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Politika
"ha Vášová:

Po brnenských volbách.
(Úvaha

psychologická.)

Národní demokracie ztratila pri volbách do brnenské
radnice šest mandátu. Nutí to uvažovati o prícinách.
Vím, že naše inteligence velmi málo politicky pracuje.
Zacne se až pred volbami, a i tu se stále pocítá s tím,
že naši lidé i bez tech schuzí vedí, koho mají volit. Ale
neclostatkem politické práce nedá se vysvetlit vše.
to,
co se konalo, opravI1ovalo k lepším nadejím. Zatí~
zmohli se ceskoslovenští socialisté, komunisté a klenkálové. »vývoj na celém svete jde na levo,« rekl náš
president. Je tomu tak. Ale klerikálové? Je to jen reakce? A my národní demokraté na Morave* nejsme
a nechcerne být tak praví, abychom museli být míjeni
proudem, který znamená lepší a spravedlivejší, usporádání vecí na svete. Tedy program? Tím prave se
nelišíme príliš. Všecky strany (až na komunistickou)
mají program obsahující složku národní a hospodárskou, jen v rllzném pomeru a pojetí. U nás a ceskoslovenských socialistu chtejí býti tyto složky v rovnováze. Ale urazili byste sociálne demokratického delníka, kdybyste mu upírali cit pro národnost.
Rekne
vám hned, kolik jich bylo v legiích, kolik jich koná svou
n;lrodní povinnost v místech menšinov)Tch, a že na pr.
na Plzerlsku, kde je jich mnoho, znamenají živel nároclne uvedomelý. U nás v Brne i komunista Roucek
je clovek národne naprosto spolehlivý. KI,erikál,ové cili
strana lidová pocítali se vždycky ke stranam statotvorným s výhradou svrchovanosti papeže. Dovedou uplatnit i sociální notu, je-li treba. (Krest. socialismus.)
.
Program tedy asi není vše. Politický život zahrnuje
více, než podávají strucná slova programll: tatrí~, nemu ješte i život kulturní a náboženský. LIde hledajl ve
stranách co dríve hledali jen v kostelích: neco pro
svou duŠi. Není pochyby, že posílení klerikálních hlasu u nás zpusobily hlavne ženy. Ženy mají život ty~
picky težší než muži (»Býti ženou, ~ž }?, znam~n.a
trpeti.« Machar.) a jsou podnes odloucenejsl od verejného a myšlenkového sveta. Oporu a náhradu, duševní
stravu jim nabízí strana lidová ve forme katolického
lJáboženství. Podává jim politiku zároven s ethickým
obsahem a oclllvodnením. Kritika toho obsahu sem nespadá. Strany socialistické, ani výlucne trídní, nenacházejí, jak se všeobecne u jich odpurcu myslí a ríká,
jen v materielních touhách svých stranníku ohlasu. p.ro
svuj program. Pred triceti, ctyriceti lety pracovah je:
šte v Orlických horách lidé za 15 kr. denní mzdy 10 az
12 hodin denne. Za mého detství denní mzda 30 kr. pro
hospodárskou delnici nebyla t;icírp zvláš~ním. O po~erech delnictva v dolech a tovarnach netreba se ZmlllOvati. Zde se stal chléb posvátným symbolem, a je cynismus mluví-li o materialismu delnictva lidé, kterí
mají chléb jako pouhý prídavek ke zverine a kuratum.'
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U vudcu se to mohlo všecko zvrhnout v egoismus, ale
široké vrstvy s touhou po vlastním lepším blahobytu, po
másle na chléb, spojují vždy v nitru horící jiskru víry
ve všelidskou spravedlnost.
Zde se hmota i duch spojují v hodnotu ethicl~ou. Ani krestanství, nejvyšší, nejabstraktnejší, nejethictejší duchovní útvar, nedovede se
na venek jinak vyjádriti, než v materielní službe: »Jdi,
a máš-li dve sukne, dej jednu chudému; navštevuj vezne, sirotky a vdovy v souženích jejich; syt hladové ~
napájej Žíznivé.«
Jeto
také materialismus?
Záležl
ovšem na pohnutkách. A ty se velmi casto ztratily nadobro vudcllm delnických stran, vymizely z jejich politických recí a clánkll. Ale lid je tam stále ješte hledá,
verí v ne, jde za nimi.
My Ceši vždycky jsme dovedli myslit, ale brzy jsme'
zpohodlneli a nechávali toho. Máme takovou štastnou
povrchnost, která se nicím dlouho netrápí. Jít necemu
na kloub, to bolí. Ale naše svedomí, nahražované v tech
prípadech šumivým, hejslovanským, nazdarovým a bratríckovacím nadšením, chce z jakéhosi atavismu mít
neco »vyššího«, jakousi ovocnou penu nebo lacinejší
víno k prosaickému stolu života. A tu se nám hodí V)Tborne ceskoslovenský socialismus. Proto to u nás vyhrává. Trochu toho, trochu toho, a niceho tolik, aby
si clovek tím namáhal hlavu nebo trápil srdce. Je znám
u nás typ cs. socialisty. Ríkáme, že se už rodí. Obycejne trochu delší, zkaderené vlasy, skripec (dríve. se
šnurkou), malý knírek. Hezoun málo vzdelaný, ctlý,
stále nejak nadšený, trochu ošumelý nebo lacine vyfintený. Na zdar, bratre! Srdce pod tím vším nejak
staré, prosaické. Holic, sekretár, malý úredník s malým
platem a malou duší.
'
Ale i tato strana má nebo zacíná mít své náboženské
vztahy. Vznikla LI nás církev ceskoslovenská.
Spadly
okovy Habsburgu a Ríma, a lidé tu stáli volní. Volní,
ale nazí. Teprve nyní videli, že jim náboženství dávno
bylo vzato. Kam tecf nábo~ensky? Ceskoslovenská církev vzniklá z negace Ríma, nemá ješte hotového nábož~nství i když pod tou negací casto byla hluboká a
hledající 'náboženská touha. Má n~ sobe ješte z?ytky
katolické skorápky, z níž se osvobodila, a zobe zr111.modernismu, které jí sype Farský. Zatím zástupcové jdou
za hlasem neurcité touhy a nadšení. Jeden z kandidátu
ceských socialistll byl na kandidátní listine oznacen
jako starší ceskoslovenské církve. Pozdeji to bylo vynecháno. Pri vysvecování ceskoslovenského církevního
Husova domu mluví poslanec Sladký a ješte jiný poslanec, oba v)Tslovne uvedení jako cs. socialistictí poslanci.
Je to náhoda? Spíše nejasná konfesse a mlhavé n.~bo:
žensko-národní, neurcité opojivé kouzlo hoví polovlcate
vlasteneckému a polovicate socialistickému ovzduší a
rázu této' strany.
Ceskobratrští evangelíci v Brne volili asi vetšinou
národne demokraticky.
Jeden kandidát a jedna kandidátka nár. dem. jsou cleny ceskobratrského círl~. star~ovstva. Ovšem nedelají tím strane reklamu a111v novinách ani na kandidátce.
Pro' hloubavejší myslj
evang;líku není strana cS'y soci~li?tu. N áro~no~,t )e
storickou a prirozenou slozkou jeJlch bytostI, veCl vaz-
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nou, hlubokou a samozrejmou, jako moravským národním demokratum.
Mají duveru v sociální program,
kter)' není trídní, ale spravedlivý.
Sbor skládá se vetsinou z lidí chudších, vetšina je delnictvo. (Zajímavo
je, že na Plzéísku jsou sociální demokraté hojne prestouplými evangelíky, i cleny ev. presbyterstev.) Jinak
jsou národní demokrati bez vyznání nebo matrikoví katolíci.
Jako celek jsou nejbeznáboženštejší
stranou
v republice. (Náboženství pojímám zde ovšem v širokém a zejména ne v konfessijním smyslu.) Prevládá
Kramárovský liberalismus. Zajímá mne typ národního
demokrata, jak ho lící pan Kocourek v Prí tom n osti.
Sytý clovek, prumerný inteligent s nehybnou duševni hladinou. Žije s povrchne slušnou morálkou, animálne, bez pomeru k nejvážnejším otázkám doby. Co
dá národní demokracie lidem, k nimž vyšle recníky?
Program, jehož složky jim mllže dát i jiná strana, a
není-li to vlastenecký záchvat, pro nejž se zapomíná na
rovnováhu v. ostatních vecech,,je to pak již" jen suchý,
nestrhující a nezískávající
životní
názor, suchá a
opravdu meštácká, hnevejte se nebo ne, bytost recníka.
U nás na Morave se však lidé temi záchvaty nezískají.
Elan ceských vlastencu nám tu není nic platen. Za to
r.ám tu škodí všecky ostatní jejich vlastnosti. Jsme tu
za ne biti.
A prece víme a cítíme, že program je dobrý a že
opravdove plnen mel by onen mužný a harmonický obsah, jakého je treba, aby presvedcil uvedomelého Cecha, který cítí žilobití sveta i ve svém srdci soucitem se
sociálne slabšími bratry a který touto schopností žije
myšlenkove v nejširším smyslu nábožensky.
Predstavitelem národne demokratického programu takto pojímaného je u nás dr. Jaroslav Stránský.
Poctive vedeck)'m myšlením pracuje na nem prof. dr. J. Kallab,
který nikdy neprizpllsobuje resultátll, k nimž došel,
úcelum strany. Ale nestací jen vlldcové. Je treba prostých vojínu strany, proniknutých tímto duchem.
;].plnit program strany ethickým obsahem, oživit literu,
mít skutecné lidi se živým srdcem a mozkem, kterí by
dovedli stvorit nové ovzduší, nový ráz strany a vzbudit
dl:'!veru, že chtejí poctive uskuteC!l.ovat to, ceho strany
socialistické a strana lidová jsou dnes namnoze jen
prázdným slibem. Dokud bude mít národní demokracie
takov)'ch lidí málo, bude i nad volebními výsledky ríkat: málo nás. Zdá se mi, že od nás lidé mnoho cekají, protože myslí, že nám bylo mnoho dáno. Zatím
vetšinou dáváme málo, jim sobe.
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stranách vždy byly potlacovány autoritou III. Tnt
nacionály a vždy prevládl nad touto oposicí obdiv
vetského Ruska. vývoj v sovetském Rusku nejde vš
takovým smerem, aby uspokojoval radikální proud
v jednotlivých komunistických stranách. Prechod k nové ekonomické politice v Rusku, k NEPU byl diktován
snahou ruské komunistické strany prizpusobiti se tvrdé
skutecnosti. Byl to rozpor mezi theorií a praxí, v nemž
ohledy na skutecnost zvítezily. Komunistické hnutí
v celku je neseno dvema vrstvami. Jednou vrstvou
jsou massy, které jejich nespokojenost žene ke komunistické
strane,
trebaže
tato nespokojenost nemá
mnoho spolecného s programov)'mi zásadami komunistických frakcí. Politickou stránku v komunistickém
hnutí nesclU intelektuálové, at již z inteligence, ci vyspelí a marxisticky orientovaní
delníci. Pri analyse
ruského bolševismu ukázalo by se dobre, jak jeho predpoklady byly neseny s pocátku jedine touto vrstvou teoreticky založených a teoretisujících intelektuálll, jimž
nespokojenost i passivnost širokých mass dovolila pokusiti se promeniti teorii v životnou skutecnost.
Otázka, kolem níž se tocí myšlenkový spor v komunistické strane, je již' data staršího. Jedná se o to, má-li
b'ý,ti strana davovou, ci stranou menší, ale ukáznenejší,
pripraverteiší k cinu a nekompromisnejší
v jednání.
První smer klade duraz na kvant·itu, na množství, na
velikost massy lidu, kterou komunistiéká strana získává, druhý smer podtrhuje jakost a verí, že menší
skupina lidí programove ujasnených a nekompromisních v urcitém okamžiku muže strhnouti k cinu širší
massy. Z tohoto hlediska radikální smer je nespokojen s jednotlivými hesly, zejména pak s heslem o jednotné fronte delnické a delnické vláde, zejména pak
tím, že tato hesla. nedovedla získati ohlasu v širších
vrstvách nekomunistických.
Tyto spory, které se pocínají u nás v komunistické strane jeviti a projevují se
prozatím více méne zakrytými prestrelkami v denním
tisku i v komunistické revue, jsou pro komunistickou
stranu potud ~ávažnejší, že zasahují koreny její existence.
N a XIII. sjezdu komunistické strany Svazu sovetských socialistických republik bylo videti zápas techto
dvou smeru. Tak hned v telegramu zaslaném nemecké
strane komunistické se uvádí, aby nemectí komunisté
nezapomínali, že bolševismus vznikl nejen jako produkt
proti oportunismu, ale také jako rozhodný boj proti
detskÝm nemocem radikalismu.
V ruském komunistickém tisku casto se užívá slov Leninových, který
promlouvalo »levém detinství«. Slova ta ostre se adrevývoj v komunistické strane.
sují do tábora radikálnejšího.
Že vývoj vecí v sovetském
Rusku
nejde
v
duchu
radikálních
frakcí, naznaJe jisto, že v poslední dobe uplatnují se v komunicuje
sám
Zinovev,
když
si
musí
na
sjezdu
uvedomostické strane silné myšlenkové rozpory, které souvisí
vati, ,zda oživení národního hospodárství je prospešné
s rozdílným nazíráním na úkoly komunistické strany
kapitalismu nebo socialismu. Odpovídá si sice: je to
a na její taktický postup. Již íednou v k9munistické
prospešné socialismu, ale ukazuje to, že ruská komustrane objevila se oposice, která opírala se o jméno
Šturcovo, v níž exponoval se i Vajtauer, ale tato op 0- nistická strana je ješte daleko od splnení svých puvodsice byla pomerne lehce a záhy umlcena, ponevadž po- ních teorií. Zinovev ukazuje, jak v dusledku NEPU
darilo se jí vpáliti cejch nekomunistického postupu a vesnice se zacínají deliti na vrstvy a pripomíná slova
ponevadž v celé strane prevládalo tehdy vedomí po- Leninova: Z nepovského Ruska prece jen bude Rusko
socialistické. Jestliže NEP v Rusku znamená oporti.:treby kázne a jednoty stranické.
nism ve vecech hospodárských, potom i veškeré akce
Jestliže nyní vznikají rozpory v komunistické straruské komunistické strany, které se snaží o získání nejne, jsou potud závažnejší, že nejsou jedine vlastní
vetšího poctu clenu pro komunistickou stranu, jsou pootázkou naší komunistické strany, ale že tyto prostupem oportunním.
blemy jeví se palcivými ve všech témer komunistiNení osobnosti Leninovy, která dovedla udržeti
ck)'ch stranách, v III. Internacionále i v sovetském
jednotu komunistického hnutí na Rusku. To neznaRusku. Tyto rozpory v nejruznejších komunistických
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á, že by v nejbližší dobe došlo k zjevnému rozu myšlenkovému. Zájem na spolecných t~oretických
ladeeh komunistických dovede na cas preklenouti
notlivé rozpory taktické. Ale tolik je jisto, že tyto
pory, které dosud neprekrocily rozsahu vášnivé dise, oslabují autoritu III. Internacionály
a sovetého Ruska v komunistických frakcích jednotlivých
'tú, tím více pak, že III. Internacionála
akcentuje
dy urcitou uniformitu a nedovede se vmysliti do
ecifiek)Tchpomen'i v jednotlivých zemích.
V jednom císle »Rudého Práva« odpovídá Kreibich
tre na názory, které projevil Burian v brnenské
ovnosti«. Staví se ostre proti tvrzení Buriana, jako
y taktika jednotné
fronty a delnické vlády nemela
období,co se politika techto hesel delá; úspecl}u. Vy'ká Burianovi, že užívá nekomunistických a nemaristiekých method. Tento clánek více než obsahem je
zoruhodný tím, že je napsán v Moskve a uverejnen
stredním orgánem csl. komunistické strany, který doud vyhýbal se zmínce o techto rozporech a snažil se
ajíti strední linii bezbarvosti. Že tyto rozpory pocíají s~ ve strane komunistické projevovati zjevneji,
oho je i dokladem, že intelektuelní vLldce strany dr.
Smeral odstoupil opet do pozadí stranického života,
by mohl vystoupit až se ukáže, kam celkový kurs stray, jak u nás, tak v Rusku a jinde jde, a aby mohl ve
své studené dialektice ríci: Veci jdou, jak jsem ríkal.

