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Politika

Komunisté v Pod karpatské

Rusi.

"olby clo N. S. na Podkarpatské Rusi prinesly ví".ství komunistum, jež prišlo necekane i komunistLlrr:
m~'m. Podkarpatské volby strašily nekolik mesícf~
novinách celé republiky, ba vzbudily pozornost i v ciine. Tretí internacionála slavila Podkarpatsko po vol'ch v manifestu podaném »Všem« ústy Zinovjeja a
starala se tak o svetovou reklamu té malé, jinak svem i bohem zapomenuté zemicce.
Povolební vlny na Podkarpatsku utichly - nyní se
á klidneji prehlédnout jak vítezství komunistú na P.
usi, tak i jejich cinnost tam a dLlsledky voleb.

*

Je opravdu celá Podkarpatská
Rus komunistická,
k píší každodenne naši komunisté a jak také prohlaují jejich poslanci v pražském parlamente?
Z 9 poslancú clo snemovny
N. S. byli zvoleni 4 kounisté, ze 4 senátorú 2. Celkový pocet odevzdan)'ch
Jasucinil však clo snemovny 254-406 a z toho dostali
omunisté IOO.I00, do senátu z platn)'ch odevzdaných
12.940 hlas LI 82167.
Volby byly pripravovány
pro
tranu vetšinovou - a stranou vetšinovou stala se straa komunistická, která pak težila z výhod strane vetšiové pripadajících.
Komunisté dostali tak do N. S.
o obou zákonodárných sború 182.267 z celkového poc467.346 hlasLI, t. j. 39 procent všech odevzdaných
lasu,dostali však ze 13 mandátú 6, t. j. 46 procent.

*

Jsou to opravdu komunistické hlasy, které strana
omunistická na P. Rusi pri volbách soustredila ebo není na Podk. Rusi de fakto komunistLt, nýbrž
chudácijen a nespokojenci, kterí podlehli okamžité náladea silné agitaci komunistú?
. 'a tuto otázku treba odpovedít kladne. Na P. Rusi
'sou a budou komunisté, dokud budou komunisté v Ruku. Podkarpatské prostredí a massy podkarpatského
chudého lidu mají mnoho spolecného s prostredím rul'.í·11l
a s mužíky rusk)·mi. Sedláci Podk. Rusi jsou tak
tlllperamentní a vznetliví, práve tak hloubaví a ohdarení selshm mužickým espritem a zrovna tak nespokojení se sv~'m ubohým sociálním postavením a životem,
jako byli ruští sedláci pri vypuknutí ríjnové revoluce
11)17 roku. Heslo »pLlda« na ne pusobí týmž kouzlem,
jako pusobilo ná sedláky ruské, když rozebírali statky a
pole pomeštíkLl po bolševické revoluci.
Je až prekvapující, s jak)'m úspechem setkávají se u podk<lrpatského zemedelského a lesního delníka a malozemedelce
i jiná, v celku primitivní, avšak s obdivuhodnou znah;tí psychologie mužické vynalézaná a mistrne mezi
lid vrhaná hesla rusk)'ch komunistú a jejich sekce v Ceskoslovensku.
Podk. Ru múže b~·t pro komunisty skutecne branou clo Ceskoslovenské republiky - nikde není jim
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v republice prostredí svojí úrovní i' celým charakterem
príhodnejší, než práve na P. Rusi.
Jak vyhlížejí zvolení komunistictí poslanci a senátori za Podk. Rus?
Tre~a priznat, že komunisté volili své kandidáty
s hledIska strany štastne. Lid Podkarpatska volil komunisty, sociální motivy u neho rozhodovaly predevším, a nedínl se na to, jakým jazykem kandidát mluví, nebo k jakému náboženství se hlásí. Dr. Gáti a senáto.r C~hy jsou Madari, Šafranko je Slovák, Bodnar,
SldolJak a Mondok jsou Rusíni. A podle náboženství
tvorí všech šest zvolených komunistLI hotový kale idoskop. protože každý z nich náleží k jinému vyznání.
Dr. Gáti je žid, Cehy kalvín, Šafranko rímský katolík,
Bo.dnar baptista, Sidorjak pravoslavný a Mondok recký
umat.
Všichni jsou výbornými lidovými recníky a prvotrídními agitátory. Vudce podkarpatských komunistu Dr.
Gáti, bude jednou pravou rukou Dra Šmerala. je to
clovek všestranne vzdelaný a neobycejne obratnL lder)'
se dovede dobre prizpusobit jakýmkoliv pomerúm což
Je za dnešních pomeru pro komunisty nezbytn~stí;
1='1ko vúdce komunisti~ké
strany udrží se dnes jen ten,
kdo dovede užívat - Jak se kdysi Radek trefne vyjádril
- »elastick)'ch metod trídního boje«. Myšlence komunistické jsou až s fanaticností oddáni i druzí komunistictí poslanci a senátori, predevším Mondok, Šafranb
a Bodnar. Jejich vášnivé reci a výkriky v pražské snemovne a senátu jsou jen malou ukázkou jejich povahy
a pLlsobení na P. Rusi. Jsou to prímocarí komunisté
jako jím byl na príklad v prvních dobách u nás Zápo~
toch nebo brnensk)' Votava. Vudci komunistu na P.
Rusi nemají za sebou špinavých affair - jsou však demagogy prvního rádu.

*

Jsou komunisté na P_ Rusi bolševiky trídními nebo je
jejich holševismus nacionální?
Není pochyby o tom, žena príklad v komunismu
Dra Gáti-ho nebo senátora Cehy-ho je hodne madarsky
nacionálního.
V radách propuštených a slib republice
nesloživších madarských úredníkú, jakož i mezi radikálními M acfary všech vrstev a tríd spolecenských našli
komunisté pri volbách zjevné i tajné pomocníky a agidtory. Po volbách, které se komunistúm nad ocekávání
zdarily, vystupují sympatie madarských
radikálních
nacionálních stran ke komunistum na P. Rusi stále zretdneji; také hlasy tisku jsou v tom smeru charakteristické. - Ostatne i v reci Monc!okove. který je svým
povoláním ucitel a dobr)' Rusín, najdete chválu »dobr~Tch starých madarských casu« (viz »Rudé Právo«
13. t. m.).

*

Jaké jsou pncmy vítezství komunistu na P. Rusi?
Za tech 39 procent hlasll, které komunisté na P. Rusi
dostali pri volbách, mají co dekovat okolnostem nahore
vylícen~'m a vedle toho rade prícin jiných.
Pracovali ze všech stran agitacne nejcileji. Meli radu
agitátorLl, kterí ch<;>dilidum od domu a vytrvale pracovali. Na P. Rusi je rada místních lidí, kterí prošli
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v Rusku bolševickými agitátorskými kursy - ti prokazovali pri volbách služby velmi cenné. Pri agitaci samé vedli si komunisté ze všech stran nejobratneji. Pochopili hned z pocátku to, nac druhé strany prišly pozdeji, že dúležitejší jsou na P. Rusi agitacní besedy
s vlivnými lidmi a drobná agitace dúm od domu, než.
schúze, letáky a brožury všeho druhu.
V demagogickém slibování lidu P. Rusi dosáhli komunisté rekordu. Slibovali lidu pole a pastviny, hned
a zadarmo - také v nekolika místech na míste samém
»pridelovali« - slibovali i ostatní statky a bohatství.
Na agitacních schúzích slibovali lidu, že nebude treba
platit daní. Jenom tak se dá vysvetlit, že pomerne nejvetší pocet hlas II dostali komunisté na P. Rusi práve
v bohatších krajích. Kvetnové oslavy komunistú na P.
Rusi mohly se také vykázat selskými banderiy zámožnejších gazdu z okolí Užhorodu a Mukaceva. - V demagogickém a nezodpovedném
slibování nemohla
ovšem s komunisty držet krok žádná strana.
Strany nekomunistické na P. Rusi šly do voleh roztríštene a zvlášt rozháraný a smutný obraz poskytovaly strany koalicní, které se potíraly vzájemne na život a na smrt, zatím co nechávaly komunisty na pokoji.
Komunistická strana šla do boje jedine s hesly sociálního rázu, s chlebem, kdežto ostatní strany šly také
s hesly a slovy náboženskými a jazykovými, jež však
mezi podkarpatským lidem nenašly ohlasu.
Kandidátka komunistická mela císlo I - lid podkarpatský volil poprve podle zásad všeobecného, rovného a tajného hlasovacího práva. Kandidátních listin
bylo 13 - není tudíž divu, že na mnohých místech házel lid do urny listinu císlo I, která ležela nahore. Avšak
tak rozhodujcí prece jenom císlo kandidátky nebylo, jak
se po volbách rozhlašovalo.
Štastné první císlo kandidátky prineslo snad komunistúm nejakých 20 procent
hlasll. - Ostatne v tom, že meli komunisté na P. Rusi
prvne pripravenou kandidátku a že ji první ohlásili,
projevili jen svoji pohotovost,
prevyšující
ostatní
strany
Volby se konaly v dobu neštastnou, v mesíci breznu.
S hladovým žaludkem se težce hlasuje pro koalicní
strany - zvlášte 113. P. Rusi. Tam mely být volby po
žních.
Hlavním ovšem dllvodem, proc komunistická hesla
našla takovou odezvu na P. Rusi, je bída lidu. Prúmysl
nepracuje - i ten starý prúmysl živorí a zastavuje práci. - zemedelská pllda nestací sedlákllm P. Rusi k živobytí, ani k smrti, - lid nemllže nyní do Ameriky, ani
do macfarské a rumunské nížiny, jak cinil dríve. Nic
není prirozenejší, než že lid srovnává své nynejší postavení s minul~'m a že toto prirovnání dopadá zatím
v neprospech republiky.
*
Jaké následky bude mít vítezství komunistll na P.
Rusi?
Vítezství komunistu na P. Rusi treba považovat za
nynejších pomerll za neštestí pro lid P. Rusi. Nikde
jinde nenajde destruktivní
práce komunistll takový
ohlas jako na P. Rusi a nezanechá také tak hlubok)'ch
stop. Názor, že komunisté se po nekolika mesících na
P. Rusi shroutí, když nesplní daných sliM, je mylný.
Komunisté dovedou již svalit vinu na jiné. Nedodržování sliM škodí jiným stranám, komunistúm však ne.
- Zeme tisíciletou porobou, sociálním, národním i morálním útiskem zubožená, jako je Podkarpatská
Rus,
bude ve své rekonstrukci a probuzení vítezstvím komu··
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nistu - neplodných v positivnÍ práci - znacne zdrž
na. Následky komunistické práce budou na P. Rusi zn
telny radu let. Pomer lidu podkarpatského k republi
bude iattPrti!J.cne trpet.
*
;Jn,."",

Jaké cesty vedly by nejsnáze k ozdravení pomer
Podkarpatska?
Podkarpatsku
treb<J.,pomáhat predevším hospodársky, dát lidu chleba. Urychlení v provedení pozemkové reformy, industrialisace
Podkarpatska, vybudování komunikacních
prostredkll,
premena nynejšíln
extensivního
hosJlodarení
v intensivnÍ,
lidI}
v rádn)'ch školách
- to jsou
jediné cesty,výchova
které pomóhou lidu a které také zlikvidují jednou komunismus na
P. Rusi. Dosud to jde s tou hospodársko11 prací na P.
Rusi pomalu, koalicní poslanci za Podkarpatsko by si
mohli mnoho a mnoho stežovat ...

