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l1erace je pozemská a civilní. V Bilarovi zbylo mnoho
z romantika, Velmi podobne tomu, jak on píše o divadle, psávali romantikové všech zemí b umen~ vLlbec.
FI'1-d. Perolltlw:
Jeho první záliby nesly se k dekadentní literature, kterou peclive "ydávaJ ve své »Moderní bibliotéce«. BeRuzné výzvy k Hilarovi.
hem .l~t,. jež ~plynula od této dekadentní módy, poI.
chopJ1! Jsme, :ue ony ,dekadenty, kterí tenkráte tropili
toJi!} pohoršení, není treba pokládati za zvrhlé tvory:
Chef cinohry Národního divadla, K. H. Hilar, vy~)yli
~o lidé, v jichž duši byla silne vyvinuta potreba
dal knihu,") ve které jazykem nad~en)"m, pro mtlj cit
!dtahsmu a ta stránka, které ríkal Schopenhauer »das
trochu staromódním,
v dlouh)"ch 'Vetách lpromlouvlá
metaphysische Bediirfnis«; p01'leVadŽrozvrácená doba
o úkolech divadla a s mnohou výmluvností oslavuje
v níž staré víry zemrely a nové se ješte nenarodily, ne~
poslání režisérovo.
Káže o divadle ne s menším pad.áv~la ~travvu an~ jej.ich idea~isrr;u ar:i .J~jich metafythosem, l'ež s jakým Schiller kázal o obcansk)'-ch cno~!cke potrebe, oddavab se pod!vnym zahbam a, vedeni
stech. K lidem, kterí nepristupují k divadelnímu prahu s posvátn)m chvením a kterí divadlo 1Jokládají za Jsouce zklamáním, zacali provokovat a ríkat hruzostrašné veci; mimo jiné úprkem prchali ~ prítomné
místo, kde je možno rozvinouti obchodní instinkty.
doby a potloukali se duchem po minul)"ch staletích. Ponebo za místo, kde je možno si polenošit, je nemilokud
se nás t)"ce, myslím, že mohu ríci, že jsme si hned
srdn)" jako R,obespierre k aristokrattlm,
Karl Kraus
pevne
sedli na židli prítomné doby. Bilarova fantasie
napsal jednou, že je treba pokaždé tak psáti, jakoby
dlouho
se živila obrazy, 'které pred ním rozvinovali declovek psal úrovdí
poprvé i naposled; ríci svou vec
tak vroucne, jako kdyby to bylo loucení, a s takov)"nf ka~~n.tní s1?isovatelé; hylo to nekolikráte videt na jeho
To jsou dLlvody, pro než
zanícením, jako kdyby to byl debut. Takm')"m ZPLISO- reZl1 I na Jeho dramaturgii.
v
zájmu
objektivní
literární
pra\'dy musím bohužel
btm zdá 'se mi b),ti psá:na cel~l Hilarova kniha. To svevrátit zatím IIilara p. Goetzovi, Citoval jsem nekolik
cie jen zcela nadšený clovek, vyplnený zaujetím pro
S\uj úkoL Nepochybuji o tom, že Jlilar, kdyby se ho v)'orazu, jimiž Bilar promlouvá o divadle. Naleznete
ntkdo ptal, které povolání pokládá za nejkrásnejší, od- m~?h? takov)''Ch na každé str;mce jeho knihy. PochybUJI. ze by se s podobnou sla\'l10stností vyjadroval nepovedel by zcela prostodušne: režisérské. Mezi lidmi,
kdo z té t: zv. Capkovy generace. Pri tom se priznás nimiž máme prí ležitost se v této dobe u nás setkat,
vám, že velmi doufám v to, že í). Goetz, bude míti jedjest on jeden z nejnadšenejších.'
Mnozí z nás jsou už
nou
pravdu. Nadepsal jsem tento clánek »RLlzné výzpokaženi kritick)'m duchem doby a dovedou se nekdy
vy k Bilarovi«, a všechny ty YI)'zvy budu pronášet
trochu ušklíbnouti i nad tím, co sami chtejí. Obávám
se, že já sám chovám se ke svým vlastním ideálLm1. k tomu úcelil, abych pohnul Bilara priraditi se k dílu
té generace, která, myslím, je predevším vyznacována
jež opravdu mám, s vybranou, ale trochu chladnou
láskou ke skut,ecnosti a citem pro prítomnou dobu. Odzdvorilostí, Hilarova vt'He vyniká m011Utností a zanívážím se ho dokonce vyzvat - ackoliv' si nezatajuji,
ceností. Zásady moderního divadla zdají se mu býti
že to v jeho uších zazní velmi strašlive - aby se stal
vyjmuty ze všeobecného zákona relativity.
ení ani
pOkL:d
možno realistou. Bilar není clovek, jehož potrochu skeptick)'r ke svým cílLlm a dovede jim veriti
mocI by ráda nekterá generace postrádala pri provás plnou odevzdaností.
V)"sledný dojem z knihy muže
den'í svých úkolLJ, Shledávám s potešením, že mi usnadb),ti jen tento: velmi nadšen)" clovek. Tento ctyricetinuje
mLlj úkol: pripravujes.e vydati knihu o dekadentlet)' muž, o' 11emž možno také ríci, že »mnoho zlého
ních miláccích svého mládí pod v)"znamným názvem:
utrpel«, píše o svém divadelním programu s takovým
),Oclložené masky«.
nadšením, jaké bývá obycejne jen tam, kde ti nejmladší
»Boje proti vcerejšku« jsou knihy zároven objektivní
delají své programy.
vecech 'divadelních vyjadruje
se se starobylým vznetem: kritik má b)'rti »vášniv)"m
i subjektivní.
Hilar vykládá tu problémy moderního
divadla, a ac se streží mluviti mnoho o sobe prímo,
hlídacem básnivého ohne predstavení«; chce merit dílo
»obdobou vecnosti«; v srdci herce je »jediný cit: cit
vyjde z toho prece na konec jakási autobiografie. To
tajemna, cit nejistoty, cit pokory tVLlrcího' procesu a
proto, že I-ElartlV osud byl tak intimne spiat s osudem
úsilí«; špatné, kompromisní divadlo je mu »pštrosím
rnoderního divadla u nás. Pokaždé. když Bilar vyldápríštipkárstvím, které letuje dohromady božské s nedá, kde ho bota tlací, ukáže se, že je to místo, kde bota
tlací i moderní d:vadlo. ilekneme rovnou, že moderní
božsk)"m«; »úcelem tragedie jest umelecký úchvat, to
jc:st cit dramatického krásna«. Pan František Goetz
scéna a moderní režie, tak jak již. nabyly domácího
práva na našich divadlech, jsou skoro ze sta procent
r. -dávno uvažovalo t. zv. pragmatisti-cké a relativistidílem Hilarov~·m. Když K vapilovy ruce v N ároclním
cke generaci. které se obycejne ríká generace Karla
eE\'adle již umdlévaly, -pr,evzal Ililar Vinohradskou
<> )k.a; chteje nám prokázati
neco dobrého, zaradil
scénu , která do té doby holdovala operete a velmi prín,t li nás také IIilara. Velmi lituji, že Bilara musím p.
zemnímu vkusu vinohradské buržoasie,'a
udelal z ní
(" etzovi vrátit. II ilar do této generace nepatrí. Je
za krátkou dobu první naši cinoherní scénu, kam se
z ·.cch, o nichž se v kritické hant)'Tce praví, že jsou raodstehovaly všechen divadelnický vzruch a vznet, zaneni touhou po absolutnu. Ta tak zvaná Capkova getím co N ároclnÍ divacllo se poclobalo cím dále tím více
*) »Bojc proti vccrcjšku«, núkladem Fr. Borového,
vy'chláclajícíl11u slunci. Když IXlk Tl ilar prišel na první
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zemskou scénu, byla tato, opuštena jsouc vltdcí rukou,
'; nesl)'chaném, žalostném úpadku, bez rady, bez pomoci. F-lilar rekl úctyhodné zemské scéne neco takového jako: V stai'i, vezmi lože své a chod. Za krátkou
dol'Li dal divadlu kázell., cíl, smer a pr<lJcoval, až lítaly
jiskry na všechny strany. Nezamlcím, že to casto byly
jiskry pohoršení, že casto ctihodné publikum bolel krk
(jel pochybovacného kroucení hlavou a že mnohokráte
se nesl hlecEštem horlivý šepot: Oh, jak neprirozené!
Nebudu predstírati, že by bylo b,)'valo vše zcela prirozené, co privedl IJ ilar v první dobe svého pltsobení na
scénu Národního divadla. Nemyslím, že nejvetší Hil,lrovou chválou by bylo, že to udelal tak, jak to tenkrát
udelal. lVlyslím, že mu slouží k vdké cti, že hy to dnec;
Tjatrnc udelal již jinak a pravdepodobne blíže onomu
ideálu pErozenosli, klerý žije v srdci širokého publika
a, priznávám se, také v mém. Naprostý nedoslatek
vltdcích režisérsk~'ch osobností, které by mohly konkurovati, zpllsobil, že publikum musilo prodelati s Hilarem jeho L e h r jar e a IW n der jl are 'v cel é
jejich divokosti.
ZpltJsob, jakým postavil na scénu
»Romea a julii«, svedcí o tom, že publikum zacíná býti
s\edkem jeho 1\1 e i st e r j a h l' e. Našli se ovšem liclé.
kterým i, provedení »Romea a Tulie« se zdálo postrádati prirozenosti a jimž príliš 'cpelo divokostí 'a fantasticností. Obávám se, že temto lidem by se zdál také
neprirozen,)lm Shakespeare, kdyby mu rozumeli. Nebot
