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úvahy.

ešíce otázku války a míru z hledisek praktické filo·
ie,dojdeme i tu záhy k protimluvllm, jež žádají umeo a násilného omezení se na úzké zorné pole života,
ž jej celý obsahají.
Základním charakterem každé
tické filosofie jest sebeprekonání, v nemž jsou za
° celkem všechny filosofie. Sebeprekonání je poavkem filosofie nejmilitárnejší,
Nietzscheovy, N aeonovy, stejne jako filosofie nejpacifistictejší, jako
indická, Schopenhauerova, Tolstého. Filosofie, jež
á kult vule a opovržení clovekem jako necím, }}co
sí býti prekonáno«, filosofie válecné freneticnosti a
betování mimo hlediska morálky, stýká se methos filosofií prekonání prírodní vule ve jménu lá,objetí vesmíru a vplynutí v nicotu, mír, nirvanu.
, jež vede k protikladným výsledkum, je celkem
jná, nebot otázka jest: který z protikladných smeru
,oluje cloveku vetší rozpetí a sílu života, který na
klade v e lš í po ž a d a v k y, který ho ciní více
obní silou vesmírnou? Této otázky nelze však obivne zodpovedeti.
Kde nás nechává na holickách abstraktní myšlení,
Yenám pomoci myšlení spolecenské a myšlení v kontní hmote života. Nebot i ta má svá práva, príliš zabávaná idealistickou filosofií, která tak casto zuvá v mozcích, temperamentu a srdci, aniž naplnuje
'dské paže a aniž urcuje lidské skutky. O cem nás
cuje skutecný, historický vývoj lidského myšlení
éto otázce? Predevším o tom, že militárnost nebo
ilitárnost lidských spolecenstev je urcována jednak
isky hospodárskými, jež Marx klamne považuje za
. Ý motor spolecensk)Tch skutku a skoro i individuálmyšlenek, jednak situací, v níž se spolecenské jeddejinne ocitaly, jednak metodami myšlení a cítení,
ré jsou urceny prímo prírodním utvárením povah
to jednotek. Pomíjejíce dob, kdy vedly se války s na. i nebo zotrocenými vojáky, i tech, kdy vedly se
náboženské,
pozorujme dobu prítomnou, kdy
y jsou projevy národll.
Jest jisto, že jsou národy
. nské a národy nevojenské. Srovnejme dva národy,
Yjinnousituací velmi blízké, Srby a Rumuny, a zjie povahový typ neobycejné rozdílnosti.
Tam nátvrdý, hrd)T, ukáznený a vojenský; zde národ znacbeztvarý, neuvedomelý, poddajný. Není pravda, že
h národu je rízen jen hledisky hospodárskými a
ich plynoucími politickými. Vizte tyto dva národy,
rí oba jsou približne stejné velikosti, oba trpeli dloupanstvím tureckým, oba meli približne stejný vývoj
lisacní, a vzpomente, jak odlišne se chovali ve sveé válce, jak odlišne se chová jedinec techto národll
éže situaci! Dejte jim stejné predpoklady hospodár. a politické a prece nepreklenete rozdíllt, zpltsobeh tajemstvím rassy a ducha, který z ní vyplývá a do
ústí! Ze samé težko menitelné lidskosti zríte tam
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útocnost, vytrvalost, hrdinství, vrozený imperialismus,
zde ústupnost, nevytrvalost, tendenci k politické taktice,
nervovou slabost. Ví buh, zda séme, z nehož vyrostli
oni, bylo tvrdé a ješte zmohutnelo tvrdostí hor, na nichž
vyrostlo, a toto bylo neforemné a zmekcilo ješte úrodností a prístupností roviny - dvema prírodními útvary
jsou tito národové, jichž lidská myšlenka sotva muže
zmeniti.
Sebeobranný i útocný pud národu vytvoril ve všech
obrazné typy mužlt, kterí jsou nejaktivnejším výrazem
jejich svobodné myšlenky.
Není národa bez hrdin a
hrdinských epopejí. Bernard Shaw skoro celým svým
velikým dílem kritisuje ve jménu positivního hrdinství
l:lUdoucnosti tyto obrazy hrdinlt dob minulých, které
JSou mu pozustatkem legendárního období lidské obraznosti. Dílo, které tu Shaw vykonává pro racionální
pohled do citových mlh detského vývoje lidstva, jest
skutecným projevem' moderního ducha. A prece, národllm nešlo o pravdivost legend, nýbrž práve o jejich nepravdivost; národové nebyli ve svých pudech i civech
vedeni myšlenkou rozumovou, nýbrž irracionální, v níž
pojmy pravdy a lži jsou podružny proti vznešene sobeckému, temnému rozpetí po moci, která vede každ5'
národ. Národ, který nechce nejvetší míru moci, jež mu
je dosažitelna, není mladým a zdravým národem.
Ovšem národy, i když jsou zdravé, nejsou v každém
období vývoje stejne ,mladé. Dnes, kdy lze pozorovati,
že Evropa prodelává - jako národní hospodárství a
projevy duchovní, zabírající pres hranice recí stále vetší
okn.1hy pltsobnosti - vývoj z rltzných stredu ve stále
vetších kruzích na hranice evropské celistvosti, nelze již
dobre mluviti o mladém životním období národu. N ál'ody prestávají být mladé. Racionalisují se, jasní rozumove, stávají se pochybovacnými, Tím ovšem neustávi
mocenská rozpínavost, jež konec konetl je udržuje pri
živote. Avšak tato rozpínavost vychází z temných mlh
pudových, uvedomuje se sama sobe, zarazuje se sama
ve vetší celky, stává se ref1ektorickou, dovede merit své
síly a síly odpurcu, zná strašné následky války, umí pocítat, co jí tG vynese. Hospodárnost lidsk)Tmi hodnotami není výrazem pudu hmotarského, nýbrž novým náboženstvím. Vyplýtvané lidské statky jsou pocitovány
jako hrích proti svatému duchu lidské techniky a ekonomie, nikoliv za hrích proti morálce. Nejkratší cesta za
nejúcinnejším cílem jest novou, neprekrocitelnou
vy··
možeností lidského ducha, kterou nikdo ze samé po·
vahy století nebude chtít prekrociti.
Jen z tohoto hlediska jest nám ocenovati skepsi ku tradicnímu heroismu, kterou hlásá rada duchu nejjemnejších.
Rytírství je zbytkem stredoveku, šohajství má rys folkloristický, hrdinu zastupuje hrdina ve fraku nebo plátených kalhotech, moderní vojáci nejsou odeni v cervenomodré sukno, nýbrž v khaki.
N ezeslábla rozpínavost moderních národu a nezhynuly ideály hrdiny. Pro-jevují se jen ve forme úcelnosti. Jejich enthusiasmus
pocítá.
A tak zdá se také správným nerešiti otázky
války a vecného míru z hledisek morálky, humanity a
ideje. Nic neubylo z dravosti lidského plemene. Ale
jest správno rešiti je z hledisek technické ekonomie a
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úcelnosti. Dokud nebude úcelnejší pro národy, aby
Behem let se však zmenila moda. Spolužáci si
válek nevedly, povedou je, budou-li moci. Avšak zdá více posledního fotbalisty ve tríde než bledolícíh.)
se, že moderní V)'voj politický, jako cím dále znemoždíka, kter)' dovede vyjádriti slovy nekrásnejší per
o radostech jara nebo o lásce k dedicnému pano
nuje vytvárení mocenských blokú, znemožní politickými konstelacemi, utvorenými ovšem na podklade sobec- ckému domu. Také zatím již dovede skoro cel)'
tví národ LI,aspon cástecne i možnost válek. Jest mysli- . tvoriti krásná slova a nemá již na tomto poli cližád
telna tak spojitá sít zájmLI 'a vztahú mezi evropsk)'mi
ÚvodníkLI, které jsou psány pro verejnost, verej
již necte, Ta dá už jen na zprávy a tvorí si úsu
národy, že vyšinutí jedné cástky znamenalo by vyšinutí
bez ohledu na své dosavadní rádce. Úvodník clou
všech ostatních, chaos a konec Evropy.
Spenglerova
idea evropského zániku jest idea poválecne nemecká,
jen lidé »od remesla«, kolegové žurnalisli z druh
tábora, kterí proti nemu polemisují, ale ani pro
zoufalá a rozkladná. Spojené státy evropské nevznik'~lTIikujiž nenalézají ctenárstva.
.
nou z ideje pacifistické, nýbrž, vzniknou-Ii, tedy z ideje
technické úcelnosti.
Úvodník tu stojí každého jitra v cele listu jako
tížný výsledek práce, k jejímuž pravidelnému kon
Robert Saudek:
jest redaktor smlouvou zav;lzán, nebo jako pq
uspokojené ješitnosti tech stále ub)"vajících žurnal'
Hlasy tisku.
kterí se domnívají, že sv)'m temneramentem mn
Londýn, v lévetmt.
zlepšiti svet.
Události
posledního týdne zrejme dokázaly, že
Rozhodly úvodníky posledního roku v nekteré z
úvodník, kdysi nejmocnejší prostredek . ovlivnení ve- na svete ve vnitrní politice volhy? Všechny velké
rejného mínení, dokonává. V Nemecku, Anglii a
rížské listy se shodovaly v tom, že Poincaré musí
Francii to bylo zretelne dokázáno ve všech oborech vehráti volby. Psaly to denne a celá cizina to po n
rejného života.
opakovala, Cetly se také v cizine, ale ne ve vI
Snad stojí za to sledovati vývoj techto vecí a proUkažte mi francouzského ohcana, kter)" cte politi
zkoumati, jak k tomu tak došlo a dojíti musilo.
úvodník svých novin. Všechny velké londýnské l'
*
ujištovaly po týdny behem poslední volební kampa
že Labour nemá žádných vyhlídek. Strana, která d
Asi v sedmdesátých letech minulého století byla zatvorí
vládu Velké Britanie. má jen malý denník. kt
vedena v Anglii a na pevnine povinná návšteva škol.
rubriku uvodníku prakticky nepestuje. Nejvetší
O deset nebo dvacet let pozdeji byla všude nová genelínské listy zastupují demokratickou stranu, která
race »vzdelaných«, kterí umeli císti a psáti a kterým
posledních volbách dopadla nejhLlre ze všech nemeck:
se stalo provozování tohoto nového umení, jímž se
stran. A oba nejvetší holandské listy, jež stav'
lišili od predešlé generace téže spolecenské vrstvy, prak nejlepším svetov)'m listtllTI. mají vliv na vnitrní
vou vášní. Nekolik milionLI lidí vyžadovalo látky ku
ctenÍ. Aby vyhoveli obchodne této potrebe, založili cilí tiku, který se rovná nule.
Proc tedy zaujím;l politický úvodník stále ješte pr
nakladatelé všude casopisy ní"zké duševní úrovne,
stranu novin ve všech zemích?
kter.é se prodávaly lacino, a jichž hlavními rubrikami
*
byla soudní sín a sensacní lokálky.
Oclpovecf vysvítá ze zkušeností svetové války.
Starší generace tech, kterí byli vzdelaní již pred
Za války poznal i nejhloupejší ctenár v každé ze
zavedením povinné školní návštevy, se cítila oloupena
že to, co stojí v novinách. není pravd1.. Ale pochYbují
o svou výsadu, když již ted i lid cetl noviny, a chtela
ve vlastním tábore se vždy ujištovali. že jsou lži vn
se odlouciti od »parVenuLl vzdelání«. Tak jako mnozí
vinách prostredkem vedení války a že se jim v cizi
lidé našich dnú dají prednost plnému vozu první trídy
verí. A vetšinou bylo toto tvrzení oprávnené.
pred náhodou prázdným vozem trídy treti, jen aby zúGeniální lord Northc1iff byl z prvních, kdož pazn
stali mezi sebou, tak predplácela starší generace zásadne dražší noviny, nedotkla se lacinejšího listu a vy- naprostou neúcinnost úvoclníkLl ve vlastní zemi a or~
nisoval proto dosavadní sklad techto denních továr
když již si lacinejší listy
chovávala deti k téže ctnosti.
na slova, vety a periody pro propagaci v cizine.
dávno poprály prepychu dobrého stylu, byly deti staré
konci války byla nemecká verejnost tak unavena s .gardy v Anglii vychovávány k tomu, že dobrou anglictinu lze císti jen v »Times« a »Morningpost«, doM} vlastním tiskem, že propadla druhé krajnosti a veri
proste vetšine toho, co stálo v cizích listech. Predev~í
vídeií.ští obcané vedeni, aby používali k svému polipripouštela, že to. co stálo v londýnských novinác
tickému rannímu rozjímání »Neue Freie Presse«, Papredstavovalo anglické verejné mínení.
rížané pouceni o tom, že denní látka jest vedecky.a
Nemecké vedení války, které si bylo veclomo ja
umelecky zpracována pouze v »Temps«.
Škola vyšla vstríc tomuto sklonu k stylisticky vyválecné vedení každé zeme, že jeho verejnost neMIV
ruje vlastním novinám. se vynasnažilo predložiti sv
broušeným vetám tím. že ustanovila slohové cvicení
mu lidu místo nich cizí posudky, kterým snad llvt
za hlavní' predmet vyucování. Anglická úloha, práve
a podniklo pravou honbu za »hlasy tisku«. Wolffo
jako francouzská nebo nemecká, byla merítkem pro
telegrafní kancelár citovala nejmenší holandské a šv'
duševní úroven žákovu. (Ve Vídni se pak ješte k tomu
carské listy a nemecké listy prinášely velkÝm tiske
pripojil neštastný feuilleton.)
Když vyrostly deti vychované tímto duševním smejejich zprávy. Muž. jehož myšlenkov)' okruh stac'
rem, zústala jim v krvi úcta pred vzorným príkladem
sotva na kritiku schúze obecní rady v malém mest
slohového cvicení, úvodníkem starých drahých novin.
se pokládal za arbitera mundi, a nemectí žurna1is
v cizine, od kterých se vyžadovala denní porce hlas
My ctyricátníci víme, co znamenal ješte pred dvaceti
tisku, navykli si na ten krásný zlozvyk.
lety úvodník v »Times« ve svete, nebo úvodník pana
Benedikta v Rakol1sko- Uhersku.
Ted po válce, kdy bohužel stále ješte nemají ze s
*
lecenskS'ch dúvodl't v cizine pravého prístupu k smv
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rodatn)'m politikum a státníkLlm, cerpají všechny své
informace z novin. Jejich služba spocívá v prežvykování cizích úvodníku. Jejich listy .odpovídají vlastními
lt"odníky, celý mezinárodní cech mluvících a myslících
lielí žurnalistického povolání se zmenil ve stádo prežvykavcu úvodníkú. Dva tisíce lidí vyrábí úvodníky
za tak a tak vysok)' mcsícní plat. Nekolik z nich mú
na to patent a zastupuje obchodní zboží kdo obstará
nejnovejší clánek PertinaxLlv pro ranní list místo pro
vecerník, kdo diplomatického spolupracovníka
Daily
Telegraphu pro polední vydání? Jakoby melo 200 milionu ctenárll novin o tyto denní reci týž zájem jako
cech, jakoby si tito žurnalisté sami netlcpávali prameny, kdyby podávali vhodné informace a ne pouze
to, co má verejnost vedeti, co však necte verejnost,
nýbrž pouze kolegové žurnalisti.
·x·