Volicstvo lidové strany.
Volební úspechy politické katolické strany, csl. strany lidové, ukazují, že boj, který se proti této strane
vede ve jménu boje protiklerikálního,
není úspešný a
že je proto nutno revidovati program i metody tohoto
boje a že je nutno hledati príciny vzrústu této strany;
to znamená pokusiti se poznati, z jakých vrstev se rekrutují príslušníci nebo volici lidové strany, z kter)'ch
stran a z jak)'ch duvodú se k této strane prichylují.
Bylo by záhodno, aby tyto presuny mezi jednotlivými
stranami byly podrobne vyšetrovány, aby bylo zjištováno, z jakých sociálních vrstev jsou príslušníci jednotlivých stran. Jestliže se tak nedeje, je to dokladem,
že není u nás dosti hlubokého smyslu pro nekteré subtilní otázky stranictví, které casto rozhodují pri volbách. A zase naopak, nedovedeme-li poznati jednotli\éhnací síly ve stranách, vystavujeme se tím nebezpecí,
že svoji agitaci nestavíme na skutecnosti, na skutecném
složení volicstva a na jeho ideovém a zájmovém rozpoložení. Jestliže bychom chteli srovnati sociální složení jednotlivých stran a vymeziti, kterým smcrem
jdou vzájemné presuny mezistranické, je toto pozorování velice stí ženo tím, že není dat, tím méne objektivních O sociálním složení jednotlivých stran a že steží
jest možno se opírati o nekolik císel ze sjezdu, z organisacních císel, nebo o nekterá císla, která jsou vzata
z ojedinelých úsekú, takže soudy z nich vyvozené nelze
generalisovati.
Postup lidové strany ukazuje se pri každých obecních
volbách. B. Stašek (»Dúverník«, c. 1., 1924) pí~e o výsledcích obecních voleb v roce 1923 a uvádí pri tom,
že cestou neúrední dostala se mu do rukou úrední statistika, tak jak byla zpracována v ministerstvu vnitra a
odevzdána nejužšímu kruhu vládnímu. B. Stašek srovnává dle toho vzrúst nebo pokles jednotlivýeh stran
v historick)'ch zemích:
1919
1923
strana lidová
258.249
444.191
agrárníci
402.101
569.189
soc. demokraté
854.607
312.092
komunisté
305.980
csl. socialisté
455.174
305.327
nár. demokraté
252.103
177.380
II 6.3 10
ži vnostníci
60.977
Považujeme-li tuto statistiku za správnou, vidíme
vzrllst strany lidové a vzrust agrárníkll; úbytek národ-
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nÍch demokratú deje se ve prospech živnostníku, cemuž odpovídá i složení národne-demokratické
strany,
v níž znacná cást clenstva vedle intel}~enHI úrednictva jsou živnostníci. Vypl)'vá tedy, žé vzrust strany
lidové deje se na úkor stran socialistických, pri cemž
nove vzniklá strana socialistická nedovede zachytiti
všechny ty, kterí odcházejí ze sociální demokracie.
Rozklad socialistického nmulJ, hlnava a neduvera,
která zejména zvyšována je drsn:\'mi agitacními metoclami komunistickými,
jimiž se útocí na socialistické
vlldce, kterí dríve širokÝm vrstvám byli vším, jest jedním z hlavních duvodú rozmachu lidové strany. Tato
nechut vuci socialistickÝm stranám jest silnejší, než
vlastní ideová pritažlivost, kterou lidová strana vykládá
SVlljvzrust iako doklad rostoucího pochopení náboženských základu politické strany lidové. Tento odvrat od
socialistických stran dovede lidová strana podchytiti
cilým ruchem organisacnÍm. Na sjezdu strany v kvetnu
I()2.~ bylo konstatováno, že v letech 1921-1923 bylo vykonáno 558 konferencítžupních
a okresních, 214 sjezclll
a manifestací, 5.133 schuzí. Za dva roky stoupl pocet
organisací o 427 na 4.200. Tím se stalo, že csl. stral11.
lidová, která v pocátcích nového státu zdála se býti
témer odsouzena k neživotu. stává se postupem casu
jednou z nejsilnejších politických stran.
Že tento vzrust lidové strany deje se v souvislosti
s poklesem hnutí socialistického, ukazují i kartogramy
o volbách do poslanecké snemovny v rOce 1920, které
jsou pripojeny k rozsáhlé publikaci o volbách, která
vyšla prací Státního úradu statistického.
N a techto
kartogramech jest patrno, že hustota csl. strany lidové
pribÝvá dle výsledku volebních od západu na v)'chod.
Tdeme-li tímto smerem. vyrllstá první maximum na
Ceskomoravské vysocine a sváží se na obe strany, druhé a silnejší maximum vystupuje s obou stran na rozhraní Moravy a Slovenska a sporadicky dále za Váhem
na Slovensku. Opacná je témer hustota hlasu sociální
demokracie, která má svá hustá místa práve tam, kde
katolická strana má své minimum. Podobný pomer lze
pozorovati i mezi nemeckou stranou sociálne demokratickou a nemeckou stranou krest. sociální. Je tedy patmo, že katolické strane darí se méne tam, kde je více
socialismu. To je patrno i z dalšího kartogramu, kde
je prehledne vyznaceno, v kterých krajích mají vetšinu
socialistické strany a ve kterých mají vetšinu meštanské
strany, nesocialistické. Tam, kde je vetšina meštanská,
je i silná skupina lidová. Souvisí to s aklerikalismem
meštansk:\"ch stran. z nichž aklerikalismus národní demokracie je z ievný a protiklerikální boj strany agrární
je príliš vnejší a snad i konkurencní proti strane lidové na venkove, než aby mohl býti úcinný. Sledu;eme-li nekterá data, která by mohla prispeti k poznání
sociálního složení lidové strany, zejména složení kandidátek pri obecních volhách, vidíme, že v této strane
celkem rovnomerne jsou zastoupeny veškeré vrstvy
spolecenské. Prevládá obyvatelstvo venkovské, z delnictva pak delnictvo zemedelské, znacná vrstva je remeslníkll.
Že vzrllst lidové strany deje se na úkor socialistick)'ch stran, ukazu je vzrust kresfansko-sociálních
odborov)'Ch organisací; na Ostravsku na príklad získalv
odborové organisace strany lidové práve z rozporu
mezi tamnejšími stranami socialistickými.
Zatím co
pocet clenstva v csl. odborových ústrednách dle statistiky dle stavu koncem roku 1922 všeobecne poklesl,
tak na príklad u Odborového Sdružení Csl. 040.12 pro-
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cent, u Csl. Obce Delnické o 7.85 procent, vykazuje
v téže dobe ríšská všeodborová komise krest. soc. delnictva vzrust o 56.35 procent. Meze vzestupu lidové
strany mezi delnictvem jsou dány tím, do jaké doby
a jak se hnutí delnické všeobecne konsoliduje. Jestliže
na jedné strane lidová strana prohlašuje, že nechce býti
stranou trídní, stavovskou a zájmovou, ale že je predevším stranou kulturní (dr. M. Hruban na sjezdu strany
lidové v Brne 1921), ukáže se záhy, že toto rllZl1orodé
složení strany bude lze pouze tak dlouho udržeti, pokud budou nejasné pomery ve 'stranách ostatních.
Chce-li získati vrstvy, musí delati politiku zájmovou
jednotlivých skupin, a prece jednotlivé otázky, at již
soc. pojištení, bytová péce, pozemková reforma, vyžádají si posléze, aby stanovisko strany k nim bylo zcela
jasné a nepohybovalo se v mlhavých konturách.
vývoj v socialistických stranách uk;Jzuie. že nresuny
mezi jednotlivými stranami i odliv volicu deje se hlavne
ve sfére soubežníku stranick)'ch. Nemecká sociální demokracie tímto zpllsobem dokonce vykládá celou svoji
volební porážku. Velký pocet clenstva i volicu lidové
strany rekrutuje se z vrstev ženských. Je to pole, na
které u jiných stran se zapomíná.
Že tato otázka je
palcivá i jinde, je patrno z toho, že;eden sjezd belgické
sf)ciální demokracie vyslovil se - byt malou vetšinou
- proti volebnímu právu žen do generálních rad, ponevadž prý ženy podléhají klerikálnímu vlivu. Pred radou let porádal prof. Heymans v Groninghách statistihl, z níž bylo patmo, že z mužu je 70 procent politick)'mi straníky, trebaže neorganisovanými,
žen pak
pouze 28 procent. Politicky netecn)'ch bylo mužu jen
16.6 procent, ale žen 30.8 procent. Tato politická indiference žen vede k politickÝm úspechllm strany lidové. Nedávno bylo poukázáno na to, že mezi ženskými spolky moravskými, pokud jsou ceské, je 68 procent klerikálních.
Sféra soubežníkll politických, kterí byli jen volne
pripoutáni k politickým stranám, je tedy hlavním prostredím, ze kterého deje se vzestup strany lidové. To
umožnuje i ta okolnost, že lidová strana ve své žurmlistice ponechává volnost nejruzneišÍm názorllm. Tsou-li
»Lidové Listv« hlasatelem koalicní politiky strany lidové, je »Ce~h« orgánem blízk)-m arcibiskuvovi a orgánem zatrpklÝch lidí, kterí se cítí odstrceni <t kterí,
jako dr. R. Horsk~', neradi vidí, že »jsou lidé. kterí
sotva do strany vlezli a nekolikrát svÝm malíckem
hnuli anebo na predneiší místa se dost~li, kterí si nrivlastnujÍ zásluhv, kterých nemají a které ad maiorem sui gloriam opravdov,'m oracovnÍkll1'll ubír~;í«.
Pro jiné lidi ;e psán zase »Pražský Vecerník« a jinou
tóninou zaznívá »Našinec«.
»Cech« vypocítal po siezdu strany, že z clenu výkonného v.ýborll je 17 kneží,
12 úredníktl svetských, profesoru, ucitelu, 14 rolníkll.
3 živnostníci, 2. delníci, dva redaktori z povolání, tri
tajemníci strany a i: žena.
Vzrust strany lidové je prirozeným poválecným zjevem, kdy široké massy nebyly uspokojeny ve svých
predstavách o socialistick)'ch stranách, at již vrávem,
at neprávem. Lidová strana ooeruje svoií cistotou a
mnozí, trebaže nejsou jinak jejími presvedcenými príslušníky, jdou do této strany z reakce na nepríznivé
zjevy verejného života. Jestliže lidová strana dovedla
po válce rychle provésti zmenu své orientace, nedovedly
to ony skupiny, které vidí svuj hlavní cíl v boji protiklerikálním. Klerikalismus není abstraktem, má své sociální príciny, své vlastní hnací síly a nelze vystaciti
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s bojem proti forme, v níž se tyto príciny a síly uplatl1ují, ale nutno jíti proti vlastním
prícinám.
-Jestli'že
vnejškove,
slovem a písmem, je protiklerikalismus
siln)', nedovede vniknouti
do onech sociálních
sil, které
jsou prícinou
vzrllstu
lidové strany.
Hlavne
ovšem
souvisí
o s tím, do jaké míry bude provedena
programová konsolidace
socialismu,
aby široké vrstvy v so,
cialismu nacházely
ukojení
své víry, jako tomu bylo
pred lety. Nutno odlišovati boj proti církvi a boj proti
politické strane lidové. Ministr Šrámek na sjezdu 1923
prohlásil:
»Stát náš není krestanský;
až bude vetšina
národa nejen v katolické matrice, ale i ve strane politické, bude jinak.« Dále prohlásil:
»80 procent katolíkli mužeme se dovolávati,
ale v zápase mLlžeme spolehnouti jen na železnou menšinu.«
V jin)Th zemích pocíná se i v katolických
stranách
i v katolických
vrstvách
rozlišovati
mezi tendencemi
náboženskými
a tendencemi
politickými,
které stojí na
podklade krestanském.
V tom smeru i stanovisko
Vatilánu se zmenilo.
Bylo poukázáno
nedávno v »Pra-gel' Presse« drem Weyrem
na neúspech akce pro vy'
stupování
z církve, která ztroskotala
o celkovou náboženskou indiferenci.
To je slabinou strany katolické a
proto snaží se ji aktivitou
politickou
zakrýti.
V tom
smeru v zásade nutno se zamysleti,
zda jsou správné
všechny metody protiklerikálního
boje.
K. T.
..,

Zivot

a instituce

Franta Kocourek:

Studenti a studentky, jaci vlastne jsou.
V.
3.

Veš

k o lez

a

vál

k y

i mír

»Skola druhý

u.
dOmov.«

V této kapitole .si všimneme
studentú
a studentek
v ovzduší a prostredí
školy.
Vybral jsem nekolik temat a zjevu, které se mi zdály
zajímavými
a príznacnými
pro obraz studentu
jakožto
studentLI, t. j. žákL!. Jsou to: Opozdilci. Ulejváci.
Studentská
lhavost a podvádení
profesorLl
(mystifikace,
napovídání,
opisování),
stredoškolská
v)'chova ke lži.
Pravdivost
studentL!. Nekolik typu ve tríde: a) silní jedinci, b) tvarohoví,
c) nevybarvenci,
dále šplhouni,
dríci a pod. Trápení profesorú.
Prestávky.
Vyucování.
Z clánku je možno stanovit prúmer, od nehož se málo
tríd a málo ústavtl uchyluje.
Jde tu o hochy: O studentkách príšte.
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renený, jako zvyk státi už 20 minut
pred zacátkem
u vrat budovy.
Oba tyto extremní
živly studentstva se
navzájem
podcei1ují a dívají se na sebe skrze prsly.
Protože
pocet opozdilcLI dosáhne
nekdy
pohoršující
v)'šky, jejíž presné zjištení by nebylo z rLIZn)Th prícin
nejžádoucnejší,
cekají nekterí rozšafnejší
profesori se
zápisem o neprítomnosti
žákLI v první hodine až do
konce hodiny.
Tehdy se napíše do trídni knihy, kdo
'skutecne schází. Pocet a délku opozdeni zapisují s nemilosrdnou
verností jen prísní pedagogové.
-

*

Zjevem všeobecne na stredních
školách rozšíren~'m
je chodení za školu. Jsou borci, kterí zameškají 200
vyucovacích
hodin za pololetí.
Kdy a proc se nechodí do školy? Když je komposice
nebo zkousení,
které by mohlo podstatne
pusobit na
známku do konference.
Po protancené
noci. Je potrehí
casu na prípravu ke zkoušce z nejakého predmetu, a je
škoda bráti tento cas z odpoledního
prázdna. Povšimnutí hodní jsou studenti,
kterí mají zásadní clLtvody.
Dojdou k poznání,
že ve škole se zbytecne zabíjí cas
a rozhodnou se užiti ho jinak. Vypocítají,
že za I nebo
2 dny poctivé práce po :; hodinách udela jí asi tolik, co
se udelá ve škole za 10 dní. M Llžeme jim prisvedcit
zvlášte tehdy, sejdou-li
se ve tríde
hoši ke všemu
schoppejší
než ke studiu.
Nekterí
z techto zásadních
švenci ru se skutecne ucí venku, v boží prírode a udržují krok se školou.
Mívají periody,
jež zkušenejší
profesor
múže predem urcit, jako astronom.
Bývají
mezi nimi ti, kterí zdLlrazllují potrebu zdravejšího
života a manifestují
proti dnešní strední škole tím, že
místo školy trainují lehkou atletiku, pestují vodní sporty na Vltave nebo na Derounce a vracejí se do trídy
osmahlí, hlasatelé
slunce.
Zvlášte
na jare. Tit.o hoši
si zaslouží pozornost
a mohli by pri reforme strecloškolské znamenat
víc, než školští odborníci.
(Hlas clemokratické
verejnosti:
»To by to vypadalo !«)

*

I

Studentská
h a vos t je soucástí
školské lhavosti
a tato je cástí lhavosti složitého byrokratického
systému.
V rámci celkového charakteru
studentu je lhavost velmi
význacným
rysem a nebude vadit, všimneme-li
si práve
tohoto rysu více než jin)'ch.
( ekterí ctenári opet reknou, že se pasu na cerných stránkách
objektu. Je snad
prirozeno,
že si v clánku všímám hlavne negativních
ryst\. Myslím, že pro úcel techlo rádktl je to dokonce
positivnejší,
než kdybych se zabýval positivními
stránkami. Tech je na štestí práve tak mnoho, ale o tech se
ví, lidé je jaksi velice rádi berou
na vedomí,
píšou
*
o nich a mluví.
NacrtnOuti
positivní
ekvivalent
pomerLI studentských
by se ponekud vymykalo
koncepci
Každá trída
má predevším
aspoií. jednoho
o p oclánku a zabíralo by místo tomu, co je neznámejší, snad
z d i c e, který zásadne prichází po zvonení 2 až 5 minepríjemnejší,
ale naléh:wejŠí.)
•
nut. Jsou trídy, které mají 4 zásadní
odpurce presStudentská
lh~vost se musí mírneji
posuzovat
pro.
ného zahájení
vyucování,
a b)'vají to ti, kterí
bydlí
jeden svuj príznak:
Je totiž znacne oficielní, navyklá
nejllíž ústavu.
Tito zásadoví se obycejne neomlouvají,
a málokdo ze studentú
ji hodnotí mravne. Ve vetšine
anebo jen rozpacite, nebo s premáháním
nechuti, že se
prípadu ji studenti u jiných ani u sebe za lhavost neod nich vyžaduje
vždy znovu variace
na vysvetlení
pokládají.
Je to cosi tak samozrejmého,
že je málokdo
dávného zvyku.
Prícina
nemusí b),t v pozdním
vstázaražen a velmoc trídní kolektivity
(o níž už byla rec)
y{mí, naopak, nekterí
z nich jsou vzhuru
dríve, než
zpusobí, že také v tomto bode je naladení
prekvapujiní. Je to už jakási choroba, jež se jeví trvalÝm vedojícne stejné. Príznaky
možno pozorovat
už v nejnižmím »je dost casu« až do té doby, kdy je pozde. Na
ších trídách (viz ostatne obecnou školu), ale rostou do
hodinách je presne osm a zbývá ješte 300 kroku »hrom do toho!« Znám nekolik studentú,
kterí souvyšších tríd, kde se vyhrai1ují a nab)'vají širok)'ch rozmerL\. Jsou studenti, kterí lžou ve škole proto. že vLlbec
slavne odcházejí z domu pozde, aby byli nuceni trainovat heh. Zvyk chodit pozde je práve tak hluboce zako- lžou, i mimo školu. Jsou, kterí lžou jen obcas z pri-
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llucenÍ. Ti pocitují stud a lež se jim jeví jako provincní.
Nejzajímavejší jsou studenti, kterí lžou ze sportu. Mezi nimi lžou nekterí výhraJne ve škole, již pokládají
za místo pro to vhodné a nekterí z nich opet lžou jen
urcitÝm nebo jednomu
profesoru.
Profesionálové
v tomto oboru jsou pozoruhodní už proto, že b)rvají
intelektuálne nejvyspelejší.
ení možno jaksi opravdove se na ne zlobit, nebot jejich lež hÝvá nesobecká.
Thví celou trídu, vyžaduje fantasii, duchaplnost, schopnost variacní a improvisacní, pohotovost a odvahu hereckého vystoupení. Zvlášte v tomto prípade se nejedná
() to. je-li to lež. Jde o nejlepší výkon, který se posuzu;e ve tríde kriticky. Je-li trída dobre dohodnuta, pomáhá nezištne takovému studentovi utvoriti co nejlepší lež. Tato bratrská spolupráce bývá rozkošná a
její plody by stály v mnohých prípadech za zaznamenání.
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kúzanému, ackoliv nekterým z nich pusohí trapné Ghtí%e technické i hryzení svedomí, mají-Ii opisovat.