323

urcitelny tím, že voják jest presvedcen o ideji, které
slouží. Zde jest neco hlubšího, než úcelnost a presvedcení, totiž duch mužské družl1osti"který má jiné zákony
než život obcanský. Základem života obcanského jest
rodina, udržování druhu, základem vojenství je deanimalisace, prekonání prírodní vLlle rozmnožovací, napetí k hodnotám nehmotným, k spolecenskému abstraktu, at už se zove státem nebo vyšším spolecenstvím.
Voják rázu spartského, rímskéhq nebo novovekého jest
typem muže co nejvzdálenejšího rodine. Jest spolecenským destilátem, urceným k ochrane spolecnosti, státu,
který podobne jako kdysi knez má prekonati svazky,
jež' ho víží
tomuto životu, osobnímu prospechu, rodinné moci. Jakkoliv' jest rodina základem státu, byla
by vytvorila nanejvýš zádruhu, nebyla by bez tohoto
prvku neosobního, mužsky isolovaného, který jest vlastním tVLlrcem státní ideje, vytvorila stát.
Jsou mnohé pokusy o výklad tohoto spolecenského
jevu. Nejdále z nich jde systém velezajímavého platonovského filosofa Hanse Bliihera, který v díle »Úloha
erotiky v mužské spolecnosti« pokouší se o sexuologickou theorii státu. Správne dovozuje, že ani ekonomie ani »duch« není dúvodelJ}, pro který stát vzniká.
Jeho prícina je základnejší, rázu erotického. Bliiher
konstruuje pojem »mužské spolecnosti«, jejíž utvárecí
silou jest nevyžitý, invertovaný sexuální cit mužllv. Na
ethnografických, historických a mythických projevech
K. T.
sleduje Bliiher tento tvurcí prvek mužské erotiky. Vedle heterosexuálního pudu k rodine jest v muži i sklon,
fos. J(oeJícek:
sledovati muže, který se vyžívá v typicky mužských
svazech; Bliiher podrobne
analysuje po této složce
Vojenské
úvahy.
skautské a telocvicné družiny, svobodné zednáre, temIII.
plárský rád, t. zv. mužské domy u div'okých národu, doPres to, že v otázce trvalého míru nedojdeme ani
konce i stolní spolecnosti, studentské skupiny atd. výo krok dále, opustíme-li hlediska technické úcelnosti bez klad, jako u vetšiny žákú Freudovy školy, znacne preohledu na morálku, nevysvetlíme technikou ani vznik
hnaný, pres to však velice plodný sestrojením protivojenských útvaru, ani ducha, který tvorí jejich stejnokladu rodiny a mužské soudržnosti, jenž v dosavadrodost. V moderní dobe, a u nás predevším, projevují
ních,sociologiích jest prezírán. V precenování sexuálních pohnutek spolecenského a myšlenkového dení jest
se snahy o zobcanštení armády. Stále znovu se vynoruje heslo o vytvorení jakési armády pacifistické. Popsychoanalytická škola prímo nebezpecna; neocenitelna
žadujeme vojákLl, kterí jsou' antimilitaristy.
Tento provšak jest její methoda v ojedinelých prípadech spoletimluv neválecného vojáka mohl vzniknouti bud v dobe
cenského dení, kde s velikou bystrostí jest poukazováno
prechodné, kdy stát nebyl ješte zformován a jeho rízení
na radu racionalisticky a chonomicky nevysvetlitelných
se octlo v rukou tradicne antimilitaristických
recníkLl, fenomenu.
nebo i lidí, kterí na vojsko nazírají laicky a povrchne.
Duch vojska je jedním z nich. Není-Ii jeho koren
erotický, má prece dosti už základných lidských složek,
Jako není možno, aby vznikl krejcí, který by byl príkre
zaujat proti šití, tak nemúže vzniknouti sporádané vojjež u všech dosud národú tvorily z neho útvar autonomních zákonu a vykazovaly mu zvláštní místo v lidsko, které by melo úkolem propagovati antimilitarismus. Kdo nevnikl hloub do tajemství vojska - a jsou
ské spolecnosti. Rád i rytmus jeho života jest odlišný,
zde pro civilistu opravdu mnohá tajemství - nepojeho etická hlediska nemohou býti merena obvyklou obchopí, jak odlišnými zákony musí se namnoze ríditi
canskou morálkou. To jest možno pozoroyati u všech
vojsko, má-Ii míti nejaký rád a smysl. Málokdo z obcaarmád, sovetskou nevyjímaje. Pokusy, aby byla z vojnu umí si predstaviti míru sebeobetování, jemuž je vo- ska vytvorena úrednická družina se speciálním úkolem
ják podroben.
Naprosté odložení subjektivity, v níž
obrany vlasti, jest snad možna jen v isolované Anglii
obcan mylne mLIže spatrovati
i odložení osobnosti,
nebo Americe, a i zde jen potud, pokud nebyla válka a
úplné subjektivisování každého pocinu, podrízení se po- branná povinnost. Všude jinde jsou armády útvarem,
rádku, který není dílem žádného z rozkazujících, ne_I jímž se vymyká z ostatního demokratického systému
života. Sugesce, jež vojáka imperialistických monarchií
rozlucné spojení práva k rozkazu, jenž je rubem povinnosti k poslušenství, a povinnosti podríditi, se s <;e- stavela nad obcana, sJ;lad pominula. A však nikde nelistvou vulí, jež jest lící discipliny, která vúci každému
pominulo postavení vojska vedl e obcanského sveta.
tretímu na venek jest sebevedomím, toto tajemství neVždyt odlišuje se vojsko od ostatního obcanstva svým
speciálním posláním: dáti se zabít, kteréHo poslání
cerpá svých zákonú v pouhé úcelnosti a oddaluje vojsko
od hledisek obcanských.
Nebot disciplina a sourucenstací k výjimecnosti jeho postavení. Ani u nás nedál se
ství, jež jest základem každého vojenského útvaru, ne- vývoj jinak, než dalo se ocekávat. ,Z pocátku snahy
jsou vysvetlitelny jen tím, že jeden udržuje druhého
o jakýsi žoviální pomer k národní armáde. Dozvuky
a že jest možno vynutiti je trestem. Nejsou také zcela nevírY,-cerpané ze zdemoralisovaných koncLl Rakousko-
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Uherska, pak trochu nadšení k legionárLlm, ale ani to
nezbaveno skepse k vojenské SI~lVe vLtbec, nestacily
k vytvorení uprímného pomeru k vojsku. Nepopulární
posice v národe, jehož politika smerovala k po ch-ytí staré armády, trvala dlouho a trvá ze znacné cásti dosud.
Je v tom neco nedomyšleného a polovicatého. Není
u nás mnoho lidí, kterí by se bránili tomu, aby armáda
byla proste rozpuštena. Jak by to lJylo hezké, kdyby to
bylo možné. Ale není to dosud možné. Dokud však je
armády potrebí, není vetší krivdy, než která se na ní
páše. Morálne i mat~riálne. Zatím v rámci armády samotné se pracovalo a pracuje s vytrvalou sebevládou,
která se snaží historicky pochopiti príkorí, které se jí
opravdu deje, a jest presvedcena, že se veci musí zmeniti. Dnešní stav vojska je skoro vzorn)' a prekvapuje
každého, kdo s jistou skepsí po nekolikaleté prestávce
zase oblékal stejnokroj.
Mnoho populárních pre'dstav
o vojenském živote bylo odloženo. Stará vojenská disciplina je spíše utužena, než povolena.
enadává a nebije se, ale snad se prísneji trestá, než dríve. Nejde to
jinak a nikdy nešlo v žádné armáde. Ale výsledky jsou
prekvapující:
z armády byl zbudován organismus, který daleko predstihl porádkem, zdatností a pílí organismus administrativní,
Pres to, že zase se delá mnoho
práce pro predstavené, že zase se mnoho casu ztráví
službami a cekáním, pres to, že representativní cviceni
nebylo lze odstraniti, ac tu byla vLlle i program. Ale jeden bod je bezútešnejší, než muže uvážit širší obcanstvo: postavení dustojníkll. Nikdo neocení situace lidí,
zatížených nezvyklou merou povinností, kterí dostávají
plat od 700 do 1500 Kc, pri cemž velí cetám, rotám,
prap0rllm, aniž jsou za toto príkorí odmeneni sympatiemi a díkem spolecnosti, aniž se rekrutují jako kdysi
ze zámožných vrstev. Demokracie odmenila se predevším tím, že pracovni výkonnost každého z dustojníku
je proti drívejšku nejméne dvojnásobná.
Ale odmena
méne než polovicní. Co se tu páše na dllstojnickém stavu, jest nezodpovedné a mohlo by být i nebezpecné.
Tyto volné poznámky z vojenského cvicení budtež
skonceny touto reální pripomínkou.

5. cervna 1924.

kt:ltura cloveka jest dále než jeho kultura rozumová a zejména
mravní. Zda 'právem ti neprávem, jest ovšem težko rozhodnouti.
'J est práve otázkou, zda pri dnešním utvárení své duše muže se
clovck vllbec uostati ve své t. zv. duševní ku1'tttr~ dále, než se
dostal. Nebof zde v rozsahu i kvalite svÝch pojmu i citu jest
omezen práve touto svou danou duševní potencí a nemuže proto
více než muž.e. Neco jiného ovšem jest, zda by se snad clovek
nemohl v této své duševní prirozenosti
zmeniti (vyvinouti); ale
to jest již jiná otázka.
Na poli technické cinnosti cloveka lze konstatovati neurcitou
postupnou zmenu, kterou je treba si uvedomiti. Clovek pocal tím,
že se zmocnoval jednotlivých p.rírodních pro d u k t u a pouze
málo je upravoval. Pozdeji upravoval více a prešel k p,rímému
pre tvá r e n í a k v Ý I' ob e, címž byl nucen zasáhnouti do
v nit r n í cp z á k o nit o stí
vecí; tím byl priveden k p r oe e s u, jakým prírodní produkty vznikají a se meni a k o v I á dnutí
sil a jejich pusobení:
od používání
primitivních
prirozených úkrytu prešel clovek k bud o v á n í chatr~í, stanu,
pozdeji k stavbe obydlí z mén~ nebo "íce upravených klád,
kamenu, až na konec si pocal vyrábeti cihly, umelý kámen,
železobeton. Teprve tím se ovšem dostal k technice ve vrcholném
slova smyslu.
Jest samozrejmé, že podmínkou tohoto vzestu'pu techniky bylo
p o zná n í. Proto clovek nejprve dospel k výši plné' technické
cinnosti tam, kde ~rirozenost vecí jest nejjednodušší
a kde tedy
poznání jest nejjednodušší,
totiž na poli prí I' o d y než i v é.
A i tu byl postup podle složitosti vecí: mechanika, fysika, chemie.
Proto mluvíme-Ii o technice, myslíme vždy výhradne na práci
s hmotou a silami prírody 1. zv.. neživé.
Dnes mužeme však konstatovati, že podobné teoretické exaktní
poznání, jaké jest základem dnešní tt>cht1liky ve svete neživ'ém,
tvorí se též na poli sveta živého. Stoj íme pri rození se b i 0tec hni k y. Vyplní-Ii se slova G o I d s c h e i d o va, který prorokuje, že tak jako devatenácté stol'eti bylo stoletím tec hni k y,
bude století dvacáté stoletím o I' g a t1Ii k y, doslova, neodvažuj i
se ríci. Ale predpoklady
jsou budovány a organika se pocíná
tvoriti. Kdy dospeje výše úmerné dnešní technice, nelze také
ovšem ríci. Ale at se tak stane kdykoli, její 'význam bude veliký.
Jde nej en o to, že pole tVllrcí práce clavekovy se jí zvetší, ale
její význam bude mnohem dalekosáhlejší
tím, že jí jest zasažen
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Jaroslav Kríženeci,ý:

Budeme moci menit cloveka?
L:lovek stál vllci prírode vždy jako dobyvatel. Nad passivním,
uctivým a milujícím obdivovatelem zdvihala se v nem 'vždy bytost chtející se státi pánem. Slo zde o prirozený projev toho,
že clovek jest žij í c í m tvorem. Spocíváf život práve v tom, že
hmoty a síly vnejšího sveta jsou uchvacovány živým organismem
a pod:rizovány jeho potrebám:
organismus
se živí potravou ze
svého okolí a využívá z ní jednak nahromadené energie ke svým
ÍL,nkcím, jednak používá její hmoty ke stavbe svého tela. Pri
tom jest v podstate dosti lhostejno, že clovek nevyužívá hmot
a sil ze svého prostredí jen tím, že je prevádí do svého tela,
cine z nich jeho souc[\sti (zvíre vytvárí na pr. na ochranu proti
chladu hustou srst a rozklác!<i více živin, aby produkovalo více
telesného tepla), nýbrž též tak, že je pro sebe premenuje i mimo
své telo (clovek si na ochranu proti zime! vyrábí šat a 'vytápí
obydlí); nebol v obou prípadech jde v jádre o totéž: clovek se
stává pánem hmot a sil svého prostredí a používá a pretvárí je
podle s':ých potreb.
V tomto svém tec hni c k é m p o' m e r u k prírode se clovek
také nejmocneji vyvíjel a vyvíjí. Bývá žalováno, že technická

prímo sám, Elovek ve své organické podstate. A odtud vyplývá
také jej í filosofický a i mravní význam. Organikou bude dnešní
hospoda;rení hmotou a energií doplneno hospodarením
životem.