Od války a z dob války se zakorenila v každé,m Evropanu nedúvera k politickému delání nálady v novinách.
Není paradoxem, ale peVn)'111faktem, že jest potrebí
pouze, aby ncjaká myšlenka byla clLlkladne v novinách
propagována, aby byla práve touto propagandou zabita.
Po ctrnáct dní se dokazuje v novinách s denním nákladem I5 milionLl císelne v ohromných cláncích, že
zrušení l\Iackennova cla musí zruinovati anglický automobilový prúmysl. Není silným dúkazcm, že clo pres
to bylo zrušeno (to jest pouze otázkou parlamentárni
arithmetiky), nýbrž že City, tedy vlastní ctenári a púvodci této propagandy tak málo v ni verili, že vystupií.ovaliv)'ši kursu práve tcchto zkáze pred urcených podnikú na burse, a že se nezdaril pokus politick)'ch z<ÍjemcLl snížiti zatímne kurs. A t)·ž zjev se ukazuje
v hospodárských otázkách v Nemecku, jakmile propaguje })velký« tisk nejaké opatrení, stejne jako ve Francii, kde príliš velká propaganda pro Poincaréa živila
nedLlveru volicu.
Nebo verí snad pisatelé úvodníkLl, kterí se zabývají
cizími otázkami, ve své vlastní projevy ? Jestliže ano,
proc jest tak ohrott1ne prekvapeno onech osm velkých
anglických deníku, které hlásají již po dva roky, že
francouzský lid smýšlí jinak než Poincaré a že to projeví pri nejbližších volbách, když se jejich proroctví
vyplnuje? Z toho jest jen zjevno, že nepodávali svého
vlastního mínení, ale chteli jen ovlivniti mínení cizí.
Kaleidoskop v merítku tak zvan)'ch mas ukazuje noV)' obraz. Dríve pokládaly vlády lid za nedospel),. Ted'
j me se ve vetšine zemí zdemokratisovali a žurnalisté si
nemohou a nechtejí zvyknouti na to, že obecenstvo sku-'
tecne vyspelo alespoií. na tolik, že pri požívání svého
d~n~ího duševního pokrmu odmítá omácku z úvodj
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Slovanstvo
Jaroslav Adlof:

Predválecný panslavismus mrtev?
Dve otázky jsou, myslím, dosti duležíté, které by bylo dobre
zacíti jednou rešit poctive, "ecne a bezkompromisne
k sobe
i jinÝm, s jediným pouze ohledem na skutecnost, na pravdu.
Jedna otázka je o pomeru ceského cloveka ke Slovanstvu, ci
chcete-Ii k panslavismu, také by bylo lze ji rozšíriti na otázku
o pomeru k »východu« vtlbec, - a druhá otázka je o pomeru ceského cloveka k západu, a tu bych ješte delal rozdi! mezi západem
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francouzským, románským a západem anglosaským. Nelze vyrešiti
. tyto veci Jedním clánkem, jednou knihou, nevyreší to ani jeden jediný clovek, byt sebe ucenejší, 'vždyt tyto dve otázky predstavují
vlastne zhuštcné vy jádren[ pomeru a stanoviska k problémum
celého sveta.
Budu spokojen, poda,rí-H se mi tímto clánkem pouze upozorniti, povzbuditi zájem, prípadne uvésti do diskuse ncvyjasnenou dodnes. otázku panslavismu.
Jak vypadal panslavismus
pred válkou? Jak vypadal, rekneme, v r. 1912?
Proc zrovna 1912? zepta se nekdo. Nu, prostc mne se tehdy
ten panslavismus
popr'vé objevil zretelne, a hlavne proto, že
tehdy byl vubec ve svém vrcholném vzepjetí, a proto byl i také
nejzretelnejší.
Bylo to o sletu 1912.
"'

1912! Praha jásala. Slet sokalský! Slet všesokolský! Ba dokonce,
jak oficielní titul znel
"Slet slovanskéhO' sokolstva
v Praze«! Sbratrení Slovanstva, první organisace k boji založena! Budoucnost patrí nám, Slovanum! Rusko, veliké Rusko
pavede! Národ jásal, ulice plny lidí, mládež behala od nádraží
k nádraží a 'volala »nazdar« na uvítanau Bulharum,
Srbllm,
IIrvatum,
Slavincum, americkým Cechum a hlavne ovšem Rusum.
Bylo to všecko tak prosté a jasné, noviny psaly, jak veliký je
již ten svaz slavanského Sokolstva, jak sdružuje již všechny nárocly slovanské, Cechy, Slovince, Hrvaty, Srby, Bulhary, Poláky
a - last nat least - Rusy. Budaucnost byla tak jasná, že nikdo
se ani neodvážil zapochybovat!
A ptáti se snad po programu? Nu, to prcce je zbytecné, ostatne
se to ani nedoporucuje, vždyt se to ani nesmí psát, však my ta
kalídý YÍme a dovedeme si to predstaviti!
Rusko, to veliké, a hlavne - slovanské, všeslovanské Rusko,
toužící precc jen po tom, aby nás už mohlo vzíti pod svou
achranu, to proste omracovalo, dominovalo v myslích a hlavne
\" srdcích všech.
P;res 100 milionu! Siláci! Velicí lidé! Postavy urastlé, zdraví
a síla sama! Pamatuj i se na doj em, který na mne ptlsobilo
ruské družstvo vedené Frantou Erbencm, když cvicilo v bílýó
cvicebních úborech jehO' prostná. To byli ti Rusové, jak jsme si
je predstavavali, borci snad ne tak vyspelí jako naši, ale - lidé
velikáni, vysokých postav, borci o pul hlavy až O' hlp.vu vyšší
než naši!!
Opíjeli jsme se tehda v 1'. 1912 tQU 'velikostí a smáli jsme se
tehda tomu zlomyslnému nemeckému úsloví o "kolosu na hlinenýó nohou«. Vždyt jsme videli na vlastní oci, jak jsou ti
Rusové velicí! A že.by Rusko, v nemž tací lídé žijí, mohlo býti
snad kalosem na hlinenÝch nahau, tomu v Cechách r. 1912 neveril
nikdo.
Ac žije Slovanstvo, aC žije Veliké Slavanstvo, to bylo heslo
r. 1912, to byla ta pohádka sletu.
"'

Už kolikrát jsem se zamyslil nad "Památníkem
sletu slovanského Sokolstva 1912 v Praze«. Pr'v11Jí slet, kt-erý jsem videl!
Co pripomínek jetu pro úcastníka at už v textu, a( už na' obráz··
cích! Jaké to byly krásné dny!
A dnes clovek vzpomíná a hledi nazpet pod zorným úhlem
války a taho všeho, cO' potom prišlo. Mohlo by snad v tom
památníku býti neco prO' dncšek ješte? Snad, pokusím sc nalézti
neco.
Vecer na uvítanau hostí v obecnim dome (str. 243.):
Jménem král. Prahy vítá starosta Dr. Groš: - - - "Dnes
vidíme uskutocnený veliký sen zakladatel II Sokolstva - žc pojí
se všechny dítky Slova11Jslv:t v jednu mohutnou,
nerozbornau
wkolskou rodinu.«
Dr. Scheiner mluví: - - "Dne pred celou Evropou, pred
tvárí celého vzdelanéhO' sveta, za svedectví velikých mest CiZÍ<;'l
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i slovanských, Sokolstvo slovanské jest poprvé shromáždeno
ze'
všech zemí slovanských, aby podaló dukaz o úspechu a výsledcích s v é p r á c e.« - - - (Podtrhuji
já.)
I ebo z manifestace p,r-ed radnicí:
- - - »Dnes se srdcem povzneseným a vaznym vedomím
duležitého poslání stoj í tu shromáždeno
vše c h no bez má a
j e dno s vor 11é mši
k u« (Zas
S lov a n s t VOy
podtrhuji já.)
»A prohlašujeme
slavne a durazne, že od této práce neustaneme, - -, dokud nestaneme všichni 'sobe rovni a volni, o v ádob
udán i ved o m í m,
ž e S lov a n s t v u pri pad
d o u c n o s t i ú k o I h I a s a tel e a P I nit e I e vznešerllých hesel lid kosti, spravedlnosti a rovnosti národu - - -« (str. 286.)
Byli-li jste p,ri tom tehda, a vzpomenete-li si na to dobre, pak
priznáte, že ta odvážná slova vyj adrovala ] en to; co' celá široká
verejnost cítila v srdcích a v co všichni verili.
A vidíte i práci, tu jecJ!inc cennou a skutecnou práci,' tu vykonali ovšem jen n<lši bratrí, ty desetitisíce našich bratrí a sester, jmenovaných
i nejmenovaných,
ti postavili ta sletištc, ti
zbudovali a uvedli ve skutek celou tu »pohádku skutecnou«, sami,
bez tech ostatních Slovanu!
J e11lnaše nadšení dalo tomu jméno »slovanský«, a co víc, my
všichni tenkrát i pevne verili, že ten slet 1912 je už opravdu »všeslovanská práce«!

I

I

I

*

\

V zápla, e bezmezného nadšení utopily se veškeré námitky neb
pres' jednání Poláku se prešlo,
pochyby, zmizely veškeré stíny.
ti totiž neprijeli, jen neoficielne se zúcastnili nekterí, a kdyby se
nekdo odvážil byf i jen nejakých ciste odborných a vecných posudkll, ten by byl býval asi zle pochodil.
Zásluhy našich sokolských ucite]{'l telocviku na Rusi byly sice
uznány, ale tu vlastní zásluhu jsme zcela ochotne a rádi sami od
sebe pricítali - Rusku. Jednotlivec nic, celek, idea, tof hlavní,'
hlásal Tyrš - - - - _.
Správne vystihuje naši tehdejší náladu Ocenášek v zpráve
o 1. cervenci (str. 309) :
- - - »Nastupují Rusové vedením bra Erbena poctem 160
mužu a 110 žen. - - - Cviky pro velkou rozptýlenost clenstva
ruského jiste dobre voleny, sludny pro nácvik a prec ukázaly
hlavní hodnotu ruského borce. Sílu, disciplinovanost
a odvahu
jak u mužu - tak žen. - - - Dojem cvícení byl silný a t o u s i o u r o z hod 1] e r u s k ý. N e d o v e dem e s i a n í
pre d s t a v i t, žeR
u s bys e m c o b jev i t j i n a k 11e Ž
s I á k.« - - - nIc, nálada r. 1912 presne a pravdive vyjádrena,! Ocenášek
vyslovil jen to, co my všichni tenkrát verili. To, co bylo hlavním;
rekl bych prímo »kredemt' idee všesldvanské
cili toho nikdy
presnc neformulovaného
panslavismu.
Co dodati k tomu dnes, 1924? Dnes po válce 1914-1918, po
všem tom, co clovek videl a zažil od té doby? Nu, - bylo
to,
rekneme, silné cvicení, pravda, bylo, zcela jiste bylo, n<l tom se
dnes nedá nic menit, ale - - nebylo to - ruské, bylo ceské,
bylo to Erbenovsky silné cvicení!! A bylo by to bývalo stejne
~jlné. kdyby to byli cvicili vedením bra Erbena treba Anglicani ...
Ale nás dojímalo, že to jsou práve Rusové. Ano, dnes možno
klidne uvážit ten fakt: Stacilo t. 1912 jen 160 mužu a 110 žen,
a my videli za nimi stát ohromný jednolitý šik národu stomiJionového!!!
Rus o nás ví, videli jsme na vlastní oci 160 mužtl
a 110 žen - - Hlubokým mlcením pominuto bylo vše; ca by ukazovalo snad
na nejaké nedorozumení
neb nepochopenú, a skoro se dne.

I

I

i

I

divím, jak se dostaly do »Památníku«
následující
(str. 241)
omluvné rádky Manochym,
který píše tam o' zájezdu ruského
žactva:
_ .- - - »Ruské žactvo bylo uneseno vším tím, co 'videlo a
spatrilo v Praze i v Cechách, což bude míti nepochybne za ná-

29. kvetna 1924.

sledek mocné vzklícení citu slovanských v jeho mladých dušich.
Ruské žactvo bylo také prítomno holdu Sokolstva Praze pred
staromestskou
radnici, kterým bylo tak uchváceno, že tento projev mohutnosti Slovanstva mu nikdy nevymizí z pameti. Bohužel že akce, podniknutá Studentským kroužkem pri C. O. S. za'
í S o k o I s 1.vír u s k é m I á d e ž i, neú cel e m v y s vet I e 111
mela výsledku,
ježtO' nebylo možno žactvo ruské a jeho vedoucí rádne uvedomiti o úmyslech studentského kroužku. Rozjeli se z Prahy dríve, než bylo je možno svolati.« -- - Škoda" snad by to bylo bývalo pak jinak vypadalo?? Snad,
možná, sotva, llIikoli???
Nevadilo nám to ostatne ani v nejmenším, abychom snad pochybovali, že oni nám nerozumelí. Tak veliký a siln!ý a moudrý
nárad (byl tu prec ucenec Bechterev také v tu dabu),
tako'vý
národ ví už vše, ví víc ncž my, bylo by bylo pi'-ímo urážkou
myslet, že oni snad nás dobre ncchápou - - Onil budoucí naši vl1dcové, oni, jimž patrí budoucnost ...
'"

A tak prišel po roce dvanáctém rok ctrnáctý.
Jak ta vypadalo 1914 s panslavismem v národc? Nejobjektivnejší vylícení událostí a proudu v r. 1914 .podává Masaryk ve
svých »Pamctech«. (Cituji ze sborníku »N aše revoluce« rac. I.
sv.!., vyd. Csl. obec legianáru.)
Dovoluj i sí nckteré úryvky, pokud vrhají svetlo na tutO' otázku,
ocitovat. (Jeto odd. 4·, úryvky se str. 8 až 13 cit. sborníku.)
- »Jaký tenkrát byl proud, bylo patmo všude. Prodavacky, vyprávelo se, chystaly nejpeknejší husy pro Rusy; - - - - Dr. Scheiner sám z jara ,resvedi;:il se, že politické
styky s Ruskem byly velmi slabé, ba žádné; Sazonov mu vytýkal, že ceští politikové o Rusko se vlastne! nestarali a že protO'
jsou Rusum neznámi; ,rekl nepokryte; že nemáme pacítati na
Rusko a že ruská armáda na rozhodující válku ješte není pripravena. Podobne se Sazonov vysldvi[ k poslanci Klofácovi necO'
dríve (v lednu), dovozuje, že velmoci žádné války nechtejí. A e
to se u nás verejne
nereklo
a nevcdelo;
veirejné
111í ne n í bylo
ne k r i t i c k y r u s o f i s k é, ocekávalo se
osvobození od Rusu, a jejich kozáku, nejaký velkakDíže mel zasednout na hrade jakO' král Itebo místodržící.
Prati tomu jsem dru Scheinerovi sdelil své pochybnosti a dostatecnasti ruského 'vojska. Vykládal jsem, že se ruské dyn<lstie
a treba jen místadržitele bojím, že RusO'vé svou neznalostí pomerl1 a osob, svým absolutismem
a svým razmarilým
životem
naše rU50fi[stvi brzy pocuchají. Dr. Scheiner mue namítal, že,
za daných okolností Rus na ceském trune by byl nejpopulárnejším a že toto všeobecné mínení musíme respektovat. Uznal
jsem /správnost toho názoru; jiste,
ted nebylo
casl1 paucovat
širokO'u
verejnost
opravém
stavu
Ruska
a proto jsem ve své zahra.nicní prO'pagande a zejména v memorandech, daných spojeneckým 'vládám toto mínení jako nejrozšírenejší uvádel:
- - - O té rusofilské nálade - politika to sotva byla - musím ríci ješte nekolik slov; vcc byla vážná a stala se nepredvídatelným vývojem ješte vážnejŠí.
aše palitické kruhy rusO'filské mely slovanský pragram
aximální; po ruském vítezství - a a tom nepochybovaly - utvarí
se slovanská ve[eríše, Rusku se l~riclc11Jímalé slovanské národy;
jak, nebylo presne receno. Pokud mne tenkrát bylo referaváno,
videl jsem v koncepci vábivé analagan planetární saustavy, konstruované z pojmll o Rusku a slovanských náradech, které skutecnosti a historickému
vývoji neadpovídaly.
Zabýval jsem se
studiem Ruska a jednotlivých národu slovanských dá'vno a vlastne
'po celý život; podle svÝch znalostí vecí jsem ad carského Ruska
spásy c~kat nemO'hl, naopak ocekával jsem navé vydání japonské
války, a proto jsem byl pro energickou zahranicní akci nejen
v Rusku, nýbrž i v ostatních spojeneckÝch zemích, abychom
si získali sympatie a pomac všech. Naléhal jsem, aby dr. Kra-
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már také unikl do clZlny, abychom si tam práci mohli rozdelit;
ale dr. Kramár do ciziny jít nechtel, ocekával, že Rusové sami
ceskoslovenskou otázku definitivne rozrešÍ, Nedovedl jsem s tím
souhlasit; obával jsem se, že u nás mysli nepomern~ poklesnou,
když se t a k o b e c n e o c e k á val a s pás a z R u s k a a R us k o nám ne b u c1e' s top o moc i.«
Nejjasneji jest to vyjádreno na str. 12 a 13.:
- - »Moje kritické stanovisko vuci Rusku bylo jiste
úprávnené a jediné správné; ale ted bylo
pozde
Rusko
verejne
kritisovat
a. naše
rusofilství
uvádet
na p r a vou mír u. Také by, zejména v rozcilení válecném,
mojí kritice lidé nebyli· rozumeli. Nerozu;11cli jí mnozí už pred
válkou. Vetšina lidí nepochopuje, co Neruda mínil láskou uVcdomelou. V daném l:>iípade, smím klidne i'íci, jsem Rusko, t. j.
ruský národ a lid nemiloval méne než naši rusofilové, ale láska
nemuže a nesmí uspávat rozum.« _ - - - - »Sloval15tví ve smysle národním a SlrSlm - ve smysle všeslovanském na Rusku pojímali jen nekterí slavi té,
historikové a cást inteligence vubec; i ti však do znacné míry
z toho ruského, nábožensky podmíneného hlediska. Proto RustlIll
ohledy na nás Cechy a na Chorvaty a Slovince byly méné živé,
ménc akutní.« - - '
- - »Taková byla a je ruská skutecnost. U nás se tato skutecnost dost neznala, Vetšina našich rusofilu prestávala na nejasnÝch názorech o Rusku; R u s k o bylo
jim vel i k é a mocné
- a proto, že jsme potrebovali proti Rakousku a Nemecku nutne
cizí pomoci - velké bratrské Rusko melo nás spasít.«
'"

Ano, takhle to bylo v r. 1914. Masarykovo lícení je tak objektivní, casto až suché, nedá se nic namítati, je to prosté konstatování fakt. Ano, po r. 1912 prišel rok 1914 a vypadal takhle:
- - - »ted bylo pozde Rusko verejne krítisovat a naše rusofílství uvádet na pravou míru« - - - - - »jiste ted nebylo casu poucovat širokou verejnost
o pravém stavu Ruska" - _ - - - »Ale to se u nás verejné! nereklo a nevedelo; verejné
mínení bylo nekriticky rusofi\ské,« - - _
- - - »Rusko bylo jim veliké« - _Opravdu - bylo pozde uvádet v roce 'ctrnáctém na pravou
míru nadšení kypící a rostoucí od roku dvanáctého.

