PNtomnosL
ROCNíK II.

V PRAZE,

12. listopadu

Politika·
Karel

Capeh:

Ženy a politika.
Nemíním nijak g!tneralisovat; vím, že taková paní
Pankhurstová nebo slecna Zemínová vydají v politice
za pár nás ,chlapl't; ale pokud je mi známo, ženy vetšinou nema}í IPoUitiku rády. Považujlí ji prese vše za
mužskou záležitost, ve kterémžto náhledu je smíšen
jistý obdiv s jistým opovržením. Myslím, že krom jiných pohlavních pohnutek je tento jejich pomer k politice urcen dvema ženskými motivy: nedostatkem
smyslu pro abstrakce, a nedostatkem
válecnického
ducha.
Provozování politiky je sice obycejne cinnost svrchovane praktická, ale hlásání politiky i víra v politiku
ptedpokládá c'elou radu abstrakcí, pocínajiÍc slovem
»lid«. Dobrá polovina politických zásad je to, cemu
:;e po nemecku ríká »Prinzipienreiterei«,
kter5ržto druh
jezdectví je odjakživa mužskou vášní. Muže ml'tžete
rozplamenit, reknete-Ii mu, že je demokracie v nebezpecí; kdyhy,ste chteli rozplamenit
ženy, museli hyste
ríci, že je v nebezpecí jejich muž nebo jejich deti. Muž
se n,echá utJ,o'u\ci tr~ba -pro oúcz,ku .autonomie cás lavsk~ho kraje; žena se nechá umackat, aby koupila ,lacineJší boty pro své haranty. Klerikální vt'ldce bojuje za
1'<.ím;klerikální babka bojuje, jak se domnívá, za svého
Pánaboha. V našich zemích, kde se udržuje praveká
p.revaha muže, deje se po1itika ve jménu zásad; 'v AmerIce, kde má žena duševní prevahu, se politika deje
ve jménu zlevnení puncoch nebo potlacení alkoholu.
Ženy se velmi málo zajímají o politiku, protože se
velmi mádo zajímají o abstraktní hesla. Žena se dá
zabít z lásky, ale nedá se zabít ze zásady. Mnoho žen
'se dalo zabít pro lásku ke Kristovi, ale žádná by se
nedala rozctvrtit pro theologickou otázku svaté Trojice; to je vyhrazeno, jak se zdú, mužum. Vyskytnou
se mucednice pro revoluci nebo pro svobodu; ale nevím, že by nekterá žena obetovala život rekneme pro
volebn~ vítezství Mladoturku proti Staroturkum. Mám
ponekud mrazivý pocit, recní-Ii nejaká dáma na príklad proti uznání Ruska cle jure: prirozenejší by se
mi zdáJlo, kdyby stála s obnaženým prsem na nejaké
harikáde. Žena pojímá celkem politiku stejne konkrétne jako lásku, rodinu nebo jiné veci života; muž, pokud nevytlouká z politiky prímo hmotný zisk, je s to
pojímat ji s dogmatickým fanatismem jako nejakou
theologickou otázku. Pokud! však se hlásání politiky
omezu:}e z veliké cásti na pronášení takových obecných
ideí, je prirozeno, že ženy. nám odpovídají cosi jako
abychom jim dali s politikou svat5' po'koj. Jsem presvedcen, že se dejme tomu revue »Parlament« nikdy
nestane oblíbenou cetbou paní a dívek ceských. Dolwnce jse:n nepoznal ani jednu paní nebo dívku, která
by se záhbou ctlla denne úvodníky v novinách. Mají
totiž nepokrytý a zcela správný pocit, že to není pro
ne. psáno. Nestací ríci, že tomu nerozumejí; správneJš'í je poznat, že je to vubec nebaví.
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Druhý motiv ženské nechuti k politice jsem zatím
nazval »nedostatek válecnického ducha«. Nezapírejme
sl, že mužská potreba být clenem nejaké politické strany odpovídá archaickému mužskému pudu být v nejakém bojovnickém tábore nebo klanu. Vezí v nás hluboko jistý válecnický kollektivismus; vždy se hlásíme
k nejaké na š í vlajce a vrháme se jaksi do na š e h o
boje za na š e vítezství. V politice mluvíme o boji,
praporu, štíte, neprátelském tábore, zbraních, bojišti,
vítezstvích a porážkách; cel)' tento slovník je tak zrejme militaristkký jako Žižkuvl spis o vátl-ecném umení,.
Nemá-Ii jiných, hlavne hospodárských pohnutek, pridává se muž k politické strane z též,e prosté bojechtivosti jako se pridal Diomedes, syn Tydeuv, k Achajským; dává mu to jistý epick)' požitek válcení v mužském tábore. Muž vychází ze své rodiny, aby splynul
~ karavanou, výpravou, mužstvem, táborem, stranou;
Jeho »já« má náklonnost rozpínat se na širší celky.
S'lovo »náš« je pO'vetšine mužské povahy: naše vesnice, naše generace, náš hasicský spolek, naše strana:
žena spíše vystací se slovem »mLlj« jako mLlj'muž, mil
rodina, mé sous·edky. Prav)' politick)r straník se zacíná tím, že ríká »naše strana«: pri tom je zvLáštní
dLIraz na predstave »my<c [už je clovek davu; zástup
žen je vždy ponekud komick)'; žena velmi ztrácí, existuje-Ii hromadne. Politická strana je organisace pudu
hromac1nosti, jenž je prastarým
pudem mužským;
proto je zcela pri rozeno, že ženy vstupují 'nesrovnatelne méne do politick)'ch stran než mužští. Politická
strana je v,ýznacne mužsk)' útvar; politika stranictví
je mužská politika.
I amítnete, že na príklad sílla klerikální strany spocívá na žensk)'ch. Ale to naprosto neznamená, že ženy
jdou s klerikály jakožto s politickou stranou. Spíše
si nejsou vLlbee vedomy, že by tu šlO'o politickou stranu. Nerekne se jim slovo »strana«; rekne se jim neco
o Kristu Pánu a svatém náboženství. Rekne ,e jim, že
neznabohové ucí jejich deti, aby nectily otce svého a
matku svou. Je to sice Lež, ale 'je to lež ve.lmi konkrétní.
lVIám za to, že i žen.ský komun ismus se týká spíše drahoty a zaopatrení detí než zásad tretí internacionály.
Není pochyby, že ženy s,e staly materiáJlem pro politické strany; ale nejsou materi.á:lem stran; zdá se, že
jím ani být nemohou. NebOL i smysl i lihost stranictví
jsou jim cizí.
*
A nyní jsme v paradoxní situaci, že plná a dokonce
témer vetší polovina národa má politická práva, aniž
by mela skutecný politický zájem. Polovina národa je
nucena pofiticky hlasovat, ackoliv vetšinou neví, oc
vlastne jde. Není to proto, že 'hy se dobré nebo špatné·
v)'SIledky politiky netýkaly dobr)'m nebo špatným zpusobem ženských životních a soukromých zájmu. Je to
proto, že se politika provozuje methodami jim podstatne {:izími a vlastne odporn)'mi. MLlže se ríci, že
ženy nemají smyslu pro politiku. Ale stejne se muže
ríci, že politika nemá smyslu pro žens~ou polovinu
národa. Je možno tvrdit,
že ženské mají krátký
rozum; ale snad je na míste jiná formulace: že mužská politika má krátk)' rozum. Je to, jako byste žen-
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ským nabízeli mužsk.é kalhoty a pak se divili, že nemají pochopení pro tuto ošacovací akci.
Kdyby meli ro:wmný clovlek hospodu a shledal, že
dobrá polovina jeho hostí jsou vegetariáni, pocal by
jim patrne varit mrkev a špenát a nenutil by je do
roštenek. Kdyby velmi rozumní politikové si uvedomili prekvapující fakt, že dobrá polovina politidcých
obcanu jsou žerrské, :nepiíedkládali by jim vyložene
muŽ!ské krme, jako je .abstraktní fanatism a politické
stranictví, a ohlédli by se po necem prijatelnejším: ne
snad po novém programu, nýbrž po zmene methody.
Politika stran nebude nikdy politika žen; ženy težko získáte rekneme pro ideu volného obchodu, ale získáte
j,e pro ideu lacinejšího chleba. Získáte je pro radu
~onkrétních vecí, které jsou stejne dLlležité pro muže
Jako pro ženy; ale steží je nadchnete pro vymoženosti,
kterým se ríká »úspech naší strany«. Ženy nikdy nevedí, kdo je ministrem t'Oho nebo '0noho oboru; zdá
se, že by jim nevadilo. kdyby jím byl '0dborník. Nebylo by žádným politickým pokrokem, kdyby p'Olovma poslancLl hyly ženy; ale bylo by velIkým pdkrokem, kdyby se politika delala tak, aby tomu rozumela
ženská polovina národa. Tak rítkajíc škrtnutím péra
jsme priclenili do politické massy ženy; ale zapomneli
jsme, že se tím tato massa ponekud zmenila. Není nijak patrno, že by se podile toho zmenily i politické
meth'Ody. Politika zustala stejne heslová, stejne bojovne stranická, stejne neurvale mocenská jako pred
tím. Zustala politikou mužskou. Získalo-li se neco,
tedy krom posílení klerikalismu jenom to, že ženatí
muži disponují dvema hlasy místo jedním.
] os. H ostovský:

Inteligence ceská a ruská.
Tragický osud ruské inteligence po ríjnové revoluci
bolševické z r. 1917 je ceskému ctenári dostatecne
znám. I mezi námi žije velmi mnoho této ruské inteligence. V našem tisku nekolikráte
se objevily narážky na oStld ruské inteligence s poukazem a casto
více méne skrytou hrozbou, že i naší inteli2'enciby se
m?hlo, ?táti ne.co 'p0c~obného. Osud ruské °inteligence
ma by ti tedy Jakymsl mementem a strašákem inteligenci ceské.
Jehledíme-li k tomu, že je velmi málo ušlechtilé
sahati k hrozbám, podot~Tkám, že i srovnávání inteligence ruské a ceské je velmi falešné a ,svedcí o neznalosti predmetu. Je to fr ze, které kde kdo proti
naší inteligenci užívá, ale o obsahu jejím vLlbec nepremýšlí.
Inteligence ceská a ruská liší se znacnc svým p uvod e m. p,) dlouhá desítiletí století devatenáctého
lekrutovala
se ruská inteligence skoro jen z kruhLl
zámožných a šlechtick~·ch. Siroké vrstvy ruské nenJely prostredkLl a možnosti studovati. K tomu došlo
až po\deji, 'kely pricházoi k slovu' inteligence r a z n oc i ne c k á, která znamená veliké plus v dejinách ruské inteliO'ence. Ale i pak znacné procento inteligence
vych.ázelo z vrstev šlechtických. Ceská inteligence naproti tomu od zacátku našeho národního obrození je
pLlvodu chudého. Slechta byla nemecká, a tak ceský
národ byl odkázán na syny vrstev chudých. Procházíme-'1i dejinami naší kultury v 19. století vidíme že
její nositelé jsou šmahem p1."tvodupO'l:Opr~letársk~ho.
S 'Otázkou pLlvodu je nerozlucne spjata otázka V)'<'!
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,c h O'vy. Velkosvetská inteligence ruská, vyš~á vetšinou z ,blahobytu, :znacne požívacná, vychovaná mimo
dosah vlivu širokÝch vrstev lidových, nikdy nemohla
lidu rozumeti, nikdy nedovedla vniknouti v jeho duši, pochopiti jeho potreby, jeho utrpení, jeho touhy a
snahy. Jest pravda, bylo v dejinách ruské inteligence
velmi zaj'íma"V'éobdobí »choz'ení mezi lid« - (choždenije v narod), wle to trvalo jen krátkO'u dO'bu, byla to,
'skoro bych rekl, casová moda. Ale toto chození mezi
lid dosti brzo prestalo a pak melo ráz improvisace,
nedostatecné prípravy. Jcst protO' pochopitelné, že brzo
prestalo, když pocátecní nadšení pominulo. Ceská inteligence n<llproti tomu vyšla z lidlu, byla vychována
mezi ním, byla telem z jeho tela, 'Proto IIidu dokonale
rOZ1.lmela a dovedla s ním cítiti.
S tím souvisí i vec další. Ruská inteligence, rprotože
se nemusela probíjeti težce životem, vyjímaje inteli·
gen ci raznocineckou, byla zmekcil~l, nemela oné houževnaté 'úpornosti jako inteligence ceská, jež musela
projíti težkou školou života. Proto také ceská inteligence hlavní váhu ldacJ.e na drobnou, namáhavou
kulturní práci. JRus'ká inteligence tohoto smyslu pro
drobnfJil1 práci mezi lidem nemela. ona sice projevila
lcasto. plamenne živelný zájem a lid, ale nevydržela.
U ní rozhodovala vždy více veliká hesla a vnejší
efekty, za nimiž šla; proto její cinnost zustwl'a na povrchu.
S pltv'Odem a vychováním souvi'sí i nazírání na život, lid ,a sociální úkoly. Ruská inteligence je aristokratická, kdežto ceská proniknuta ideály demokratickými. RUlská inteligence, neznajíc život z bl'Ízka, nedIa planému te()lretisoV'ání, frázérstVí, dívala se na
veci rod hlediskem politick)'ch hesel, nepocítala nikdy
s tvrdou skutecností,bY'I: jí vlastní prehnaný radikalismus. Inteligence ceská naproti tomu byla vždy velmi strízlive založena, klidná, pocítala jen s tím, co
tu bylo, neoddávala s,e pouh)'m ilusím, dívala se realisticky a dovedla proto mnohem správneji odhadnouti
situaci. Tím ovšem vyvarovala se mnoh)Th chyb.
Vychování ruské in te1'igence a nedostatek trvalého
živého styku s národem meli v zt~pctí nedostatek národního cítení u ruské inteligence, jež koketovala
s kosmopolitismem
a s internacionalismem.
Toho
ovšem nebylo ti inteligence ceské, 'ktel~á byla vždy vysloyene národní. Naše inteligence za soucinnosti zapadlého. venkova obrodila národ a má ovšem i lví po~
díl na vydobytí naší samQls.tntnosti. A nejen ta. Ona
prinesla nejvíce obetí lron.sol:idaci ml,adého státu. Té
zásluhy ruská inteligence nemá. Ruská inteligence nikdy nenabyla onoho vlivu na široké vrstvy. Ale zde
nutno poctive priznati pravdu. Inteligence ruské .bylo
v pomeru k velikosti ruského státu mizivé procento
'a ona pracovala s tak nesmírnými prekážkami, že není
divu, že její práce nemohla prin,ésti toho 'Ovoce, jak
by ~i hylo hývalo práti., Vzpomei'ime jen, jak s1.1love
carsk)' absolutisn:us vystupovaJl: už i' W'oti kulturní
cinnosti ruské inteligence. V tomto smeru inteligence
ceská mela práci snazší. Bylat celkem velmi pocetná:
nemela sice též na rltžích ustláno, musila prekonávati
germanisacní
a ,klerikální tlak, byla též pronásledov'''na a):ecc'Os' vytrlpeJ.a., ale prece jen ,pomery u nás
by!')' mnohem snesitelnejší.
Nezdar cinnosti ruské inteligence bych videl ješte
v momentu jednom. Rekl jsem, že ruská inteligence
Lyla sklonná 'k radikalismu. Ale byla údobí, velmi castá, kdy tento radikalismus
se vyhrocoval v nihili-
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smus, popírání všeho, v borení, v negaci. Turgenev
krasi,cky zachytil tento typ v Bazarovu, hrdinovi románu »0 t c o v é a d e t 1«. Vím, má tento typ
mnohé .cenné stránky, ale prece jen ve sv,ém celku je
to typ nikoli nejzdravejší. A inteligence ruská opravdu v mnohém smeru mela vlastnosti Bazarovovy. Libovala si ve vtipném, duchaplném
kritisovúní,
ale
v tom se vycerpala veškerá její energie. Nezbylo jí
mnoho síly na positivní práci. (:eská inteligence byla
naproti tomu ve svém jádru založena positivne. NebouraJJ'a, nýbrž stavela. A skutecne také vybudovala
nám za jedno století kulturu .a stala se dobrým vltdcem ceského lidu.
Dosud jsem mluvil o rozdílných vlastnostech ceské
a ruské inteligence. Ale jsou tu i vlastnosti
s'tejné.
1'Jejosudncjší z nich je nedisciplinovanost, neschopnost
pevne se organisovati.
Roztríštenost inteligence rllské vrhá své stíny i ,~10
emigrace. N asáklá ideologií politických stran, v 11ichž'
je organis()lvána, nerozumela si ,a nerozumí si vzájemne ani ve své bíde, potí tlá' se a proto není možno
ulvoriti z ni jakoukoli pevnou organisaci.
Politické
pomery mezi emigrací jsou opravdu nejv)'; neutešené.
l{ekl mi nedávno ironicky jeden Rus: »Kc1yž se ,sejdou tri Rusové, predstavují nejméne šest politických
stran.«
Bohužel, naše ceská inteligence poskytovala do nedávna divadlo stejné. ,Poslouchajíc rad, ze všech stran
jí dávan)'Ch, že miHe nejlépe dosáhnouti
svých cílL!
prací v jednotlivých poLitických stranách, cinila tak
a venovala celou svou ,energii temto politick)'m stranám. Ale dockala se neobycejne trpké odmeny. Neclosáhla ani existencního minima, ž'ivorí hmotne i kulturne.
Vidouc tuto svou bídu a ,pozorují.c naproti tomu
,úspechy ostatních vrstev, pevne organisovaných, prišla
k presvedcení, že ani jí nezbi)'vá nic jiného než ;pevne
se organisovati.
Poucena trpkou mnohaletou zkušer.ostí, dává se 'ceská inteligence na novou cestu. Ruská inteligence nikdy si nestvorila pevné, mocné '01'g"anisace politické. Nebudu zde rešit, hyl'U.-IJ'ito možno
nebo ne, ale fakt je, že bez organisace dnes nic nejde
- proto stihl inteligenci ruskou krutý údel. Inteligence ceská nechce, aby se jí stalo totéž. Sahá k svépomoci. Je na prelomu. Ale nejhorší krise již minula.
První pevné .základy její pevné organisace jsou položeny. Inteligence nedá nic na 'l"ltzné rady, dobre
i nedobre mínené, ani na hrozby víoe ménl~ skryté, ani
11<l l:ákání ,sebeslibnejší:. Zvlášte
ted pred volbami jest
inteligence stredem zájmu a pozornosti.
Jemine témer dne, aby v :novinách všech možn)Th odstínL! se
nedokazovaly inteligenci vrelé sympatie. Z tohoto blázince rad, varování, 'hrozeb, slibL! .a námluv vybredne
intelig,ence jedine tím, že pltjde bez ohledu napravo
nalevo svou vlastní cestou. A radí-li 'se inteligenci.
aby zLlstala rozdeoJena jako dosud, ve všech stranách a
tam usiloval,a o dosažení svých dllt hmotných i kulturních, je to stejll1é. Jako by nekdo ceskému národu
radil, že hy pro nej bylo úcelnejŠ'íl a že boy mu zajištovalo jistejší úspech, kdyby se rozdelil na nekol,ik cástí,
privtelen)'ch okoJ.ním sl;ÍlLJm a tam usilovalI: o splnení
svých požadavkLl. Inteligence na n,astoupené dráze se
zastavit nedá. Ona si je vcdoma, že to, co ona del~l
dnes, delaly strany sQlcialistic1<,épr,ed 30-40 lety. Inleligence nesmírne pokulhává organisacne za všemi
.ostatními stavy. Bude to práce težká podrídit inleli-
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,genci stranické discipline, ale štastné zacá'tky zde již
jsou. A je to jen doL!kazzralosti cJásti naší inteligence,
ž.e tak rychle pochopila situaci a ž'e první z evropských
stá'tlt buduje svou pevnou orgaJnisaci. Jejího príkladu
nepochybne bude následovati inteligence .i jinde, jak
tomu nasvedcují sympatické 'odeZ'vy z ciziny.
Stále a stále slyšíme, že stra:na inteligence nemá
raison d'etre, že je zbytecná a p. Proti tomu nutno
zdltrazm:iti: I kdyby nebylo toho, že osud inteligence
u nás je tak trudný a že nepochO'pitelne krátkozraká
'Politika vedoucích cinitellt uspíši,J'a její kons'Ulidaci,
došlo by i bez techtO' momentlt jednou k mohutné organisaci inteligence. Vede k tomu ,dejinný vývoj spo-1ecenský. Vždy se spojovaly sourodé cásti v .celky.
Ale tato otázka se stala akutní zvlášte od té doby,
co vznikly v'eliké pol,itick,é strany s vyslovene trídním
programem, jehož plnení se casto deio za cenu krivdy
na ostatních vrstvách spoleoenských. To inteligence
velmi bole'stne na -sobe pocítila. Je t,o tedy príkazem
pudu sebezáchovy inteligence, :aby se osamostatni']a
úplne.