*

Proc se tedy lže a podvádí na strední škole? To má
dúvody v ovzduší strední školy. Ne ovšem výlucne,
jsou tu i jiné složky, ale zllstanme u prícin prímo souvisících se školou. Kdybychom chteli rajtovat na cerném koni, vydupali bychom kapitolu, jíž by se mohl
dát název »s tre d o š k o I s k á V)' c h o vak e I ž i.«
Naznacím jen trochu šíreji, než heslovite: Pomer nekterých profesorll k rediteli a všem jiným mocnostem,
které visí nad hlavou. Éra rakouského školního byrokratismu nemohla odejít bez hlubokých stop, v nichž
prakse a mentalita ceskoslovenských
profesorú bude
ješte dlouho jezdit. Zbytecný i odúvodnený strach pred
terorem nadrízen)'ch úradú z konce existence rakouské
Nejvíc je tech, kterí lžou obcasne z okamžitého dll- širší vlasti. Dresura ohýbání hrbetú, zvyk projevovati
vodu, aby se vyhnuli nejaké nepríjemnosti.
Méne je všechno krome svérázného myšlení a vlastního charaklhárll od prírody. Nejvzácnejší je odruda intelektuál lI, teru, výchova k loyalite k císarskému domu, ke každému nepodarenému vtipu Jeho Velicenstva nebo prákterí pestují obor profesionální lži výhradne ve škole.
Mívá nekdy literární ráz a blíží se to nebo prechází do ve narozeného arciknížete. V)rchova rímsko-katolick)'ch
kneží, uplatnovaná na nekter)'ch ústavech krome komys t i f i k a c e.
stela, hodin náboženství a církevních úkonú i jiným
Se lží souvisí pG d vád e ní.
zpúsobem, za pomoci reditele a profesorú. Vždyt bylo
Také na p o ví dán í sem patrí. Jenom nejpnspÍ-avidlem, aby milosrdenství
studentllm pricházelo
nejší profesori mu zabrání. Je ykoreneno do té míry,
z rukou kneží na ústave: Viz biblioteca pauperum,
že je težko predstavit si bez neho trídu a 50 procent
udí lení šatl't, bot, atd. Nestacily by nekteré z techto
studentu by se cítilo ochromeno bez této podpurné in- predpoklad II s dlouhou tradicí?
stituce. Bez napovídání
by vypadal prospech stuJe tomu 6 let, co se naše »užší vlast« osamostatnila.
dentll slabe, v mnohých prípadech katastrofálne. Sem
Do rámce starého prišly jiné osobnosti a barvy. T. G.
patrí i nekterí vyznamenanci, kterí jsou do té míry
:Masaryk se jiste niceho tak nebál, jako toho, aby byl
obratní a tak sohdne pusobí, že profesory nenapadne
zarazen clo galerie osob, jež je chvalitebno ctít a milopodezrívat je z úcasti na napovídacím fondu. Dobr)r
vat na strední škole. Ale nenšel svému osudu a zásluzáklad, jedenkrát získané vyznamenání a jemný sluch
hou profesorú a reditelú se dockal toho, že v mnohém
umožnuje jim absolvovati bez zvláštní námahy celou
nahražuje osobu císare Františka Josefa 1., což je pri~trední školu, není-Ii to ovšem kombinováno samostatrozeno, uvážíme-li, jak profesori chápou a provozují
ností chování cili zpupnými mravy. Profesori o tomto
kult slavn)rch osobností. Za druhé: studenti jsou tím
faktu vedí, ale jiste neúplne, jinak by si musili doceia
do jisté míry blaženi, práve tak, jako lidé jsou dosud
odlišne pocínat, hlavne pri klasifikaci. Proto je nenábez vrchnosti spíše neštastnejší, než štastní. Není to
videno vyvolávání k tabuli, proto se na stupínek vystujediný Masaryk. (Pomer profesorll k Masarykovi by
puje s resignací a odevzdaností do vllle boží, ac i tu
stál za studii.) Deje se tak i s jinými: Štefánikem, Jipodpora trídy není vyloucena a neztratí-li
student
ráskem, Komensk)'m, Žižkou, \Vilsonem atd. Je to
hlavu, múže mnoho pochytit, nebot trída napovídá neduch staré loyality, jejíž vetší uprímnost a radostnejší
kdy tím radostneji, cím je to obtížnejší. Napovídati
úcast nemúže zatlacit prllmer trpící frázovitostí, nezánejen že se nepokládá za nectné, ale platí dokonce za
živností, neprožitostí a zoufalým úsilím ríci o oslavenci
neco záslužného a jsou hoši ve tríde, jichž popularita
neco krásného za každou cenu, trebas skutecný názor
záleží v naprosté spolehlivosti pri napovídání. N ena- je opacný. Zbytecné frašky, pri nichž se musí žalupovedeti kolegovi zpamená v mnohých prípadech zradecne premahat prednášející, ostatní profesori i studiti kolegu a jeví se to uezcharakterním, zvlášte v osuddentstvo.
ném nejakém okamžiku. Je známo, že nekterí profelJomer profesorll k rediteli také nedává studentLt111
~ori se dívají na vec ze stejného hlediska.
mnoho príležitosti, aby poznali, jak se chovati k t. zv.
Sem patrí i 'O P i s o v á n í písemné úlohy cili komnadrízenému a jak chápati posici »primus inter pares«
posice. Na každý predmet jsou ve tríde »honení mlas druhé strany.
díci«, cili »machri«, kterí jsou pramenem všeobecné
Uvedl jsem v kapitole o studerrtském milování nemoudrosti. Vyskytnou se »škrobové«, kterí delají se kolik dokladlI o tom, jak profesori se snaží b),ti nokud
svÝm bohatstvím drahoty, ale vetšinou vládne benevomožno nejméne lidmi, jak skrývají své fysiologické
lence a prejícnost.
funkce a lisují všechno do schemat, zapadajících v šed
Príznacné pro toto podvádení, lež a nesamostatnost
školy. To se dá ríci skoro o všem. Co jiného než neje, že jich casto ani není treba a že se uplatiíují nadlwpravdivost je podstatou tohoto zjevu? Jak hy nepllsotecne. Napovídá se na pr. i tehdy, když vyvolan)' o to bilo nepríznive sedm nebo osm let takového prostredí?
l\llcí-li se o otázkách sociálních, politick)'ch, vyhýbá-li
nestojí, nekdy se md tím docela rozhorcuje. Opisuje
i ten, kdo by samostatne umel komposici napsat s vý- se škola na velikou dálku otúzce tak neodkladné, jako je
sledkem zcela ucházejícím. Je však zajímavé pro psy- erotická a pohlavní, nebo mluví-li se o nich bojácne,
chologii studentú, že dají bez premýšlení prednost za- neúplne, krive, cemu jinému se ucí studenti a studentky,
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vicním vítezstvím, zvlášte v posledních letech -sportovního rozmachu. S tím souvisí schopnost vystupování,
urcitá representativnost,
k níž nemusí být práve 'pekné
šaty. J;evnqst a samostatnost
úsudku. Rozhodnost
v každe cHvíli a klid Anglicana. Jistá aristokraticnost:
nepouštejí tak snadno nekoho blíž k telu, podobne se
osamotnují, jako psi ušlechtilé a vzácné, cistokrevné
rar;:y. Prijímají dúvernosti, jež jim vypravují jiní, s distinguovanou
pozorností, ale sami svá nitra neotvírají, považujíce to za zbytecnost. Jsou kolegiální a
*
loyální, spolehliví ve styku s profesory. Pri tom mohou
být
i velkými lotry, skotáky a darebáky, jak je nazývají
Jako je rídká proievená nežnost a jemnost na strední
škole, v ovzduší trídy, tak je vzácná projevená p r a v- kantori. Zajímavé je však, že s nimi trída vždycky pocítá a že se k nim obrací v jistých chvílích, nekdy i proti
d i vos t, dá-li se presne vymezit, co vlastne pravdivost
·své
vuli. Jejich vliv se uplatnuje jakoby bez jejich
je. Pevnou její formu múžeme hromadneji pozorovat
pricinování,
berou svou prevahu na vedomí se zprov prime, sekunde, kdy slovo, výraz a gesto jsou bezprostredním zvýtvarnením niterného stavu. (Pokud ne- padenou samozrejmostí, a prijde-li jejich cas, ujímají
se vudcí role bez rozcilení, jakoby už dávno na to byli
vzniká už zde chaos.) Do vyšších tríd jí ubývá a stále
zvyklí.
Vyskytne-li se jich náhodou více ve tríde,
ostreji se odlišuje od ostatní trídy. Zdá se, že opravvstoupí
v
jakési spolecenství mezi sebou, které spocívá
doví, pravdiví, zodpovední studenti jsou brzo hotoví
spíše
v
duchovní
príbuznosti a které trída rovnež brzo
lidé. Jsou mužní a charakterní.
Trída cítí jejich sílu,
vycítí,
ackoliv
silní
jedinci své soudržnosti nedávají
clokonce ji obdivuje a váží si jí, ale tajne. Je to krásné,
nejaký
vnejší,
nápadný
výraz. Dalo by se toho ríci podbylo by dobre býti také takovým, ale jde se vyšlapane}
statne mnohem více o silných jedincích v živote? Bývá
šími cestickami: »mne to stací, no né, dyž sem v boujich ve tríde málo a jsou také trídy bez tohoto typu,
de, Jó, v živote to je neco jinýho,« zní veta klasicky
což
zpusobuje nemastnou, neslanou úrove11 trídy.
vystihující pomer stredoškolákú k pravdivosti. Skupina
T
v a roh o v i t í jsou typ stejne pozoruhodný. Dají
charakterních krome toho se uzavírá a osamostatnuje
se
hníst
jako testo a berou na sebe ochotne všechny
a tak její púsobnost na celek bývá slabá.
tvary,
jakých
vyžaduje okolí sebe nepatrnejším nápo*
rem. Jsou tedy nepevní, nerozhodní, nesamostatní, neN e k o I i k typ ú ve trí d e. O t. zv. frajerech,
spolehliví, nemají autority, jsou materiálem nejen silgentlasech a floutcích už jsme mluvili podrobneji
ných jedincu, ale i kolegu slabších a slabých. Je možno
v druhé kapitole. Všimneme si jiných význacnejších
s nimi delat, co je komu libo, jsou vhodnými objekty
typú, jet prirozeno, že nelze vycerpat všechny odstíny,
všech možných experimentu, úsmeškú, vtipu a nesymjež se ve tríde vyskytují. Jsou trídy, v nichž je málo
patie se strany kolegft, a je-li temperamentnejší proferúznorodosti a tedy i málo typú. Púsobí to nekdy až sor, tedy i s této '3~rany. Bylo by však omylem podcedojmem neskutecnosti, sejdou-Ii se nápadne podobní
novat je nebo jim podkládat absolutní passivitu, nelidé ve tríde. Jakoby se všichni mezi sebou umluvili
schopnost cinu, názoru atd. Jejich tvarohovitost je
nosit stejnou masku, užívati stejných slov a mysliti
dvojsecnou zbraní, má rub a líc. Je ovšem odporná,
stejne. Premístí-li se jedinec z takové stejnorodé trídy
výsmechu hodná a neprijatelná z hlediska jadrných, nedo jiné, rllznorodejší, stane se v ní nejodlišnejším ty- bojácných mladých mužu. Ale pri bedlivejším a delším
pem a obycejne se neassimiluje ani za 2 nebo 3 roky:
pozorování mllžete dojíti poznatkú v mnohém bode preZústane veren lúnu rodné trídy až do maturity.
kvapujících. Jejich passivnost muže nabýt nekdy podoby velmi aktivní. Vysmívaný »budiž k nicemu« doDllklaclné vycerpání typll by vyžadovalo užití presného deli dia a patrne více delidel. To je práce sociospeje jednoho dne pólu zdánlive opacného a udiví trídu
nejakým rozhodnutím, pevností, cinem. Muže to být
loga, psychologa, zkrátka pro vedce. My si všimneme
tYPll beznárocne, jako hercú, nap!l1ujících životem je- výbuch, nebo trvalá, širokodechá linie, která se valí
vište »klasy«.
jako pomalý proud kdesi hluboko, a jen zrídka se proVelmi brzo se poznají silní jedinci, o nichž jsme už jeví, aby se opet ukryla. Nekdy k tomuto projevení netaké víckrát hovorili. Velmi dlouho se clovek nevyzná
dojde za celou dobu stredoškolských studií a tak se kolegové vlastne ani nedovedí, že tvaroh v první lavici
v typu tvarohovitém, jemuž se pricítá passivita. Mezi
obema typy stojí výraznejší a hromadnejší typ nevynebyl takovým tvarohem, jak se zdálo.
barvených, tichošlápkú, kterí mohou žíti obojživelne
Tretí typ: ne vy bar ven c i. Budto jsou už tak
a kterí mohou s úspechem vystoupit jako silní i jako
stvoreni, nebo se jim v obojživelnictví tak zalíbilo, nebo
tvarohovití. Je to rozdelení samozrejme zhruba nacrtse nevyznají ve své složitosti a v hledání sebe kolísají,
nuté, ale nemá-li vzniknout román, je nutno držet se projevujíce se nekdy mocne a jindy upadajíce v ochabtechto hranic. Vždyt konec koncú je typem každý
lost. Druhou skupinu vyznacuje jakási úhorovitost,
clovek.
»dobre, dobre« na všechny strany, schopnost tahati
rozumy z jiných a neprojevovati se uprímne. Nejsou
S i ln í j e d i n c i se jeví ostatní tríde jako autority.
Podstata jejich moci je velmi rúzná, ale záleží na tom,
ani silní, ani slabí, ale mohou takovym dojmem pusože její púsobnost je vždy stejná. Mají kouzlo osobbit. Bývají to vlastne lidé, jimž se ríkává bezcharaknosti, kterému odjakživa massa podléhá. Jejich kouzlo
terní. Šírívají obratne a úcinne klepy. Zastihnete-li je
nemusí být zrovna krásné, prí iemné. Nemusí být do- siln)'mi v nejaké cinnosti a klepnete-li je pres prsty,
konce ani sympatictí a 'prece jejich vliv se cítí. V cem
okamžite se mekýšovite shroutí a jsou tvarohem. Bijte,
chcete-li! Tito nevybarvenci jsou vlastne typem nejto vezí? Ve zjevu, v postave a výrazu obliceje. Telesná
zdatnost není nevyhnutelnou podmínkou, ale je polo- méne žádoucím. Ti, kterí jsou nevybarvení, protože tá-

než farizejství? To je ovšem vhodno vytýkati strední
škole, pokud míní 'býti také výchovným ústavem.
Biflování nesmírné ucebné látky se spoustou detailú, nepromyšlených
zbytecností, zda není zúcastneno? Jsou-li nuceni studenti a studentky, aby odríkávali charakteristiky básníkú a jejich knih, když je neznají, jsou-il nabádání recitovati exaktní soudy a závery o vecech, jimž se ani k pocátkúm nedostali, co to
znamená? Prvky predstírání, vedomé a uznávané tvrzení neceho, co nevím, lež. Není toho prozatím dost?
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pají v hledání, se jednoho dne najdou a vybarví - bývají mezi nimi i nejnadanejší,
duševne nejbohatejší.

*

ym, nevkol'k
1
s 1ov k on k retmc' h ob'raz k"Pfu:;)'J
u z ustavu,o
jako doplnení predcházejících rádku. V obrázku prvém
jsou také údaje o pohlavním živote, aby se aspon cástecne narýsovala souvislost techtp vecí s typy.

*

Z oktávy gymnasia ve stredu Prahy (32 žáku).
a) Floutku, t. j. duchaprázdných frajeru (kladu duraz na »duchaprázdn:)'ch«, nebot i jiní byli frajery, ac
se radili k jakési duševní elite), bylo celkem pet. Byli
to blaseovaní mládenci, jejichž obvykle napudrovaná
tvár zakrývala jak:)'koliv zájem o cokoli.
b) Hned za ne by patrili hoši s espritem, vtipní, jiskrní, kterí mnoh:)'m vecem prišli rázem na kloub, ale
nikde se nezdrželi.
Jaksi tekaví, s roztríšteným zájmem. Obycejne sportovci. Bylo jich také pet a byli lmrením trídy.
c) Další skupina je ve tríde vedoucí. Byli to hoši,
kterí meli zájem také o neco jiného, než sport. (V ji11:)'chtrídách sport úžasne prevládal.) Kolegové ti meli
poctivý zájem o svou vec. Bylo jich deset, tedy tretina
trídy.
d) Skupinou pro sebe byli tak zvaní šplhouni, to jest
hoši, jejichž jediným zájmem byla škola. Dve rady.
Jedni z nich byli nadaní, inteligentní, ztratili však
svou individualitu vlivem ucitelu a rodicu, kterí se snažili vytvorit z nich »rádné« lidi podle formulek.
Takoví byli u nás tri. Druzí ze šplhounu byli »inferiorní«,
1. j. prostredne
nadaní, kterí si ucinili školu jediným
zájmem proto, že jiného kolem sebe nevideli.
Tech
bylo pet.
e) Ostatek (sedm hochu) byli prostrední, povrchní,
jejich zájem, pokud byl, nešel do hloubky.
Skupina tretí (c) se skládala z hochu s vyhranenou
individualitou a byli cinni literárne, umelecky, vedecky.
Z onech deseti šest pusobilo verejne.
Jejich školní
prospech neb:)'val nejlepší, ac nebyl špatný ...
SportOVcltosm. Pohlavne žily dve tretiny trídy, jen s milenkami sedm, s prostitutkami šest, obojí devet. Pohlavne
. nežilo deset kolegu. Známé prípady onanie dva. Známá impotence jeden.
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Nábeh typu v každé tríde. Karakteristika: necím imponuje a vzhledem k representaci nemá koktat. V úvahu
pricházejí: Zprvu dríci - primusové. Pozdeji doko·
nalí klackové s jistým úderem, kterážto species vymírá
približne zároven s posledním špiclem. V nejvyššíc11
trídách: a) lidé imponující vedením (delají kolegum
domácí úkoly, posílají pod lavicí komposice k rozpisu,
šikovne napovídají a jsou schopni »hnout« s kterýmkoli
místem tekstu. b) Hlava ad libitum, ale: srdecnost
v hovoru, zrucnost v porádání vecírku a poctivá rada,
eventuelne pomoc v Kc. Pomer ke spolužákum celkem
kolegiální.
Skoro všichni mají dttverného kamaráda.
Zhruba platí zásada: Cím kdo duševne vyspelejší, tím
spíše uzavírá svoje pravé jádro (nikoliv však nejlepším
kamarádum).
Za hezký skutek se vetšina stydí nebo
se bojí výsmechu, takže lze nazývat odvahou, dá-li kdo
v pnhodu dvou kolegu žebrákovi almužnu, aniž na to
za rohem udelá špatný vtip. V hovoru s kolegou z nižší
trídy nejdéle do peti minut iiberkolega poznamená:
»To jsi ovšem ješte nepochopil, atd.«Nebo: »Pockej, až
budeš v mém stárí -« (Z pražského reálného gymnasia.)
*