*

Jak to vypadá s panslavísm~m dnes,' r. 1924?
Zdá se nekdy, že je to stejné, a prec' jen je to gse jiné, lepší.
Je to stejné potud, že širší verejnost stále sí neví rady s Ruskem/ stále verí znova a zndVa slepe v to veliké budoucí Rusko,
stejné je to i potud, že Se za,s o tom Rusku neví níc, ale zhola
nic. Jedni je slepe haní a druzí je slepe vynášejí, a ti i oni a to je práve to nejzvláštnejší!
- všichni. slepe virí v to Rusko
- budoucí!!!!
ikdo níc neví, zprávy si vždy odporují, nikdy clovek neví
pravdu (leda snad od strízlivých Anglicantl se lze leccos dozvedet) a prece! všichni verí, ba j sou presvedceni, že »Slovanstvo, t. j. veliké Rusko povede«!
Prý je pres dva miliony Rusu za hranicemi - ale není je znát
arm kulturne ani politicky. Aby se zmohli na nejakou takovou
aspon informacní a spolehlivou Maffii; to nleze asi cekat. Emigrace! Horké myšlenky se vtírají
na mysl, vzpomenete-Ii
si,
že pár anglických emigranttt založilo nejvetší stát sveta, nejvetší
dn.es republiku, Spojené Státy Americké.
Doba je .ovšem dnes jiná, t. zv. sociální, a tak dnešní organisace emigrantské pracuj í víc sociálne, rozdílej í podpory a subvence - -Ale co, heslo r. 1912 znelo: nevidet tak chyby, jako spíše veiit!
Heslo r. 1924 je v tomhle smeru stejné, jak co do nevidení, tak
co do víry.
Jen jedno je novejší.

To, co už ,opravdu nelze dobire prehléd-
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nout, to se aspon omluvi. })Oni po tech útrapách se ješte nevzpamatovali, nemchc)U se ješte vzchopit,' ale až se vzpamatuj i, pak
uvidíte, vždyf jsou to takoví dobrí lidé, no, jen trochu té energie a pak uvidíte!« Anebo: »víte, tohle to nejsou vtlbec ti praví
Rusové, to jsou jen' ti vyhýckaní buržousti, ti j.akživi n1c nesvedli, ale ti praví, co ztlstali neb museli zustat v Rusku, ti až
se ukáží, to bude jednou veliké Rusko!«
Potud vypadal by tedy r. 1924 stejne jako rok 1912. A prec
ve skutecnosti
starý panslavismus
jiste a bezpecne umírá
n není dokonce jisto, není-li už mrtev. Mys.\Ím dokonce, že je
to prípad zcela beznadejný, že by to panslávské nadšení z roku
dvanáctého neddvedl vyvolat sebe výmluvnejší
Ciccro, ani výmluvnost sv. Jana Zlatoústého by tu nic neprospela.

*

Vystrihl jsem si z })Národní Politiky« clánek nad Jme výmluvný. Píše se v nem o "pokladu, okolo nej ž chodime« a llIC
si ho prý nevšímáme. Tisíce Rusu je prý mezi námi, a nikdo
nepouŽÍvá té príležitosti, která se už nevrátí hned tak, k tomu,
nby se ucil rusky. Jak prý by to bylo jiné pred válkou.
Ten clánek je prímo dokumwtární.
AC už ho psal nekdo, kdo
tkví treba svou myslí ješte v t0111 nadšení predválecném, af už
ho psál nekdo, kdo chce jen pomoci ubohému, jeden fakt je tu
I,esporne vyzdvižen: Lid ceský, ta široká verejnost ceská je dnes
jiná. Ucí se snad jiné reci, alc - neucí se rusky - })chodí okolo
pokladu« - - - Ale je jiný, také dokumentární
doklad o tom, že starý panslavismus je mrtev. Lze o tom císti ve »Vestníku Sokolském«,
oficielním liste Ceskoslovenské Obce Sokolské v cís. 21.
Je to mužné slovo o tom, co bylo, v co jsme kdysi verili a
zároven slovo o tom, v co ver-íme dnes. Tím vetší je toho
cena, že je to slovo z kruhu, které nejen pro myšlenku slovanskou pracovaly, ale pracují i dnes.a - budou pracovat nadál. R.
1914 nebyl cas pro informace verejnosti o pravém stavu otázky
);'\ršeslovanské«, ale dnes Sokolstvo, jehož starostou je týž Dr.
Scheiner jako r. 1912, prohlašuje
})horování 'a manifestování(,
predválecné za prekonané, prohlašuj e to poctive, mužne a bezohledne. A tak to, co dnes zacíná, to není již predválecný panslavismus, ten už je mrtev, zašel na poli válecném a teprve ted
o tom prišly autentické zprávy.
Ctenár nechf posoudí sám, cituji jen nejvýznacnejší
úryVky
z toho, co Dr. Hel1er o tom napsal pro sokolskou obec ctenár·
skou v rubrice »Sokolský týden« dne 17. kvetna:
- - - })Vznikla válka, rozbila Svaz slovanského Sokolstva.
Ale nelitovali jsme toho. Už proto ne,' že byli jsme presyceni
ustavicným rovnáním politických sporu mezi jednotlivými kmeny
5lovanskými a nekonecným vyjednáván~m a ustupováním. Videli
jsme, že sice všecka sdružeruí nesou jméno sokolské, ale každé
jinak rozumí sokolství a jinak slovanství, jen Slovinci, Chorvaté
a Srbové šli s námi za jedním cílem a stejnými cestami. Jen
u nich nalézali jsme pravého a opravdového porozumení pro spolecnou ideu sokolskou a jen s nimi dovedli jsme se shodnouti
v každém pocinn a pri každém rešeni nejspletitejších
otázek
slovanských.
sokolských
A proto, když bylo po válce, ,rekli jsme si zcela otevrene a
uprímne!, že napríšte nechceme pro slovanské sokolství jen horovat a manifestovat,
ale že chceme a budeme pro ne predevším
pracovat. Pracovat systematicky a podle uItitého programu. Bez
kompromisu a b'ez úchylek. Presne! podle zásad Tyršo'vých. Proto
neobnovili jsme starý svaz slovanského sokolstva, ::t1esešli se jen
se Slovinci, Hrvaty a Srby, podrobne s nimi prodcbatovali
základní zásady sokolského pQslání, a když jsme seznali, že naše
názory se úplne shoduj í, utvorili peV11ý, organicky ucelený a.
rádne ukáznený Svaz ceskoslovenského a j ihoslovanského Sokolstva s urcitÝ't! a sokolsky presne vyhraneným programem pra·
ccvnlm.
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A jJodle tohoto programu pracujeme už celá tri léta. My dojíždíme na schuze jihoslovanské; Jugoslávci zas obesílají schuze
naše, konáme pravidelné spolecné porady a na nich rešíme zásadni otázky, v~ájemne obesiláme ~Šecky svoje sjezdy a slety,
pomáháme si radou a skutkem, vymcl1ujerne i cvicitele, spolecne
pracujeme i literárnc atd. atd. Jsme v ustavicném styku osobním i písemném a sbližiii jsme se tak dokonale, že v zásadních
otázkách nejen jednotne smýšlíme, ale i jednotne se qrvíjÍme a
zdokonalujeme.« -- _Lidstvo miluje pohádky. Zvlášf nekteré jeho kmeny milují
pohádky hodne fantastické a neuskutecnitelné
- - Ostatne je to vubec zvláštní, že nckdy cím je ta pohádka nejasnejší, cím víc je v ní pohádkového šera a stínu, tim víc jímá
pohádka lidská srdce. O srdce totiž hlavne beži, mozku se pohádky méne dotýkaj í.
Proto také ty konce pohádek bývaj í nckdy težké k srozumení,
jen proto - - Nejtežší a nejnesrozumitelncjší
bývají takové pohádky, které
se tolik povídají, že si lidé museji zjednodušovat
i jejich název.
To jsou ty pohádky, kterých názvy koncívají na -·ismus.
Jen
tak namátkou - socialismus
kop1Unismus - bolševismus panslavismus - -- Ale--Jednu vec mají všecky pohádky spolecnou. Pohádka skoncí a at vzpomínáte jakk9li, nemltžete ríci více než »Bylo to jednou« - _ - Vrátíte se od pohádky zpet do života.
Proto »ze srdce zdar« tomu novému svazu pro slovanskou
práci! ! !

kabinetu. Mezi obvineními, 'vznesenými proti generálnímu sudímu Daughertymu,
jej ž president nedávno výzval k resignaci,
jest výtka, že nestíhal prestupníky
zákona. To ovšem nebyl
duvod, pro který president vyzval generálního sudiho k resignaci.
At senátor má pravdu se svými názory na vykoristování
monopoly nebo ne, není sporu o tom, že deseti tisíce Americanu,
zvlášte farmáru a dclnÍku, považuj í dnešní politické potíže za
následek monopolL\. Není pochyby, že v posledních letech povstalo v obchodc a financích lJnutí za centralisací a že výsledky
tohoto hnutí nlaji veliký vliv na hospodárský, sociální a [lolitický vývoj národa. Ale lze diskutovati o LOm, do Jaké míry
tato centralisace byla provedena, o relativních výhodách jejích
a ncvýhodách, a do jaké míry t2tO centralisace má politický vliv.
Senátor Lafollelte navrhuje ruzné zpusoby, jak jednati s monopoly. Jejich politickou moc hodlá zniciti volbou poslancu,
nepodléhajících
vli'vu težkého prL!myslu, poslancll, jimž na srdci
leží v prvé rade blaho mass.
Po nabytí moci tito' mužové, budou-I~ následovati vedení
Lafolleltova,
provedou v politickém stroji takové zmcny, které
zarucí v budoucn()sti dcmokratickou
kontrolu vlády a predevšim
podnikEou kroky k omezcnÍ moci soudních dvoru, které dncs
mohou zvrátiti pro'vádení zákonL! z té príciny, že se neshodují
s literou federální konstituce.

Aby mohla býti zlomena moc .monopolll, které ovládají suroviny, hnací síly a dopravu, scnátor Lafollelte
navrhuje, aby
všechny vodní síly byly znárodnen.y, aby byl utvorcn všenárodní systém vodních sil, železnice znárodneny a zavedena verejnit kontrola všech zásob uhlí, železa a jiných rud, petrolejc,
lest'! atd. a jejich úsporné obhospodarování
v zájmu celku.
Chtel by využiti dal10vé politiky, aby postupnou daní delnickou
bylo znemožneno nekonecné shromaždování
majetku v rukou
~ nekolika osob a penalisovati lich'várské zisky velikými danemi.
Rovnež chtel by redukovati radikálnc nynejší težká cla na [lrLImyslové výrobky.
Centralisace bank byla by ztížena revisí bankovního zákona,
J,Vashington, v kvetllu.
jej Ímž cílem by bylo vylouciti ovládání penežnictví lichvári,
Snad r.ejvli'vnejší osobou v dnešních Spojených státech je
senátor Robert W. Lafollette z vVisconsinu, mesiáš radikálního
spekulanty, mezinárodními
bankéri a uciniti úver prístupný 'všem
bez rozdílu za snesitelných podmínek.
levého krídla jak republikánské
tak i demokratické
strany a
n,alé nezávislé' skupiny farmársko-dclnické.
Jeho stranníci s ne. Program
senátoruv obsahuje jak nové zákony tak radikální
zmcny v mnohých stávajících
zákonech a hlavnc energické
kolika príležitostnými
následovníky jsou j azýckem na váze obou
Domu kongresu a jeho názory na verejné otázky nelze ignoprovádení zákonu. Tento postup hájí senátor pres to, že mezi
rovati ani tem, jimž jsou nejméne po chuti.
jeho vlast1':ími stoupenci roste' skepse o tom, ceho lze dosáhnouti
Senátor LafolleUe zatím zustává clenem republikánské strany,
z<1.sahem administrativy
v otázkách hospodárských a této skepsi
ale množí se známky, že snad v tomto roce p'ovede vlastní frakci
celí senátor požadavkem,
kterým vyhražuje
farmárum
a prumyslovým delníl-.."Um bezvýhradné
právo se orgal11sovati, jedve volbách a postaví se v celo hnutí o zrízení nové politické
nati kollektimc
v otázkách prodeje a otázkách mzdových a
strany.
Byl nekolik týdnl'! nemocen a mnoho lidí spekuldvalo, jaký
vésti svobodne družstevní
podniky. Alc za stávaj ícíeh pOmerLl
vliv bude míti
jeho nemoc na beh politických
událostí,
i tyto body prcdpokládají
dOl jIsté míry zmenu zákon LI a odstrancní zákonných prekážek, které se kladou v cestu takovým
potrvá-li dlouho. Pred nynejší nemocí pripravil politickou propocintll11.
klamaci, jež si zaslouží pozornosti národt! uvnitr i mimo hranice
Nicméne senátor jasnc vidí, jak žácloucí jest vybudování
Spojených státu, ježto representuje
názory znacné cásti verejnosti na domácí a zahranicní záležitosti. Prvním bodem proa rozšÍ rení dobrovolných -s'vépomocných organisací.
Zrušením monopolu ve Spojených státech budou osvobozeni
klamace a zárol'ei'í východiskem jejím jest poznání, že amei zahranicní pcdniky vlády od nebezpecného tlaku. Zvlášte prirický národ úpí ve spárech soukromých
m0110poltl, monopol ti,
mlouvá se za aktivní vystoupení vlády pro revisi versaillské
jež ovládaj í jak prtlmysl" tak vládu,
Úcastníci monopol li, jak senátor prohlašuje, ovládli úplne nejsmlouvy ve shode s podmínkami prímerí a vybudování pevných
duležitejší
odvetví prLlmyslu" znemožnili konkurenci,
ud'usili
smluv mezinárodních,
aby válka byla znemožnena, všeobecná
brarUlá povinnost oclstrancna a zbrojení
na zemi a na vode
soukromou podllikavost
a tím zpllsobem získávali lichvár 'ké
dukladne redukováno a zavedeno povinné referendum o míru a
zisky.
Ovládli zahral~icní politiku americkou
do takol'é míry, že
válce ve všecJl státech, vyjímaje za vpádu neprátel.
V otázce mezinárodních
dluhtl senátor doporucuje, aby byla
státní ministerstvo bylo sníženo y,s postavení silného a laskavého
podniknuta
úsilovná akce k vybrání nahromadených
úroku II
prostredníka bezbranných národLI 11l predvoj obchodních zájmu
miliard' dolarLl, které ci%í státy d\olhují Americe.
a: koncesionárokých clobrodruhLI, kterí vykoristují slabší národy".
Otázka monopolu v prt!myslu a vláde mMe býti kolbište'm,
A nejen státní ministerstvo, ale celá národní administrativa
jest
na kteréql ~e sráží protivné st rany o letošních 'volbách. Ukáže-Ii
pova~ována v proklamaci za služku 11'010po!istiL V kongresu
obou velikých politických stran budou lidé
byla vznesena obvincní tohoto druhu proti nckolika Clenl1l11 se, že kandidáty
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Jí, že podléhají vlivu kapítalistických
kruhu, pokrokové
ální živly jiste prikrocí k utvorení nové strany. A trebas
vá strana nedobude tolik mandátu,
aby mohla voliti
ta, prece pravdepodobnc
dostane jich tolik, aby ani
ze stávajicích stran nen'lbyla absolutní vetšiny ve sneA skutecne na bJízké.m západe již tvorí se 've farmárstátech nová politická strana. Jak senáto'r Lafollette proe, stav zemcdelství amerického
jest nejvážnejším
prodoby.