*

Než zustanme u prítomnosti!
Oc jde?
Jde o novou orientaci dnešní biologie. Dosud byla pouze vedou
popisnou (deskriptivní),
Na této veci nic nemení, že se v biologii také premýšlelo o v Ý voj i, tot,iž o vývoj i forem a druhu. N ezáleži na otázkách, ale na methodice a zpusobu, jakým jsou zodpovídány. A tento zpusob - pokud nebyl pouhou spekulací - byl
práve pouze popisem (a i ten byl do velké cásti jen' vyspekulo'ván).

Že biologie systematická,
trídící zvírata a rostliny na ruzné
skupiny jako rády, celedi, rody, druhy, by'la vedou ciste deskriptivní, netreba zajisté dokazovati. Ale deskriptivní byla i biologie ovládaná naukou vývojovou. Nebot i ta vedla jen k poznání,
že dnešní formy zvírat a rostlin se vyvinuly p.remenou z jiných
a snažila se jako o svuj 'vrcholný úkol ukázati, jakou cestou, totiž jakým postupem se tento vývoj del. Sestrojit 1. zv. rodokmen,
kde nad sebou a vedle sebe serazená jména t,ríd, celedí a druhu
rostlin nebo zvírat byla spojena carami ukaZUJícími, která forma
ze které vznikla a v jakém casovém sledu, považovalo se za
vrcholný výsledek vedeckého badát1lí. Pokud se pri tom mluvilo
o cinitelích, kterí toto premenování
zpusobili, byla to vždy jen'
spekulace
(spekulací bez dokazatelného
podkladu bylo' ostatne
samo ono sestavování rodokmenu). K prí mém u v Ý z k u m u
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o pusobení kteréhokoli
cinitele, kterým tento vývoj byl vysvetlován, neprikrocil však nikdo.
Tak tomu bylo jak v lamarckismu, který vysvetloval premenu
forem pusobenim vnejších vlivu, zpusobem života a jím vyvolanými zmenami o užívání jednotlivých orgánu, tak i v dan\"inismu,
který vedle toho vysvetloval vývoj též pusobením výberu a prejímal i samovolné menení vlastností.
Není pochybnosti o tom, že toto období vývoj'ové theorie v bio- .
logii melo svuj velký 'význam sociologický a filosofický. Pro pomer clo'veka k živé prírode neznamenala však vývojová theorle
nic více, než snad jisté oprávnení k domnence, že byly-Ii živé
organismy menitelné v minulosti, budou menitelné i v prítomnosti. Skutecné poznání této prí tom n é menitelnosti
a pro5tredky k jej ímu ovládání mu však vývojová theorie neda.la.
Dnešní biologie se odvrátila od vývojové theorie, tak jak tato
byla pestoVána a kvetla koncem minulého století. Ne proto, že
by byla p I' o t i vývojové theorii. Naopak lze ríci, že dnešní biologie poc í t á s vývQjem živého sveta v minulosti jako s necím,
co jest již mimo diskusi, a.c i mezi pr~dnimi moderními biology jsou nekterí, kterí dlles resumují svoji životní práci, provedenou p I' o vÝvojovou theorii, zcela skepticky: že 'vývoj se dokázati nedá. Ale dnešního biologa nezajímá již vubec, jakými
vývoj šel; chápe, že zde neleží možnost skutecného
c es tam
poznání života a pritakává s Drieschem Liebmannovi,
že i kdybychom si sestrojili nejdokonalejší
rodokmeny, nemeli bychom
vícc než galerii prcdku, jakou nalezneme na jakémkoli panském
sidle. Dnešní biolog se neptá, jakými cestami se bral vývoj,
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nýbrž a kým i s i a m i a podle j a k Ý c h z á k o nit o stí. Ale
i tuto otázku si neklade
pro poznání onoho minulého \rývoje,
nýbrž po poznání dnešních schopností, v organismech
drímajících a zákonitostí pri tom vládnoucích, a pri tom myslí na možnosti, které odtud plynou pró budoucnost. A dnešní biolog proto
studuje ne co bylo
a jaké následky z toho z u s t a I y pro prítomnost, nýbrž to, co j es t a co b y ma h I o být i.
1,

Dnešní biologie, nehlede k pomocným.odvetvím,
které stále ješte mají co doplnovat na deskriptivních znalostech, stojí ve znamení t. zv. vÝvojO\'';: mechaniky, kterou zapoéal nemecký anatom
W. Roux a -která má programem práve kausální výzkum vývoje
indi'vidua i vývoje behem generací. vývojová
mechanika bére
organismus jako soustavu látek a sil a analysuje nyní cinnost
jrdnotlivých techto složek a hledá zákonitosti vztahu uvnitr organismu i vztahu organismu k jeho prostredí, totiž k cinitelum
vnejšího sveta. Tento výzkum deje se analyticky a experimentálllle. Moderní biologie jest ex per í m e n t á ln í a její otázky
jsou otázkami po d y n a 111i c e zjevu. Studuje vztahy jednotlivých orgánu, studuje vlivy vnejšího sveta na vývoj (svetlo, teplo,
vlhkost), v nauce o dedicnosti sleduje udržování vlastností i jejich zmeny behem generací a podmínky techto zmen a veškeré
tyto poznatky trídí a zarazuje s hlediska kausálního.
Tímto prevratem, provedeným v minulých así 30 letech; sešla
se biologie s fysiologií, která se vytvorila 'v druhé polovine Rlinulého století, a pres ruzné pokusy darwinismu, uvésti i do badání
o funl<' ích hledisko vývojové,
zustala celkem neochvejne
na
pude exaktního badání. Tuto fysiologii, zabývající- se témer výhradnc cinností ústredního nervstva a smyslovÝch orgánu, spojil
s vÝvoj dvou mechanikou, sledující tvar a vnejší vlastnosti, americký fysiolog J. Loeb, který (vedle badatelu o výmene látkové)
vnesl do biologie nejvíce chemie a fysikální chemie.
Tak vznikla dnešní biologie v širším slova smyslu, která se
m;zaj ímá a~i o rodokmeny ani o minulý vývoj, nýbrž zkoumá
organicky jako soustavy hmoty a síly týmiž methodickÝmi zásadami, jakými pracovaly již pred ní mechanika, fysika a chemie.

*
Takto sbírá dnes theoretická biologie poznatky, které se mohou
státi podkladem biologie aplikované, totiž organiky ci biotechniky.

Nelze ovšem zapri ti, že organiku jako aplikovanou biologii již
cástecne máme. Vizme celou medlcinu (lidskou i zvírecí) a zemedelskou produkci živocišnou a rostlinnou. Ale jde jednak o to,
že tyto obory byly vybudovány jen jako kusé cástky a více pod
nátlakem naléhavých
aktuálních potreb praktických,
než jako
uzrálé ovoce plne rozvinutého stromu theoretického poznání, a
historicky lze u nich vubec ,težko vésti presnou hranici mezi cistou
(a remeslnou) empiricí a aplikací vedy; a za druhé na pr. zemedelská produkce žiVocišná a rostlinná jsou i dnes ješte dosti vzdáleny skutecne vedecky založené techniky. Potreby praktické byly
príliš naléhavé, než aby se byl6 dalo cekati na soustavný vývoj
theoretické biologie. Proto nebylo zde také nikdy onoho u v edom<ení
o provádení tvudi práce, jakým jest proniknuta celá
technika. Byla zde práce více jen príležitostná. Vedle toho v medicine jest težko mluviti o tvoreni nového, ncbor prevahou jde
o zpracování starého .- ac v detailech jde skutecne o tvurcí práci
technickou.
V rámci a na podklade nové biologie dostanou se však tyto
obory do soustavy skutecné vdkorysé organiky, která bude vycházeti od »života« jako od techniky zužitkovatelné hodnoty.
Nepovažuji za svuj úkol, abych byt i jen crtou lícil. jaký bude
snad rozvoj tohoto oboru lidské práce. Zustanme pro prítomnost
u konstatování, že theoretický podklad pro tento obor se pociná
tvorit; co prinese, jest vecí budoucnosti.
Mužeme však konstato'vati ješte neco jiného:
že tato nová
orientace biologie a její pomer k praktickému životu dává možnosti pro jisté rešení problému vitaJismus - mecha11JÍsmus. Totiž pro rešení pragmatické.
Pro novou biologii by tohoto problému nemuselo býti, nebot ani jeho k~adné ani záporné zodpovedeni nez'namená nic pro otázky, které tato biologíe má zodpovídati, protože i kdyby v životi! byl cinným jakýkoli »vitální«
faktOl", nebyl by pro cloveka determinovatelný
ani aplikovatelný
a proto by mohl znamen.ati jedine risiko, plynoucí jaksi z nedokonalé znalosti. Ve své snaze po poznání a o'vládnutí života pro
cloveka nedala by se však také nová biologie nikdy másti na pr.
\'italisty, kteri otázku vitalismus ci mechanismus prekrucují
na
otázku mravnost ci nemravnost.

*
Konecne ješte uekolik slov. Co bude moci tato nová. biologie
dáti jednou cloveku filosoficky?
Její kausální hledisko jiste
predne! sblíží 'cloveku ducha s hmotou a poznáním souvislosti organického substrátu s kvaJitámi intelektuálního, a citového života
(na nemž již dnes pracuje nauka o konstituci a o typech) se stane
clovek jiste schopnejším
pro myšlenkovou
družnost., Organib
bude znamenati 'však i možnosti pro pre t v á,r e 11 í o I' g a ni ck Ý c h k val i t. Budou se tyto možnosti vztahovati jednou i na
cloveka? Bude moci clovek pretváreti svuj typ a tím i své potence, pokud tkvejí v jeho organismu?
Tedy: bude státi snad
eugenika (která náleží též do orga!liky) prece jednou pred otázkou n o v é h o cloveka? Otázka, na níž jest v prítomnosti možná
odpoved zatím jen subjektivní,
trebas urcitá známá fakta skýtají jisté predpoklady pro odPuVJeld objektivní. Ale tím bychom
byli již úplne z rámce dnešního clánku.

Literatura

a umení

F. Strowski:

Francis Carco a mladá spisovatelská
generace.
(Z knihy:

La Renaissance

littéraire

de la France contemporaine.)

Generace spisovatelu, kterí pred sto lety stáli na prahu slávy,
byla elegická. Tenkrát bylo obecným minení, že geniální básník
musí být zžírán horeckami;
nebylo možno predstavit si ho jinak
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než s dlouhým, hubeným, chradnoucím
telem, s rozcuchaným
vlasem; zkrátka jako zlomenou trtinu.
Naše nové dnešní talenty vypadají na štestí zcela jinak. Literáti jako Henry-Jacques,
Pierre Benoit, Francis Carco jsou
za'valití, hrmotní mladí muži rázné chihe, kterí pri každém kroku
jakoby ríkali: zeme je naše. Není to však niktcrak z pýchy nebo
ze ctižádosti. Pripadaj í si jen jako doma ve skutecném svete,
což znamcnite je zbavuje stísnenosti, ostýchavosti,
rozpacitosti
a také nicotnosti romantických
sníllu. První vlastnosti, které
jejich znak projevuje, jsou prímost myslí, uprímno~t srdce, presnost chtení, a k tomu se druží prirozenost
a rychlost dojmové
schopnosti.
Hlavne pred válkou jsem znal dosti takových prejemnelých
lituátu, kterí se mermomocí
nutili do zamotane složitých zpusob li myšlení; bylo marnou prací ukazovat jim, že je také možno
psáti proste a prímo. Dncs naopak mne udi'vuje v dobrých
knihách našich mladých autoru schopnost být jednoduchým;
zacházelo by to až do hrubé drsnosti, kdyby vec nebyla mírnena
lidskÝm citem, jímž dnešní spisovatelé na nás pusobí i na svých
lIejsuchopárnejších
,a nejbrutálnejších
stránkách.
Našc mladá
generace octla se ve víru mnohem úchvatnejší
a mocnejší reálnosti než byly obrazy a vidiny, do nichž zabrídali jejich prcdchudci. Založení jejich ducha tíhne za poznatelnou pravdou a
libuje si v zdravém rozumu. Proto romanopiscc
jako Pierre
Benoit zl1stává rozumným,
i když povolí uzdu své obrazotvornosti. Rovnež tak Henry- J acques i pres volnou formu svých
vcršu. A je jím konecne i Francis Carco, ackoliv oblast, do níž
sestoupil, je svet zcela zvláštního rázu.

