným
jest naprosté zaujetí ženy
modou. Zena se již skoro o níc jiného nezajímá.
Pricházím k tomu, co mne nejvíce zajímá jako následek soucasné tyranie mody a co se mi zdá býti pro ženu nejnaléhavejším
nebezpecím, nebezpecím ne 'vcerejším nebo predvcerejším,
ale
dnešním.

*

Soucasná tyranie mody, jej íž pole pusobnosti se všude rozšírilo, její rychlý rozvoj má za následek snižování samostatnosti a pok~u,
který uskutecnovalo tolik drívejších let s tako'vou
námahou. Abychom se omezili na to, co vidíme kolem sebe:
obrat jest zrejmý u francouzskych žen.
Vím, že mi bude odporováno.
Jsou ženské studentky, profesorky, umelkyne a spísovatelky, jsou doktorky, jsou ženy v kancelárích, v obchodech, v atelierech. - Nuže, to všechno nic neznamená. Predne, ponevadž toto hnutí vpred neukazuje
zrejmého pokroku: ustrnulo. Za druhé ani pri velk~m poctu studentek
a písarek nevidím žádného, zisku pro feminismus,
zustávají-li
všechny ty ženy neužitecnými tvory pres své díplomy. Vítezstvím
feminismu
jest žena uniknuvší
zasadní neplodností, kterou ji
predešlé století trpelo s pohrdavým úsmevem; tot žena zá'vidící
a bojující s mužem o jeho vedení, cinnost, vliv, nepredstavující
však pro'1TI~nu v muže, snažící se vnésti
do intlektuálního
života, do užitecné práce a politického
života to, co nazval
Goethe v posledních
rádcích svého Fausta
tak podivuhodne
»das ewig Weibliche«.
At se v tom ženy nemýlí; duležítost,
úvahy a peníze, jaké dnes venuj í mode, je zrejme staví hluboko pod úroven mužu. Pohlédnete na toho muže, stejne pesteného a elegantního, v dokonalém ohleku o'd dobrého krejcího,
ve strevících od dobrého obuvníka, V' klobouku, kravate, prádle
a rukavicích od prvotrídních vý rob clI, na perlu v jeho, kravate,
na šaty a ozdoby, které snad nosil í predešlý rok a bude nosítí
bez sesmešn'e:ní napresrok. A pak se podívejte na ten tekavý
zjev s nohama na vysokých podpatcích, které vždycky se sešlapávají; podívejte se na ty hedvábné puncochy pletové barvy, na
níchž rozezná zkušené oko skoro s jistotou díru roztrženou nebo
zašitou, protože jsou drahé a za nic nestojí; ten plášt, který pouhý
rozmar švadleny ušil krátký nebo dlouhý, protože jeho rozmery
už se ntJrídí estetikou ani prírodou; ten pás spadající jako v neporádku pod boky; ten hrnec na hlave nahražující
klobouk;
ty perlové náhrdelníky, ty kožešiny, ten deštník jako strážníkova
hul. Srovnejte
ty dve bytosti, náležící téže spolecenské t~íde,