'vy úraclll pro obchod ukazuj í, že dividendy akciových
ostí ustavicne stoupají. Totéž vidíme u parních a elek·
h drah a viastne u všech velikých spolecností. Na druhé
však sekretár pro zemed~lství ohlašuje. že v 15 hlavních
• kých státech více než lOS.OOO !;,rmái'll pozbylo od roku
vých farem a že více než 122.000 vzdalo se svého majetku
bylo ponecháno
zákonného zakroceni
a témer 375.000
ení svého vlastnictví jen shovívavostí
veritelu, což znakterí se
celkem 600.000 cili 26 procent všech farmáru,
na mizine od r. J920 jen 'v techto 15 státech.
er neobmez~i1Ý blahobyt
velkých spolecností
a úpadek
ebtví jest pi'íll1}lTI a logickým dusledkem zákonodárství,
mohlo snížiti ceny zemedelských produktu a poskytlo netnou ochranu nikým
spolecnostem;
zákonodárství,
které
ilo železnicím ueprimerené zisky a tak odmenilo nehospot železnicních správ a uvalilo veliké brímc na bedra
'ckcho farmáre, které dO\'olilo nczrízenou spekulaci hospo~
'mi produkty ke škode farmá"ove k n~primere!lému proW. S. R.
u spekulantu.
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Malirské konfesse.
III.
a jare roku 1918 byla první výstava Tvrdošíjn)·ch.
dny pred tím dokoncil jsem »N anu« - první zpanamalovaný obraz. Ze jsem se konecne rozhodl
uto kroku, bylo vnejšího puvodu - rozhneval
se s modelem, který již neprišel - byl jsem priobrátiti se k vlastní fantasii. Pronásledovala mne
mínka na krásné, pevné poprsí, sepnuté korsetem,
pokojující úsmev. Dloul{o jsem váhal - zdálo se
emožností zachytiti z pameti tyto veci. Ale studie,
teré jsem po tri nedele pracoval, a která byla tak
e prerušena, mne vybízela. A jednoho odpoledne
již neodolal - a pres to, že jsem nedoufal v úspešrešení, vybavil jsem si s takovým úsilím zmizelý
, že ješte téhož dne jsem obraz dokoncil. S prekvam srovnával jsem nedokoncenou studi s obrazem
í dohotoveným - nejen, že tam bylo vše, co jsem
I, ale podáno s vetší incisivností, než na studii: prsy
né a kulaté, vyz)'vající ve své zahrocenosti, kOJ'set
éhající pevne - a prechody toní'! byly zarízeny dle
hutnosti modelace.
ic nebylo pro mne poucnejšího,
o srovnání techto c1vo\1obrazl1 - nebot jsem pochojednak možnost výberu, jednak samostatnost formy.
10 mi jasno, že je nutno vše v obraze organisovati.
)'10 hy ovšem zlomyslné, odvozovati z náhody, že
se rozešel se svým modelem, rozhodnutí pracoi zpamcti byl bych musel dríve ci pozdeji
~ítik nemu stejne. Otázka pozadí, které jsem nemohl
lalovávati z skutecnosti, byla by co nejdríve rozla o samostatném zasažení.

nos t
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Obrazem »Nany« ucinil jsem krok do sveta predstav
- do svého nejniternejšího
sveta - zacal jsem zpameti kreslit, žádostiv výsledku, pokusil jsem se vyvolati
vjemy, které ve mne zLlstaly pri letmém pohledu, nebo
dávné vzpomínky. Darilo se mi to - a tehdy také pocítil jsem pravou radost z tvorení. Objevila se mi celá
rada zrakov)Tch zážitku, sensací, za leta nastrádaných,
jež najednou mel jsem odvahu vybaviti - nezužitkovaná zásoba - bylo mi, jako když nekdo najde poklad,
z nehož jen stací bráti obema rukama. Prirozeným dltsledkem toho bylo ovšem, že jsem mohl své osobní zaujetí k vecem podrobiti prezkoumání.
Kresba musela nyní nutne nalézti odraz v malbe.
Ovšem že jednotné prolnutí liniové celým obrazem nebylo mi možno uskutecniti ihned, nebot formální starosti prostoru a barvy prihlásily se kresbe v zápetí. Ona
neurcitost pozadí, o níž nahore jsem se zmínil, vyžadovala svého rozrešení. Cítil jsem, že je nutno zjednati
formovou souvislost mezi figurou a prostorem.
Tyto formální starosti byly uskutecneny v obraze
»Ženy po koupeli« z r. 1919. Jedna noha figury je
zdvižena na pohovku, mezitím co druhá opírá se o zem,
preríznutá rámem - pozadí je rozdeleno draperií
s modrými a žlutými pruhy.
Zde kresba zamístila a ohranicila objemy - nemela-li
zLlstati na povrchu, dožadovaly se objemy 1J1odelace '1 ježto byly tak jasne oddeleny kresbou, mohl jsem
zrušiti jednotný ton, který až do nedávné doby tvoril
obrazovou jednotu, a nahraditi jej ba-rvou, valeurem
harmonisovanou.
Chtel bych, aby toto bylo jasno: že
urcité zakreslení objemu prímo dožadovalo se lokálního
rozruznení barvou, podmínenou
valeurem - címž
umožneno odstranení jednotného tonu. Následek toho
"yl, že vznikly zde plochy urcité barvy a formy - a
další prirozený následek - pocit potreby rozložiti tyto
plochy po celém obraze, opakovati je a rozruzniti, že
nastalo konecne spojení mezi prostorem a predmetem.
Prirozene, že po rozrešení techto otázek mohl jsem
obrátiti svoji pozornost daleko více k linii,' jež z luesby vyplývala, a na ní samé založiti definitivní výstavbu. Moje poznámky z techto let dokumentují všelicos z tehdejšího snažení, co muže spíše vysvetliti než
suchý výklad.
26. února 1919.
S matematickou presností odhaduje Ingres nezdolnou
linií objem a umístení v prostoru - zakulacuje obraz a
laská svoje figury se všech stran - skvelými záhyby
draperií zakrÝvá místy presne vypocteno u linii, aby dosáhl nehledanosti a jakoby prosté náhodnosti - ale
urcite myšlená krivka svírá neúprosne predmet, a pri
vší koncisnosti zatácí se na druhou nevidenou stranu.
Linie Jngresova není obrysová - je objemová, její probíhání obrazem není arabeska - tot zvážení všech cástí obrazu, dokonalá souhra do sebe zasunutých objemLl.
Jak štastní žáci takového mistra!
15. brezna 1919.
Žádná esthetib nemltže ríci myslícímu malíri tolik,
jako nekolik prost)'ch ~et, které pronesl treba Cézanne,
Matisse nebo Ingres. MLlžeme konstatovati jejich pravdivost na jejich vlastních obrazech a tím již zjistiti jejich cenu. Nebot pak stávají se slovy živ)'mi, odhalují
tajemství tvorení a rídí naše popudy v chápání vecí.
II. kvetna 1919.
Ti kterí se málo zajímají o moderní umení, naríkají
cast; na všechny -ismy, 'smery a 'školy, které e stále,
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dle jejich mínení, vyskytují. Školy a smery byly vždy a
budou vždy, pokud bude na stráži sveží umelecký duch,
který nerad nechává usazovati patinu na strnulých formách. A smery nové doby vždy znovu objevovaly onu
starou pravdu o prímém a živém.pomeru umelce k soucasnosti. Nebot to jest onen vecný ohen, který udržovati jakoby bylo tajným príkazem umeleckých sekt ale jasne príkaz ten pocitovati nebylo každému dáno.
At byl novoimpressionismus
tak rychle odsouzen k zaniknutí jako »smer« - Seurat bude se nám jeviti vždy
cistým umelcem a ne manýristou. Není vinen Monet,
že je na svete tolik bezduchých malírlt, kterí dovedou
do nekonecna rozme1I10vati práci cizího ducha.
V lednu 1920.
O jedl1pduchosti. Nic není tak obtížné v umení, jako
kresliti a malovati jednoduše. Jednoduchost Rousseaua
prostácka, jenž neokusil se stromu poznání, byla dána
sama sebou - to bylo prícinou jeho predností, ale zá. roven kletbou jeho umení lidového malíre.
Je nesparno, že lidé po poznání- toužící budou se spíše utíkati
k Cézanneovi než k Rousseauovi. - Cézanne zustane
typem pravého malíre hledajícího a nalézajícího, který
má své místo pouze v dobe, kdy se zrodil - svým úsilím a vlastní zásluhou se zaklínil, aby se stal mezníkem
moderního umení. Rousseau byl možný i pred sto lety.
Než jak složitá byla úloha Cézannova, než dosáhl jednoduché ucelenosti, nesleviv niceho z bohatství své myšlenky - kus jeho osudovosti nese na sobe každý moderní umelec, naplnený tolikerÝm poznáním.
20. cervna 1920.
Pracujeme-li hodne zpameti, jsme tím více potešeni,
když príroda nekdy potvrdí, že, ac ji neprenášíme do
obrazu tak jak je, pres to je cele s námi - ale zrídka
otevre se zúplna nekdy se mi zdá, jakoby byla
šedivá a neprístupná docela - a vy se s ní rozejdete a
zavrete se na ctyri zámky v atelieru.
3. listopadu 1920.
Jestliže jsme dnes mimo názor impressionistu na
prírodu, nejsme o nic méne ve styku s ní.
Když jsem se procházel v lete po polích a lukách,
kdy slunce nemilosrdne pražilo, tanulo mi na' mysli,
jak krásne to namalovali impressionisti. Zejména jeden
obraz Renoirúv, videný u Bernheima, se mi v mysli vynoril: cást vily v zahrade, v predu kvetinový záhon -pri spatrení tohoto obrazu neucinili jste si pocit z videného, z formy zobrazených vecí - ale horký van letního odpoledne vás ovanul - vlna tepla vás polila -trepotavý stín záhonu v predu, zastínená zed vily to bylo vše - ostatní ztrácelo se v žáru slunce - obraz
vskutku nicím namalovaný - snad jen vLtlí, pocitem
toho strašného žáru ....
A mne toho dne príroda niceho nepovídala - jen tak
mel jsem pocit pohody - dobre bylo by zde ryby chytat - nebo ležet na mezi a dívat se do nebe.
Došel jsem na železnicní stanici - a nevím proc, zachtelo se mi nahlédnouti oknem nádražní budovy uvidel jsem nevelký pokoj, patrne byt železnicního úredníka - žaluzie s druhé strany byly staženy a jimi prokmitávaly rovnobežná zelená svetla louky - na divane
podle steny ležela žena - v únave letního odpoledne jedna noha vysunuta zpod sukne - ruku pod hlavu položenu - a její mohutný bok rýsoval se slibem. V atmosfere stmeleho pokoje krivky jejího tela, tak sladce si
odpovídající, vzbuzovaly dojem moderní odalisky. -

Tento
liniemi
jež by
mi byl

29. kvetna I

banalní motiv volal po ospravedlnení cis
- sladkou barvou do sebe precházejících t
vyvolaly pocit opojného, slibujícího žáru. J
vzdálen Renoir v tuto chvíli!

»Žena po koupeli« z 1". 1919 byla verným obraz
modelu, jenž mi dal tak štastne popud k »Nane« který pak na dlouho zaujal moji mysl. Jak se zdá
smírne banalním to ríci, musím priznati, že jsem b
svým modelem inspirován k mnohé. další práci - a
že spodní strukturou všech mých kreseb a maleb ž
ských figur od r. 1918 byl tento skvelý model. Telo b
podivuhodné: monumentálne složené tak, že údy rad
se k trupu jako cásti nejakého preskvelého stroje
byla to, možno-li tak ríci, dokonalá montáž bez ch
- ruce a nohy byly krásné páky - meli jste jist
neomylného zakloubení a tím jednoduchého a úcelnéh
pohybu. Záda dokonalé modelace, rozdelená r)h
melkou, jež se jevila nekdy hlubokou, nekdy sotva zna
telnou, mohutnou plochou precházela v boky.
Tato monumentální stavba tela byla ovšem s to vy
volati ve své velkorysosti nejskvelejší hru linií a for
Nacházel jsem v nem ozvenu svých predstav, plno fo
mových krás jim priléhavých. Kreslil jsem jej stokrá
a zna do posledního detailu. Ale predstavy zacínaly
již rýsovati v mé mysli príliš mohutne a svébytne.
Predstavy mé byly již silnejší, príroda - mi nedosta
covala.
Zprísnená kresba, živená spodní struktur
mého modelu, dovádela _mne k linii, inherentní mé predstave. Touto spojenou prací podarilo se mi vytvorit
si kresbu mne vlastní - kresbu zbavenou in d i v id u e I n í c h znakú modelu. A tím bylo mi umožnen
prevésti celou skladbu obrazovou na jediného hlavníh
cinitele - na linii, jako jediný tvárný prvek ...
Potreboval jsem to již. Chtelo se mi zachytiti kus
života v obraze. Z okna svého atelieru vídal jsem po
leta pradleny na terase protejšího domu - jejich nezakryté pohyby, v celé kráse úcelné funkce - služky,
vešící prádlo zdravýma a silnýma rukama. »Mycky
byl obraz, kterým jsem se vyrovnal s touto skutecností.
Bylo mi jasno, že zde již nejde o samostatné
dání urcitého objektu, že figura stává se jen záminko
nositelem myšlenky - a že tudíž jest treba potlaciti in~
dividuelní znaky modelu. To znamenalo své mocne za·
cházeti kresbou i barvou, cerpati jen ze svého vnitrk
- konec koncu najíti - svoji formu. - Tímto obraz
jsem ji definitivne nalezl.
Pokusil jsem se v techto kapitolách vylíciti co možno
pravdive zpusob, kterým jsem došel k výsledkum sv'
práce. Nemyslím, že jest tolik zapotrebí, aby malír sdeloval svými dojmy, co je h o zajímá, jako spíše aby na·
lezl onen srozumitelnÝ vztah k druhým lidem, který by
mohl zmenšiti vzdálenost, jež delí umelcovu individualitu od mysli prostého piváka.
IV tom bylo vždy
všecko mé snazení. Myslím, že dvojího jest nutne k tomu zapotrebí: hlubokého vcítení se k prírode a vlastního zdúvodnení tím nalezené formy. Nedovedeme-Ii
si tuto formu zduvodniti, nadarmo byla naše námahanebot co je nám platný objev, v kterém nedovedeme
pokracovati ?
A proto pri veškeré lásce k prírode jest nutno zároven hledati tvárné zákony umelecké formy - jenom
ony mohou disciplinovati naše citové zaujetí.
Jl
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Louis Delluc:

Život Charlie Chaplina.