Doba

a lidé

Edmond Konrád:

Na cizí vrub.
e AJneb: c o tom u rek n e pan í P u j m a n o v á.)
Mohlo by se zdát opoždeno, a neaktuální, na vec,
'Utištenou v týdenníku, ,o tý'C1ny pozdeji navazovati.
Není tomu tak, prinesla-li tollik p'rapodstaty, kolik
Marie Pujman'Uvtá.:-Hennerová: »Co tomu hdi reknou«. *) Na vety tak husté, jež se asi také nezrodily
za den, Indze navazovati s, patra. Zvlášte, když tak
vycerpáva'jí predmet,' že na pohled už nezbývá .co ríci.
Je však plodnost v povaze tvltrcího slova: ono budí
tisíce predstav, z nichž nekteré vys'lc:>'Vitiláká i tehdy,
když zrejme nemohou dOfltsti jeho síly a jasu. Byly
v nás nicméne již pred ním pr,iprav,eny, než nás jím
predstihl nekdo nadalnejší, l<,omuto uprímne závidíme.
Tent'U fakt zárovell. nás uvádí do veci. Konstatujeme
svou závis't skromne; nebo-li »co tomu hidi reknou«.
Na pust)'ch ostrovech paní Pujmanoyé ,skromnost
se vltbec nevyskytuje, a v jrejím V)'ctu ji témer ,postrádáme: ctnost z nejpodezrdejších,
dvojce hrdosti, od
níž j,e c'asto težko r'Uzeznat. Egocentrid<é jadýrk,o, jež
s,c zapírá. Je to ctnost získaná, tak málo vrozená cloveku, jako sotva která jiná; a víc než která jiná je to
ctnost p'ro l'idi: »Pan X., pan Y. a moje malickost ... «
Kdyžte prec na príklad, »podle mého nesmerodatného
mínení«, každý clovek aspol1 pltvodne a bezdeky po-va~uje sebe za nejchytrejšího. (Hlupáci mají na to doživotní, obecne uznaU10U ,privilej.) Pripouští-li
kdo
00 nekom, že je chytrejší,
znívá to jako .o'bŽ'aloba z bezcharaktemosti:
»(.ož ten, to j chytrák« Nebo ješte
radši »mazan)'«. (Sp::)Usta lidí ríká o Karlu Capkovi,
že je mazaný.) Skromne se dodává: »Já k 'tomu nemám tu fovahu.« Heslo: ky'selé hrozny. pOi:lleGoetha:
»Bescheiden sind nm Lumpe.« (P.o'litické str<!ny neb)'vají skromné. Nebot »naš •...str::l.11a« je cos zdánlive
neosobního.) Nucené poznání vlastnich mezí, resignovaný smír menší vitality. Nicméne každý ví ze
zkušenosti. jak se ve svém ef;'iCcntrici<ém jadýrku 1''01.-
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loupne ve dví, naslouchá-li své chv,ále. Když si ji o samote cte, zustane zaruoene celý. Císti 0' sobe pochvalnou' kritiku je pocit ItlJedelene libý. Naslouchati j,í pred
svedky je krajne obtížno (i když jedin'Srm svedkem je
ten, kdo j'i ríká.) Slyší se ta ráda, a prece je cloveku
jak&i neslušne. Príjemne z.ahanben odmítá a neodmítá, pUJlk,a:jadýrka pul1<iUst11eží, aby príliš neprisvedcov'ala. Utíká se od toho zamlouváním (ale opatrným), žertem (z rozpakll), nebo ne í c e n Ý m díkem,
jenž tím falešnejí zní. Obe pulky jadýrka distonují:
a to je skr.omnast, pri cemž se zároveií. mluvcímu (ale
Jen trošku) neverí. C'te-li to clovek, v,erí beze studu
:všemu. Nikoli, skromnost se nevyskytuj:e na pLtstých
ostrovech.
.
]Oe
ovšem ješte mnoho jiných skromno.stí (os'tatne
každá -ost shrnuje a zakrývá pacL jedním heslem spoustu nejrLlznejší-ch skutkových podstat). Je 'na príklad
jedna skromnost z nedosté,ltku obraznosti.
Ale to sem
nepatrí, sem patrí
s t a tec n a s t. Je nesmírne lTIlnOOOstatecností:
statecno,st drátených nervu (qperace bez narkos~), statecnost: fanatismu, statecnost brav1.-1ry(níti ex na okenní rímse), statecno'st np,i,vity (výlbuchy srapnelLl novácka haví, než sp.atrí první vyhrezLá streva. Nebo dramatik, jenž nemel trému, dokud nepropadl.). A mnoho
jin)'ch, krome sku.tecné a veliké stanecnosti,
jež je
z mravní síly a charakteru.
Zde beží a predsudek statecnosti, tY'Pi·cky mužsk'Sr, tisíciletý príkaz nedat se,
J1aoc'kovaný od detství našim mravním predstavám a
oeLgenerací a generací našim pudt"lm. Odveká slavozáre 'násilí vyt'vúreta od dob jeskynního c10veka pres
iÍndilánské skahpy a smrt Jana LUlC'emhtlrského u Krešlaku (»To hohdá nebude, aby ceský král z boje utíkaI11«) až k civilnímu hrdinství
dn·eška »já mu dám
Ipár fa,c'ek« macnou konvenci mužské pestní mravnosti,
11.azáklade strachu pred strache111, báme pred zbabe,lbstí: jedno z nejtužších a nejhlouib vkorenenýc:h »co
tomu«. V muž'i SIe vždy nejak pamatuje statisícileté
vajáctví: »ehret clie Krieger, den sie sind das Altertum
des Leibes«, praví Pall1nwitz. Celé sociální svety stojí
:na predsud'ku statecnosti, od vYll1álezL!'souboj·e až po
k.ouzla uniformy, od školy až po terminologii verejného života, která se aspoií. na papíre »bije za ideu«
adpurci »a jeji.ch sekunda'nty«. Celé kulturní epochy
jsou pro.sáklé pr,edsudkem statecnosti. Onegin pro nej
zastrelí básníka Lenského, a cO' hure, básník Pušbn,
stejne jakO' Lennontov, na nej umírá. Ti1síciletí po~ml1 cti, nescetné z,lbciny a nes cetná mucennictví jsau
na nem založena.

I

os

A je na nem založen cely svet póz, jež jsou vedle erotiky snad nejcitaveji mužské: ad klukovské potreby,
ces.tou zle školy si stoupnaut pred! elektriku a donutit
~i, aby zastavila, až k velikým hromac1lným, národním
a dejinným pózám, jako: »Wie Deutsche furchten Gott
unclI sans't niemaoo auf der VVelt«. Daly by se v podstate shrnout do f-ormulky »nedat si nic; líbit«, která
'unej'zbabelejšíha
šmoka spoluurcuje predstavu státní
'prestyže i úvadn'íkovou frázi: f»N aše t'r,pe,J:ivos1tje
u konce.« Koketuje-li žena abca's svým strachem, muž
skoro vždy kaketu1e svou statecností.
Casto se cítí
povinen, jí Inahražovat, cO!mu chybí dO' práva, a pri;padá si ospravedlnen, jakmile dokázal, ze se nebojí. Ta
de psycholagie rvácu. Pak-li 'však rozhodný clovek vedle rozhodnejšíhO' stává se trpným, vedle statecnejšího
nikdo nechce Ipripustit,že je méne statecný. Muž, tof
axiom, se nikdy nehojí: práve tak jakO' dramatik nikdy
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n.emá trému pred premiérou.
Je v)'lnalezeno tisíc
ochr'anných »ca t:omu« pro ty, kterí se bojí, ad pohnutlivéha »Lidicky, držte me, ne'bo se stane neštestí«
až do klasického »nemého j)ohrdánÍ«. 1\avzdory dvema ti kiletím ucení Kristova, navzdor)' pokrokovému
smýšlení i vší humanite tyto veci v cloveku zustávají
.a žádaj'í se, byt období po svetové 'váJlte méne jim prálo. Sir Fa10staff byl první, jenž mel odvahu je otevrene
kriti'Sovat, a po nem až Rusové, první národ, který pri,pouštel, že se clovek bojí. Rusy pocíná dnešní pósa
uprímnosti s filosafick'S'm postoj,em tendence vedome
protihrdinské.
Ale cást opovržení, jímž ad Amalekitský'ch a Filištímkých
až po haketlikreuzlery bojovné
vrstvy a cLobypronásledují žida, se odvozuje z toho,
.že žid prumerem predsudku statecnosti valne nehoví
.(ac generalisavati by bylo nespáv,né) a !Svau vel!ikol1
životní .odvahu, pri svém nekonecne vecnejším zpúsobu
myšllení, uplatií.uje v jiný.ch formlách s houževnatostí,
jíž antisemité rádi ríkají drzost.
S ochralI1nými »co tomu« 'statecnosti ponekud sauvisí
i typická mužská pósa zr,allé prevahy. ,Heslo: neb'Sti
prekvapen.
Je ta ohromná pohotovost, s jakou iidé
.uverí, že nec.o, nac je dotud ve snu nenapadlo pamys1it,
dávno ocekávali. Na tétO' pÓ!zesilne spolupracovala
i,;'teratura, predevším anglická a francouzská, kde je
tech vždy vše predvídajíckh
a nikdy neprekvapen)'ch
muž{'l spausta. Poslední, na, mez absolutnosti doveden}r
vzol'e'k: Sherlock Holmes (»Ocekával jsem to,« pravi!
klidne, zapaluj'e si lulku). Jiná forma této pózy j.est:
');,M ladý muži,« pravil kapitán, nalévajesi
db sklenice,
»znám ta. Když' jsem 'byl tak stlár jako vy -« Sem
'patrí i stre.l:hbitá 'Ochota, s jakau lidé, pr,ekvapení .nejakým nov)'m náz.orem ci mínením, je berou jakohy za
'samozrejmé ,a za své. (To je tajemství úcinkLl paradOXLla okrídlených slov.) Ueslo: my dva si rozumíme, aneb: a'neh' i'O sono pittore. Sem patrí vLlhec pózy
zasvecenosti, informovanosti,
,orientavanosti. Je úžasné, jak nerad clovek d!nes pri/pouští vá, že neco neví.
'Velmi cas'tý je tu zjev dodatecné apravy z .opatrnosti,
na príkla<ÍJ: »Vím, vJm - to jest, já to sice neznám,
to jest, ne celé - jen zbežne, ale -«, pri cemž ve
zloml<Juvteriny lze na mluvcího tvári vysledovat krut}'
zápas mezi touhau, platit za informavanéha, a oba,,"ou,
aby se nezapletl:. »Jen zbežne« z.namenává v tom prípade informaci z druhé ruky, snad precten'S' referát pak-li to vubec nevida j-en za výkladem. (Komenshr:
»A jiní na hrbety nahlížejí, aby jmenovati umeli.«)
Pak-li uprímnost 'je póz.a dnešníhO' cloveka, druhá je
informovanost.
Jsou lidé bez vlastního príno u, kteH
nabývají autarity jen proto, ž·e jsou informováni. B},t
jr,.farmován je zvl1áštní talent, jenž se z dobové potreby vyvinul. Být informaván, tot 'Vše, rekl by dnes
IHaml·et. B'S,t informován, hudí skvelié mínen).
A tu jsme u nejvetšíhO' »co t.omu«, u souhrnu všech
»CO tomu«, vztahujících se k jedn.otl'iyému cloveku:
mínení, jež a nem mají. Tvorívlá' se príležitostne,
na setkal1l()Uta podl,e povesti. Chodíme každý v oblaku
predsta:v, 'Onemž nevíme, s nesvatou. svatozárí, již kolem nás btižní s bližním utkali. N.ezjevujeme se nikdy
sami, ale v prLlvocle svého ohrazu, nikdy zcela prímo,
.ale v zrcadle mínení, jež jsme vzhudili. Chodíme po
svete etiketaváni sv.on osudovou fráz.í, podle níž svet
.se orientuje k nám. 'Ciny i slova, hejen, naše, ale casto
cizí ciny a vždy i cizí sllava stále nás provázejí, a
jsme podle nich nejen poznáváni
mezi jin)rmi, ale
i hodnoceni. Pirandello ví, že jsme provždy souzeni
11

i

12. listapadu

Pfítomnost

1925.