v Shakespearovi, v nemž ješte žije nespoutaný a neskrocený renezancní clovek, je bohužel (neho snad bohudík?) malá dávka té priroz,enosli, jak jí rozumí dobrý clovek dvacátého století.
Jest zcela možno, že
mnozí naši vrstevníci usoudí Ue, že v díle F. X. Svobody je více prirozenosti než v díle Shakespearove.
,\Je to jest vec, za níž nesmí b,),ti zodpovedným Hilar.
To si racte vyríditi s Shakespearem prímo, nelíbí-li se
vám to. Režisér je povinen provésti dílo v duchu, který
mu vnukl autor: a pri ámblth, Shakespeare
dovede
vnuknouti dosti divokosti a prudkosti. Víme z autobiografie Goethovy, j'enž všeobecne platí za vzor klidného
Olympana, že doba, kdy pochopil Shakespeara, podobala se u neho jakémusi šílení. »Romeo a JuEe« je
drama z italské renezance, které napsal angEcký renez"ncní autor: pro toho, kdo si uvedomuje, co to byla
renezance, jest to venI' dosti príl,ežitosti, aby se nehrálo v tempu smutecního pochodu a v tónu distinguované zdrženlivosti.
Naopak,
režisér jest povinen
scénicky prováz,eti Shakespearu v text tou mírou životní prudkosti, která j,e práve charakteristická
pro
Shakespearuv texl. Ucme se rozlišovat:
u žádnéhO'
autora z devatenáctého nebo dvacátého století nebyla
by tato metoda na míste, nebot to byli podstatne sl~t;nejší lidé. Ale Shakespeare je zcela fn)' svet. Zlomyslná kritika zmínila se o Hilarove prudkosti a divokosti,
ale zapomnela si uvedomit:, že Shake.~peare je prudk)'
a divoký, a že bylo úlohou reži érovou, kterou mu nemltžeme prominouti, aby vystihl práve onen charakteristick,)' ráz vášnc a ohlli\'OS1:, v nemž milovali a umírali lidé v dobe, kdy na nebi nezáril ješte tak jasne
ideál chladného g,entlemana. ,Shakespearovo predsta\'Ulí, cháreme-li správne, má -patr:ti duchu Shakesre:trovu.
lJení vinou Hilarovou,
nebyl-Ii Shakespeare zcela clistinguovaný autor a bylo-Ii v nem více
pohybu a vzruchu než v moderních spisovatelích konj,ersacnÍch komedií nebo her ze života, na které jsme
c;: navykli .. k zcela možno, že Zjjltsob, jímž Romeo p.
Tltmuv né1inkyn Hilaniv vyznával lásku Julii, se zdál
élJ
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prepjat;'m a príliš pohnut,)'m nekter,)'m detem naší
doby, které za jedinou spolehlivou literární tradici pri lícení erotických vznetu pokládají tich,)' zpllsob, jímž zardívající se František Vejvara, ozdoben skripcem, predstoupil pred Pep:-cku Kondelíkovou, pobledlou rozciler..ím. Je možno, že si tyto deti naší doby rekly: 'COse
potrebuje Romeo, predstíraje prílišnou tíži svých citu,
váleti pri vyznání lásky po zemi, když my, vyznávajíce
lásku !Své žene, která ted tady sedí vedle nás, jsme se
také neváleE? Nechtel bych delati l"OL.hodcíhov tomto
~poru. Vím jen tolik, že bych podnikl prudký útok na
Hilarovo pojetí hry, kdyby nakázal herci, predstavující'ho normálního úredníka šesté hodnostní trídy, aby
se pri tom v:'llel po zemi, a kdyby to prikázal postavám z dramat Cechovov~'ch. Hauptmannových
neho
Strindbergových.
Pokud se však t,)'ká osmnáctiletého
j:žního cloveka z doby, která podle souhlasného svedectví historiku a pisatell't kronik mnohokráte vynikala
nad naši velikostí a nespoutaností vášní, nejsem si tak
zcela jist. Bylo by to-ostatne skvelé téma pro lidi, kterí
rádi Luští záhady: kdo j.e: prirozenejší, J<omeo nebo
František Vejvara?
Tím jsme se však znacne vzdáliii od zam,)'šleného
vylícení toho, jak prišel J rilar na Národní divadlo a
byl-li tam k dobrému ci zlému. Ten zvláštní rod tvrdohlavclt, kterí - vctšinou ovšem nekde v koute - tvrdí,
že tam byl k zlému, je na vymrení. Mela-li nenávist
k Hilarovi ješte nedávno nadeji na potlesk, dnes se
již stydí. O tom, že Hi1ar jest na Národním d:vadle
k dobrému, svedcí, že tam zllstal, ac byl clovekem, který mel nejvíce a nejvášnivejších osobnÍ,ch neprátel; zu'stal tam z toho duvodu, že byl zároven clovekem, po
nemž by se byla otevrela nejvetší mezera, o které nikdo
nevedel, jak j'i ucpati. I lidé, kterí neprinášeli moderní
scéne vstríc práve nej'cistší a nejobetavcjší
nadšení, byl: si jasni o tom, že odchod Hilarllv by znamenal odchod pohybu z ceského divadelnictví. ~ ázorne
bylo možno o tom se presvedcili za rok Hilarovy nemoci, který se nyní ukoncil režií Romaina Rollanda:
bez E-lilara ceské cEvadlo zacalo prešlapovat na jednom
míste; doslavilo se to, cemu se ve všech oborech ríká
stagnace. Hilar sám stvoril již dve divadla, kteri nashromáždila kolem sebe nadšení a oddanost. Dokázal
tím, že je opra",dovým divadelním vl'tdcem. L:eské divadelnictví musí s ním žít: na dohré noze, ponevadž
jestliže on ne, tedy nikdo v tétO' dobe.
Ctete-li jeho knihu, potkáváte se na každé stránce
s oním rysem nadšení a lmleleckého idealismu, kter.ý
jej tak 'Charakterisuje. Chce b),t vecne napiatý, vecne
horký, vždy proti šablone. lIerc:, kterí mu byli svereni, se leckdy bourili proti ZPllsobu, jímž u nich chtel
privolati »tvltrcí horecku«, jak tomu ríká. Obzvlášte
nH"terí clenové ze staré gardy Národního divadla, kter)'m za dOQYbezvládí zlenively klouby, domnívaL se
míti mnoho dtlvodu k hlasit~'m stížnostem. Prosili jak
mohL verejnost, aby se jich ujala proti lomu, kdo šlape
posvátný cit prirozenosti, kter)' byl pr~' hožstvem vložen v jejich hrud. Po pravde receno, byla a je jej:ch
prirozenost velmi relativní, a kdykoliv je slyšíte, vždy
se znovu divíte, že nedovedou ríci ani jedno slovo bez
theatrálního zvyku. To však nic nemení na tom, že Hilar, stále nemJosrdne l1aléhající na herce, byl jimi casto pokládán za nejak posedlého tvora. Pres to možnO'
dnes již ríci, že mladá generace herecká mu porozumela a že jde za ním, vážíc si zejména jeho pracovitosti. Je to 'v'skutku jeden z lidí, kterí mezi námi nej- .
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více pra'Clljí. To snad ponekud zarazí laiky, kterí Sl
predstanljí, že v d:vadie se vše delá jaksi po umelecku, tak trochu levou rukou. Hilarova slova jsou moderní a na jeho stylu patrno, že mnoho cetl autory
z konce století: ale pres tuto masku vzpomínáme, cteme-li jeho nadšene idealistické výzvy, týkající se divadla, na velmi staré naše lidi, na ty, kterí konali cást
probuzeneckého díla na prknech d:vadla. Prosím pana
H ilara za odpuštení, že jsem si nekolikrát vzpomenul
na Josefa Kajetána Tyla, cta jeho tak moderní knihu.
V Hilarove knize slyšíte zvuk minulých boju, které
musil prodelati, háje zásady moderního divadla proti
»temnoduchum«, 'Jak nazývá své lOdpíirce. Hercum,
kterí jsou kolem neho shromáždeni, ríká ustavicne:
dámy a pánové, budme nadšenil Nadšení, idealismus,
zásadovost -:- to se ozývá! stále a stále. Napr.:
»Nejprednejší
složka obnovy je obnova prvotního a primárního nadšení v ensemblu.«
»Herec musí obnoviti posvátnou úctu ke svému výkonu
zkušebnímu a hereckému, jehož umelecká intensita musí býti
jediným jeho zájmem.«
»Na míst~ hrdé a pevné umekcké zásady, která radeji se
dá zlomiti, než by se ohnula a sobe zproneverila,
na míste
umeleckého programu,
jemuž lze vytknouti jednostrannost
a vášeií, ale nikdy lhostejnost, zreli jste lehkovážný a úslužný
oportunismus,
sloužící na všech stranách.«
»N aucme se opet míti SVlIj ideál, míti svuj program, míti
svou neporušenou umeleckou vernost, která jest nade vše!
Obno\'me opet víru v herci, že jedine ideální prací, verností k umelecké zásade a vnitrnímu
programu dostane se
k cíli. A naucme se ctíti ideál, a( jej vidíme v jakékoli
forme a na kterékoli strane.«
»Vidíte-li kde pevnou zásadu, posilujte ji, a pohrešujete-li,
taste neúprosne zbran at na kohokoli, at s jakoukoliv škodou! .. . Obnovme zásadu, obnovme ideál, obnovme Vlldcí
myšlenku !«

