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Politika
Komunisté jakožto živel vládní?
Psáti clánecky o koalici lze pocítati k nejmilejším a
jrozšírenejším zábavám oposicní žurnalistiky. Ostd
lánek proti podstate koalice je jakousi nutpou vstunkou do oposicních salonú nebo aspon k nejakému
tolu v intelektuálne naladené kavárne. Kdežto na pr.
dr. Kramár v techto dnech vyjádril svou príchylnost ke
koalicislovy povznešenejšími a básnictejšími, než ja,k:í
dy byla u nás pronesena o této veci: »Jsme povinni
vychovati národ a ty, kterí po nás prijdou, ke koalicní
myšlenc~ jé.:ko k jedinému výrazu opravdové lásky ti
oddanosti k státu a k národu,« - musí každé oposicní
žurnalistické mláde umeti v jakékoli situaci vytrep:J.ti
z rukávu vylícení koalice jako hanby a zkázy této repuhliky, prírodními dary jinak tak hohate vybavené.
Jsou starí zasloužilí preborníci v tomto oboru, jichž
cinu lze pocítati na sta, jako na pr. prof. Zd. Nejedl)'.
Ten, opakem ke Kramárovi, rekl hl' spíše, že nemiluje
dosti vlasti své, kdo neplane hnevem proti koalici.
Je samozrejmo, že koalicní systém má své težké vady, jako by je mel i systém nekoalicní a každý jin)·.
Není proste politického systému bez vad. Koalice má
tu vadu, že delá kompromisy; diktatura zas tu, že jich
~edelá. Jen naivní duše se domnívají, že kdesi v politIce, nekde za rohem skrývá se, pripravena k životu,
dokonalost, a že jest treba ji jen nalézti. Nechci zde
blíže zkoumati príciny, pro než se koalicní systém stal
vyhledávaným tercem radikálních pisálku, kterí se ucí
mírit a strílet slovem. At cokoliv závažného lze prednésti proti koalici: my, v situaci, v jaké jsme, nemáme
toho mnoho na vyhranou a nejsme-li náhodou z tech.
kdož pocítají obcanskou válku k vybraným príjemnostem.a kdož ji pokládají za vynikající dobro, musíme
vzíti za vdek tímto složitým systémem složitých kompromisú. V naší koalici je snad možno provésti nejaké
korektury na pravém nebo na levém krídle, pribrati ci
vylouciti tu ci onu skupinu: dokud však budeme veriti.
že vláda má býti tvorena vetšinou (této ví re se ríká demokratismus), dotud budeme musiti tvoriti vládu slucováním nekolika stran v užší spolecenství. Pro trvání
koalice není a nebylo jiného duvodu, než ten prostý a
jediný duvod, že nemuže zatím býti nicím jin)'m nahražena. Uznávám ovšem. že mohou bHi lidé. kterí jednou
pro vždy uverili v systém diktatury a kterí chovají hlubokou úctu k methodám mimorádné komise; tito lidé
ovšem mohou naše starosti o vetšinu prohlásiti za sentimentálnost. Dokud jsme však nevystoupili do techto
závratných v)'šin lidské myšlenky, dokud se opozdujeme
ponekud ve vývoji za p. drem Šmeralem, do té doby
nemáme práva uvažovati tímto zpúsobem.
Naši pamfletisti, kt-erí útocí proti systému koalicnímu, pocínají si pri tom nekoliker)'m zpúsobem: bud
praví, že koalice musí býti vystrídána diktaturou proletariátu, nebo útocí proste proti koalici a zachovávají
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mlcení o tom, co by melo prijíti, až koalice padne; nebo
se vyjádrí, že, at prijde cokoliv, bude to lepší než koalice (tato kategorie popíracú koalice muže shledávati
svou tradici v sebraných spisech prof. Nejedlého); nebo
jsou nekterí, kterí soudí, že koalice múže býti rozšírena
o Nemce; jsou jiní, kterí soudí, že bychom meli prikrociti k vytvorení jakési levé koalice s komunisty.
Venujme se dnes této poslední kategorii.
Otázka, jsou-li komunisté schopni státi se clenem
vládní majority, zasluhuje nepredpojatého
zkoumání.
Nebot jsou mnozí lékari našeho politického života, kteri
chtejí ,rozbíti tuto koalici jen z toho duvodu, že jsou
presvedceni, že by bylo možno utvoriti jakousi koalici s komunisty.
Drí ve, než budeme zkoumati tuto otázku musíme se
dohodnouti o jédné zásadní veci: chceme~li pracovati
k tomu, aby v tomto státe hyla provedena revoluce a
nastolena diktatura proletariátu. nebo nechceme-li k tomu pracovati. Pripomínám, že tato úvaha predpokládá
hledisko, že k tomu nechceme pracovati. Toto hledisko
snad bude nekterými zázracnými detmi shledáno trapným, maloduchým, snad i nepocestným. Komunistický
tisk má zásobu statecných výrazLl pro ty, kdož odvažují
se nesouhlasiti s myšlenkou, že v prvé rade jest treha
revoluce a diktatury. Co delat: musím :je prihlásiti
o všechny tyto výrazy. »Rovnost« nedávno to napsala
neobycejne jasne a prehledne: všichni, kdož jsou jiného
názoru než komunistického, jsou darebáci nebo pitomci.
Otázku: jak mohu, nejsa zatížen pitomostí ani nejsa
v nárucí neresti, nebýti clenem komunistické strany?
- tuto otázku ponechmež si na jindy. Dnes tiše predpokládejme, že i pomerne slušný clovek múže se oddávati názoru vývojovému, a zkoumejme otázku po úcasti komunistú ve vláde z toho stanoviska, že není treba
udelati vše, co je v naší moci, abychom prospeli veci
komunistické revoluce a urychlili ji.
Tu a tam potkáte se s lidmi, kterí vám reknou: »1\
proc vy nejdete ke komunistúm? Podívejte se, všechno
tam dnes jde, je to silný proud, silnejší než cokoliv jiného.« Tato slova pramení z rozhodné a nezastírané
úcty k množství: ceho j mnoho, to je dobré. Tu múžete odpovedeti. že netoužíte
být pri všem; že tlacenice ješte není žádný ideový duvod; že neveríte ve vuz
elektrické dráhy proto, že jest namackán, ale proto, že
jest vám prospešnÝ, když se chcete nekam rychle dostat; že, i kdyby do sekretariátu komunistické strany
hyl takový nával, že by tam bylo denne umackáno nekolik lidí, nepraví vám to osobne ješte nic o hodnote
této idey; že je lépe býti poslední katolík z presvedcení
než miliontý komunista z napodobivosti; že, máte-li se
rozhodnouti pro nejakou vec, potrebujete zcela jin)'ch
dltVodu než jest argument množství; že povoden nebo
tyfová epidemie se nekdy také vzmáhají a jsou silny,
aniž byste se chtel proto státi jejich vyznavacem; že,
~hcete-li se rozhodnouti pro to nebo pro ono, potrebuJete k tomu privátní rozumové duvody. Jsou jiní lidé,
kterí se zacli pokládat za komunisty, ponevadž se jim
zalíbila jejich kulturní cinnost, nejaká ta kolektivní bás-
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Pochybuji, že by se našel nekdo, .kdo, jsa presved"
že komunisté využijí všeho, aby provedli revoluci,
by odporucovati jejich vstup do vlády, tedy na mí
kde by nejúcinneji mohli podlamovati obranu proti
voluci. Musíme si postaviti otázku naprosto jasne:
možno, aby byli ve vláde ti, kdož nemaji jiného cíle,n
jak by tu a jiné podobné vlády navždy porazili?
možno dávati tomuto revolucnímu
živlu do ruk
všechny prostredky a výhody vládní strany? To by zn
menalo dobrovolne a vedome vtáhnouti si trojsk'
kone do hradeb. Ackoliv dnes už doba není tak pohnu
a kritická, jako byla pred tremi lety, prece ješte nel
s takovými vecmi žertovat. U nás sice ukolébává v kli
pohled na pohodlnou a málo mrštnou osobnost Smera
lovu; opakujeme si slova Shakespearova Caesara, kte
chte} míti kolem sebe samé tlusté lidi. Ale pres to)
bylo velmi povrchní veriti, že otázka revolucnosti ce
skoslovenské sekce tretí internacionály je odbyta a vy.
cerpána Smeralovou otylostí nebo jeho oportunistick'
založením. Komunistická strana není jen Šmeral.
Jednou bychom si již meli rozhodnout tu otázku, je-Ii
za daných okolností možno pocítat se vstupem komunistu do vlády. Tato hypothesa se stále vynoruje na h
rizontu našich úvah jako reálne politická možnost.
Omyl p. prof. Rádia, který kladl rovnici mezi komunisty a vídenské sociální demokraty, je nepochopitelnÝ
» Verím, že v blízké budoucnosti
a již dnes princip, který
Stací se ,prece proste podívati na fakta z posledních
rozdelí obcany ve všech demokratických
zemích ve <h'a zresedmi
let, abychom videli, že komunisté jsou cosi natelné tábory, bude sc týkati forem, které chtejí dáti trídnímu
prosto
jiného. Pohledme jen na radu nemeckých krva
boji. Základní otázka bude lato: chcete, aby trídní boj vzal
vých pokusu o povstání: neceho takového byla stará
na sebe podobu revoluce se vším, co znamená toto hrozné
sociální demokracie naprosto neschopna. Zde máme co
~lovo? Jestliže ano, pak patríte k tretí internacionále, k Ledelati s úplne novým, bourlivým živlem, a ríkati si, že
nínovi. J cstliže nechcete. pak pafríte do protibolševického
komunistické revoluce je jen bubák na postrašení burtábora. Slovo revoluce obs,ahuje ve svobodné a demokražoasie, to znamená dobrovolnou slepotu. Radek kdysi.
tícké zemi všechny znaky nauky tretí il1tt'rnacionály: ozbrouprostred boju o známých 21 podmínek, definoval kojený pre'vrat, absolutní popírání zásady všeobecného hlasomunistickou
stranu jako »nejužší spolecnost lidí, kterí
vacího práva, diktaturu proletariátu,
sov jetskou ústavu, obbojují za diktaturu proletariátu prostredky obcanské
canskou válku, odstranení svobod, dokonce teror,«
války«. Historická fakta dokazují, že takové definice
Kdo rozhoduje se pro komunismus z duvodu jiných,
nelze ceniti jen jako mýdlové bubliny, které se pekne
než z toho, že je presvedcen o nutnosti revoluce, kulesknou ve slunci a za chvíli prasknou. Komunisté na
puje tygra v pytli. A prece se potkáte s lidmi, kterí
psali na pudu evropského kontinentu už nekolikráte
~e zavou komunisty, aniž by byli premýšleli o otázce
krvavým písmem dukaz, že jsou stranou skutecne rev()-;
revoluce. To jest totéž, jako když volnomyšlenkár se lucní. Napoleon to nemyslil s bojem vážneji, než komu
prikloní k socialismu, ponevadž je váben jeho protinisté. R. 1921 odmítali velké socialistické strany, hlásít'
klerikálním bojem, a praví pri tom, že hospodárské
se do tretí inter:nacionály, s oduvodnením: tretí internatheorie socialismu jsou mu lhostejny a že se o ne ne- cionála má nekdy zájem jen na možnosti vojenské akce.
~tará: jsou to práve tyto hospodárské theorie, které
Dnes sice již upustili od predstavy malé vojenské sekty
tvorí podstatu socialismu; vše ostatní jest podružné.
pracují vedome k tomu, aby se stali stranou velkých
Není jiného ~tanoviska, dle nehož možno se rozhododavu, ale zachovávají prísné revolucní podmínky pr
vati pro komunismus nebo proti nemu. než otázka re- vstup do tretí internacionály. Nejde o zmeny v názoru
voluce a diktatury.
.
na cíl, pouze o zmeny v názoru na taktiku. Boj proti
Ty osobnosti, které samy nejsou prívrženci revoluce,
sociální demokracií není bojem o socialismus, ale bojem
o vuli k revoluci. Byl to Zinovev, jenž pravi!: »Cím sila které ~i prejí vstupu komunistu do vládní majority
nejší je v nekteré zemi sociální demokracie, tím hure
r; duvodu ideových, staví se vetšinou k otázce revolucpro vec proletariátu.« To znamená: pro vec revolucnosti komunistu zvláštním a vyhýbavým zpusobem:
ního naladení, nebot velká strana sociálne demokratická
naznacují, že to komunisté nemyslí s tou revolucí
uvádí lid na cesty par1amentární. Komunisté nesnášejí
vážne; že sice o revoluci mluví, ale že je to fráse. Tímani velmi radikální socialisty, nejsou-li bezpodmínecne
to pojetím vyniká zejména t. zv. socialistický centrismus.
ochotni k vojenským akcím. To jest jejich zkušenost
Také pan prof. RádI, asi pred rokem, mluve o vládní
majorite s komunisty, pravil, že komunisté nejsou nic z posledních událostí v Nemecku, ze spolupráce se s0ciálne demokratickou
levicí v Sasku a Durynsku.
jiného, než byli starí vídenští sociální demokraté. To
jest ovšem podivuhodné zneuznávání situace. Zdá se Z techto zkušeností se zrodil komunistický výrok, že
»sociální demokraté jsou nejnebezpecnejší, smerují-li
však, že jest ho zapotrebí, aby se mohla konstruovati
illuse vládní koalice s komunisty. Podstatou všech ta- na levo«.
Své úmysly nezahaluje komunistická strana pláštem
takových plánu, pokud to není lest, je tichý predpoklad,
ie komunisté, mluví-li o revoluci, tropí si vlastne žerty. tajemství. Vyhýbá se snad otevrené reci za nekterých

nicka nebo boj proti analfabetství v Rusku; jsou jiní,
kterí pristoupili ke komunismu z toho duvodu, že se
jim sociální demokraté zdají suší a nepoetictí (což
vskutku jsou); jiní konecne pocali sympatisovati s komunisty pro jejich ocistný boj, pro lihovou aféru a podobné veci.
Jsou ješte jiné podružné duvody, pro než se lidé pocínají pokládat za komunisty. Ale hlavní otázka, kterou
si každý musí položiti, než se nazve komunistou, jest
zcela jiná; jest to otázka: chci rešiti sociální otázku
revolucí a diktaturou proletariátu nebo ji chci rešiti
jinak? Rozhoduje-li se nekdo pro kámunismus, aniž
by se rozhodl v této otázce, neví, co ciní, rozhoduje se
falešne. vyhýbá se podstate otázky, ríká »komunismus«
a myslí cosi jiného. Otázka revoluce a diktatury jest
práve to, co odlišuje komunisty od všech jiných stran.
Všechny ostatní otázky jsou pouhý cípek, a vstupuje-li
nekdo pro nekterou z nich do komunistické strany, pocíná si, jakoby kupoval domek, ponevadž se mu zalíbil
kour, vystupující z jeho komína. Komunistická ag;tace je tak pestrá jako zásoby cestovatele, který jede
obchodovat s domorodci v Africe; nabízí mnoho vecí;
ale nikdy nesmíme zapomínati, že nabízí zejména revoluci a diktaturu. Velmi správne napsal Landau Aldanov ve své knize o Leninovi:
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, když šlo o to, odvésti pod
sociální demokracii pokud
vte dnes neakcentuje u nás kovyhranene bojovných úmys·lt\
agitaci mezi indiferentními: to
evolucní situace v tomto státe.
príležitost a jakási nadeje, tam
vých zámyslu všechny roušky:
ích volbách v Nemecku s uznáníprímo hesly revoluce a diktatury
ncených volbách posílá výkonn)'
nály nemeckým komunistLlm teopet praví otevrene: »Všichni koJ podstatu otázky vlády. Kapitalistibýti nahrazen režimem komuniími volbami, ale jen obcanskou válv, i víme, na cem jsme. Všech, kdo
komunistll do vlády, musíme se dríve
známy tyto okolnosti a zda je uváunisty do vlády a nestarati se o tyto
e nebo žalostná povrchnost.
tatne presvedciti, za jak)'mi cíly jsou
táni v)'konn)'m výborem tretí internapskS-chvlád. Mužeme to zkoumati na
padu, kde komunisté sedeli po nejakou
durynské vláde, kam šli ješte za doby,
jednotné fronte proletariátu bylo v roztato episoda byla skoncena, priznal Zinoruské komunistické strany zcela bez obaela hesla delnické vlády a jednotné fronty
aši nemectí soudruzi, pravil Zinovev,
od nich btlh ví co ocekáváme, ale my od
i jen tolik, že, jsouce v ministerstvech, zapušek.
ovali jsm{,,, rekl Zinovev dále, »vstup komunistu
vlády jen za yojenský manévr. Vy jste tento vstup
politický blok s levou sociální demokraci(, kt~rá
zala ruce. My jsme si vcci predstavovali
tak, že
do saské vlády bude znamenati
dobytí
základny
ucnímu pochodu, základny, na níž se budou moci
ti síly našich vojsk ... «

. to tedy predstavovali komunisté, zcela jinak
r. p. prof. RádI, který .si, pokud se jeho t)'ce,
predstavuje, že komunisté nejsou nic jiného,
• sociální demokracie.
fakta jsou jasná, a o vstupu komunistu dO'vlády
važovati pouze v jejich svetle. Jest možno proti vstup politické skupiny do vlády, když je o té
známo, že nemá jiné starosti, než sabotovati
práci šesti let a opatriti 60.000 pušek pro ozbropovstání? Nepouštíme-Ii se zretele tato fakta,
míti pouze jediný výsledek: že il\use o komuniroli vládní složky definitivne zmizí z horizontu
politických rozjímání.
_
o úvahy, jako vše v politice, neplatí ovšem pro
t. Jest zcela možno, že komunisté vyvinou se
u zase v neco takového, jako jest sociální demoe. To by se mohlo státi, kdyby tretí internacionála
ta marnost své nadeje ve svetovou revoluci a vyz toho dLlsledky. Dokud však naše komunistická
a je poddána rozkazum tretí internacionály, která
luci pocítá mezi reální možnosti, dotud by bylo
omyslností pripravovati pro komunisty nejakou poku pro vstup do vlády.
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levici v národní demokracii.