*

Francis Carco je (prozatím)
romanciercm
apaciL Nedelá se
jcjich soudcem, ncodsuzuje jich, ncstaví se za ne a nefilosofuje
nikdy o jich prípadu; predvádí je pouze. Nepátrá v jejich nitru
po hlasu nebo výcitkách svedomí, po dohru a zlu, nýbrž ukazuje
nám je proste takými, jakými jsou. Ani jedinkrát nesvedou ho
k tomu, aby na nich vykládal své sociální theorie jako ciní Eugene
Sue s hrdiny ~ Mys t e r es deP
a r í s anebo Zola s osobami
A s s o mOl r u. Pro Francise Carca jsou tím, cím je pro malíre
krajina: námetem obrazu.
Francis Carco zná už ode dávna tyto své osoby, jimž zpravidla každý hledí jít z cesty. Jeho rodište je Nouméa a je
z rodiny vysokých úredníku. Jako chlapec vídal casto zblízka
trestance, kterí v techto vzdálených koncinách vytvorili si vlastní
morálku a zákon. Doma slýchávalo
nich mluvit s úcastí a politováním,
jehož zasluhuje
každý lidský tvor 'v tak bedném
postavení.
Pak prišel na studie do Francie a s temi to dopadlo velmi
hídnc - po prípadc i velmi dobre, jak se to vezme! - Byl jako
špatný žák vyloucen z koleje, a:le byl to špatný žák zcela
zvláštního druhu, kdyžte reditel, rádný, hodný muž, prij Ímal ho
u sebe každé!lo rána, jako by nešlo o vylouceného žáka; hoch
pouze, místo aby šel do t'rídy, zamíril do knihovny; a místo aby
se vystavoval trestání nená'videného profesora, cetl a cetl ... Je-Ii
Pierre Benoit pravou studnicí vedomostí, je FrancÍs Carco studnicí scetlosti.
Po techto studiích, smím-Ii je tak nazvat, prišel do Paríže,
aby se venoval literature. Zkusil mnoho, jako celá ta bohema
z let 1912-13 a 14, z níž tolik nadejných mladých mužu bídne
skoncilo. Carco se tu stýkal na Montmartru
z blízka s nekolika
muži ci výrostky, podobnými prostotou své mysli trestancum
z Nouméy. Ani se jich nelekal, ani odporu k nim necítil, ale
také mu ovšem nijak zvlášt neudelali. Zvyklý od mládí 'videti
v tako'vých, bytostech zcela obvyklé, trebaže trochu povážlivé
sousedy, dovedl je ted chladnokrevne studovat.
Pak zacal »pronikat« . .rek nevíre, co lopoty a úsilné snahy
musel hoch v té dobe 'vyvinout, aby každodenním
spolupracovnictvím pri c:1sopise si vydelal mesÍcnc 50 franku. Ale jsem si

5. cervna

jist, že Franci:; Carco nestýská si ani na svou utrpeni p1u
bohemu ani na své lopotné novinarení. Vybavil se z toho "še
vcas, aby si zachoval všechnu spontánnost
a uprímno,t své1
charakteru:
vyšel z toho ne 'vycerpán, nýbrž zocelen! O:itatn·
zamestnání, které nan ted cekalo, bylo by stacilo na rozplašení
vši povrchní nepravdivosti, ponevadž toto zamestnáni byla válka.
Když byl opct na, s'vobodc, pustil se Carco znovu do práce;
byl mlád, nebojácný;
jeho péro je plné síly; ten zvláštní s"c!,
kterÝ poznal tak zblízka, zdál se mu zcefa novým predmctem
studia; obral si ho na nekolik mesíc II »ITIode1em«; napsal ráz
na ráz rychle, ale pcclive ctyri, pct, a myslím až sed:ll apac,kých
románu nebo povídek. NaeéŽ jal se pl'emýšlet a dosud premýšlí
o nCGem zcela jiném. Nicméne úspech jeho »apacc>vštin« je tak
velký, že dnes má hotové jméno. :Má dodávat apace pro román,
pro divadlo, pro biograf. Jen to na nem vymáhaj í. Tot ncbezpecí
úspechu trcba zaslouženého;
autor je k nemu jako priková,1.
Pomozme tcmto mladým uvolnit Se z tech byt sVlldných pout;
l!ctreba vzkazovat jim, že pracovali dobre nebo špatne (francouzské literature
by chybcla dvc krásná díla, kdyby z ní
zmizela I'A t la n t i d e . a l' E q u i pc), ale nutno 'jim poukázat
na to, že maj í 'v sobc dosti plodné síly, dumyslu a vynalézavosti,
aby za své literární dráhy se i nckolikráte obnovili.

*
Zteží by se našel nejaký
ských románech Carcových,
predstihl všechny ostatnÍ.

pravidelný pokrok v prvních apacale poslední z nich, l'Equipe, náhlc

Pravda,
tyto »ostatní« jeví už velkou stylovou presnost;
krcsba je vedena mocnými, pevnými tahy, a nepokažcna žádnými
rušivými prímesky;
to je u mladého autora necím vrozenÝm,
rodinnou 'vlastností, má blízkého pHbuzného, který ve vedeckém
oboru zasluhuje presne téže pochvaly. Nicméne jeví se tu ncjistota a také vlastní pochybnosti co do volby osob a událostí.
Francis Carco nezabÝvá se tu jednoduchými
a velkorysými sujety (pokud jich vubec mlHe poskytnouti
jeho zvláštní výjimecný svet); studuje osobnosti príliš »specíální«, nebo umele
perversnÍ, v nichž težko dobrati se podstaty lidské prirozenosti.
To není dobré!
L'E q u i p e naopak je úžasne lidsky pravdiva a peclive zbavena vší zbyte61é a umelecky chatrné výplne! Na pryní stránce
poznáváme hlavní osobu. Jeto
Marccl Bouve, zvaný kapitán,
a vyšel práve z vczení. Shledá se zase se svou ženou, 1Iarií
Bonheuro'vou, »blondýnkou cistých ocí, z níž by si mohly vzít
príklad ženy, o nichž .se leccos povídá«, Nenajde však už svou
bandu, svou »pa.rtu« (equipe), jakýsi Bobeche mu ji nectne
odlákal: »Za to mu potece cervená,« prohlásí. Bouve nenávidí
»\'czenské dozorce a bezectné lídi«! Pomalu se k ncmu casem
vrátí dva z jeho bývalé party. První je Flippe. Jednou vecer
prijde, Bouve není -doma, jen jeho žUla mu ote'vre. Flippe se
omlouvá. Kamarádi
všechno zavinili. Pak prijde ka.pitán. Vc
scénc, dokonale vypracované,
oba muži se konecne domluví se
zámlkami a váháním lidí, kterí si rozumejí, alc mají za ušima
a dbají na »cest«. Flippe primeje kapitána ke schuzce s Bo..
bechem, ale souc:!snc ho pred ním varuje. Vše umelecky okonale
podáno. Kapitán se tedy s ním setká, Bobeche pokusí se zabít ho
ranou revolveru, Flippe obratne zakrocí, kapitán je zachránen.
Tím více pr:lhne po odvete.
OpraVdu jedné noci prekvapí s Flippe a Figure (druhý, který
se vrátil) svého soka pri práci, když se práve dobývá do pokladny;
pred Bobechem, zdrceným hnhou,
dokoncí sám loupež, naplni
si kapsy a odvede bídníka k Seine. Prinutí ho k zápasu, a Bobeche, zabitý dýkou v rádném souboji, je hozen do reky.
N a tom všem není nic, co tu ješte nebylo, :lŽ snad na sílu
a ráznost slohovou a obdivuhodné propracování dialogu. Ale tcd
prijde neco nového.
Kapitán je spokojen, Marie Bonhcurová rov ei!.; nepráli by si

Prítonlnost
konce niceho více, kdyby nebylo nudy, 'vznikající nutne u clo"ka, nemajícího už niceho na práci. A tak jednoho vecera je
ol'en na procházce s Marií starenou, která už nekolik minut
nimi belhala. »Jsi to ty, Bouve?« Podiví se, je mu to neríjemné; Marie Bonheurová se zlobí. Ale starena je neústupná,
- To nejde takhle, .. Už pres mesíc, Bouve,.,
to že jsem
slyšela, že ty jsi se s ním serval.,.
Nastalo ticho, Kapitánovi oylo stále nevolneji a nemohl pollatit zachvenÍ.
- Ach bože, naríkala st~rena, Bouve, já vím, že byl dareba,
nebudu,ti delat nepríjemnosti
z toho. " ale ... já jsem prece
jehomáma, povez mi, co jsi s ním udelal?«
A jako dríve, tak následuje ted scéna mezi matkou Bobechovou
a jeho vrahem, seéna velkolepe umelecky podaná, ukazující, jak
bždý z obou hledí zdolat druhého, hovor jako šerm, -výpady,
kl'),ty,nikdy, leda jako bleskem, nastavení slabého místa.
Bouve odejde s hrozbami na rtech a stará z nej nedostala
niceho,Ale po jeho klidu je ·veta.
»Ted, když se Bouve provaloval na slunci na hradbách, musel
casto myslet na starenu a bylo mu, jakoby ji videl mezi privrenÝmibr'vami. Pripadalo ~mu také, jakoby ho volala jménem
a dotírala na nej otázkami, kam zavlékl Bobechovu mrtvolu,
- Nejspíš že asi plave! hovoril sám k sobe ... a také treba
je na dne, mrcha n rádná! Ach! prevíte jeden! Bouve nikterak
nelitoval toho, co provedl. Pouze - a to ješte málokdy - ho
oHežova)a vzpomínka na starenu, ale pak se jen drsne smá1.«
Je tedy zatím dosti kliden; chystá se dokonce k nové »práci«:
bohatá starena má být v pra'vé poledne uškrcena ve svém príbytku. Je už se svou bandou na ceste za tímto krásným podnikem, Náhle stane,
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Máme tu líceni primitivních
prostých citu, které vyjádreno
jinou recí, patrilo by stejne do nejvznešencjší
literatury. Bouve
pripomíná nekterého reka z lliady; v apacích Francise Carca
í v bojovnících
IIomérových
shledáme týž projev lidské podstaty. L'Equipe je epickou básní svého druhu; a mám za to,
lže autor tu vyspel tak vysoko, že nez. ylo mu už lec, se opakovat.
M.istro'vství jeho umení tu skutecne je vyvrcholeno. Jeho kniha
je komponována
úžasne c1oved11e, velkorysými
složkami, které
se vzájemne vyvažují a jsou stmeleny v jedno velmi pozoruhodnými prechody. Styl odpovídá, neklesaje nikterak z umelecké
výšc, argotu, který autor vkládá, ostatne s mírou a bez nadužívání lokálního k610ritu, do úst svÝm osobám. Tato »ocista«
doznáním u drsné barbarské
bytosti musely se líbit zárovelÍ
Aristotelo'vi i curyšs!<ým psycho-analytikum.
Nezapomenutelným
nám zustane Z I o cin a tI' e s t; ale I'E q u í pe svou jasríostí,
silou a prírozeností je s to uvésti na pravou míru príliš konfusní
a tím nebezpecný mysticismus ruského romanopisce.

*

Ale ted, myslím, bylo by na case, aby Franeis' Carco obetoval
svuj nejbližší úspech a 'hledal nové mery. Talent nutno obnovit,
má-Ii rust. N echt popatrí na své mistry!
Z generace 1'. 1820
jediný mladý muž pod<;>bal se telesnou robustností
dnešním:
byl to Victor Hugo.
-ikdy se Victor Hugo nedal zavést úspechem, stále hledal »neco jiného«. Pripomínám
jeho jméno našim

mladým spisovateltyn ne abyeh je drtil, nýbrž dokázal jim práve,
jak si 'jich vážíme. Necht tedy Francis 'Carco ustane na cas
ubírat se jednou a touže drahou. Ztroskotá-li jinde, vrátí se na ni,
nc zmenšen, nýbrž 'vetší. Ale neztroskotá, mohu-li soudit podle
knihy o které se dosud mnoho nemluví, a která projevuje také
velký talent: S cen e s d e I a v i e ci e M o n tma r t r e, obraz
»Sakra! pronesl náhle kapitán, škubnuv sebou: zatracená bába!
to bohemy montmartreské,
bohemy, vedle níž Gérard de Nerval,
- Co má být? otázal se Figure,~
'
Pctrus Borci a J ehan du Seigneur jeví se opravdivýrní meštácky;
Je to Bob~hova
matka, která se prestehovala
do ctvrti; a
o MurgerovÝch hrdinech dokonce už škoda slov,
Bouveztratí odvahu. S veci sejde.
Carcova bohema se má k romantické
jako zákopová válka
Od té chvíle hlodavá, nepopsatelná úzkost posedne kapitán<t
k 'válce v krajkách.
a ochrornuje ho. »Smula«, jak se vyjadruje.
Konecne jednou
Tato kniha bohužel nemá silné prostoty románu I'E q u p e.
vecer si dojde ke starel1'~, možná s úmyslem skolit ji. A tu
Ale líbí se mi í tak. Vidím v tomto pokuse dllkaz, že Francis
najednou po dlouhých zbytecných recech místo aby jí zabil,
Carco, stejne jako Pierre Benoit je pln živé síly. Rozvoj jeho
dá se s nesmyslnou divokostí do 'vyprávení, jak usmrtil Bobeche.
talentu není ješte presne vymezen. Necht si chrání tuto svobodu.
}}- Já, Bouve, jsem ho jednou vecer zaríz' a pak ...
Ustavilcný úspcch je jako ustavicná 'výmluvnost: nudí a uspává.
- Prestan, zaúpcla starena.
\ Francis Carcovi a jeho uznaným a ta1cntovaným ,soudruhum
- Já, vzkJrikl BOllve, když vám povídám, mužete zavolat tajné
preji nikoli klidné držení statku plného tucných krav: to štestí
a poslat mne do lapáku. Bylo by aspon .líp tak, ... než abych
necht nechají klidným meštákum
v literature.
Co jim preji,
se potloukal celý nesvtlj po všech koutech a vcdl psovský život., .
je usta'vícný zápas a úsilí. Bitvy, vedoucí k vítezství a dobývání.
motal se pod vašimi okny a žral se, jakobych už nebyl k tomu
To jedine odpoddá
jich založení, jejich vuli. To jediné uspodobrý,abych ti nazil nuž do bricha, bába mizerná!«
kojuje a zuš!echtuje.
Bouve pokracuje tak ve své zpovedi, nedbaje stareny, která
v
naríká a prerušuje ho. Pak, když jí byl všecko svým zpusobem
náležite dopodrobna vypovcdel, a když stará pláce:
»- Bude už konec? rekl jí Bouve, jehož vzrušení projevovalo
seješte posunky a krecovitým chechtotem. Budeš mít proc brecet,
neprestaneš-li. Rozumíš?
Franta Kocourek:
- Odejdí!
- Odejít?
IV.
-Ano, vzlykala starena...
to bude lepší...
Bou've, já nic
na tobe nechtcla, a tys prišel schválnc, jen abys ml neco udelal ...
S t ude nt k y poskytují celkový obraz predstave
Já tc nehledala.
obecné primerenejší;
o to se patrne pricinuje menši
- A tak!
možnost informovanosti. V dobe, kdy se o lásce mnoho

i

Zivot

a instituce

Studenti a studentky, jací vlastne jsou.