Mnohý ctenár nepochybne shledá, že jsou to v.e1ká a
;(1Jstraktní slova. Ale nutno priznati, že TTilarova cil1no<;.tje nikdy nevinila ee lži, ani tam, kde se devíti desetinám verejnosti zdálo, že beznadejne bloudí.
lall

Klepetár:

Z dejin nejmladší generace básnické.
»Ruch«. kterému zustane zásluha prvního pokusu
() koncentraci mlacl)'ch, byl zastaven dcvát)'m císlem.
Poslední císlo vyšlo 26. cervna 1919. V tomto roce
.jednak vctšina clenL! redakce »Ruchu« maturovala a
tím se automaticky vyradila z další úcasti na stredoškolském listu, jednak financní ztrátv »Ruchu« byly
tak veliké, že druhý rocník byl hy znamenal skok do
propasti. Mladí ze skupiny »Ruchu«, ponecháni sami
sobe, snaží se o uplatnení. Venkov.ští absolventi-literáti precházejí do Prahy, pricházejí studenti-literáti,
"terí se vracejí po válce domlt - v Praze se objevují
pov;'t jména. Konstantin Biebl posílá své verše S. K.
Neumannovi, jenž mu je vrací a na chvíli podlamuje
Rieblovu ví ru ve vlastní schopnost básnickou, Adolf
Iloffmeister, her)' tiskl v boleslaVském »Domovu«, že
objevuje v »Cervnu«, kamž prešli z »Ruchu« Cerník a
Suk, druh~' rocník »Cervna«, recligovaného Káchou a
Neumannem, objevuje prO' Prahl!' básníka Františka
N"emce, kterému osud urcuje, aby se pozdeji s Milošem
Jirkem sešli pri spolecné redakcní práci v »Ceském
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Slove«, kde hlavní slovo ve vecech politický'ch prejímají dva celní pracovníci studentští: Kopecký a Kahánek. »Cerven« se stává na cas útocištem mladých.
Ve druhém rocníku »Cervna« má i Kalista básnicku,
jednou básní zastoupen :i Hoffmeister
(pseudonym:
Jaroslav Stý). Žeú mladých v druhém rocníku »Cervna« je chudá.
Mladí pozorují, ,že se stává nevyhnutelnou nová koncentrace a nová organisace.
Tato nová koncentrace skutecne prišla a mela tri
ohniska, z nichž soubežne vznikaly:
a) skupina »Studentské revue«,
b) »Literární skupina«,
c) »Devetsi1«.
Ve skupine »Studentské revue« bylo provedeno nejdltkladnejší a nejradikálnejší trídení ducM a tam teorie tendencního básnidví po prvé se utkala s politickou praksL »Literární -skupina«, vyš·edší z iniciativy
brnenské, se v téže dobe presentovala co celek kompaktnejší a vyhranenejší, který cekala krise teprve pozdeji, »Dev·etsil« hned od pocátku (a ze j m é n a pri
svém pocátku) byJ. skupinou, kterou znamenite charakterisoval \iV olker tímto epigramem:
DEVETSIL.
Já mám sílu,
ty máš sílu,
sdružíme se v Devetsilu.
A tam ty a já a my
budem delat programy.

Tento epigram pochází sice z pozdejší doby (Wolker
jej napsal, když s Píšou opouštel »Devetsil«), ale sedí,
nebot celý »Devetsil« vznikl, stojí a padá organisacní
osobností muže, jehož jméno si získalo sugestivní vliv
na mladé. Tímto »programovým
reditelem« podniku
U. S. Devetsil stal se Karel Teige.
V ríjnu roku 1921 vyšla první císla casopislt dvou
táboru mlad)'Ch: vyšla »Studentská revue« a »Host«.
»Devetsil« se projevil dríve, a sice zvláštním císlem
Neumannova »Cervna«, které vyšlO' v cervnu 1921.
Rok 1920 je rok príprav. Mladí s·e seznamují, diskutují a tu tam se ozvou V »Cervnu« nebo »Kmeni«
(který po Šaldovi prevzal také S. K. Neumann) a píší
clo literárních príloh denních listLl. V této dobe Wolker navazuje úzké prátelství s Bieblem. Toto prátelství
vyv.rcholilo ve spolecné ceste obou na slovanský jih.
VVolker zhásnil pak Biebluv životní príbeh 'Válecný
v povídce »Jlda«, Bieblovi pripsané.
Do literatury
vstupuje Bicbl (nehledíme-li k básním tišteným v lounském studentském »Cíli« a v »Almanachu lounského
stuclentstva«, o nemž ješte bude rec) vlastne teprv,e
hásní »Pitevna« v S. císle prvního rocníku »Hosta«.
básní, podle ní ž hrnensk)' František Gótz rázem poznal
talent BieblLlv a umístil jeho práci proti v·šem protestum a nevoJi Kalistove na první stránce císla. Tímto
faktem zacíná se nov~ éra Kalistovy literární politiky.
Biebl zcela hezdeky prispel k pozdejšímu odchodu Kalistovu z »Literární skupiny« a (ac se s Kalistou ješte
sešel v U. S. Algolu) ke Kalistovu dnešnímu literárnímu ahasverÍ'smu.
Rok 1920 pres to, že neprinesl žádného velikého
díla, je dosti zajímav)T, aby nebyl precházen mlcením.
Wotk,er príkladne prodelali za ten rok vývoj, který je
prekvapující. Uvažme, že 24. dubna 1919 je tištena
jeho »Luna« a že již za rok a sice 6. kvetna 1920 prináší »Cerven« jeho básen, jež patrí k nejdokonalejším,
jež napsal. Tato báset'í. nebyla 'vVolkerem za,razena ani
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do knihy »Host do domu«, ani do »Težké hodiny«
(básen téhož jména v »Težké hodine« je úplne neco jiného). Budiž zde uvedena jednak jako príklad Wolkerova v)"rvoje, jednak pro doklad kontrastu W olkerova
chápání sveta v dobe plné síly oproti jeho vystupnované
citlivosti tehdy, kdy sám pokládal svuj konec- za neodvratný. Básen je také jedním z dokladu, že mladí byli
ovlivneni predevším do má c í literaturou. (Básnické
obrazy této W olkerovy práce mají nápadnou podob~ost s. Nerudovou »Baladou horskou«.)
;Básen se
Jmenuje
JARO.
Jaro si k nám cestu probojovávalo.
Slyšeli jste, jak se s ledy bilo?
Dnes to z trešní ke mne zašeptalo,
že se nekde v boji poranilo.
Krev že nckde tece, že je nekde rána
nepozulíbaná, nezošetrova ná
na mladickém tele.

Chlapci, zítra z rána
na, cestu se dáme do lest! a polí
hledat, kde to bolí.
Nebojte se krve! Z živého jen tece.
Až tu ránu najde'm', prijmeme ji v klece,
pokorne ji políbíme,
krev rukama zastavíme,
Potom pujdem' domu.
Rty a ruce budou mladou krví rudé.
V nedeli se holky budou divit tomu,
j"cí jsme se opálení navrátili domi'!.
Hola, chlapci, preveselo bude,
až je bílé do tech rukou uchopíme,
až je trochu jarní krví zkrvavíme,
až je prudce, do krvava políbíme
pri skocné!