Národne demokratická levice zapsala práve do své
bilance ctyrnásobnou demisi Englišovu. Jeto
jedna
z etap tohoto hnutí, velmi zajímavého po stránce politické a velmi poucného. Jest to hnutí, kterému nescházelo ani stoupenetl, ani tisku a jinS·ch organisacních prostredku, ani príznivS·ch politick)'ch podmínek, a které
prece již nekolikráte se zabehlo v písku. Vznik levice
je velmi blízký samým pocátkLlm národní demokracie.
Vystoupila již na prvním sjezdu strany jakO' »moravské
krídlora 'Odté doby se projevovala stále v rúzných formách, po jistou dobu v tesné spolupráci s oposicní národní demokracií v Cechách. Její první vystoupení ve
strane bylo vítezné. Vnutilo jí' EnglišLlv hospodárskS'
program, který byl pro stranu po jistou dobu velmi výhodnou dekorací. Pražské krídlo strany nebralo ovšem
onu porážku nijak tragicky. Bylo vúbec na dáno vetším
klidem než jeho odpúrci a dovedlo velmi dobre odhadovati prechodnost zvýšeného radikalismu, jaký se jevil
v prvních chvílích republiky. Nutno konstatovati, že
pokrokoví živlové precenili vubec význam celého zápasu o program.
Intellektuálové jsou ostatne vždy
uchotni oslniti se ideou tak, že pak nevidí dobre praxi.
To, co je dnes oposicní menšinou, bylo kdysi ve
strane vetšinou. Byly' prípady, že se místní organisace
zdráhaly prijímati bohaté továrníky,
aby zabránily
Qv1ádnutí strany kapitánem.
(Byl,o mnoho naivního
, v této víre, ale je príznacná prQ tehdejší pomery. Boj
o program byl vystrídán únavou a jistou depresí. Lidé.
kterí dovedli velmi poLitave debatovat o vhodné forme
podílu na zisku pro zamestnance, nedovedli pak ale poch'Upiti, že politická praxe strany není práve nejvhodnejši cestou k realisaci jejího sociálníhcl>programu. Ne·
prakticnost intellektuální usnadnovala prirozene posici
konservativních
vudcu.
Krome
ho pracovala zde
rada psychologickS'ch momentLl.
Vláda Kramárova
byla záhy vystrídána první rudozelenou koalicí. Konservativci
ovedli obratne težiti z obavy pred bolševismem, dovedli, težiti z roztrpcenosti státních úredníkú, kterí pocítali, oc má více truhlárský pomocník
než universitní profesor. Heslo starého mladoceského
nacionalismu vystupovalo pri tom stále zretelneji.
Konservativci postupovali ve strane stále úspešneji,
a tI, kterí na prvním sjezdu strany representovali vetšinu, stávali se zvolna oposicí, která zpocátku vystupovala spontánne, ojedinele, ale ponenáhlu nabývala urcit)'ch organisacních forem. Jako útvar již organisuvaný projevuje se nejdríve u mladé gene· ce. Mlad~l
generace nebyla ovšem tím, cím bývá normálne mládež politickS'ch stran. Nechybelo zde lidí, kterí byli již
dosti starí, aby se mohli ucházeti o poslanecký mandát.
Byla to spíše skupina, která instinktivne vycítila potrebu
míti uvnitr strany vlastní organisacní aparát, neodvisl)'
pokud možno od vedení strany, jakousi stranu ve strane.Mladá generace za techto ol"olností mela možnost
pracovati samostatne, tím spíše, že mela i vlastní list. .
Její cinnost nebyla prirozene vedení strany príjemná.
Vzájemný styk se neustále zhoršova'] a vedení strany
poznalo záhy, že zde je místo, na které treba proti oposici uciniti první útok. Zápas, kterS' se zde rozvinul,
byl zároven bitvou mezi pravým a levS'm krídlem, a její
prúbeh je typický pro celý boj levice.
Mladá generace nebyla práve tak stejnorodá, jako
celá strana. I pak byla levice s pravicí, jenže pomer byl
.obrácený. Levice mela naprostou prevahu ve vedení,
mela sekretariát a mela casopis. To, co jí scházelo, byli
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organisacní praCOVl1lCl. Byla silná ideovc, ale nedovedla pri tom pevne ovládnout nejmenší venkovskol"t
organisaci. Objevilo se paradoxon, že inteligence bývá
nekdy v politice na obtíž.
Je zajímavé, že první bitva byla prohrána v Brue, kde
mohla levice težiti z celé rady výhod. Prohrána pres
to, že se pro ni angažoval na s;ezde dr. Stránský i dr.
Engliš. Od této chvíle je postavení levice ve vedení
Mladé generace otreseno.
Zachovalo si v Praze formálne ješte vedoucí postavení, ale organisacne je stál~
na ústupu.
Zdá se, že tato doba je kritická pro celou levici ve
strane vubec. Levice Mladé generace chápe, že se blíží
rozhodující moment, že nejde jen o mládež, ale o stranu. Koná se celá rada konferencí a vyjednávání o boj se
neustále stupnuje.
Mladá generace hraje va banque.
Kompromis s pravicí je zrušen. »Zítrek« stává se vuci
strane orgánem otevrené oposice. Strana bojuje v té
chví,li proti druhé koalici všemi prostredky. Sahotují se
státní finance. vede se kampaií proti ministrovi zahranicních vecí i proti presidentu republiky.
V levici se zatím dejí podivné veci. Sympatisuje se
s Mladou generací, ale zLlstává po vctšine pri techto
platonických sympatiích.
Morava hraje vysokou taktiku. Pred sjezdem v Praze ztlstává levice v mládeži
isolována. Porážka byla pak zcela prirozená.
S pravicí je na sjezde dr. Kramár, dr. Rašín a Dyk, pro levici se obetoval jedine dr. Schieszl. Bilance: ztráta
všech posic, nekolik modrin a rozbité sklencné dvere
ve velkém sále Meštanské Besedy.
Klub národne demokratické levice, který pak vznikl,
nadelal mnoho hluku v denním tisku, nemohl však vytvoriti žádné politické dílo. Predstavoval již jen spolecnost nespokojcn)'Ch jednotlivc\\ nemel však organisacního aparátu, který je nezbytný pro politickou propagandu. Levice ztratila tak v Cechách poznenáhlu
úplne pLldu. Vetšina jejích clenu vystoupila ze strany,
když poznala naprostou beznadejnost dalších akcí.
Zbyla národne demokratická Morava, odkázaná již
zcela na své síly. Její situace je analogická té, jakou
mela levice v mládeži. Smer dra Stránského a dra Engliše predstavuje dnes fakticky minoritu. Zustanou-li
veci, jak jsou, její vliv ve strane bude stále upadávati.
Politika není jenom vedou. VLldcové levice si musí
uvedomiti, že inteligence není vždy dostatecnou zbraní proti obratnosti tuctového agitátora.
E.

Filosofie
H. Boczkowskt:

T. G. Masaryk o trestu smrti.
Chci zde uverejniti
projev Masarykuv
ve vcci trestu smrti
z r. 1907, dosud, pokud vím, neZl!ámý ceské verejnosti. Byl sepsán a u'verejnen nemecky v ruském sborniku »Protiv smertnoj
kazni« (Moskva 1907, na str. 376--380), v anketní cásti této
abolicionistieké publikace, do níž prispcli prední evropští ucenci,
politikové, spisovatelé a umelci (na pr.: J. J ellinek, Ed. Bernstein, J. Brandes, Em. Boutroux, Lavisse, bratri Margueriuo"é,
O. Mirbeau, Ch. Seignobos. A. France, Vandervelde, Keir Hardie,
AI. R. \Vallaee, En. Ferri,
Carpenter,
Ramsay
Macdonald,
Orzeszko\\'a, Bjornstjerne-BjOrn.son
a mnozí jiní).
I<.ecený ruský sborník
byl vyvolán hromadnými
popravami
ruských politických provini1cll po zdolání první ruské revoluce
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za t. zv. éry »stolypinovských reakcnÍkll« (totiž šibenic a opráte
a byl namíren proti trestu smrti vubec, zejména \'šak proti
pravování politických provínilcll. Poradatelé tohoto sborníku v:1
zyali tehdy zástupce evropské vcdy, kultury a umení, aby zoo.;
povedeli hlavne tutO' posledn í otázku, totiž: je-li prÍpustn~' tr
smrti pro l. zv. politické zlociny. Proto také vctšina odpoved
léchto zahýva se predevším touto otázkou. Mnozí prispívatelé
_ a mezi nimi také prof. Dr. T. G. Masaryk - pojer!nah
o veci všeobecnc a probralí ve své odpovedi problém trestu smrti
s hlediska filosofického. kriminologického,
zejména však sociologického. Tento clánek l\fasarykllV dlužno uznati za neobycejne
duležitý a zajímavý pro posuzováni jeho SOCiologického profílu,
procež také jej podávám v doslovném prekladu z ncmeckého
originálu.
Pred rokem, když o trestu smrti v Ceskoslovensku byla roz\'írena žurnalistická debata, ceští abolicionisté jevili zájem o toto
:\Iasarykovo pojednání, hodlajice je uverejniti v chystané ceské
anketní publikaci proti trestu smrti. Nemohl jsem však tehdy
najíti spisu, o nemž jsem se 'výše zmínil, kde tento clánek
:NJasarykll\' byl uverejnen. Myslil jsem, že je ztracen, a jelikož
byl to jedíný výtísk této publikace v Prazc (samotný spis .ie
dnes bibliogl-afickou
vzácností. nehoi byl carskými úrady P')
svém uverejncní soustavnc odstranován a zabavován), llutno bylo
upustiti prozatím od úmyslu ceského uverejnení toholr) MasaI ykova projevu. Náhodou pred nckolika dny objevil jsem tuto
knihu na venkove. kde jsem byl za války konfinován a kde
vhodno
zllstala dosud cást mé knihovny. Pokládal jsem tedy
dodatecnc
uverejniti
tento
p07oruhodný
projev
Masaryku"
o trestu smrti, jenž dosud nejenom že nepozbyl svého aktue1níh,)
významu. nýbrž PO' válce (když trest smrti a popravy v celé
témer Enope
jsou na postupu, zatím co pred válkon hynuly
prirozenou
smrtí, jsou nyní umele galvanisovány
a nalézají
mnoho zastáncu mezi ucenci. spisO\-ately. právníky, zejména však
v širok)'ch kruzích verejnosti válkou otupelé), každý zdtlvodncný
projev proti tomuto bezúcelnému a barbarskému trestu je dvojnásobne akutní a hodnotný ...
7-<1

Uvádím nyní i 11 ex ten s o shora zmmcny projev nynejšího
ceskoslovenského
presidenta,
datovaný
z Prahy a podepsaný
Profesor T. G. Masaryk.