- Jdi pryc, opakovala, utírajíc slzy.
Obešla ho a prišourala se, jak mohla, k židli vedle postele a
skksla na ni s nárkem, který marne usilovala pot!acit.«
BOllve opravdu odejde. Cítí náhlé ulehiCení. »Už nikdy ho
nebude tížit žádná vzpomínka na Bobeche,« Nikdy? Nevím. Ale
v té chvíli zazní vojenské cepobití a po tomto signále blízké
,'álky možno uhodnout, že kapitán konecne skutecne zapomene
na všechno 'v nejakém africkém pluku.

mluví, je to celkem málo významné pro skutecné rozpoložení, a když se v tomto smeru zacíná hloubeji uvažovat, když se zacíná neco z vysneného uskutecnovat,
nebo dolmnce žít, mezi dívkami se o tom mlcí prísneji,
než jak to bylo naznaceno o hoších. Hovory o lásce nemizí sice ze trídy, ale tu jsou recnícky zúcastneny jen
ty, které dosud málo promyslily a prožily, nebo .ty,
které recí chtejí uvésti ostatní s pravé stopy, dávajíce
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rozhovoru úmyslne klamavý ráz, zabíhajíce nekdy až
do zásadní lži. Ale ty, které by mohly mluvít, vetšinou mlcí, nebereme-Ii v úvahu v~"jimecný typ zkušenejších studentek, které se eksporiují i v trídním povídání o techto vecech.

*

Dívky záhy vážne uvažují o vecech, které studentú!TI
v té intensite a šíri pricházejí na mysl až o dva i více
roku pozdeji. Nápadné je, jak už kvartou pocínaje se
všeobecne touží po styku s hochy, cílJ1Ž oplývají deníky i dopisy studentek. Casto se v nich opakuje pr,ání,
aby se studentka mohla p o m a z I i t, zcela nezávazne,
tehdy, když pomine perioda zbožnování. Vedle deníku
veselých, detských a bezstarostných až ulicnick}Th jSO:l
deníky,. které se mucí rúzn}'mi milostnými otázkami
zcela opravdove.

*

Kvintánka pražského ústavu vystihuje na pr. obsažne ve svém deníku onu neurcitou a castou náladu
dívek:
Únor 1917.
»Dnes mám takovou zvláštní náladu. Ani nevím
sama jakou. Takovou nejakou hloupe melancholickoroztouženou. Tak se mne všecko zdá, že až já se jednou
zblázním, t. j. zamiluju, že se zblázním porádne. Chtela
bych dnes nekoho hodne vášnive líbat a objímat, ale
strašne siiilne.
Ale musil by mne také tak objímat.
Musí to prece jenom být bájecné takhle s nekým se objímat a milovat. Ale kdepak, neco takového neeksistí!
T o je jen v knihách! A potom ta myšlenka, že trebas
me objímá ted a myslí pri tom na jinou, anebo zase
jindy bude objímat jinou, ó hruza! A kdo by me dovedl tak objímat, jak bych chtela? Snad nikdo. Všichni
ti moji známí jsou takoví pitomí. Ale snad prece na
pr. Z. nebo V., nebo P., snad R., ale z tech se u r cit e
žádny do me nezamiluje, zejména Z. nikdy ne. A já
abych se sama zamilovala, to je príliš hloupé, protože
by to byla neštastná láska. (Hlavne láska k Z.) Ach, je
to všední život! Lehajíc vecer a vstávajíc ráno si myslím, že mi následující den prinese neco zvláštního, neobycejného, krásného, ale míjí den za dnem a já jsem
stále zklamaná.«

•

*

Z b o ž i1 o vat e I k y. Na nižších trídách všech dívcích ústavu se vyskytuje zvláštní druh dívek, ktere trpí
chorobou zbožií.ování starších žákYl}. Bývají to primánky, sekundánky až terciánky, které prožívají vlnení
a vrcholení slasti, když mohou stále sledovat nejakou
sekstánku nebo septimánku.
Když sk9ncí první hodina, je první starostí techto zamilovaných vyhrnout se
ze trídy a letet za ideálem na chodbu o patro výš.
Bývá to budto jedna primánka, ale casteji skupinka,
která je spojena v obdivování jedné dívky, již si vyvolí
obycejne pro telesný puvab. Pusobí tu krásné oci, krásná postava, vlas a úces, volba šatl'l, hlas atd. Taková
sekstánka nebo septimánka musí být srdnatá osoba, aby
vydržela se zdravým srdcem všechny projevy malých
roztoužených kolegyn. Nebot jsou uprímné, vytrval~,
vášnivé, takové žabky se cele oddávají svému citu. Do
svého ideálu se na chodbe zavešují, lepí se, toužebnýma
ocima utkvívají na každém detailu a na každém hnutí
své bohyne. Píšou horká psaní, v nichž jsou de facto
první pokusy o zmocnení se láskyplného vyjadrování.
Vedle naivních a nemohoucných a neobratných možno
najít i dopisy dobre stylisované, dopisy, v nichž je cit
výrazne vylícen, a jež mají urcité kouzlo sugesce.

n ost
Nastává okamžitá nákaza, a má-Ii jedna skupi
dívek ideál, opatrí si jej jiná také a vzniká silné žár!
jedné party na druhou. Takové zbožnování trvá
cejne pul roku. U chlapcu je analogon, ovšem jinak
projevující.
Hoši z nižších tríd pohlížejí s úctou a
divem na nekterého studenta z vyšší trídy, pri c
není telesný zjev neduležitý.
Zbožnování profesorek je zjev také pozornosti zas!
hující. Bývá to u dívek do tercie až kvarty a vede k
obycejným projevum: Sekundánky byly tak zahlo
bány do všeho, co se týkalo jejich ucitelky, že snedl
nekolikrát krídu, kterou její drahá ruka malovala
tabuli. Jinde doslovne olizovaly dívky katedru, na ní
spocívaly její ruce. Bylo by omyiem považovati to
vtip nebo ukvapenost: to se delá zcela vážne.

*

Z deníku sekstánky lycea:
Brezt1n 1918.
»Zacal za mnou chodit hoch, s kterým jsem byla nu
cena se stýkat. (Rodinné okolnosti.) Byla jsem z tah
neštastná, byla jsem z tóho strhaná, roznemohla js
se a ujela jsem z Prahy na venek.
Nedívám se již na celou svou budoucnost nikter
optimisticky, nemám již žádných ilusí. Snad je to pas
si vnost, resignace. Jiste by mne to nikdo neveril, ~idel.!
by me sršící veselostí a smíchem ve spolecnostI. Propuká tu moje mládí, životní energie. Neteším se smí·
chem ze života, nýbrž z toho, že se mohu v té trapné
poušti životní chvilku srdecne zasmát. Teší me.fysic '
pocit smíchu . ..
Byl to zvláštní stav, byla Jsem do
známosti jaksi vším svým okolím vemluvena a ponevadž se mi zdál zcela príjemný, hezký a nesporne nevšední a hodný hoch, domnívala jsem se, ž'e jednou to
prijít musí, a jelikož me každý presvedcoval, že je t<l
ideální hoch, myslila jsem, že s ním musím chodit. Priznávám se, že mi byl z pocátku ohromne smešn)", ale
když mi bylo odevšad poukazováno, jak je to ode mne
bezcitné, myslila jsem si, že se tedy musím do neho za·
milovat ... psal mi krásné dopisy. Když jsem je prectla, mela jsem ho nekdy velice ráda. (Ale presne od·
deluji mít ráda a milovat.) Prestala jsem ho mít ráda
pro fysické dotírání, jež jsem nesnesla. Když jsem vi·
dela, jak se dává premáhat smysly (chtel mi dávat hlt:
bicky), vzbuzovalo to ve mne pohrdání a cástecne I
silný odpor. Vím sice, že jsou všichni mužové takoví,
ale což si mohu pomoci? Všichni muži jsou stejní, ponekud animální, tot již prírodní zákon. Mluvil tak
obratne na pr. o matce a 'o bratrovi! Ztratil matku a rí·
kal mi, že se celou duší upial ke mne atd. a pri tom me
úplne k pláci rozebral.«
*
V septime chlapeckého gymnasia je pet dívek. »Kolegyne D. o jednom rekla: To j~ sprostý hoch, ale já
u neho nenašla nikdy nic hrubého.« Byl dán návrh na
tykání s devcaty, ale hned na to si hoši mnoho k nim
dovolovali. Dve ze trídy chodí s hochy pravidelne a
strašne na sebe žárlí. »Je s nima ve tríde velká psina.«
Hoši se pred kolegynemi rádi chlubí, že mají rande.
»Jeden je tam, flámuje, chodí s divnýma holkama a
všechno možné delá, ale chová se bájecne. Pred dívkami každou narážku hochu obrátí v dobré, je nejlepší
hoch ve tríde. Mezi hochy je hrubý.«
Od primy výš je velmi silné zbožnování starších
hochu na ústave. Sekundánky, terciánky se plaší Zl
kvintány až oktavány a jsou vytrvalé i komické.
V oktáve tohoto ústavu z peti studentek tancí tri.
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Dvema ostatním tatínek nedovolí, nepustí je nikam,
ani do »Sokola« nesmejí, prijde nekdy pro ne až ke
škole. »Ale po strane! Kdyby tatínek vedel!« Jednoh,)
dne dostala jedna z nich 15 nabídnutí k snatku prostrednictvím llustrovaného
Zpravodaje, inserovala ovšem pod neprav)'m jménem a spojení obstaral školník.
~1ezi uchazeci »byl taky velebnícek, prišel v civilu až
pred školu a my jsme meli desnou legraci, protože jsme
ho znali z obecné školy.«
Ze se ve škole také dáva.jí hubicky, je roztomilé faktum i na tomto ústave, stretnutí na chodbe stací.
Kvete tu mezi hochy a privatistkami tajná láska.
o níž vedí všichni, i školník, profesory vyjímaje.
. Pohlavní otázky byly nadhozeny už v sekste pri telovede. Profesor je zasvetil dosti jasne a to mu vyneslo
konstatování u dvou dívek ve tríde, že »je sprostý«.
Tyto dívky stále klopily pri prímém hovoru o tech vecech oci. »ale je to jen pretvárka, ty jsou nejpovedenejšÍ«. Onen profesor se také nevyh)'bal choulostivým
místllm. pokud ,nebyl cas na podrobnou cetbu jejich,
rekl podstatný obsah.
O pohlavních vecech se pred dívkami nehovorí. Dívky mezi sebou spíše mluví, jedna informuje druhou.
Knížka o pohlaví prišla do trídy. hoši ji cetli pod lavicí, schovávali se s ní a potom debatovali. Jistý profesor znepríjemnoval
studium privatistek tím, že je
zval do kabinetu, zavádel rád reci, ale studenti obycejne
kopli do dverí kabinetu, takže narážky jsou prerušeny.

*
P r i vat i s t k y znamenají živel dívcí, zasazený do
prostredí prevážne chlapeckého. BÝvá jich ruzn)' pocet, ale polovinu neprestupují.
Tu se dají sbírat poznatky o koedukaci, pro i proti. Pomery jsou nekdy až
diametrálne rozlišné, takže si clovek muže málo vybrat.
Jsou ústavy, kde privatistky pusobí kladne a kde
jsou pro ostatní mužskou trídy trebas až do maturity
solí, korením, jež prospívá kolegum i tríde jako celku.
Nesporný význam návyku na dívcí spolecnost v nejkrásnejším prostredí, t. j. v prostredí práce, mívá blahodárný vliv na ruzné typy studentl't, které. by bez této
blízké pusobnosti byly ve vetšine prípadu k dívkám
v ostrejším a nesprávnejším pomeru, než takto.
Jsou však ústavy, na nichž jsou privatistky kamenem
úrazu pro studenty i profesory.
Z mnoha prícin budeme sledovat jen v náznacích jednu prevládající.
Mám na mysli ústav, na nemž privatistky jsou obvyklým zjevem a kde se následkem toho vytvorilo ustálenejší prostredí.
Je možno jasne pozorovat, že privatistky na tomto ústave jsou živlem pl'tsobícím z vetší
míry nepríznive. Už v nižších trídách to zacíná odlišností, v níž je obsaženo i mnoho nesympatického. Je
známa náklonnost dívek býti nejhorlivejšími
žackami
v každém smeru. Vyhraní se to až do prehnané pozornosti, pocnou žalovací a zjištovací aféry, v nichž dívky
zarucene nezradí profesora, ackoliv je na pr. vina docela jinde. Tu dívkám nezáleží na nicem a neohlížejí
se ani tak po duležité otázce, jako je ztráta popularity
ve tríde.
Brzo se zacnou predstihovat mezi sebou to je
otázka, která z nich bude primadonou trídy. Zmínil
jsem se již na jednom míste clánku, jak se privatistky
chovají mezi sebou. Doplnením toho budiž receno, že
tento zpusob jejich »kolegiality« pusobí i na hochy a
že si nekterí osvojí nekolik jeho rysu.
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Privatistky se jednoho dne stanou predmetem milostné pletichy, jež zacíná hloupoucky a humoristicky
posláním nejakého psanícka a koncívá vážnejší, až
bourlivou událostí, mající za následek budto rozruch
ústavu, nebo zmenu životního behu jednoho ze zúcastnených, v podobe na pr. vyloucení z ústavu. Nekteré
takové aféry mají za podklad profesora a žacku.
Na onom ústave jsou privatistky prímou prícinou
ruzných milostných pletenic, v kterých je mnoho neuveritelné banálnosti a· nemožné šablony. Pestuje se to
pred vyLlcováním, pri nem, pri prestávkách a po vyucování, posílají se dopisy, vedou se záhadné reci, klepá
se kolosálne na nové thema, které je i pri casté obmene
stejné. ]\tJ ezi studentkami vzniká rivalitá, zvyšuje se
frajerina, mimoškolní prtlzdno je vyplnováno schuzkami s kamarády a na nich se vlastne nehovorí o nicem
jiném, než o tom, že kvintánka S. napsala kolegovi P.,
že ho už nemiluje a pod.
.
Tu vzniklo i nekolik prípadu, že hoši privatistkami
vychovaní v samolibosti zacnou nahlížet na erotické
živobytí a na vše, co k nemu patrí, jako na sobestacné
zamestnání, takže se jim stane vlastní úcel školy vedlejším a cítí se jako prekážka. Takoví hoši prestanou
chodit do školy a hledají štestí v samostatnejším rozvíjení a pokracování pletek, k nimž první popud daly privatistky.