pod,Je prvého skutku, a je strašfivápravda,
pak-li se
nepov,edl, že cas'to nestací pu'l života, aby byl na,prav,en: uveden. v zapomenutí, vymýcen z našeho obrazu,
š'krtnut z naší o.sudové fráze. Bude nám vecne pripomínám, yeOne vycítán - a naopak: byl-li úspešný,
bude 'Od nás vecne znova žádán. Jsme vždy v nebezl~ecÍ,místo sebou státi se tím, cím nás lidé chtej'í, mít
:- casto nad naši sílu: tragika pseudogeniu, všelijak)-ch národnkh výtecníkl\ státníkú z nouze a poraže11)"Ch
,generáht ] indy pod naši mí ru: tr'agika nepocho-pen~'ch a zn,euznaných.
Je nekdy za,potrebí strašlivé
síly, se státi sebou sam)·m.
Krom všeho ostatního
je to doži'\'otní boj s »co tomu' lidi rekn.ou«. Nebot nezjevujeme-li se lidem nikdy sami. a].e vprl'lVode svého
obrazu. i jejich obraz v nejh::ubším tichu naší duše je
vždy skryte prítomen.: clovek není nikdy zoela sám
v ráji srdc'e, a nesmí rne mnoho závisí od toho, skrze
koho labyrint sveta je tam s ním. J aruslav

],' olIJWIl-C assius:

Nekolik pražských soudC(t.
VI.
Projdeme-li zbcžnc naší galerií, vidíme, že clovek
na stolici soudc'Ovské. kted slouží jedné spravedlnosti,
mtJže vYradati všelijak. Obléká si sice cern;' talár a
pokr~'yá hlanl cernou cepickou. aby smazal trochu
o.obnost a zdl'lraznil službu. ale je mu to málo platné.
Každá 'uniforma nedelá vojáka. 1~e1<nemeto presneji:
uniforma nedielá 'každého 'vojákem. Uniforma nebo cesky jednotvárnost,
l)yt byl1a sebe jednotvárnej'ší,
nelIclel~ltuctového vojá:ka z cl!ove'ka, kterému nechali in iciativLl.
Soudcovské povOllání nemá snad mnoho zdravého
\·zduchu. j'ohybu, volného casu, vysoké gáže, ale zústalo mu pomcrne dosti iniciativy. Jakmile nejaká odpovednost není príliš žádau'CÍ, dají lidé claveku pokoj.
Spolecnost poprává soudcllm iniciativy jako špatne
placeným dustojníkum pOD'Ocnízbrane. Obecný zájem
tím netrpí a jeclnotlivcl'lm není oc stát. A, tak zllstala
S0L1c!cl'm1
iniciativa a tím schopnost vytvár,eti volne
své bytosti v prostredí tesném a uzavreném. Zemský
trestní soud je ješte sklenník, v jehož težkém vzduchu
mohou kvés.ti orchideje. Je z neho krok do sklepení,
v nemž bují h'Ouba zlocinu. Bezkr,evné stíny v trestaneckých haJlená.ch nejsou orchideje. To je f)otácející se
armáda ostríhan)'ch Samsonú, bled~l vegetace bez slunce, lidé, kterým spravedlnost vzala iniciativu j3!k!o se
bére detem z ruky škatulka sirek. Nemají-li lidé iniciativu, je nutno, aby byli oCíslováni. at chodí do kolecka na dvore veznice nebo žen'Ou útokem pod vlajícími chocholy slávy.
le nejdelší talár a nejcernejší cepice na svete nemuže udelati císlo z cloveka, jehož duše 'je stále kyprena svobodnými popudy. Ml';že býti prikován na celý
život 'k jednomu povolání železnými retezy zvyku a na
jeho hlavu mohou padati jedn'Otvárné dny jako kapky
v kobce Silvia Pelica na Špilberku, až mu vt'He boží
nenechá. vlásku na hlave a pedantick)' cas jen zub moudrosti v ústech. MMe si vtisknout na Ilysou hlavu
soudcovskou capku sebe hloubeji a zahaliti se v talár
až pod bradu, muže svou tvár, která je vernou klQpií
Voltair'Ovy slavné busty. zakrýti zpola rukávem a
ztlumiti blesky chytr:)Ich hadkhocek
kos)'m pohledem
na zástupce žalohy, mí'lže pr()~lésti sebe úreclneji své
»ol!volací s·oud se poradí«, uk;lzati n;lm záda a zmizeti
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ve dverkh paradní síne se svými prísedícími jarým
krokem ctyridtníka,
který jde nekam na dobrou veceri, múžeme videti odcházet starce a slyšet za dvermi
hlaholiti hlasy absolventú gymnasia, kterí se sešli po
desíti letech, mužeme videti jen samé všedrrí známky
a mn'Oho klamn)'ch úkazú. ale nemúžeme ríci po tom
všem, že jsme videli jen jakýsi soud a jakési soudce,
tri exempláre jednoha druhu, když jsme meli štestí
videti
pana dv'orního radu,
Bohumila Šturmu,
predsedn
odvolacího
se1iátu.

Bylo by težk)'m sebezaprením pro dobréha republikána titulovat nekoho dvorním radau, když: republika
zná jen soudce, kterí mají hodnost vrchního raciy, jak
jsme také až dosud své portréty podpisovaJli. Ale lidsk:)! jazyk j~ ikonservativnejší .než lidské srdce, které
již dávn'O patr'í jiné lásce, když ústa papouškují ješte
staré vyznání a prísahy.
táborový recník, který ríká
všem, kdo ho poslouchaj'í »hratrí« a »sestry« s takovou
samozrejmostí jako beran volá na své ovecky, spolkne
sliny a odka.šle než rekne »obc,anko« krásné žene, která
je oblecena jako dáma. Nejvetší bojovnki za lidská
práva meli své sla1bé 'Okamžiky, kdy meli sto chutí
pol'íbiti nekomu ruku. }ešte dnes chodí mezi il1ámi nekalik Girondistl'l, kterí naše obcanky uvádejí ve zmatek, oslovujíce je »miJlostpanÍ«.
Vrchnímu radovi Bohumilu Šturmovi ríká kde kdo
»pane dvorní rado«. Republika nemá dvorních radú
jako nemá šlechty, ale mysl'Ím, že nekteré staré zvyklosti jsou tak srostlé se starými lidmi, že jsou omlu'vitelny i v ústech republikánských. Je to shovívavost,
která brání socialis'tovi, aby o.slovoval babi,cktLl'sv.ého
druha )soudružko«. TentýŽ ostych, jenž zachovává
nekolik dus,tojných zbytkú minulosti, brání lidem, aby
ríkali predsedovi odvolacího senátu »vrchní rada«.
Osabnost tohato soudce vymyká se na první pohled
suchému vertikálnímu
hodnocení. Dvorní rada je
vhodnej'ší titul pro neho, nebot znací hodnost, která
má historickou barvu, ovzduší, kvalitu. Dívajíce se na
pl'lsabnost a originalitu tohoto muže, nemáme dojem,
že stojí na té neb oné prícce karieristického
rebr'íku,
ale pocit. že sedí ve stredu staré 'Odpovedné instituce,
kam ho posadila 'Obecná dúvera lidu a uznalost vlády.
Rekli jsme o jednom soudci, že v každé senátní síni, kde predsedá, je dobrá 3!kustika. Osobnost dvorního rady Bohumila Šturmy udelá z každého senátu,
jemuž preds'edá, jakýsi soudní dvúr, t. j. prostredí,
které v nás vyvolá všecky reminiscence a predstavy
právních dejin. Sedíce na lavici odvolacího senátu a
sledujíce rychlé, ale dukladne vycerpávající tempo rízení, pri nemž se strany, obhájci a žalobci strídají,
aby hez dlouhého odmlouvání s uctiv'Ou úklonou pred
soudcem prijali rozhodnutí o své stížnosti a ucinili
místo jiným, ml'lžeme si hrave vybaviti v mysli obraz
kocavnýchsoudních
dvorú v stredoveku, kdy knížata
jezdila od mesta k mestu a od hradu k hradu, aby na
nádvorích rozbila stan pro spravedlnost a vyrídila
krátce a dobre všecky bolesti celého kraje.
Neco z púvabLl' této spravedlnosti, která mela výhody cechovního remesla pred moderním prúmyslem
a která d'Ovedla delat práci spešne, aniž ji napadlo delati ji hMe, která odvážila trest za stredoveký pohlavek stejne peclive podle svých zákonú jako za podríznutého kupce, ponevadž její prakse byla v ustavicném živém styku s liclem, který dovecll vypestovat
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zdr.avou a tvárnou rutinu remeslnou a nikoli strojní
Je-nom prý trochu mávnul kloboukem a (s d á b e 1byrokratického mlýna, nebot této instinktivní neomyls kým
ci LIr a zem)
za-va-dil o podnos paní Lamnosti zachovalo se v odvolacím s·enátu pana dvorního
penfiebrové, který jí vypadl z ruky. Ale tuhle nejaká
rady Bohumila Šturmy. Je to spíše dVLlr než kancelár
paní Hlavácková povídá, že zalévala na zahrádce kvea jeho predseda je radon v starobylém smyslu slova:
tiny, když s,ly-še-Ia o-hlu-šu-jí-cí ránu jakoby do nerádce spíše, než jeden ze stupJ1LIúrednické hierarchie.
jakého plechu a. vi-de-la, že neco jako po-pel-ník od
A mužeme si také zcela dobre predstavit, že tento
kamen vyletelo z okna paní Lampenfiebrové.
(A j ahodnostár si práve sJ1al élJlonžovou paruku jako predk -o d 'Úl br o mYSlI n o u pe r s i f L á ž rad o s tseda nejaI(ého roradního tribunálu na versail1eském
n é h o t r i u m f u.) A když pristoupila blíže spa-tridvore LudvíkL1. Mužeme si predstaviti
všecky odla, že je to tác, který je ohnutý jia-ko-by nc-ja~k)'m silznaky odpovedné autority na této drobné, lysé hlave,
n)'m ú-de-rem!«
jejíž voltairovská
tvár jinak nepredstítá
žádnou
To už nehledí tyto bystré, blýskavé oci do spisu, ale
zvláštní dLlstojnost, ale fascinuje prímo diváka jako
vidí celý dej pred sebou, jak jej predbežné studium
umelecký typ.
opet zkonstruovélJlo ze svedeck~"ch protokolLl.
Jsou lidé, kterým pripomíná Mošnu v Molierovi a
Dvorní rada Šturma je ze silné generace let šedesájiní, kterým se zdá, že tento oblicej videli na Donatých,
která dala našemu verejnému životu muže nateblove soše florentského senátora. Tento úsmev tendané
fenomenální
pametí, lderou nic nedovedlo zniciti.
kých šjroki-ch úst, preškrtnutý nosem, jaký bývá ozdosou
živými
kronikami,
které chodí jako kuriosity
bou dravcích energií, kochajících se komickými stránmezi
efemérními
detmi
velké
doby, po nichž nejvetší
kami života, oživoval stareckou tvár filosofa ferneyudálosti
beží
jako
vítr
po
osení.
Nekterý z nich jako
ského, autora »Republikánských
idejí«. Ale mnohým
Adolf Srb zanechal nám cást toho ve sv)'.ch knihách,
ctenárum Balzaca se zdálo, že videli tuto tvár mezi
nebot je historikem, ale on i ostatní z této po výtce
rádky »Lidské komedie«, když cetli o »svatém« Pohistorické
generace nosí ješte vetšinu ve svých neznipinotovi, který se dopracoval k tomu, že povýšil spracitelných mozcích a proto snad tech nekolik málo
vedlnost nad psané zákony, o dobráku Blondetovi,
hlav, v nichž jsou ulož·euy, mají nádherné profily.
jenž zapomíná na peklo lidských vášní ve svém fantaMnozí
z nich jsou vernými druhy našeho pana dvorstickém s!Vete kvetin, o symnatickém Michu, který
ního
rady.
Stojí-li za podívanou predseda odvolacího
bYlIvždycky práv spravedlnosti i pri svých svetských
senátu sám, bylo by zbytecno peti chválu o jeho stolní
al1urách.
spolecnosti prátel v jedné staromestské restauraci. ZuK této vyjimecné tvári, k níž se u pražského zemstaJ1me však u kdle Artuše.
ského trestního soudu odvolávají obžalovaní i žalobci,
Neodolatelná smes vážnosti a knmiky vyznacuje
odvolali se nekolikráte spisovatelé, když chteli dáti
lidský charakter n'eceml1', co stálo za rec. Ano, osob~ prednes rozsudku nad stranami, které si vzájemne vynadaly. ackoli je to vlastne jen stríz.Jiv1áJrec práva.
J~ost i zjev soudce Bohumila Šturmy je druhou inAle dejte precíst odstavec zemepisné ucebnice Coquestancí V' mnohých smerech. Ale pozorujme ho, když
se k nemu odvolávají ti, kdo se domnívají, že jim Ilid- linovi, Guitrymu, nebo našemu Zakopalovi a uvidíte,
,co 'svede .pouhý prízvuk a umení mluviti mezi rádky.
ská spravedlnost ublížila.
- »Odvolací soud neuznal. za nutné trvati na opaLidská spravedlnost nechce se delati neomylnou;
kování dLlkazu. Odvolání hlobce a'l1i co do viny ani
žádný obžalovaný nemusí trest prijmouti. Ale je poco do trestu se nevyhovuje,
rozsudek se potvrzuje
chopitelno, že musí býti nekde nejaký mu'ž, který by
z duvodu první instance, k nimž odvolací soud ješte
rekl
poslední
slovo.
odvolacímsllova
senátu
dvorního
pripomíná, že verejné uvedení onech skutecností na
rady její
Sturmy
padají
tato V poslední
a ciní
konec
cti dLltkliv)"'ch ze života rodinného by stacilo k odsousporum, pochybnostem, nejistote. Soudce posledního
zení
slova nachýlí SVLljtrup s nepopsatelným kosým obra, podle § 489., byt i byla pravdivost j.ejich
~ dokáza'l1a ... «
tem hlavy k zástupci žaloby a prednese žalovaný dej
To jsou studená slova, když je ctete na papíre, ale
a výsledek rízení prvníl instance jako strucné, pohotové a názorné il11formandum vzornéhO' lido, , O
poslouchejte je, když je ríká ta živoucí busta Voltairecníka.
ra, naklonená k žalobci a 1)OZOrujte, jak on i jeho advokát :stojí tu s,e svešenými hllavami, jako kdyby byli
Z nejzamotanejší
historie
je rázem dramatická
kropeni jakousi silnou. ale vlahou sprchou spravedlzkratka s príslušnou pointou práva:
- »Tak tuhle prišel nejaký pan Dvorácek, to je ob~ nosti. A ted se otácí tato šikmá nehybná postava,
jejíž všechen život jakoby svítil jen v malých temnÝch
chodník tam a.-tam, prodává prý to a to, tadyhle
ocích
a v sarkastickém úsmevu, opacným smerem k žak panu Lampenfiebr.ovi, kberý mu poslal tadyhle tu
ilova'l1ému.
upomínku, aby mu zaplatil 450 Kc. A paní Lampen- »Ani odvolání obžalovaného co do viny se nefiebrová nám tuhle o tom povídá, že tedy ten pan
"yhovuje
a rozsudek i v tomto smeru se potvrzuje a
Dvorácek prišel a že ona stála v predsíni u kredence
to z duvodLI techto -«
a držela podnos (takový nejaký tác) v ruce a (s po dz d v i žen Ý m h l.a sem,
A žalobce a jeho zástupce zvedají hlavu, nebot vlahá
mži k a j e o c k a m a
sprcha tušuje již zase obžalovaného a jeho obhajce
úkosem
strídave
do spisu
a na zástu~
prudkou a zdravou koupelí, jejíž temperatura i príc e ž a 1'0 by) po-ví-dá, že aniž rekla slova pristoupil
k ní dotycný pan Dvorácek a 's otázlwu »Kde m1áte . sada trestu je svedomite odvážena. Má v porádku
toho svýho kriminálníka« vy-ra-zil j'í mocným úderem
svoje nástroje spravedlnosti, ony lékárnické vážky, na
tác z ruky, ·takže ji uderil do cela a zpusobil ji leW<é kterých odvažuj.e, co kdo rekl a jak to rekl, jako podzranení. A-le na-pro-ti to-mu pan Dvorácek tvrdí, že
statné ingredience v medikamentech. Bývaly doby, kdy
prý slušne pozdravU a jenom prý (s ar d o nic k Ý
také vážil na decimálká-ch precinu a metrákov)Tch vaú s m e vad
é m o nic k Ý z á b 1e s k v ocí c h)
hách zl,ocinu v prísl1ušných senátech. Dnes na lékár-

j

Prltomnost

12. listopadu 1925.

nických vážkách prestupkLl prevazuje
spravedlnost
prvních instancí, nebo jak se ríká »soudcu od okresu«.
Je zkušený a virtuosní praktik, který se vyzná ve své
chemické laboratori. Všechny ingredience života už
pr'Ošly j.eho rukama, všechny již vážil jako peclivý lékárník a cichlá:-li dnes ješte nckdy k léklll11 pred nalepením vignetky, je to více ze zvyku.
Nekdy není kupec spokojen ani v lékárne »U druhé
instance«, jak ukáž.eme príšte. Tu se Voltairova busta
za predsednickým stolem 'Odvolacího senátu nakloní
bokem k renitentnímu kupci. »S Bohem«,ozve se jako
prásknutí dvermi. Nemíní se tím asi Hospodin, kterého vzÝvá soudce, jehož portrét jsme zavesiE do naši
galerie jako první. Je to tak trošku jako »ke všem
certLlm«. Je to, jak se nám zdá také hLJ11Voltairuv.