»Není mi možno podati Vám soustavné pojednání
o tomto thematu; od toho zdržuje mne váš Dostojevskij: prijmete-li tuto krátkou crtu, jsem ochoten. Najme
chtel ~ych pripomenouti (jsem totiž práve celý naplnen
DostoJevským) scénu »Vzpouru« z Karamazov\\ jak
tam Ivan vypravováním O Turcích a zejména o ruském
generálovi vnucuje ubohému Aljošovi rozsudek: zastrelit! Dostojevsk)' používá tu se sv\'m svéráznvm
umením nejenom mravního, ale práve telesného potrestání; aspon Aljoša svoluje k tomu pod nátlakem muk
zpusobených mu Ivanovými a r gum e n t vad
h 0min e 111. Vycituji z toho místa veškerá dt~ševní a telesná muka, jež vytrpel Dostojevský na Semenovském
námestí. potom v Sihíri a v Rusku vllbec. a pokouším
se proto vystihnout. jak bylo mu težko, když se rozhocH pro trest smrti, a práve tato muka, jež Fedor Michajlovic nutí nás spolu protrpeti v »7:ápiskách z mrtvého domu« a ve všech jiných spisech, podporuje a urcuje
mé rozhodnutí proti trestu smrti vllhec i samozrejme
proti trestu smrti pro politické zlociny.
Otázka o podstate a významu zlocinu i trestu jest
nyní tak: všeobecne projednávána. že zdá se mi postacujícím, vyslovím-li predevším názor, že zlocinci a úcinek trestu ma jí konecne hýti jednou správne a dukladne
p o z o r o v á ni. Tot první a vlastní podmínka vskut-
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ku vedeckého traktování této otázky. Tedy žádné dedukcejalm: Buh je to á to, nuže nutna trestati. 1. Clovekje volný, tedy zodpovedný, tedy musí býti trestán.
2. Jsau rození zlacinci, musejí tedy b~·ti ucineni neškodnými.
ládám presné pozoravání faktú. Kterak X, Y prišli
k spáchání tohota urcitého zlocinu, které byly bližší a
vzdálenejší príciny, mativy atd.; kterak púsobil trest?
Tolik se mluví a nutnasti a prirozenasti trestu a kolik
trestajících po potrestání namáhalo se svá tv;zení revid'0vati? Kda pak pozaruje trestance ve státních vezeních? Mají vezenští dazarcavé vyššíha a nižšího
L1~Jtle
nutné vzdelání, aby smcli mluviti do trestní pecl1g'0giky? Mají tota vzdelání saudcové? Je príma k žal'0sti, kterak u nás, a ovšem všude, príští saudcové jsou
vzdeláváni! Stále opet presvedcuji se o t.om, že trestání
je pakládána za nejjednodušší, nejpohodlnejší, nejlacinejší prostredek vyporádati se se zlacinem a svcdamí
uklidniti. Pra patrestání není treba si lámati hlavu;
a veškeré theorie a prirozenasti, nutnosti, mravnosti a
p'0svfttnosti trestu pocházejí z dohy, kdy s trestem t.ím
valneji se zacházelo, cím méne pozaravány byly úcinky
trestu a cím méne uvažovalo se o souvislosti mezi trestem a zlocinem. Spatruji veliký pokrak v tom, že v novejší dobe na tr'estání ci netrestání pocíná se nazírati
jako na zpúsob taktiky a politiky. Právem se mluví
a kriminální
politice. Ovšem, že kriminální palitika
zase je cástí všeobecné, kterou míním vytýcení a uskutecnení sociálních ideálú námi vztýcen}'ch úmerne našemu vnikání do historického vývaje spalecnosti.
Plýtvání je špatným vychavatelem. Zkušenost poucuje pokaždé, že dosud se trestalo príliš mnoho a nespravedlive, že trestání mnohem méne prospívalo a
dasahavalo, než jak si to myslili trestající. O tom mtiže
se každý presvedciti, kdo pozoroval sebe a lidi. Je-li
trest docela zbytecný, na to mi není adpavídati;
ale
v každém prípade je správné. že trest múže a má býti
méne castým a méne tvrdým.
Trest je prostredkem k cíli, nikoliv cílem. Podle mé
zkušenosti káráním a trestáním se dosahuje méne než
~a~l1Valo~ a odmenou; casto jsem uvažoval a tom, proc
lide tak Jednostranne trestají, nejsou však odmenováni
anebo aspon pochvalováni, konají-li dobro? Jsou, pravda: také pochva ly a odmeny verejne udelovány; avšak
zda se mi, že nesprávné a nespravedlivé pochvalavání
a odme110vání ciní kárání a trestání tím podezrelejším.
Melo by se proto premýšleti nejenom o kriminální,
ale také i odme110vací politice, nebot ta,k jako lidé nepromyšlene, nerozumne a falešne nazírají a trestají,
stejne nepromyšlene, nerozumne a falešne pochvalují a
'0dmenují.
Ze všech tec::hto motivú a dLlvodú dlužna zrušiti zejména trest smrti. Mé presvedcení o tom je, že žádný
clavek nemá práva bráti život svým hližním: ho m o
h o min i s a n c t u s.
.
Za poslední války (míncna ovšem rusko-japonská
válka; H. R) - naprosto jsem si uvedomil, kterak ruské vedení nešetrila s t. zv. lidsk)'m materiálem; ve
zbytecném ohetování vojákLl, v nedostatecných prípravách pro rancné atd., ve všem nápadnou mi byla lehkomyslnost, s jakau Rusové více než Japonci nevážili si
ži:rota. Myslím, že v Rusku škola, církev, státní správél,
splsovatelové, zkrátka každý v oboru svého pLlsobení
má velikou povinnost: vychovávati sebe a své okalí
k úcte vúci lidem. '(rest smrti a všeobecná neúcta k cloveku jsou navzájem podmíneny. Zrušení t,restu smrti
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bude prota trvale dosaženo reformou celého trestního
systému. Poznamenal jsem si, že ruská justicní správa
vyslovila se pro podmínené odsouzení; že roku 1899
v Moskve byla zrízena škala pro výchovu vezenských
dozorcLl -; to jsou 'Ovšem ojedinelé reformy, jež, jsauce podniknuty v celém rozsahu, naleznou své vlastní
zdúvodnení ve zrušení trestu smrti. Nalézá-li Dostojevský nejenom své duvody pro trest smrti, ale i pro telesné trestání školní mládeže, jest to pouze dúkazem,
kterak celý systém trestání organicky souvisí. V Rusku
z kanservativní a zpátecnické strany bylo poukazováno
na nedostatecné lidové vzdelání, aby se ospravedlnil
trest smrti. Avšak znalci ruského lidu a ruských pamerú mohli by uvésti proti temto hlasúm mnahé PrLlkazné fakty; vzpomínám si na pr. prípadú, které L. N.
Tolstoj uvedl ve studii »Hanba«. Podle toho dústojníci
semenovského pluku již r. 1820 svau lidskostí ucinili
tresty zbytecnými; co tenkráte šlo, pLljde také dnes a
ješte snáze.
Trest smrti pro politické zlociny není lépe zdúvodnen
než pro jiné; ac trest smrti, nazírá-li se na vec z palitických elLlvadú, práve pro udržení verejného parádku
a bezpecnasti nejvíce je zastáván, prece zkušenost nepopíratelne ukazuje, že verejný porádek a bezpecnost jsau
tam rádnejší a jistejší, kde méne je trestána, avšak naopak lépe vyucováno a vychováváno. Politický zlocin
v nesvobodném a násilnickém státu nepomine trestem
smrti. Absolutism udelal ze státu modlu a pred tauto
modlou paliticky porobené nárady musejí pravazovat
palitickau madloslužbu; a zkušenost ukazuje, že je nejvíce palitických zlocincú tam, kde je absolutism. Není
pauze povinností, ale vlastním zájmem vládnoucích,
vLlbec vyhubiti palitickou paveru; to dovede dakázati
pouze palitická svaboda. Politická povera tkví ovšem
netoliko v ovládaných, ale i ve vládnaucích. DasavadnÍ
stát je velmi nedokonalým lidským dílem; instituce ta,
jež ke svému udržení legalisovala takové prastredky,
jako pažívání karalky, prastituci atd., které kryje svou
autoritou, nemúže ovšem míti práva, aby zabíjela; takovéha práva vúbec není; bylo ta a jest nedakanalé zrízení, jež ve svém celku tvorí nedolwnalý stát.
Obzvlášte t. -lv. válecný soud svým sumárním pastupem jest zcela zrejme prežitkem barbarských dob a mraVLl; prato ve 'všech pokrocilejších státech je snaha pa
revisi válecného zákonodárství.
V civilní justici možnost omylu se strany soudce není vylaucena; sumární
militárne justicní pastup však je legalisaván vraždau.
Koncím vyjádrením svého mravního presvedcení, že
žádný clovek nemLlže míti práva, aby zabíjel svéha
hližního; pripouštím, že pra sebeahranu a v ne j k r a jn e·j š í m prí pad e, není-li naprasto možný žádn)'
jiný prastredek, musíme se brániti zabíjením proti zabíjení, avšak není to právem, nýbrž smutnau nevyhnutelností. Z toho nelze odvozovati trestu smrti jakožto
stálé verejné a legální právní instituce. Nelze jej vLlbec
zdúvodniti ani mravne, ani právne, ježta se neasvedcil;
jét sankcí barbarství a mravní stagnace.« Jest krásným zvykem francouzského
parlamentu verejne plakátovati vÝzna!nnejší a (111ležilé projevy st:'ttníki'l a politiki'1.
Myslím, že mezinárodní liga pro potírání trestu smrli mela by
vydati ve svetových jazycích jako propagacní leták proti trestu
smrti tento pozoruhodný projeV T. G. Masaryki'lv. jenž v abolicionistické l,iterature zajisté 11áleží k nejvážnejším
a nejúcinnejším práve pro své všeobecne-všelidské,
a nikoliv úzce formálne j uristické východisko.
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Nov.áEvropa
René Arcos:

Evropská vlast.
Již jsau tam u ctyri léta, kdy se sešli naši starci pad záminkau
zlepšiti nám pabyt na svete, k mírové kanferenci v paláci jednaha z nejvetších vladarll, kterému kdy svet padléhaL
Byla jakási iranie v tam, že se davalávali práv náradu, svobady, lidskasti v nádherném sídle taha, kdO' snil a nadvláde nad
celau Evrapou. Každý z nich nepachybne daufal, že si adtud
aduese ta, cemu se ríkala tehdy plody vítezství. Nechceme tu
nikohO' adsuzo'vati. a není naším úmyslem vésti spar o palittcké i'ády, ale chceme dacela nezávisle nalézti príciny zla, které
nyní hubí cel,1u západní civilisaci.
Versail1ští sprastredkovatelé
si pospíšili ubezpeciti
nás, že
udelali vše, cO' mohli. Odpavíme jim predevším, že to není tak
dacela jisté, a za druhé, že možná se zmacnili místa jiných
mužu, kterí by snad byli mahli více než ani.
My, k-teri jsme nebyli nikdy príliš ctižádastiví
a netešili se
prehnanými nadejemi, acekávali jsme od ukoncení války pauze
návrat míru. Taho zadostiucinení
prece tak' skromného,
nám
nebylo paprána, nebal kanec dramatu nevnesl míru mezi lidi.
Starí neprátelé se nenávidí více než dríve a skara všechny národy se marne snaží prekanati nesnáze, které stále rostau. Lid~t\'0'. kanecnc prabuzené z dlauhé mdloby, ale ješte sténaj ící,
ochrcmené. se nemi'Jže vzchapiti. Žije pa tak dlauhau dabu pouze
ze své krecovité zlaby, adnaucila se pracavité péci \' míru. Nedovede již nalézti ravnaváhy
a zdá se, jakaby navždy ztratila
\'Iádu nad svými ~ilami. Jest pronásledaváno aprávneným bahužel
ftrachem pred stále hraznejšími pohramami, a zbyla zase jen necli'ivera a vedamí spáchaného bezprá'ví. A metady rádci'l, kterých
ve svém zmatku nejradeji paslauchá, je vedau nevyhnutelne dO'
nových konflikt li.
Za války se zdály všechny prablémy jednoduchými,
tehdy šlo
každému z válku vedaucích proste o to, aby porazil protivníka.
Byli pevne odhadláni, s obou stran fronty, paužiti všech svých
sil až do krajních
mažností!
Až do konce! Byla p,redeVším
treba zvíteziti. Potom uvidíme. Národy žily ci spíše umíraly
tou jistatau více ncž po ctyri roky. Historikové
budoucnosti se
budou diviti krajní lehkosti, se kterou získávaly ruzné vlády
od svých národll nejohromnejší
obeti. Ta proto, že bojavníci
byli hluboce presvedceni, že zápasí pro ideál, který presahuje
hranice jejich vlasti. Rodilo se nové náboženství, jak se ríkalo.
'Mohli bycham zde citovati cetné dopisy, které napsali na pacátku
války vajíni príslušní k rihným vajskum" prátelským i neprátelským. Bajovala se tu i tam prO' paslední válku: prO' práva,
svabadu, príští lepší lidstvG, asvabození
jJIO'.lacavpnéha Iidu,
prO' zalažení velké radiny smírených národu. Šla pauze a nezištné abeti. »N ežádáme nicehO' pro sebe,« hlásili vlldcavé státu,
mluvíce ve jménu svých náradu.
Jeden francouzský
ministr
nám pravil roku 1914: »Až bude po 'válce, nic nám více nezabrání padati ruku naším nynejším prativníkllm.«
Chystala se
nejvelkalepejší abdobí a každý projevaval netrpelivast, aby prolil
krev prO' ta, co pakládal za nejušlechtilejší
vec. »Kalik netušenéhO' duševníhO' bohatství v tam národe, s.tále rozplamenenérn
hrdinstvím, spravedlivastí,
svobadou -« pravil mi jeden z nejšlechetnejších
a nejprehlíženejších
lidí této daby »a tO'hle
z tohO' delají!« Pachapil jsem o necO' pozdeji, že v techto slavech
byla predvídavá bolest.
Válka umdlévala pa dlauhé mesíce a nárady se zdály podléhati, když se zdvihl hlas amerického presidenta. Celý svet se
atrásl novau nadejí. Myšlenky znovu avládly davy. Vzpamente
~i na \ Vilsanava slava: »To, cehO' žádáme na tétO' válce, není
pro nás samé nic zvláštního;
jen to, aby se svet ocistil a aby
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byla mužna v nem žíti, a hlavne aby se zabezpecil ži'vat všem
náradi'lm, které milují mír - chystá se zrejmý zákan: tat zákon
sp~vedlnosti
prO' všechny národy a všechno obyvatelst'va a jejích
právo žíti v ravnasti, svabode a bezpecnasti jedni s druhými,
af jsau silní nebO' slabí.« Tamuto muži, který byl predstavítelem
trídy velké buržaasie, se podarilo vyvalati dajem, že mluví ve
jménu celé Edské spalecnasoti. Verilo se, že zabezpecí mravnl
j ednatu sveta. Byl prohlášen' za zachránce a nalezl prívržence
i v prostredí, kde by se to zdálo nemožným. Málokdy se saustredila na smrtelníku nadej e tolika bytostí.
Ješte Hení doba k p.rcsnému ocenení tuha, co byla apravdovéha ve vzletných plánech praroka v redingatu. Jiné hlasy lásky
a maudrasti
se pazdvihly
ješte pred hlasem \Vilsanavým i\
v mnahÝch z nich jsme rozpaznali
príz'vuk staréhO' lidského
svedamí. Ale padarila se bez námahy je udusití. Když se dastal
k slavu první obcan stomilionového
státu, byla treba mu dabre
naslauchati. Triumfoval
tam, kde ztroskotalo kresfanství a nekterí velcí duchové mezi nejneohraženejšími.
JehO' pád byl snad
nejtragictejším
prípadem
této doby, tak hO'jné na pohramy
všehO' druhu.
V duších se prajevil náhlý obrat. Obraz smírenéha a sjednacenéha vesmíru, který se násilne predvádel pred: oci bojavníku,
aby se ad nich získávaly stále vetší abeti, se pamalu zatemndval,
až kanecne zmízel. Krásné nadšení, vznešené nadeje" slavnastní
sliby byly zapomenuty. Svet byl náhle razdelen na víteze a paražené, na malé svaté a velké nicemy. Nezbyla nicehO' z ohniš!
nadšení, která ozarovala vesmír. Nikdy nepadal Edský duch tak
zjevný príkl~c1 sv;" vrtkavosti:
or"rt l1pteC.ností vycerpaných :t
zlamených mas' se 'vlády osmelily a zanechaly vší úzkastlivosti.
Každá zeme se stahuje dO' svých hranic, pripadabnuje se
spáci, který se zahrabává stále více pad své pokrývky a bajuje
proti dennímu svetlu. V každé zcmi jest patmešilé spiknutí prati
všemu, cO' pachází z ciziny. Cizina! Ta slava se stala urážkau.
Chtejí nás presvedciti, že ta živá zeme mení svuj vzhled, když
• mení rec. Celní tarify, zákazy a formality všeho druhu tvorí
kolem každé zeme cínskou zed, kterou mnazí se snaží ještc
zesíliti a zvýšiti. Oha'vné zavedení pasu zustalo jako výborný
Chce-li nezávislý clavck
prastredek potlacavání :t parucníkavání.
I,avázati styky s nekterým ideovým bratrem. v cizine, lze mu
v tom tímto zpltsabem nejsnáze zabrániti.
Ga·rkij, který ctí
nejen svau vlast, ale í celé lidstva, nemuže dosáhnauti svolení,
aby mohl jíti dO' naší zeme upevniti si své ohrožené zdraví.
I'aEtikové rídí naše duševní vztahy k cizím náradum. Francauzskému spisavateli z našich kruhu bylo odepreno nedávno vydání
pasu, protaže jest padezírán
z neprátelství
k palitice dnešní
vlády. Myšlenka neadvislosti nebyla již dávno tak hluboce patlIzena.
Národy
žijí vetšinau v naprosté nevedomosti jeden
c· druhém, a jest pravdepadobno,
že to jest jedna z hlavních
prícin válek. Národní
isolace vede k pohrdání
a nenávisti
k sausedum.
Naše vlády samy poznávají, alespon pomalu, nutnast aživení
ztracených styki'J s astatními nárady. Ale navázati abchod s cizinau znamená pro ne vyslati do ní ty, kterým ríkají prapagátari. Prapaganda, skaupá nep.rítelkyne vší artodaxie, pripadá nám
jakO' dilo, které má za úcel abhajobu
a znázornení státního
umení a státní myšlenky'. Za války zaplavili naši vudci s'vet puhlikacemi, aby dokázaly znamenitast
naší 'veci. Z devíti desítin
nezná propagátor naprosto niceho o zemi, kam jej jeho predstavený, stejne neznalý jako an, posílá pracavati. To jsme videli
za války ve Švýcarích, v Italii, v Recku í jinde. Vzpomínám si
dosud na hlaupau prednášku o saucasné francouzské paesii, kterou kanal v té ucené Ženeve pred shromáždením
studentu a
ucencu cerne odený profesor. Snažil se temto mladým lidem,
kterí zna"ti naprosto dakonale naše nové básníky, pripamenauti
existenci našich kmetu z Akademie. Ješte dodnes se· tamu pasmívají na brezí h ženevského jezera. Propagátaru
nejde o to, aby
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se snažil pochopiti neco z nižších tríd! lidu, který navštíví. Nakonec vždy .rekne, ne~acne-li už s tím, že jeho vlast jest první
vecí ze všeho a že se žádná jiná s ní.nemiiže srovnávati.
Tak se má rozumeti vztahum národa k národu? Není-li td"