snad manžel s manželkou;
spocítejte si cas, který venoval on
a který ona svému oblékání, spocítejte vydání, uvažte, že o toalete ženy se vážne hovorilo, že se vybíralo a zkoušelo, posudte
chladne výsledek. a reknete, zda mohou oba ciníti tentýž nárok
na 'vliv v duševním živote a v živote spolecenském?
Proc ne, reknou nekterí? Což nemtlže ta žena podivne a nákladnc odcná skrývati pod svým klobouckem silný mozek? NemtJže bíti ve ké srdce pod látkou jej ího plášte? Odpoved:
v jedJ10tlivých prípadech muže její duch býti duchem muže,
její srdce srdcem muže; ale vtetšina moderních bytostí podléhá
tyranii mody, obetuj íc necinnosti a zkáze schopnosti a síly, které
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muži osvobozeni dávno od té tyranie rozvinují a plne
využívají. V boji o rdvnost pohlaví má ženské pohlaví již ode
dávna proti sobe svou dávnou podrízenost a samu prírodu, která
mu poskytla lehcí mozek a slabší svaly. K získání rovností by
bylo zapotrebí
prukopnicím
pevnejšíhO' úsilí, neohroženejšího
napetí vule, bylo by treba odvrhnouti všechny ostatní záležitosti a nezatežovatí se zbytecnými bremeny. - A naopak tato
výbojná družína, smešne 'vystrojená,
jest Xerxovým vojskem
v hed'vábí, flitru a perí, proti Themistoklovým
vojákum v obleku
z kt'lže a železa! Jej í porážka byla zrejmá. Jest dnes dokonána.
Prece však zbývá poslední hrstka bojovnic,
které nechtejí
ustoupiti s místa a snaží se svolati uprchlice. Cest tem ženám,
z nichž mnohé se nezrekly nikterak~ kouzla ženské elegance a
které pokracují v boji o osvobození ostatních žen, které už ani
nestojí o osvobození. Necht neztrácejí
odvahu; zvítezí, nebot
jejich pre má dobrý úcel; prechodná krise, výsledek svetdvého
rozvratu, nemttže zaraziti nutného vÝvoje lidstva; jen jej opozdí.
Ale tem duverivým, tem apoštolkám ženské otázky si dovo,luji
ríci - a nic mne neprinutí k mlcení:
Dejte pozor! Nedbáte dosti vlivu, který si získala moda na vaše
slabé sestry. Nebojujete dosti proti ní, ani slo'vem ani Plríkladem.
] ak to, že nevidíte, že symbolem nerovnosti pohlaví jest rozdíl
obleku, stále výstredncjšiho
u žen, stále jednoduššího
u mužu
(nebof mužský oblek se od války zjednodušil).
Nerozumíte, že
moderní žena jest živým obrazem antifeminismu?
Bojujete proti
tyranii mody; mejte odvahu kázati umírnenost, prostotu, ne~
prehnanost a neokázalost mody. Neuciníte-li tak, prí~ahám vám,
že ješte dlouho nezvítezíte nad neprátelským
pohlavím!!