Trída jako mala bestia se nejjasnejt projevuje prI
trápení
kantoru.
Je nemožno venovat se dttkladneji tomuto zjevu na tomto míste. Ackoliv je to
partie dosti známá a ackoliv je oblíbeným thematem
školské prosy, zvlášte anekdot, prece by nebylo zbytecno uvésti podrobne nekolik typických príkladu, a rucím za to, ~e by se pri vecném vylícení nemohli rodice
smát, ani by nemohli b:)1t lhostejnými k tomu, co dokážou jejich synové. Držme se však pro strucnost j n
náznaku.
Je tu celá stupnice muk od nevinne mínených a nekdy
nevedomých až k tem, jež jsou rafinovane koncipované
a jež se nedají vysvetlit bez zlé povahy. Nesmíme zapomínat, že tu nelze posuzovat takové ciny jako ciny
jednotlivce, ale že jsou zde studenti exponenti kolektivní mentality trídy. Sám o sobe by toho snad nikd.•)
ani z tech nejsurovejších nebyl schopen, ale v ovzduší
trídy je i nejnemožnejšího schopen a opet: málokoho
napadne dívat se na to jako na zlou vec, nebo na neco
bezcitného a pod. Jako dav, tak i trída má jinou morálku, psychologii, jinak cítí a jinak postupuje, než jed*
notlivec.
Z dramatické stránky nahlíženo, jsou tu zastoupeny
Z pražské reálky:
»Asi deset lidí tvorilo »X klub«. Byl to klub pro po- v oboru mucení kantoru: konversacní veselohra, frarádání v)11etu a psiny. Clenstvo prísne vybrané a ome- ška, groteska, sketch, cinohra a tragedie s ruznými odstíny síly a s ruznou dttsledností v prokomponování
zené. Kluci vetšinou velice nadaní, plní života, origimotivu. Profesori mohou podle toho být ruzne zasahonální humor, dobrí spolecníci, chováním:
periferie.
váni: Muže je to docela príjemne obcerstvit, poskytnout
Ostatní (vetšina) samá voda. »Dríci« spolu nikterak
nesouviseli a nebylo jich konecne mnoho.
Když se zmenu, poprípade príležitost k slovnímu souboji. Jindy
mohou b:)'ti »napíchnuti« a obcasne vybuchovati, pri
jednalo o »ulejvání«, trída byla úplne solidární.
Kancemž je tragické, že bývá tím vetší legrace, cím procítori byli vyzkoušeni, vedelo se, jak koho obejít, a toho
teneji a cím bohateji ve v:)'razu se profesori rozcilují.
se plne využilo. Pred maturitou nebeský klid, jen jsme
Vždyt jedine to se na nekterém profesoru líbí a touse divili, že jeden kantor - historik - nám dává spoužebne se na jeho rozpoutání ceká.
stu otázek, a že to myslí vážne. Po maturite nastal rozJindy se vlévá jed takového trápení pomalu do krve
klad. Nespojovalo nás už nic. Jenom »X klub« se z cásti udržel.«
profesora a vede k vytvorení ustálené reakce, zabarvené
*
podle povahy: odpovídají budto zlobou, nebo lhostejno»N a život ve tríde se dívá vetšina jako na obraz bu- stí, otupelostí, bezmocn:)'lTI výsmechem a bezmocnými
V prípadech, kdy se
doucího života verejného a spolecenského.
V tom je stále opakovanými námitkami.
báse vzájemného ocenování v septime a oktáve. PSY- kousky studenttt umocní na soustavné a rafinované dáchologie trídy jako celku je psychologií davu. O mo- belství, koncí profesor bud absolutní resignací, nebo
chorobou, nikoli vzdálenou smrti: zešílení, ranení mrtrální síle trídy rozhodují vlivy jednotlivcu, byt vedení
vicí a podobné závery stredoškolského ucitelování neneviditelného.
K pr~rodopisu techto silných jedincu:
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jsou sice casté, ale oc utešenejší je prumerný následek:
nervosa, uštvaní k padnutí, duševní i telesná vycerpanost, pessimismus atd.?
Pro oživení nekolik pl-ípadll, a zacneme rozkošnýrr.
detailem, jejž zachycuje Dostojevskij v »Bratrích Karamazových«: Jeden ze školákti triumfuje nad ucitelem
tím, že ho soustavne žádá, aby rekl, kdo založil Troju.
Ucitel vykládá, kdy byla zbudována, kdo ji zboril a kdo
z ní utekl, ale specielne na to, kdo Troju založil, odpovedet neumí, pozbývá urcité prestyže ve tríde a neochvejný tazatel nabývá autority, ackoliv to prirozene
také neví. Je to hloupost, ale v tom práve vezí vtip.
Podobných prípadu by se dalo vyjmenovat
mnoho
i mezi našimi studenty. Prinášejí se do školy hodne
težko rozeznatelné kameny, o nichž zjistí predem student exaktní údaje. Potom se ptá s nevinnou tvárí profesora, jaký je to kámen. Radost z pochybností nebo
omylu je blaženÝm pokrmem celé trídy, zvlášte, je-li
kantor ponekud zmaten ve vystupování.
Trída se
umluví, aby v pravidelných intervalech odcházeli mládenci na záchod - dá se tomu zabránit?
Primitivní
rafinovanost, schopná rozbít celou hodinu. Profesor má
nláštní
sípavý hlas.
Vyvolá žáka, kter)' odpoví<.lá
úplne týmž hlasem. »Co to deláte?« »Jsem nachlazen,
prosím.« A ostatní mluví práve tak. Predstavte si, že
jste v kúži takového profesora, jemuž je kázen nedosažitelnÝm ideálem. Za nejvetšího ticha se ozve jasne
vyslovené slovo »benzin«. Profesor pátrá. V tom vypukne totéž slovo na opacném konci. A potom zas jinde.
Slovo »benzin« není bezv)'znamné: ríká se tak onomu
kantoru. Nebo profesor trpí urcitou chorobou. Pozná
se to celkem brzo, nebot v nicem nejsou studenti tak
cilí, jako v kritisování a v bedlivém zájmu o každý detail profesoruv, zvlášte ovšem pro takov),to.
shledá
s hruzou profesor, že nekolik studentu napodobí s klidnou tvárí príznaky jeho choroby. Démonicnc1st trídy
pracuje všemi prostredky, vždy bezohledne a s v,Ý"sleclkem. Dochází i k tomu, že hoši znemožní soustavn)"mi
vtipy profesora a vyšlou k nemu na konci hodiny deputaci, která ho vyzve, aby se vzdal své ucitelské pusobnosti, že jim naprosto nevyhovuje.
Príkladú, jak se
profesori mucí, je do nekonecna" at si konecne vzpomene ctenár na svá mladá Jeta anebo na to, co se dálo
v jeho okolí.
N ekJy vznikne ve tríde odpor proti trýznení profeSOrtl a cást hochu energicky organisuje znemožnení neceho podobného, casto se zdarem. Bývá to nekdy proto, že už se nabažili trápení a je príjemná tato zmena -vedomí umravI1ující a reformatorské posice je tak bbživé!

I

Profesori? Ovšem, žáci mají být slušnejší, vychovanejší, solidnejší, hodnejší, atd. Ale je to ze stránky vychovatele trochu problematick)' požadavek, nebot prftve oni mají zpusobit a rozvinout chvályhodné vlastnosti
svrchu jmenované.
Škola není vojna, ale budiž pro
vetší jasnost užito prirovnání: Co by porídil vojevúdce
nebo velitel oddílu, kdyby si stežoval, že jeho vojáci
jsou nevychovaní, nehodní, neposlušn~? Bylo by m~žno v[tžne takového cloveka nazvat vehtelem nebo vorvtldcem?
L\ni desátník nesmí být schopen podobné
úvahy, mú-li pro sv~"Chdeset mužlI neco znamenat.

*

Pre stá v k y se vyplnují rllzne. Pro nekteré je to
jediná doba prípravy, nebot jsou mládenci, kterí se zásadne ucí ve škole, což znamená hlavne prestávky. Pí-
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šou si úkoly, a ti, kdo jsou podle poctu pravd~podobnll
v nadeji, že »budou«, vrcí lekci. Ne!<olik hl.oucku: ~c
rejší divadlo, vcerejší sport, sláma jako Dmg an SIC
vše v rúzném podání a rtlZnou intensitou. Dva sed
nad šachovnicí a nekolik kibicuje. Nekteré exemplf
se musí za každou cenu o neco hádat.
ti však stichnou,
je-li ve tríde dost muzikantll. Nebo se zpívají t. zv. ná·
rodní písne, jako:
c;

I

)}N a tom pražském moste
chytili jsmc kapra,
potkala ho moje milá,
vypíchla mu ,"oko« atd.,

Cím vetší nesmysl, tím živelnejší nadšení. Dále: Prestávky umožnují
cástecné vyhovení
kurácké vášni.
Chodí se ve skupinkách, obycejne na záchod, a tam koluje cigareta míru, nebot »špendýrovaná« víc chutná.
Težko ríci, je7li to skutecná potreba, nebo žert. Obycejne je to potrebný žert, bez nehož nelze jaksi žíti ve
škole, už proto, že je to zakázáno.
Prestávky jsou také dobou styku s jinými trídami na
spolecných chodbách, ale nejde-li se ven na slunce, nent
práve vítáno toto mackání, nebot málo ústavu má chodby, po nichž by se dalo skutecne volne chodit. Krome
toho tu bývá »prísný dozor«, který spocívá v tom, že
si stanovený profesor kazí svúj volný cas nutností okrikovat mládež, polykat prach, po prípade rovnat ctyrstupy, rozhánet »srocení«, atd. Z techto i jin~'ch dlIVOdLlstudenti zustávají radeji ve trídách, což bývá na
nekter)'ch ústavech prícinou menších bitev, nebot profesori zdúrazií.ují potrebu pohybu.
Je-li na ústave klavír - a dokud se to neprozradí je možno tajne se scházet v oné místnosti a zatancit si.
Predvádí
se nejnovejší, co bylo shlédnuto u tanecnÍho mistra, clena a profesora parížské akademie tance,
p. Linharta mladšího. Veril-Ii by kdo, že na jistém
ústave hrajou a tancí moderní
tance i primánky?
Ovšem, nic to není, ale co by tomu rekli tatínkové, maminky a babicky, kdyby vedeli, cím si jejich vnucky vyplií.ují nrest;lvky v šedivých zdech ústavu?
Nekterí pestují odrúdu telepatic, záležející v tom.
že navazují styky s nejakou hezkou dívkou nebo ženou,
jež tkví v okne pres ulici, nebo pres dvllr. Užívá se v5'razných grimas, tiché hudby ocí, patetických gest, ru·
kou, krkem a na vlnenou kšticí, atd. Když to trvá déle,
prijde se na to ve škole, i v onom civilním dome. Pribehne odtud otec, matka nebo starostlivá sousedka,
která vlastne v tom není v nižúdném spojení, požal ují
je
reuiteli, profesor Lim. prijde vyš~trování a I~o~.;:eterie
zmarena: žák pokárán a okno prinuceno byt! neote\'-

I

i-ené.

V rušných dohách prevratt"l v národe. na boude nebo
v klase jsou prestávky svedky pohnutých debat, usnášení a prísah, jichž platnost netrvá nekdy déle, než dl)
zazvonení a príchodu profesora.

*

Pri v y u C o \" á n í je absolutní pozornost celé trídy
vzácn)'m zjevem. že se o profesoru, kter)' to clo·"
Ulže, mluví jako o neobycejné osobe a s l1znáním, jako
atletickém v)'konu. Nejde tu jen o vojensky nehybnou
j'ozornost, ale také o pozornost, pri níž není vyloucen
zvýšený pohyb a volnost, dostihující nekdy úroveti t. zv.
hrajglu.
Ohycejne jsou pozorni jen zájemci na príslušném predmete.
Ostatní se zabývají sv)'mi vecmi.
Mezi nimi jsou dva druhy: Jedni predstírají pri tom
úcast na vyucování, druzí se v tomto smeru naprosto
U,]{
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nenamahají a venují se nerušene vlastním zamestn[lním. Jsou profesori, pri jejichž hodine nedává pozor
nikdo, nejv)'š hoši, kterí nemohou jinak, než tiše sedet
a poslouchat. Takovým ríkají kolegové )}idio~<, )}blbece!c«, )}krétén« a pod., nebot trída dlouho název nehledá
a blahovolností se nezatežuje.
Lím se studenti baví pri vyucování: Ltou nejrozmanitejší literaturu, novinami pocínaje a vedeckými
díly konce. Pohádky, bajky, detektivky, indiánky, cestopisy, romány, monografie. Co se cte, o tom bude rec
v kapitole o cetbe. Zajímavé je, když se na pr. cte Korenského nebo Havlasúv cestopis pri hodine zemepisu,
nebo když je pod lavicí hltána Tillova kniha o Božene
Nemcové pri ceštine - student si ani neuvedomí, že
profesor práve vykládá O Nemcové, tak je to neco rozdílného.
Píše se: vyrizuje se korespondence, tvorí se aforismy, vtipy na školu, poprípade se usporádá písemná
anketa na rúzné thema, jež je zahájena na pr. touto
V)'zvou: )}),]ládenci' Odpovezte všichni na otázku:
»Který kantor je nejblbejší a který nejsprávnejší a
proc?«
ebo:)} J e treba fotografií na maturitní album.
Kdo je pro Schumpetra, kdo pro Langhanse a kdo pro
Studio?«
.
Pestuje se krása tela: O záda kolegy vpredu se oprou
zrcátka, cešou se dllkladne vlasy, casu je ideálne dost.
Listí se nehty a cel~' inventár k tomu potrebný je rozložen na lavici. Jsou, kterí vydrží zlepšovat své nehty
od osmi do jedné. V)'hoda spocívá v tom, že je možno
pri tom mluvit nebo obcas delati dojem pozorného nebo
jí m dokonce b),t. Je možno pozvat i odborníka ~ jiné
lavice a sverit se jeho rukám. Ješitnost hnízdí ve škamnách; težko ríci, zda víc u studentú, nebo studentek.
Jsou trídy, kde je možno pri vyucování hrát footbalové zápasy s nekolika knoflíkovými hráci. Hrají se
karty, jsou-li lavice blízko okna, je možno kourit.
Ze to tak je a že tu není všechno vyj enováno, rekne
vám každý normální student. Jak je
možné? Odpoved není nejlepší. Dospeli bychom pri hledání patrne
k tematu, který mi nabídlo »Národní OsvobozenÍ«:
»Profesori (a profesorky), jací vlastne jsou.« Jediné
poznamenávám:
aby se prícina nehledala v nezájmu
studentll. Nebot studenti a studentky mají tolik opravdového zájmu o vedení, jako každý zdravý clovek. Prllmerný obraz trídy pri vyucování a procento tech, kterí
se zab)'vají jin)'mi vecmi, usvedcuje z viny profesory ::t
jejich metodu, jež je výsledkem urcitého systému.