Musíme doznati, že žádný z nich nezvolil život hrdinský - tedy
že nejmoudrejším
a nejprospešnejším
bylo jiste ukázati se velkodušným až pO' krajní a vznešenou odvahu. ,
J ed-nota, po které se všude volá ve vládnoucích trídách, má
uštepacná karikatura
toho mezinárodního
bratrství,
které melo
pouze uskutecniti nízké touhy panství, které by nám prinesly
prijíti po válce a býti jejím nejcennejším
výsledkem? Vidíme • nové a hrozné pohromy. Jednota, které my vyžadujeme, by odvšude jen neduveru a neprátelství.
Místo širokých výlevu, které
povídala té ohromné potrebe poušte, která jest v hloubi nás
jsme ocekávali, pouze ruce hluboko v kapsách.
všech. Byla by zároVen vzájemným pochopením, pomocí a láskou.
Ríkáme dnes Evropa, protc:že náš široký poloostrov mezi výBudoucí léta rozhodnou o osudu Evropy, na níž závisí celé
chodem a Novým Svetem jest križorvatkou, kde se stýkají civi1'idské pokoleni. Jest nutno, abychom se naucili pohlížeti výše
lisace. Ale obracíme se ke všem národum. Slyšíme zde ozývati se
než jsou všechny zájmy, vášne, sobectví jednotlivcu. Není víoprávnené hlasy nejcetnejšího
poctu zemí, ne aby si detinsky natezství, tam, kde stoj í muž proti muži. A jediné skutecné a trvalli
vzájem odporovaly, ne aby prinášely snušku názoru, ale s navýboje jsou ty, které se týkají všeobecného života.
ciejí, že pomohou rozptýliti tragická nedorozumení,
která dnes
(Preloženo z revue »Enrope«.)
rozdelují lidi.
Evropa umele fOIzkouskovaná na státy, které se utvárejí a rozbíjejí bez ustání z náhody válek! Ani kousícek zeme, který by
byl postupne nenáležel dvaceti národ'um ruzných jazyku a ras';
ani pole, které by sto a tisíckrát nebylo zmenilo majitele. Ale po
Fr. Kocourek:
hranic plynou krásné reky
tisíciletí, bez starosti (j premístování
obývanými zememi. Treba zmenila horstva mnohokráte
jména,
jejich složení zustalo totéž. Rozdelení, která prináší každá nová
válka a~která poslední vítezové pokládají za konecná, zustávaj í
. Vedel jsem, že na kapitolu »Studentské milovánÍ«
jen lidským výtvorem. Evropa jest spolecnou vlastí indoevropské
bude verejnost nejcitlivejší, vždyt se tu jedná o pomer
rasy. Žádný ze státu, z nichž se skládá" není obýván národem
studentu a studentek, synu a dcer k druhému pohlaví.
ciste puvodním. V naší zemi samotné se smísilo mnoho krví:
Znám do té míry prumer profesoru i rodicu, že jsem
keltská, germánská,
románská,
normandská.
Žádná z hranic,.
nepochybovalo stanovisku vetšinouódmítavém,
o cemž
které nyní delí národy, není oprávnena platnými duvody. Tricet
jsem ovšem nemohl pri psaní clánku uvažovat. Hned
století civilisace vytvorilo Evropu. Kdo by mohl presne omeziti
druhý den po prvním clánku mi bylo vzkázáno stredošlmláky, že jsem zrádce studentstva.
cestnou cást, která náleží každému národu?
Mesto, zeme, co jest to pro cestovatele, který prošel všemi zeAle objevily se behem 14 dnu jiné hlasy, otázky a
memi, ne-Ii zastávka pro nocleh pred novým odchodem? Lidský
námitky, které mi ruzní lidé rekli prímo nebo vzkázali.
hlas si zachovává svuj cistý prízvuk a svou' sílu ve všech náreJe pravdepodobné, že se vyskytnou i v budoucnu, možcích. Který'" ze všech tech slyšených hlasu bychom chteli vyná i verejne, takže bude vhodno glossovati je už nyní.
puditi z pameti, když nás všechny pohnuly k slzám? Které mesto_
Je prirozeno, že nechám stranou souhlasné projevy a
bychom chteli prenechati zkáze, kdyby toho vyžadoval rozhneže se »vrhnu« na oposici.
'vaný buh? Paríž, naši vlastní krev? Atheny? Výmar, kde jest
Jedna z nejzajímavejších výtek byla ta, že prý se s jaGoethuv hrob? Florencii?
Kairo s jeho stem minaretu?
:!Hm
kousi zálibou hrabu v kapitole o studentském milování
s jeho slávou? New York, ohromný a mocný jako sopka lidstva?
a že tím ríkám mnoho o sobe. Predevším bylo snad
Budapešt s jeho mosty? Brusell s Královským námestím? Lonz úvodních rádku clánku patrno, že mám v úmy:'.:u
dýn, který se odráží se všech stran.na obzoru? A které malé medotknouti se nekolika kapitol studentského živOta, nejen
stecko, ležící nedbale na pobreží nebo pI-ikrcené v prulomu hor
erotické. Proto bude celek vypadat jinak, než tri neb,)
bychom obetovali? N ej ubožej ší vesnice ztracená pod! vrcholy,
ctyri clánky. Za druhé myslím, že erotická a sexuelní
nejnevzhlednejší víska s dvaceti chatami, jednou vedle druhé, jsou
otázka studentstva je nejméne známá a že se práve jí
nám stejne drahé. Chceme obsáhnouti svou láskou všechny zeme.
nejvíc lidé vyhýbají, krome studentu, kterí ji praktiSvet nám není dosti veliký, myšlenka vlasti, jak se všeobecne
kují, a krome odborných zájemcu. Proto jsem se u tét I
chápe, jest jen myšlenkou lakomce. Harpagol], prikrcel1J nad svÝm
kapitoly zdržel déle, než dríve u politisování a než ;;e
malým jmením, nenávidí všechny sousedy a neverí ani svému
zdržím v budoucnu u sportu, cetby, divadla atd. Je ty·
stínu. Svobodný clovek žije v dome s O'kny široce otevrenými,
pické pro pojímání mravnosti, že platí za mravné pra\'aby mohl plne prouditi k nemu vzduch. Místo abychom živorili
du o ,erotice studentské ignorovati, ututlávati a lepiti
nuzne v koute své zahradlY, ujmeme se celého svého vlastnictví.
na ni pozlátko, a že by byla a jest rychlá ochota videti
Rozletme se do celého vesmíru!
jako nemravného cloveka, který je o studentstvu in·
Ti, kdož dnes káží usmírení a spojení, jsou nejvíce podrobeni
formován i v tomto bode a který považuje za samozrejmyšlence trestu. Snaží se znemožniti vyjádrení všech tech, kterí
most napsati -o tom bez hlazení a bez ritardando. Ostatmají smýšlení opacné jejich názoru. Ano, posvátná jednO'ta; ale
ne je to plne vyjádreno ve vete, již vyslovila studentb.
ne jak oni si j i predstavuj í. Jednota svobodne volená, bez hrozeb
o profesoru hovorícím nepokryte o pohlavní otázce:
a jakéhokoli omezení, bez vedlejších myšlenek" bez nízké vypo»To je sprosták.« Známe tuto morálku dobre ze stredcítavosti. Jednota mezi všemi lidmi, 'všemi rovnými národy, a ne
ní školy. Ackoliv se nekterým starostlivým ctenárum
to temné spiknutí, které se nám nabízí. Jednota, nejprímej ší
zdála kapitola o milování dlouhou, je veselé a podivuucelenost ovšem, ale také volná zkouška a spravedlivá odplata.
hodné, že jsem se hodne omezil, nebot materiálu mám
Náš moderní svet se vrhá stále rychleji v záhubu. Taine napsal
shromáždeno daleko více a bylo nutno udelat jakýsi výve F i los o f i i urne ní: »Jsou okamžiky v dejinách národa,
ber, pri cemž jsem se nemohl dotknout ješte mnoha
kdy se podobá Kristu, privedenému
satanem na vrchol hory;
momentu, které by pri zpracování celého materiálu
musí voliti mezí životem hrdinným
a živOltem pohodlným.«
vystoupily. Zvlášte materiál o studentkách zasluhoval
Všechny 'vlády se snaží jako pred yálkou presvedciti své národy,
detailnejšího zájmu a zejména dívky z nižších tríd by
že nemají jiného zájmu, než zabezpeciti
jim pohodlný život.
po této stránce prekvapily. V poslední dobe j.em za
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jedno odpoledne ziskal od kvartánky takový materiál,
že se mi chvílemi vlnilo v hrudí strídave udivení,
smutek a úžas. To je dol(1~ment, nad jehož hloubkou
se musíme zastavit dotcenejší a niterne rozechvenejší,
než nad románem mistrne staveným. Pokusím se príležitostne o r'eprodukci. Rozhovoru s onou kvartánkou byl náhodou prítomen kolega, který také pokládal
mé poznámky za trochu cerné. Když jsme se s lor:vartánk'ou rozloucili, nebyl schopen slova, 'tak to na neho
lehlo. A což více jest: Ona kvartánka odkryla fakt,
že není jediná, která od 14ti let tak žije a trpí.
Jiná výcitka ctenáru: Dívám prý se na erotickou kapitolu studentstva
skepticky,
pessimisticky,
cerne.
Obraz, který v cláncích podávám, je prý skreslený. Pomery prý jsou docela jiné. Nejsem pessimista. A konecne pro clánek je o tom zbytecno uvažovat. Pessimismus se mi tu zdá být luxus práve tak jako optimismus,
na veci se nic nemení: V oktáve toho a toho ústavu
jsou dva syfilitikové, 5 kapavek a více drobnejších a
»detštejších« nemocí. Od kvinty žije pohlavne stále
vzrustající procento studentu. Onanie se pestuje od
sekundy. S prostitutkami se stýká 50 procent septimánu
pohlavne žijících. Co tu záleží na pessimismu nebo
optimismu?
Snažil jsem se o zachycení jakýchsi fotografických
snímkll z tohoto oboru formou literární. Fotografie
muže být pessimistická výberem, t. j. mohl bych vybrati
nekolik zvlášte proslavených tríd, na nich ukazovat
fakta a na nich budovati clánek. Porídil jsem však výber pocetný a tolik ruzných prostredí zachycující, že
výtce je ulomen hrot. Aby se muj cláne~ blížil svými
vlastnostmi co nejvíc dobre informující fotografii, vyhýba~ jsem se tomu, abych sám hodnotil tuto otázku,
címž není receno, že k ní nemám SVltj pevný pomer.
Až na malé výjimky jsem nepoužil svého vlastního materiálu, který je nejvetší, nebot vyplnuje velkou cást 3
silných deníkll. Dltvod: Nechtel jsem, aby se pri choulostivejších údajích poznalo, o koho jde, což by se
lehce dalo zjistit. A potom: Objektivnosti obrazu jsem
se chtel priblížit tím, že jsem uplatnil údaje a znacný
materiál nekolika stredoškolských studentll a studentek
pražských rllzných ústavlt. Pomocníkll a pomocnic pribývalo. Vybíral jsem rozdílné povahy, temperament, a
prostredí.
Tím jsem zajistil rltzné hodnocení erotick)Tch vecí a nemožnost jednostrannosti
obrazu jako
celku. Pro posouzení a srovnávání
pracoval jsem
s gymnasisty, realisty, privatistkami, lyceistkami, minervistkami. Krome toho s I medi\<:em, 2 právníky, 2
techniky, I filosofem, 2 filosofkami, s jednou studující
práv. Z venkova mám 3 spolupracovníky. Dbal jsem,
aby u žádného z nich nebyl pokud možno nekterý rušivý zájem, na pr. touha po žurnalistickém uplatnení,
nebo pessimistická tendence videti hrllzne privatistky
proto, že referujícímu studentovi dala práve nekterá
z nich kvinde a pod.
Materiál z ruzných stran je v prumeru nápadne podobný. Kde vznikly veliké nesrovnalosti, tam se zjistila
1;>rzooprava. Bylo zajímavo, že studenti a zvlášte studentky fakta zmírnovali, zmenšovali císlice atd. Tak
údaje nekterých kolegll jsou optimistické.
Neopravil
jsem jich, i když skutecnost byla silnejší.
Obrázky moje nejsou cerné ani prekreslené. Omyly
jsou ovšem možné. Ale zásadní omyly jsou vylouceny.
Ujištuji a mám O tom nezvratné doklady, že pri dusledném probírání této kapitoly by se prišlo na
veci neuveritelné .. Kdybych je hyl uvedl zcela. syro-
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vým zpusobem, nikdo by tomu neveril. A tak nao
jsem lecos ztlumil, anebo jsem se pokusilo zpríjemn
zábavnejším tónem, abych ctenáre zbytecne nepopu
nebot to není úcelem clánku.
'

Pohlavní život ruských studentek.
z

Tento clánek, který pi'eklád
»Zeitschrift
fur Sexualwis

schaft«, je zajímavým
k clánku Kocourkovu.