i

(2 k ru h y »Ch a r I o t«.)
Život Charlie Chaplina jest veselý film. Dríve se nazývaly
filmo'vé veselohry
»závody v pronásledovánÍ«.
Tyto výrobky
musily býti velmi krátké, ale preplneny ciny a jednáním více než
nejbohatší románový
feuilleton~ Život Charlie Chaplina jest
krátký a bohatý jako tricetšest dobre sestavených melodramat.
Obsahuje mnoho žalu.
V PÍredmestí Londýna se narodil na jare 1889 Charles Spencer
Chaplin, syn zpeváka a tanecnice. Otec zemrel. Matka tancila.
Byly nemoci, bída a dny hladu v té zvlástní rodine, podobné
mnoha rodinám vVhitechapelu, Lime-housu a hlavne - rodinám
Charlesa Dickense.
Tanecnice prý
vydelávati si na
a jeho staršího
šesti nebo sedmi
sdeleními nebo
mlceti.

mela dobrý herecký talent. Proto byla nucena
živobytí jako švadlena a proto naucila Charlie
bratra
Sydlneye vydelávati
si šitím ve 'veku
let. Jest pravdepodobno, že)e naucila také svými
svým príkladem
všemu, co vedela o umení

Hoši to zkusili brzy na jevišti. Charliemu nebylo ješte deset
let, když vystupoval v music-hallu
jako »boy«. Jederu z jeho
nejlepších filmu, »Svetlá stránka«, jej ukazuje tancícího a skákajícího s krásným puvabem jako rekneme »excentric
girl«. Jeho výstupy ve skupinc Lancashire Lads spocí'valy v ukazování smešných nohou obutých v backorách. Bud máme štestí
nebo ne. A co si myslíte o trapném vý,stupu osmiletého hocha, jemuž ztežuje nesnadnou práci pár backor? Ale i ti nejmenší zacínají sportem v koleji v Etonu, Oxfordu, Cambridge a jinde.
Charlie poznal jednoho dne i role velkého rozsahu. Sverili mu
jednou z tech náhod, které upevnuj í povest ostrovtipu divadelního redit~le, úlohu Billyho, sluhy Sherlocka Holmesa - víte,
tajemného a lstivého ulicníka, který rozumí tak dobre talentu
svého mistra a který jej miluje s nejoddanejší
sentimentalitou.
Nejlepší ve svém oboru - i v sobe samém - naucil se jí
Charlie, jsa stále v LondlÝne, ve slavné a ~koro klassické parltomimní spolecnosti Karnove.
Všechny tradice humoristické
komedie jsou uchovány u Karna. Akrobacie, parodie, smutecní
smích, rozveseluj ící melancholie, sketche, tance, žonglérství, to
oné
vše spojeno a ztaveno primereným
dejem, tat pramen
anglické komiky, která nemá dnes soupere. Repertoar
jest tu
tak omezen jako u tragedií.
Dramat~ctí básníci žijí z Agamemnona
Elektry,
Faidry a
jejich príbuznÝch již po tri tisíce let. Anglická pantomima a hlavne Karnova spolecnost - žila a žije ustavicne z temat
obrazových, jako je Zlod~j kola, Hrác kulecníku, Návrat opilcuv,
Hodina boxu, Rub music-hal1u, Rub romantického
dramatu atd.
Tyto žertovné výjevy nejsou smešny, jak obecenstvo uprímnc
verí, pouze vtipy preclstaviteltl nebOl polícky, kopanci a smetanovými dorty. Na celé zemi jsou c1owni, kterí delaj í totéž.
Anglická fraška má predevším neuveritelný
rytmus,
vše jest
nváženo, propracováno,
soustredeno. Anglická mimická komedie
jest silnou synthesou'.
Osobnost tak význacná, jako jest Chaplin - složena z typu
fr,mcouzského a španelského - nemohla nalézti vhodnejší pudy
k ucení. Bylo mu sedmnáct let, kd[yž prišel ke Karnovi. Dostal
malé úlohy. Pracoval vytrvale. Následoval spolecnost clo Ameriky, vrátil se s ní clo Londýna, provázel ji znovu do New-Yorku,
vrátil se do Anglie, a po ctyri nebo pet let provádel 'svuj repertoar ~resne a úcinne'. Pozdej i asi nan vzpomínal ti filmu;
na pr. film »Charlie v music-hallu« pripomíná presne pantomimu:
»Vecer 'v anglickém music-hallu«, v níž mel velký úspech. A jeho
slavný kinematografický
monolog »Charlie se pozde vrací« jest
opakováním mimické komedie na totéž téma, kde hrál Fredl
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Karno úlohu opilého gcntlemana
a kde hráli herci, nábytek,
koberce a predmety.
Díky Chaplinovi zvítezila anglická komedie nad americkým
filmem. Komické americké filmy sestávaly jest jich ješte
mnoho toho druhu _ z kousku nejkrajncjší
hrubosti, ale prece
Vyvolánly
smích.
Když anga7.ovala Kfystonská
spolei;nost mladého herce pred
sedmi nebo osmi lety, ohromil jeho úspech reditelství. Nedovedl
se presne prizpt"tsobiti scénickÝm mraVtlm spolecnosti. Naucil se
u Freda Karna,
že nejveselejší
výraz tela jest marný bez
pohybu nebo nedostatku
pohybu - masky. Kostým, který
si sestavil, se zdál banálním. Jeho kolegové sháneli pQclive výstrední kostýmy, paruky, lícidla. Chaplin se pridržel jediné již
známé masky, ponekud zjednodušené.
Reditelé Keystonské spolecnosti pochopili, že Chaplin není obycejnou loutkou, ale hercem,
predlstavitelem, umelcem. Pochopili ho tak dobre, že se vynasnažili predelati na »umelce« všechny komiky své spolecnosti
a vyzdobiti tyto Chaplinovy partnery 'všechny podobným parod~ckým puvabem.
Odtud pocal štastný rozkvet ::tmerického komického filmu.
Keystonská
spolecnost tím udelala štestí. Chapjinovi soudrUZI
nabyli vedomi své osobnosti; od té doby jsme na ne pohlíželi
v jiném svitle. Režisérem, který prijal Charlieho do ateliéru
v Los Angeles, byl Mack Sennet. Tehdy lehce vyhovoval jako
první režisér, který se tu vyskytl, a dnes jest pra'vým tvurcem
filmu. Film »Mickey« vyhlásil jeho talent a také veselé komedie,
jichž rytmus nám pripomíná Offenbacha a nekdy Stravinského.
Ba ucinil více, nebot podnikl - vcdome nebo ne - první vý·
znacné pokusy o kinematografickou
kapitolu, která bude jechlOho
dne míti veliký význam: nahotu ve filmu.

*

V roce 1915 byly malé bláznivé filmy, p Keystone proslaveny
Char1ic Chaplinem. Tyto výrobky se rozšírily po celém svete.
Nekolik mesícu ucinilo z Chaplina pod pseudonymem Char1ie,
Carlitto -nebo Char10t to, cím jest dosud: snad nejslavncjšího
muže sveta. Jiste jest tato sláva prechodná. Není to divné, že
vznikla tak rychle a tak silne?
Otevírá se mu zlatá cesta. ChapEn vyjednává se spolecností
Essanay a vystupuje
poprvé
v jejích atelierech
v Chicagu
v »Char1ie ucnem« za honorár 6250 dolaru týdnc. Odtud se
odebére do San Francisca, kde tocí, stále ješte pro spolecnost·
Essanay, filmy: »Charlieho s'vatba«, »Charlie boxerem«, »Charlie
strážníkem« a j. Celý svet videl tu rozkošnou radu Essanayových
filmu a o Chaplinoyých možnostech, musíme pripustiti, že dva»Slecna Charlie«,' a hlavne »Char1ie námorníkem'<, »Char1ie se
chce oženit«, "Char1ie v mussic-hallu«.
Tam se spojuje s neobycejne pro film nadanou partnerkou,
Ednou Purviance, která od té doby s ním hrála ve všech jeho
filmech.
Hezká blondýna,
s pocátku prítelkyne,
byla pozdeji nejzajímavejším
pokusem Chaplinovým, který vytvárel její masku,
dodával jí odvahy a stylu a nikdy neporušil jej ího prirozeného
puvabu.

*

V té dobe se ChapEn pokouše!' o uskutecnení dramatického
filmu. Tot prirozené. Jest v nem jakýsi francouzský rys, dokonce i jižní, který jej približuje citovému dramatu. Jest bratrancem d :Artagnanoyýrn.

*

Když došlo angažmá ve spolejcnosti Ess,may, bavil se ChapEn
v plné sláve nekolik týdnu tím, že se dával oslavovat, poslouóal
chvalo,reci, a náhle uzav1rel s' Mutual Film Corporation
sensac1l.'í smlouvu, která mu vynesla slávu muže 'vydelávaj ícího
milion rocne. V pravde ,melw smlouva jen na rok a prekrocila
sotva sumu pul milionu, za kterou mel Chaplin poskytnouti
dVanáct filmu. Treba bychom byli málo zpraveni o potrebách
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filmu a o Chaplinových možnostech, musíme pri pus liti že dvanáct dobrých filmu ve dvanácti mesících jest paradoxem. Chaplin
lo témcr dokázal a po celý rok se vcnoval výrobe léto ohromné
tady, z níž každý film stojí za zmínku, za zapamatování
a
za obdi'v.
»Char!ot šerifem«, »Char!ol hasicem«, »Charlot muzikantem«,
,Charlot se vrací pozde domu«, »Charlot u lichváre«, »Charlot
hraje pro film«, »Char!ot bruslí«, »Charlat se lécí«, »Char!ot
cesluje«, jsou nekteré z nich.
Tyto filmy nejen tvorí rozmach Chaplinova talentu a technický pokrok, ale prinášejí lo, oc Chaplin, anglický kO)1lik, tak
tvrdošíjn1e! usiloval:
odstranení
vlipu se smetanovými
dorty,
polí,~kí't a kopancll. Konecne se stávají osoby typy nejen prc,
ten a ten film, ale tvorí zvláštní soubor s charaktery
jako
a jako britské pantomima
italské komedie
v x,-n. století
v XIX. stolelí.
Jest možno, že kdyby naopak divadl u nepopíral film každého
dne to, co vykonal vcera, ustálil by se repertoar typL! a parodií
zcela s'vérázných. Ale u Chaplina jeden pokus následuje druhý.
a nebyl by to Chaplin,
kdyby byl schopen yydržeti
chvíli
na témže míste.

Zi vot a in s'tituce
Franta Kocourek:

Studenti a studentky, jací vlastne jsou.
III.
Drobnustky z jiného ústavu:
trídu stihne epocha, kdy se lavice octnou pov;lžlivc n
jedné strane a profesori . i v hodine stežují na množstv
prachu.
V prestávkách se tancí. Proti tomu slibne
bojuje strana footbalová, jež se s tancícími huti' pro
plítá, nebo strídá.
Tancí se pocínaje sekstou. Po ahsolvování zacátku
v tanecních se chodí vetšinou do venkovsk)'ch dupáren
blízko Prahy anebo do periferních tancíren. To zálež!
na tom, jak starší kolegové zasvetí a zatáhnou mladí.
Venecek ve slušné spolecnosti se vede témcr vždy
až do rána. Vytrval5rch flámll je I5-20%. O tom, že se
prijde z tancení rovnou do školy, se víc mluví, ale delá
se to také. Více je to zvykem na menších venkovských
mestech.

*

Chaplinova sláva se ješte rozšírila po serii spolecnosti M ulual.
V roce 1918 podpisuje smlouvu s First N ational Exhibitors
Association na serii osmi filmu za sumu milionu dolaru.
Chaplin teží z techto pohodlných podmínek, které mu zabezpecují mravní i hmotnou neodvislost, a oddává se cele a svosobe samému.
bodne tvorbe a konecne

i

»Psí život«, »Charlot vojákem«, »Svetlá stránka« a »Denní
zábava« dokázaly již všude jeho znamenitý a neklidný talent.
Jiný výrobek, »Kid«, který vznikl mimo smlouvu s First
:'-iational, dokázal ješte lépe jeho schopnosti. Nevím, proc spojuji
casto titul toholo filmu s Kimem. Vždy( nervosnÍ Charlie jest
tak dalek mlad)'m TTindl!111
, o nichž mluví Kipling, otec nežného Kima?
Príhody
tohoto malého, snedého,
usmevayého,
kudrnatého
muže jsou tak prosté jako jeho milé jasné OCl.
Zdá se, že mnoho cinLI vyšlo z jediné osobnosti, ale jsou spojeny jediným neprerušeným mravním základem. To se nás však
málo do~ýkiL
Solva by vám kdo rekl mnohem více o ChapHnovi. Snad že
jest mírným a' klidným miliardárem.
Že obývá hezkou vil u
v Kalifornii;
že píše od rána do vecera, když nefilmuje. Že
filmuje od rána do vecera, když nepíše. Jest to malý, prívetivý
111užícek, jehož hlava vre ustavicne.
Má rád své prátele. Veselí se s nimi jako herce. Douglas
Fairbanks a Mary Pickfordová
jsou jeho nej lepšími kamarády.
Cte všechny možné knihy. Hraje na housle a na piano.
Má své váŠn'c.: na príklad deti.
V jeho filmech je málo
ulicníl& A prece je hodne studuje. Snad je má príliš rád, než
aby je rozebíral ve fotografické forme. Deti jej zbožnují. Nemluvím jen o verejnusti na celém svete. Mluvím o ulicnících
z Hollywoodu a Los Angeles, s nimiž uzavrel prálelstvÍ.
J cho vášne mu prinesly jen zklamání - jako pravému básníku. Char!ie, nešraslný komik, mel detálko _. které zemrelo
pred nejakou dobou. Charlie je mnoho oplakával. To se nás
však netýká.
(harlie miloval Mildred IIarris, hezkou svéhlavicku. Oženil se
se s ní. l>res den se stala malá i\lildred TIarris paní Mildred
Harris Chaplinovou - hvezdou. To jest vždy na prospech. Ted
j sou rozvedeni.
Milovaná žena prohlásiJ.a,' že j i I manžel zbavaval výdelku a
zle s ní nakládal. Charlie na to neríkal niceho. Trochu zhubl.
Ted jest zase docela sám. Nebyl by to on, kdyby nebyl sám.
Ubožák!

Studenti mezi sebou hovorí velmi málo pravditc
o devcatech a o svém pohlavním živote. Proto nelze
hodnotit podle jejich reci a zvl;tšte ne v tomto ohledu.
Tu se skutecnost nejméne zrací ve vlastním jejich Y)jadrování, tu se nejvíce prehání a nejvíc zatajuje.
Rozhovory v prestávkách, na záchodech nebo na
výlete by ukazovaly, že trída krome nckolika »nevydarených« je spolecenství Don Jmntt zvykl)'ch, že jim
žádné devce neodolú, a kterí žúdají vše, co žena muže
dáti. Tímto chlubením a prehánením je vyjádren první
mocný nápor jinošské touhy dos;tlmouti všeho, o cem
se prozatím vypravuje. Chveje se tu romantika po\oprobuzen:)"rch mUžlt, nebo hochll, jež nutí vzhouzející se
mužství k prvním doznáním.
Ráz takových hovoru mezi hochy je zachycen úryvkem z dopisu septimána pražského ústavu:
»U nás na baude, tO' máš tak. Pokud sc mládcncc rádnc
a SiPravedli've nezabouchne, nenazve dívku jinak, než »rajda'
nebo »kurva«. Slovo »dcvce« budí cervenost v líci a pýrení,
je-li vysloveno nahlas a je-Ii slyšeno. Když má potum nekllo
»ženu«, nebo »starau«, mluví budto o konkrétních dí"k;ló,
nebO' mluví v obecných refleksích, k nimž nacerpal materiál
ze styku s nimi. Nazývá je budto »devC<tly«, anebo »žúbami.
tehdy, »dává-li si kren« (t. j. delá-Ii ze sebe hrdinu ve
spolecnosti). Pro devcata, která se kolegLI1TIod videní 7llmlouvajÍ, je u nás obvyklá nejaká variace na základní thcma
»správrtá kurvicka<<. Mluví se o iíadrech v rLlzných abmenách asi .takových:
»rádivé prednášky«, nebo »vysoké klt-nutí«, nahy se klasi fikuj í na »bi1iárové« nebo »národní pod·
nik« a pod. Dokud kluci nepoznají blíže nejakau dívku,
mlnví o nich pohrdave, dojde-li k pravidelncjšímu styku.
havarí títiž kolegové o dívkách neobycejne šelrnc a s úctou.
V »dLlverných« rozhovorech s kolegy nebo ve vctší spolecnosti opet titíž kolegové však dakazuji, že »dc.vC<ltaj~;()U
smyslnejší než my, mládenci.«

Nekolik poznámek k tomuto dopisu. Podice sotva
pripustí, že jejich synové takto o dívkách 11Jvorí. Reknnu, že se tu podtrhává v)rjimecne vybarvené názvosloví jediné trídy, že jsou pomery vetšinou daleko lepší
a že jsou trídy, v nichž neco podobného je nemožné.
Jsou takové trídy, až puritánské, ale zapadají jako
kapky do more zvyklosti, jejíž ráz je naznacen citovan:)"Tm dopisem.
Není to ovšem tak zlé, jak bv se zdálo,
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olivje nckdy i toto názvosloví pri doslovném pojetí
béproti skutecné ideologii a praksi.
Trída jako kolektivum je podivuhodn)' útvar. Slo,a z ~noha jedincu o sobe casto nevlivných, vyrustá
,uhrnt:em;"epet~,na ~elicinu, již nejlépe vystihuje terln latmsk.eho pnslovl,: mala bestia. Jeví se jako moc-o
mechanIsmus, ktery drtí a zpracovává jednotlivce.

k devceti, protože by se trída vysmála. Mlcí se také
o. faktecyh, jimiž se chlubili hoši dríve, protože romanticky predstavované
ukojení u milovaného devcete
ustoupilo zahanbujícímu styku s prostitutkou a protože na druhé strane zneštastnuje nemožnost vybaviti
se z onanie: není možno vychvalovati tento požitek.