Wolker byl již v roce 1920 formove naprosto zralým a vyspelým básníkem. Vyvinul se z mladých nejrychleji a projevil se nejosobiteji. Po W olkerove smrti
jeho tón zaznel jen z básní Bieblových. Ostatní bud se
nutili priblížiti
se jeho forme, ac jim byla vzdálená,
anebo vubec nebyli básníky. Je pri rozeno, že ani jedni ani druzí se nemohli dopralcovati úspechu. Jméno
Svata Kadlec se objevilo také v této dobe, ale nezustavilo hlubších stop, Jaroslav Pokorný se projevil co
eklektik, který dokonce napodobil mladé tak verne, že
nakladatelLlm tím po urcitou dobu vsug~rovával dojem
závažnosti svých prací.
V roce 1920 mladí pocínají chápati naši národní revo~uci rozumem a ~prestávají jí býti blízcí srdcem.
DLlsledky státního prevratu mladé neuspokojují. Koncentracní vláda Kramárova, která se nemuže rozhoupat na pravo ani na levo, která je vázána a svírána samými politickými pakty, disgustuje mladé, kterí si pocínají horlive všímati Ruska. Neumannova civilisacní
poesie, která se tak okázale projevila a probojovala
v· »N ov~rch zpevech«, nachází obdivovatele a ,ctitele.
Neumann se stává duchovním vLldcem vetšiny mladých, jimž ukazuje jeho básnická cesta direktivu. J akmile NeumannLlv exotism se projevuje i politicky zakládáním komunistických skupin (je prec zajímavo, že
komunism u nás zacali propagovati umelci a že jej
u nás pripravovala literatura), jdou mladí i politicky
ve stopách svého nového vudce. Komunism Neumannllv z roku 1920 a komunism dnešní komunistické stra-
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ny jsou ovšem dv:e ve'ci velmi rozdílné. Neumann sám
pres své r·evolucní presvedcení a pres opravdovou oddanost a lásku k myšlence nebyl by nikdy vybudoval
stranu mass. Bylo treba politických praktiku, aby, chopivše se
eumannových drobecku, vybudovali velkou
stranu a uvarili. komunistickou polévku. N eumann jako
ideolog mohl býti ozdobou strany, ale nikdy jejím vLldcem.
Pozdejší události šly podle prání politických
praktiku, kterí se brzy rozešli s N eumannem a jeho
básníky. Neumannovi v'ytýkáno estétství, které se prý
nesrovnává s komunistickým programem, ale dnes jsou
nej·en Neumann, ale i Hora a Horejší nespokojeni ve
strane, která vlastne vznikla na jejich popud, která se
zrodila na krídlech básníku, jež politická prakse kus
po kuse pristríhávala, ocenujíc více jeden volební hlas
než sebrané spisy S. K. Neumanna.
Mladí prešli ke komunistL'lTI1z oposice. Kdyby byl
Neumann delal anarchistickou stranu (a v urcitý cas
to mohlo velmi snadno být), byli by se stali anarchisty.
Nebeželo jim o individualism nebo kolektivism, beželo
jim predevším o to, aby dali na jevo svúj nesouhlas
s pomery. Debaty ideologické (zejména proslulá diskus se ve skupine» Varu«) o novém umení, o tendencní
poesii, o sociologickém postavení básníka v novém svetovém rádu, prišly teprve pozdeji. To vše se rodilo
jako dodatecný podklad k necemu již hotovému. Oposicní nálade mladých dodal komunism (Neumannuv)
exotické príchuti. Komunism byl také pro mladé normou a mladí, pokud se primkli ke komunismu, byli daleko urcitejší a vyhranenejší než ti, kterí se nesdružili
na podklade marxistického programu a vytvorili »Literární skupinu«.
První vetší projev mladých v roce 1921 je pres svou
regionálnost velmi dúlditý /prázdninový »Almanach
lounského studentstva«. Almanach má tuto charakteristickou dedikaci:
»Studenti z rodného mesta Vrchlického
1,Jásníku
Jaroslavu Hilbertovi
k padesátinám.«

V almanachu je první vetší výbor básní Konstantína
Biebla, jsou tu básne Karla Konráda
(pozdejšího
»strepináre« a soudního referenta »Rudého Práva«) a
prekrásná jeho »Povídka z kavárny« (práce dosud neocenená), je tu studie V. Behounka (nynejšího redaktora »Studentské revue«) o mladé poesii, je tu clánek
IGepetárLlv o dramatu a básne delníku Oukropce a
Bláhy vedle dvou clánku organisacních. Almanach je
soucasne dokumentem spolupráce studentu a delníkLl,
která se zejména znamenite darila VI Plzni a v Lounech. Studentsko-delnická
spolupráce sama o sobe je
zjevem, který by zasluhoval specielní pozornosti. Prispela k prohloubení názorú prevratového studentstva
a k levé orientaci mladých merou nemalou. Tato orientace jevila se pozdeji i organisacne a udávala ráz »Ústrednímu svazu csl. studentstva«. Studentská pravice,
jež pozdeji zvítezila, projevila se teprve na valné hromade Svazu v Brne V' proslulé debate o »Studentské
r·evui«, pri níž se mladí poprvé octli na rozcestí.
Z lounského Almanachu ,chci uvésti dve zajímavosti.
Predevším cituji z Bieblovy básne »Jeden den doma«
tyto jeho a u t o b i o g l' a f i c k é (a - ponevadž Almanach je publikace neprístupná - tím dLlležitejší)
verše:
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»Vecer se blíží po špickách a od Loun se na trati malátná
lokálka šine,
trochu si zavzdychá, zamává cepicí a trochu si odpocine;
tož ty jsi také jezdil, kvintán, do lounské reálky neblahé
pameti,
kouril, odmlouval drze a nikdy se nicemu neucil z pameti,
vzduch školy te Vždycky jako kour cigaret na prsou dusil,
prece však svetlou ti vzpomínkou zustali prof. Ladman a
prof. Musil,
kolega Hájek, Linaj, Borka a rada dobrých tech kluku,
skok jenom, deset mil, jiste by všichni ti podali prátelskou
ruku,
a. možná, že ze všeho, ze všeho potešil by te nejvíce
za petník protekcní kornout od heiké devcice.«

Za dtl;hé cl~ci upazarniti na N eumannuv vliv, který se
tak okazale Jeví na Kanrádave básni »Václavské námestí vecer«. Civilisacní paesie mela již jasné kantury a
Kanrád mahl< básnit:
»Vecer, Vecerník, Ceské Slovo, Národní Listy.
. Ulice leydenská láhev je, chodník ji vybíjí prsty.
Kolobeh vecí, svetel, nohou a tel -:
komedie, drama, kabaret.
Výkriky reklam, volání boku, toilet.
Uzel zimy tu prosí, lhostejne míjen.
Vecer, Vecerník, Národní Listy, Ríjena parfum rozširuje chrípÍ.«

Launský Almanach byl pokusem a kancentraci na podklade regianalistickém.
Je jista, že každé pravádení
,:eci do dllsledkLl by bylo musila ztroskatat. Regianaltsm by se byl nikdy nemahl stát silným pojítkem pra
mladé, nebat regianalism sdružuje snad na padklade
zemepisném, ale nikaliv ideavém. Mladí patrebovali
listu, jenž by byl atevren jejich názarum, at by to byly
názary sebe radikálnejší. TímtO' listem stala se »Studentská revue«, jejíž první císla vyšlo 1. ríjna 1921
s ~harakteristickým clánkem J. L. Fischera »0 aptimlsmu«.
»Studentská revue« vznikla z nutnasti v Ústredním
Svazu csl. studentstva pocitované addeliti veci kulturní od arganisacních" jejich spalecným výrazem byl až
do ríjna 1921 »Studentský
Vestník«, který ad 20'.
kvetna 1921 mel dakance pravidelnau
beletristickau
prílahu. Redakcí »Studentské revue« paverila tiskavá
komise Ústredníha Svazu csl. studentstva (list byl orgánem ÚSCS) B. Václav'ka a K. L. Kácla, kterí privedli radu spalupracavníku
z Masarykovy studentské
koleje, kde se jevilo mnaha literární vule, jež se až
dosud prajevavala jen v litagrafovaném liste »Trn«.
»Studen'<'ská revue« nemela býti jen listem literárním, ale mela podávati
obraz celé mladé generace.
»Studentská revue« ta s pacátku také plnila, teprve
pozdeji zrušena beletristická prílaha, pa sjezdu brnenském stala se listem jen pra atázky stavovské a dnes
je orgánem saciálne demakratickéha studentstva. Nevyzpytatelné jsau cesty tahata listu. Pra náš úcel je
zajímava, že ve »Studentské revni« hajne tiskne Nezval, že se tu objevuje Svata Kadlec, že je tu zajímavý
(a myslím vubec první) clánek a »zenitismu« z pera
Jovana Kršice a že ve tretím císle (prasinec 1921) má
7:lSe Walker básen, jež není ani v »Hastu da damu«
ani v »Težké hodine«. Básen je zaj<ímavá svou farmau
a tím, že vznikla v kvetnu 1921, tedy dve leta pa prvním
~alkerave
tišteném
básnickém
prajevu.
Otiskuji
JI celau jednak prata,
že je málo známa, jednak prata,
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že ucelí abraz básníka Walkera, který se pamalu rýsuje v téta mé práci a který vyžaduje již jen daplnení,
pakud beží a Walkeravu
cinnast ideave tvarivau
(Walker a »Devetsil«, Walker a skupina »Vatl1«). Zde
tedy W alkerova báselí.:
V n e del i o d p o led 11 e.
Po skutcích jsme te poznali
kvetnová nedele.
Na nebi pluje vesele
písnicka z harmoniky jako motýl tichý,
slunce vykoupilo všechny týdenní hríchy,
z modrého kríže do naši ulice sestoupilo
v náruc cihlových domu hlavu svou položilo.
Protejší dum
se promenil v stul
a kolem toho stolu
sešlo se 12 oken jako 12 apoštolll.
:~íkají, že se mají rádi,
že jsou dobrí kamarádi:
dedecek s dýmkou a cepicí,
kocka,
azalka v kvetináci
a ostatní
pijí, co hrdlo rácí
odpocinuté slunce ze sklenených džbánu.
Pro ušlé poutníky
je nedelní odpoledne zájezdní hostinec,
ale dychtivý mládenec
neodpocívá,
ten se jen dívá a dívá
do okna trináctého.
Oblak bílý mu na pozdrav kývá z neho,
bílý oblak jak kostelík
modrými vežemi,
kostelík s modrými vežemi jako panenka s modrýma ocima.
<S

Všichni lidé nejak nedeli svetí.
] á uciním dobré predsevzetí:
Zamiluji se a budu slavný.
Kveten

1921.