Doba

a lidé

I\.ol/rád Bercovici:

Nejvetší židovské mesto.
Staré evrcpské porekadlo praví, že každá zemc má takové
židy, jakých si zasluhuje. Je-Ii tomu tak, neví Nový York, co si
zasluhuje, nebot má židy všeho druhu - pobudy, sociální pracovníky, fililnlropy, korupcní
politiky, vlaslenecké
kapitalisty,
socialistické kazatele, anarchísty, pobožnllslkáre, alheisty, névzdelané nevcdomce, lidi s vysokým vzdcláním. Je zde zastoupen
každý druh žida, od nejspodncjší spolecenské vrstvy až k vrcholkum kultury - celý národ. Vodu lze procistiti jedine tím, že se
sterilisuje. Národ se procistí jen tehdy, znicí-li se, Mllžete znicit
jednoho žid;). ale židovství
neznicíte.
Špallc15ko to poznalo.
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Rusku se dostalo jeho lekce. Polsko se pokoušelo rešiti svuJ
židovský problém v l'ece. MacTarsko napodobovalo Polsko. Rumunsko se snaLilo napodobiti Polsko i Rusko. >ieniecko to ciní
práve nyní. Ale výsledek je vždy týž. Mužete snad zniciti jednoho žida, clesd. tisíc, ale Ž\(Jovstvo neznicíte, 13a nelze je ani
absorbO\'ati. Kdykoli tolerance, trvaj íci po dobu dvou generací,
uspí jej ich nároJní nebo plemenné uvcdomC;] í, pocne se ihned
ne\'yhnutelný
proces absorpcní.
Ale první antisemitské
hnutí
v té neb oné; zemi probudí v židech jejich národní uvedomení
a 0c1por k splynuti s jinovcrci. A zdánlivá sloucenina se rozloucí
v prvky neslucitelné.
Za svého dlouhého pobytu v Novém Yorku jsem pozoroval
na j",dnom clovcku tyto promcnu: Roku T9TO prišel do Nového
Yorku jako talmud,,ký ucenec s dlouhou bradou. Tehdy bylo
rabbi Glockm:mnovi necelÝch tricet lel. Mel ženu a ctyri dcti,
d\'a syny a dve dcery, Nejstaršímu
bylo dvanáct, což znamenalo,
že se otec ženil v osmnácti. O rok pozdej! vyucoval rabbi Glockman ještc stále hebrejštine
v odpolední škole »cheder«, kam
židovŠlí rodice posílali své deti, aby nezapomeli, že jsou židy.
Skob byla na Div;sion Streetu. ve východní cásti mesta. Po
(hcu !ctech byl pan Glockman, jehož vous byl už trochu pristrižen. majetníkem
delikatesního
obchodu se zbožím »košlr«
v Dr.uhé avenui, Zavíral SVllj obchod v pátek vecer a nechá\'al
jej zavrený do soboty do vecera. Pan Glockman byl predsedou
náboženské
obce. Pó ctyrech letech byl pak Glockman spolecníkem v továrne na jemná plátna, kde se pracovalo i v sobotu.
Plnovous zmizel úplne. Bydlili 'v BlOuxu, O šest let pozdeji pan
Glockman \' sobotu kouril, jedl »necisté« pokrmy a byl za stávky
prohlašován
za nejhOl'šiho vyssance,
Zamestnával jen italské
delníky a stal se z neho Bell, George Bell, který se odstehoval
z Hrouxu do Morristow11Ll; to proto, že tam nebyli židé. Po
osmi letech se jeho dcera provdala za goje. Ale tu vypukla
železnicní stávka. \'ynorila
se myšlenka, aby se nejzámožncjší
obcané ujali provozu. Pan Bell pricházel každého rána s pracovním šatem pod paždím, nabízeje se za ridice, aby ~risp~1
vlasti svou pomocí. Ale p. T a p. D. a p. F., kterí akci vedli,
ucchteli mít v podnilu židy. Musil jezdit jako cestující. Nepopráli mu ani výsady, aby se osvedjcil jako pruvodce. Dnes je
7.
pana Helia zase Salo Glockman. Bydlí v Harlemu, v stredu
židovského okresu. Je clenem náboženské
obce a fanatickým
zio1'<istou. Ba i plno'vous prišel opet k svým právum, pres to, že
je trochu prist1rižen. Dceru rodice nepustili pres práh, dokud se
nedala roz\'ésti se svým manželem a neprovdala se za žida.
\'ýjimka?

Nikoli.

Typický

p)rípad,

Když prišli první žic1é do Nového Yorku, tehdy Nového
AmsteroJamu,
asi kolem r. T630, byl guvernérem Petr Stuyvesant. Te11dy se jim ríkalo žídé portugalští, ale byli to židé. kterí
utekli pred pronásledováním
ze Španelska a získali si obcanské
právo v Brazilii, jíž tehdy vládli Portugalci.
Petr Stuyvesant
cdcpjaJ svou drcvcnon nohu a mláte jí do vládního stolu. žádal,
aby ti židé byli \'yobcováni. Dokazoval, že nejsou hodni, aby
je zeme nosila. On je nellávide1. Ale tito židovští pionýri obchodovali nádherným hedvábím a krásnými šperky. což jim získalo
mnoho podpllretl.
Kdyby tak Petr Stuyvesant mohl videt, co se stalo! Na jeho
farmc, u samého kostela, jej dala na jeho pamet "ystaveti jeho
žena, od jednoho konec jeho p07elllkll k druhému: všude židé
nic než židé - synagogy a temp!y, židovské ústavy. Jeho okre.
"ysílá židovské zástupce clo národního shromáždení,
do kongresu, volí židov~ké soudce a na námestí, na doslech od jeho
hrobu v kostelní zdi mluví židovští hoši a ženy o politic
a náboženství
a miluj í se. A nebýti židlI, kterí si pricházej'
poslechnout prednášky o hudbe a poesii, byl by o nedelích
svátcích jeho kostel prázdný,
\' Novém Yorku

je víc žil!;"; než v Palestine,

víc, než v koJi

Prítomnost

362

jich kdy Palestina muže doufat. (Stejne je tu víc Italú než
v Rime a víc Reku než v Athenách.) V Allen Streetu pod nadzemní železnou dráhou, kam slunce nikdy nevnikne, kde je noc
jen o málo tmavší než den, tam žijí židé syrští a maroctí. Na
ulici je mužete videt v obleku civiliso'vaném,
ale v svých
krámích a domech, kde vytepávají med na svítííny nebo podivne
formované šperky, sedíce na patách, 1'0 zpusobu tureckém, nosí
židé svuj šat široké pantalony
s mnol1a záhyby, stažené
u kotníku bosých nohou v cervených trepkách v úzkou manšetu.
Plnovous pokrývá jejich prsa. Nosí težké prošívané burnusy a
na hlave malé kuželovité, hl1Jedé fezy. A jej ich h1rmotné, cernooké žer;y s oli'vovou pletí, nosí sukne s trapci a bílé šály na
cerných vlasech. Ti, kterí prišli teprve nedávno, nosí dosud
zll1lý odznak židu z rnarc,cb\~() ghetta. Zkuste s I,imi mluvit
židov' ly! Neroznmi::'ii .mi ~1:JVll. l'vIlill'i heul'ejsky a španelsky
- vlastne starou kastilštinou.
N ebot i oni jsou potomky španelských židu. Jej ich predkové uprchli ze Španelska pred- stoletími, ale vzali s sebou rec; rec, již ucinili nesmrtelnou s\'Ými
krásnými verši Ibn Ezra, -lba Gabirol a Ben Halevy, tri velké
básnické hvezdy židovského stredo'veku. Chce-li dnes španelský
ucenec studovati
staré nárelCí ka.stilské, musí prij ít k novoyc,rským židum. Maj í svou synagogu, svou náboženskou obec,
ba i svúj španelsky psaný casopis. Stoj í stranou od ostatních
židu. Pokládaj í se za neco vyššího, nebot jej ich predkové ve
Španelsku trpeli muka na skripci. První pristehovalci z tohoto
židovského kmene zbohatli, stali se z nich mnohonásobní milionári z obchodu tabákem a cigaretami, krajkami, šperky a hedvábím. Jelll}m veliká pohroma, jako poslední válka nebo ruské
pogromy, 'Vzbuzují v nich }židovské povedomí.
Sídlo redakcí židovských žurnálLI je Division Street, nedaleko
Allen Streetu. Dlouho zde vycházely ctyri velké židovské deníky. Pátý byl práve obnoven. Krome toho je lIekolik týdeníku
- jeden smeru reakcního. j eelen anarchistického.
áklad všech
techto listu ciní milion výtisku dennc. Polovina z toho pripadá
na venkovské predplatitele.
Nekolik periodických
casopisLl je
psáno v hebrejštine
proroku.
Na Ea.st Broadway
a Grand
Streetu, za rucními vozíky, osvetlenými vecer cadicími acetylenoVými svítilnami, za polámanými hrackami a obnošenými šaty,
nabízC11};mi za nové, je nekolik vydavatelství.
Ta vydávají
knihy v reci žídovské - moderní lmihy o filosofii a sociologii,
preklady z Nietzschea, Bergsona, l'reuda, J amesa, 1farxe, Tolstoje, Balzaca, Dostojevského
a J acka Londona; také nová vydání .talmudll s komentálri a pojednání o Kabale.
Každého druhého dne se ve východní ctvrti vynorí nový
'velký básník nebo prosaik. Jednoho dne to byl 1foritz Rosenfeld. Jeho sláva se rozširila do sveta zásluhou jednoho kolumLijského profesora
literatury.
Jeho básoo byly preloženy do
všech jazyklt a chváleny ve všech. Doctete se o nem, že byl
krejcím. Ale proc se nemluví o tom, že se v Americe z jednoho
velkého židovského ucence stal krejcí? Sláva Leona Dolitzkého
rostla. Tento obr, vysoký šest stop a dva palce, byl v židovském
živote legendární postaVou, dríve než mu bylo, dvacet. Dosud
se s ním mllžete setkati v kavárne na Division Strectu; uvidíte
tu sedmdesátníka rovného jako šíp. A zalíbíte-Ii se mu, precte
vám svou nejnovejší
milostnou básen. Potom prišel Abra~am
Raisín, nejsladší ze všech pevcú. Šolom Asch, jenž ztroskotal
s tremi knihami preloženými do anglictiny, ale upoutal pojednoll
pozornost hrou »Buh pomsty«. A Pinski, Cahan, Moishe, Nadir,
Libin, J ehoash, Peretz Hirsc~bein
a mnoho jiných.
Ve Velkém No'v. Yorku je tucet židovských divadel, jež mají
na repertoaru asi tri sta her, v tom Ibsena, Tolstého, Andrejeva,
Przybyszewského,
Sudermatma,
Schnitzlera, Shawa, Shakespeara,
a krome to'ho o'všem i hanebný škvár, jehož je stydno se
dotknout.
Na Druhé

avenui

je kavárna,

kde se scházej i rodice

a prí-
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buzní divadelních a umcleckých celebrit. Tam ukazují cizincum
otce Elmanova, bratra Lewitzkého,
sestru Almy Gluckové atd.
Jednoho vecera otec Míši Elmana, ucený pán, který by si byl
dobyl sláviýorSp1sovatelské, kdyby se jeho syn nebyl stal velkým'
virtuosem, objevil se po delši j:\restávce opet v kavárne a vysvetlo'val, že zatím vecer co vecer chodil do jiné kavárny, navštevované talmudskými ucenci, kterí ho neznali. Jeho blaženost
trvala ctyri nedele. Starý pán si dobýval vavrínu na vlastní
pest. Potom prišel kdosi známý a bylo po štestí. Jeho osudem
bylo býti znám jako otec MíŠúv.
.Židé byli ponenáhlu zatlaceni k severll od Italu, kterí vnikli
na jejich území, když byli ze svého vypuzeni Syry. Hebrejské
nápisy na oknech byly vyškrábány a nahrazeny italskými. Stopy
starých nápisu je videt dosud. Z mnoha synagog se stala Chiesa
Cattolica. A na postupu k se'veru se z mnohého Iwstela stala
synagoga. Židé a Italové byli v
. Yorku odjakživa sousedy kterí se však ze srdce nenávidí. Maj í spolecné dva rysy. Predne
rucní vozíky - starý orientální bazar, obchod na ulici, handrkování o každou malickost, kde se kupec i prodavalc snaží j edell
druhého napálit - v tom maji oba národové stejnou zálibu. Poulicní obchod existuje jenom v ctvrti židovské a italské. Hudební
nástroje vedle cibule, jablek, cesneku, šálu; šperky, kožišiny,
pistole, nože vedle ústric - bazar. Shluky. Povyk. Hádky. Židé
snažící se mluvit italsky; Italo'vé nabízej ící své zboží lámanou
židovštinou.
Proklínání
v obou jazycích. Hraj ící si deti. Flašinet s uvázaným ptákem, tahajícím
z krabicky žluté planety;
opice šplhaj ící do oken, aby vybraly cwtíky;
gramofon vrískající nejnovejší písen kantora Rosenblalta nebo Carusa. Z otevreného okna v Hester Streetu proudí kadence dokonale hrané
sonaty Bedhovenovy.
To hraje dcera poulicního obchodnika
Herrschmol1na.
On vykrikuje:
»J a,blícka, jablícka!« a poslouchá
dcerinu hru. Na Delancey
Streetu me' zanechával
múj holic
zpola namydleného
na židli, odbíhal '00 pozadí krámu a tam
kázal svému synovi, že se necvicí poctive. Tento syn byl Max
Rosen, proslulý houslista. Rucní 'vozík a bazar jsou poutem
pojícím Italy s židy. Chci ríci jedním z pout; druhým jest
loto: Italové maj í rádi maso z cerstve poraženého dobytka a
to dostanou u židovských rezníkLI.
Jsouce tlaceni k severu, objevili židé pustiny Brouxu. Lékari
jim radili, aby tam bydlili, jsou-li postiženi souchotinami. Oni
znicili tamejší krásné lesy a vystaveli tam ohyzdné cinžáky,
vybudovali novOu Hester Street na míste, kde byl park. Ale
vybudovali také mesto v místech, kde bývaly jen skály a bažiny. Divadla, synagogy, ústavy, nemocnice, továrny, herny a
jiné domy. Tam dnes žije generace brouxských
žid-u, zcela
odlišná od židu z 110'voyorského východu. Jeto
druhá židovská
gcnerace, se všemi vnejšími
charakteristickýmí
známkami bez
plnovousu a knírú, hrající baseball, milující zápasy, generace
obchodních cestujících
v cistých košilích, s bílými nákrcníky,
v kloboucích derby a v nažehlených kalhotách. Ženy jsou elegantní a statné, s bílou pletí, dlouhými nosy, pokryté diamanty;
sociální pracovnice,
herecky,
agi-tátorky
a recnice, tanecnice
moderních tancú. N emaj í nic z barvitosti a z cností svých vousatvch a parukatých predkLI a mají Il'e!co nerestí vlastní výroby.
Ale koupaj í se c<J,to.
Tretí generace sídlí nyní na Riverside Drive. Broux se jim
stal »prí1iš iiclovským«, ÚUIáiill ~e k »Drive«. A protože Drive
tehdy ješte cho'val p()cily vyjadrované
mnohou výstražnou tahulkon v H arlemu a v nekterých
cástech Gramercy
Parku
»Židum vstl1;l zakázán«, udelali židé to, co udelali kdysi v Lake\\"oodll a v N ew J ersei. Pred mnoha lety prišel N athan Straus
do lakewoodského
Hotelu, aby ztrávil nekolik nedej v tomto
ponekud exklusivnÍm
zimním útulku. SpráVce mu rekl: »Židé
nejsou pripušteni.« A N athan Straus vystavel zrovna \'edle hotel
jenom pro židy. A v nekolika letech zatopila toto místo sta
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malých i velkých »košer«-hotelu.
Co se stalo tomuto místu
chráncnému
tabulkou
»Zidum vstup zakázán«, je fakt historického \JÍznamu. Domorodci dosud této zmeny nelito'vali. O poslcdních vánocích se pyšnila židovská vlajka na, rqhatku obecního vánocního stromku na lIain Streetu. Ano. Totéž se stalo
Driven; zde \'ystaveli cinžáky. Už to dávno není Riverside Drive
(= korso pri rece); je to Židovské korso. Za nekolik let driveská generace, velmi zamcrikanis.ovaná,
generace Glockmanu
v posledním období »Bellu«, opustí Dri've, aby se vrhla jinam,
protože jí Drive bude priliš židovský. J\1nozí už mluví radeji
o svých residencích
na Morningside.
Východ a cást Brouxu
chodí do synagog, kde se modlitby konají v reci hebrejské.
Ibrlem chodí do synagog reforll1uích, kde na ktlru zpívají ženy
a hraje se na varhany.
Drive navštevuje
temply, kde jsou
vyl10lení rabini doktory amerických teologických semin~ru.
Dosud yšak jedine kulturní
hodnoty prišly z novoyorského
východu. Muži a ženy, kterí prispcli svým dílem k americkému
myšlenkovému
bohatst'ví, k americkému
písemnictví,
k americkému odboji, k americkému
umení a k americké hudbe,
vyšli z East Side - pristehovalci
vyznacující
se dosud svým
idealismem. a potom první generace.
Nechci tím ríci, že by si clovck ve špinavých ulicích východní ctvrti musil raziti cestu zástupy geniiL Vecer, když se
zavrely továrny a malé dílny, západ Tretí a\'eflue od Canal
Streetu k 32. ulici - když se z pout textilních továren propouštejí tisíce a tisíce lidí, vypadá to, jako by posláním Izraele
v Americe bylo opatroVati kalhotami, kabáty a župany ostatek
obyvatelstva
tohoto kontinentu. Ale nebýti židu, byly by v Metropolitan
Opere zalidneny jenom lože a horní· galerie. Lože
boháci a galerie Italy o italských \'t'i~erech. J eštc do Carnegie
H a\lu a Aeolian Hallu na nekterý dobrý koncert a možná, že si
už nebudete mys~t, že zde neznají nic ncž hon na dolary. Uvidíte tam mnohého hocha nebo &vce, o nichž si pomyslíte. že
by svých dolaru mohli pOužíti zpllsobem praktictejšim.
Ve skutecnosti jedna "ec nevylucuje druhou. Což nebyl Jehuda
ben ITalevy "elmi praktický muž a pri tOm velký básník? J\1oscs
l\[cndclssohn, :Moiše Dcssauer, byl bank6r, úcetní a filosof, jehož
dilo »0 nesmrtelnosti
duše« bude žíti déle než sláva jeho syna
Felixe. A tl1nOllÝ dnešní velký básník slucuje obchodní zdatnost
s umcl1lím.
Jiný omyl je domnenka, že mezi žicly je pocit pospolitosti.
Ve skutecnosti
žijí židé, zyláštc 'vystehonlci.
v národnostních
skupinách - rumunští židé v jednom okresu. ruští 'v druhém,
polští v tretím atd. zidé nemectí ~e peclive isoluj í od ostatních.
Jeden tu má nechu[ k druhému pro jeho zvláštnosti a. všichni
mají nechu[ k .žídllm nemc.ek);m, predevšim proto. že vládnou
verejnými
institucemi,
sirotcinci,
nemocnicemi.
dobrocinnými
ústavy a Vzdelavacím spolkem, a proto, že se dívají na ostatní
s patra. Než Amerika vstoupila do evropské \'álky, stranil každý
žid té zemi, z níž se pristehoval. Nemecký žid nemohl odpustiti
židu ruskému jeho úspešný výboj v obchodu textilním a plodinovém. Nyní se na ne mrací pro jejich cinnost politickou.
Za duvod uvádejí, že ruští židé nil;:í »dobrou povest« žic1lt svým
socialismem
a, bolševictvím.
\' politice se nemectí židé pi';držo'vali vždy strany sihlejŠí.
Jak výlucné dovedou být ruzné národnosti, o tom s\"~'dcí fakt,
že ve všech židovských casopisech dohromady je zamestnán jen
jediný rumunský žid. Všecky ty casopisy jsou totiž v rukou
ruských židu a jen tu a tam je nejaký žid polský nebo halicský.
Jeden a plI! milionu židi'1 celého sveta v jediném meste! Glockmanové v ruzných sta,diích vývoje; pulci dorustající na žáby a vice versa. Na všech životních
cestáeh spojení se zemí
v dobrém i zlém, formuj ící a formovaní,
ztrácej í své barvy
(jež nepadnou 'vždy na pi'tdu vyprahlou),
prozpevující
v reci,
již si osvojili, zpusobem té, již zapomneli, usilující prizpusobiti
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staré tradice novému životu - otcové dívající se na syny jako
na cizince, jimž rozumejí jen zpola, s nimiž však nikdy nesouhlasí, otcové toužicí, aby se jejich deti zamerikal1Jisovaly, ale
bojící se, že no"é nebude nikdy lepší než staré, a podvedome
doufající,
že nová vlna antisemitismu
zachrání jejich rasu od
asimilace.