*
Koncím tím své poznámky o vztahu mody k dnešní žene.
Snad mi bylo porozumeno,
že nepokládám mravnost ženy za
menší, nosí-li pas nad boky nebo pod boky. At jest na svete
moda, budiž! Ale at zustává na svém míste, druhoradá
a
skromná, za intelektuální, mravní a telesnou kulturou, za duševním žívotem, za pécí o domácnost, za výchovou detí. Péce
o oblékání, totiž sledování predpisu mody casto' neestetické a
skoro vždy nicivé, se pokouší cím dále tím více dostati se na
první místo, ovládá ženy a poznenáhlu všecky ženy. To jest
nové. To jest vážné. To, nezávisle na jiných duvodech, by stacilo
na vysvetlení nepopíratelného
prevratu
rozumného
ženství ve
Francíi od dob války. Moda na prvním míste v ženské duši,
moda tyranská, nepokoj11á, bourlivá, má býti odríkáním ženy a
a touhou panenky. Druh panenek se podivuhodne rozmnožil od
války; prícinou toho jest vláda mody.
Zena muže ·vpravde
získati ne-li nadrízenost,
teely alesRon ro'vnost s muži. Žena.
Ale ne panenka.

Poznámky

*

Ti. jichž nejvyšším pánem jest Svatý Otec, sešli
na Sv. Hore 11 Príbrame a promluvili si tam jec1n0u
od plic. Rekli, že je nerozhází ani ten. kdo rekl »Tábor
je náš program«, že se nepodrobí ministrum ani vyšším pánum, protože jejich nejvyšším pánem jest Svatý
Otec, vyjádrili presvedcení, že nebude v repuhlice lépe,
dokud na Hradcanech nezavlaje prapor rímsko-katolického lidu, projevili obavy, aby nás neovládli židé a
svobodní zednári, a vecne mladý poslanec Myslivec se
priznal k jakýmsi pozoruhodným úmyslum, prave:
»Budeme podvraceti dnešní režim tak dlouho, dokud
nedocílíme jeho zmeny a dokud katoli'cký lid nebude
míti presidenta, který by se prišel pokloniti bohorodicce.« Tak z toho patrno, dalo si na Sv. Ho,re schuzku radikální, t. zv. arcibiskupské krídlo strany. Vše,
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co se zove pokrokovým, spustilo ovšem po takov)'ch
recech hrozný rámus a ukazovalo na nebezpecí bojovného katoliósmu., S tím bojovným katolicismem to nebude tak zlé, a rozpustilé reci pánu; kterí svým povoláním ma jí.míti hlíže k dustojnosti než kdokoli jiný nevzbuzují mnoho strachu. Na nejaké vážné zápas~ je
tento svetový názor už trochu príliš starý. Katolicismus u nás dnes už nemt'He více než nejvýše sabotovat;
k tomu, aby »1la Hradcanech zavlál prapor rímsko-katolického lidu« (;ak)- je to?) a aby president republiky byl
nucen se jít poklonit bohorodicce, i když se mu nechce
- k tomu už katolicismus nebude míti dosti sil. Až
dosud mu šla k duhu úloha tretího radujícího se ze
sporu dvou. Ale odtud k útOhl jeiešte dlouhá cesJ;a.
Katolická strana až dosud získávala práve mírností a
tím, že se pokud možno držela v pozadí. Tak se jí
podarilo s,ehrati živly, které už byly jinými stranami
znechuceny. Tohle šlo. Ale myslíme, že se nikdo neklame o tom, že "Ojovný katolicismus by byl hned
v prvním utkání na hlavu poražen. Nemáme celkem
prícin zrazovati klerikály, aby nastupovali tyto cesty.
Necht jdou do voleb s hesly, která ohlásili na Sv. Hore,
necht ve svém programu,
který predloží volicstvu,
prohlásí, že vllle Svatého Otce je jim nad státní suverenitu - a at se potom po volbách spocítají. Není niceho, cím by klerikálové mohli prospeti pokrokové veci
do té míry, jako tímto bojem. T,ehdy by poznali, kolik
lidí se dostalo do jejich hlízkosti i,en proto, že mají rádi
klid, a kolik by iich rychle uteklo, kdyby se tu zacal
zdvihati prach zápasu. Poznali by, že jejich úspechy
byly negativní, ne positivní, a' že volic, jak nedávno
rekl Herriot, vllbec radeji hlasuje proti necemu, než
pro neco. Naši katolíci nesmejí propadati klamu, že
hlasy, odevzdané jejich strane, bvly odevzdány ideálum
bojovného katolicismu. Bylv to hlasy únavy a defaidsrnu. Monsigllore Šrámek tohle všechno dobre ví, a
proto se dívá na takové nezhednosti pres rameno. Jeho
methoda, tichá a nenápadná, mela úspechy. Jaká je to
methoda, napsaly »Lidové listy«, jeho orgán, v básnicce, kde charakterisovaly vlldce své strany takto:
»Za ruku vzal Husitu
a s tvárí mílou
o p~así mluve
pouští mu žilou.«

Tsou to špatné verše, ale ie v nich pravda. Chce-Ii
katolicismus z.kusiti své štestí jinou methodou než
touto diskretn í, necht to jen zkusí.