Národní

hospodár

George A. Greenzvood:

Pozbylo delnictvo své duše?
]'an Crce\1\\"ood je,;t vynikající
('le;l Labour Party. Jeho kniha »Dnešní An;;Le« s.:
obírá spolecností po válce, a kdyL. asi prede
dvcma roky vyšla, mnoho se o ní mluvilo
a psalo.
Pozbylo britské delnictvo své duše? Nikoli. »Proc se tedy
obírati tou otázkou ?« zeptá se snad nekdo. »Protože,« odpovedel bych, »se zdá, že jest nebezpecí, že se tak stane.« A lze-li
ješte to neštcstí odvrátiti,
nyní je práve doba, rozhodnouti
presne, kde jsme a kterým smerem chceme jíti.
Clovek zpravidla slýchává pravdu mnohem radeji od prátel
než od neprátel. Došlí jsme nyní na své poválecné ceste až
tam, že jest stuj co stuj treba ríci pravdu a podívati se jí do
tváre. Tento clánek se pokouší uciniti obé.
Bude tomu brZ'/ sedm let, CO' se skoncila válka 'a britský
prumysl jest ještc stále v zríceninách.
Svet »kricí hlasite po
zboží«, jak se onehdy vyslovil nejaký recník, ale my nemužeme zase dobýti svých zahranicních
trhu; domácí spotreba se
sLvrkla na míru žalostne nepatrnou. Vláda koalicní, delnická
i konservativní,
všecky se pokoušely vzkrísiti
a osvežiti nás,
ale marnc. Za tento neblahý
stav byli bychom
rádi kárali
vnejší príciny - neusporádanost
Evropy, zmatek v penežnictví,
skiípání mezinárodního
stroje;
ale potom se nám rozbresklo,
j;oznali jsme, že v podstatné míre musíme hledati odpovednost
bJ)že, doma že se musíme podrobiti
zkoušce také trochu
sa~ni.
Jeden výsledek byly a jsou veliké rekriminace
mezi zamestnavateli
a zamestnanými.
Britskému
zamestnavateli
se
\'eklo, že jeho duch jest nehybný, jeho methody prý jsou zvetšelé, nepokracuje
s dobou jako jeho zámorští konkurenti,
nechce prý se vpravovati
do zmen, které se staly na svetovém
trhu. A co se zase ríkalo fJ delníkovi? Ríkalo se, že prý je
líný, že prý pozbyl zpusobilosti oddati se práci s láskou a vytrvalostí, že prý nechce uznati spolecné odpovednosti,
že prý
zapomíná na povinnosti i ke své vlastní tríde, zkrátka že prý
také on musí nésti nemalou cást viny za náš neblahý národní
stav.
Takovéto posudky byly od delnických
vudcu
odborových
i politických a rovnež od prátel delnictva odmítány velice durazne, ale bez dukazu. Pisatel úvahy jest presvedcen, že jsou
ony výtky prehn~.né; vzešly asi spíše ze snahy najíti obetního
beránka tam, kde ho není, který by vzal na sebe vinu za naši
50ciální bídu, než z rozumného a vážného studia situace samé.
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Ale delnictvo musí se ve vlastním zajmu stejne jako v zájmu
národa mužne vyporádati se soucasným stavem vecí.
Každý musí uznati, že u zamestnavatelu
i delníku ochota
chopiti se vecí jen mín,e, byla po prvních záplavách vítezství
t-ocela prirozená. Národ prožil dobu velikého prevratu a miliony dclníl<tl byly po více než ctyri roky úplne vytrženy ze známého mechanismu denního behu života, 'který jim urovnává jejich živobytí. Bylo by bývalo pošetilé ocekávati v roce 1919 a
1920 nejlepší výkonnost od techto vracejících se delníkLI nebo
od dohlížite1u na prumyslovou
mašinerii.
Ale ceho se mnozí
z nich báli, to opravdu prišlo. Snadno nabyl, snadno pozbyl to vedomí, které by už dávno bylo melo vymizeti, zarylo se
hlub oko do duší lidských a zdá se, že je odtamtud
ani nelze
,,"ypleti.
Ukazuje se, že starí lidé a muži prostredního
veku to ani
tak nedávají najevo, aspon ne vtírave. Vezít až príliš hluboko
v dobré britské tradici, oddati se práci s celou duší a se zájmem. Ale ti mladších je ta vec patrná. Císlice udávající neprítomnost delnictva v uhelných dolech jsou toho dosti zrejmým
diikazem a každý správce na de>le nebo kontrolor,
s kterým
j~em o veci hovoril, svaloval všechnu vinu na mladé. Nenadálé a úplné zaražení hovodl v dílnách lze pricítati podobným
vlivum. A je zde vec ješte mnohem
závažnejší.
Zamestnavatelé a tlí1c\"("douCÍ mne uji5fují, že se zmenšenou chutí ku
práci ruku v ruce jde docela jiste zhoršení výsledku - kvality
vykonaného díla. což rozmnožuje naše nesnáze zejména na trhu
vývozním a podrývá
naši dobrou povest jako velikého produktivního
národa.
N a tomto míste jsem povinen pripomenouti,
co se na první
[ohled zdá pravý opak. Trvalá pohodlnost
a lhostejnost
ku
práci a demoralisace, zpúsobená dlouhodobými podporami v nezamestnanosti,
protože naši zákonodárci,
kterí by prece meli
vec dobre znáti, neudelali opatrení, aby na sklonku války a po
válce dovedli celiti nevyhnutelnému
úpadku v prumyslu, byly
prícinou, že se veliká cást národa prímo zneprátelila
s prací.
Ale zase jest premnoho tech, kterí jsouce bez práce, shánejí
práci horliveji než kdy jindy. V mnohých casopisech se obcas
ukazují obrázky, na kterých videti dlouhé rady mužu cekajících, aby byli podeleni almužnou, ale nezapomínejme,
že by se
mohly ukazovati
také obrá,ky s dlouhými radami tech, kdož
se hlásí o práci. Mám zprávy, že se o l<><::kterámísta chude placená ucházejí spousty žadatelu už za dve tri hr:Jdiny potom, co
byla místa vyhlášena; jednou se o místo, kde se nabízely sotva
4 libry týdenního platu, hlásilo 600 žadatelu a podnikatelé mi
ríkali, že u nich casto prosívá o práci roo až 300 mužu, kterí
žádají, ~
byli prijati. To však jen mimochodem.
A ted zase
k prícinám.
Psychologické
vysvetlení toho, proc se delnictvo samo, jak
se ríká, nevenuje uprímne svému úkolu, není ješte skonceno
]'cukazem
na demoralisaci,
kterou
zpusobila válka za první
doby míru. Já aspon vidím ješte dva jiné duvody, oba ješte
nebezpecnejší než prvý. Jeto
jednak u t k v e 1 á vír a u mnohých lidí, že, dej se co dej, britský prumysl m u s í stále býti
na vrcholu svetové konkurence.
Takoví lidé jsou presvedceni,
že se svet jistými mimorádnými
opatreními,
která však oni
sami nedovedou jasne vysloviti, muže opet vpraviti do své normální dráhy, že budeme šfastni a že se nám zase povede tak
dobre, jako bylo dríve, a že se nám naše nynejší trampoty budou všecky zase jeviti smešne malické a hodne vzdálené, jen
co se rozplynou.
Druhý duvod jest mnohem duležitejší.
Jeto
stanovisko, na
které se postavilo mnoho mých soudruhu posuzovatelu, kritisujících prítomný rád ve spolecnosti a prumyslu. Nelíbí se jim.
Ríkají, že je príkrý ve svém soudu, že svou silou poutá ponížEné a skromné lidi, že boháce ciní bohatšími a chudé chudšími, že otupuje a konecne i nicí všecky nejlepší a nejuš!echti-
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lejší popudy v cloveku. »Proc pak bychom se meli pricinovati«,
táži se, »a obetovati své síly na zdokonalení tohoto rádu, abychom ml! prodloužili
život a dodali nových sil proti sube a
svým soudruht'tm
delníkt'tm? Každá troška obnovené energie,
kterou mu posloužíme, každý kousek charakteru
a spolecného
pricinení, které vynaložíme,
abychom zlepšili nynejší soustavu,
krok za krokem zadrhuje
kapitalistickou
smycku
pevneji
a
pevnej i okolo našich krkt't.«
Snad je tohle stanovisko
prirozené, je však spolu i nebezpecné. Snad spocívá na správném instinktu, ale jeho výsledky
jsou žalostné a politování hodné, protože cloveku není možno
hýti v jednom smeru života laxní a lhostejný a soucasne v druhém smeru cilý a živý. A tak nedostatek chuti ke svému zamestnání a vubec k práci má ješte další následky. Jest to konec
koncu seslabení morálního
citu, zanedbávání
tech organisovaných sp.olecností, které jsou tu proto, aby konaly sociální služby, a úbytek podpory poskytované onem vecem, které ze života
clelaj í neco vyšš íhu než pouhý boj o kus denního chleba.
Vím, že by bylo možná vyrknouti
soud ješte mnohem prísnejší proti tem, kdož mají ješte vetší odpovednost, a. zejména
proti velmi mnohým z vyšších stredních vrstev. Ale britské
delnictvo nesmí zapomínati,
že všecky útoky na chyby a poklesky protivníku
predpokládají
u delnictva nárok na. lepší a
vyšší zpusob života, kterého se rielnictvo domáhá.
Pracující
lidé by meli dnes konati svou práci stejne horlive
a svedomite, jako by pracovali za. ideálního stavu vecí. První
vec, o kterou dnes hlavne beží, jest odpoved na otázku: »l\1uže
se britské delnictvo vymaniti z reakce, ve které vezí a která
je utlacuje, a muže vyvinouti novou, uprímnou oddanost k povinnosti
povinnosti
nikoli jen k sobe samému,
nýbrž
i k sousedum svým?« Nemá nic jistejšího než to, že se taková
oddanost požaduje od poctivých mužt't a. žen, at souhlasí se
soustavou, ve které žijí, cili nic. Pro nás, kdož chceme založiti Nový ] erusalém,
jest nad jiné dt'11ežité a opravdu
duležité
vedomí,
že se lhostejnost
k povinnostem,
af je
už její prícina kterákoli,
odkazuje
následujícím
generacím,
a bude-li se tak pokracovati,
že se príštím generacím
ubírá
schopnosti, aby s prospechem
užívaly každé lepší soustavy
spolecenské, která muže vzejíti z té, o které premnozí
z nás
verí, že již jest v úpadku a. stojí pred pádem.

v

Zivot
Franta

a instituce

KOCOHrek:

Konec jedné

sal11osprávy.