Literatura

a umení

J os. Kodícek:

Generace skoro nalezená.

I

stalo se jednoho dne, že jsme se ráno probudili
v posteli a docetli se, že jsme docela, nebo skoro mrtvi.
Promnuli jsme si oci, sáhli si na celo a ohmatali údy.
Nezdálo se nikterak, že by tomu tak bylo, ale prosím
vás: v uších ješte dLll1ela válka a v zraku se trochu
jiskrilo jako vojákum, kterí po pet let byli zamestnáni
svým remeslem a ted se vrátili do území, kde svítilo
zlato nových bohácu, sláva nového státu a gloria zbohatlíktl nové myšlenky. Neco podobného se dálo i druh)'m vojákum: zatím co tak trochu prece pracovali na
»novém svete«, prišedše dOmtl, uznamenali, že jiní to
byli, »kterí ukuli novou zbroj, nov)' rád a porádek.«
Oni v zákopech zaspali dobu, kterou uzákonili ti, kdož
ji nedelali. Noví zákonodárci, nic naplat, nová hierarchie spolecenských, hospodársk)'Ch i mravních hodnot.
Jak lze se diviti malému ustrnutí, jež se nás na chvilku
zmocnilo? Ale dríve, než jsme složili ruce v klín, jsme
poposedli a zkoumali mlcky svou vinu, trpelive naslouchajíce.
dolehly k nám hlasy, jež se nás t)'kaly: predválecný individualismus,
kubocívilismus,
vitalistick)skepticismus, neschopný víry v hodnoty nadosobní,
malomeštáctví
s nadmÍrou
intelektualistické
kriticnosti ... U sta hrOmtl, to neco znamená. Nová orientace zmocnila se nové generace, jejíž silou jest diktatura lásky, »nová silová uzlište moderního života ve
svete proletárském«, víra sociální, jíž my nejsme schopni nikterak. K tomu však, zatím co mírnejší skupina
o nás laskave mlcela, pristoupil ideolog družiny nejradikálnejší, jenž dovodil ve vecech osobních, že na pr.
Spála již dávno patrí do Jednoty Výtvarn)'ch Umeldi,
o níž jsme meli mínení nevalné, že Josef Capek je továrnana
obálky, Karel však že je na úrovni Haise
T)'neckého, Hofmanovy kulisy jsou nejhanebnejší e.'pressionismus, o druh5'ch ani nemluve. ZáhadllSm zptlsobem vY11at trochu Ir remlicka, ac prece nejklassictejší
z nás. Ostatek je malomeštácká reakce, jež tupe nechápe všechny krásy sveta, purismus, jazz band, kino,
sport, Cerníka, Nezvala, Honzla a Chaplina. Toho
bylo mnoho; byli jsme opušteni a propadli mezi židlemi. Nebot starší generace, nehledíme-Ii ke K. St. eumannovi, který syého casu propujcil všechen svuj temperament a lyrický zdroj myšlenkám, jež jsme prinesli,
nenalezla pro nás ješte vlídného slova. F. X. Saldovi
a Ant. Sovovi málokdo se zdál tak bídný, jako na pr.
Capkové, Taussig, já. A tak se stalo, že soucasne
s Capkem a Durychem jsme vyslovili slovo o »ztracené
generaci«, jež od brezna jaksi viselo ve vzduchu. Nyní
se o nem vyjádril dvema projevy mluvcí jedné cásti
nejmladších, p. Fr. Goetz (v 6.-,.-7. císle »Hostu« a
»Prerodu«)
a vizte: generace, která takrka prestala
existovati, byla jím nalezena ve forme, proti níž už
lze jen málo namítati. Diskuse, jež bývají tak osudné,
ukázaly se jednou i plodn)'mi. Stacilo vysloviti otázku,
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Jby samocinne se ozvala odpoved. Priznávám rád, že
ne-Ii zcela správná, tedy aspon vážná a dobre mínená.
Pan Goetz usnadnuje
rozhovor O generacích o »sporu«, nebo dokonce o boji nelze, myslím, dobre
mluviti - predevším sv)'m dobrým poznáním o neurbtosti a težké definovatelnosti
pojmu »generace«. Filosofické a pomocné snahy precházejí v ruzných barvách a jemn)'ch odstínech do sebe, delítko vekové casto
nerozhoduje, v generacích samých bývají celé protiklady. Jaké zmatky mtlže privoditi' snaha o generacní
zatrídení, ukazuje na pr. prípad Otokara Fischera, jenž
v predposledním císle »Kritiky« sám se hlásí do »ztracené« generace a odríká se svého dlouholetého druha
a I}rického ucitele Theera, své dlouholeté methodické
spojitosti s Arne Novákem, ackoliv by ho náš vývojOV)' cit zaradil spíše pre d Theera, nejen blíže ke generaci let devadesátých, ale prímo k bezprostredním
žákúm Vrchlického. Tak k nám mluvil akademický romantismus jeho zpevné, zcela subjektivní lyriky. N emýlím-li se, byl to sám F. X. Šalda, jenž kdysi popíral
samu existenci generace let devadesátých, této nejvyslovenejší generace našeho literárního v)·voje. Naše
nedúverivá zkoumavost smeruje dokonce k vedomí, že
casto o skupinn)'ch a generacních sympatiích rozhodují
náhody a malé zájmy. Hnací silou nebývá jen umelecké a filosofické presvedcení, ale i púsobnost statn)'ch
vrchních cíšníktl. O generacích jako organismech lze
opravdu mluviti jen v nejvetší šíri, casto spíše citem
než vedecky presnými delítky, rozhodne však je nutno
bráti v úvahu co nejvetší míru složek, které generaci
utvárejí. Nemtlžeme se spokojiti tedy delítky tak vnejšími, jako jest stárí, nebo formálne i volný verš, pod
jehož heslem byl utvoren (z prosté nemožnosti získati
nakladatele) Almanach na r. 19 [4, který tím znacne
utrpel na svém manifestacním rázu, nebo spolecn)' hoj
v té ci oné kulturní otázce, nebo dokonce pomer k jedné
osobnosti, jako jest Šaldove, která nemá pro všechny
takové osobnÍ" závažnosti, aby se podle ní delily V)iVOjové tlaky doby. Jest v pravde nutno, aby se brala pudem i poznáním míra ze složek nejnhnorodejších:
z fjlosofické orientace, pokusného
ducha
formového,
z okruhu, šíre i výše citov)'ch, sociálních, thematick)'ch
z,\jmu, z výrazu slohového, ze zpúsobu prednesu, z 01'ganisacní a polemické morálky, z navazování na rtlzné
predchudce, ne na konec snad i z prostého zptlsobu
životního te.mpa, samého fysiologického
a eroticky
soukromého rázu jednotlivcll. Casto je pro generaci
príznacné, libuje-li si vetšinou v absinthu nebo ve sportu, v genialite ci v porádku, v myšlení ci 'skutcích. Zde
nemohu p. Goetzovi nevytknouti, že opomnel ve svých
generacních cláncích, zmiJ'íuje se o filosofii a sociologii,
podškrtnouti nezvykle silný, odborný zájem predválecné generace o umcní v)'tvarná. To není nic vnejškového a náhodného, jako nebyl náhodným pro generaci devadesátou zájem o vedy prírodní a otázky náboženské. Nebot výtvarné umení bylo precl válkou
prvotní hnací silou umeleckého dení. V)'tvarnictví
bylo vcele v)'voje a položilo celému umení otázky dosahu zásadního, radikalismu nebývalého. Vedlo nejprudší útok proti impressionismu a naturalismu, první
zbavilo umení pochybné prestiže
tradicních
chef
ci' oevrtl, první postavilo problémy svébytnosti každého
umení, instinktem nove formulovalo otázky casu a prostoru. Picasso, kubismus a ostatní výtvarné smery
byly této generaci pred Bergsonem a prede vší ideologií. Formov)' zápas v)·tvarn)' vedl teprve k formovému
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hledání literárnímu a z obou vytvorily se zásady
derního divadla, jež osobností Hilarovou jsou d
uskutecnovány v cele evropského divadelnictví.
skoro ríci, že bez výtvarné orientace nelze nikoho
raditi v tuto generaci; tak význacn)' byl výtvarn}' t
tohoto období; nelze úplne specialisovati;
kde neh
smysl pro nejvýraznejší projev nového ducha, neh
proste tento duch sám, nebo byl kusý a nejist),. No
smysl výtvarný musil b),t patrný i tomu, kdo byl jin
v)'tvarnictví cizí. Proto nelze v úvaze o tomto oM
oddeliti od literátú to, co znamenal celé její duchov
povaze Kubišta, J. Capek, Špála, Filla, Gutfreund, ja
duch vyvrel ve skvel)'ch nábezích architektury Hofma
novy, Janákovy, Gocárovy, žel nedostatecne vyžit)'ch
jak se pripojuje k tomuto duchu K. H. Hilar. ?\ena
budeme sytého obrazu, opomeneme-li techto slož
Vždyt nejde o ideologii, literaturu, malírství, hudbu
nýbrž o jednotného ducha, který se životne uplatlí.uj
a v život pusobí.
Pan Goetz velmi laskave uznává, že byla to »ztra·
cená generace«, jež položila »základy hodne hlubok'
a pevné, na nichž v I a s t n e rostlo všechno další ume
nÍ«.
emýlím-li se, priznává se to poprvé a mohli bychom se spokojiti tímto názorem, který je v),težkem
naší otázky. A treba nejde, jak jsem již jednou vymezil, o zásluhy jednotlivcu, o než se nechceme ucházeti, prece není nepoucno se ptáti, jak a kde byla predválecná generace >;prekonána«, jaké nové myšlenky filosofické, nové formy životní, nové výrazy umelecké,
nové rozlohy životní k ní pristoupily. Byla by marna
a bezvýznamna detinská polemika o tom, koho z cizích
umelcu a theoretiktl »prinesla« predválecná generace.
Pan Goetz sám nemtde' jmenovati skoro nikoho od
l\pollinaira po Birota, od Rimbaucla po nejmladší, koho
by nebyli uvedli »ztracení«. Tvrdí jen, že mladí šli ke
zclrojt1m našich inspirací bezprostredne.
To je ovšem
sporné a nedokázatelné, mimo to však i nevýznamné.
Dtl1ežité je, že »inspirace«, ostatne velmi pozdní, nebot
formální projevy byly s cizími namnoze soucasné, nebyly nikdy takové váhy, aby vedle nich nemohly svézákonne ptlsobiti osobnosti »inspirovan)'ch«. Toho nelze
o znacné cásti nejmladších ríci: »inspirace« u nich pre\'ažuje vlastní sílu osobností a stává se nezakotvenOll
nápodobou.
Osobnosti V! einerova, Capku, Taussigova (také Šrámkova, jež sem patrí). Durychova, osobnost dnešního v)'voje pí. Pujmanové-Hennerové,
jsou
nesoumeritelny s labilitou vetšiny nejmladších, mezi
nimiž, jak jsem ve všech posudcích vytkl, lze vymeziti
W olkrovi, Vancurovi, cástecne i Píšovi osobitejší postavení. Otázka jest: v cem šla nejmlaší generace nad
clílo l. 19I4? Pan Goetz odpovídá: »vydohývala v poesii, topící se ve strojovosti
a mechanicnosti, znovu
prrtVo cloveku«; »ten v i c h l' I i d s k O s t i, jenž clJ'·še
z díla Jirího Wolkera, ta jtÍ10 nová lyrická melodie, tI
oproštené kouzlo nového prolínavého básnického obrazu, nemohla vytvoriti generace intelektualistu a skeptiku z let 1914, poncvadž jí k tomu scházely všechny
predpoklady: predevším víra sociální. K. Capek - ve
S\'5'ch dramatech nedával víc než príkrou k l' i t i~{
u
ID C Š (á c tví - nikdy se mu clílo nerozzpívalo v prímé opojení životní verou, nadejí, jistotou nové Zlvlltní
krystalisace - pikdy nepristoupil k životu tak be7prostredne, nikdy se do neho nevnoril s takovou zrovm
núboženskou vroucností, jako \iVolker ci IT ora;« »p r oj i cl š te n í schází.«
Nem)'lím-li se, j~ou tyto kritické
námitky skoro již okrídlell)'m slovem zúsaclního po-
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meru nejmladších ke gelieraci »ztracené«.
Uznávám
jedinou námitku, u p. Goetze nevyslovenou, naopak poprenou jeho odmítnutím mar.'ismu:
námitku p o I it i c k o u. Kdo z mladých je politicky komunistou, má
právo predválecnou generaci odmítnouti jakožto n ek o m u n i s t i c k o u z hlediska upevncného svetového
3. hospodárského
názoru. Nebot nejsme - ovšemž('
z nedostatku odvahy - komunisty.
Radikálnímu ko111unistovi, jemuž jde o revolucní premenu lidské spolecnosti, dávám právo, aby odlOžil hledisko umení pred
\'elikou aktualitou svého bezprostredního cíle a aby mu
každý nekomunista byl necím polovicatS·m.
Ukázal
jsem v cyklu clánku o obecnosti umení na nesprávnost,
plynoucí z uplati'íovúní marxismu na umení; dovodil
jsem, že revolucní básník má bS,ti dnes, je-li uprímnS',
hlavrie národním hospodárem a agitátorem strany;
priznávám mu však právo, aby nás zavrhoval jako duchy nerozhodné a chce-li, neprátelské. Nikdo jin}' však
lle-i11l1Že
bS,ti z hlediska »prolidštení«, »sociální víry«,
»vichru lidskosti« s dí lem tricátníku hotov jako s dílem
»skeptikllv a intelektualistll«. i\c-li nechce se v umeJeckS'ch soudech spokojiti hesly a krátkodechS'mi, poyrchovS'mi delidly.
O neschopnosti k víre sociální jest možno mluviti
jen tam, kde vnitrní rozloha myšlenková k této víre nedostací, nebo kde duch a oko bylo slepé, nebo cit a
z neho plynoucí vule po zlepšení spolecnosti ukázal se
tvrd~'m a kornat~·m. tntelektualista jest ten, jehož duše
jest mrtva a rozum, jsa neschopen pohnutí hlubšího
se-be, ji umrtyil. ~Tení však intelektualistou, kdo celou
bytostí obsáhl stejné rozlohy živ ta, soucitu, pohnutí
jako »soci[Llne verící« a prece postupuje dále a jinam.
~ení intelektualistou, kdo pojal v sebe stejné pohnutí
spolecenské, ale z hlubokého, velkého videní lidského
života poznal, že víra sociální není vším a že nereší
všech otázek. (i\. k temto otázkám smeruje.) Skeptik?
Skepse je z nejheroictejších hnutí lidských, v ní mllŽC
bS,ti více sebeobetování než ve »víre«, není-li jen vysuš ností clovekovou. N eciJ1te prece z víry. a predevším
30ciální víry, básnické privilej; jest jí casto možno lacineji dosíci než skepse, která bolí a která obsahuje casto
vetší rozlohy lidského i spolecenského utrpení než sociální »vichr«. Jak snadno by bylo možno býti verícím,
jen být o neco méne zodpovedným, jen méne videti,
práve tvrde narážeti na hranice spolecenských schopností clovekových. Necinte ze sociálních básníku hodné a pokrokové Fridolíny. jako ciní katolickfl obec
hodné Fridolíny ze sV~'ch verících. Zmerte jen, kolik
kdo ví o lidském živote, nehot mnoho vedení jest mnoho
bolu a lásky a službou clovecenstvu.
Jest ostatne nepravda, že by na príklad v díle Capkll, kterí nejvíce naražejí na tyto vS,tky, nebylo takového »vichru lidskosti«
jako ve Vlolkerovi. Jev Shawovi méne »vichoru« než
v p. Nezvalovi nebo Seifertovi?
Jak snadno bychom
byli vichornatejší, kdybychom byli pohodlncjší. 1\ nc·
pochybuji, že posledních
deset stran
»Krakatitu:<
má víc »prolidštení«, vroucnosti a také více umení, než
l'ásne Horovy.
Nikterak: doprejme casu všem, nejmladším predevším. Bylo by smutné, kdyby dnes ci zítra se mezi nimi
nezrodil básník neepigonskS'. Avšak schematická hlediska sociální víry mela by hS,ti prohloubena merami lid·
ského poznání, jež nemusí jíti cestou, vyznacenou obec··
n~'mi hesly. Pak se snad z tohoto hlediska pozná, že
sDolecné tendence jsou menlivé. Co však trvá. že jest
síla a vidcní básníkovo, ohsáhl-li neco ze s1«ltecnost:
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uolly, ješte zápasící, jež nezrodila ješte cloveka novélm.
A pozná se snad i to, že príštího cloveka nejvíce pripravuje ten, kdo po svém a ze svého hledí odhaliti nejširší a nejhlubší prostory cloveka jsoucího.
Domnívám se, že ztracená generace rozšírila okruh ceského
vedomí, že její myšlenkov{t nedostatecnost v nicem nebyla prokázána a že jest konec konctl stále v pocátcích
svého díla. vývoj jí nepredešel, ale ona je stále z d111ežit)"ch, ne-li hlavních, utvarecu vývoje.
F. 5lrowski:

Pierre Hamp a lidská práce.
(Z knihy:

La Renaissance

littéraire

de la France

contelll[loraine.)

Picrre Hamp muže být v prítomné
chvíli úplne spokojen.
Pravda, osud, který až dosud zdolal vždy pl'imostí a úsilím s\'é
\'llle, neušctrí ho ješte všelikých zkoušek: co by to také bylo za
život bez nich? Ale dokázal aspoií, co si predsevzal: jeho dílo
je znám) po celém svctc; všude se naslouchá jeho hlasu; jeho
myšlenka zaj ímá, poucuje, pobádá. Ackoliv patri k jedné strane,
\ šechny strany jdou ochotnc za ním. Ac Jeho dílo je odboll1c
technického rázu, 'všichni, i ti, jimž specielní otázky urcitého
métier jsou velmi vzdáleny, ctou s nadšením jeho studie. Jako
~piso\'atel vynucuje si pozornost a zacasté i obdiv pres patrné
a do ocí bijící nedostatky slohové. Vše to je nejplncjšÍ merou
z<~slouženo. To proto, myslím, že je pravý muž a Francouz;
proto, že jeho srdce obepíná nejušlechtilejšímí
city lidského sVcdomÍ vše, co vidcly jeho oci (které byly oI:ima delníka dríve,
než se staly ocima pozorovatele);
jedním slovem, Pierre Hamp
je právc Pierre I-lamp, a proto postupuje tak rázne v životc,
;·;ahrnován sympatiemi a úctou.
Hampa objevila v casopise la Renaissance
politique
e t I i t t éra i r e paní Daniel I.esueur, spisovatelka, jej íž žha'\'á
;u'ast na skutecném životc byla dána i jejím povoláním autorky
i jejím hlubokým a úcinným soucítením se vší lidskou bídou;
vedle své znalosti lidí mela také jakýsi dar divinace,
prýštící
z nadšení, jež jí pomohlo odkrýti talent dotud úplne utajený
a ukazovalo jí v neznámém, nebo témcr neznámém spísovateli
spolupracovníka krásného budoucího díla.
Takto o nem psala ješte pred válkou. v kvetnu 1914: »Pan
Pierre Hamp je v úplném právu, napsal-Ii. trebas s jakousi
pohrdaVou drsností: »J e zcela v porádku. povedou-Ii se líterátoví
jeho zamilované loutky; sám mt'He být jednou z nich. Ale zobrazit duševní život delníku? Ne. Tento svet mu je uzavren na
sto zámku.« Píerru
HampovÍ je zato vlastní. Obdobamí stejných zažitkll. podobnostmí
puvodu, osudu, ci nejakým neodolatelným puzením? Nevíme. Nevadí. Svou podstatou í formou
nejsou jeho kníhy jen nejakým osvetlováním
života z vencí,
s výšky, odjinud, nýbrž tryskají
jaksi prímo ze sociálních ,L
praktických hloubek, do nichž nám dávají nahlédat. • 'ejsou malhou žíVota, jsou život sám. Ph jich cetbc nemyslíte na žádnou
kritíku, na žádné námitky, neptáte se, jsou-li v souhlase s n{:jakou autorovou doktrínou, mclo-li hy se j<·jích snažení dít snad
jemncjším
zpusobem, nedbáte, skytají-lí
dosti literárního ptt.
vabu a odpovídají-li
jemnému krasocitu, jak tomu je pravidlem
pri bežné tvorbe. Nejste už ctenárem, nýbrž chodcem v davu.
Nasloucháte spádu ne vet, nýbrž rycnému zvuvenÍ dclnické cínnosti, symfonií hlasu clovcka a hlasu strojll, které vytvoril.
Úžasný koncert! Podívná a prekvapující poesie prochvívá temito
pra'vdive realistíckými obrazy.« - Potud paní Lesueur. Dovedla videt a predvídat. Pak arci
prišJoa válka, zduraznující
dobro i zlo. smrt a život, práci a zahálku. Píerre Hamp se chopil znovu pera. Soucasn.e' s predmejeho myšlenka
získala na prllkaznosti a
tem jeho myšlení

i
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úchvatnosti.
oprávnenejší

Posudek z r. 1914 trvá,
než Vcera.

ba je dnes ješte mnohem

*

Chceme-li mluv:t presne o P. Hampovi, musíme ho znát, priblížit se k nemu, hovorit s ním. Autor »Kolejí« a »\"ítezství
stroju« proníká celé své dílo tak velíce SYOU osobností, že nelze
\'yložit knihu a npdbati cloveka.
Byl nejdríve zamestnán v potravinárství,
jako delník, podrízený úredník, sám dobre nevím; ncuvízl však ve svém krámku;
vystehoval se; pak se vrátil do svého kraje. Tehdy však už se
rozhodl, že ze své vrozené hystrosti vyt'vorí si dobrý nástroj,
syal tak zdatný jako byla jeho paže. Zacal se vzdelávat. Je žákcm Lidové university v BeIleville. Tam se naucil ucit se.
Promiiíte letmou odbocku. Je to kríž s tcmí lidovými· universit;:nli. \'yclíázcli
z ních mnohdy
poloucenci, trochu smešní,
trochu fanatictí, trochu nebezpecní, ale _ zkusili jsme to na
vlastní kuži - bez lídové university nebyli by méne fanatictí,
nebezpecní :l smešní; a pak. vedecký náter z nich záhy oprýskal
a opadal; byli zno'vu tím, cím dríve, maj íce nicménc na víc
trochu kultury, která nemuže škodit. Vedle nich se však vyskytli také jednotlivci, kterí dobre pochopili a dobre uložili do
pameti, cO se jím prednášelo; a pro tyto žáky mnoho bude odpušteno lidovým universitám.
Temto vniklo hluboko clo duše
. obetavé a bratrské
usilování profesoriL kteri se jim venovali.
Jen si poslechnete, jak mluví Pierre Hamp o svých ucitelích
a uznáte, že kdyby jiného nebyli dokázali než zušlechtit tohoto
ducha. neztratili svuj cas. A takové zprávy nemám jen od jediného Hampa, a neinformuji
se také jedno tranne.
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príležitostne
je formuluje),
je zbudována rada essayí o želez"
nicích, {) parížských tržnicích, o textilní výrobe atd.; sledujeme
vše, pril-rlíJ:ímc, nerušeni žádnou poucující methodou a pastaveni
pred opravdovou skutecnost, ví díme neblahé úcinky špatné strojové organisace a naopak zase, co výhad by prineslo sprá'vné prizpusobení nástroju
lidské ruce, straje práci, prostredku
cílltm.
Jako spisovatel je Pierrer Hamp mnohdy drsný, ulpí casto P1ríliš na pitoreskním detailu,' pak zas najednou upadne do abstraktností; mísí presná fakta se všeobecnými zásadami a 'pouckami,
pretíná náhle plynulý tok lícení. Postrádáme
proto u neho sevrenosti, pružnosti, úpra',nQsti, zkrátka toho umení, které konec
Koncu je nezbytnou podmínkou dobrého slohu; ale zato u neho
nenaj cleme ani ideologické premoudrelosti,
vyznaicuj ící samouky,
ani akademické suchopár11lOsti lidí s vynikajícím
vzdeláním. Jeho
spisovatelské chyby odhalují práve cenu jeho osobnosti.

*
Ríká se o nem, že je zásadový clm·ek urcitého presvedcení.
Jsem si tím v jeho prípade a zájmu zcela jist. Kdo chce jednat
a i jen myslet mužnk, neobejde se bez urcitých stanovisek a rD'zhodných zásad. Priznám se otevrene, že mám své: o problému
lidskosti, a národnostním
problému, a náboženském
problému,
ano! Ke všemu mám své stanovisko, tlrebaže usiluji ustavicne, abych se nestal ani jeho otrokem ani fanatikem. Pierre
I-lamp má své presvedceni, které podle zdání a vnejší etikety
se neshoduje s mým.
A prece cítim.

~e neodporuje

mým

zá<adám.

Vzkrisí nekdo v nynejší rozhár:l11é dobc 'v zájmu mladého,
dnes vohejšího
delníka krásné úsilí, které jindy pudilo »ucené«
sdíleti se s nevedomým lidem o vedení. ne o néjaké utrídené,
stranicky pristrižené, nýbrž o pravé životní vedení? Kdo vzkrisí
z mrtvÝch tuto mínulost a obohatí ji o své zkušenosti? Vy snad,
PetJe Hampe?

I když je se mnou v rozporu a citelne se mne. dotýká, neuráží mne ani mi nepusobí bolest: naopak! Pripadá mi vuci
mne jaka delník v tunelu, jehož motyka, prodírající' se s opacné
strany, setká se jednou s motykau jeho protejšku;'
nejsou to
dva mec", skrížené k boji; jsou to dv:-t nástroje života a pravdy,
které se dabírají pravdy a života s opacnÝch stran a sejdou se
jednou uprostred díla k 2polecné s'vorné práci.

Po Lidové universitc prodelal Hamp mnoho rozlicnÝch remesel, ne však už jako prostý dclník, nýbrž v postavení. které
ho sice udržovalo 've stálém prímém styku s dclníky, ale bylo
vlldlcí a umožnovalo mu obsáhnouti zrakem širší a plncjší obzor.
Válka ho zase naucila mnohému. Prihližel nicení, sám byl nucen
nicit; prihlížel opravám, sám znovu stavel. To ho utvrdilo ted
~adobro a navždy v tOlm, co bylo' jeho vrozeným posláním i dobrovolnc prijatým závazkem. Bude hlásat nutnost, aby se stayelo znovu - bude kazatelem práce.
Nikoli však neinteligentní
a ciste fysické práce:
»Delníksoumar s bremenem na zádech musí zmizet -« napsal. Prohlašuje velmi dthaznc nutnost lepších stroj li, dokanalého náciní. Ne
však proto, aby tím vLJle, snaha a láska k práci doznala újmy:
»Sociální síla práce se nezajistí bezvadnou mašinerií nebo Importem praco\'llíeh sil. V práci je duše; seslabit ji znamená porážku Í'railcie Francií samotnou.« Sní a »vítezství stroju«, aby
práce byla úrodncjší, v)'nosncjší, dllstojnejší
lídského intelektu.

Dobre vycituji, že nedávaje vlády nad sebou formulím svého
prisvedcení,
Pierre Hamp se staví stále na 'nejlidštejší
a nejušlechtilejší
stanoviska.
Praví kdesi: »spravedlnost
bez pošetilosti není dokonalá«; važme si té pošetilosti!

*

Není úchvatnejší a spolu utcšenejší
cetby nad stránky, kde
Pierre IJamp lící zpustošená území a úparné 'úsili vrátivšího se
obyvatelslva. Má velkolepou zásadu: "Zrícen.ina je hrozná, pokud ji l1echát~ v klidu .. ' S hlediska práce troska není neštcstím,
nýbrž surovinou.« Vyžaduje energicky a bezohledne nápravu zlocinLJ, jichž se Nemci dopustili na. strojním zarízení ve Francii,
a které popisuje s dcsivou presností. Ale 'ví dobre, že i vítezný
národ nemLJže žít z reparací a práce Piremožených, a nesmí propadnont tomuto bludu, nechce-li být vítezem
docasným. Vítezství je vždy jen v nás samých, ne v poraženém nepríteli:
,,"íce nám prospcje spolehat se na vlastní radostnou sílu, než
n" jeho zkrušení.«
Na techto principech, raztroušenÝch celau knihou ('Hamp jen