Dopisy
Co nestojí v "Národních listech".
V ážený pane redaktore,
ackoliv »1\ ár. lísty« jinak se svedomitou
úctou zaznamenávaj í
každé slovo, které vyplyne z úst dra Kramáre, shledávám, že
referát o jeho reci na posledním sjezdu zastupitelstva
strany
je velmi kusý a neúplný, a divim se, 'že vynechaly nekolik míst,
která jiste zasluhují
verejného
zájmu. Ponevadž
soudím, že
nikdo nemá dra Kramáre delati jiným, než jakým skutecne jest,
uvádím aspoií. tri místa z jeho reci, která jsem si zapamatoval:
»Cekali jsme presidenta 1\1asaryka, a on zase prijel profesor
1\fasaryk.«
•
»Do legiÍ se \'stupovalo hromadne až po mém zatcení.«

fa. cervence 1924.

»Když rekne Paríž:
A rekne Beneš: A.
Když
Londýn:
B rekne Beneš: B. Když ,rekne Londýn:
jsme se, je to A - rekne Beneš: ano, je to A.«
Proc

vytrhávat

v referátu dru Kramárovi
V plné úcte

všechny

rekne
spletli

zuby?

Jeden úcastník.

Studenti a studentky.
Vážený

;Jane redaktore!

Chcí pripojiti k clánku kol. Kocourka
o studentech
jednu
docela malou poznámku, trebaže clánek nevyšel ješte celý. Vlastne práve proto.
Jiste je Vám známo, že v Praze Vychází »Studentský casopis«
vydávaný »Kruhem prátel strední školy<<. 3 rocníky tohoto casopisu jsou pravou studnicí materiálu pro sestavení obrazu života
stredoškolského
studenta. Všechny složky, jichž se dotýká kol.
Kocourek a jichž se bude muset dotknouti, má-li jeho obraz
být presný, pokouší se rešiti ve »Stud. casopíse« - sám stredoškolský student. Student a erotika, student a literatura a umeni,
student a politika, student a sport atd. - to vše možno nalézt
ve sloupcích »Stud. cas.«
Avšak:
srovnáváme-li
ODraz utvorený podle »Studentského
casopisu« s obrazem kol. Kocourka,
tu nutno ríci, že se oba
obrazy zcela neshodují. Obraz ze »S. C.« je jasnejší, radostnejší než kol. K., trebaže shody leckde jsou (na pr. student
a pokrokovost). Celkem nutno uzavírati:
bud vedoi.lci síly »Studentského casopisu« lámou hroty, které by vrhaly príliš stínu
na studentstvo, anebo kol. Kocourek prekresluje.
Obojí je možné -- sám nechci najisto vysloviti anÍ to ani
ono, doufaje, že kol. Kocourek se o tom ve svém clánku zmíní
sám. Rozhodné je treba na to upozorniti. S úctou
.Míla N eumann.

Listárna
Nejaký nervosní pán rozhorcil se v »Rozmachu« na »Prítomnost« pro preklad Lcfévrova interviewu s Rolandem Dorgelésem.
Konstatuje,
že jsme vypustili z ~rekladu nekterá místa a rOzhorcuje se tak, že nadepisuje svuj clánek dokonce »Podivné mravy«. Ovšem, vypustili jsme nekterá místa, ale ne proto, abychom
neco falšovali, nýbrž jen takdvá, která nemaj Í pro ceského 'ctenáre zajímavosti. Tak se na pr. domníváme, že by se ceský ctenár
príliš nepobavil, kdybychom ho široce a dlouze poucovali o sporu
André Gida s »Nouvelle Revue Franc;aise.«

Redakci
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Nákladem
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Stran 256. Cena Kc 30'-.
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Nákl. /{om!lllistirk,'ho
knihkltpectví a nakladatelství v Pra::c:
Dra Fr. Alberta Se b ran é s p i s y ž i v o tem,
dej i n a III i,
prí rod o u. CK vydání ;Jripravili Josef Píc a BohumÍr Šmeral.)
.'::tran 174.
Nákladem
Josef!! Pospíšila v Bme: \ I. 13urian a dr. Boh:
Lcer: V i n a a ml' a v n o st. CK procesu s Hildou Tfanikovol1.)
IV. vydání. Stran 62. Cena Kc
Nákladem vlastním:
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