Dospeli jsme posledne k 22. listopadu. kdy se dohodli delegáti vetšiny stredních škol pražsk~rch a mnohých školl venkovských svolat na první dny ,Iiedna 1919
sjezd žactva strednÍ'Ch škol do Pra,hy. Do sj,ezdu tedy
zb)'valo ;neco víc než mesíc ,cas,u. ZbÝ'\'á vypsat v hlavních rysech vývoj hnutí a jeho ztroskotání.
Nacionální mom~nt - '0 nemž jsme napsali, ž\e byl
nej'silnejší - prevažoval v prvních dnech prevratu.
V nacionálních sférách s'e nejdríve a nejplneji vybíjela
nahromadená energie. Nejenom ve stUldentské strážní
sl:už!be,již jsme meli príležitost poznat, al'e i ve škole:
Studenti ve tríde vetšinou stáli v oposici proti cernožluté barve, proti Jemcl1m, proti židum a proti socialistum - rozumejl nevlastencum. Rekli jsme již, že
moment na'cionální spl'Ý'val s momJentem protibyrokratickým. Tato oposioe mírila na prúfesory, reditele a
na ducha strední školy Vl1IbeC.
Bude dobre tuto oposici analys'ovat, protože z ní se
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dají 'Odvodit všechny stožky samosprávného hnutí. Co
je to rakušádví? Studenti by by,hiodl'0vedeli asi touto
neolhebnou definiCí: »Rakušáctví }e, když nekdo drž'í
s Habsburky a pri túm ~e kostnatý byrokrat.« O pivní
cásti definice nebudeme mluvit pro zmínenou již populárnost a venujeme se výkladu pojmu byr'Okratismu.
Co j,e byrúkratické? Pokusím s~ o výcet, aby vysvitlo,
co vše šlo na úcet pojmu »byrokratický«.
Býrokratick~ je hned od Adama pocínaje, ž'e škola
byla šestikrát v týdnu a že vyucovJání pocínalo presne
v 8 hodin. Byrokratické bylo modlit se 'pred vyucovan 1m. Zapisovat do trídní knihy, zkoušet a dávat
'známky ,do not,esu. Uk~ádat veliké úkohy. Krátké prestávky. ú'zké chodJby. Zákaz porádat zápasy .na chodM'ch. Zákaz chodit v prJestávkách pred budovu. Zákaz ,zllstávat doma bez lékarského vysvedcení. Zákaz
otvírat 'Okna. Zákaz opisovat komposice. Zákaz císt pri
vyucování knihy. Zákaz vysvetlit profesorovi své mírení cili 'Odmlouvati. Trestat prestupek. Napomínat.
'Vyžadovat pozornost a ticho a vedomosti. Púr.ádati
tak z'vané konference a psát v pololetí ina konci rdku
vysvedcení:. Posílati cenSll1lfY.Nutit k návšteve kostela.
Nutit k clen tví v 'junobrane.
.Dávat ka'rcery atd. to 'vš'e bylo byrúkratické.
Je snad patrno, že úposice proti takto a podobne
poj'ímanému byrokratismu zasahoval:a. v nekterých bo'dech t. zv. ducha strední školy, ale je snad také patmo,
'že oposice v mnQlhýd1 bodech šla naprázdno, protože
šla bez náležitéhol ujasnení pojml1' a protože šla proti
r:ekterým hodnotám, které s byrokratismem v,e smyslu
nadávky nemají nic spolecného. proti skutecným hodnotám, bez kterých není: ani žádná ,dobrá škúla ani
doO)[;lžlá:kovská ,<;amospráva mysliteJna. Tady je také
d1':tvod,proc hromadná oposic.e studentská proti 'byrokratismu byla celkem m[Llo1'10dná a slabá, ;a proc zustalicdke'l1~ osamoceni studenti, kterí vystoUlPili proti
,<;tredoškolskému byr'Okratismu vá:žneji, hloubeji a šíreji.
Jsme svobocl'ni! Dobrá. Budeme sami rozhodovat
o svých vec'ech. Nejlákavej.ší 'predstavou mnohých
studentu tenkrát byl zánik školy, pokud znamenala instituci naucenOu a vlastne i lV'ýchovnou. K tomuto
momentu se .dnes málo kdo 'Pri'zná, alle'tak to ,skutecne
bylo dlouho 'na, zacátku. Škova jevil,a se nám .rako i.;:stituce spíše spolecenská - a takto byla nejen pnjateiná. ale dokonce mil'O v ní bylo ,pabýt. Vyucovací
'húdiny byly vlastne pouhými pr'estJávkami mezi duležitÝmi akcemi. jako ,hlasování trídy, vollb'a delegátu, volb-a z,á'OO.vníchkroll'žkll, hlasování 'O tom, kdo vedle reditde 'by 'se ješte mel odstranit z ústavu a podúbné
rušné podniky, jež se odbývaly ve vla:stních prestávkáoch. Ale ani v,e .vyucova'Cí'ch h'odináoch se neustalO'
'v politickém jednání. Na Chodbách e S'Cházeli vÝ'kvetové trídy a pokracov'alú se v tom, 'Co s.e z'apocalo
v prestávkách.
Byli jsme samostatní. To znamenalo,
že ani reditel, ani profesori ,nemeli nad námi moci.
Karta se konecne obrátila a my se na to príliš dlouho
tešili. než abychom nádhery takové situ'ace nevyužili
na plno podle svých sil. Ano, duch strední školy se
zmenil. Otroci se stali pány. A tito páni delali to, C'O
dela}í všichni otroci, když se stanou pány. Jenomže
jsme byli mladí a nezkušení i dobrosI1decní/: ale mý,l,il
by se, kdo by se domníval, že tato revoluce nebyla
krutá proto, že v ní .netekla krev.
Stále treba zdLlrazií.ovat, že stredoškolský prevrat je
sice hnutí spontánní, ale nikoliv davové. Toto hnutí
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neslo v každé tríde jenom nekoil:l<.j'edincLl, obycejne
il'ných individtlalit. Byli to uvedomel,ejší hoši a dívky,
které hodina prevratu nezastala ne'priptaveny. Takové
studenty a stUlc1ientkynutily pomery už v nižších trídách Iktpremýšlení a k ujas11ován'í ruzriých vecí, které
)e prt\devším li.d"sky na str,ední škole 'bolely: pomer
profeSO'ra k žákovi, pomer škoLy k rodine, neživotnost
vyucování, nedostatky strední školy jako ú'stavu výthovnéh:o a jiné V'eci. jež budou tvorit základ nové
strední školy a školy vubec. Pokud t,akové studentky
anebo studenti nepracovali ve svém okolí už dríve,
tedy zacali hned den, ,po prevratu: vždyt to byla samozrejmá a skvelá príležitost k upla'tnování lepšího, co
b)'lllO v nich.
Je 'prirozeno, že 'musili tito první být
aktivní. Jiní smýšl'eli o ' amasprá:ve také dobre, ale
jejich Ipassivita jim bránila, 'aby vedli. To byli pod'purci aktivních, kterí 'Organisovali.
Al'e ostatní ~edesát-sedmdes'át
procent trídy - hyli indiferentní.
Obstarali sice ,pocetné dbeaenstvo, primerený randál
a ucinili zados't volicSiké povinnosti,
ale pro hnutí
vlastne od pocátku neznamena:li nic a postupem doby
znamenali sllále vetší pr'ítež a :prekážku hnutí.o tom
vám budou vyprávet všÍ'c'hni. kdo v :samospráve .opravdu ptacovali. iHned 'V prvém clánku oznacili jsem za
jednu z kardirJJální'ch prícin ztroskotání
samosprávy
povrcihnost, nepromyšlenos't a nedomyšlenost studentské oposice 'Proti byrdkratismu.
',Druhou kardinální
prícinou ztroskotání !byla lhdstejnost a konservativnost ,prevážné cásti studentského kolektiva.
Je na case promluvit o profesorech. Znamenali od
pocátku samaslprávy negativní :polložku. Není težko pbchopit to. když víme, Jací vlastne jsou a jací zvlášte
byli IZaJ války, ale prece je podivuhodné, jak ve veliké
vetšine 'hyli neschopni hrát v neformním studlentském
'hnutí nejakou kladnou' rol:i. Že nemohli být nadšeni
divokou a ,anarohisti'Ckolll krivkou. jH se rítila žákovská samdspráva, 'Skoro všeobecné ignorování
ucen'í
v tomto ohl'edu byl málokdo z massy protirevolucionár
- nePorádek: vneseni' 'nejen do vyucování. ale i do pre
stávek, nervosita 'a odboJnos't ovládajlíd žactvo, odboj
predevším proti profesorum namírený - to' vše profesorum mohlo vnuknout jen mála sympatií - a tomu
se nikdo nebude .divit. Ale: jak j'e možno. že takoví
dosoelí 1:idlénepochopili, co je v tomto hnutí kladn'ého,
co je v mladych ;ejidh sverencí,ch touhy po lepším, co
zkrivených páterí se snaží o vzprímení, ~o krivd žádá
o zadostiucinení, co mladých bvtostí touž!í po zdravejším vzduchu ve školnkh sí'n'ích a po plnejším živote.
který byl studentum ve staré .strední škole odpírán.!
Kdyby;en trochu hyli profesori ,pro;.evili Dorozumení.
jen trochu kdyby byli podenr'eli studentsk;é pracovníky
pokud vážne usil;ovali o reformu!
Nedalo hy 'Se uvést
mnohOovýjimek z toho'to pr'avidJa. Ale nejenom meli
prof~sori povinnost prijmo:ut neco z návrhu studentské
samosprávy, jak vyvstávaly prekotne a neurovnane den
.za dnem - ·oni jako starí a zku~en'ejší meli prece povinnost sami prinášet návrhy a být iniciativnímis,e
stálým 'Zretelem k tomu. aby s.e vše delo ,pro dobro
.studentu. Profesori - bez nejmenšího kantorotvání
- meli podenrít samosprávné hnutí 'studentu a meli
nochopit. že je to nejen v zá ;mu stud-entit ale iv zájmu jejich a v zájmu ceIlé str,ední školy. A zatím, jak
.se'profesori za'chovali?
Predevším hnutí ignorovali. patrne ze starého instinktu nevš'ímat si studentské akc.e, ahy snad »nahore« z toho nebyly nepríjemnosti.
Ujištuji vás, že
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toto bylo první stadium, byt podvedomé. Za druhé
profesori hnutí ignorovali proto, že !bylo zretelne a
6korOona celé fronte namíreno 'proti nim. V takových
prípadnostech
je u prof.esoru ignorování o'hvyklým
stanoviskem, které má svoU! tradici. Jedno ze zákl;a'c1,nÍochpra:videl, j~mž se rídí 'hlavní kádr profeSOrtl, je
pravidlo navádejíoí k tomu, aby se nikdy se žákem nedebatova.lo.
Disknsena
s'tlr·edních škQI<ÍJchj,e zjev
vskutku revolucní a 'znamená nástup e'Pochy demokrati'cké. Diskutuje-li profesor se žákem, cítí se obycejne
b),t málo profesorem a su'Verénem. Tret'ím duvodem
ign01'ování mohl b)'r'todtlvadnený od/had profesoru, :ž'e
co studenti zacnou, brzo skoncí. Tenkrát ,se náhodou
mýlili, ale tO' na jejich stanovisku k santospráVe nic
nezmenilo.
Když hnutí hrozilo t'rváním delším než jepÍ'c~vitým
a Irus'tem 'mí~sty pOozoruhodným, byli profesori nuceni
!<: jakémusi
zájmu. U vetšiny byl 'Pokud možno záporný a destmktivní.
Povýšená kritika, ironické poznámky. Videli jen chyby, nerozeznávali prednosti.
Jmenovali jsme dve kardinální príciny ztraskotání samO'správy: ,povrchnost pojetí a indiferentnost
velké
cá.sti studentú. Tr'etí prícinou byli profesori svým pomerem k samospráve.
Rozdelili jsme v prvém clánku zhruba profesory na
tri 'Skuipiny. '0 jedné z nich jsme práve. promluvili.
O druhé sku'j)ine jsme tehdy rekli. že meli ke studenttlm vztah, ale ž'e ho n.emohli anebo, l1Jeumeli L1Jplatnit
v ;celkovém systému, který ovlládall strední školu. a
zvlášte tam že selhávali. kde jejich pomoci studenti
nejvÍC' potrebo'Vali. Každý uihodne, že profesori takového druhu'nezustali
neúcastni students!kého hnutí.
Ale ackolitv jich nebylo ptlV<:Jidnemálo. postupne odpac1áva1:i,proto'že samospráva bylatležŠiím bríškem, l1ež
'Se mohlo zdát na p'rvn,í pohlled. A ti. kterízllstali
my·šJ.ence 'Samosprávy nakJone'ni. nemohli anebo neumeli
pro myšllenku neco kladného znamenat. Vetšina z nich
hnu'tí nevedomky pr'ekážela.
HI:av,ne proto, že profesor je i v. nejlepší'ch vydáních casto hytost, která te,rori'sLl'jea oktro;uje svoje rozumy ka:6dému. aniž' je si
yedoma taho, že znásilnuje.
Patrí to k charakteru
profesor,stv'í I- jeden z automatických ry!'>ú každého
kantora.
V samospráve to znamenaLo predevším to.
že profesori se nedovedli vmyslit do duše a ,potreh
studenta a delali nikoliv studentskJoU' samosprávu. ale
samosprá!vu, osvícensky profesorskou .. Toto dobré mí,není ve vetširne 'Príq>adillneposíl:ilo život \samosprávy.
Casto ji tlumilo. aneh obracelo nepatricným smerem,
,ciji rušilo.
'
Tretí kategorie profesorú byla kategorie ne;V'zácl~\ejlší:profesuri, kterí vycitovali. CO'studenti 'Potrebují.
kteriÍ s.e:studenty skutecne žili. znamenlali vudce, o:poru
a to, co 'Studenti na strední škole milovali. Mezi nimi
nejmé.ne hylo tech, kterí umeli nal:ézt nejvhodnejší formu pro styk ,se s'tudenty: nebot jiní me'zi nimi se znemožnili neukázneným radikalismem.
Tito poslednejší
TI'lelio'Všem 'nyní vetš'í možn,o.st IP11áce.než z'a Rakouska pred prevratem a proto byli kladnej'ší pol,ožkou pro
.studenty. ,než dríve. Dohromady pak tento tyn iJ)rofeSOrtl hyl' oporou samosprávného
hnutí.
Mel jednu
podstatnou !chybu: bylo takov)'Ch 'profeSloru nekonecne
málo. Tam však, kde se potkali 'cilí a lwedomelí st:udenti s takovým profesorem, zapustila samospráva KOreny, a když voda ohaosu opadla, zllstaly tu kousky
ryzÍi,ho zlata: 11>yl01
ji'ch tDeha máln. ,roz.pt)'],en~'ch a nestejn,)"Ch. ale 'byly to hodnoty. ze kterých vzcházelo
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isv>etlo a teplo.
A z poznatkLt 'O :3polupráci takových
~)rofesort'i se ,studenty vyjde i na príšte budování
samos:právy.
Abychom nastín ili nekteré stycné ·body mezi profesory a žáky. Nekterí
pro;fesori si hla'vu dlouho nelámali.Když
s·e .delegáti trídy domúhali
obcanské 'svohody, povolili profesori
a dovolili studentLtm, aby si
sami delali 'dozor v prestávkách
na chodbách:
tím se
profesori
zbavili velmi nepríjemné
pro ne pQlVinnosti.
Tím také bylo obycejne vyce:rpáno
j'ejich úsilí samosprávné. Delegáti trídy u'snadnovali
v podobném srny:
slu i jiné povinnosti
profes·orLtm:
sami dohlíželi na
mravy trídy, nav·rhovali
tresty, poprípade
i známky.
S pocátku
to šlo obdivuhodne:
vážne a radostne,
s na,dš·ením.
POistupem caS'd však s,e i v takových vecech musili profesori
ujmouti
svých funkcí, o cemž
hned ví·ce. U jiných profesorLt šel zájem clIál: poradili
delegátLtm, když byli na rozpací'ch nebo v nesnázích.
Sútastnili
se podnikLt samosprávy,
treba passivne 6tará zbabelast
profesO'tLl 'ja<kožto zvlášte UZpLlsobených 'tvorLt a státnlch
úredníkLt hrála i tu 'svou výenacnou úlohu. , Jiníprofe<so,ri
pmsphali
hnutí už tín1,
že s'e ve sborovne
n'~vy.slovovali
proti nemu, jakož
u v!etšiny bylo zvykem.
Oni nejstude,ntštejší
profesori
byli tribun.)' samosprávy
ve sborov11le - :a tím nejpodstatneji
umožnovali
samospráve
život,rLtst
a zdokonalování.
A nyní zpet ke studentum.
Delegáti ze trídy a j.ejich
osud jsou živoucím
ukazatelem
vývoj'e samosprlávy.
Nejdrív
060by váŽ'né, skoro knež'í a vojevlldci,
mají
autoritu
a vliv na T-lrofesory 'i na massu, vlnící s·e za
nimi v ,lavicích.
.Když to trvalo déle než týden, vznil<aly ve tríclle pmudy, jimiž bylo n\aautoríte
delegátll
ubíráno.
Uznejte
·také: bylo by to bez oposice zábaivné? Del·egá.t mohl !být ovšem silným
jedincem.
Tehdy udrželyládu
vecí' studentských
ve své ruce a
dirigoval
hnuti navzdory
oposici.
Techto 0pOls.icníku
bylo cím dál' vic. Bucfto neuzn.ané veliciny, nebo zástu!!ci oné hrozive
veLiké massy indif'erentních,
zástupci tech, kter'ým "e n,a 'pr'íklad líbily všelijak'é le'grace z hnutí vyplývající,
kterí s,e vš'ak vzdalovali
práce a od:povednorsti, jakmile šli delegáti
hloubeji
a
jakmile zvlášte zalc'ali Ivrtat u korene, t. j. na charakteru studentu samých. V davovém hnutí nekdy ani silný jedinec neobstojí
proti proudu.
A silných jedincu
v samOlspráv,e ani pebylo tolik Oposioe vecné byla nepatrne - za to kriklounll
na VŠlech stranách.
A proti
tem, kdo chtejí ukricet, se težko, pracuje, zvlášte jsau-li
v pre,s,ile. Delegáti
pocali být všelijak poclmílláni, podezírání
a s.esmeši'íování.
Treba
jen prO' psinu bvla
jeji.ch duvera ve tríde padlamavána.
Vypisavány:stále
nové volby. Jejichlxmrlirva1st
však se neozývala onou
vášniva'stí,
pramenící
z touhy po práci pro lrepš'í;školu,
jak to bylo Iskaro bez výjimky všude ,na školách ve
dnech ,prevra;tových.
Zacalo s'e mluvit pro mluvení, nevážnlOst vetšinys.e
drala do popredí .a sypala se jla:ko
Tjísek do ocí delegátu a jiejich verný;ch. Tím vším pocali studenti ztrácet i ty pa!sice, kterÝch z pocátku dabyli prati profe,sorúm.
A profesori
u v·etšine s·e radovali - j.ejicn srdoepo
:starodá\vnu n~byla na s\1Jrane
student
• volucnkh,
i když titd bylo výborn,ými žá1<y
- jetjich srdoe IPrál,a rozkalníkum.
Meli naprostO'~'
o.paru pro 'SVié'Pohrdání ve skutecnosti,
již mahl každS'
sledovélJt denl ze dne. Mohli tito prof,esari ukazovat na
zm'atetl{, který se mnažil v ra,dách reformá'toru.
Mohli
se ,pra .své negativní
smýšlení, ,c1ov,olávat všech zjevu
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tragikomedie,
v nlz s'e samospráva
,stále bezpecneji
rozpoutávala,
a Zla krÚitkall1 dbbu byli -všichni svedky
toho, jak studenti
sami strhli oponu nad jevištem samosprávy.
Mám po ruce 111,naho mat.eriálu z rLlw)'ch
škoV pražských
i v.enlwvských
a litu:ji, že ;nemohu nekterý materiál
v rámci t·ahoto clánku ·atis'1<nlOl.lt.Ze
všech dakumentLt je patmo,
Žle hnutípradelávala
vývaj všude témer stejný, s pocátku VleJi.ké nadeje, chut
do práce, zláto:pa hádek, ští rení osobní, skupiny a skuIpinky a 'pamalý rozkLad.
Vedl'e zájmú úžeji škatských,
jak jsem j,e heslovite
nadhadil
v druhé'm clánku, upl'atnoval
se proud sebevzdelávaciÍ a zábavný:
zakládány
cítárny
a tam demon:strativne
vyvešeny politid<Jé casopisy, které dasud
nemely. do školy prístupu.
Navš,tevovány
byly mála.
Zakládány
všelijaké
kroužky
sejme, hudební, recitacní, pred(náškavé,
telocvicna anebo; vetš;í mí'stnast na
tlstave poslaužily jako sál. Studenti ~nekde
s ,pomací
profesoru
sestavili
program
a sami jej, provádeli
pred obecenstvem
nejširším,
ja~ké do té doby školské
prostory
zažily: studenty,
jejich z11lámé, príbuzné, rO'dice, teticky, babieky strýcky - a ta byb nejvetší nO'vinka a nejvýz.namnej'ší,
že rodice a rodina byla uvedena bezprdstrec1lne
dO' školskéhO' ovzduŠ,í.
Na tétO'
zákl.a;dne vyrostla 'z·e sa'mlosprávy mnoho, cO' už nikdy
nezahyne.
Odpolední
besídky a všelijaké jiné rpodniky
hostily a seznamarva1y však nejen žáky ruzný,ch tríd
mezi sebou, nej1en ,radice studentu
'navzájem, aloe,t,'1ké
daly možnost, aiby s,e mimodiá'Vlání petek la zapisová'ní
dO' trídní
knihy s·eznámili jednak
prof,esori s rodici
žáku, jednak žáci s profesory.
A tart:a stránka !samO'správy také vlastne
jediná
prežila pád samosprávy.
TatO' stránka se svou životností
u~ala a trvá dasud na
'mnoha ,ús.tavech.
Ríkáv,á se ,tomu samasprá'Va. Víme,
!Že není. Je to milá a cenná troska raz'sáhlé myšlenky
:samasprávy.
Co zbývá? Ríci, že l"e sjezdu v prvních dnech ledna
1919 dely se horlive prípravy.
Venkov vytrval ve své
svežesti a prClJoovitosti.
Venkavským
studentum
nebylo mnohé prežitkem,
jako studentum
,pra'ž'ským.
'Zvláš·te nUltnO' podtrhnaut
dúkladnast
.asvedomitost,
zanícení
a opravdovost
i ·origi.nelna:st studentsklé samosprávy
na stredních
škalách venka:vs1<ých. Praha
byLa mašinou,
která spojovala,
zpracavávala,
organisovaf.a, ale mnohdy za Vienkovem byla pozadu.
Tak
i nacionalism
venkovský·ch studentu
byl prO''111yšlenej>ší,
lcistšiího zrna, než v Praze. Otázka nábož'ens'ká hrála
na Vienkave mezi studenty
úlohu, zatím co v Praze jí.
vlastl1le nebyla.
Ve'nkov pracoval niterneji, ásadoVíeji',
pomaleji. Brzo zacal, dlouhO' .vytrv,al proti .Pra:ze, kde
se rychle vznesla výibušn!á vlna, aiby se brzo vomiLa a
roztríštila.
.<>.