V bá:sni, jak je atištena vle »Studentské revui«, je nekalik tiskavých chyb, které astatne ve »Students'ké revui« byly jaka .dama. »Studentská revue« prinesla také
palemiku a ženské atázce (Z. Zemanavá-Z.
Schafer)
a ve druhém císle atiskla clánek, který si zaslauží pazarnasti zv)'šené, nebat byl impulsem 'k trídení v mladé generaci. Clánek napsal Karel L. Kácl a jmenaval
se» áš pamer k Nemcltm«. Kácl šel da dllsledkll a
tón jeha clánku vysvitne z nekalika úryvku. Kácl píš>e:
.....

»Nejlépe pustiti cást Nemcu, kterí nejsou nejen pro republiku národní, ale ani národnostní, z této republiky vubec
ven. Nebylo by snad toto nejlepším rozrešením národnostní
otázky? Jen se nebát nabídnouti r emetlm tento zpusob.
Znamenalo by to konec ceskoslovenského národa neho konec
ceskoslovenského státu? Spíše konec nemecké irredenty a
nemeckého vytDUbování do sveta, jak jsou Nemci u nás
utiskováni a znásilnováni.«

A Kácl pakracuje:
»Sokolskými slety, legionárskými manifestacemi a zájeroy
do znemccného území to nevyhrajeme. Kdyby stotisíc Ccchú
navštívilo iO sokolský slet Ústí nad Labem a kdyby všechny
ulice byly jich v ty dny plny a kdyby z plných plic stokrát
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po sobe kriceli: Ústí je naše, to Ústí naše není, protože ve
volbách jsou tam Ceši mizivou minoritou. Uprímne receno,
jsou sokolské slety porádané ve znemceném území spíše
provokad Nemcll než posilováním ceskoslovenského živlu
a státní ideje. Ceskoslovenskému živlu prospejí pramizerne.
Jejich výsledek muže býti jen ten, že náš delný clovek je
nemeckým zamestnavatelem vyhozen na ulici a že poslední
umírnený nebo indiferentní Nemec, který byl loyálním k republice, stane se iredentistou.«

Konec clánku
Kácl píše:

Je opravdové

etické

kredo

generace.

»Náš pomer k Nemcum musí býti takový: co je naSlm
právem, chceme, co je vaším, mejte si. Je-Ii versaillský mír
v rozporu s principem spravedlnosti, tož budme to my první,
kterí budeme žádati. alespon pokud se týce Ceskoslovenska,
revisi. A stále premýšleti a diskutovati! Treba by se ná.m
nekdy zdálo, že to, co nám poskytují, je málo proti tomu,
co nám muže docasne poskytnouti moc, m u s í m e s i v ž d y
být i ved o ln i t o h o, ž e dar y moc i j s o u jen
docasné,
kdežto
dary
rozumu
a spravedln o s t i cen y t r val é.«

Clánek Káclllv pLlsohil' jak puma. Všechny pudy,
kter)rm se v novinách ríká »uražený v1astenecký cit«,
se rozpoutaly a ubohý Kácl vlácen ulicí, v níž »N árodní Listy« a »Ceské Slovo« nejvehementneji zastupovaly »zraz·ený národ«. Redakce »Studentské revue«
mela tolik odvahy, že se za clánek postavila, a ústrední
výbor Svazu podal prohlášení o svobode projevu a
volnosti diskusse. Tomu rozumely »N árodní Listy«
tak, že se Svaz prohlásil za odloucení znemceného
území od republiky, a zahájily palbu hrubými kalibry.
Celá vec nezustala bez odezvy ve studentských spolcích, a zejména »Všehrd«, jehož hrdostí melo býti
chrániti svobodu názoru, žádal ústy svého nesnášenlivého predsedy o okamžité svolání mimorádné valné
hromady Svazu a o zastavení dalšího vycházení »Studentské revue«.
Mladým, sdružen)'m koJem »Studentské revue«, nemohlo být lhostejno. co se stane s listem, a tolik soudnosti meli, že pochopili, že pri známém organisaC11ím
zrízení Svazu stací dva lidé ze dvou silných spolklI
s kumulovanými hlasy, aby casopis zanikl. Bylo nutno
se rozhodnouti.
Kompromis po radikálním clánku
Kádove byl nemožný. Mladí se rozhodli vytrvat.
Mimorádná valná hromada sice svolána nebyla, ale
rádná valná hromada \brnenská znamenala vítezství
nadvlastencL1. »Studentská revue« mela prejíti do moci
Studentského nakladatelství, ale s podmínkou, že ani
jeden clen staré redakce nebude na veci zúcastncn.
V prípade opacném mela býti »Studentská revue« zastavena vubec. 1\T1adívydrželi do poslední chvíle a odešedše ze »Studentské revue«, jejíž redakci prev.zali
Gutwirth, Kostecka a po nich Behounek, chystali se
k programovému projevu skupiny. Tím projevem bylo
zvláštní císlo »Vanl«, vydané pécí J. L. Fischera,
lderéj vyšlo též v separátech co »Májový list socialistického studentstva na rok 1922«.
Boj »Studentské revue« prinesl tedy ješte jeden v)'sledek: redakcní rada, která znamenala intelektuální
výkvet oproti mnohotvaré masse, jež táhla proti ní,
prihlásila se otevrene 1<!socialismu. V té chvíli zacíná
se z,cela programove formovati levá fronta mladých.
Skupina »Studentské revue« bojovala zápas také za
jiné. Její radikalism musil nalézti pozdeji existencní
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kompromis, ale prece se tento radikalism nevybil na
prázdno. »Devetsil« a »Literární skupina« mely u v etrenu diskusi o životním
poslání umení, o vztahu
umelce k verejnému životu a konec koncu i o vztahu
mladj'rch k socialismu. »Devetsil« a »Literární skupina«
stávají se také representativními
organisacemi mladých. A jejich vznik nebyl méne zajímavý než vznik
skupiny »Studentské revue«.
Leno1'1i1and:

Moderni Eckermann.
(Pozn.
redakce:
Jak známo, mladý, pro slávu nikterak
neuzpusobený Nemec, pan Eckermann, získal si pred sto lety
slávu tím zpus'Jbem, že verne podal obsah svých rozhovoru
s Goethem. Moderní Evropa má také svého Eckermanna, který
ovšem nemluví jen s jedním spisovatelem, nýbrž s mnoha.. »Prítomnost« prinesla jeho ,rozhovory s Carcem, Hampem, Dorgelesem, Copeauem, pL Londonovou a Chestertonem. Snad je dovoleno i nekolik slov i o autoru.)
,.
Frédéric Lefevre jest mladý, ctyricetiletý muž, který dobre
umel si nalézti svou životní dráhu. Z bezvýznamného bývalého
ucitele jisté soukromé školy stal se v nekolika letech ché[redaktorem diUežitého a váženého literárního týdeníku »Nouvelles Littéraires«, a dnes je již jedním z nejpozoruhodnejších
parížských kritiku.
A prece není kritické dílo tohoto kritika zvlášte obsáhlé. Vyzuamenal se tím, že !iepsal nekolik studií o básnících Vincentu
Musel1im a Lacuzonovi, které »objevil«. Toto objevení však
nemelo žádných dalekosáhlých dusledku. Polom je autorem
knihy »Záchrana opovržením", jejíž vznik sám o sobe je dost
podivným, jak hned povíme.
Lefevre dckuje za úspech své životní dráhy svému nápadu
intervie'wovati spisovatele. »Nouvel1es Littéraires" mu tyto interviewy prijímaly. P,)tom nakladatelství »Nouvelle Revue Franl;aise« vydalo je jako knihu. Navštíviti každý týden jednoho
spisovatele a vésti s ním rozmluvu urcitým smerem, sestaviti
celou jeho literární siluelu v porad otázek a odpovcdí - tot
byla ta originelní forma, již dal chefredaktor »Nouvelles Littéraires« svým interviewum, A tak se mu podarilo napsati mt1oh"
clánku a mnoho knih jen dík tomu, že kopíroval jiné. To je
na pohled myšlenka velmi jednoduchá, ale dríve bylo nutno objeviti tuto cestu. Lefevre mohl tím spíše SVLtjnápad provádeti,
ponevadž je nadán neobycej nou pametí. Na tom se zakládá celá
rada jeho kritických del.
Lefévre je dosud ve svých žurnalistických zacátcích. Jednou
sedel na terase montparnaské kavárny s básníkem Marcelem
Sauvagem a spisovatelem Reném Edmem. Marcel Sauvage je
mladý, citlivý básník, jenž loni dostal Blumentalovu cenu 10.000
franku; René Edme zemrel pred dvema roky ve stárí 22 let.
Básníci spolu mluvili, tak jako spolu básníci mluvívajL Hodiny
ubíhaly. Rozhovor byl v nej7ivejším chodu. Lefevre sotva prohodil slovo. naslouchal bezmála mlcky s napjatou pozorností.
Potom šli všichni tri pg svých.
Za nejaký cas vyšla kniha »Záchrana opOHženÍm«. Kniha
našla si ovšem rychle cestu k obema básníkum. A jaké prekvapení! Byl to jen ponekud knižne upravený rozhovor, který
oba s Lefevrem, ci lépe receno, pred Lefevrem spolu vedli.
Jeho pamet zachovala dokonce se stenografickou verností i jednotlivé výra'Z'ý. Tak vznikla první kniha tohoto kritika a jest
jedním z tech del, jež zahajují úspešnou literární kariéru. Zde
poprvé se ukázala ona schopnost postaviti interview zcela do
služeb y'lastnÍ osobnosti.
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prání mnohdy jen zdánlive a mnohdy dokonce v pravém opaku.
na pr. sny hrozné, tisnivé. V tomto prípade sen naopak predvádí pouze uskutecnení
predstav strachu a úzkosti.
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sny.