pendant

Nejvýš zajímavé prednášky Fawrovy v r. 1904 o pohlavní
žívote charkovských
studentu a Clendvovy v r. 1907 o živ
moskevských studentu, daly ;jsi podnet moskevským sludentká
vy j iti vstríc prání pronesenému
již dávno na techto sjezde
a provéstí podobné šetrení laké mezi studentkami. Na príslušn
žádost ustanovilo v roce 1908 presidium pirogovské spolecnos
komisi za úcelem všestranného prozkoumáni otázek 50uvisejícíc
s pohlavním žívotem studentek. Komise sestavená z lékaru, spi
so'vatelu, ucitelu a studentek, pokládala SVllj úkol za velmi vážn
a vypracovala
vzhledem k tomu dotazník, který obsahoval ve
24 oddílech 307 otázek týkajících se pohlavního života. Tehdejšt
vláda však neprála podobnému
badál~í, a když už se óÍvala:
na zkoumání pohlavního života mezi muži skrz prsty, zdálo se jí
neco podobného mezi ženami jako podnikání nebezpecné a sp()o.
lecnost pokoruj ící, a proto byl jednoho krásného dne všechen
sebraný materiál
zabrán policií. Podarílo se však prece zachránití 324 vyplncné dotazníky, které mohly býti zpracovány
teprVe nyní pri zmenené politické situací. Chceme zde uverejníti výtah z ankety v nadeji, že pohlavní život ruských studentek ke konci )}starého ,rádu« z:ish,lhuje všeobecný zájem. tím
spíše, že anketa jest prozatím jedinou svého druhu.
Ony 324 odpovedi, které se pO'dar0o zpracovati, obsahovaly
asi 15%. tehdejšího ženského moskevského studelltstva. Vzhledem
k pohlavnímu životu se dá tento pocet rozdcliti na dve hlavní
skupiny, a sice na 237 pannen a 87 žen, které žily pohlavne.
bud v manželství nebo mimO' ne, na cež jest treba bráti 7Jretel
pri následuj ící reci a dev1i:atech nebo ženách.
Máme vetšinou co delati s osabami mladÝmi, nezkušenými
v životních otázkách, ale pres to pohlavne zralými, jichž výpovedi zasluhují duvery.
Co se týce zdravotniho stavu, oznacilo se jich 166 za zdravé
a 144 za nemocné, pri cemž si hlavne stežovaly na nervosu.
Alkoholu požívaly jen náhodne, 140, t. j. 44% vubec nepila
a jen 28 priznalo, že byly opílé; 59 pocítilo dráždiVý vlh'
alkoholu na pohlavní pud, jen asi 16'70 kourily a asi z 2%
hledaly útechu v užívání erheru a morfia.
Co se týce vlivu rodiny, strávila 299 z nich své detství u rodicu
a jen 25 u príbuzných
nebo u cizích. Jest velmi politováníhodno, že jen 130 studentek sí zachovalo nadále své vztahy
k rOldine. Ve 33 rodinách souložili rodice bez ohledu na dcti,
na což reagovaly nekteré dcery odporem, jiné naopak pohlavním
podráždením.
Skola nemela vlivu na vývoj li 185, a jen 96 jí chce pricisti
blahodárný
vliv. Jako školacky ucházelo se jich 67 O' své
ucitele, 116 se zamilovalo do u!citelek a prítelkyn. Dlouhé sezení,
p.rípr<lvy ke zkouškám, a zkoušení mely u 32 na následek mnohdy
pohlavní podráždení. kz9 ~i stežuje na znemravl1ující vliv spolul.acek, p,ri cemž docházelo v 49 prípadech ku vzájemné onanii
nebo jiným perversnítl). cinum. Na pohlavní vysvetlení podan~
školním lékarem poukazuje pouze 55 studentek.
Vliv literatnry,
divadla, hudby a tance zustává bohužel prO'
nedostatek místa nepovšimnut;
jeho pusobení se však celkem
kryje s povahou.
Co se týce .vlastníhO' pohlavního
styku, mela pojem o nem
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tfetina již ve stárí mezi 10-12
lety, 39 dokonce ješte dríve.
l\aproti tomu se o nem dozvedely jiné pomerne pozde: 56
po 16. a 15 dokonce po 18. roce.
Pohlavní uvedomení nastalo vetšinou znacne drive než pohlavní zralost, což ukazuje na nesoulad, jehož dt"lvod jest ješte
treba vysvetliti. Tak pocítilo 167 tento cit pred 16. rokem, z nich
2~ pred sedmým, 40 Ve veku 7-9
let a 93 mezi 10-15 lety
a pouze 42 po 18. roce. Pokud se týce formy projevu tohoto
citu, vábil 35 dcvcat silne k hochum a 93 k dospelým mužt"lIn;
65 melo touhu líbiti sc, 39 rozkošnické
sny a 109 urcité pohlavní pocity.
Casné probuzení pohlavního pudu pripisuje 7 studentek rozmazlení, 38 chm'ání rodicu a sourozencll,
22 opatrovnicím
a
vychovatelkám, 54 pritelkyním,
34 ucházení
se chlapcll, 24
pornografickým knihám a obrazlIIl1, 7 divadlu, 25 dojmllm z ulice
a 2 telesným trestum.
O pohlavní výchove jest jen zrídka zmínka, podobné zkušen(,sti jsou docela náhodné. Jen 40 udává, že byly rodici soustavne
poucovány, 73 byly pouceny prítelkynemi a 34 služkami. Poucení
sestávalo v 117 prípadech ve vysvetlení samotného pohlavního
aktu, v 10 prípadech v poukaze na nutnost soulože, v 10 se
radilo ku zdrželivosti, ve 13 prípadech
se vysvetlila onanie a
~krát škodlivost pohlavních chorob. Povaha vysvetlení byla velmi
ru"ná: jen 12krát prísne vedecká, 26krát však dokonce pohlavne dráždivá. Také následky \'ysvetlení byly ruzné: 75krát
zvedavost, 35krát stud, 43krát zoufalstvÍ, 5krát uklidnení a 15krát rozkošnické podráždení.
První známky pohlavní
dospelosti
zpozorovalo
9 pred 10.
rokem, 130 ve vcku 10-12 let, 77 mezi 13-15 a 8 po 15. roce.
Jako pruvodní zjevy pri zrání se vyskytly: u 34 slabá pamct
a zll1enšená pracovní schopnost, u 89 touha po samote, u 63
po prírode, 36 chtclo do kláštera, 162 si stežUjí na náboženské
skrupule, 26 hledaly silná dráždidla,
9 projevilo krutost ke
zvíratllll1 a 31 naopak nežnost ke zvíratllln a ke slabým.
a budoucím príchodu ll1e"ícní periody bylo 169 pouceno za,cas, u I.J5 nastala naproti tomu zcela necekane. 71 prijaly
tento zjev klidne a 29 pocítilo pri nem dokonce jistý radostný
pocit. Ale vyskytly se i docela opacné pocity, tak u 102 stísncnost a u 155 ošklivost. Prichod periody vyvolal u 71 jiné
chování k sobe samé, 168 však nepozorovalo
v tomto ohledu
žádné zmcny. První perioda nastala u 2 pred 10. rokem, u vet,!\iny však (219) mezi 13.-15. rokem. Co se týce její povahy,
udává pouze 147 ctyrtýdenní
opakování,
u ostatnich se 'však
objevovala perioda bud drive nebo pozdeji. Trvání její zaujímá
li 62 jen 2-3, u 176 asi 4-5 a 77 6-7 i více dní. Jen u 91
probíhá perioda bezbolestne, naproti tomu si stežovalo 227 na
více nebo méne popsatelné bolesti ve spodní cásti tela, v križi,
v slabinách a v nohou. Také všeobecný stav trpel, nebot pouze
10 zaznamenalo zvýšenou
cinnost, všechny ostatní si stežovaly
na negativní zjevy: na nervosu a rozcileni, 85 na težkomysl110st,56 na rozmarnost a 118 na slabost. U 89 se projevil pohlavní pud pred, u 8 pri a u 72 po první periodc. U III jest
menstruace doprovázena pohlavním podráždcním,
u ostatních ne.
U pohlavne žijících
studentek
zlIstala povaha menstruace
jen
li 29 nezmenena,
zat ím CG všechny ostatní poukazuj í vzhledem
k trvání, síle a boleslnosti na zmenu tím nebo onim smerem;
li 9 z nich byla libido nejsilncjší pri, t1 22 bezprostredne pred
a u 4 ihned po periode; pri kojení menstruovalo 10 a 6 ne.
Ze všech studentek nebylo jen 25 zamilováno;
z ostatních
,e polovina zamiloval:!. málokdy, druhá casto. Procento
tech,
které se casto zamílovaly, bylo mezi ženami vyššÍ než mezi
devcaty. Doba prvního zamilování nastala velmi záhy: u 7 již
v 6, u 56 mezi 7-10,
u vetšiny (142) ale mezi 11-15
lety
a jen 3 L1daly vek pres 20 let.
lID studentek tvrdí,
že nepocítily vážného pocitu lásky. Ze
198, kleré milovaly, cinily tak 132 jednou, 29 dvakrát
a 13
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trikrát nebo i vícekrát. To jest životní zkušenost, teoreticky se
vysloVují však jen 93 pro jedinou a 144 pro mnohonásobnou
lásku. Vek první iásky byl u 4 pred 14. rokem, u 16 mezi 14.-15.,
u 123 mezi 16.--20., u 53 mezi 21.-25. a jen u 8 po 25. roce.
'1rvání lásky bylo u 28 po dobu jednoho roku, u II pres rok,
u 53 asi 2-3 roky a u 60 byl tento cít ješte trvanlivejší. 280
pokládá lásku za základní podmínku manželství a vlIbec po"'hlavního styku, a jen 33 pripoušt~jí obojí i bez lásk-y. 132 pripisují lásce vedoucí úlohu ve svém živote, což 144 popírají, pri
cemž ženy cení výše lásku než devcata. Pouhému pohlavnímu
styku pripisuj i proti tomu jen 43 hlavní úlohu.
Tento protiklad se dá patrne vysvetliti tím, že mnohé studentky pripouštej í jen ideální lásku jako takovou bez nevyhnutelného pohlavního styku. Jen 31 pripouštej Í možnost milovati
zároven 2 muže, 240 ji popírá. U muže si cení pouze 60 jeho
fysické, napl-oti tomu 279 jeho duševní vlastnosti. 80 p,ripouští,
že mohou milovati znacne mladší, a 146 znacne starší muže.
IJ9 pokládá za možné podlehnouti
nátlaku muže pod okamžitÝm vzrušením, což však 164 n.echtej í pripustiti.
Zásadne pripouští jen 59 žárlivost, ale 228 ji nechce uznati.
Prakticky však bylo 183 žárlivých a jen 89 ne. Duležitou otázku
G prípustnosti
pohlavního
styku pred manželstvím
zodpovedelo
kladne jen 99, naproti tomu vyžaduje jich 176 abstinenci pro
obe strany. K nevere mužove se chovají ženy rozdílne: 6 jich
vubec na ni nereaguje,
II ji shledává hnusnou a 18 jí velmi
trpí; u 3 se jí sesiluje a u 16 seslabuje pohlavní cítení.
Vetšina (153) jest pro jedno manželství
a jen II pro více.
Co se týce formy manželství, bylo jic], 73 pro církevní, II4 pro
obcanský snatek, 85 pro spolužití bez jakýchkoli podmínek, 21
pro odloucený ži'vot v ruzných bytech s pravidelným manželským stykem, 25 pro volnou lásku a konecne 22 pro spolužití
bez manželského styku. Jest pozoruhodno, že soucasne 154 studentky vidí své štcstí jedir;e v manželském život~, naproti tomu
104 verí, že naleznou náhradu zaií. v nejaké cínnosti, pri cemž
jest vetší procento prvních mezi ženami, které již poznaly vliv
manželství, než mezi devcaty. Z tech devcat, která jsou již podle
svého stárí dávno zralá pro manžel~tví, ale nenašla dosud k nemu
príležitosti,
se cítí 36 neštastnými
a jen 10 se chová indifferentne.
Opravdové pohlavní vzrušení pocítilo jich 270, a sice 98 ve
snu a 172 ve bdení. Nadešlo vetšinou pozdeji než primitivní
ideální pohlavní uvcdomení, ponejvíce až po periode. Podráždení
melo u 22 za následek zvýšení, u 65 snížení životní energie,
a u 78 únavu a bolesti hlavy.
Duvodnými okamžiky byla u 128 blízkost milence, u 101 jen
myšlenka nan, u 165 odpovídající
knihy a divadelní hry, u 36
mužská spolecnost, u 41 príslušné zábavy, u 16 návšteva divadla,
li 19 alkohol a u 21 ruzné fysické momenty jako tanec, jízda
na koni, na kole, šití.
Ze 237 studentek, "které dosudl neobcovaly pohlavne, trpelo tím
vlastne pouze 60, 131 poci(ovaly jistý dojem neuspokojenosti
a 107 se chovalo lhostejne. Fakt, že neuzavrely sllatek, vysvetlovalo 71 nedostatkem
lásky, 19 mravnímí ohledy, 17 ohledy
rázu hospodárského,
II melo strach pred pohlavním stykem,
8 nechtelo míti detí, 2 mely strach, že zdedí nemoci a 3 nedostaly nabídky. Pro 45 jest manželství nutností, pro 190 práním,
pro 30 ani to ani ono. 90 se chce vdáti z etických, 6 z hospodárských dU\'odu a 60 pouze PI-O ukojení pohlavlllho pudu.
vdovy, 4 rozvedené a 27 obcovalo
Z 87 žen bylo 53 vdaných,
mimo manželství;
26 bylo církevne a 33 obcansky oddáno.
Za duvod obcanského'
snatku udalo 8 nemožnost církevního,
10 jeho neschvalování, 2krát byl proti tomu muž a 13krát žena,
aby si uchovala svobodu. Stárí pri uzavrení sDatku jest casto
"elmi ranné: mezi 16-18 lety se vdalo 8, mezi 1'9--20 lety 2-+
a 30 ve stárí od 21-25. V 25 prípadech byl muž až o 10 let
--I
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starší, v S prípadech žena o 1-2 roky. Snatek se uzav:rel 51krát
z lásky, 6krát z touhy po ',\omove, 7krát z touhy po detech,
IIkrá.t pro ukojení pohlavního pudu, 5krát aby se vyhnuly nadvláde rodicu, jednou pro dosažení vyššího postavení, dvakrát ze
strachu, aby nezustaly starými pannami a dvakrát, aby se vyhnuly perversitc. Zdá se, že láska nebyla pri tom vždy vildcí
hvezdou.
Mimo ctyr rozvedených žilo !O odloucene od svých mužu.
Rozloucení nastalo 3krát již po ptll roce, dvakrát po 3 a petkrát
po 5 i více letech. Dtlvody rozluky a rozvodu byly: u 6 zkla··
mání, li 2 nevera muže, dve muž opustil, jedna z lásky k jinému,
jednou pro impotenci muže a dvakrát pro neuspokojení pohlavního pudu. Mnoho žen nepestovalo
'vubec pohlavního
styku:
dvakrát pro impotenci muže, jednou ze strachu, ctyri nechtely
míti deti, jedna z mrav nich duvodtl a jedna z perversity. 23
nebo 37 procent všech manželství bylo neštastIl)'ch.
První soulož vyvolala u 28 nadšení a zvýšené sebevedomí,
u 46 naproti tomu hnus, strach a stísnenost. Líbánky uplynuly
ve 12 prípadech bez a v 37 se zneužitím, pri cemž v 19 prípadech bylo nekolikrát
denne souloženo. Jinak se prov!dela
soulož u 9 jen 2-4krát,
u 15 6---8krát a u II více ncž 8krát
mesí'Cne; -7 však souložilo jen jednou behem nekolika mcsícu.
Soulož se odbývá u 12 pravidelne a u 48 náhodne a sice v 36
na nátlak muže a v jednom
prípadech po oboustranné dohodc, v
na naléhání ženy. Popud vychází v 45 prípadech se strany muže
a jen ve trech od ženy. Orgasmus mely 22 od zacátku, 8 až
po dvou a jedna dokonce po petí letech. V dobe ankety, tecly
dostatecnou dobu po sJ1atku. se dívaly 43 na soulož velmi samoúejme, 14 lhostejne a 6 úzkostlive.