Když došlo ke" :sjezdu ,sttredo:škol'ského studentstva ve
dnech 3., 4· a S. ledna 1919, vypadala
situace hnutí
asi t.akto: Delegáti
trídy ,ztráceli 'Slvuj' púvac1'ní význam ,prubojný a vedaucí.
Stáv.ali se stále více osobnostmi, kter·é mely na starosti gratulovat
profesorovi,
když mel parozeniny,
sv,átek nebo neco :pO'dobného.
Chodili prosit za trídu, .aby se tahO' dne' z nejakých
'Pr~cin nezkoušela.
N'a tam se obyc'e'j'ne vycerpávala
'jejich fU11ll<lce.Nesmí se zapomenaut,že
post11ipne odchálzeli do ústraní
ti studenti, 'kter'íslamo'správu,
t. j.
predevš'ím ,živ·ot ve tríde probudili
a kterí ho dirigo\·ali. ,Schapní ustu:po'vali stranau:
méne schopní,;J.neba studentské
s,amospráve
v po.ds,tate neprátelští
nastupav1ali. Za j.ejich ,režimu nadešla daba hracickárství
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všeha druh'U. :Všechno hrozilo propadnout formalismu obycejne bez absahL1. Sledavali jiSme panekud
šaiVlickárstvístudentsl"é
ve dr'uhé cásti clánku. llekli
j:sme,žesle s ním shledláme pazdeji: nuže, jsme na
míiS,re. Sa v1ic'kári se O'bj'evili na jevišti. Jejid1 vystaru'pení byla dOljisté míry aprávnena, prataže nesli vcele
hesla kázne. A kázne 'bylo razháranému
'studentstvll
tr~ba. Ale brzla 'se uká:zaí:o, že neprinášejí klad. Jejich
zpusob udržavání' kázne mel všechny nesympatické
prvky militarismu. Vaj:álckavali, byt i v civilu. Zrizo~
vány saudní sená.ty. DOl tech privádeni provinilci a
:sou'zleni.Oh, 'z,ajímavá -padívaná ta byla, jra'CÍ lidé a
jaké lidi a jak saudili. Vzpamí,nky na asudy ,revol.uc'í
'z histari,e byly vyvolávány 'každau dIvíli, když jste
'byliprítamni
studen t:ským !Saudním senátum. Predseda s,ec1Je1'
za katedr,ou a mluvil jménem zákana. Po
stranách dva~tri
kalegdvépo,radci.
Ani a IPochapy
nebyl'O ,nauze. Zdá se vám ta hraním? Ana, ale byla
to vážnejší, než si myslíte, nebat razsudky tohata senátu byly smeradatné d.o veliké mhypra
sbar .prafesorský. Pre,d sO'udní senát se dastali TJfa n~j'fuzl11:ejší
prestupky pastupne všichni apravd'aví revolucianári,
všichni ti, kda ústav prabudili.
Prabuzený dav se
menil ,v bestii a jdí vlas{lJ:lOIstise nejlépe prajevavaly
'v instituci
saudníha
sen,átm
Konservativci
slavili
vítezství a smeli za patlesku vetšiny odsuzovat k treStLUTI za malickosti
studenty, kterí pra ústav opravdu
neco znamenali.
Soudní :senáty <--o vyv:ešení cerné tabule dole, na
,chadbe ústavu a Q'znamaván'í jmen Ivšech delikventt'1,
'kten budou taha ,a toha dne soudním senártem souzeni '...
a jak byli adsaurzooi . . . to 'Uz je jeden
z pqs,ledních výbežku aktivnasti v samo'S'práve. Ostatek byl passivní, pracavníci zll'ec1tu1ceni,,ale ke sjezdu
prece dašlo a ,nebyl malY .. Dastavila se 40101 delegátu
z ústavú v ,cdé republice. R'ada významných 'hostí. Samaspráva umr,ela na JÚbyte. Sjezd, usta1vil Svaz stredoškal1ských 'siudentú.
Shrnul paža:da1vky a .farm'ulav,al všechny snahy, které .se v hnutí prajevily. Ale
hnutí ztratila vnitrní 'sríl'n. Nadšení opadla, chut
k prácí nevytrvala ,- ctvrtá kardinální prícina. Byli
t L1re:pre'sentanti.
stanavy, pr,agr,am. Ale nebyl tuživat.
Ten už odešel' pred sjezdem a razlažil ,s,e dOl široka
zr;e.t ,dO'nearganisav,a11lé massy a ceká, až prijde n,ekda, kda hO' vzpru'ží a saustredí. ,
Pa sj,ezde !práce acha:bla. Chodily ze všech ú'stavu
dotazy. Žádány infarmace. »I:nf.a'rmuj me a ústr.edí!«
~ »Org:al11i'SCI'c,e
hatava, jen ústr,edí mlcí'. Stanavy nejdau, pratakal schu'Ze nejde.« Nepracavaly ,ani ústavy
'- které se s,paJ.éhaly na SV'a;z, ani Svaz nepr;a,cova!.
Vyšla nekalik císd »Ruchu« s tendencemi uplatnit literáráí, :najme .básnické výpladiy. ,»Rl1'ch« shasl. Kalegové vústrerdí,
nenachlázejíce O'pa'ry v ústavech,
achabo,v,ali. Tak shasín.ala s,tudentská samospráY-a.
Tenta ne'Slavný konec ,ad,radil a zklamal. AIe kda
se umí dívat hlaubej.i a kda, s,e nedal splést chybami a
efemérnastí tahata prvníha .samasprávnéha hnl1'tí mezi
s,tredaškal'áky, ten -pOlzn.al,ca tu bylo 'živata, síly a
ha'dnat.
Samdslpráva studentská je Vlec budoucno;sti.
Chcete-Ii poznat . ké bahaté a obsažné je to téma, prectet'e si nekteré maderní práce našich lidí, pracu;jídch
v t'amto aboru. Uvádím aS'pO'n tri: M'už,íkava kniha
»Rak Vloll11é
škaly« (vydal Náš !Smer), Velemlínského
samO'správre škol ,amerických a nejnovejší prác,e
práce
Václava Prlíhady, vyšlé v casapise »Streaní škaly«
i ve zvláštním ati'Sku. Paznáte, jaklé pole' .mažností 'sa01,
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maspráva studentu skrývá. Jak:se npl1atnuje v zemích, kde ,byli už v minulýich staletích žáci vedeni
k 'svobade asamostatnO'sti.
U nás tamu tak nebylo:
A ta je nejhlavnej'ší ,prícina ztraskotání stredaškolské
samasprávy u nás.

Literatura

a umení

van Klepetár:

Revue kouzla zbavená.

u nás jsme revui paznali hadnc pazde. Znali jsme sice
výpravné balety i výpravné hry, ale anen specifický
scénický genre, kterému Paríž dala jména »revue«, abjevil se u nás vlastne teprve v Arene na Smíchave, kde
byla pravedena první revue v Praze (»Evrapa a nás
ví«).
Damavem je revue v Paríži. Vyrostla na zríceninách
kabaretu, který ztratil dech a nemahl dál. Chtela se
nejen slyšeti kuplet, vyslechnouti chansan, thtela se také
neca videt. Ze snahy pa spajení kabaretních salavých
císel necím pra aci vznikla revue. Výpravné hry, jimž
zústala verna dOldnes jedine divadla "Chatelet«, zmenily se v navý scénický genre tím, že dOlnich byl zanesey kup let, že byly zbaveny deje, který hrave nahradila
Iibavalné thema. V revui nezáleží tak na thematu jaka
na výprave a dabrých salistech. Není padstatnéha razdílu mezi revuí, která se jmenuje "Un sair en Palie«
nebOl "Banjaur Paris!«, a v revui »Tres excitante« nebo
»Sans chemise« není a nic víc pikantnastí než v tech predešlých dvau.
Ano, ta ješte prinesla revue: pikanterii, která davede
jít až k nechutnasti. Obnažila nejprve baletkám bricha,
pak prsa a ted je svlékla celé. Nahradila (alespan v Paríži) tanec prehlídkau ženskéha masa. Ke cti Anglie budiž recena, že v »rIippadrome theatre« v Landýne mají
všechny baletky (revue si z nich udelala »Girls«) adev,
který je neprastituuje.
Budiž predem recena: nahé parížské tanecnice vúbec
nesauvisí s prablémem nahaty na jevišti. Zde razhaduje
úcel. (U nás musily mít trikaty bacchantky v Lerberghave »Panu«, ale nemusely je mít Iiašleravy tanecnice
z "Variété«.) A v takavém padniku jaka »Palies bergere«
nelze prec pachybavati a úcelu. Jména "Palies Bergere«
nepranikla dOl sveta pra znamenité výkony umelecké,
ale pra any bursy na nevestky, jež jsau parádány vecer
ca vecer v pramenairu. Obliba revuí netkví v absahu,
nebat revue jsau si padabné jaka vejce vejci. Ani není
revue nejakým maderním útvarem jevištním, který by
vytlacil Shakespeara a Aischylavi zlámal vaz. Shakespeare a Aischylos jsau tak maderní, že je lze priblížiti
madernímu cítení umeleckému. Naprati tamu všechny revue, které jsem videl, scenaval asi nejaký kycar. V Paríži, v Landýne, v Berlíne, ve Vídni, v Budapešti (Prahu
nevyjímaje) - všude se pazná na revui spalupráce nejakéha kycare a všude by se snesla na ceduli: "Kastýmy navrhla firma X. Y.« Ta je styl. Nemluvte, prasím,
v sauvislasti s revuí a maderním umení!
Nepasuzuji jednatlivastí. Byla by smutné, abyste za
ctyri hadiny pabytu v divadle nevideli neco, ca upautá.
Nikdy však neupautá ta »revuální«, ale práve naapak ta,
ca dodala divadla. Ve »Polies bergere« je sensací cer-
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nocli
abib Benglia,
ale probuh,
to je prec nas první
evropský
»Císar Jones«, v »Palace« je sensací Raquel
Meller, ale probuh, to je prec umelkyne koncertního
podia, pana Grocka prec známe jako varietního
výstredníka, Chevalier je prec bývalý kabaretier
- kdo, kdo
prosím je »revuálním«
umelcem?
Ach ano - byl bych zapomnel-mademoiselle
Mistinguett se k tomuto titulu hlásí. Ale mademoiselle
Mistinguett má sice nohy. jež si pojistila na milion dolaru, ale
má naprostý nedostatek
hlasu a ve svých dvaapadesáti
letech pusobí dojmem manekýnky
parížského
módního
domu. Mademoiselle
Mistinguett
je obdivována
a soudí
se na její erotické kvality. Videl jsem mademoiselle
Mistinguett ze vzdálenosti
pul metru a po tom všem, co
o ní mluvil svet, seznal jsem, že bud nedovedu oceniti
ženskou krásu nebo že mademoiselle
Mistinguet je nadprumerne
ošklivá.
To je jedna »revuální« hvezda. Célebrité! - A Gaby
Montbreuse?
- Prosím, podejte jí honem mentolový
bonbon, sice chanson »A tes amours ... « nedozpívá.

Na revui (mluvím ted jen o parížské revui) je sugestivní atmosféra,
kterou vyvolává.
Parfumy, nahá tela,
chanson, kriklavost
barev - ano, to uvádí cloveka do
stavu, kdy proste a primitivne vnímá a nesoudí. Re ue
každou soudnost
a priori vylucuje, nebof revue chce
bavit. Jde na smysly, ne na nervy. Cich, chuf, zrak,
sluch ]Jracují. A pak pohlavÍ. Všecko je v parížské revui.
I ty dve nahé dívky privázané
na rožen. které denne
Raguneau ve »Polies bergere« opíká, a o nichž vám pak
pan Lemarchaud
duverne prohlásí. že jsou voskové. Ale
to musí být. To je tak prirozené, jako když vám v prvotrídním parížském nevestinci ukáží jakousi moderní mucírnu a s ohromným klidem sdelují: »C'est perverse, monsieur. Ca conte miIle francs.«
Atmosféru
parížského
music-hallu
nenajdete
jinde
v Evrope. Tolik nevestincu
a prostitutek
jako v Paríži
nenajdete však také jinde v Evrope. Tato atmosféra není
nic moderního
ani nového. Není iinde, protože scházejí
nredpoklady,
které ji vytv:1rejí. U nás se sedí pri revui
(ve »Variété« a nyní v »Rokoku«) 11 sklenice piva. To
je ráz naší revue. V Paríži jsou ve všech revllálníc1l
divadlech sedadla a prece tnnl ,ie nálada. Naše obecenstvo prijímá celkem stejnp. Shakespearova
»Maehetha«
jako revui »Bez košile«. Rozdíl je v tom. že Dri revui
se pije nivo za predstavení
a nri »MClchethll«
v prest;.ívk:ách a že se u n:1s pivo stalo národním nápoiem. kdežto
Prancouzi jsou presvedceni.
že je in vino veritas.

*
Revue zpusohila mnoho 7,matk:u v Evrope. Našli se
estetikové.
kterí od ní ocekftva1i dokonce obrodu draJ1'1atua divadla a kterí hvli ochotní chváliti Dana <lémiera
za to. že národní divadlo »Odéon« proPlljcuje na nekolik
týdnu v roce pro revuálnÍ predstavení.
Tito vyznavaci
revue poukazují na dnešní krisi v divadle i v dramate a
na jedné strane nacházejí východisko
ve filmu, na druhé
strane se shlédli v revui.
Rozvážnejší
hlavy, k nimž patril i predcasne
zesnulý
Louis Delluc, poznaly, že film je umení úplne jiného druhu než divadlo a že stejne jako by bylo neúcelné, aby
Tom Mix na svém bujarém ori vjel na jevište Comédie
franl;aise,
je stejne nesmyslné
filmovati
Shakespeara
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nebo dokonce Moliera. (Pilm »Tartuffe« bude i v Praze
predváden.)
Delluc a po nem jiní formulovali správne zákony umení fotogenického,
a chaos, který se pomalu stával nebezpecným pro divadlo i pro film, byl zažehnán. Predvádí-li
se i dnes »Miracle des loups« nebo »Salambó« ve Velké
opere francouzské.
není to vítezství
filmu nad hudbou
nebo dokonce pórážka divadla. Je to hold Prancouzu
francouzskému
geniu, a kdyby dnes žil Poucau1t, myslím, že by vzbudil touž pozornost
jako »Miracle des
loups«, a že by mu bylo dovoleno zavesiti své kyvadlo na strop Opery a dokazovati,
že se zeme tocí.
Pokud beží o pomel' divadla a filmu, stává se dnes
již jen zrídka, že se zamenují pojmy. Ovšem divadelní
revue nenašla dosud svého Louise Delluca, který by
urcil její meze a obmezením
vypracoval
genre. Bylo
by pošetilé domnívati se, že revue vytlací klasické umení a že její vpád na ony scény, kde hovorívali
ústy
hercu básníci. bude úspešný. Gémier, když strhl masku,
prohlásil konecne, že revui vzal do »Odéonu« jen z duvodu financních a že to naprosto netvorí jeho program,
nebof »Odéon« chce zachovati dramatu.
Myslím, že je velmi nepravdepodobné,
že by se revue,
která je v podstate nedramatická,
mohla slouciti s dramatem, jehož funkce je úplne jiná. Drama pusobí problémem, obsahem i formou na duši, revue pusobí pouze na
smysly, nechávajíc
celou psychickou
sféru úplne stranou.
Daleko spíše mohla by revue konkurovati
mluvícímu
'filmu, jenž ovšem vždycky
bude míti tu prednost.
žc
bude mít o b s a h, kterého revuc (jež u nás má jakés
takés dejové pásmo k vuli dávce ze zábav) vubec postrádá. Pilm je útvar v podstate epický, drama je koncisnÍ uzavrená forma, revue je nahodilou snuškou obrazu, jež vlastne vubec nesouvisí a jejichž úcelem je jedine z á b a v a obecenstva.
Revue je dobrý divadelní obchod, ale revue není (jakožto celek) divadelní umenÍ. Revue muže ve svém genru vytvoriti
vcci velmi pozoruhodné, ale nenahradí drama stejne jako ncnahradí film,
nebof podstatou každého umení je jeho jedinecnost.