Hamp žádá, aby delník pracoval ne z radosti na praCl a výrobe, nýbrž aby práce povznesla jeho svcdomitost a inteligenci.
Jedna z námitek mého presvcdcení proti prepjatým a tyranským
formám sociální organisace je, že se v nich s lidskou bytostí zachází jako se strojem nebo ještc spíše jako s rostlínou. Rastline
stací, má-lí vzduch, svctlo, dobrou pudu, do níž zapouští korínky: 'Vydává automaticky
své kvety a plody - a je-Ii v síle
a dostane-li se jí dobrého ošetrení. zacne každým rokem znovu.
Casto se soudí, že se lidská dokonalost mliže na to omezit. Ale
lidská rostlina má sama vyt\'áreti neb
aspoií. udržovati sv lij
vzduch, své svetlo a svou pLJdu. Je mimo »prírodní« prírodu. Je,
možno-Ii tak ríci, dítetem sebe samy a svého úsilí. .T ejí bohatství
ne-tk'ví vne, v sociálním ne-bo fysi . 'm prostredí;
je-jí bohatst,'í je v ní samé. V pravde ana pretvárí prostredí dle svéha
vcdomí a svedomí. A jejímu svcdomí pl':íve je nutno Pirivádeti
ži"'né potraviny.
Promilite,
Pclre Hampe, budu-li vám cítovati svatého, jako
kdybych mluvil s kazatelny. Však u'vidíte, že se shodneme, vy,
svatý i já: »Celý vet, píše svatý Frantíšek Saleský, nemá tolik ceny jako jediná duše a duše má jí zase jen tolik, kolik
jcjí rozhodovánÍ.« Dohaduji se snad správne, Petre Hampe, že
milujete-li 001Jet,LVesvou Ze-111,lidstvo, sociální spravedlnost, jste
pr",sve!c~cen, že vše to nemuže exístovati plne a dokonale bez
plnosti a dokonalosti vlastní osobní ceny; nazveme ta pravým
jmenem duchoVní ceny lidské bytosti. Ale co skytá lepší
potravy duchovním hodnotám než práce?
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Bro ad c asti ng.
Radiotelegrafie
a mnohem vice radiotelefonie
stávají se ode
dYou, trí let nejzajímavejšimi
a nejpopulárnejšími
zjevy moderního života v celém svete. Težko bylo by uvésti technický
objev, který by mcl tak epochál11Jí d1usledky, zaujal rázem mysle
tak širokého publika a stal se predmetem denní potreby, jak
temu jest na pr. s radiotelefonií
v Americe nebo v Anglii.
Uvádí-li se kino a jeho obrovský roimach nebo rozvoj l~tectví
u srovnání s radiofonii,
nevystihují
se tím veškeré možnosti
radiotelegrafie,
která jest všestrannejší
a zabírá vetší okruh
lidského snažení: kulturu, techniku, prumysl, obchod, po,litiku,
finance, bursu, divadlo, koncerty, sport a dopravu, lékarství,
meteorologii,
zpravodajstd,
kino atd. V rozsáhlé casopisecké
a knižní literature
všech jazykll, venované
ra,diotelegrafii
a
broadcastingu,
nechybí
již témer ani jediný záhyb lidského
úsilí a práce, který by nebylo možno U\'ésti v souvislost nebo
prímou spoj itost s radiotelegrafii,
»\\Tireless crazy« - bezdrátové šilenství - zurí již od 4 let
v Americe, která v rozšírení broadcastingu
má primát. 1,500.000
jest cifra, které dosáhl pocet soukromých
prijímacich
radiostaníc ve Spojených státech, nepdcítaje v to nescctné aparáty
pro verejný poslech \"C školách, YCrejných mistnostech, na bursách a pod. Americká radioindustrie
má dnes vedoucí posta\'ení,
pokud jde a výši rocního hrubéhO' zisku z prodanÝch radiotelegrafních
zarízení. Lonský rok vydalo obyvatelstvo Spojených
státu 350,000,000 dolaru za radioaparáty,
a americký
radioprumysl
handicapoval
tak prosperitu
ostatních
prCimyslových
odvetvÍ, dokonce i klenotnictví a prumyslu hodinárského.
Anglie
nezustává v radiofonii pozadu a vykazuje dnes nekolik stotisíeu
prijímacích stanic. Každé vetší anglické mcsto má svoji specielnÍ
vysílací
broadcastingQ\'OU
stanici.
maj icí 'v radioamatérském
svcte zvuk broadcastingových
primadon, Rozezvucí-li se unisono
londýnské stanice - all the stations - spojené s mikrofonem
umísteným
v královské
opere nebo na banketu koloniálního
institutu, kde mluví na pl-. vévoda z Yorku nebo nekterý britský
ministr. najde se v Anglii, v Evrope i za oceánem tisíce radioamatérlJ, kterí v p:resnc udanou hodinu ladí své stanicky na
vlnu 350 m a bratri se s oby'vatelstvem Albionu. Také Nemci
poskytují
dnes eVlopskému broadcastingu
všechny prednosti a
nedostatky svých radiofonických
produkcí, ucené, duklí\dné prednášky, dokonalou bursovní evropskou službu a cokoliv chcete.
Francouzský
broadcasting
poskytnete si nejlépe z nové stanice
C1ichy v Pariži, malinesský cariJlo'llJ uslyšíte v brusselské stanici (prosÍ1n, zapnete 30. cervna mezi ZL a Zé!. hodinou délku
vlny Z50 m), Shakespearova
BenátskéhO' kupce »zahraje« vám
Birmingham,
anglicky naucí vás londýnská stanice zLo (vyucovací hodina pouze 10 sb) a $vejka precte vám p. Dobrovolný
ze Kbel ... V londýnském taxi p05lechnete si v j Ízdc hursu a
»prectete« mluvené noviny, v Chicagu pripojíte se k 50,000.000
posluchacu
broadcastingové
relci nekteré významné
osobnooti,
která na pr. bude kandidovati
nebo agitovati v príštích presidentských volbách nebo súcastnite
se radiofonického
zatýkání
a recherchÍ, které p,ri ohromném
rozšírení
stanic v Americe
fungují, s nejvetší jistotou, Doporucuje se císti americké 1000/01
Radio-Magazines,
které na nekolika tiskových arších velkého
formátu sdel'í se ctenárem možnosti radiofonie. pocínaje radioukolébavkami a konce dorozumcním
s lIIartem. Londýnská policie poucí vás, jak se ridÍ radiofonicky doprava na nejfrekventovanejších místech Londýna a Nemci dodají literárne zpracovaná temata »Radio a ... « Spisovatelé najdou nové zamestnání,
clovedou-li podle recept II radio-režiséru
psáti radio-romány·
a
r.1ohou je po vecerech recitovati na pokracování. Koncertní pevci
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mohou se dáti doprovázeti haut-parleurem,
který. prenese zvuky
orchestru umísre'ného ve znacné vzdálenosti,
a last not 1cast,
radiointerview
zatlací novinárský interview, ponevadž jest živý.
Neprehledná jest rada a výcet možností radiofonie. A není to
pouze zábavná stránka, kterou radio vykazuje. V kompendiích
broadcastíngu
zle se docísti o významu radiofonie pro lékarství,
které pocítá s posloucháním tepu srdce na tisíce kilometru, hornictví pocítá s radiofonií jako zá.chrannIÝm prostredkem v dolech,
námorník
neobejde
se již dnes bez radia, zemcdelec dá se
zavcas zpraviti o meteorologických
prognosách p~áve tak, jako
financní kruhy dychtivc ocekávaj Í radiové zprávy o pohybech
na sVetových bursách. Církev pocítá s rozhlasem náboženských
kázání, stát s radiopublicitou
duležitých státních aktu (parlament) a osvetovou !Cinností.
Máme již vlastní broadcasting,
zatím malý, který po oclstral,cnÍ vnejších prekážek a dokoncené legislativní úprave radiotelegrafních otázek jest schopen plného rozvoje a bude míti dost
práce, aby se ptriradil k svetovému broadcastÍngu.
Technicky
to pujde. Inženýri a odborníci jsou tu, výroba trebas v zacátcích
už exístuje, interes jest velký a široký. Doufejme, že za rok
bude pražská stanice míti své jméno v evropské rac1ioamatérské
obci a že obdivovatelé ceské hudební reprodukce nebudou 11Juceni
poslouchati Ceskou Filharmonii nebo ceské pevecké sbory pouze
v koncertních
síních. Vice versa bude možno rebroadcastovat
ony vzdálenejŠÍ cizí stanice. které není možno prímo zachytiti,
takže radiofonicky
budeme brzy ve forme. CeskoslQ\'enské liberálni
radiotelegrafní
zákonodárství
jest dobrou základnoi1
E.o; promptus.
ce~koslovenského broadcastingu.

Benzinový proces. Zdá se, že už jsme mlcky dali
padnout zásade zákona, že behem procesu noviny nesmejí psáti takovým zpllsobem, aby vykonávaly nátlak
na' soudce a suggerovaly jim presvedcení o vine neba
nevine obžalovan)'ch.
Litera zákona sice trvá, ale noviny si vesele píší Cf) chtejí, a tak stávají se z nich vedlejší' obhájci nebo žalohci. Tak tomu bylo v procesu
Hildy Hanikové, tak jest tomu i nyní v benzinovém
procesu a vLlhec pri každém v}'znacnejším soudnim prelícení.
Není nikoho, kdo by se vynasnažil zjednati
platnost zákonu.
V benzinovém procesu vystoupily
»N árodní Listy« jako vášniv)'
žalobce funkcionárll
»Legiobanky«.
Je dostatecne známo, proc. Listu, jehož
intimní vztah k »Živnostenské hance« je povýšen nad
všechnu pochyhnost, je težko pripustiti, že by jinde
existovala obchodní solidnost, než v tomto úctyhodliém
ústave.
Tomuto konkurencnímu
boji »Živnostenské
hanky« proti ostatním penežním ústavlim proplljcovaly
se ),Národní Listy« vždy s plnou ochotou. Také v tomto prípade, a trvají na svých obžalobách i ve chvíli, kdy
je zrejmo, že zatcení nekterých funkcionárLt »Legiobanky« bylo pri nejmenším l1náhlené. »Ceské Slovo«
venovalo pozornost této metode »N árodních ListLl« a.
vypocítalo nekolik politick}Tch prícin, pro ncž z benzinového procesu byla delána tak ve~ká událost. Zapomnelo na jednu, a to velmi podstatnou: byla to práve koalice, jež z tohoto procesu delala velkou událost,
a bylo to mezi ostatními koalicními listy také »Ceské
Slovo«. V dobe nevyjasnené lihové aféry potrebovala
koalice neco, kde by mohla osvedciti prísnost svého
posudku proti korupci.
V dobe, kdy koalice, Mh ví
proc, odmítala zríditi ve veci lihové aféry vyšetroYací
parlamentní komisi (jinak než tímto zpusobem nedá
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se tato vec skoncovati, a »Rudé Právo« bude do té
doby stále docházeti víry), prišla benzinová aféra velmi
vhod, ahy koalicní vudcové se mohli objeviti v roli neúprosn}'ch strážcu porádku a verejné cistoty, kteréHo
roli by jinak byli témer odvykli. To jsou duvody, pro
než se v této veci postupovalo s obzvláštní prísností.
Ne.itrapnejší stránkou benzinového procesu je nesporne role, v níž se zde objevuje p. Jar. Kvapil. Nemyslíme, že by se byl dopustil neceho trestného.
Je
provinil se nesporne proti dustojnosti, již musí zachovávati ceský spisovatel a dokonce tVltrce slavného manifestu ceskS'ch spisovatel li vuci pochybným kšeftarltm.
Jest trapno, musíme-li slyšeti pred soudem, že se ceský
spisovatel vystavil do takové situace, že takový pán,
jako jest p. Kolben, nakázal, aby Kvapil, až zase
prijde, byl vyhozen. Je trapno slyšeti, jak v techto kruzích kšeftarských se mluvilo už proste o »K vapilovi«
(ne aspot1 o panu Kvapilovi), jako o nejakém domácím
zvíreti této podivné spolecnosti, jíž by se mel duchov}'
clovek vyhnouti na sto honu.
Revolucní legenda a legenda o revoluci. V pokracavánÍ svých
clánku v »Nár. OsvabazenÍ«
uvádí p. L. Kunte da.lší psychaIO'gický zdrO'j legendy
a Kramára'vc
revalucianárství.
Píše:
Zrídlem velmi vydatným, z nehož se živila pO'zdeji pratirevalucní legenda, byl adpar prati sacialismu,
nebO' lépe li'ecena
strach pred ním. Nátlakem
sO'cialistických stran padla v cer\ enci 1919 ministerstva
Kramáravo
a náradní demakraté s lidovci vystaupili
z kaalice. BezprastrednÍm
následkem tahata
palitickéha
presunu
byla oživnutÍ
revalucnÍ
legendy kramáravské; všichni, kdO' cítili v dru Kramáravi
»hrdinu ceské reva1I1ce«, byli 'vzhthu. Sesazení svéhO' hrdiny cítili jakO' urážku,
jakO' krivdu, která valala a pomstu. .Tejieh hnev abrátil se
prati puvadcuh1 »krivdy«: prati socialistum, a hlavne prati presidentu republiky.
Nálada a afekty, vyvalané u ctitelii d'ra
K ramáre jehO' demisí, vytvorily dispasice prO' revalucní legendu
a revaluci. K vytvqrenÍ úplné legendy byla ješte treba t1Ckalika
padmínek. Jednu z nich paskytl sám dr. Kramár, a ta jednak
;5vOU známau kancepcí
slavanské palitiky, jednak navým pastavenÍm, které zaujal vucÍ znavu aživlé legende a svém revalucnÍm
hrdinstvÍ. Dr. Kramár byl z ruzných C!uvadu nespokajen
jak
se zpusabem, kterým byla pravedcna' asvabazenÍ
nárada, tak
i s celkavým vývojem mezináradníeh
pameru pa válce. Zanevrev
na Rakauska úplne a již navždy ad té 'Jaby, co se zklamal ve
své dltvcre \- rakO'uskéhO' císare, u nchO'ž se "Osamelé myšlenky
uveznenéhO' vudce majO'rity« minuly s úcinkrm tak dO'kanale,
jakO' by 'vubec nebyly napsány, byl pa druhé zklamán v nadej i,
že nás asvO'badí RusO'vé. Pahrbena
byla vyhlídka. že an sám.
glariolau revalucníha
hrdinství ovcncený vttdce národa, palaží
ruskému caru k nahám karunu svatavác1avskau, pahrbeny byly
jlyšné sny a tam, jak an bude s carem a jehO' ministry rozhadovat a asudu nevdecnéhO' Rakauska. Pazdeji pribyl ještc nav.v
dt'1\'od k nespakajenosti
se zpusabem.
jakým byla pravedena
náradní asvabazení. Dr. Kramár v hlaubi duše cítil, že kramc
nekalika prosldvu pri slavnastnÍch
príležitastech
sám pro národní samostatnast
nevykanal pranic. Byl zvolen jednamyslne
za predsedu J áradnÍha yýbaru, ale ta snad jen pro representaci
-- skutecnou práci v Národním výbaru vykanával spolu s jinými
jehO' cleny dr. RašÍn, kdežto on sám, predseda, byl obycejne
staven pred hatavý už fakt.
nejvetší cin NárodníhO' výbaru prevrat dne 28. ríjna byl vykanán ba i pripraven bez dra
Kramáre; tahata vypravili dO' Švýcar. Nesl to avšem težce a pri
tom osabitém jehO' pajÍmání
národní myšlenky, které známe
z jehO' recí a zvláštc z »OsamelÝch myšlenek«, uzrálo v nem
presvedcení, že ceskaslavenské
asvobození byla vlastne provedena
brídilsky a že náradní samostatnast
nr-ní a nebude zabezpecena
dotud, dokud nehude míti opory \' »bndoucÍm silném Rusku({.

I

19. cervna

l. j. v restaurovaném
Rusku preureyolucním.
Chopil sc této
nlyšlenky jakO' spásné katvy; neboe jí se obírala
pro neho
rozena, že yšecky slavanské a jiné politické jeho bolcsti rovnaly
rozetnauti gardický uzel atázky slovanské i ceskaslovenské ,oucasne. Pri psycholagickém
ustrojení dra Kramáre bylo jcn prirazena, ze všecky slavanské aj in é palitické jehO' balesti rovnaly
se v jehO' duchu pocitu spáchané na nem krivdy. \'lác1;). balšcviku v Rusku, nechut spajencu pazvat zástupce pratire\'alucni
l~usi na mírovau kanferenci, stejná nechue k durazné inten'cnci,
admÍtnutÍ
doma na hradc...
ta vše cítil dr. Kramár zcela
asabnc, to byla prO' neha urážka za urážkau, krivda za krivdou.

Dopisy
Dokument z doby revolucnÍ.
V ážený

pane redaktare!

!II ÍstnÍ

arganisace l1aší strany ve V ršavicÍch,
clenem, žádá za svolání cestnéhO' soudu, kterému
vídati
za clánek v »Prítamnasti({,
jednající
Kramáre.

jej Ímž jste Vy
máte se zadpoo dopisu dra

místní arganisace
své dV'l
Dle cJ. 21. org. rádu jmenuje
cleny. Žádáme Vás, abyste rovncž aznámil nám své dva du\crnÍky, nacež jmenavaní 4 duvernÍcí sejdau se k volbc predscdy
cestnéhO' saudu.
Vzhledem
na mimarádnast
prípadu
byla razhod~1t*a. aby
pI-ípravy cestnéhO' saudu vykanala predsednictva ŽupnÍ ab\"o,lo\'é
kamise Velké Prahy.
Žádáme,

abyste co nejdríve
v

Lupní abvodovau

své duverníky
za:

jmenaval

a trváme

úde

komisi CeskasJ. Nár.· Demakracie

Dlabala, úr. mÍstapreds.

Velké Prahy

zem. výk. výb.

Býk a židé.
Velec1cný pane redaktare!
Mám za ta, že úcastenství
pana dra J araslava Stránf'kého
na Vašem týdeníku, jehož jsem predplatitelem
a bedlivým ctcnárem .. nebude na prekážku, abyste se v úvahách sv' ch a saucasných kulturních
zj evech datkl svým asvedceným perem též
nábaženské
(konfesijní)
zaujatosti
jistých venkovskÝch dapiso·
vatelu Lidavých Navin . .Test, mírne recena, dllkazem naprasté
kulturní zaostalasti, jestliže L. :N. v priložené noticce »Zdivacelý
býk tcžce zranil clO\'cka«, pavažuji za zvlášt yýznamné a hadné,
aby byla sdeleno klerikální Moravc (snad ze sallteže s Našincem
a Dnem), že zranení býkem byli israeliti. Pohotavý pan Z[lra\'adaj zasluhaval by pres padrobnast
zprávy výtku, že apamenul
zjistiti
na míste samém též nábaženskau
konfesi zlavalného
býka, neprahlédnuv
si jeho penis.
Paní Oldra Sedlmayeravá
vystihla ve svém pasledním clánku
príciny maravskéha
úpadku a muj prísl)evek slaužiž Vám jak\)
jeden z abrázkll z pokrokavéha
brncnskéha
listu.
Znamenám se Vám s yeškerou úctou

V. R.

Listárna
Redakci

byla

zasláno:

Nákladem
literárniho
odboru Slvvenskej
umeleckcj
besedy:
Frank Wallmann:
Velká Marava. Dramatická trilagie. Stran 94.
Nákladem »Obelisku(L' Ferdimnrl
Peroutka:
Jací jsme. l\nalysa ceskéhO' národníhO' cllarakteru. Stran 254. Cena Kc 16.- .