i

Duševní stav po S11útku se z!cpšíl u 27, u 8 se zhoršil a u II
nenastala zmena. Tri \-dané se stýkaly pohlavne s jínými muži
a sice dve z lásky a jedna náhodne. 25 neužívalo žádnÝch ochranných prostredkt1. Ze 36, které podobných rllzného druhu používaly, podaly za dCtvod pro to: 12 nechtelo detí, 4 ze strachu
pred nevyhnutelným porodem, 6 zdravotní ohledy, 4 lékarskou
radu, 4 estetické a 17 ekonomické ohledy. Za následky techto
prostredkCt udaly 22 rllzné poruchy zdraví, a sice: 10 nedostatek
ukojení, 2 bolestí, 4 všeobecnou nervosu, 2 hysteríeké záchvaty
bezprostrednc po souloži, 2 odpor pred souloží a 2 spory s mužem. 19 potratilo, a sice II umele. Porodilo
jen 18, všechny
milovaly své deti, pri cemž dve dávaly prednost hochum. K náhodnému pohlaVnímu styku se priznaly
34, tedy 10% všech
studentek, a sice 'I pred 12., 3 ve veku 13-15, 12 v dobe od
17·-20. a 15 mezi 20.-25.
rokem nebo ješte pozdeji. U 15
se to stala pred studiemal1
16 prí studiu. Znásilneny
byly
3·-5 známými a 2 príbuznými - a sice jedna v 10 letech, jiná
ve 13. a ostatní po 17. roce.
První náhodná soulož se stala u 15 s milencem nebo ženichem, u 3 s príbuznými, u !O se známými a u jedné s ucitelem,
a sice 23krát z lásky nebo podobných duvodu, v S prípadech
poukazovaly na svedení a ve trech si žena sama pripisuje iniciativu. Opilství nehraje pri tom úlohu.
Místem byla 9krát volná príroda a 23krát domácí okolí. Tato
ckolnost mela i nadále ráz velmi náhodný u 26 a pouze u jedrié
p:a'videlný. Tri z nich se stýkaly soucasne s více muži. I I nepoužívalo žádných predbežných
opatrení. Z hlediska mravnosti
pokládá. 9 takové chování za oprávl1lené, 9 za neoprávnené
a
3 jsou k tomu Ihostejny.
Prekvapující
jest velký pocet dívek, které vedou život polopannen. Ze souhrnného poctu 90 se uchylilo 6 pred 16., 45 mezi
16.-20. a 33 mezi 21.-25. rokem nebo ješte pozdeji k tomuto
abnormálnímu
ukojení. 22 cítily pri tom naprosté
pohlavní
uspokojení, ostatní však pouze zvýšené rozcilení. Styk se pestoval
'velmi casto, nekdy dokonce denne. Za duvod se udává: 24krát
nemožnost manželství, 20krát prání zustati až do svatby pannou,
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22krát strach a ošklivost pred skutecnou souloží a 22krát strach
pred tehotenstvím.
Také onanie byla mezi studentkami
více rozšírena, než jak
se pripouští. Tak ji provádelo 107 studentek kratší nebo delší
dobu a 37 se oznacuje jako trvalé onanistky. Dohromady tedy
vÍCe než polovina všech. Zacaly onanovati:
15 v 5-7 letech,
27 mezi 8--10, 34 mezi II-I3,
16 mezi 14-18 a 11 až v 1<}--25
letech. 5 tak cinilo denne, vetšina jednou týdne!. 78 onanovalo
've bdení, 17 neuvedomele ve spánku. Za dCtvody bylo udáno:
4lkrát príklad prítelkyn, 12krát vliv služebnictva,
29krát vliv
literatury a predstavení a 12krát bolesti a cervy. Duševní napetí
~esílilo pud u 43, u jedné opilství, 38 vedlo taký
boj proli
špatnému zvyku; ze 62, které si jej odvykly, jej opakovaly 22.
Odreknutí se vyvolal u 25 strach pred škodli'vostí zdraví, u 42
ttické duvody a u 8 normální
styk. Poslední se chrání však
\'Ždy pred zlem, nebot 7 žen pokracovalo v onanii bud ze zvyku,
nedostaicuj ícího styku nebo protože jim onanie pripravovala vetší
rozkoš (2 prípady). 77 onanujících studentek si stežuje na bolesti
hlavy, nedostatek energie a neschopnost k práci.
Homosexuelní
byly 4 studentky.
I I devcat a 27 žen (procentuelne asi 6krát silneji zastoupeny) prodelalo rCtzné ženské
l,emoci, a sice 4 ješte pred a I I po zacátku periody, 2 pred
a 13 po zapocetí pohlavního styku, 2 behem tehotenství a 8
po porodu. Vetšina se sverila lékarum protože lékarkám méne
auvi:1rovaly. Po onemocnení
ztlstala libido nezmenena
u 14,
zmenšila se u 9 a zesílila u 5, jedna se stala perversní. V 7 prípadech zhoršila nemoc manželské
pomery. Za zmínku slojí
špatné ošetrení šestineáelek.
Tri onemocnely na syfilis. Jedna se nakazila ve 12 letech
od služky extragenitálne;
z druhých dvoru jednu nakazil muž,
druhou milenec.
Jedna trpela mekkým vredem, kterým se
nakazila mimo manželství.
Gonorrhoe prodelaly 3 ženy, prostredníkem
byl 2krát muž, jednou milenec. Celkem tedy 270
pohlavne nemocných.
Zdánlive dlouhé a nudné rady císel mluví zretelne a výmluvne o bíde lásky. Vzdelaný a zaujatý ctenár nalezne sám
její dllvoc1y, následky i prostredky k jejímu potlacení, a proto
jsou zbytecny jakékoli rozbory. Bylo by žádoucno nyní anketu
opakovati,
aby se 'vyzkoušelo,
zda moderní Rusko setráslo
s mukami »starého .rádu« také ony »staré lásky«, což se zdá
být pochybné. Neklamou-li
jednotlivé zcela moderní výhonky
pohlavního života a jsou-li charakteristické
pro vec, zvýšila se
ješte bída. V každém prípade by byla podobná zkoumání i pro
jiné zeme nejen zajímavá jako predmet srovnávání, ale i nutná,
ale musil by se pri nich rozdeliti materiál' na národy a stavy.
Také by byl žádoucný presnejší dotazník.
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Ceská hudba na mezinárodním foru.
Festival Mezinárodní spolecnosti pro soudobou hudbu byl pro nás poucením nad jiné energickým, zvlášte
ve dvou smerech. Predne: odtrhl nás od spokojenosti
historisujících reflekcí, vyrušil z klidu, jímž jsme vždy
byli ochotni nabídnouti cizine své 18. století, abychom
meli také nejaké Mozarty (hle, ten plurál nijak nás nezarmucoval, spíše nepochopitelne potešoval), a vyvedl
z úzkoprsosti prijíti se soucasným dílem. A za druhé:
poskytl formát a šíri vybrané cizí hudby, v níž se mohla ceská hudba rozvinout
naplno, za bezvadných
reprodukcních predpokladC! a za ustavicné soucinnosti
odvozeného merítka soucasného svetového hudebního
stavu. Výsledek byl ovšem prekvapující. Dokumentár-
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ne, živým dílem bylo prokázáno, že ceská hudba je kvalitativne nejlepší, že myšlenkove po emecku 19. stol.
prevzala jaksi hudební hegemonii, a že je sobestacn~m
amostatným produktem specifické hudební kultury.
Posledních dvacet let byla vytvorena rada del, jež
jakoby neviditelne pusobila na generaci mladší, ale
proti nimž vedl se boj mlcky záludne, nebo otevrene
pod hledím všelijakých, ne však hudebních, dthodll.
Sukuv »Asrael« a Ostrcilovo celé dílo prinesly novou
myšlenku. Nebyla poznána. Suk byl rázem odpraven
od jednech pod devisou artistického umení, Ostrcil byl
ze zacátku obdivován, dokud nová myšlenka zdála se
b)t jen akcentem Ostrcilovy umelecké osobnosti, ale
podle týchž pravidel odsouzen, jakmile se ukázalo, že
zdánlivÝakcent je prímo podstat'0u nového rodícího se
umenÍ. Tak se strany tak rec. pokroku. Strana protivná, konservativní myšlením i formou, o Ostrcilovi
nerekla pranic, ze Suka místo koncepce hájila jednotlivé hudební detaily, proti nimž »pokrokovci« nemohli
již z prostého nedostatku hudebnosti vytáhnouti. A je
zrejmo, že konservativní byly obe strany, jen s tím rozdílem, že prvá vypujcila si od Šaldy formu i zásadu.
Jaký to byl hudební omyl, vysvitne až dojde k revisi
Dvorákovského boje. Po Fibichove smrti nezmerne vyrostla teorie o p r 'Og r a m n í h u d b e. Co to jest,
nelze ríci. Je to termin, roztažitelný dle potreby na
všechny svetové strany i osobní stl-anicky, a bylo ho
také nadužíváno práve tou merou, že dnes opravdu nelze ríci, co tehdy si pod tím myslili. Proti pr'0gramní
hudbe bylo postaveno heslo h u d b y a b s o I u t ní;
platí zrovna totéž. I vytvorena antithese:
SmetanaDvorák. Má však lépe zníti Výmar-Vídeií.. To jsou
dve školy a to jsou dva skutecne vyhranené názory.
Soudobá hudba zajisté rozliší hudbu psanou na tucty
(symfonie) ci veletucty (kvarteta),
jak objednávky
mecenášu-šlechty znely, sloužící jen hre s tony a zábave panstva, a hudbu, v níž osobnost umelcova má
ríci své hudební slovo; pojme do programní hudby
i Bacha, ale vyloucí z ní Liszta, Strausse, Stravinského,
JIoneggera atd. Nebot program hudby tot její h url e b n í
a jen
h ude b n í o b s a h. Trebaže na
Smetanovo dílo hodí se »program« lisztovského nazírání, trebaže ex post i sám Smetana pripisoval mu jak)'si program (dltležité: ex post!) není to hudba po
staru receno programní (- analysa del Smetanov)'ch
a skupiny treba výmarské to dokazuje oním hudebním
plus partitur -),
ale programní, typicky programní
je treba Dvorákuv »Holoubek«. Pr'0gramní v soudohém smyslu je Bach, jeho chorál, praeludium, fuga,
kantáta i mše, nebot jejich hudební obsah je urcit),.
Ostrcil, Suk prinesli znovu bachovsk'0u myšlenku hudehního obsahu; prejali ji od Smetany, jako tvurci
prohlédli nánosy teoretických soustav k prameni pokroku. Že Smetana· ji neznal? Kdož to ví, a neznal-li,
je lhostejno: »bylt on genius« a práve gení'0vé nezávisle prohlédají. Myšlenka však byla v ceské hudbe
nová. Jest snažší operovati s tak rec. vyššími hledisky,
protože jsou snažší a roztažitejší, než s zdánlive nižšími, jež jsou težší, protože jednoznacná. Idea, program
= vyšší merítko; partitura
nižší merítko - dle nich.
Proto boj proti nové myšlence, jež není ani dodnes
teoreticky a kriticky ovládnuta; slabí skladatelé podléhajíce aplikaci Šaldovy »soucasnosti« špatne ji naplnovali. Byli s kritikou soucasní nikoli soucasní sami
sobe. V cizine, kde kontinuita mezi soudobou hudbou
a Bachem nebyla zatlacena ani romantismem, odehrá-
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valy se obdobné boje. Snažili se negovati vypetím romantických literárních prvku hudební souvislost, nekterí, typ Brahmsuv, z oposice vllci romantismu hlásali vedomou retardaci v)'·voje. Tedy vždy ne g a t i vn í cestou. V Cechách však positivní linie, byt v ústraní
velké opery hudebního života, šla za klady osobn~stí.
Dnes všeobecne platí zásada »cisté hudby«. Také t min z nouze, lec o to závaznejší, že je formulována samotn)'mi s k I a dat e I i. Avšak situace pro cizinu je
i tak nepríznivá.
Spocívá na konstrukci
kontrastu
i proti hudbe predbeethovenské i proti produkci romantismu, tedy 'Opet na negaci dosavadních vymožeností.
Naprosto se však nevybavuje ze staré závislosti na obou
smerech. Príklad: Rieti píše koncert, kde exponuje
hrave v kontradikci teleso koncertní a doprovázející,
vyrábí analogie nekdejšímu údobí, jehož význam pro
soudobou hudbu mltže spocívati jen v zápase o jiné
zmožení technických prostredku hudby; neb citovaný
Honegger, Pacific, symf. básei'í o lokomotive cís. 231
o 300 tunách rítící se 120 km rychlostí do noci, až nabude lyrického stavu, ci Schmitt, píšící hudbu o poslední
milostné noci Antonia a Kleopatry. Nehlede k sujetum
jednou predstavove podruhé obrazove chápaným, prímo typicky nehudebním (hudební jest približne to, co
jinými umeleckými prostredky nelze zplna vyjádriti),
je charakteristické: formuluje se tu klam umení massového. Hudba tato klade prední závažnosti na elementární fysiologickou stránku hudby, nebot »cistá hudba«
zastupuje predstavu jakési vše h u db y. Zríká se vedome umelecké individuality.
Ceská hudba jinak. Souvislost dejin u ní není prerušena, je udržována silnými umeleckými osobnostmi,
jež vytvorily díla nového programu, hudebního obsahu. Nikoli materiál ale práce s materiálem jest její
cíl. Je Smetanova v plném slova smyslu, ale nelpí na
stadiích, jež Smetana dokoncil. Nejvíce je to patrno na
pomeru k tak rec. príznacnému motivu. Pokud tento
prvek, Wagnerem urcite formovaný, byl spiat bezprostredne ci pr'0strednictvím s nejakou vysvetlující literární ci výtvarnou predstavou, byl prubehem skladby
i hudebne srozumitelný. Jestliže nyní každá vedlejší pomt'kka je odmrštena, hudba ocistena, nemá príznacný
motiv vubec smyslu ani pri prvém opakování a dosavadní práce, spocívající na vertikálním systému harmonickém, stává se bezpredmetnou.
Místo príznacného
motivu nastupuje téma, místo vertikální konstrukce
ustavicný pohyb a hudební práce ciste hudebních zákonu: polyfonických, kontrapunktických,
reálných hlasu. Tím ovšem odpadá všechno zdánlive moderní. Jest
si treba uvedomiti, že tak zvané moderní není nicím
jin)'m, než i n d u str i a I i s a c í r o m a n t i srnu.
Typ zustal, jen vnejší roucho se zmenilo. Ceská hudba
zásadne vyslovuje požadavek nového typu. Je pravda,
že lze nalézti v zápisech archivu paralely se starší predharmonickou dobou; lec jsou to optické klamy. Typ je
nový, nikoli svou atrakcností, nýbrž schopností vždy
nové formace. K cemu tedy cizí hudba dospela negací
a vymyšleností, nevedouc kudy dále a štastnou náhodou v nekolika dílech uderujíc tu na pravé místo, v ceské hudbe je to výsledkem souvislého vývoje umeleckých
osobností. Pripouštíme námitku: co platí o ceské hudbe, platí i o cizí, tím spíše, že dochází programove
k týmž výsledkum. Není platna. U hudby vubec. tím
více u této nové hudby aliterární, nelze nikdy vypustiti
z mysli stránku techniky. Že cizí hudba o 20 let pozdeji
dochází k témuž, kam ceská, dokazuje, že ceská hudba
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nastoupila cestu skutecné potreby moderního v)"voje,
a proto že její technika jest kristalisací tohoto procesu,
proto že jest typická, nikoli užitá jako cizí, dokládá, že
ceská hudba vytvorila svoji kulturu, nikoli jako soucást
svetového hudebního dení, nýbrž jako v)'chodisko a vedoucí oblast. V skutku hudebníci byli na festivalu p'rekvapeni, jak svá a nová je ceská komposicní technika, a
proto i vyvolala tak živý odpor, jsouc nepochopitelna
tem, kterí obdobné umelecké predstavy realisují kompromisem prostredku.
Toto nové hudební umení bylo privítáno výcitkou
l'art pour l'artismus. Vycítající vydávají sobe vysvedcení. Je pravda, že neznáme tuto hudbu ani teoreticky
ani kriticky; jednotliví orientují se spíše instinktem a
vírou ve skladatele. V souvislosti s artismem této hudby hovorí se pak i o její krisi. Lze a nutno nejvážneji hovoriti o krisi kritiky a obecenstva. Prícina
jedna jest v)'še naznacena;
druhá ješte závažnejší.
Hudba je vázána na zvyk slyšeti a výcvik ucha. Zajisté,
že všechny dosavadní zkušenosti z hudby prevážne harmonické selhaly. Nejedná se jen o orientaci v nov)'ch
akustických fenomenech, v novém pojímání melodiky,
akordu a rytmiky, nýbrž o vytvorení nového hudebního
myšlení a vnímání. Je výmluvné, že malou partii této
nové struktury vyposlechnou snadno a dobre rozumí:
fuga v II. aktu Zichovy »Viny« je poucna práve pro
tento moment vnímání. Lec gchopnost zanikla, mela-Ii
bJ',tiposlouchána celá skladba. Ostrcilova »Symfonietta«,
Sukovo »Zrání«, ba i Smetanuv »Pražský karneval«.
Toto umení je necasové. Soudob)' stav ceské hudby representuje lJribližne dí 10 Foersterovo; soudob)' stav ceské hudební tvorby tato díla. Je tu tedy rozpor mezi
konstatou hudebního
života spolecnosti a fluktuací
tvorby. Výklad mllže tu zajisté mnoho pomoci; lec
jen zlomkovite. Vec náleží jedine casu.
V cem tedy spocívá velikost a vudcovství ceské hudby ve svetovém dení? V tom, že: ideove i technicky
z vnitrní logiky umeleckého vývoje vytvorila nov)' typ
umení; že vytvorila jej ihned v takové jednoznacné a
typické formaci, takže stala se vývojovou hrází; že
její umelecký ideál vrací hudbu hudbe.
Otakar Zich:

K Smetanovu "Rybári".*)
U Fr. A. Urbánka

vyšel v klavírní úprave Dr. Huttera Smetanuv "Rybár« jako melodram. Preklad Goethovy balady byl ode
mne a já pripojil jsem i strucnocl poznámku, proc považuji t11lo
skladbu za melodram. V 1. císle XIII. rocníku casopisu "Smetana« vyvrací tento názor prof. Nejedlý v clánku "Domnelý
Smetanuv melodra.ll1« (stI'. 10--12). Povím nejprve, jak jsem
došel k svému mínení. Když jsem psal pocátkem t. r. s"oji sludii
o symfonických
bá~ních SmetanO\-ých, uznal jsem za nulné,
óotknouti se v ní aspon strt'cne i menších orchestrálních
skladeb mistrových, pokud jsou (rogramní.
Skladba. "Rybár«, oznacená jako "hudba k živému obrazu podle básne Goethovy«, vyjejí formu
bízela mne k tomu již svÝm nadpisem. Rozebíraje
srovnáním s básní Goethovou, shledal jsem zajímavou
skutecnost, že se k Ilí svým prubehem verne pri mykala. Když jsem
pak, píše o skladbe, citoval z Teigova seznamu Smet. skladeb
data o ní, našel jsem tam v poznámce, že baladu (na dobro*) Otiskujeme
tuto polemiku, byt príliš odbornou
pro ráz
našeho listu, z toho duvodu
že dobre objasiíuje
nehudebnické
triky, které leží na témer ~elé hudební kritice, a které frází.
v nekterých prípadech dokonce politickou demagogií zakrývají
diletantismus.
R.
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cinném kOílcene, pro nejž byla skladba r. 1869 složena) reci
tovala hr. Kounicová. Opíraje se o nalezenou nápadnou shodu
stavby mezi skladbou a básní, zkusil jsem podložiti text prímo
hudbe, melodramaticky,
a výsledek byl prekvapuj ící. Pokus ,c
zriaril ú;:Jlne; soudil jsem tedy, ž~ »Rybár« byl vlastne melodram.
Vydání skladby v tomlo smyslu obctaral dr. IIutter, jejž vec
interesovala.
Prof. Nejedlý dokazuje na pocatku svého clánku dokumcn·
tárne, že »Rybár« melodram
ne by\. Balada byla recítována
mim o hudbu, jež znela pri živém obra7u samém. Proti jeho
historickým dokladllm J1emohu míti námitek a beru vcc na vedomí. Touto strucnou opra'vou mého omylu mohla býtí vec vy·
rízena. Ale prof. Nejedlý se tím nespokojil, nýbrž pozastavil se
velmi obšírne nad tím. že jsem si vubec
mohl myslit.
že
Rybár je melodram. Na to tedy jsem nucen odpovedetí.
Predevším uvádí prof. N., že Smetana byl podle svedectví Hostinského
odpurce melodramatu,
procež není pra\'depodobno, že
by byl komponoval "Rybáre« jako melodram. Ale skutecnost je, že
Smct~na, ,li .již z jdk}'cilkoliv duvoch:'J, melodram napsal, a to ve
),Dvou vdovách<,. Nemohl ttdy býti odpi'lrce zásadní, nýbrž nemel
jeu k nemu úáklonn0sti. Napsal-li jej v opere, proc by jej nebyl
mohl napsati jako príležitOhtnou a zrejme vyžádanou sklallbrcku'
Že by to byla zvláštnost, vedel jsem a vytkl slovy »Rybár je
jediný koncertní melodram Smelani1v ... « Dále uvádí prof. X ..
že by byl Smetana komponoval na nemecký text, což je u neho
docela nemyslitelné.
Cituje známá slova Smetanova (v dopisu
z doby mnohem pozdejší), že mu není dovoleno komponoVati na
nemecký text. Ale Smetana nebyl jeu prázdný vla<;tenec; od·
mítal-li komponovati na nemecký text. vedel proc a 'ví to i prof.
N., protože to Smetana v jiném dopísu k téže veci také rekl.
Nechtel komponovat z p e vn í me I o d i e na nemecký text, prolože, ríde se deklamacním
princípem, byl by tak tvorit melodie
s nemeckou rylmikou a melocJ,ikou, tedy melodie ncmecké. Ale
pri mclodramalu
se, jak známo, nezpívá.
Prof. ';.~ uvádí riálc i názor Jlostinského
na Rybáre, že Rybár
:l plndant jr:1Jo "L.bu3in soud« (na témž koncerte provedený) »nejsou hudební ilustrace príslušných
básní celých, jakožto programt', neodpovídají
tedy jejich zevnejšímu
prtlbehu a vnitrnímu Žívotu. nýbrž jsou jen pouhé náladové prtlpravy k nim.•
V :á'veru pak rozhoduje se prof. N. pro tento názor Hostinského
j)roti názoru mému, že »Rybájr« je skladba programní i svou
formou. Staví tedy prof. N. názor Hostínského a mtlj ostre proti
sobe, COž je nejen pro mne choulostivé, ale i nespravedlivé, protože je situacc v obou prípadech jiná. Sám prof. N. píše, že Hostinský, (byv prítomen koncertnímu provedení) tam takové shodý
ani ne h led a I, kdežto já jsem, veden nadpisem, (nikoli poznámkou Teigeovou, jež mne svedla teprve až k podložení textu)
podrobil dílo v tom smeru peclivému rozboru. Kdo nehledá, obycejne nenajde, kdo hledá. mi'tže najíti. Kdož ví, kdyby byl Hostinský skladbu blíže zkoumal (tenkrát nebyla ovšem vubec vydána), nebyl-li by dospel k témuž názoru jako já. Všimneme si.
že píše o »Rybári« i »Libušine soudu« najednou, v plurálu, ac
jsou to díla formálne rozdílná. Libušin soud je kratická skladba
(39 takttl), jež má u prvního a predposledního
taktu znamení
a prípisek "Da Capo al Stgno ad libitum«, 1. j. mUže se souvis!c opakovati podle potreby. "Rybár«
je pomern'e delší (9~
takty) a nejen, že v nem není pripsáno Da Capo, nýbrž je zcela
vylouceno. Byl-li, jak je pravdepodobno.
pri jeho živém obrazu
prm'áden pantomimicky
dej, musel se nezbylne ,ríditi trvánim
skladby. Toho u "Libušina soudu« nebylo treba a z této ruzné
p()vahy - nehledíc k jiným rcndíltlm - vyplyn1110, že jsem
"Li1Jušin soud« vubec programove nezkoumal.
Aby nevzlllíkJ omyl: Tyto 1110j~ l'cpliky nemaj í za úcel, doka7.ova~: sn~id, že "Hybár" byi precc jen me!odram; to je pro mne
vyrízeno.
Bráním se jimi jen proti zrejmé snazc citované~lO
clánku, osvedciti mne z neznalosti a nechápání Smetanova díla.
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Aby dovršil

popravu,

dal se prof.

N. i do hudební

stránky

,·eci. ] eho argumenty, že »Rybár« nemuže býti programní proto,
že Je to skladba príležitostná,
malá, Smetanou necenená, a ponevadž má svou vlastní hudební logiku i formu, nejsou mi dosti
Jasné. Vždye práve Smetanovy programní skladby vynikají tím,
že mají formu i absolutne hudebne ccnnou! Podstatnej ší by bylo,
že prý je forma »Rybire« na programní skladbu príliš jednoduchá. Jenže práve v tom se prof. N. mýlí. Podle neho jest
skladba jediná gradace k 'vrcholu a zpet, ale »proste bez vetší~o
odstupnování«. Ve skutecnosti je v ní st r í dán í a to n á hl é,
jak silove, tak tematicky. Skladba má sice vrchol, ale kde Prresne
tw vrchol je, prof. N., jak uvidíme, nepostrehl.
Proti mému
tvrzení, že hudba ve s"ém prubehu vystihuje skvele obsah jednotlivých slok, míní prof. N., že na nekterých místech ano, ale
na jiných zase ne a »zejména« mi vytýká, že jsem porušil »zcela
jasne souvislou a k tomu jdte vrcholnou periodu skladby« (poslední dva rádky '1<' tletí str,llle, fortisimo) nástupem textu na 6.
takl. Nevím, jakú jsou ostatní místa, jež prof. N. nevyhovují,
ale toto citované, zrejme nejzúvažnejší
místo svedeí p I' o mn c
místo proti mne. Ukáži to stru::ným popisem, jejž si mllže každý
na "ydané skladb'C overiti.
Souhlasím s prof. N., že pri vykládání skladeb je »puda velmi
liejistá« (ac si tímtu svým vÝrokem podmllloval mnohé ve svých
hudebne literárních pracích). Recené mínení jsem vždy zastával..
o, šem pokud jck o výklad poeti<J;:ý. Proti tomu rozbor ryze
hudební, zkoumaj ící hudební myšlenky, temata, motivy, pracuje
s nccím n á r a mne j stý m, ovšem pro hudebníky. Takového
l"('zb'jj'u j~C!ll se pi-i })Rybári" držel a toho se pridržím i terL
l{ybár pocíná v!nívým úvodem v smyccovém orchestru (pozdeji
s harfou). charakterisujícím
místo deje. Po 13 taktech nastoupí
hart110ltÍum s prvním. hlavním tematrm (Es dur). Tu je tedy
vlastní pocá.lck v;:ty a tu nasazuje text balady:
1

Zní vody Šum a dme se proud,
tam rybá,r na breh sed ....
S koncem druhé

sloky

pozvedá
se vlhké ženy stín.
nastoupí druhý, vedlejší motív (B dur), velmi líbezný (dolee),
charakterisující
zrejme svudnou vodní vílu. Ta se obrací k rybári nejprve s výcitkou, vrcholící v slovech
(Proc lákáš deti mé ... )
v smrt souše palcivé?
Po techto slovech nastoupí rázem náhlé forte v srázné modulaci z B dur do Ges dur, prinášející variantu hlavního tematu.
(Strední cást skladby.) Ale melodie se brzo ivroucnuje
a prechází po 12 taktech v líbezný motiv vedlejšÍ. Víla zamení výcitky lákáním. S koncem její svudné reci nastoupí zase náhle
druhé for t e, zmocnené nad to prudkými behy houslí. To je
to vrcholné místo, v nemž jsem podle prof. N. pochybil, nasadiv
text po peti taktech. První jtyri
takty tohoto místa modulují
hybne, p á tým taktem staví se však orchestr na dllrazném kvartscxtakordu a harmonium prináší v Es dur hlavní motiv skladby.
Tu je tedy zrejme I' e p I' i s a z a c á t k u (smyccový úVod necítám) a to reprisa clynamicky z moc n e n á. Na tomto míste,
jež je vrcholným bodem a zároveií obratem skladby (tu zacíná
záverecný díl její) nasadil jsem opet pi"erušený text.
Zní vody šum a dme se proud,
již smácí kolem hreh ...

i

v t e x t u r e p I' i s a zacáJtku a i tato reprisa.
Jak patmo, jetu
jak svedcí d1l1hý verš, je zmocnená!
Neporušuje
tedy text
»nesmetanovsky«
formu skladby, nýbrž s ní práve na tomto
míste skvele souhlasí a ciní
ji (je-li treba) ješte jasnejší. -
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l{ecená reprisa hlavního tematu je jen krátká;
se s ním sprádati již svudné tema yedlejší

po 4 taktech pocne
(sblížení motivu):

i cítí touhu nesmírnou
až konecnc vedlejší
p,ri slovech:

tema opanuje

pul stáhh
Konec je krátký

pole a klesá 'v hloub presne

jej, pul sklouzl sám ...

hudební

doslov.

Úhrnem tedy: In h i s t o I' i c i s jsem se, podnícen hudebním
rozborem
skladby a sveden neúplnou poznámkou
Teigeovou,
zmýlil já a kaj i se zkroušene:
Smetanllv »Rybár« nebyl melodram. Ale in m u s i c i s zmýlil se zase prof. Nejedlý a mel
by se také káti. Polehcující
okolností pro mne (který pak obžalovaný by neuvedl polehcuj ících okolností?)
muže býti, že se
prubeh hudby a prubeh textu shoduj í i v casovém trvání. Melodram, jak se každý muže presvedcit, deklamuje se zcela nenucenc a »vyjdc« celý. To je shoda až nápadná na pouhou náhodu; vždye »l~ybár«, jako náladový obraz, mohl trvat docela
dobre dvakrát, trikrát tak dlouho než trvá recitace textu, anebo
také jen polovicku. I kdyby se pak prubeh hudby a básne formálne shodonl,
nebylo by možno text hudbe podložiti.
A proto myslím, že i když »Ry.bár« melodramatem
nebyl, není
to tak velký hrích, když se jím udelá. Krásné skladbc mistrove
dostane se tak krásného textu Goethova (jak málo mel Smetana
takových prípadll!);
a je-li text ten preložen do 'ceštiny, muže
býti snad i vlastenecký cit prof. N. uspokojelIJ. 1 Smetana komponoval texty preložené, ovšem na p.r cd preložené. Ale pri
melodramatu
je preklad napred ci pozadu - pešky jako za
vozem.
Znám z vlastní zkušenosti, jak se komponuje. Opíraje se o podivuhodné shody, svrchu vylícené, napsal jsem o »Rybári« ve
své studii, (Symfonické básne Smetanovy), že »je patmo, že byl
komponovún
jakoby mclodram nebo baladická písen - ovšem
bez textu.« A na tom trvám. Prof. N. je jiného názoru, neboe
napsal v receném clánku, že kdyby byl Smetana opravdu napsal
melodram, vypadal by práve po formální stránce jiste »docela
jinak«. J a k -- to svým ctenártnTI ani mnc nerekne.
Louis Delluc:

Jak C.haplin pracuje.
1.
»Vždycky, když potkávám lidi, kterí mne žádají o vysvetlení
tajemství,
jak rozesmáti svet«, praví Chaplm, »jsem v nesnázích a hledím se tomu vyhnouti. V mé komicnosti na plátne
není více tajemství než v umení Harry Laudera rozesmáti obecenstvo. Patrne oba známe nekteré prosté pravdy o lidském charakteru, a používáme jich ve svém zamestnánÍ. A když vše bylo
receno a vykonáno, jest na dne úspechu pouze znalost lidské povahy, af jsme kupci, hoteliery, vyd~vately nebo herci.
Fakt,
o který se predevším opírám, jest na p)ríklad ten, že postavím
pred obecenstvo nekoho, kdo se nalézá ve smešné nebo rOzpacité situaci. Samotný fakt klobouku. který ulétne není smešný.
Smešné jest videti jeho maj itele, jak za ním beží s vlasy vetrem rozcuchanými, s poletuj ícími šosy. Když se clovek prochází
na ulici, není tu nic k smíchu. Je-li postaven do smešné situace,
stane se predmetem smíchu svým bližním. Na tom se zakládá
každá komická situace.
Komické
filmy mely bezprostrední
úspech, protože vetšina z nich predstavovala strážníky padající do
kanálu, vypadávající
z vozu a vystavené všemožnému zmatku.
Hle lidi, predstavuj ící dustojnost moci, casto velmi povýšené tou
myšlenkuu, kterí jsou scsmešneni a pohled na jejich príhody dvojnásobne vyvolává smích diváku, než kdyby šlo o prosté obcany,
kterým by se staly tytéž príhody. Ješte smešnejší jest osoba,
která pres to, že byla sesmešnena, nechce p:ripustiti, že se jí pri-
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hodilo neco neobycejného a zachovává si tvrdošíjne svou dustojnost. Nejlepším
príkladem
jest opilec, který prozrazen. recí a
<:huzí nás prece chce presvedcit velmi dustojne, že jest strízliv.
Jest daleko komictej ší než muž uprímne veselý, který ukazuj e
své opilství a posmívá se tomu, když se to pozoruje.
Proto
všechny mé filmy jsou založeny na myšlence zbaviti se rozpakll,
abych našel príJežit9st býti zoufale vážným a zdáti se velmi normálním malým gentlemanem.
Prolo se vždycky ve svém rozzlobeném postoji tolik zamestnávám
sbíráním své hole, naražením klobouku a uvázáním kravaty, i když padám na hlavu. Jsem
si v tomtOI bode tak jist, že se nejen snažím dostati se sám do
p()d(;br.ýc1t rozpacit):ch situací, ale chci do nich privésti i ostatní.
Když takto jednám, snažím se vždy šetriti svými prostredky.
Chci tím ríci, ze muže-li jedna príhoda vyvolati sama sebou dva
výbuchy smichu, ~tojí za více než dve odlišné príhody. V »Dobrodruhu« se mi to podarilo:
stoj ím na balkone a jím zmrzlinu
s mladou dívkou. V poschodi pod námi sedí u stolu silná dáma,
úctyhodná a dobre oblecená. Pri jídle upustím lžicku zmrzliny,
která proklouzne mou kalhotou a spadne s balkonu za krk dáme.
První smích vzbudí mé vlastní rozpaky; druhý, mnohem vetší,
pá'd zmrzliny za krk dáme, která vyskocí a rozzlobí se. Stacila jediná príhoda, ale privedla do rozpaku dve osoby a 'vyvolala
dva výbuchy smíchu. :Mnoho lidi se mne tázalo, kde jsem prišel
na nápad svého genru komedií. N uže, vše co mohu -ríci jest,
že jest to synthesa mnoha Anglicanu, které jsem videl v Londýne po dobu svého pobytu. Když mne požáda1::l Keystone Film
Company, pro kterou jsem tocil s'"é první filmy, abych opustil
»Noc v anglickém music-halIu« od Karna - pántomimu, v níž
jscm hrál -, váhal jsem hlavne proto, že jsem nevedel, který
kOltnický genre bych mohl zvoliti. Ale behem krátké doby jsem
uvažoval o všech malých A1lIglicanech, které jsem videl s malými cernými knírky, ve volnÝch šatech a s bambusovou holí, a
rozhodl jsem se vzíti si je za vzor. Myšlenka hole' jest snad mÝm
nejštastnejším
nápadem. Nebot ta hul mne snad nejrychleji zpopularisovala a na druhé strane jsem rozvinoval hru s ní, až jsem
jí dodal vlastního komického rázu. P.rijdu-li na scénu jako dandy
se svou malou hoH a s vážným vzezrenim, vzbuzuji dojem dustojnosti, <:ož jest práve mým úcelem.
Táži se casto sám sebe, zda bych byl mel úspech v pantomime,
se kterou jsem zacal, bez své matky. Byla to nejpodivuhodnejší
herecka, jakou jsem kdy videl. Stála po dlouhé hodiny u okna,
vyhlížejíc na ulici a reprodukujíe rukama, ocima a výrazem tváre
vše, co se tam delo. A pozoruje ji a dívaje se na ni jsem se nejen
naucil 'vyjadrovati
se rukama a oblicejem, ale i studovati lidi.
Bylo neco pozoruhodného
v jejích postrezích. Tak spatrila BiIl
Smitha, jak vystupuje ráno na ulici. Pravila:
»Hle BilI Srr::ith.
Vlece nohy a nemá vycištené boty. Vyhlíží rozzlobene, asi se popral se ženou a odešel bez snidane. Dukazem toho jest, že vchází
do hospody, kde sní kávu s kouskem chleba«. A skutecne jsem se
behem dne <lovedel, že se Bili Smith popral se ženou.
Tento
zpusob pozorovati lidi byl tím nejcennejším,
cemu mne matka
aucila, nebot tak jsem se narttil poznávati,
co jest na lidech
smešného. Proto také. pozoruji-li
nekterý svuj film, když se
predvádí verejnosti, pohlížím jedním okem na plátno, ale druhé
upru a obe uši nastavím obecenstvu. Pozoruji, co je rozesmeje
a co ne. Když se pri nekolika p.redstave11lích na príkladi obecenstvo nesmeje scéne, kterou jsem pokládal za komickou, snažím
se objeviti, co bylo v té myšlénce nesprávného, nebo v jejím provedení nebo ve fotografii. Casto uslyším tichý smích nad pohybem který jsem neprostudoval;
tehdy napnu sluch a hledám, proc
ta vec vzbudila smích. Nekdy, když se jdu podívati na své
filmy, si pripadám jako obchodník, který pozoruje, co jeho zákazníci nosí, kupuj í a delaj í.
Stejne jako pozoruji obecensb'o v biografu, abych videl, co je
rozesmeje, pozoruj i je, abych nalezl nápady na komické sceny.

nos t
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Jednou j sem šel mimo hasicskou stanici, práve když byl dán sig
\Jál, že horí. Videl jser:l. hasice klouzati po tycích, vytahovati strí.
kacku a utíkati k ohni. Tu se mi objevila rada komických možností. Videl jsem se, jak spím, nedbaje signálu.
To pochopi
každý, nebot každý rád spí. Videl jsem se, jak šplhám po stožárech, predhánim ostatní hasice,
zachranuji
hrdinku, padám se
stríkacky, když zahýbá na ulici, a mnoho podobných sítuací. Se·
stavil jsem si je v mysli, ft pozdelji jsem jich použil ve filmu
»Hasic«.
Jiným faktem, kterého casto 'využívám, jest záliba obecenstva
v protikladech a prekvapeních. Jest známo, že obecenstvo má rádo
boj mezi dobrem a zlem, bohatstdm
a chudobou, že rádo pláce
a smeje se, všechno behem nekolika minut, Kontrast zvyšuje jeho
z'ájem, a proto ho ustavicne používám. Jsem-li pronásledován
strážníkem, zvolím jej vždy težkopádného a neohrabaného, takže
se sám, když mu proklouznu mezi nohama,' zdám býti lehkým
a pružn(ým. Zachází-li
nekdo se mnou zle, jest to vždy obr
v kontrastu s mou malickostí, takže získám sympatie obecenstva,
a vždy se snažím postaviti proti sobe vážnost svého chování se
smešností Piríhody. Jest Jiste štestím, že jsem mali0.ký a mohu
tak staveti ony kontrasty bez námahy. Všichni vedí, že malý tvor
pronásledovaný
má vždy sympatie davu. Proto zduraznují svou
slabost krcením ramen, ubohým trpícím vÝrazem a plactivou
tvárí. To vše jest ovšem pantomimícké
umení, ale kdybych byl
trochu vctši, mel bych více práce, abych se ucinil sympatickí'm.
Stejnou duležitost jako kontrastu prikládám prehapení. Nehledám pouze prekvapení v celkové stave filmu, alé snažím se také
ovládnouti své vlastní pohyby, aby samy byly prekvapující. Chci
vždy vytvoriti novou formou necekané; jsem-li pres\'edcen, že diváci
ocekávaj í, že probehnu ulicí p'e.šky, vskocím náhle do vozu. Chci-li
upoutati necí pozornost, místo abych mu náhle poro,ži1 ruku na
rameno nebo jej zavolal. vstrcím mu hul pod rameno a nežne jej
k sobe pritáhnu. Jest mi pravým potešením predstavití si, co ocekávají drváci, a udelati pravý opak. V jednom ze svých filmu,
»Vystehovalec«, stojím hned na zacátku sklonen pres lodní palubu;
jsou videú jC1]krecovité pobyby mých ramen a zad, což vzbuzuje
dojem, že mám mqrskou nemoc. Kdybych ji mcl, bylo by velikou
chybou ukazovati se obecenstvu. Klamal jsem je však zlomyslne,
nebot když se vztycím, vytáhnu rybu na udici a diváci spatri, že
místo, abych mel morskou nemoc, jsem klidnc trávil cas chytáním
ryb. TOt skutecné prekvapení, které vyvolává boure smíchu.
Pri své práci duveruj i pouze svému vlastnímu úsudku. Casto
ti, kterí oyli prítomni scene, se radovali z nekterého výjevu,
když se hrál, a já jej prece vyškrtl, protože se mi nezdál dosti
vtipným. Ne proto, že bych se pokládal za jemnejšího než ostatní,
ale proto, že sám beru na sebe odpovednost za neúspech nebo
úspech filmu. Nemohu Se postaviti na zaJcátku filmu a ríci:
"Obecenstvo, nebudu se zlobit, když se nebudete smát. Sám jsem
to neshledal veselým. Ale ti, kdb mne obklopuj í, nebyli toho ná·
hledu a já se poddal jejich mínení.«
Jest ješte jiná vcc, která mne nutí nedllverovati úsudku
kdož jsou ko,lem mne. Muj fotograf
a jeho pomocnici jsou
tak zvyklí na mou hru. 'MI se málokdy pri ní smcjí. Ale když
udelám nejakou chybu, vysmívají
se mi, a protože si treba
chybu neuvedomuji,
mohl bych se domnívati,
že jest scéna
smešná. Všiml jsem sí toho až jednou, když jsem se tázal
tech. kdo se smáli pri jedné scéne, která mi vubec nepripadala
smešnou, proc se smej í? Rekli mi, že proto,' že jsem se zmýlil,
a tak jscm videl, že bych mohl být priveden v omyl. A tak
jsem nyní rád, že se jen zrídka smejí pri mé hre.
Vec, které nejméne duvcruji,
jest prílišné prehánení nebo
pod'škrtávání zvláštního bodu. Mohl bych snáze umlceti smích
prehnaností než jakýmkoli jiným prostredkem. Kdybych prehnal
svou chuzi, kdybych byl príliš hrubý, když nekoho porážím,
bylo by to velikou chybou.
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uvažte prosím to vše, a vzpomenete-li si ješte, jak silnou
jest pohlavní pud v mládí, který u nás není nijak oslaben, nyb
nýbrž naopak stálým odríkáním ješte sesílen, snadno si udel
aspon približný obraz našeho postavení.

Studenti a studentky.
1.
Vážený pane redaktore,
po zakoncení kapitoly o studentském
milování v cláncích F.
Kocourka, nemohu odolat, abych nepripsal nekolik poznámek.
Naložte s nimi, jak je Vám libo.
Autor má obdivuhodnou
schopnost a vytrvalost
analyso vat
prostredí. Ale dve veci bych rád po jeho rozboru zduraznil.
Autor sice dobre ví, ale prakticky
málo uplatnuje, že vlastní
'výroky studentu a studentek
jsou velmi labilními
fakty pro
dukaz, jakými skutecne jsou. Zhusta vyjadruje
výrok touhu, ale
ne skutecnost. Ideální rozbor by mohl podat 'clovek vyzrálý,
který dobre zná studenstvo osobne a muže srovnat výroky se
skutecnosti. To je ovšem ideál, který vypadá až zlomyslne,
myslíme-li pri tom na profesory.
A potom: Celý rozbor delá dojem staticnosti a statisticnosti,
kdežto zvláštc ve vccech lásky se uplatnuje dynamika svou
intensivnústí až bolestivá. Hlavním charakterem
puberty je boj
dVou sil, casto hodne tuhý a chaotický. Na jedné strane prirozená mravnost a ideálnost, na druhé hrubá a smyslná touha.
Vlivem prostredí
a okolností,
jak dobre autor vystihuje,
se
pomáhá nahoru té nebo oné strane. V ohromné vetšine studenti
otupí, osvojí si šosácké názory na lásku atd. a teprve pozde,
pracne a ne vždy se propracovávají
k ušlechtilejším
a životne
pravdivejšim
názorum.
Myslim, že na tomto základe se dá
budovat všeobecná snaha po zlepšení pomeru, k cemuž rozhodne
nestací ve chvíli pokušení se pustit do cišteni bot. (To muže
být o'všem výborným lékem pro nekteré jedince.) Zmatek puberty zustane vždy, mládež ve všech smerech »hodnou« nikdy
nebude lze vychoval. Clánek nelící pomery cerneji než jaké jsou,
a bude dobre, když bude hodne tech, kterí z toho budou mít
»celý den trapnou náladu«. Pro ústavy venkovské a studentstvo
válecné podle vlastních pozorování
í všeobecné zkušenosti neplatí jiné zákony, princip zustává týž, jen vývoj je pomalejší
a jaksi hlubší.
Fakt, že odpo'veti se dotýkají jen letm'()l nebo se vubec nezminují o politice, jen potvrzuje,
že politika není problémem
palcivým, kdežt'l scxu~ ano, a že studenti hledají 'východisko ze
zmatku. Myslím na odpovedi studentu víc soukromé než uverejnené.
V úctc
J. UrbáŠek.
Brn
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Není nás sice mnoho, ale snad více než se obycejne myslí. Sám
jsem se za svého pomerne! nedlouhého pobytu v Praze s neko.Iika setkal, a to byla celkem setkání mhodilá, ne úmyslne hledaná, a podle nich soudím, že pocet jest jiste vetší, ponevadž p0znati svou náklonnost dají prirozene jen ti, které vášen již tak
dalece premohla, že ztratili ostych a hledaji ukojení tam, kde se
jim práve nabízí. Byly to snad nej bolestnejší zkušenosti, které
jsem v Praze ucinil, kdo stejne trpí, je jiste vnímavejší.
A pri tom nebylo možno pomoci, nechtel-Ii jsem se sám prozraditi. To jsou ovšem jen nekterí z nás; daleko vice je tech, kterým bohudík dala príroda dosti pevnou vi:di, aby dovedli snésti
i tak težké brímc. Ale pomoci jest treba obojím, mají-Ii býti
pro spolecnost zachráneni a má-li býti 'využito našeho nekdy jednostranného,
ale casto nadprumerného
nadání, které snad prímo
s naším založením souvisí.
Prozatím není nadej e a nebude jí dotud, dokud se homosexualita neprestane pokládati za zlocin. Je veru prímo výsmechem
lékarské vede, když je to u nás možné, zatím co ve vetšine kulturních státu byl tento prežitek stredoveku aspoú v zákonodárství
odstrancn.
Jak snad víte, došlo k pokusu založiti po nemeckém vzoru
i u nás spclecnost. pro ochranu homosexuelních. Prihlásilo se na
sta clenu, ackoliv se myšlenka verejne nepropagovala, Ale min.
vnitra odmítá schválení stano'v a tak myšlenka odpocívá. A prece
by bylo treba ujatí se aspon nás mladých, kterí máme vlastne
ješte celý život pred sebou, Ae se nikdo nedomnívá, že se snad
naše náklonnost zmení. Každý z nás by Vám dotvrdil, jak jest
spiata se samými koreny naší bytosti. Vím dobre, že není na svete
moci, která by mne donutila ke styku se ženou. Nevím, odkud
by se dala cekati pomoc, ale snad by si mohl veci povšimnouti
CervenÝ kríž, který se tolika laskave ujal.
Otiskujete
ruzné dopisy. Doufám, že se nebudete báti otisknouti i tento, Posloužíte tím veci, která snad za pozornost stojí.
Prominte, že Vám píši na stroji, pochopíte snad, že se bojím.
abych se rukopisem snad neprozradil.
Vám

oddaný

K.

J.

o, 8. cervna.

Listárna

II.
Pane redaktore!
Ve svém clánku dotkl se p, kolega Kocourek velmi zajímavé
stránky studentského
života, takrka samozrej mé a prece tak
málo známé pohlavního
života studentu.
P. K. venoval
letmou zmínku
jednomu, snad nejvíce pomíjenému
zjevu homosexualite studentu. Mel jiste 'více. dokladu, a mohl by Vám
snad sám dosvedciti, že by tato otázka zasloužila trochu více
pozornosti, než jaké se jí dosud dostalo. Clánky p, K. mely
nepochybne upozorniti i širší verejnost a napomoci k náprave.
Nevím však, je-li jí kde více treba, než u tech, o nichž Vám
chci nekolik slov napsati.

i

Naše postavení je opravdL! težké: uvažte jen, že
nuceni skrÝvati se se svou náklonností, od té doby,
vzdálili let, ly nichž náklonnost k hochu není nij';ím
že jsme postaveni mimo zákon, vydáni nekonecnému
kdyby se naše náklonnost prozradila, zkrátka zrazeni
rodou

i lidskou. spolecností,

ba i svým

nejbližším

jsme stále
co jsme se
nápadným;
opovržení,
vším i príokolím

-

A. ti. Kutná tlora. Píšete nám, že se stáváme stranickými a dokládáte to našimi clánky o Kramárovi.
mou

národne

demokratickou

jsme psali proti ruzným

zjevum

národne

nestrannost.
kratické

demokratické,

psychologie.

Zmínku

ne-

však dotkli jsme
že opouštíme svou

o nem ucinil také p. Kocourek ve

o studentstvu,

príležitosti

predsta'vy,

socialistických,

jakmile

shledáváte,

dokud

To, jak jsme pra'vili, je známý zjev národne demo-

~vých f.:lánckh
kaidé

o nestrannosti:

ve stranách

chopil jste se pel-a, abyste protestoval;
~e strany

Zdá se nám, že máte zná-

predstavu

kterí

tiky do školy«,
že Vás nemužeme

kde

vštepuj í žákum
však

okamžite

jakmile

své

profesory,
národne

protestuj í proti

se objeví

uspokojiti.

vylícil

nejaký

kterí pii

demokratické
»zanášení poli-

jinÝ názor. Litujeme,