Je zajíma ve, ze do stredu Evropy neprinesla
revui
Paríž, ale Amerika. Praha ovšem byla závislá predevším na Paríži, ale Berlín príkladne
má svého Erika
Charel1a, který v »Grosses Schaus]Jielhaus«
vytvoril již
druhou revui (první »An al1e!« mela fenomenálnÍ úspech),
a Buda]Ješf by si jiste byla ráda zachovata ]Jana IiaskcL
la, kdyby její možnosti dovolovaly vubec zachování neceho tak nákladného
a rozmerného
jako byla revue
»Iialló, Amerika!« ve »Piirvarosi operett-szinház«.
U nás revue nenalezla dosud ani divadla ani podnikatele ani režiséra. To, co se deje v »Arene«, je spíše
náhražka kabaretu než revue, a nekolik puvodních vtipu
nemuže zachrániti nepuvodnost
celku. Jisto však je, že
predstavení
»Areny« mají své obecenstvo
a své ctitele.
Toto obecenstvo
]Jatrí však spíše ]Jredmestskému
divadlu než revui a chodí do »Areny« stejne na revui jako
na operetu a jako by chodilo na cokoliv jiného, co se
v tomto divadle ješte bude dít. Je pri rozeno, že revue
»Areny« nemuže se ani zdaleka priblížiti revui zahranicní, nebof »Arena« nemuže
disponovati
prostredky,
které lze oznaciti jako minimální k revuálnímu
provozu.
Smutné
»Arena-girls«
nemohou
za sv~rch 15 Kc za
vecer delati to, co dela,ií »Hoffmann-girls«
za své pohád-
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kové honoráre. Zde scházejí proste prostredky
k rozvinutí neceho vetšího a opravdová
revue potrebovala
by
opravdového revuálního divadla.
Jediný vážný pokus o revui ucinil 11 nás Karel Iiašler
svými importovanými
nápady ve »Variété«.
Myslím
také, že Iiašler je u nás jediný schopný revuální režisér.
Má alespon tu zásluhu, že tam, kde se nedostávalo
sil,
projevil úctyhodnou vuli.
V divadle jako je »Arena« budou revue za deset let
vypadati stejne jako dnes, nebot toto divadlo neumožnuje nejaký vzestup. Proste divadelne-technicky.
A protože na toto divadlo je u nás revue odkázána,
je tím
dán predem její osud. A až ten bude naplnen, pak snad
se dostane Praze skutecného
revualního
divadla. Do té
doby si Evropa najde jiný výrazový
zpusob divadelní
zábavy a revue v Praze zbude jako živá ukázka neceho
z »anno c1azumaJ.«

Slovanstvo
J O1'oslav Ad Iof:

O vecném studentu ruském.
Nesešli jsme se dosud osobne
s oním proslaven)'m
»vccn)'m Židem«, takže :nevÍme, ,co je doopravdy
na, té
jeho vecnosti nesporného,
ale nekdy n{tn1 tak pripaclCI,
že jsme kdysi, ve své mladosti už, cítali o jednom cloveku rodu slovanského,
,kterýžto clo'vek jalwby ži:l nezmenen od dob Petra Ve1:ik,ého až dodnes. O ,cloveku.
kter)' pohybuje se dnes ve s,vete celkem ,stejne jako temkrát, zabývá se stále stejným
zpLlsobem .problémy.
stejn)Tmi, vždy jen ponek'ud své dobe prizpúsobenými.
a reš'ÍI a nedoreší své problémy stéjne tak, jako je rešil
a nedorešil tenkrát.
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Pokud naše, ne vždy exaktní,
'vedomosti
,dovolují,
,chceme nicméne tvrditi, že ruská literatura,
at k,j'asická
.ci neklasická, je v pomeru k jiným Iitera'turám
oživena
hojne studenty,
kterí hlavne a pnedevším
studují,
ži,jíce casto vš,elij'ak, dobre i zle, býv,ají pomerne casto
hlavními
nebo nekterými
z hlavních osdb v romárlech
Iru sh.rýc.h, ale na jednu vec se nepamatujeme:
že bycham
totiž cetli, ž'e tito ruští studenti ta~é dostudovali.
Snad
,neznáme dobre ruskou literaturu,
ac jsme se o to jeden cas velice snažili, snad bychom našli tu a tam v té
,»Oohramné a široké J'iterature ruské« také nejakého 'tah a
,studenta, který ,docela daOopravdy dastudoval,
by možná ješte i jako hotový,
dostudovaný
clovek dovedl
dokonce
sehrát
nejakou
z hlavních
rolí v románe ci dokonce i v živote.
Ale j,sou-li tací lidé, pak
to j,e - myslíme - jen v)'jimka, kte1"á potvrzuje
pravidlo.
Nezcl!á se nám býti dobre možným,
že by :nejaký
ruský student mohl hrát ,svou hlavní roli jako clovek
dostudovaný,
hotový, spíše se nám zdá, že pravý rusk)'
,román potrebuje
hl~avne jisté rady lidí nehOotových, ne,dostudovaných
studentLl, zklamaných
osob atd. Nebýt
.lidí nehotových,
presta'l by, zdá se nám aspon, rusk)'
román být rusk)-m románem.
Snacl,preháníme,
snad naše ,mínení bude \-yvráceno,
ale chte!di bychom tvrdit, že nejsme ,daleko pravde, myslíme-Ii, že ruský student studuje - aJbychom tak rekli
-- od cloh Petra Velikého až ocliodnes,. Vidíme, že pres
\'šecka naucení svetové. války .a revoluce
ruský V ~.chod, representovan)'
rusk)'mi studenty nekdy dokonct
s pyšn)'m
pohrdav}'m
gestem
se brání
strízlivým
metodám
západním,
zejména
anglosask)'m,
a hrde
»pestuje starou tradici«, jak by s'e vyjáJdrili starí slavjanofilové.
Tento rusk)' V)'chod studuj-e - soudíme
~ povetšine
i na našich ceských šk01ách pokud jen
mlIže, t. j. pokud mu to školní rády a vnejší okolnosti
dovolují, sV)'m vlastním
ruským zpúsobem,
zpL1sohem,
který mlá; mnohOo spolecného se zpllsobem vecného ruského studenta.

Myslíme tu na studenta
ruského,jak
Sle n{tm stejný a
nezmenen)' ukazuje v ruské literature,
stej,n~ v ruském živote, stejný pod q.rem jiako pod bolševiky
a
Predevším
se zdá, že studium
v ocích rusk)Tch stustejný nemenitelne
»vecný student ruský«,'jak
ho vidídentú je neoo j'iného a neco ví,ce, než »naucit se hlavne
me nebo o nem slyšíme dnes mezi námi. Slavní ruští
n.ecemu. pro život«, t. j. hledet 'co nejdríve,
jakmile
spisovatelé, kterí nám popsali nekteré typy techto St1.1jsme se jen necemu naucili, už po nek.olika málo letech
de.ntu, jsou už dá'vno mrtvi, zatím c.o nekteré student,university ci jiné škOoly do života.
Je pravda, 7~ tento
ské ,postavy jeji,ch románu
stáJ1:e ješte žijí a, zdá se,
.praktický názor zastává zejména Amerika a jsou tam
budou žít pres všecky svetové války ,a svetové revoi docela vážní vedectí lidé, kterí tvrdí, že :nejen 't.miluC'e. Nebot t. zv. tradice v,ecného studia,
vecného
versita,
ale vubec celá veda má v pryní rade slOužit
hloubání, vecného b.adání nikcle není asi tak silná a neži'Votu, má nás nauciti rvát se se životem, vydelat si
smrtelná, jako práve u RUSLl.
na dobrý život. V .ocích ruských však, vdá se, je tento
Cetli jsme v historii .o studentech,
které poslal Petr
,názOor pOovažován za naprOosto faleš.n)' a praxe ruského
Veliký do EvrOopy, aby studovali
a studovali, cetli jsme
studenta je proto docela jiná než praxe studenta angloo »absolventu
akademie, B.azardvu« (Turgenev),
který
sasl<iélho. Anglo'saský student hledí si v dobe co možno
venoval se ,prírodním
vedám a studoval' a stu'C1oval a
krátké
osvojiti
ty nejhlav;nejš'í
veci z vedy ,a ze žil si, pitvaje žáby a zaibývaje se vedle toho i jinými
sportu,
a už jde do života a delá business
a sport.
'širokými pr.oblémy, 'cetli j me o studentu Raskolnikovi,
,Ruský student
však uctívá vedu zpusobem,
abychom
který studoval a studoval, zabývaje se m. j. i problémy
,rekli, hlubším.
Nespokojí
se jjCn s nekolika nejd'l'lležiInapoleonského vraždení
a jinými širokými vecmi, cetli
tejšími vecmi, hledí vždy vniknouti
do všech hloubek
jsme 00 mnoh)'ch rusk)'ch studentech
a studentkách,
jak
té oné vedy, a protože v'eda je dlouhá a život krátký,
,studovali a studava!'y,
- a priznáme
se, o mnohých
!Stane se casto, že ruský student stráví celý ten svuj
,js!}1easi ani necetli, neznajíce ,presne celou ruskou šikrátký živ,ot ve službe vedy, ve stadiu ruzných pro,rokou literaturu.
blémú.
Proto pak ruskému
studentu
nezJhude nikdy
tolik casu na busi:ness a sport jako AnglosasL1m. Jak
Myslíme, že i Sanin jle jedním z nekolika typú toby mu také zbyl cas pro takové v,eci, když, jak Ovsjahoto vecného ruského st u clienf'a, presl to, že nás autor
nikov-Kulikovský
kdysi napsal,
»v Rusku už na gymujištuje. že tento Saní'rt byl - abychom
tak rekli T!asiu hledaj.í »smysl života«
a nikoli vedení nebo
i na ruského studenta
,príliš 'líný clovek, než aby dop1'áci«.
opravdy »stu loval«.

702

Plltomnost

Tím lze také vysvetliti, že 'fW"ICÝ stJUdent, nenajde-li
smysU živata 'v 'jedné vede, na pr. v právnictví, prejde
ihned na vedu príradní, pak ,na vedu náradahaspadárskau, ,pak na filosafii a pasléz na medicinu, takže pustíte-li se do debaty s ,pravým rusk)'m shldentem, ne.vycerpáte jreho vedamasti ani kdybyste debatavali treba
tri dni a tri naci za sebou. Je známa '0 Americanech,
že .strídají castO' svaj,e živatní zamestnán·í, padabriým
zpt'tsabem, ale prece jen je jistý razdíl mezi tím, strídáme-li zamestnání a nebO' strídáme-li studium. V debate o smyslu živata by to takavý l\merican, strídající
j.en povolání, se studentem ruským asi vždyoky prohrál.
Je to vlastne prekvapující, s jak »mellcými vedamastrni« dovede anglasaslcý student delati dasti velké
Yeci v praxi, a naprati tomu je prekvapuj,ící, s jak velkS'mi a hlubak)'mi vedomostmi 'ruský student v praxi
obycejne nebO' castO' nesvede nic. N ehledíme-1i ovšem
k tamu, že v Rusku studenti davedou už :na gymnasiu
- asi v tradicích Talstého - hledati prakticky smysl
života, kterážtO' schopnast v amerických kalejích úplne
zakrnela 'Pad vli'vem spartov'ních schopnastí. Ale tIí.m
actli bychom se U' taho faktu, že lexistují nekteré tradice, ciniteté, kterí v živa te ruském vllbec a v živate
studenta ruského zvlášt mají S'vllj podstatný vliv, nekdy menší, jindy vetší.
V pavaze ruskJé už ade dávna zdá se býti absažen
silný sklon ke všemu, cO' je ,širaké, nekanecné, hlubaké
a vecné. Dokance se z taha del'á tradice, aby veci byly
takavéta. Dobre vystihl to J. Kopta ve své Revaluci,
kde krásne a realisticky kreslený typ ruské studentky,
»Aglaja« vytýká ceskému porucíkovi, že prý my Ceši
ne dave dem si dát vysaké, nedasažitelné
cíle, zatím
cO'
rus'lcý clovck si nejradeji dává cíle tak ohromné a
vysaké a ,'3iroké, že si jen nejasne uvedomuje jejich
plný dosah, ,ba casto již' predem ví, že jich nemllže dasáhnauti. V tomtO' j,sau práve ruští studenti prav)'mi
antagonisty studentLl anglasask)"ch, ba v tam je i celá
emigrace ruská, ba dokance i sami balševici, prímým
pratikladem nej,en nás' Cechu, al'e celého západního
sveta, zejména Anglasasu.
TrntOr vec nejnoveji vyjádril lard Cecil ve svém projevu 've ,spolecnasti národu, když pravil: »hlubaiko v britské povaze tkví neduvera k obecným zásadám, takže Anghcané 'Vždy váhají prijmouti nejaké obecné zásady, jichž plný dosah
nemahou zmeriti«. Je-Ii nárad anglický takový, pak jiste i synavé tohato nárada, studenti, kladau si cíle
konkrétní, urcité. Prata anglictí studenti nejen obycejne dostLldují, ale an i vedí již na,p,red, prO' CO' studují. I Nestudují prato, aby studovali n.ejaké zahady,
studují pro živat, holý strízlivý život.
Nemají tak hlubalkou tradici jako je slavanská tradice 'Balstéha nebo Dastaje'vsl<,éha, o kteréhO' tradici
se u nás castO' mluví, a je to >- veríme - štestí pro
Angbicany i prO'.celý astatní svet, 'Ze žádnau padabnau
tradici nemají.
Mají cíle jasné a urcité, netrápí se
hledáním rLlzných »hlubin«, ale naapak - spíše lezau
na vrcholy hOrr! Takav)' Mount Everest je prímý
pratiklad tech 'hlubak)"Ch: blát ruských, ll1kavý Livingstan-kres[an
je prímý
pratiklad
Tofstéha-kres[ana!
Slyšeli jsme u nás pred dvema trema raky z úst
rektora ull1iversity, když došlo u nás k zalažení university ruské, a že je to dO'bré k tomu, albybyla zac'havúna
ruská mladá inteligence, odchavaná v tradicích Dostajevského. Slyšeli j'sme a cetli j'Sme kolikrát fráze a
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parafráze o ruském studentu-emigrantovi,
který prý
nevzal s sebou nic, než nejakau tu knížku Talstéha
:Jeba Dastajevskéha.
A tak S'e nám zdá býti silne pochybna, je-Ii v tomtO', v tétO', abycham rekli, tradici,
spása rusk:ého studenta i Ruska.
Soudíme, ž,e ruslcý student má ,dn'es jen dve cesty.
První roz'cestí je at'ázka: ~>dostudovat ci nedastudo\'3.(<<.
1\ at už dastuduje ,cj nedastudujoe, prijde na
další ra:wetí: »Rusko nebO' Evropa«. Cesta, oznacená
hes,tem »tradicí D0'stajevské'ha nebO' Tolstéha«, ne!vede
dnes, jak as,pon uprímne jsme pres'vedceni, ruského
studenta nikam. Nev,ede ani dO'Ruska ani ,do Evropy.
Chcete-li, vede tato cesta »nekam«, dUl »nejaké širé
dálky« nebo do - vecnasti, ale jasný cíl tu nevidíme
žádn)r.
Si duo ,faciunt idem, non est ,ic1em. Vzala-li ceská
emigrace s sebou dO' ciziny »jen Bibli králickau a Labyrint sveta«, bylo to asi neco docela jiného, než bé]'2-li - pr)! - ruská 'emigrace stud·entská dnes s sebau jen In.ejakou tu knížku Dostojevského nebO' snad
i Tolstéha. Davedeme velmi dabre pachopiti, že v bíde
ute:šií cllaveka žalmy nebO' evangelia, ale naprasta nedovedeme pachopiti, že by utešilo stejným zpusobem
ctení v Raskolnikovi nebO' v Besech, nebo, vubec v kterémk0'li jiném díle Dostojevskéha. Nemyslíme, že je to
jedna, dáme-Ii neštastnému claveku do ruky knihu
a Jabavi aneb knihu o nekterém neštastném cI0'vehl
ruském, jak ha 'kreslí ruští gmiálrií spisavatelé. Co
jest ta za cestu, nesaucí jméno »jjradi'cí Dastojevskéha«
a kam vede? Znamená to videt a hledat a trápit se
a zamýšlet se jren nad. neštastnými ..llidmi, videt jen
neštastné nevestky a nevildet ma celrém svete ani jednu
š[astnau matku?
Znamená to následovat Dostoj,evského v j'eho nesparádaném a neštastném živote, plném
chvatLlJ a nespokoj,enasti? Nerozumíme tomu a nec'hceme ani razumeti, že by 11Iejakátradice Dostajevského mahla 'b)'rti takavau aparou dnešní ruské emigraci jak0' byla naší emigraci ,pr-ed tremi sty lety bible
a Labyrint a Kamenský.
Videli jsme, jak namalovali »ctenáre Dostojevského«
ceslcý malír Fila. MeJii by se podívat na tentO' obraz
dO'Moderní galerie všichni ti, kterí jsou tímto geniem
pathologie ješte dnes tak nadšeni, že daparucují jehO'
cestu i dnešní studentské ,emigraci ruské. Ješte štestí,
že dnešní ruská emigrace cte také jiné autary a Dastajevský je jí pa vetšine j'en. vlajkou, .0' níž 'se myslí, že
v Evra,pe má cenu reproesentacní. Ale namítne nekdO',
že není thematem cl'ánku Dastajev k)', ale vecný ruskS'
student.
Ale 'jak se nezmínit o Dastojevském, když vidíme :l.
slyšíme vypravavat, j'ak mezi námi žijí a jak studujlí
a nestudují, ze široka, bez jasných a urcitS'ch cílu, studenti, kterým se chce pomo::i tím, že se jim hlásá, aby
pestavali trad iCl vecne nehatavéha gen ia? Jaký má
být konec techto studentll? Má ta být nejaký kanec
z Dastajevského,
kde na paslední stránce ukáže se
necO' svetla?
Nebot prO' kaha studují tito studenti a studentky?
Pro Evropu? Pro H.uskOr? }estliže pw Evropu, pak
museli 1)y brát veci také pa evropsku, bez jakékoli
ruské t'radice. }estliže pro Rusko - pro ,které Rusko?
Kdo troufá si jasne adpovedet?
Problém je vážný a prebHký. Ale musí se jednou
r,cšit. musí si ho rešit predevším všichni zúcastnení
sami pred se~ou. Není sporu o tom, že mohli bycham
skoncit typicky rusk)'m prohlášením, že »byla by mož-
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jíti v tomto nácrtku do šíre i do hloubky« a ješte
problém nebyl vyoerpán. Ale chceme psát i dále po
cesku.
Z ceského a evropského života vymizel typ vecného
studenta již pred lety. Naše generace už nepamatuje
n,a vecného studenta meclika llo-ho-holáska,
kter)' pr)'
krásne zpíval (jen pri zpevu nekoktal) a po nejak)"Ch
dvaceti letech studia prea jen dostudoval. O tech bsech sl)Tháme jen vypravování »ze staré traclice«.
Myslíme, že hy bylo zbytecné a poneknd opozdtené
chtít uGržovat nejak)' specielní typ nového vecného
studenta slovanského, stací 'snad, že je tento typ už
zvecnen v nekter)'Ch spis'ech: Leonicla Andrej.eva a jinde v rnské literature.
Evropa
je pre<: jen v tomto
oh)iedu jiná než Rusko. Evropa m{t - a sice ,pr{{vem
- ironick~' úšklehek nad »studuj,ícími rodinami«, kde
studuje otec-student a 11l'ltka-studentka a kde to vypadá tak. ja'~(o hy v hrzku chtely st,\1(lovat s rodicistudenty i deti-studentíci.
Snad jle to ncja,ká tradice. Aspoií cetli jsme ve vzpomínlóc'h i\ rtlmral r 011itschera
(Le1~ensel:inerungen
eines RcheJ1.en). že za duh svého mládí poslouchal
\' Púíži predn[tšky SeJbastiana FOll1re-a o anarchist11l1
a pri tom sedával, pr)' vedle rusk)"Ch studentLl a studentek. P'í;e tam o tom, jak jedna z techto studentek
chO'\'alana ruce kojence, a když tento si "eel:1príliš nevázane, podala mu behem prednášky prs. Ano, snad je
to nejaká tradice. ale je 'Otázka, zda je to dobrá tr.adice.
Zdá se nám, že tato tradicní cesta nevede k nic·emu
dobrérr,u. NebOl než ješte otec-student a matka-studenvka dokoncíl svá studia, zacne studovati již syn
anebo ,dcera a tak hlížíme s'e typu vecne'jšímu n,d 'je
sám vecn)' Žicl. Ci mLlžeme verit, že brz'o celá tato
rodina o,pustí studia a pustí se do života? Pri široké
ruské povaze i to pr)T je možno.
110
,JY