Tr!da ja~o kolektivum má ohycejne na všechno jedlny a vYjasncn)' názor, i když jednotliví studenti
ví velikou názorovou roztríštenost.
Názor trídního
lektivaje nápadn)' skoro pravidelnou jednostranností
lí,l11,
že je vlastne již predem hotov, ar se jedná o co-

»Když se dají u nás nejaké dobrodružství k lepšímu
tož je to služka, již se podarilo v nedeli získat, náhodn6
setkání a dobytí pri jízde vlakem a vymyšlená romantická dobrodružství,
která již nekoncívají rozchodem
po vymyšlené souloži, ale pnou se k jiné touze: touha
P? žene, kte;á by nás vedla kolem uhíjejících vecí. Touzllo se po lasce mocné a závidelo se tomu, o nemž se
je milován. (Na oko jsme se mu
doslechlo, že miluje
ovšem vysmívali.) Vnitrne se kladl dLlraz na to že
miluje, nebot býti milován bylo daleko lehcí, než' milovat.
\
V sekste až v septime nedocházelo k hovoru ve tríde
kr~me, V.ti~Lla ~?ekdot v~lmi sprostých, jimiž byli po~
burovam tl, kten podlehl!. V oktáve byly už tri nebo
ctyri 'pev?é typy stude!,1tú. První typ byl u nás zastoup:,n jen jedn~m kolegou, který se podobal Aljošovi, a
t:-!da se k nemu chovala také obdobne, jako v »Bratnch Karamazovových«: Z nedostatku pohlavní potenc'e
neznal rozdíl mezi mužem a ženou. Takoví hoši bývají
uch'ženi úzkostlivou výchovou rodicu ve stavu naprosté nevinnosti i myšlenkové. Druhý typ: Cistí hoši,
kterí milovali, nebo budou milovati. Nejistí onanisté
kterí se vyhýbali rozhov'Uru, snad i milovali dívky al~
onanie byla silnejší. Tretí typ: Otrlí hoši, prehr~blí,
sloyv~ I:ešetrící, kterí byli vystaveni vnitrnímu (nikoli
verejnemu) opovržení. Konecne ctvrtý typ: Písek trídy, šedivá skupina, nemastná, neslaná, nevyhranená,
vrstva, ~ které se neví, kam jde a co chce. Vrstva, která
s~, velmi ochotne a bezbarve smeje vtipl'tm. Prllmer
tndy, bahno, ale puda, z níž jednou povstanou moudrí
otcové rodin, vychovávající zdárne a, bez tragických
otresLl nové pok'Ulení.
Ze všech skupin krome první se rekrutuje nadrazená
vrstva seladonú, elegánú ci frajerll, mezi nimiž je
mnoho odstínu. Význa(Jlé typy této vrstvy se ukázaly
už y.v prime. Všichni meli úhledný rukopis, slovícka
v Clstem, až ulízaném stavu, velmi slušné oblecení,
k profesorLlm se drželi v úlisném tónu. O plebs ve tríde
se nestarali, byli to aristokraté, kterí získali obratným
zpLlsobem dedicné právo na vyznamenání. (Blíže si j'ich
všimneme na jiném míste.)
Tato lvícata budoucích salonú se stavela rLlzne proti
druhé strane ve tríde. Oni zacali první nosit hodinky,
šátecky, prstýnky a první dlouhé, elegantní kalhoty
z látek, v nichž nebyl zastoupen samet nebo manchester. První vstoupili do tanecních hodin a vrátili se
odtud do trídy se zálibou pro pudr a vonavky, stávali
se blaseovan}'mi. Nosili jídlo v uhrousku a jeden
z nich si celé hodiny pri vyucování leštil na úzk}'ch
prstech nehty a svádel nás demokraty v obycejných
šatech' nebo vojenskych rajtkách, abychom své nehty
posypali rllžovým práškem a náležite je upravili koženým instrumentem. Techto selaclonú bylo u nás ve
tríde S a jako šestý se k nim radil aristokrat duševní,
který s jejich praktikami jinak nesouvisel.
'
Dukladne mezi nás hodily prehradu moderní tance.
Oni rostli. Jejich devcata byla nejelegantneji ustrojená, jednali s nimi velmi vysoce, bavili se lehkým kon-

oh.

.!endenci názoru trídy jako celku se poclvolují
lehl;!'U povolnejšíc? a tvárnejších hochú je to prizene,ale ne tak u sl1ných jedincI\ na než všeobecná
ntalita nemívá vliv v mnohém 'Uhledu. Práve však
názoru n~ erotic!<é veci podlehnou postupne i oni,
~adpr?t?, :-e ti; ynej;'íc hrozí nebezpecí jeviti se nemužlm" cI~!lvust~<arsl~~:n nebo šosáckým. Druhý zajíavy pnpad je, pnjde~li do trídy nový student z ciíhoovzduší, z jiného ústavu nebo z venkova. Nastane
;siko-chemikální proces, prLlbehem nehož se nová
ložk~~ostane do boje proti presile, je-li ovšem jiného
naladenI. Suggesce kolektivního názoru se kol takovéhožá~(a obepíná p'ri každé príležitosti, vstrebává se
~st:lpne a yproces je ~koncen ve vetšine prípadú víleznepr? tndu, protoze nový žák se poddá LIŽz ])0~odlnostI a touhy po dohode s ostatní trídou v jeJímžovzduší musí žít minimálne 30 hodin týdne.
Tak se stává, že trída dosáhne stejného ladení a že
se všeobecne rozezvucuje
frivolní a »nemravnou«
trunou, j,ež pr.ozatím nemá mnoho spolecného ani s nemravnosti, am s mravní otrlostí. Trída má na veci
I.~sl~y
sv~tj :,lastní rozsáhlý slovník, na každém ústave
]lny,takze je ne~dy vylouceno podobne jako v nárecích
dorozumet se. Nekdy se nemohou domluviti dokonce
ani trídy. Jsou ústavy a trídy tVLlrcí razí se v nich
,
1ova a ohraty,
'
novas
jež bývají na ústavech
invencne
c1~uelých
~pi~'Unsk'y prejíl~ána. Dal by se sestavit slušn~,sl?.v11lky.?~lovI ne~o jen vÝrazných zlomkú, jichž
lIZ1Vajl
prazstl studenti a studentky. Ve srovnání s kvet0t;Jluvoupražsk)'Ch pepíku by se ohjevilo, že studentska kvetomluva není nijak zatížena duchem strední
školy,~aopyak, že j~, t;l zt~árneno mnoho z nespoutané
apaeske cluse studujtcl mladeže.
Rozhyo~ne mají rLI,znéy.lX»prLlpovídky« švih a js'Uu
nekonecne dokumentarnejSI pro bytost studentLI a stuuentek, ne~ ceská kO~lPO;"ic~,.i tehdy, je-li dáno nejaké
the~a s vyhledy ~:o~lckyyr:l1jako: »Byl první máj ... «
t,omt~ 0~~5!us, je pnrozeno, že se rušive vyjímá
nejaky sohdnejsl a dokonce už vrelejší a jemnejší náz~r na dívky. 1:endence trídy j. ne\lrv'llá, silácká a
rzel)' znovu se prekonávající
ve vyráhení štavnatých
obratli, a chce-Ii ve tríde eksistovati hoch s vlastním
pojetím milostn}Th záležitostí, musí b},t hudto individualisto~l, je~11Ll~j~ ,síla a, osamocení samozrejmostí,
nebo mUSl sve mll1el11 skryvat a mlceL Uvidíme že
jsou trídy, kde se o poblavních vecech vllbec neho~orí
a Ptesy,to)e urci~á. tende~~ey zrejmá. Prirozene pusobenI tnd11l kolektIvity zvlaste v tomto smeru je utrpe·
ním pro jemnejší studenty, kterí mají na pr. doma kr;'lsné prostredí, ar už umele a úmyslne aranžované, nebo
samovolné.
Cím vHe postupuje trída, tím se méne o erotice hovorí. Fakta zavírají ústa. Mlcí se '0 jemné lásce
v~

*

<Ii

Prítomnost

316

versacním tónem a dávali nám; neohrabancL'!1l1, velmi
cenné rady: jak se holit, jak se pridat k devceti na ulici
nebo v koncerte, jak odmítnout a prijmout odmítnutí
a podobne.
Byli mezi nimi sprostí i jemní hoši, od druhého
stupne do posledního. Ted po 3 letech zL'!stali t)'miž.
Onen majitel ubrousku prímo udivuje jednou abnormálne úzkými, podruhé širokými kalhotami, botami
s trásnemi a jinými vymoženostmi. Druhý nemá tolik
penez, ale pudruje se aspoil a má c~rný flícek na tvárí.
Tretí se premoderne strojí a pudruje, ctvrtý je profesionál, závodící v tanci. Pátý se bude ženit.
. Jedno je pro všechny charakteristické:
Nemají svah"!. Nepestují sport, všichni kourí a všichni chodí do
barL'!.Nelze u nich mluvit o duševní prázdnote, naopak.
Jeden z nich je zverolékar, druhý se zabývá ponejvíce
jízdou na koni a tri zb)Tvající jsou právníci.« (Z vinohradského ústavu.)

*

N a predmestském ústave pražském:
Už v prime se 'chodiJo za devcaty do parku, nevinnc
ovšem, ale hovorilo se o tom jako o dobrodružství, zvelicovaly se ciny a všelicos se naopak zamlcovalo, takže
príchut odlišnosti od styku s hochy byla již v prime
zrejmá.
»Takové blbovinky to byly, ale' melo to nekdy vážnejší
pozadí. Jedenkrát
nás nekolik primánu
prohlíželo
knihu,
v níž bylo 'vykresleno mnoho nahých žen a mužu, Ve!luše,
Evy a Adarr-ové. Hrozne se nám to líbilo a já jsem se doma
pokoušel nakreslit také neco podobného. Pocmáral jsem hodne papír a nekteré Evy se mí obstojnc povedly. Prišla mi
na to maminka, vzala to do ruky a smála se. Já se smál taky,
ale nebylo to docela nic nevinného.
Pamatuji
e, že to
maminka pojala jako detský ~ert a náhodný zájem, ale já si
byl pri tom vcdom ncteho zkaženého, nedovoleného, a cítil
jsem to jako zlocin, i když jsem se smá\.«

29. kvetna I

»c h c i p o h á r žit í s v é hon
a dno v y pí
což je vubec jednou z nejoblíbenejších predstav
studenty a studentkami a je málo tech, kterí se po
šlením na vyprázdnení »poháru žití« neobírají v
nících, dopisech. Je málo studentLl a studentek, k
se nepokusí aspoJ1 jednou na strední škole ucinit ná
k uchopení kouzla, vyznívajícího z veršové fráse o
háru na dno dopitém.
Sekstou pocínaje se duchové trídí na »gentlasy
kterí representují ve tríde živel tec hni c k y v erot
nejzapracovanejší.
(Znalost :všech specialit, odborn
výsmech: »Hlupácek, chytnul to, proc tam ignora
lez bez vejzbroje!«)
Pri povýšeném rozhovoru o ž
bách se lící s úžasnou detailností na pr. výlety, na n
jezdí s dívkami ve II. tríde do Krce nebo do Zbrasla
»Vona se, covece jeví, ale vášnivá vLlbec není!« a k
dobným devisám se dochází ve tríde, jejíž vetšina
ješte stydí, protože
se cítí ješte silne mamincin)'
ch13pci. Druhý typ: »Staroceští« klackové, vyjadrují
se v nejvetším kalibru a s reznickou mastností. To b
vají zdraví a bodrí 'kluci, kterí jsou rpálokdy scho
provésti to, o cem mluví. Tento druhý typ se rozšte
v septime a oktáve na dva proudy. Jeden skoncí sv
erotický výboj u masivních dívek z periferie a u dcer
»vyššícl1« delníku, remeslníku. Druhý proud se vybí
ve sportu a zakotví u nežných ocí studentek. Tito ho
mají ústa plná hrubostí a pohrdání ke všemu dívcím
ale jsou v jádre nejvetšími truhlíky, jež upoutá šikovn
a dobrá dívka dosti trvale. Tretí typ: Tichošlápkov'
kterí klopí s knežskÝm úsmevem oci pri rozhovo
o druhém pohlaví - nic se o nich neví. Najednou V'f
letí na povrch zprávy O rL'!zných jejich perversnostec
Abiturienti tohoto ústavu pojali maturitu zpusobe
povšimnutí hodným v tom smyslu, že se snažili státi
zralými v míre co možno nejplnejší.
. Osm abiturientu, patrících do »party«, rozhodlo,
se »rozšoupnou«, aby to prece stálo za rec. Pripomí
nám, že tu nehrálo úlohu víno nebo 'Okamžitý svúd
covský zákrok nekterého jedince: Vše bylo promy
šleno nekolik týdnu pred maturitou. Techto osm mlá
dencLl (ctvrtina trídy) se tedy odebralo do baru. Nelz
spoléhat na jejich vlastní vyprávení, celkem ochotn'
ale fakt je, že témer všichni souložili, nekolik z nic
poprvé v živote, a že tri nebo ctyri onemocneli. Refe
ráty zúcastnených si zakládaly mezi jinými raztomi
lostmi hlavne na tom, že nekterí se vyzvraceli na nadr
prostitutek.
Pohlavní pomery v septime a oktáve tohoto ústavu
Šestina pestuje pravidelný styk s prostitutkami, 2 st
denti z této skupiny našli pozdeji ulehcení u své dívky
jež je pripoutala na dobu casto u studenta-profesioná
neobvykle dlouhou.
Mezi skauty ve tríde byly dva typy milovníku:
a) literární prátelství s erotickými momenty: jedno
mesícne s dívkou do divadla, »vidí se« trikrát až šest
krát týdne.
b) Známosti sportovne-promenádní:
vidí se jedno
za t)'den nebo za 14 dní, pestují s dívkami sport (Stra·
kovka, výlety atd.) a objeví se obcas spolecne })n
Ferde«.
Ve tríde má prllmerne pet hochu stabilní dívku a pru
merne tri mají stabilní ženu, t. j. dívku, se kterou p
hlavne žijí. Tri myslí již septimou pocínaje na slí.atek
všude se svou dívkou chodí. Skauting prišel v kvarte
a uchránil hochy od onanie a prostitutek až do septimy.
v