*

Kvintánka konstatuje v deníku:
»Zase nab)'vám trochu duševní vyrovnanosti a síly.
At už je svet tak nesnesitelný a tak težko se na nem
žije, já ho nezmením. Jen vší duševní silou se vzeprít
bláhové sentimentalite, melancholii, slabosti.«

*

Z dívcího ústavu:
O chlapcích se mluvilo už v sekunde, zacátky ženské koketerie, k bližším stykum nedojde. Erotická príchut se od zacátku tají pred profesory a rodici, mezi
kolegynemi se hovorilo celkem priznane. Pocínaje tercií milostná nálada. První schuzky už v sekunde, což
ve tríde náramne imponovalo, proto se s tím každá
chlubila a bralo se to vážne. První typ dívky profesionálne se chlapci zabývající se vybarvil v tercii.
Ve tríde se na ni pohlíželo prirozene.
Tanecní v kvinte. Od té doby hromadnejší schuzky.
Ve tríde 30 dívek (maturovalo 27). Z nich se pravidelne scházelo s chlapci (v sekste a septime 10, v oktáve víc., V kvinte se objevila o nekolika kolegyních
povest, v níž byl i fakt scházení se se studenty v uzavreném pokoji, atd. Dotycné žákyne lékarsky prohlédnuty.
Vyložená antiviristka není žádná. Vážné myšlenky
na vdavky vznikají už v kvarte, v kteréž tríde byla
jedna zasnoubena a všechny jí ohromne závidely.
V kvinte se vnáší hodnocení mužu, ozývají se už výroky: »Tak bych si predstavovala svého muže.« Také
o profesorech se mluví v tomto smyslu. Krome 5--6
»trvale naivních«
hovorily
o milostných
vecech
všechny.
Ze seksty odešly 4 a vdaly se. Ve škole první zasnoubení v septime. O snatku uvažují dívky prakticky
už velmi brzo, ackoliv to pojímají románove, majíce
zpocátku pomerne malou príležitost
bližšího styku
s mužským pokolením.
První zatušení pohlaví v závažnejším smyslu v kvinte. Z prOfeSOrll se o tom nezmínil nikdo, ponekud otevreneji až pred maturitou, tedy »když jsme se vlastne
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už loucily se strední školou, což bylo moc vtipné.« Profesorka se vyjádrila o veci asi tak: »Pres to, že jsem
príliš liberální, zdá se mi, že je na me príliš žádáno,
mám-li mluviti o pohlavních chorobách a pohlaví vubec.« Rec její byla »nepripravená a blbá, kde pak my
jsme všechny byly!«
V sekste neurcité oclhalení onanie. Že by se pohlavne
žilo, o tom doklady nejsou.
Pomer k profesorum už v kvarte a jiste v kvinte
erotický. Zamilování a prátelské styky, divadlo, výlety,
v menších skupinách: Profesor a nekolik žákyi'i. Jeden
z profesoru byl silnou osobností, proto se kolem neho
dívky soustredovaly a erotický prízvuk se dostavil
brzo.
V kvinte to bylo ješte spíše zbož110vání do absolutna
sahaj,ící, co rekl profesor (jehož máme na mysli), to
platilo.
V sekste prišel nový profesor, trída se rozdelila na
dva tábory, jeden táhl za jedním kantorem, druhý tábor za druh)'m a vttdkyne táboru byly proti sobe naježeny.
»V sekste už je také hodne kriticismu, bylo v tom
už jen málo tercianského plašení.« Docela vážné zamilování do profesora prožilo behem 2 let celkem 5 žákYll, t. j. prípady, o kter)'ch se všeobecne a dosti detailne vedelo. Tato zamilování byla tak dalece vytrletech trvá u dvou dívek
valá, že dosud, t. j. po
stadium vrelého pomeru.
»U nás stáli v popredí erotického zájmu kantori,
takže pro nás nepadali na váhu studenti o I rok starší,
ackoliv jsme meli s nimi znacné styky.«
Ze strany profesoru
vzniklo »težké zamilování«
u jednoho behem 5 let ke trem dívkám, u jiného profesora k jedné.

5. cervna 1924.

N a profesory pusobí studentky ruzne. Posílají jim
dopisy bud do bytu, nebo je nechávají vloženy do komposic. Pracuje se pohledy, toiletami, atd. Zvlášte když
nekterá studentka zcela opravdove usiluje, aby u ní
kantor zakotvil, posílí finish všemi prostredky. Z mnoha konkrétních prípadu uvádím jediný: Dotycná septimánka byla zoufalá nekonecností boje o profesora.
(V tomto prípade mltže být nekonecnost 14 dní.) Porídila si tudíž výstrih prehluboký, provozovala ve své
lavici všemožnou eurytmiku pod zraky profesorovými.
Jebo poslala kolegyni ke katedre, prellodila si nohy
a dala si referovat o výtvarné sugesci sukne svrchní a
spodní, atd. V tomto prípade se povedlo. Kantorum
se nosí kvetiny do trídy, dekorují se dvere, katedra a
kyticky se dokonce veší na kliku milovaného profesora.
Odpoved a reakce bývá rúzná. Jsou, kterí posk~tují
zamilovanýrn v)'hradne »nedostatecne« v odvetu, JSou,
kterí se utápejí v rudém studu a rozmilé rozpacitosti
a jsou, kterí si nekterou z tech drzých a impertinentních studentek vezmou za ženu.

*

T y.p gen t 1a s tI je význacne zastoupen v každé
tríde každého ústavu. Jsou vlastne nejostreji a nejzjevneji vymezený element v trídním spolecenství, casto
b)"vají mezi nimi zajímaví lidé a »nejsprávnejší štl1dáci«. V typu gentlaslt je zahrnuta bohatá škála odstíntI, jejichž charakter a ruznorodost se casto ztratí pod
nápadne stejnou snahou po blaseovanosti.
Kdo chce poznati dokonale jejich život, musí b),t
budto prijat do jejich kasty, t. j. musí bH také gentlasem, nebo musí projevit aspon základní predpoklady.
MMe státi i mimo ne, ale' musí jim býti do té míry sympatick)"m, aby uznali za vhodné ucinit u takového kolegy vS'jimku v mlcení, jehož používají vttci ostatní
*
tríde.
když mluví, neodhalují se.
S t ude nt k y a k a n t ori.
Kapitolka
vesel{l
Nábehy k typu se objevují brzo, nekde už v tercii
i vážná, na níž by se ukázaly v)'hody i nevýhody býti
se blíží pozdejší vypracované úrovni. Pramení v pristudentkou a býti profesorem. V rayonu Amorových
me z hošíkú s cistounkými šaty vyžehlenými, bezvadne I
lovišt se obycejne studentky prokáží prubojným ele- padnoucími a peclive scísnutými vlasy. Ti nemusí být
mentem, s nehož »na je~iný pohled ocí Tvých« spadne
ješte budoucími gent1asy, mohou se vyvinout jinak,
bleskurychle nános humanistické kultury a studentky
ale bývají kádrem tohoto typu, když se ve tríde objeví
tu stojí pripraveny k odveké hre s neomylným pudem,
mladík vyložene v tom smeru talentovaný. Takoví se
který diriguje celou jejich bytost.
patrne rodí a jakmile dorostou, pocnou udávati tón a
Profesori se v tomto bode projevují podivuhodnými
ostatní náchylní se jim prizpusobí.
z jiného duvodu. Jsou-li studentky vyzbrojeny zdraV tretím odstavci minulého clánku bylo receno
vou prirozeností, jsou kantori obrneni necím stejne
mnoho charakteristického
o jejich zvyklostech ve tríde
mocn)'m: vrozenou neprirozeností
a schopností bráti
a jak pocnou púsobit na celek. Jsou ze všech nejdríve
i veci tak životné, jako jsou studentky, do ruky, jakoby
dobr)'mi tanecníky, prinášejí modu; pudr, manikurl1,
to byla latinská gramatika nebo logaritrriické tabulky.
atd. Oni nejdríve chodí s dívkami, což ostatní udivuje.
Prirozene se jedná hlavne o mladé profesory a o stuJešte více však prekvapuje, že chodí s temi nejhezcími
dentky od kvinty V)'Š, ac pricházejí v úvahu i starší
a nejnastrojenejšími dívkami, na nichž se shodne svora starí pedagogové a žákyne z ni~ších tríd.
když prone nejen trída, ale i ústav. Dále vzbuzují u trídy úctu
fesori jsou zásadne neschopní erotického nazírání na a tajnou závist, že se umejí dobre pohybovat. Jsou
žacky, nikdy to neplatí o dívkách. Dochází ke konflikelegantní, zdraví-li dívku na ulici, je to bezvadné jako
tum, v nichž slavívají konec koneLt vítezství studentky,
vybroušená galantní básen. Umejí dívku oslovit a nijejichž vytrvalosti se 'podarí presvedcit leckdy i kan- kdy netonou v rozpacích, o cem mluvit, jsou tedy.zbatora nejkoženejšího, svetu a životu zdánlive odumreveni tr)"zne, jíž trpí 75 procent kolegú, když se má
lého, že nejjednodušší prítomnost živoucí dívky z Ditvedle slov »poklona slecno« ríci ješte necQ jiného.
je slavnejší skutecnost, ne'ž Gentlasové naopak plýtvají klidem, vypadá to okázale,
trichovy ulice Praha
všechny krásy antiky.
jak bez koktání, cervenání a bez prešlapování
stojí,
Dojde nutne k vyrazovacím zápasum mezi dívkami
hovorí s dívkou. Pri tom nejsou plne zaujati její bya ve finale ze dvou jedna vítezí v boji o profesorovo
tostí, protože jejich telo má cas mysliti na nenucené,
srdce. Prostredky techto potycek bývají voleny bez pekné posice, jejich oci mohou beztrestne tekati po koskrupulí a vyznacují se nekdy nevyzpytatelnou bezlemjdoucích, odporucení je lehce úsmevné a bez prekotohledností k sokyni.
nosti, obycejne je naopak dívka nejista - je možno,
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aby každý student nezatoužil už v tomto bode b),ti
gentlasem, nebo »aspon jakoby«?
Jejich pomer k ostatní tríde je separatistický. Nikoliv, že by se vyhýbali prímému styku. B)'vají následkem své vypestované spolecenskosti nejzdvorilejší
a umejí se dobre zachovat i v nejchoulostivejším prípade. Nedají se strhnout k nevecné polemice, dokonce
ne k nejaké slovní hrubosti. Znají naprostou výhodu
mlcení a to platí také o jejich tvári, jejíž rysy a svaly
postupne tvrdnou v ideální masku bezv)'razné výraznosti. Už v kvarte a kvinte mlHeme nalézti tváre, dívající se oním odmocnen)'m pohledem na svet. Tyto
oci jsou predevším ochotné zírat na vše pod zorným
úhlem etikety. Dá se z nich málo co vycíst, nebot zachovají slušnou neutralitu i tehdy, stalo-li se nejaké
prohrešení proti fair jednání. Ústa a tahy kolem nich
mívají prízvuk prekonanosti a ironie.
Od oktávy se jejich fysiognomie príliš nemení, protože talenty se objeví v tomto oboru už pocátkem první
vyšší trídy a do maturity se hodne vypracují, takže
príští leta nemohou fysiognomii jejich mnoho pridati.
Snad zmnohonásobení, vetší zkušenost, snad nápadnejší blaseovanost, snad nábehy anebo naplnení podhradecku, zášíjí, blahobytnejší telo a v)'mluvnejší prsty.
Snad se vystupl1uje umení gestikulacní, snad sestrucní
hovor, pohledy se méne snaží zakrývat pndstatnou tendenci - ale už ze strední školy vycházejí typy znacne
vyzrálé.