Poznámky
A. Kaflat:

Trojí oslava.
Videl jsem loni T. srpen ve Šv)'c,arech. Bylo to
v krásném horském hnÍzde, které záleželo sk'Úro jen
z hotelu a kde se všedního dne neslyšelo témer jimk
promluvit než ang'licky. Tedy »ldimahcké lázne« s vyslovene cizineckÝm rázem, kde na Švýcary up.amatovávala jen nádherná príroda a nesrozumitelná nemcina
domorodcLl, když se s nekterým prišlo do styku v hotelu nebo divnou náhodou i jinde. Teprve jejich národní svátek najednou dokázal, že to není j.en zeme
stvorená pro cizince: náhle tu byli mimo ne i domácí
lidé, s vroucí príchylností ke své zemi a s vLllí tu
sypu príchylnost všem cizím ukázat. Vyzdobené jídcll.y v hotelích, odznaky národního
svátku na kabátech
- a pak vyvrcholení dne, vecerní oslava: svetla na
horách, pohádkové barevné osvetlení domLl i parcíku.
lall1pionový pn':tvod, ohií.ostroj, písne, pak rec v príroJe - dobre promyšlená rec, prodchnutá
láskou
k domovine i k celému svetu a vyvrcholující ve volání: »Nie, nie \Vieder Krieg!« A ta vroucnost, ta
opravdovost, ta hluh-oká, klidná; radost a uvcdomelá
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láska k otcine, která každému koukala z OCI... Slovem, nezapomenutelné
dojmy, byt i jich prožívání
bylo b)'valo promíseno tirochou závisti, že to jde
všechno tak hezky u nich a ne také u nás.
Letos jsem videl 14. cervenec ve Francii. Bylo to
v meste veliko'sti .asi .naší Plzne, se silnou garnisonou,
znamenitou hist'Úrickou tradicí, ješte znamenitejší universitou, sídlo prefekta - tedy vLlbec mesto výtecné.
Národní svátek padl letos na úterý. Už v nedeli vecer
hrály pr·ed rozmanit)Tmi »cafés« orchestri'Úny a jiné
pochybné instrumenty a lid pri tom vesele v jízdní
dráze tancoval, dávaje v prestávkách majiteli podniku
vydelati, což jeho jest. Pod'Úbné veselí vládlo po meste
i v pondelí vecer - a nejveselejší
to ovšem bylo
v úterý. II ned ráno. slavnostní kanonáda, pak defilírka. Ale to pravé a lidové prišlo teprve vecer. Slavnostní osveblení parku, ohií.'Ústroj na jednom z mostLl,
pak zase divoké tancování do noci. Správne napsal
nedávno nekdo, že je ten svat,ek ve Francii veselý.
Ano, je veselý, ale až príliš veselý - nikdo si ani nevzpomene, jaký to vlastne svátek. Vrcholné
císlo
,ohií.'Ústroje, na príklad, byl nápis »Vive la R épublique«.
Když jsem to videl odporedne konstruovat,
napadlo
mne, že to bude ji~ste zajlímavá. 'pocJiívaná, jak se bude
lid pri tom vecer chovat. Ale když pak nápis zazáril,
ne že by se bylo zacalo zpívat Marseil1aisu nebo ne-co
nadšene kricet - kde pak: lidé si nápis klidne pol'Úhlasne slabikovali, a protože to l)y,liaposlední atrakce
Ohl10stroje, rozcházeli se, a vetšinou pred výcepy, zatancovat si ... Ano, tam je ten svátek veselý, ale tak
vroucne a opravdove rad'Ústn)' jako ve Sv)'carech není
- ani si snad nikdo neuvedomí, proc je to svátek
T vzpomínal
jsem s pochvalou tentokráte na náš ná.rodní svátek, na jeho vážný a opravdový ráz, nebOl
lidé vedí, že jde 'O oslavu politické události nesmírného významu pro celý národ.
Opravdu, 28. ríjen je u nás den svrchovane radostný a politický. Moh1:i jste se o tom presvedcit treba
na Havlíckove nám. v Praze-II., kde se toho dne sešli,
nem)'lím-li se, agrární domovinári, aby jim jejich recník vysvetlil v)'znam výrocí pro národ a stát. T mohli
jste tam na príklad slyšet varování, aby se nikdo nenechal zlákat nov)Tmi stranami, nýbrž zLlstal verný
atd. atd. Nevím, zda i jinde byl,y promtouv1ány na
oslavu zrození Republiky volební reci, nestarám se
o to, zda bylo vyvešeno hodne prapor LI nebo málo,
nedojímá mne už lampionový pruv'oci ces. socialistu
na Hrad. Vše to mizí pred faktem, že o 7. výrocí
prevratu se recní na oslavné schuzi státotvorné strany
ne o životních potrebách státu, nýbrž o volebních pot rebách strany.
Trojí oslava ... Ted teprve vystupuje prede mnou
svorná, dojemná slavnost šV)Tcarská do nebetycných,
nedosažiteln)Tch v),šek. A ve Francii? Tam jsem videl, byt i ne pal:itické uv,edomení velikého výrocí,
rrece alesp011 veselost, hujnou, zdravou veselost. Ale
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LI nás Jsem nevidel ani veselost
u nás jsem videl jen predvolební
príznak ...

ani lI\-edomení
politikarení.
Také

Dopisy

12.
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lice nové, jestliže se v ní uplatní nové, slušné, nekomprol)1itované živly.
Prominte mi, p. redaktore, že jsem Vás oloupilo
místo. By;o
toho treba v zájmu veci, aby nová strana netrpela špatnými výklady nevinncých nápadu Vašich dopisova,teli'l. A díky Vám.
V úcte

B. H.

II.

Úrednictvo a volby.
I.
Pane

redaktore,

p. J. M. vytýká \'ám. »proc jste neutal hned v zárodku ruku
nataženou po bakšiši«, kterou objevil v mém dopise. Prominte
mi, že svým dopisem uvalil jsem na Vás rozhorlení
úzkostlivého pana J. M., ~ dovolte mi laskave predne, abych Vám podekoval, že jste tu krutou amputaci na mne neprovedl, a za
druhé, abych vám vysvetlil, že byste mi byl tou krvavou ekzekucí krute ukrivdil. Obtežuji Vás temito rádky také proto, že
by bylo ~nrzuté, kdyby i jiní ctenári »Prítomnosti«
vykládali
si muj dopis tak falešne jako p. J. M.
Reagoval jsem na tvrzení »Ceského slova«, že úprava státnezamestnaneckých
platu jest podmínena
volebním
úspechem
koalice, a ukázal j sem, že je tomu naopak: že k o a I i cen emela
a nemá
dobré
vule
uspokoj
iti
státní
zame s t n a n c e a že situace pro spravedlivé vyrešení této otázky zlepší se jenom tehdy, bud e-l i dne š n í k o a 1 i c e ta k
pot r e b o val a s p o I u p r á c e str a, n y,
o s 1 a b e n a, aby
která
se za požadavky
úredníku
pevne
postaví.
Požadavek strucnosti a vecnosti bránil mi, abych psal o všech
dúvodech, které ženou úrednictvo
proti dnešní koalici (násilnictví, hrabivost,
founovství,
nevzdelanost,
atd.)
vždyf
o tom psalo zde už množství lidí. Pres to i v tomto dopise
jsem letmo naznacil, že úrednictvo
jde proti koalici v p r v é
rad e »v; zájmu demokracie,. v zájmu svobody, v zájmu státu
i nárada« a v druhé rade ovšem v zájmu svém. Krivdil by mi
tedy ctenár, který by soudil jako p. J. M., že »p, B. H. ne
z touhy po poctivosti, ne z potreby i snahy po ociste našeho
pol. života, ale pro bakšiš vyvolil si ono nové a drahé tertium.«
Spravedlivá úprava platu a služebních pomeri'l státního a vel'ejného úrednictva není jen vecí úrednictva, ale zájmem státu
a proto není to bakšiš. Vymáhá-Ii úredník spravedlivý plat za
poctivou práci, není to totéž, jako když strany krmí své straníky penezi státu beze vší protidávky pro stát. U úredníka stát
platí p r á c i pro stá t, u sinekur, subvencí, fondu atd. platí
stát p r á c i pro str a n u. U úredníka jeho plat je vec jeho
existence, u straníka subvence, sinekura atd. je vec prilepšení,
prostéhd vyžírání.
To je tak samozrejmé,
že jest opravdu
ošklivo prirovnávati
úredníka bojujícího o svou existenci s vyžíracem natahujícím
ruce po bakšiši a upírati mu právo, aby
uplatnoval své existencní
požadavky
stejným
zpusobem, jaký
se priznává všem stavtlm jiným.
Až nová koalice - a nová bude jenom tehdy, jestliže stará
pronikave seslábne -' bude sestavovati svuj pracovní program,
každý stav bude uplatnovati
své požadavky a každý stav bude
moci jich dosáhnouti - pokud budou spravedlivé a možilé jestliže se za ne pevne postaví aspon jedna strana'. A úred-·
nictvo nesmelo by tak uciniti? Podle p. J. M. nebylo by to
poctivé, byl by to bakšiš a tak v zájmu poctivosti
(?) mají
úredníci cekati patrne, až jim jejich úprava spadne s nebe.
Tak precitlivelí ovšem býti nesmíme, natolik s praktickou politikou musíme pocítati, že po moc j in Ý m s t a V; u m dám e
za pomoc
pro stav
sv;uj,
To prece ješte neznamená, že
by se stanovisko k státním nezbytnostem
cinilo odvislým od
ochoty
k úrednictvu
to byl a vyd r i d 11 Š s k á m eto d a k o a 1 i c e d o s a vad ní, ale nesmí, býti a nebude kO:l-

Vážený

pane redaktore!

S údivem cetl jsem - a myslím že nejen já - dopis pana
J. M. v 43. císle Prítomnosti.
Nechápu jeho rozcilení a horování s poctivostí.
Míní-li poctivost jako abstraktum,
pak je
s ním ovšem težká rec. In concreto však snad pripustí, že
poctivost nemá jenom negativní stránku, t. j. bránit nepoctivostem a bouriti proti nim verejné mínení, nýbrž také stránku
positivní, t. j. usilovat o to, aby to, co bylo uznáno za poctivé,
stalo se skutkem.
Oc jde v tomto konkrétním
prípade? Koalice - dle vlastní
metafory -- dala státním zamestnancúm
smenku. Je požadavkem poctivosti, aby j i honorovala. Váže-li však toto honorování
na urcité podmínky, je to nepoctivé. Ocekává-li tedy pan B. H.,
že strana práce bude naléhat na koalici, aby tuto svoj i povinnost splnila, nevidím v tom »natahování ruky l'JO b:tkšiši, treba
spravedlivém~<, nýbrž samozrejmost
vyplýv3jící ze zásady poctivosti.
Srovnání se sanováním družskv
pokulh:tvá tak dokonale, že
myslím netreba. je zvlášte vyvracet.
Poroucím se Vám, pane redaktore,
v dokonalé úete
J. K.
Derfle u Uh. Hradiš!.:.

Nové knihy.
Ján S1l1rek: CváZajúee dni. Sbierka básní. Tretí sviizok
Edicii mladých slovenských autorov, nákladem Leop. M azác"
v Prahe. Obálku nakreslil akad. maliar A. Jassazsch. Stran 8-+
zaKi: 12.'-.
Víetor
Cherbulíez,
clen francouzské
akademie:
Prí beh
Ladislava
Bolského.
Román. Preložil
]. Nový. Nákladem 50lce a 5imácka v Praze. Stran 379 za, Kc 18'-.
Vítezslav
Nezval:
Falešný
mariáš. Obálka J. Štýrský a
Toyen. Jako 10. svazek edice »Odeon« vydal J <In Fromek,
Praha--Smíchov,
Premyslova
C. 724. Stran
60 za Kc 14'-·

plnicí

péra

po Kc 100'-, 110'-,150'-, 160'- a
180'- a výše dodává na mirné

mesícní

splátky

a opravy všech soustav
provádí
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