Od se1tLmdy do kvarty se to vybíjelo ve velkolepých darebáctvích. V kvarte zasáhl velice pekne s k a ut ing. Zaujal opravdu telo i duši, a hoši v nem utráceli všechnu energii. Pet hochu ve tríde se shodlo na
tomto výroku: »Když mám lehkou atletiku, nepotrebuju dívku.« A praktikujíce tento názor, byli zdraví,
štastní proti ostatním, až z nich nekdy jejich atletikostacnost surove a humpolácky vyzarovala.
První cást hochu ve tríde byla složena práve z techto
rvav)Tch skautL'!, kterí byli vždy v dobré kondici, což
se jevilo jadrností ve škole vuci prOfeSOrllm i spolužákLlm. Erotiku pojímali nestydate strucne, o ne se
rozbíjely bílé kvetinky z lycea a v~e, co mohlo b),ti sentimentálním.
Ve svém nadšení pro atletiku prezírali
randez-vous a podobné nesmysly, »to si cóvece dám
raci jeden maratón« a pro nejruznejší formy vášne
meli nejútrpnejší vtipy a knock-outové resumé.
Druhá cást ve tríde sestávala z hochL'!, kterí nerozrušovali hladinu trídy, pri tom však silne zbožnovali
Sedláckovou a podobné divy. Nepestují sport, jsou ve
všem tiší, i v obdivu, a proto ani o devcatech nehovorí.
Tretí cást je »sorta kadetL'!«, jak se jiin ríkalo. Jsou
to repetenti, nebo duševne i telesne vyspelejší hoši,
kterí s rozkoší naslouchají anekdotám starších, prinášejí do školy novinky bud z literární
pornografie,
nebo se vytasí s gumovou specialitou a podobnými výmluvnými náznaky života, který patrí k frázi veršL'!:
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nozískauti si na pr. nedovedli vážne predstavit
sty ani hubicku.

až do

*

~Ia t u r i t ní ve c í l' k y (mívají zvláštní náladu.
Cítí se prekonání bremene, jež se tak težko zdolá10. Koncí nekolikaletá
životní epocha.
ti, kterí se
dališkolou poutat, mívají pri maturitním vecírku veorní,že vcházejí do nového sveta jako mužové. V nejakéoddelené místnosti sedí trída v parádních šatech,
nekolik»solidních« kantm-ll na cestn)Tch místech. Nekterístudenti poprvé v živote pijí víno, jiní debutují siácky.nebo s opatrností v kourení.
To hlavní však
zacíná,když odejdou profesori a ti kolegové, kterí nepatrído nekteré z pevných skupin bývalé trídy.
Je noc. Rodice vedí, že je to vecírek na rozl ucenou
e strední školou a nepocítají s návratem dO! Ú. Docházík uskutecnení vlastního studentského pr'ogramu.
Je mnoho možností.
Budto se zvýšer;teji pije víno, vedou se mužštejší reci,
nebovyjde taková parta ven, chodí nazdarbllh ulicemi,
staví se v nejakém zapadlém lokále, nebo provede
grandiosnejší plán v baru, jak jsme videli v odstavci
predcházejícím.
Maturitní vecírky patrí do kapitoly o milování proto,
že jejich dominantním motivem
bývají ženy, trebas
u nekter)'ch podvedome. Chodí se Stromovkou nebo po
nábreží, mlcí se, zpívá. Nekterí abiturienti blouzní a
jsollmesícne nadnesení, jak to bývá pri podobn)Tch prí,
ležitostechu minervistek a lyceistek. Jiní projeví nával
mužné kristalisace, nacrtnou a vysloví plány a predsevzetí,jež následkem suggestivnosti takové noci mo,
hOLI
býti nadále dodržována. Jiní mají spády bakchantické,je-li možno užíti tohoto názvu o studentech korec konell nedostatecne vášnivých:
Jetu první nabádavápríležitost s dobrým svedomím a s vysvedcením
vkapse »vrhnout se do víru života«, jak zní jiná fráze.

I

*

Ze 30 studentu 18-201etých jsou 3 pohlavne zdrželiví, 21 jen onanistu, 1 se oddává jen prostituci, 5
onanii i prostituci.
Mimopohlavní styk s devcaty je
u T3 pouze spolecenský (tanecní, spolkový, výlety), u 3
jest jen duverný styk s jedním devcetem, u 9 obojí,
II 5 není mimopohlavní
styk vllbec žádný. Z techto 5
nemají k tomu 4 príležitosti, 1 pestuje vytrvale onanii
a chodí k prostitutkám.

*

Nekolik poznámek o gymnasiu
v centru Prahy:
kvinte, tedy v 15-16 letech, se projevili »nejšpinareji« hoši, kterí byli dríve nejsentimentálncjšími.
Zdán·,
lire nejcynictejší se ukázali nejpoctivejšími a nejcistšími v chování i vyjadrování.
Ti mlceli. Pokud se
dak eroticky mluvilo, tedy vždycky nestoudn)Tm názvoslovím. Prípad, kdy se kolega sveril bez hrubých dodatkll, že se mu to a to devce líbí, byl vzácný. Je možno
ríci, že nebylo prípadu, kdy by se o devcatech zmínil
tlekdo ve tríde pckným zpusobem. Hoši si delali v erotice blázny sami ze sebe, což je ostatne príznak do
septimy celkem zdravý.
Vtipy byly co možná nejperncjší.
Oblíbeno thema
o nejakých prostredcích pro vydražcfování pohlaví, na
pr. o španelských muškách. Podobné thema se probírá
práve tak primitivne a vytrvale, jako pri zpltsobu studentského politisování.
Hrubost musí nutne uvést nezasvecence do zoufalství. Ale prospívalo to v tom smyslu: Pokud v chlapcích byl nejaký hlubší vztah k c1ívV
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kám, zustal v tomto prostredí dlouho nezmenen vlivem
silného kontrastu a dlouho nedošlo ke zprofanování.
Jeden mládenec mel od kvarty dívku, což tajil prede
všemi, i pred rodici. Pomer jejich byl krásný. Milonli se velice, stýkali se casto i na delší dobu (lyžarské
výpravy na Krkonoše) a on se vyjadrovalo
pomeru
nežne. Oba pocítali, že se vezmou. Pr.i tomto nepochybne vážném pomeru chodíval však v pulrocních periodách s ruznými jinými dívkami, »jen tak pro zábavu«
dle vlastních slov. Duležité je, že nepovažoval pro sebe
to za nic nenáležitého, ac své dívce o tO;'l1nerekl. Nejenom v románech a filmech jsou tragedie, ale také
mezi septimány.
Rodice dívku provdali za bohatého
amerického dobytkáre.
Pohled na smutek opušteného
septimána byl smutný.
V oktáve se o jednom vážne tvrdilo, že je zasnouben.
On o veci nikdy nemluvil, obycejne se jen zvysoka
usmíval na ty, kterí delali špatné vtipy.
Styl erotického hovoru jednoho z nejvzdelanejších
oktavánll toho ústavu, i literárne cinného: »Ta je správná, ale, moji milí, moc chlupatá.«
Jiný oktaván vymítal s úspechem dábla tím, že reši~
rovnice a provozoval ne(mavne fysikální pokusy. Byl
ze trídy k devcatum nejsolidnejším.
Episoda z ústavu, vystihující názorne kolektivní rozpoloženi v tomto prípade septimy : Ve vyucovací hodine se zaklepe na dvere. Profesor trídní jde otevrít.
Po nekolika slovech s neznámou osobou ženského hlasu
zavolá profesor
septimána,
o nehož jde, a vyjdou
všichni na chodbu. Verejný úsudek ve tríde: »Je to
matka devcete, která prišla i s dcerou za kolegou, jenž
tuto dívku svedl. Jedná se o alimenty na díte, jež
prijde.« Celá trída tomu verila, protože zpráva vyšla
od mládence, který mel vše z první ruky.
O jednom oktavánovi z ústavu bylo známo, že chodí
casto k jisté služce do N uslí. »Dá sebou všechno delat,
jenom ne líbat na krk.« Šlo vždy o soulož a pomer
mezi ním a služkou se priblížil možnosti lásky. Oktaván onen hovoril 'O tom otevrene a ukazoval, že »student mltže pojímat lásku hygienicky.«
Absolutních abstinentu pohlavních bylo v oktáve zarucene pet. Ostatní nejistí.
V oktáve byli dva silní onanisté, O slabších se neuvažuje. Jednomu z nich se velice smáli. Profesor trídní
použil jedenkrát jeho neprítomnosti ve škole k tomu,
aby rekl tríde: »Prosím vás, proc se o to staráte? To
není vaše vec, at si to s ním spr a v í j e h o o t e c.«
Za celou dobu 8 let tento pedagog ve veci nezasáhl.
S devcaty chodili ve vyšších trídách ústavu na malé
v~'jimky všichni. Pohlavní styk velmi brzo. »Panicu«
bylo v septime jen ~i ctvrtina žactva. V oktáve 1 prípad kapavky.
*
Pražský dívcí ústav:
V sekste a septime pocíná se pomer k hochllm bráti
vážneji. Ve tríde dochází k individuálnímu rozvrst"ení, kolektivum se tríšti, odcizuje, není už možno následkem opravdovejšího vztahu zamestnávat se verejnými záležitostmi. Každá se zamestnává príliš sebou.
V sekste zacíná skauting- a otvírá mnoh)Tm poprvé možnost kolegiálního styku s hochy, možnost odlišnou od
prostredí tanecních hodin.
Sekstánka se zamiluje do profesora. Ríkala od jakživa, že nebude delat maturitu, ale pocátkem septimy už
to bylo jisté:
stala se ze septimy manželkou svého bývalého mucitel~.

I
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Prípady sÍÍ.atk{ize septimy jsou dva.
V kvÍnte styky jen obcasné, jednou za mesíc. V sekste už pravidelné schuzky, vetšina témer bez stálého
erotického pomeru.
Až do septimy je velký platonism a idealism.
Z 25 je vyslovene proti manželství jediná. Odllvodi'íuje to sobeckostí. O uprímnosti se mllže pochybovat.
O pohlavních vecech se hovorí jen v kroužcích, ješte
málo a naivne v kvinte. Až v sekste se tyto rozhovory
rnzvinují, inspirátorkami jsou dve dívky, které v takov)'ch rozprav[lch nalézají požitek. »Správný« pomer
k tomu mely dve dívky, které byly vedecky pouceny.
(Jsou ženy 231ete, které po absolvování strední školy
prijdou pri studiu práv na místo, jemuž nerozumejí a
objeví se, že skutecne jsou naprosto neinformovány.)
90%' jich si prejí hochy s urcitou pOhlavní minulóstí,
žádají routinéry, ve svých rozhovorech zdl'trazl1ují casto
ll10ment nešikovnosti u panicL1. Dívky, které vyžadují
cistotu mužLl, b)'vají predmetem
výsmechu tichého
i hlasitého,
Bjornsonovy »Vlajky nad prístavem« byly sekstánk5.m príležitostí k vášniv)'m debatám a rešení ženské
otázky.
I v oktáve ješte byly dívky silne duševne i telesne vyvinuté schopny platonismu. Potom náhle se na ne zrítila první láska do dLlsledkl't.

*

B á s n e n a N i se píšou vždy a všude, což je skutecností známou a informace o jejich rázu je možno snadno si porídit. Uverejnuji básel1 ponekud odlišnou od hárajícího prlll11eru, Napsal ji septimán J. Z. a je charal teristická tím, jak se v ní obráží forma i náphl, již
si septimán osvojil z nekolikaletého trainování latinských a reck)'ch autoru a pokud byla jimi ovlivnena
vlastní jeho erotika i její výraz. Ackoliv se píše o Lydii a Klaudiovi a Ríme a triumfu, jedná se zarucene
o nejakou MMlu z lycea nebo Minervy a podkladem její
odhodlané pevnosti je pravdepodobne touha po uskutecnení schLlzky u vodárny na Vinohradech, kterýž zlozvyk mají ostatne i velcí básníci, patrící do strední
školy obycejne jen jako povinná cetba. Následkem vlivu
strední školy je tak ukáznená, že by se mohla bez rozpaku zaradit do antologie z gymnasiální erotiky:
V hodine rozchodu
proc odvracíš oci, Lydie?
Vždyt je tak krásné hledeti prímo.
A od tebe cekal jsem vždy,
že pochopíš žár mého zraku, \
když první dospcl jsem cíle,
v rukou oprate' zpenelných koní
a na hlave vavrín'.
Cekal jsem 'vždy,
až vyjdu z arény p,:rovázen. davy,
tebe že nablízku spatrím,
že jedin!ým pohledem vzdáš mi svuj hold.
Já, Klaudius, vitcz Klaudius,
k tobe bych odešel ze stredu davu,
tobe bych sklonil v prach hrdé své celo,
tobe· bych do zlatých pletencll vložil svuj vav,rín,
tobe bych vdechl potlesku vzlet,
za jediný pohled, Lydie.
Odcházím.
Zvíš-Ii, že v barbaru zemi
zbrani mé bohové vítez&tví práli,

29. kvetna
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a zvíš-Ii, že v triumfu vrátím se v Rim,
mne uvílej jako víleze jen tehdy,
kdy POZl1~IŠ v svém nitru,
že tebe jsem premohl, Lydie,
já Klaudius.
A neházej v cestu mou nárucí ruzl.
Jeli< jediným pohledem mne uvítej,
až se vritím.