Vyznacili jsme v »Pritomnosti«
již nekolikráte
své kritické
stanovisko
k psychoanalyse, prijímajíce,
cím dovedla obohatiti
psychologii,
a odmítajíce
její
výstrelky.
Tento
clánek
velmi
prehledne
informuje
o tom, jak se psychoanalysa staví k jednomu
ze svých nejvetších problému:
výkladu snu.
Otiskujeme
jej z dllvodtl informativních,
nebot ceské ctenárstvo
má býti pouceno
o tomto hnutí, které po celém svctc našlo
nadšené vyznavace.
Jsme daleci toho stotožnovati se se všemi jeho vývooy. Freudtlv
výklad snu nevycerpává celou otázku. Je ještc mnoho jiných zpusobtt, jak vznikají sny.
Celá rada autortl urcité epochy snažila se vyložiti sen jakožto
chaotický, nesporádaný
výplod mozku bez jakéhokoliv
smyslu.
P~ychoanalytická
badání
však prokázala,
že sen je hrubou
formou myšlení, jež sice podléhá zvláštnímu mechanismu, která
však ve svém významu naprosto vymezeném muže býti výkladem
preložena do reci všem srozumitelné.
Myšlenka snu liší se od
obycejné, vedomé myšlenky podstatným
faktem, že místo zarazování duševních obraztl do rámce logických predstav, sdružuje
tytd jedinc podle citu, aniž by se starala o pojem» já« a l>ne-já«,
o pravdepodobnost,
souvislost a príciny. Ostatne myšlenka snu
neosvobozuje
se od konkretních
obrazu, od [1redstav bezprostredne smysly vyvolaných
a pametí podržených.
Sen nedosahuje abstraktnosti
ideje: není nicím jiným než obrazem .radou obraztl cisté Zlrakové povahy. Je tedy jakousi neusporádanou duševní cinnostÍ. Prece však bývá tento primitivní výraz
inspirován
predcházejícím
dením abstraktní
povahy, které ve
stavu bdelém prodelal
duch snícího a jež zanechalo v ncm
jistý dojem. A vzhledem k této abstraktnosti
nabývá sen symbolické ceny. Antika velmi dobre pochopila tuto stránku sníi,
prece však prikládala mu význam proroctvÍ. Lec Freud dokazuje,
že-v takovém prípade jde spíše jen o vyplnené prání. Ostatne je!
tato pravda. kterou musela psychoanalysa
zastávati
proti odpurcum tolika argumenty, pochopena zdravým lidským rozumem,
a v bežné mluve jsou co sny oznacovány predstavy vytoužených
ideálu, nedosažitelných
cílu; mluví se o »snech a budoucnosti«,
ríká se, že ten ci onen "pokládá své sny za skutecnost« atd. Ve
skutecnosti
není sen podle své povahy nicím jiným než spontánní cinností obrazotvornosti,
která nám, není-li rozum zamestnán, predvádí chimerické vise našich splnených tužeb. Každý
z nás se zajisté videl, zejména v clobe svého mládí, v minutách
klidu a duševního prímerí, kdy duch opustíl logický beh myšlent.k. hrdinou obdivuhodných
dobrodružství,
v nichž uskutecnila
se naše pránÍ. V oncch okamžicích jsme plnc tím, cím v hloubi
srdcí si být prejeme, a ctyri cásti kola štesteny: zdraví, láska,
moc a bohabtví jsou mcrítkem našich tužeb. Zde dochází naše
skutecné "já« svého výrazu a uspokojení:
»husa sní o kukurici, vepr o žaludech«. praví nemecké príslovÍ. Taková domnelá
splnení nejsou nikterak pouhou neužitecnou hrou fantasie. J SOli
• nutným odpocinkem po bolestném napctí našich snah a tužeb;
jako spánek pro delníka, tak jsou i sny útocištem, kde clovek se
zotaví z horecky boje, kde obnoví se síly k životním námahám.
Ve snech dctí se zhusta vyskytuje
totO': O'bdržení vytoužené
hracky, uskutecncní žádané procházky atd. - Vždy, když prání
predcházejících
dnu není skutecností vyhoveno, prináší sen útechou svá klamná splnenÍ. Nordenskjbld
sdeluje v popisu svých
arktických
výzkumných cest, jak duležitou úlohu hrály u jeho
vyhladovelého
mužstva sny o jídle.
Tento smysl snu je ostre kritisován
práve odpurci psychoanalysy. Namítají,
že sen dospelého cloveka uskutecnuje
jeho