*

Rozdíly mezi 111m1 mohou být veliké. Jsou prostí
blaseovanci, pro než bHi veskrze blaseovan)'mi je jedinÝ modus vivendi. Jsou takoví, u nichž pristupuje
i jin)' zájem, na pr. o hudbu, o divadlo a pod. Jejich pomer k temto vecem b)'vá sice casto jen náhodnou variací blaseovanosti, ale stává se nekdy trvalou složkou,
která se mllže vyvinout v dllležitého soupere s drívejší
naprostou blaseovaností, takže jsou typy, v nichž nao)'vá zájem na pr. o hudbu takové moci, že blaseova110St je rámcem, nebo povrchem, málo nalézajícím
')poru ve skutecném niterném stavu.
Jsou na druhém polu studenti, kterí prijali blas 0vanost jen formálne, ackoli jsou daleko originálnejší,
bezprostrednejší,
duševne bohatejší a životnejší i živelnejší, než ti kolegové ve tríde, kterí se k jejich forme chovají podcenujícne, odmítave nebo výsmešne.
Jsou prípady, kdy se takový student zaradí mezi gentlasy jen proto, že se mu jejich ZPllsob života (a zvlášte
vnejšek) nejvíc líbil, a protože pochopil, že mu domovská príslušnost do jejich skupiny nemusí vadit ve volnosti vlastního projevování. Rllznost povah, odlišnost
prostredí jednotlivých míst ústavu a tríd, to vše vytvárí mnoho typu gentlasl1.
»U nás jsou dva druhy gentlast'L První s dosti
rychle zapracují do erotiky doopravdy. Ti také rychle
blednou, brzo se vyžijí. Proti nim jsou druzi. kterí
vydrží pohlavní styk velmi casto, pravidelne a dlouho.
Ve škole jsou príjemní, a nekterí se kamarádí s ostatními »nemluvnaty«. Na ulici teprve vystoupí zretelne
rozdíl. Když nás potkávají, jsou nápadní šviháck)'m
oblecením, hlllkou na remínku s nejakou nákladne rezanou hlavou a kynou nám pomalým pohybem ruky,
která vezí v polovysvlec~né rukavicce. Oni také vydrží
mluvit na Ferdinandce celé dopoledne o tom, že se
v Londýne zacíná nosit onen knoflík prišitý na ono místo, atd. To všechno zcela vážne.«
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Jsou clenové dancing-kluul':1, kde se UCI nejnov~Jslm
novinkám
moderních tancu, což nekter)'m zabere
"cetne rozhovoru o tom všechen volný cas v sezone.
Chodí do baru skoro pravidelne a jeden z nich mezi
septimou a oktávou odejel do Paríže, kele žil na »vo11gas«, takže byl obdaren dítetem, kteráž zpráva ho zastihla v oktáve a nijak ho neprekvapila, ani ho neprivedla z míry. Naopak, bodre a poctive o tom mluvil,
bez vychloubání pr ste konstatoval, vzal to na veelomí
vesele a melo to nádech otcovské p)'chy, kteréž pojetí
trída prijala solidárne, až na nekolik v)'jimek.»
ebylo
v tom naprosto nic hrubého, ale von je ohromnej kluk,
to se musí poznat.« Hoch, o nehož se jeelná, je typem
bodrého gentlasa, celé tríde sympatického, s velikou
praksí s dívkami, znamenite se ucí a vychází s kantory
co nejlépe.
Gentlasové-sycáci bývají oblíbenci trídy a jejich prestyž je sesílena práve tím, že pred prof sory a verejností jsou kryti svým hezvadn)'m prospechem i chovúním. Jejich sycáctví má zvláštní charakter, který je
podobne vybraný a strižený, jako jejich šaty a kter)' je
pikantní tím, že se na Pllvodce málokdy prijde, protože je obycejne s vyznamenáním a protože má nejlepší povest.
Nejridší je typ gentlasll skutecne gentlemansk)'ch
v nejkrásnejším slova smyslu. U nich se pojí nekolik
dríve zmínených rys li v celek zamilování hodný. Jsou
bezvadne ustrojeni, bezvadne zacházejí s profesory
i s kolegy, a jejich zacházení i názory o dívkách se liší
prevahou a jemností i od zvyklostí druhých gentlasu ve
tríde. Jejich v)rborné chování a prospech neprekáží
volnému rozhledu a Íntensite osobitého pojetí všeho,
co projde školou, i mimo ni. Nezdllr2.znují toho, ani se
nehádají, jako jiní kolegové, kterí jsou jako oni, ale
nejsou gentlemani.
Žijí sv)'m životem a mají brzo
dívku, VlICi níž postupují práve tak solidne, jako VllCi
"šemu. Mají švih celkem ve všem, jsou praktictí a inteligentní, jsou obchodníci a domohou se lodky nebo
motoru, prikoupí si vozík a vozí svou dívku po Praze
a na výlety. Nemusí mít stále jednu. Ale jejich stríd~ní je opodstatneno a každý mllže znát jeho motivy.
Toto jsou nejzralejší mužové, u nichž je vyrovnanost
a zodpovednost tak vyvinuta už na strední škole, že
mohou klidne po maturite založit rodinn)' krb s nadejí
na štastný život.

*

Proti nim existuje typ gentlasll, kterí jsou naopak
dívkám velmi nebezpecní. Pro ožehavost této partie
pripomínám, že radeji neberu príklady z ústavu, na
nemž jsem studoval, aby nebylo možno jíti po konkrétní stope za urcitými osobami.
Myslím tu na pro f e s i o n á n í »h o Ci c k á r e«,
kteréhož vhazu se užívá od nejnižších tríd až k nejvyšším, kde casto prechází v pojmenování »p a s á k«.
Ponevadž o nich mluvíme v partii o gentlasech, musíme poznamenat,. že nejsou všichni holcickári z rady
gentlasu, ale že tam jsou vysoce zastoupeni.
Zacínají si ·dívek všímat velmi brzo a »líbají vášnive« už tehdy, kdy ostatní o tom jen ctou, nebo kdy
se teší, že to za nejaký rok také prijde. Tehdy, kdy se
potácejí kvartáni, kvintáni a sekstáni v prvních nejistotách erotických, jsou naši elegáni už v prvních rešeních pohlavní otázky, jež zacíná náznaky soulože a
vede k prvnímu uskutecnení. Podle materiálu se dá
ríci, že to b)'vá cástecne u znám)'ch dívek a casteji
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shrnou na rakouskou hlavu? Chci-li od nekoho neco,
mohu ríci bud: udelej mi to, nebo: nevyhovíš-li mi,
potká te mnohé neštestí. Žádost jest stejná, jen forma
jest rtlzná. Ríci tehdy proste: »pustte mne«, nebyh
by b)'valo melo v)'sledek. Bylo treba podepríti svou žádost složit)'mi politick)'mi dúvody, osvedcením zájmu
o rakouský prospech,

VI.
»Pripomei'lme si, jaké asi byly pomery tehdy v kruzích
ceských. ,.
Zacátkem kvctna 1915 prolomena byla ruská
fronta u Gorlice, nacež následoval šílene rychlý ústup Rusu
z Halice ... Celková situace na bojištích zdála se nám nasvedcovati tomu, že Nemecko a Rakousko nepodlehnou, a
podlehnou-li, že prece se nebude rozhodovatí o bytí ci nebytí
Rakouska. .. Vždyt i ti, kdož bylí za hranicemí a lépe zpraveni, jako prof. Masaryk, pocítají v té dobe s možností zachování Rakouska, jak jest to vyjádreno jmenovíte 've vzkazu
Masarykove ze dne 18. srpna t. r. do Cech: »1 kdyby Rakousko vyhrálo, my budeme muset do tuhé oposice. Sic nedos;thneme nic! My za hranicemi zustali bychom oposicí intransigentní.«

To vše jest úplne pravda. Tehdy nikdo nemohl i't.lšiti,
jak to dopadne, tedy ani dr. Kramár. Ale práve proto
nemá po peti letech vésti tak velké reci a mluvit o tom,
že byl odhodlán i ve vítezném Rakousku k revoluci:
Všimneme si, že Kramár mluví prímo o revolucní politice ve vítezném Rakousku, kdežto Masaryk, skutecný
revolucionár, strízlive pouze o »tuhé oposici«. To proto, že pet let po nebezpeccí se tak .snadno pronášejí
velká slova, která nemají risika. Práve proto, že víme
všichni, jak nejistý a nejasn)' byl tehdy výsledek, prijímáme Kramárovy výroky O té dobe s nejvetší skepsí.
VII.
»Kramá;r psal, mluvil, když jiní mlceli, když se neopovažovali protestovati,
ohraditi se, trebas by právo a spravedlnost byli na jejich strane.«
»Kramár napsal strucne, ale lapidárne cirou, holou pravdu
a' napsal ji tak, aby ji pochopili i ti, kdož jinak pro
ut r pen í a p o s t a ven í ces k é hon á rod a by nemeli
porozumení.«

Pan prof. Borecký necht promine: ale vykládati tento)
dokument dokonce jako projev Kramárovy statecnosti,
to se mi zdá prece jen trochu kuriosní.
Co se nebál
Kramár napsati? Nebál se napsati, že se mu deje krivda, že rakouské vláde vždy dobre sloužil, že dokonce
i dobre pripravoval válku, že rakouská vláda tropí pošetilost, vezní-li ho, nebot tím žene lid do revolucnosti:
K tomu ovšem nebylo treba mnoho odvahy. Zda se
kdy našel obžalovaný s duchem tak poníženým, aby se
bál aspon podotknouti, že se mu deje krivda?
Zde p.
prof. Boreckého už vllbec nechápu. Kramár. v memorandu niceho nepíše o veci národa, nýbrž stále jen o své
osobní veci. Pane profesore, racte nalézti z memoranda jediné místo, kde by byl dr. Kramár ztratil slovo
o »utrpení ceského národa«, o nemž Vy se zmiúujete?
Od zacátku až do konce jen stále o utrpení vlastním.
Kramár dokonce oddeluje své utrpení od osudu ostatních veznených, a pripomíná, že jeho prípad nesmí se
posuzovati tak, jako když zavrou n~jakého radikála
nebo obycejného cloveka.
Císti dokument takovým
zpusobem, že z neho vycteme odvážné upozornení na
utrpení ceského národa, to jest príliš násilnÝ experiment, který se nemúže podarit. Musilo by tam dríve
o utrpení ceského národa neco státi.

VIII.
Peroutka prehlédl místo
losti, pra'ví prof. Borecký.

o prekonání

celé politické minu-

K eprehlédl jsem.
aopak, to místo jsem citoYaIa
pravil jsem, že po tom úvodu jsme zvedavi, co prijde
dá,le. Ale i po prekonání celé politické minulosti neobjevila se jiná politická budoucnost, než zase jen nabídka positivní spolupráce.
T

IX.
»Nezbývá, než ohlédnouti se po jiném svedku. Mohl by to
býti dr. Rašip, s nímž dr. Kramár ve vEzení jiste o techto
vccech hovoril tak, že o jeho pravém smýšlení nabyl dr.
Rašín jasnejšího
názoru než my ... bohužel, jeho pamEti
napsány nebyly.«

Prof. Borecký se dovolává svedka pro svou vec velmi
nevhodného.
Kdyby mu opravdu záleželo na tom,
zvedeti, co Rašín O Kramárovi z té doby ríkal, mohl
by se to celkem lehce dozvedeti, zejména by mohl zvedeti, proc Rašín vynaložil vše, aby se dostal v tom ve,
zení do stejné cely s Kramárem.
Upozol1'1uji však profes'ora Boreckého, že by to bylo- svedectví zdrcující.
X.
»Že by dr. Kramár mluvil vcdome nepravdu, tomu rovnež
neverím. O jeho pravdomluvnosti
dosud pochyboYán nebylo.
Dle mého vedení jest F. Pcroutka první, jenž tuto základní
vlastnost Kramárovi upírá.«

Divím se, že do Prerova ješte nedošla zvest o tom,
že o spolehlivosti výrokú dra Kramáre ve veci jeho revolucnosti se pochybuje všeobecne.

XI.
»Dr. Kramár se suverenním klidem, usmevavou
stupuje k representantúm
vídenských vlád ... «

ironií se-

Myslím, že prof. Borecký jest jediný, kdo z Kramárova memoranda. nabyl dojem »suverenního klidu a
usmevavé ironie«.
XII.
»V tom má Peroutka pravdu: muž na pr. rázu Rašínova ...
jiste by se byl s takovým politickÝm testamentelll své aktivistické positivní minulosti na císare neobrátil. Ale nelze žádati, aby všichni byli deláni dle jedné fac;ony.«

Jiste nelze žádati, aby všichni byli deláni dle jedné
fa<;ony. Ale revolucionárství prece predpokládá aspon
základní rysy spolecné revolucionárské fa<;ony. V dí)
tak naprosto vypadá z této fal;ony, jako dr. Kramár,
nemllže už býti považován za revolucionáre.
Pokud se týká toho »testamentu positivní politiky«,
ukazují místa memoranda,' kde se píše o budoucí majorite a o príštích státních úkolech, že to prece jen nebyl tak naprosto testament.

.XIII.
»Zdaž politik Kramár mohl a smel vsaditi tehdy v cervenci
1915 vše na kartu vítezství Dohody?«

Nevíme, smel-li.
Patrne bylo prospešno, aby role
v národe byly rozdeleny. (Je mnoho politikll, kterí se
otevrene priznávají k této methode.) Ale pak dr. Kramár nesmí po peti letech chtíti vzbuzovati dojem, jako by byl tenkráte opravdu vše vsadil na tu kartu.

Prí t O OJ n O'S t

5. cervna 1924.

XIV.
»Zda pro ceského vedoucího politika nevnucovala se povinnost, aby nekompromitoval
've své osobe svuj národ pro
ten prípad, že rakouská dynastie ziistane vítezem?«

To by snad byl duvod. Ale neplatil asi pro dra Krdmáre, nebot nezapomínejme, že chtel i ve vítezném
Rakousku kompromitovati SVLljnárod revolucní politikou, 00 cemž vydává nyní mnohé svedectví.
Nebo
chtel snad delat revoluci tak tajne, aby nekompronlltoval? Zase pobytem v Libštátu? Revoluce, která nekompromituje, b)'vá obycejne bez úcinná.

XV.
» Tám stací, že v radách,
nebylo níc nepravdivého.«

Míríme svou vll1í a prací k vybudování divadla.
Techceme kráceti kolem života. Taopak: dychtive vsáváme všechno, co nám poskytuje a poskytl život naší
bourlivé epochy.
Sami zmeneni, chceme také pretvoriti divadloO.
Snerovacka, která nás chce prinutiti, abychom smerovali jen jedním smerem své práce, je nám a našemu
životu úzká.
'
Ani do prava ani do leva, n Ý b r ž v ž d y n apred!
Toto heslo potvrzujeme dnes novou silou.

Dopisy

které Kramár

dával Stiirgkhovi,

Studenti a studentky.

Ovšem, že nebylo. Ale práve pravdivé rady nemá
revolucionár dávati nepríteli, Inebot jedine pravdivé
rady jsou prospešné.