Tento triumfující
septimán byl prekvapen pr
sorem pri psaní »plodu svého«, nebot byla práve lati
jak poznamenává v deníku. Skoncilo to celkem nesl
ne: dostal nedostatecne z prekladu. Castý epilog h'
stredoškoláka.
Sem by také patrily mil o s t n é do p i s y. N
možno se o nich rozepisovat, ac by to stálo za to a
plnilo by to znamenitil kapitolu o studentském mi
vání. Jen tolik: Zacínají dríve, než se myslí, vyznase vetšinou komickými rozpaky, snahou o objektivn
jež se jeví jako ujištení, že vlastne se tu jedná o neco
ného, než o to, oc se zrejme jedná. Prekvapuje nepr
clivost, šroubovanost a pozdeji šablonovitost, jíž se
stací i na prípady zdánlive nejkomplikovanejší.
pravda, že dívky milují originálnost, ale je clltleži(
pravda, že dívkám postací znalost nekolika základn'
tahLl a prl'tmer v dopisech práve tak, jako ve sty
quod demonstrandum
est. Rozhodne nevadí ve
dentskJ"'ch milostn "ch dopisech nedostatek vlastní
vence. Zvlášte od tanecních pocínaje píšou mlál1
príšerne hoj)1e. Probí r[lte-li dopisy studentu kvin
pocínaje, najdete mnoho chtené vášnivosti, málo
statné síly. Slovník a fraseologie celkem dojemne o
štená a nev~'razná, chudická, neuveritelne se opakují
V konversacním toku se tu osmeluje nekolik otre pan
symholu, které vlastne už dávno pozbyly možnosti b
konfiskovány. Rodice znají dobre ol1sah onech oh'
zpúsobne adresovaných.
Nejen proto, 'že ctou žh
rádky drív než dcera-adresátka, ale i proto, že je m
no pred otevrením dopisu ríci skoro doslova, co oh
hl1je. To je ostatne nejznámejší partie stuclentsk
milování, protože je verejná a kontrolovatelná. K
obejde zamilovaný student rodice své dívky a pošle
pis do školy, je tu I. školník a 2. reditel, který se sta
a]'y mravní dokonalost 'chovanky ústavu
»ney
újmu«. V tom ohledu je tragikomické, co všechno
ditel uzná za závadné a co následkem toho zcensur
(Právo na to má.) Proto je nejlepší clávati dopisy s
dentkám prímo clo ruky po ceste do školy, nebo b~,ti
na ruk::t se školníkem, jenž muže ohstarat prímé dod
bez pedagogické censury, »je-li to ovšem clovek k
mu«.
,
A p s a n í n a vej í rev tanecních? Dívky hy
toho umrely a mládenci by se cítili neúpln)'mi kavalí
kdyby neclovedli spáchat nejaký veršícek. Pracuje
casto »tríclní básník«, jenž bývá obycejne »Mii.dc
fur alJes« a nekdy naplní nežn)'mi SlL1Vkyaž pet vejí
za dopoledne nebo za hodinu nekterého liberálncjš'
profesora. Odmenou tomuto básníkovi hývá budto
vdek, na což tento obor je zvyklý/od pocátku dejin li
ratury. V lepším prípade se mu dostane ncjaké p
tekce, nebo housky s máslem, nebot patrívají bás
k proletariátu, což také potvrzují historické dokla
.T sou ovšem
i básníci praktictí, kterí si dají takov
práci honorovat penezi, cena se rídí podle symp
k tomu. jenž nápis na vejír objednává. Príznacné
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Sekstán: »Kolega K. me pozval k nim dOmll. Záclony v pokoji mel napolo spušteny a byl sám doma.
Usedl jsem ke stolu. Po levé ruce zrcadlo, prede mnou
na psacím stole také zrcadlo. Rekl mi, že to postavil
k víHi mne. V hovoru prišel na kolegu L. Vyrozumel
me, že L. je clovek efeminovaný, zženštilý a virilní, t. j.
že miluje muže. »Jsem také takov)', rekl mi náhle K.
*
názem se mi vyjasnilo mnoho z jeho povahy. Ríkal, že
já jsem predurcen svým pohlavím k jeho. A chtel souZ e s tu den t s k )' c h den í k u: »Profesor prírolož. Zavrhl jsem vnitrne pobouren. l{ekl mi, že všichni
dopisu kricí své výklady deseti hochum ve tríde. Ostatvelcí muži byli virilní. Goethe, Wilde, Smetana, atd.
ní se cešou, zrcádka pred sebou, píší psanícka a dívají
l)rosil, že prostituce je daleko hnusnejší, což jsem uznal,
se smerem strechy dívcího ústavu.« (Sekstán.)
ale
rekl jsem, že soulož muže s mužem je také hnusn;l,
K vintánka zaznamenává mezi jiným toto: »Letos má
i
kdyby
to byl predsudek. Nedovedu si tO ostatne Vllprofesor ~'vl. cerné. šaty, jež nosil vloni jen ve svátecních
bec predstavit. Potom mi povídal, že mne jako osobe
dnech a zvláštních príležitostech. Modré už asi odložil.
Je chudák, nemuže si koupit pekné jako profesor .;'.* .;;., neduveruje, ale že mi verí jako pohlaví. Vyzraclil mi
dále, že on miluje jedine matku jako ženu, k jiným žekterý se oženil.«
»Protiví se mi jednání hochu s devcaty, nelíbí se nám že má pomer jenom takový, jako jiní k matce. Vypravoval, že byl jako díte krásný. »Jednou k nám prišly
mi jejich zajímání, vždycky ve mne vystoupí pocit hnudámy a jedna z nich me líbala po celém tele, pri cemž
su, ale jsem rád, když se mohu o nekoho zajímat. Na
mc kousla clo prirození. To jsem' byl podruhé operován
kluzišti bych však nejezdil, mys 1í m, se žádnou ...
na prirození, poprvé hned po narození jsem musil hýt
Kréta jezdila dnes na kluzišti se sekstánem P., špatnc.
Dovedel jsem se od kolegy V.: »Kréta je židovka, no obrezán.« Odešel jsem s divnými myšlenkami v hlave
faktum, židovka.« Hrom do toho - no je to fuk. Je a s presvedcením, že K. je velký a ž·ebude geniem.«
»Výjev ie trídy: »Polib mne.« »Proc?« »Jsi krásn)',
mi ted dobre. Ale toužím po príteli. J emám žádného.
l'ekterí mají záchvaty srdecnosti
a uprímnosti,
ale já te miluji.« »Myslíš?« »Polib me jako mesíc.« »Jako
mesíc?« »Polibek na vlas a na celo je estetický, polibek
prchne to a zllstanu sám.« (K vintán.)
na rty ne.« A zpívá falešn)'m hlasem: »Já miluji vás
Sekstán píše pri registrování
uplynulých
14 dní:
J:lskou,
jež z mrtvých tel jen vykvétá.« Cte nejvíc: Jirí
~>Ted pestuji hodne korespondenci, hlavne do U. jak
Karásek
ze Lvovi, Barbey cI'Aurevilly atd.
Jsem zvedel, Standa koupil Tonce prstS'nck za 3 korun)'.
Nekolik
posledních úryvkll je vyhráno jen pro nejje to vlastne nebezpecná vec, ale stále si myslím, že
strucnejší
náznak,
k jakému druhu erotiky se mezi studá ~onka preciJilOstnevtíravosti. ( Tejlepší metoda.) Do
denty také zabíhá už kvintou pocínaje. Byla by to znac- •
Vehkonoc budu zase vzdelanejší, snad neco s Tonkou
ná kapitola, kdybych mel jen vypsat príslušná místa
podniknu - ríkám si to každý den, nejcasteji vecer
z deníku rúzných studenttt - i mezi stuclentkami na
pred spaním: »Zítra ... pensionát ... Tonka.«
nekter)Tch
ústavech rozkvétají tyto nepravidelné a méne
jiný sekstán, venkovan studující teprve druhý rok
obvyklé
motivy.
Jak težko by bylo prozkoumat a zvládv Praze: »Dnes jsem Ji uvidel po delší dobe, když šla
nouti
tyto
oblasti:
Uvažuje se o nutnosti ci nenutnosti
do školy. Podívala se na me a ješte se ohlédla. Vedel
jsem, že budu štastný po celou dobu vyucování ... Mo- školních lékarl't a psychologllv a možná, že se jich
strední škola nedocká. Prllhchem
techto pomal)'ch
zartova opera Don J uan- ve mne zanechala zvláštní stoúvah
studenti
rychle
žijí.
Strední
škola
jako výchovný
py hlavne novotou deje, protože jsem dosud nemel poú tav? Možná, možná ...
netí o juanovské predstave.« (To se stává i u nekter)'ch
pražsk)'ch stuclentll až do seksty.)
Pražský septimán: »l\lám ji rád. Hodí se pro me?
Myslím, že bude mou ženou, nebot t o trvá již 4 mesíce.«
Sekstán v p~'oudu deníkové konfese: »Když nyní
Dokument z doby revolucní.
ve veku 16 let prehlížíš svúj živlltek, musíš splakat nad
1.
sebou, ale zároven se divit, že ses prohrabal z bahna.
Vážený pane rcdaktore!
Kde se v tobe jako v chlapeckovi braly pohlavní pudy,
Zdc, v Prerovc, vychází národnc dcmokratický dcnÍk »Obzor«,
jež te nutily, abys už v 6 letech sahal služce na prirokterý v nedeli dnc 18. kvCtna. princsl o dokumentu o d'ru Kramázení, abys v pozdejších letech odkrýval pohlaví devcat,
rovi, který jste otiskl, lokálku, v níž sc pravÍ, že píšctc »ncabys toužil i po obnažení chlapeck)'ch prirození? Byla
obycejnc útocne a vášwve«, a pak se kons~atuje;
to špatná v)Thova, špatné okolí? Ne. Byls svedomite
»U ve r e j ne n é d o k u m e nt y dá v aj í p I ne z a p r a vstrežen, dostal se vždy do prostredí tatínkem i mamino n e j lep š í s 'v ed u dr. K K r a m ft r o v i, vyd á v a jít
kou predem upraveného, st)'kal ses jen ~ lidmi, které
dcctví
jeho
lidskému
a
politickému
charakteru
rodice dobre znali. Tvá špatnost hyla tedy pouze v toa dávají plné právo nám všem, kteri jsmc ve válecných letcch
l?e.« Tento doklad je jeden z nejzajímavejších, na nejž
vidcli ve vezneném Kramári
nikoli stoupcnce urcité politické
Jsem behem shírání materiálu prišel. Autor onoho destrany,
nýbrž
exponcnta
celého
ceského
národa, abychom sc stejníku je hoch z dobre situované a klidne žijící rodiny.
nou
pýchou,
láskou
a
radostí
dívali
se
na
ncho jako tehdy, když
»Do pohlavní zdravovedy me zasvetil už v prime resedel
've
vezcní
a
stál
prcd
sou<!em,«
petent R. a od té dohy jsem videl v každém mravne
Podcpsán je -ý.
zkaženého cloveka. Vymýšlel jsem si o kamarádech
Tak co, pane redaktore, chcete! Vy jste si myslil, že národnc
sprosté historky, jimiž jsem se mucil a rozrušoval ...
demokratické
mozky prokouknou, ale ony naschvál ne a naschvál
byl jsem zkažený a dobré stránky plavaly u dna duše,«
budou dále v Kramári videt to nejlepší. Pokud se národních
píše septimán z pražského ústavu.
že se nevyjadrují svérázné nápady: Mládenci patrne i tu
vycitují, co dívkám vyhovuje, nebot pri objednávce naznacují básníl'ovi themata s locl'kou a mesícem, atd.
V oblibe jsou citáty z hotových básníku, na pr. lIálek,
Vrchlick)'. Z{tleží na výberu a na tom, aby kolegyne
v tanecních nedostaly vejíre s úplne stejn)'mi nápisy
napsanými zrejme stejnou rukou, kterýž malér se stává.
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demokratu týce, házíte hrách na stenu. Když se nekdo nechce dát
presvedcit, tak ho nepresvedcíte.
Sám jste nedávno podotknul,
že by bylo zajímavo zvédet, zda verejnost si myslí, že v politice
rozhodují pouze ideje. Zdá se, jakobyste Vy sám v to veril. Tady
vidíte: najde se pan -ý, který po tom 'všem ošklivém, co dokument o Kramárovi
odhalil, prijde a rekne, že dokumenty vydávají to nejlepší svedectví jeho lidskému a politickému charakteru!! I ta místa, kde Kramá.r píše, že se s ním musí jednat j inak než jak se jedná s clovekem obycejným nebo radikálnímI
Pan -ý si sám tu vydává testimonium
paupertatis. K .necemu
takovému se neodhodlaly ani pražské národnc demokratické listy,
které se jen rozpacite ošívaly. Ale v Prerove se snese více než
v Praze.
Pokud se týká pana -ý:
jeto
význ<lloný pracovník národne
demokratický" profesor, moM jste o ll!e!m císti v referátu z nár.
demokratického
sjezdu v Bme. Jeho stanovisko si neumím vysvetliti jinak, než jako príznak známé nemoci, t. zv. kramárovské hysterie.
V Prerove,

22. kvetna.
V úcte

29. kvetna I

Ostatne si oni pánové myslí: dnes tobe,' zítra mne, - a Kr
neni z ceských politiku jediný, o kom existuji takdvé dokumenty.
Tak se zatím jedná opatrne.
Váš
Dr. B.

IV.
Pane redaktore!
Myslil jsem, že Vy sám odpovíte na »Národní listy«, které
napsaly u príležitosti Kramá\rova prípadu, že dnes ješte není cas
na delání válecné historie. Shledávám však! že jste Se o tom
ani nezmínil. Dovolte tedy, abych sám k tomu rekl nekolik slov:
jest to prá'v!eJdt. Kramár,' který v každé své reci pokouší se už
ted o delání válecné historie. Nevynechá príležitosti, sebe vzdá·
lenejší, aby nepodotkl, že on delal revoluci. A to práve je delání
válecné historie, a k tomu falešné historie. Chápu Váš pocin naopak tak, že jste se ozval proti tomu, aby 'Kramár už ted predbíhal soudu dejin a každou chvili vkládal do úst budoucím historikum, co mají o nem ríci. V té veci jste do1.Jtreucinil.
Oddaný

w.

Dr. M.
V.

II.
Vysoce vážený pane redakto'l'e I
Od prvn<Ího císla »Prítomnosti«"tešíme
se, vždy já i moje rodina každý ctvrtek na další. Líbí se mi, že Váš list se od jiných
liší tím, že vždy zachovává slušný tón. Také jeho nestrannost
mne poutá. Pa posledních dvou císlech cítím se však nucen Vám
neco napsati: boj ím se, aby Váš list se nedostal na scestí, tam,
kde jsou listy ostatní, a aby se nevenoval' útocením na urcité
osoby. Uhodnete zajisté, že myslim Kramárovu aféru, kterou jste
rozvíril.
Proc útocit na cloveka, jehož jediná vina je jen v tom, že
neumrel v cas a že se prežil? Proc ho nenecháte na pokoji v jeho
koute? Já vim, že máte pravdu, a že Kramár vždy byl takový,
jak se sám vylícil v tom dopise Sti.irgkhovi. Ale útocíte-li na
neho verejne, prospíváte tím jenom Nemcum a komunistum.
Lid prece musí v nekoho vcrit, a tak to nemá smysl mu brát
neškodného svatého. Je pravda, že Kramár nebyl žádný hrdina
a že ten dopis na nekterých místech je nehezký. Ale je lépe stavet
než bourat. Myslím, že máte jiné úkaly než rozhánet falešné
legendy.
Nemejte mi za zlé!
V úcte
V. P.
(P o z n. r e cl a k c e: Mys1ím~, že naše nešetrnost ke Kramárovi má v sobe vice uctivosti k nemu než Vaše šetrnost. Vy ho
pokládáte za mrtVolu a chcete, aby se kolem neho chodilo po
špickách. My ho pokládáme ješte za cloveka živého a aktivního.
Nemyslíte,' že Vaše šetrnost je pohrdavcjši než náš útok? A tak
nevinný svatý, jak Vy si predstavujete,
dr. Kramár také není.
Ostatne nelze ve verejném živote stále jen chodit po špickách,
jako v pokoji nemocného. Vy si nestrannost
predstavujete
tak;
že se na nikoho nemá útocit. My si nestrannost predstavujeme:
útocit spravedlive.)

III.
Pane redaktore, nevím, co jste chtel docílit uvereJnOOlm dokumentu o dru Kramáravi. Ale at jste chtel docíliti cokoliv, musíte mi prominouti, reknu-li Vám, že jste si nezvolil vhodnou
tlobu. V dobe nejakého napetí v koalici by pravda, která takto
vyšla o Kramárovi
najevo, pusobila jako dynamit. Ale dnes
vudcové koalice nepotrebují této pravdy a proto se k ní chovají
celkem lhostejne. Nepochybujte
však, že všechny strany si to
schovaly do šuplíku, aby to na Kramáre pred volbatni vytáhly.
Dnes vudcové koalice jsou jeden na druhého odkázáni, a petka
zachovává pokud možno solidaritu
i ve vecech tak trapných.

Vážený pane redaktore,'
chtel bych Vám jenom krátce vyjádriti svuj souhlas s Vaším
postupem ve veci Kramárove.
Vím, že se ted mnoho lidí p0kusí, aby Vám znepríjemnilo
život, a tak myslím, že Vám prijde
vhod pozdrav i od cloveka Vám nezná:)ného. To co Kramár delá
se sebou sám a co s ním delá strana, už nelze déle snášet. Prospel jste historické pravde,' a za to Vám patri dík.
Váš
K.

VI.
Pane redaktore,
to Jste mel videt: v nedeli mluvil dr. Kramár na sjezdu úredníku
strany národne demokratické.
Bylo to jeho první vystoupení na
verejnosti po uVCirejnení dbkumentu z r. 1915. Snahou jeho i poradatelstva bylo ukázati, že nQc se nestalo'.
Sdelím Vám jeden detail z tohoto sjezdu, abyste mohl posoudit, jakými prostreóky machri strany dra Kramáre servírují
clenstvu. To už neni politika, to je divadlo.
Sjezd úredníku
konal se v pražském
divadélku Apollu na
Václavském námestí, v sále bez oken,' kde i ve dne je nutno
svítit. Nuže, po reci predsedy sjezdu zhasly pojednoll všechny
žárovky v sále, nastala tma, chvíle dustojného ocekávání, a po
nekolika vterinách vynoril se ze tmy na jevište dr. Kramár, ozáren všemi reflektory, které jsou ,v divadélku k disposici, tcmi
reflektory, jichž se p,ri hre užívá v obzvlášte význacných a dojemných scénách. Pak ovšem »bourlivý potlesk«. Bylo to dolwnalé a slavnostní jako príjezd Lohengrinuv v Národním divadle. Jen labut scházela..
Tady vidíte, jak se ve strane provádí kult Kramáruv; už se
berou na pomoc i teflektory, a delá se všechno, aby si divák mllsil ríci jako Odysseus, když poprvé uzTel Nausikau: »J si-Ii ty
clovek ci nejaké stvorení božské?« Kramár je nejvetší atrakce
strany, a chtel bych se slwro vsadit, že u reflektoru sedel sám
p. generální tajemník Sís.
Tady se poucte, jak se to mu si delat.
Váš ctenár.
VII.
Vy roš(áku:
To víte, že vy (všimnete si, že vás nepíšu s velkÝm V, to vám
nepatrí) i ti, co 'vám dávaj í peníze a dokumenty, jste na Kramáre krátcí. A kdybyste se vztekli on je a zustane prvním Cechem, ne ten váš Masaryk,\ kterému olizujete paty. Ješte není
"šech dnu hmec! Ješte 'tlvidíte!
Nekdo, kdo si náhodou koupil
jedno císlo vašeho plátkl~.