Zkoumáme-li
však nekteré zdánlivé absurdní sny ve snaze
nalézti v nich smysl, ukáže se tento casto bez zvláštních ohtí;.i:
staré paní se zdá, že získala pri olympických hrách mistrovství
rychléh~ behu a že množství nadšencll ji oslavnje. Ukáže se,
že stará paní onemocneb
a seslábla pomernc velmi rychle a že
trpí ztrátou své drívejší
pohyblivosti.
Pak sen nabude ihned
urcitého smyslu. Je výrazem prání, pi"epjatého, dctinského, neúmerného. V jiných pHpadech jde o prání podvedomé: mladá,
chudá dívka sní o tom, že jej í bohatá teta podnikla dalekou cestu
a obdarovala ji pred tím cenným darem. Vedome to dcvce si
nikdy neprizná, že touží po dcdictví bohaté tety a její ceste na
onc"n svet. Casto jde o nejaké b.ývalé, vcdomím zapomenuté
prání, zastrené již zcela protiklaunými
pocity, jež se postupnc
vyvinuly;
tak se matce zdá, že zabila svého milovaného syna
železnou tycí, ponevadž se chtela ve svém tehotenství zbaviti
plodu. V jiných prípadech
vyskytují
se skutecné predstavy
úzkosti, ale vždy prináší sen urcité zmírnení obávaných událostí: rozloucení není tak horké, smrt je méne bolestn{l, pozbytí
majetku ne naprosté. Prvek prání vystupuje zde jen ve formc
tohoto zmímcní, pres to však spocívá právc v tom zvlášt.
nost snu.
Stává ,e casto, že ve snu bez nejmenšího pocitu hanby provádíme nejstrašnejší
zlociny: krvesmilné sny hývají castejší než
se predpokládá
ale vetšinoll jsou tím více symbolicky zahaleny, cím více odpovídají potlacenélllu prání: to je následek
mechanismu censury.
Civilisace a nutnosti sociálního života vypcstovaly v clovcku
vedle smyslné instinktivní
stránky povahy s jejími bezprostredními ž~dostivostmi i zvyky zdánlivého sebeovládání, nutné pokry.
tectvÍ. Tento zvyk se stal více ci méne automaticky
a neuvedomele jakousi prirozeností;
a vstupuje cástecne i ve snu
v cinnost. Dovoluje prání spolecnosti nerlovolené, ale jen ve
zcela vzdáleném symbolickém
uskutecnení,
jež na prvý pohled
se zdá nesrozumitelným.
Nejcasteji
je tomu tak u snu souvisejících se sexualitou.
Takové zdánlive nesrozumitelné
sny pricházejí zejména u dospelých mužt!, a práve proto bývá dokazováno, že sen nemá žádného smyslu. V pravde predstavují
symbolickou formu výrazu,
jež musí být vhodne vyložena, a prvky, z nichž pozllstávají, mají
s vecmi, které ve skutecnosti predstavuj í, jen citovou souvislost,
která je zhusta i samotnému
snícím\l podivna. Ve st<1Jroveku
radil Artemidoros,
že má-li být sen správne vyložen, je nutno
vmysliti se do povahy a situace snícího, aby mohlo být stanoveno, k jaké myšlence ci tužbe se sen vztahujc. Muži se na
príklad zd;í, že jest oden bílou tunikou. Má-Ji dotycný potrebné
schopnosti. pak mllže bílá tunika znamenat povolání právníkaucence; je-li ncmocen, pak predstavuje
rubáš atd.
Freud znovu prijal tuto metodu, ovšem podrobil ji velmi pod.
statným zmenám, které usnadiíují a rozširují její upotrcbitelnost.
A sice: snící clovek jest tázán, nac ho upomín;l urcitý prvek
sml v bezprostrední
myšlenkové souvislosti. Takovým zpllsobcm
je citový smysl prvku osamostatncn,
a aby hyl stanovcn smysl
snu, je nutno citové hodnoty takto objevené t'ik seraditi, ŽO
znamenají splnení ncjakého práni - vcdomého ci podveJomého,
prítomného nebo bývalého.
Jednomu muži se zdá toto: vielí na Place de I'Alma Irtlzné
cleuy své rodiny. mezi nimi i svou neter a spráte1cného dustojníka. Spolecnost aranžuje nejakou hru. Neter utíká, pronásledována dtlstojníkem.
Muž by se rád zúcastnil hry, lec neodvažuje
se; vidí, že jeho neter, dustojník i on sám mají stejné odznaky
na levé strane prsou. Neter a dtrstojník zmizí ve vchodu podzemní dráhy. Brzy potom vybehne neter sama; muž pochopil,
že unikla pronásledování
dllstojníka.
Bere ji za ruku a táhne
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s ~ebou. Prišli k podivné budovc a vystoupili rychle po schodech;
nahore pátrali s okna, co se stalo s di'tstojníkem. V tom okamžiku zpozoroval muž za sebou vousatého muže, jeho prítomnost mu byla velmi nepríjemná.
Bez bližšího komentáre
je tento sen tcžko srozumitelný.
Je
sice zrejmo prání, odlouciti neter od di'lstojníka, ale chybí jakýkoliv podklad. Je nejlépe zeptati se po associaci myšlenek.
Co se týce Place dl" l'Alma, tu priznává I11UŽ, že byl pohoršen
neporádkem. do jakého toto námcstí opravnými pracemi uvedeno. (Idea ncc~ho, co je proti porádku.) O :;vé neteri vypravuje,
že je velmi sympatick)'m dcvcetem a má mnoho dobrých vlastností, jaké by si prál u své budoucí ženy. (Sexuelní pritahování
a približování.)
O dustojníku se vyjádril, že má k ncmu nevysvetlitelný, neoduvodnený odpor; pripojil, že dusto,jník se pravdepodobne bude ucházet o jeho neter. (~eprátelství,
rivalita, žárlivost.)
O odznacích prohlásil pacient, že byly pripevneny na levé stranc prsou, ve výši srdce: jde tedy zrejme o s.rdecní záležitost
mezi jeho neterí, dustojníkem
a jím samým. Je jisto, že podobná
situace má v sobe ncco mimorádného,
neusporádaného,
jako
opravné práce na Place de l'Alma. Urcitý stud mu br.ání úcastniti se hry. Podzemní dráha .vyvolává v nem predstavu
zmateného množství, nemorálnost
nekterých
dvoj ic; je to tmavá
podzemní díra (souvislost
hrube sexuální).
Sestoupení
dívky
s dustojníkem do podzemí je symbolickou realisaci úzkosti - ale
splneni prání se dostaví v pokracování snu: dustojník zmizí, a
muž odchází sám se svou neterí. Nesestupují
už do tmy podzemí, ale vystupuj í do výše, do svetla; težké oddychování pri
výstupu schodu, otrásání se stupnu - má pravdepodobne
sexuálni
význam. Tážeme se dále: »j akou predstavu ve vás vyvolal onen
vousatý muž«? Odpoved
zní: Predstavu
jednoho nesnesitelného poddustojníka,
který se do všeho míchal a vše chtel vedet.«
(Snaha zachování tajemství - strach pred odhalením.) Na konecnou otázku, jak si vysvetluje,
že vousatý muž stál ve snu
tesne za ním, odpovídá pacient: »Pri psychoanalytických
sezeních stojíte vždy za mnou, a nosíte rovnež plnovous.«
Sen byl tedy výrazem rozmrzení, že musel analysujícímu
lékari prozraditi svou lásku k neterL

•

Rozluštiti symbolismus
snu Je casto i po zj ištení associaee
myšlenek velmi obtižno. Tak zdá se mladému muži, že se ubírá
k nádraží d'Orsay a tam náhle konstatuje,
že nádraží je úplne
zmeneno. Podobá se spíš~ benátskému
paláci.
Je nutno dríve zj istit, že mladá dívka, s níž se mladík chce
zasnoubit, bydlí v sousedství nádraží a že benátský palác mu
utkvel v pameti z jakési milostné povídky, abychom pochopili,
že mladý muž touží po dívce vreleji než si sám priznává. Jelikož
velmi casto myšlenky snu jsou v odporu s jakoukoliv pravdepodobností, dochází zhusta ke zvráceným situacím;
muž bývá
ve snu ženou, 'tarec dítetem atd. Nekdy je takové zvrácení naprosté: chudákovi se zdá, že udeluje boháci almužnu. Podobne
rozvíjel se sen jednoho našeho pacienta:
»Kdosi mi daroval
cenný prívesek se slovy: »Má cenu 240 franku, na smenku však
zan dostane 250 franku.« Associace jsou následující:
Dárce je
jeden z m)'eh známých; když jsem jej mel posledne potkati,
vyhnul jsem se mu. Yzpomínám na knihu Rainhornovu o psycho_.
analyse. Freud znací »Ami« (zámena s nemeckým »Freund«).
V cizine seznámil jsem se ~ Nemcem, který nemohl snésti
muže bez kníru - shledával je zženštilými. Muž mého snu mel
velmi silný knír. Prívesek:
Sedící Budha. Antikvity. Volný život
bez materielních starostí. Myslím na' prívesek, predstavující
Na··
poleonovu hlavu, dárek k prvnímu prijímání.
Muj strýc me!
prívesek zlatý. Sperk. Zastavárna.
240. Myslím na 24, dvojnásobnou 12, pak na císlo 6, symbol zkoušky. Svatý František
z Assisi a chudoba.
Asketové.
Tibetský Lama.
250 franki'l.
Myslím na španelskou hodnotu:
50 duros, p:lk na prostitutku,

31. proslllce 1925.

kteréž jeden cizinec tuto cástku dluhoval. Byla založena velmi
eroticky. Byl bych ji rád poznal. Podobala se infantcc N.
Tyto associace umožnují následující výklad: Je jasno, že jde
o peníze (materielní starosti, šperky, pi'ljcovna, chudoba, duros,
smenka). Toho dne snu mel pacient zaplatit lékari 250 frankll
honoráre. Ve snu prevrátil
situaci tak, že on sám zmínenou
cástku obdržel. Dárce jej však upamatoval
na léka.re-psychoanalytika, jenž má knír (kdežto on sám je hla.dce oholen). Prál
by si, aby lékar s ním zacházel jako s prítelem, odtud omyl ve
jméne Freuc1-Freund. Dále ocekává od lécení dosažení mužství
a potence, jež mu chybí (prívesek, knír, Napoleon, zlato, askese
a prostituce, první prijímání atd.). Doufá, že askfsí (c. 6, 240)
dosáhne sexuelních pociti'l (250); možná, že se domnívá, že nehude nucen zaplatit celou dlužnou cástku. Proto by se rád lékari
vyhnul, jak se vyhýbal na ulici. Konecným cílem je pro neho
poznání
sexuelnÍ<..h požitku;
a sice se ženou, jež se podobá
infantce, lcrálovne, t. j. - podle psychoanalysou
používaného
symbolismu - matce; jde zde o t. zv. Odipuv komplex.
Duležitou zvláštností
této symbolické
formy výrazu, na niž
nemiUeme klásti dosti durazu, je naddeterminace.
Nelze nám už
podávati podrobné príklady, jen zhruba uvedeme sen trieetipctiletého muže:
»Byl jsem na terase vysokého domu obklopeného
stromy;
terasa nemela zábradlí a mne se zmocnovala úzkost. Tu prišel
ctec, priblížil se ke kraji a zrítil se do hlubiny. Nepocítil jsem
žádného smutku, a jelikož se podlah~ pocala náhle rozestupovat,
zavolal jsem svoji matku, a sebravše neco cenných vecí, zejména stolní príbory, dali jsme se na útek.«
Associace myšlenek dokazuje, že sen muže mít dva paJl"allelní
významy.
Bud jde o reminiscenci
dávno zapomenutého
detského citu: žárlivost dítete, že láska matky patrí i otci, a snaha,
získati tuto lásku výhradne pro sebe; prání potenee (stromy
dum presahující)
s poznáním obtíží vítezství
(pocit úzkosti).
Díte chce samo utéci s matkou-kojnou
(stolní náciní). - Nebo
je otec symbolem
psychoanalytika.
Pacient, vyšetrovaný
pro
nervové poruchy, chce znovu nabýt svojí potenee (být na vysoké terasse) a obejíti se již bez lékare (pád otce do hlubiny).
Matka je zde versí pacientovy ženy, který myslí na výlohy s lékarským ošetrováním spojené a na to, že by bylo lépe vydati je
se ženou spolecne a príjemnej i.
V analyse sni'l velmi casto nacházíme rivalitu k silnejšímu
odpurci, jehož prototypem k detství je otec. Adler vidí ve všech
takovýchto
snech projev vule k moci. Není težko uznávati
s Freudem jejich vztah k sexualite. Podáváme
nekolik typických snu mužských.
1. Jdu po široké uHcL Predejdu
Herriota,
ubírajícího
se
tým že smerem, ale vtiacuji klobouk hluboko do cela, abych se
vyhnul pozdravu.
II. Otec, matka a díte se koupají v basinu: díte pouští lodku,
jejíž
plachty se stejnomerne
nadouvají;
otci to velmi imponuje.
III. Jsem v prístavu X na malé lodi. Ale jsem odhodlán pr~stoupiti na nejvetší, nejsilnejší 10rT a podniknouti cestu po mJri.
IV. Byl jsem slaveným houslistou a chtel jsem porádati koncert; matka prinesla mi housle.
V. Zdálo se mi o králi, hrdinovi dramatu, den pred tím v divadle shlédnutého.
Král byl zastrelen
svým bratrem
tremi
ranami z pistole a klesl s úsmevem: snil jsem, že jsem královým synem, že nastoupím na trun a že musím se nauciti jízde
na koni - cehož jsem se obával. V tom vstoupila královna (jež
meútím
se stala královnou
anglickou) a zabránila mému nasednutí.
VI. Cetl jsem v casopise zprávu o úmrtí maršála F.
VII. Ludvík XVI. a Marie Antoinetta
byli popraveni. Byl
jsem prítomen poprave. Mel jsem však neurcitý pocit, že sním,
a že Ludvík XVI. je mým otcem.