-fp-

Alexandr Tairov proti starému a novému
naturalismu.
Alexander Tairov, ruský režisér, budil pri svém lonském
zájezdu na západ jak ve Francii tak v Nemecku veliký rozruch. Jeho theoretická kniha »Osvobozené divadlo« je z nejvíce citovaných moderních
divadelních knih. Hlásá autollomnost divadla, jíž jest i dramatické dílo jen pomocným
podkladem.
OdvallOu svých pokust! v Racinove »Faidre«,
v klassis;ké operette »Girofle Giroffla«, Wildove »Salome«
stal se Tairov takrka úredním predstavitelem
divadelního
hnutí, jež se neleká žádných predsudku a odvážným experi=nentátorstvím
hledí zase divadlu dodati z3.jímavosti a ži{vosti. TairovoVo »Komorní divadlo« radikálne šlo ješte nad
zpt!sob, jímž u nás ve Strindbergovi
fascínoval
studijní
soubor zemrelého vVachtangova a velikého herce Cechova.
Tím zajímavejší
jest Tairovovo hledisko, ,zaujaté k novým
smcrum konstruktivistickým
a puristickym,
jež své theorie
strojového, standartního
umení, zdravé v architekture, chtej í
použíti i v divadle. Z Tairovových názoru, jež v posledním
»Querschnittu«
uverejnuje,
lapidárne mluví bezprostrední
cit divadelníkuv. Tairov píše:

Jevištní naturalismus
rozboril diVadlo. Naplnil je
každodenním psycholoOgismem a meštanskou rozkoší
'z predmetu.
N aturalismus se pokoušel o zabití divadla, ale výsledkem souboje zahynul sám.
Nyní ciní naturalismus
zoufalý pokus o vstání
z mrtvých.
Pod pláštíkem pseudokonstruktivismu
(stroje, které
nepracují!) snaží se znovu o hegemonii mrtvého predmetu na jevišti, a usiluje posouváním predních kolecek
clo hledište, zmeniti je v jevište.
život do divadla.
, Starý naturalismus
vsunu
Proto byl aspon divadelním.
,. Nový naturalismus 'V y S u n u je divadlo do ž iv o ta: protoO je nedivadelní.
»Znicení - nicivosti«, tak zní bojovný úkol dneška.
. Není naším úmyslem, abychom cinili z diváka jen
naslouchace, jenž hledí klícovou dirkou na »skandál
ve vznešené rodine«.
Také ho nechceme ciniti blátošlapem
parížsk)'ch
revuí, jenž zamenuje divadlo s passáží.
Prítomnost potrebuje divadla.
Svého v a s t n í h o divadla, ale d i vad
a.
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L'
Pane redaktore!
Píši Vám n';;kolik poznámek ke clánku kolegy Kocourka. Jsem
sám student, pozoruji své okolí a prec tolik trapného prekvapení
mi jeho clánek prinesl. Jsou to studentky. Díval jsem se na ne
vždy s úctou, videl jsem v jejich zjevech symbol neceho dobrého,
lepšího, zkrátka ztelesnení krásné duše. ~enávidím
senlimcntalitu a nejsem sentimentální,
ale fakta konstato' aná kol. Koc.ourkem se mne dotkla tak, že jsem mel celý den trapnou náladu.
Prišlo zase více skepse. Nebudu o tomto více psát; mltže se
stát, že prijde takový »routiner«
a nebo »ta, která si preje
routinéra« a rekne: })J é, to je chlapecek ... « (a hlas údivem vyleze do koketní výšky).
Tedy studenti. Jejich pohlavní ži,'ot jest v celku znám. Chyby
jsou na obou stranách.
On na výboji, ona výboj toužebne
ocekává. Ona jest pevnost, která se predem vzdala; a odporuje-Ii,
jest to jen formální odpor.
Jsem P1res'vedcen, že tento pohlavní život jest výsledkem života
duševního - krátce: myšlení. Jsme mladí, a na každého tyto
pri r o z e n é choutky, kterým se nesprávne ríká necisté, lezou.
Ty choutky samotné nejsou ne'i:isté, to by príroda a nebo Buh
(jak c11cete) byli sprostáci. Proc nám to dali? - Stanovisko;
jaké my k temto choutkám zaujmeme,
jest teprve to, cemll
ríkáme necisté, nebo opak.
Stane se tedy, že to na studenta vleze. Co delá? Protože se
nemuže konkrétne vybít nemá po rtlce ženu - vybije se
na devceti abstraktním,
t, j. ve fantasii, vše si hezky predstaví,
rozcilí se ješte více a provádí takto duševní onanii. Rekne se:
potlacit jest nebezpecné
a 'vyhladoveti
jest také nebezpecno.
Jetu
však tretí možnost -- zdravá, která, provádí-li se poctive,
úplne vyhovuje. Prijdou-Ii myšlc:nky, tak je nebudu predne roztahovat. Neumím-li je bez násilí (t. j. bez pocitu potlacenosti)
odvést jinam, vezmu si kartác, krén1, boty a vyleštím je peclive.
Je po myšlenkách. Ale to se musí udelat hned v nej menším
zárodku rozcilení. Ne púl hodi'lY se v myšlenkách koupat, pak
s: pošimrat boty a ríci »to nejde!<(, Kdo jest aristokrat a nemtlže
se snížit k vycišteni but, mttže hrát na housle a nebo piano.
(Nejlépe jest cVicit se v techto momentech po stránce technické.
Nehrát na pr. moderní tance, které jakmile
Iyšíme. sdružují
radu sugescí.)
Další chybou, kterou studenti ciní, jest jejich p01!1t:r k burloucnosti. Jedni studují,
aby své, na pr. inženýrské zamestnání,
pmvádeli jako remeslo - a dost -;
o tcch tu nemluvím. Jest
veliká rada studenttl, jiehž myšlenky se toulají po nejruznejších
místech, kterí už vidí veliké osobní pocty, celé vagony vavríntl,
a v celku nedelají pro tu slavnou budoucnost
nic! Nemyslí
na cestu. Sen nemuže být programem.
Až budou z nich stari
páni. usmejí se svým ambicím a reknou si: no, byli jsme
mladí ...

/

Prítomnost

336
•

J sou také takoví, kterí se štvou, drou a skutecne pracuj í,
jen aby ten 'vavrínek a nekolik ;rádek bezcenné žurnalistické
chvály urvali. Rvou se ze strachu pred všedností! Jsou to zbabelci, slaboši, mající strach z malého života'. Kolik jest odvážlivcll, kterí pres svoji ctižádostivost
jsou schopni žíti malý život?
Malý neslabý!
Pracovat
uprímne pro druhé a necekat
chválu druhých, kterí se na takového cloveka dívají. K tako'vému
životu malému nutno však míti urcitý náboženský
názor na
život, pochopit život pod zorným úhlem vecnosti a také jej
skutecne pod tímto zorným úhlem žít. Míti takovÝ názor, který
sám sebou jest odmenou za vykonanou práci.
Konecne poslední typ studente" kterí jsou ideálem maminek,
tatínku a pp. profesoru. Jsou to studenti, kterí se ucí, ucí a zase
ucí, studují stále jen »svoji« vedu, na pr. strojarinu, do divadla!
nechodí, noviny nectou, de'vcat se bojí, aby jim »nespletly hlavu«,
v tanci jsou negramotní, ale: maji vysvedcení s vyznamenáním.
Poslyšte! S vyznamentmím,
to už neco je! - TakovÝ clovek
vystuduje, sedne si do kance1á!re. nezná na svete než tu vedu,
všecky své city pro krásu behem studií zabil a jest uceným
šosákem. Chce klid, všecko ostatní prekonal, a jest konec koncu
yolicským materiálem nejaké konservativní
strany. - To jako
Jos. J(alcík.
doplnek ke 'clánkum kol. Kocourka. V úcte
II.

V ážený pane redaktore!
Domnívám se, že pojednání o »Stodentech a studentkách«
je
prijímáno od ctenártl s povdekem a zvlášte od tech, kterí prošli
a znají s~rední školu. Myslím, že bylo by prospešné pojednání
~ úvahou o studentech z dob tesne predválecn);ch;
o tech, které
zastihl p-revrat již ve vyšších ~rídách. a pak o tech, jichž se jen
pan pisatel dotýká. Že rozdíly JS01], o tom nemuže býti pochyb.
Pan pisatel praví, že na 'vysoké škole se nemeni zásadne názory, jež mel student jako septimán, oktaván - já však bych
chtel tvrditi opak. Analysovati,
proc tak soudí, bylO' by dosti
težké; snad rnimo jiné také proto, že všímá si jen studentu pražských - tedy jakási neúplnost v pojednání na thema: »Studenti
a studentky, jací vlastne jsou«.
Máme prec studenty mimopražské
a ty také nutno· bráti
v úvahu; že pomery na mimopražských
str, školách jsou jiné,
je zcela jasné. Myslím jak v nazírání n,l politiku a v úcasti na
ní, tak i v 1. zv. studentském milování. To, CO'pllsobí na studenta pražského - jiné prostredí - to, co jej svádí - to, co kol
sebe vidí - to vše neplatí na studenta mimopražského
pro tohe
proste teho neni. Jiste tedy jiné rešení, jiná analysa.
Pan pisatel má snad pravdu, že strední škola zanec.há'vá ve studentovi ne snadno odstranitelný
vliv, a to snad je také jejím
úcelem: vychovávati urcitý druh lidí; ale práve to by melo zmizet, ponevadž odtud odchází vetšina do života a pak zustávaj í ta~
kovými jakými byli,
nebot jejich zamestnání
je tomu doucí.
Neco jiného je u tech, kterí pricházejí na vysokou školu, ti prícházejí do jiného prostredí, jiného systému školy, kde pracuje
každý samostatne, a i myslí a jedná samostatne.
To tedy bylo nekolik pO'známek pro p. pisatele, jichž by snad
si mohl všimnouti.
Znamenám

se 'v úcte
F. Jarda.

Horthy a ceští námornfci.
V ážená
DostalO' se mi
uverejnil úvahu
Nekterá jeho
mi, jako býv.

Ve VaršlWe dne 27. kvetna
redakce!

1924.

náhodou do rukou císlo 9., ve kterém pan T -to
o Horthym.
tvrzení jsou ale znacne prehnaná a dovolte
zapisovateli
námorního
saudu v Pulji a jako

úcastníku
míru:

5. cervna
námorního

prevratu,

abych

je mohl uvésti na pravou

Pan T-t.
tvrdí na pocátku clánku, že Horthy dal ke konci
'války popraviti podle stanného práva 200 námorníku a nabyl
tak slavného titulu »kata kotorského«. V dobe, kdy byl Mikulás
Horthy
de Nagybanya
velitelem váleclllého námornictva, byli
podle stanného práva popraveni pouze:
v Kotoru: Cech Raš, Jihoslované šiškorié a Bernicevié a Ital
Grabar za vzpouru v boce Kotorské v únoru 1918 a
v Pulji: Cech František Koucký a Jihoslovan Ljubomir Krau~
za pokus uprchnouti s torpédovkou C. 80 dO' Italie.
O techto bylo již psáno 'v »Socialistických Listech«, roc. TlI..
cís. 12 z 21. III. 1920. ve .» Veceru« C. 139 Z 21. VI. 1923
a C. 141 z 23. VI. 1923, v »Národní Politice« z 23. VI. 1923,
v »Národ1l'rch Listech« z 30. VIII. 1923 a z 4. II. 1924, a snad
i v jiných listech.
Dále tvrdí pan. T-t.,
že se chteli námarní vojáci ve dnech
srícení franty s Horthym
v Pulj i dlllkladne vyporádati a že
jedine vlivu u mužstva velmi oblíbeného lodního lékare a potomního madarského lidového komisare zdravatnictví
za proletárskt
diktatury dr. Gutha lze pricítat zásluhu za jeho záchranu.
Již na památné schllzi v chorvatském domu v Pulji bylo usneseno, že se Horthy zbavuje své funkce a zatímním velitelem
revolui:ních námorníku byl ustanoven fregatní kapitán Koch presvedcený Jihoslovan, který se také tohoto cestného a v tehdejších zmatcích težkého úkolu ujal. J elikaž jsme se všeobecnc
domnívali, že Horthy bude za s'vé ciI1lY co válecný provinilec
nejakou dohodovou instancí souzen, byl prozatím internován ve
své vile blíže Puljské tržnice a hlídán ceskými námorníky. Ze
tito kamarádi nedovolovali nikomu priblížiti se k vi\e, dokazujt.
že i po mne pri náhlých inspekcích a pri vy~tlrídánÍ stráží v noci
stríleli. Horthy byl asi v polovine listopadu 1918 za bezpecného
doprovodu ceskÝch námorníki'1 pod velením inž. Krecmera dopra'ven s rodinou a služebnictvem na nádraží a odeslán do Maclarska, pri cemž nekdo deklaroval
ohsah vagonu krídoVÝm
nápisem jako »prasata do Uher«. O nejakém vlivu dr. Gutha
na záchranu Horthyho
není mne ani snad jiným úcastníkllj11
!1ámorní revoluce niceho známo. Ceští námorníci, sdružení tehdy
" Pracovním
výboru, vysílali z Pulje v pr'vních tran;;portec'1
Madary, aby je tím uchránili pred pomstou obyvatelstva a ocekávaného dohoda'vého vOljska a pan Guth byl jiste z prvních,
kterí tohoto dobrodiní použili. Cílem námorní revoluce bylo.
prevzíti v neporušeném stavu pokud možno bez jakéhokoliv krveprolití ohromné bohatství, které representovalo nekdejší válecné
námornictvo, ~ro tvorící se stát jihoslovanský,
za.jistiti bezpecný
odjezd námorníkum a po,zemnÍm voj ín(1111všech národností bý\·.
Hakousko-Uherska
do jejich nových vlastí a uchrániti domácí
obyvatelstvo
pred neprístoj nostmi se strany desorganisovaného
vojska, které se pokoušelo »zásobiti se« a »vzíti si neco na
památku z jihu«. Krome prvé cásti programu - z jakého duvodu, ukáže jednou historie - podarilo se 'ceským námorníkumrevolucionárum
splniti vše bez jediné obeti na lidském životu.
Jak by to bývalo dopadalo, kdyby ceští námornící neprojeVili
tak tuhou dobrovolnou kázen, neumím si ani predstaviti. Pripomenu jenom pokus se založením požáru v municních skladech
Val1elonga a potopení bitevní lodi »Viribus unitis«, na které se
nalézali vetšinou již jen. Ceši a Jihoslované,
jakož i pokus
vyloupiti znacné zásoby rumu z proviantníhol skladište.
Dík
za odvrácení anarchie náleží prostému námorníku
Johánkovi,
který byl dobrým revolucním režisérem.
Touto opravou nechci bráti Horthyho
nikterak v ochranu,
neboC si zasluhuje »sla'vného« titulu »kata kotorského« í za onech
6 poprav, kterým mohl jako námorní velitel zabrániti, chci
pouze docíliti, aby historická fakta nebyla prehánena.
Prijmete,
prosím, projev mé opravdové úcty.
Jindrich

Sclrriider.