Prítomnost
VIl r. Prichází ke mnc velmi hezká pokajská. Ydmi rád bych
5e jí priblížil, ale abávám se, abych neapoharšil majitele hatelu.
Odcházím k oknu a vidím ve výši nekalik ZeppeliníL Jeden
z nich se náhle preV'rátil a starý, halahlavý pán se pa hlave
rítil k zemi.
Sen muže tedy slaužiti k vysvctlení castO' Podvcdamých
duševních stavit Takt0 castO' abjevíme skrytau stísnenast
a prekážky, jež vetšinau sauvisí s balestnýmii
zážitky detství. Je
ji~t(l, že prítamné príhady se nás datýkají v té míre, s jakau
pllsabí rány, jež byly nám kdy živatem zasazeny. Studovati sen
je vždy velmi z"-jímavo, ale jen u neurotiku paskytuje sen jediné sen - klíc k vnitrním konfliktl,m
a jejich rozluštení.
Významy snll jsau dt"tležitou pomuckou psychaanalysy.
Prvky snll mahou býti vyvalány vedomými dajmy, predcházej ícími spánek; nekdy vnitrními, nckdy vncjšími pocity. Dala
by se mnoha ríci o cene snll v lékarství - ale zpllsob, jakým
scenarium sc buduje a adehrává, odhaluje naše psychalagické
vztahy.
Všeobecnc recena, je s('n pracesem, kterým padvedamí usiluje
dastati se na stejnou úrúveií s vedamím a proniknouti je. Casto
nám adhalí instinktivní
a primitivní stránku tahatO' padvedamí;
v jiných prípadech však ukáže jehO' vznešenau stránku. Tvarivá
ir,tuice v umcní a vcde mllže býti snem pavzbuzena, a: pak nabývá scn obdivuhodnéhO' charakteru,
takového, že naši predkavé
v nem spatrovali dar baží.
Zdá se, že padvedamí má urcitou schapnast pastrehu a aznamavání událastí, které razumu unikají: prata se casto stává, že
sen prinese prekvapující
proroctví. V dávných dabách snažili se
lidé abjeviti ve významu snL' právc tyto dary cisté intuice;
dnešní psyrhaanalysa
hledá v nich jediné pO'tlacené psychické
prvky, které vyvalávají
neurosu a psychasu. Ale paznání symholismu snu a O'bjevení všeabecne platné metady jehO' vysvetlení razšírí naši znalast lidské dušc až k hranicím, jež dnes
ještc ani nerazeznáváme.

Veda

a práce

l-Iorace Lantb:

Sliby vedy.
Prvatním
úcC!em vedy, jak my tamu razumíme, jest zkoumati prírodní fakta, zjistiti jejich vzájemné vztahy a seraditi
je pokud mažna v duslednau a pachapitelnou
saustavu. TotO'
úsilí jest pravau inspirací díla, jakO' jest úspech v tam znamer.itou admenau. Hmotné výsledky prijdou až patom, prijdau-li
ví'lbec, a castO' velmi neprímau cestau.
Obor umení a abar vedy jsau castO' pakládány za sabc cizí,
dakance pratikladné,
ale ve vyšším postupu vedeckého myšlení
jest casto· lTIpžno nalézti príbuznost.
V každém prípade mL,že
matematik prajeviti
tutO' umeleckou schapnost. Dabre udelaný
kus algebraického
razbaru
byl nekdy priravnáván
k hudební
skladbe. Snad se to zdá nepochopitelné
ti':m, kterí mají pauze
dajem spousty padivných
symbolí'l, ale ty nejsou a nic více
podobny myšlenkám, které leží za nimi, než jsou jakaby stejne
carodejnické
znaky symfonie padabny zvukum, které oznacují,
nebO' cití'lm, které vzbuzují.
A není nemístná analogie, která privedla nadšence k výrokL,m
o básnickém kouzlu díla Lagrangeova,
a masivní architekture

d klasické dokonalasti
l\1axwellova díla.
Gau~sových Pametí,
ZasvecencLlm jiných
vcd se nebude nedostávati
padobných
predstav. Siroký zájem verejnasti,
vyvolaný posledními abjevy
ve fysice, nelze pricítati nadeji v budoucí zisk, ackoli ten nepochybne prijde, nýbrž vnitrní kráse a novasti predstav, které
adhaluje.
Verím, že jest možno vcriti v tutO' stránku vedecké povahy
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a nestaveti pri tam astrý a snad i škodlivý pratiklad mezi cistou
a praktickou vedou. Nemluvím ani o ohromné df11ežitasti hmolných výhod pro naši dnešní civilisaci, které nám nastaly radau
vynálezí'l; byla by to nepactivé k vede samé, predstírati, že je
podcel1Ujeme. Nebat ten nejvíce praspcchárský
výsledek bývá
casto pladem dlauhých a trpelivých studií a zkoumání, vedených
podle prísnc vcdeckých metad. Musíme také uwati r1luhy, kterými jest cistá veda pavinavána
prltmy:;lu, popudy vycházyjíci
z nových prablémLl.
Ale snad nejdí'lležitejší
d\lsledky vzrltstající
k vedecké cinnosti naší daby byly na pali intelektuálním.
Autarita a veda
byly kdysi v razporu o záležitastcch
vedeckých. Zbrane byly
astré a spor krutý. Mužeme se radavati,
že jsau. tytO' spory
dnes již zastaralé;
jedna ,trana
se stala snášelivejší,
druhá
ménc útacná, a obe strauy prajevují snahu bráti ohled na ablasti
druhé strany.
Kouty, kde mL'žellle nyní hledati podezrení a nesváry, jsou
nyní rí'lzné; jsou spíše politické než duchovní. Zpllsab strízlivéhO' a presného razbaru, který se snaží vede(:ké badání prosaditi, není vždy príznivý spolecenským a hospodárským teariím,
které spacívají vctšinau
na citovém, byt i velmi prirazeném
základe. Myslím, že tu panuje jisté nemé neprátelství, které se
neodvažuje k otevrenému útoku, ale pohlíží chladne na vedeckau
práci, pokud nevede k úcelL,m zrejmé a bezprastrednc
praktické potreby.
Jest zde otevrenejší
zpí'lsah kritiky, kterému jsme vystaveni
a který nemllžeme prehlížeti, trebaže také spacívá na nepochapení pravé funkce vedy. Setkáváme se s ním na stranách, kde
uprímne hledáme ochranu a norazumení, a jest casto vyjadraván
s velikou silau i výmluvností.
TotO' bríme, jež nás tíží, jest
zklamání a rozc:1rování: castO' slyšíme a »bankrotu vedy«.
Zdá se, že byla rozhlášeno, že veda tu a tam pranesla sliby,
které pak nemohla vyplniti, že vzbudila nej isté, ale vábivé nadeje, které prinesly jen zklamání
Pripouštím,
že na vedu byly
casto kladeny výstrední a nemožné nároky, ale myslím, že tak
nikdy necinili praví vLldcové, kterí byli vždy nejskramnejší
ve
svých nárocích a ostražití
ve svých zámcrech.
Jest ovšem
pravda, že v nadšení, které pravazelo první sensacní razvaj maderníha prí'lmyslu. se doufalo v navé abdobí, v nemž bude stále
vzrí'lstati blahabyt, chudoba bude aspon zmírnena a zmenšena,
a náradnostní
razpory se uravnají.
Když se tytO' sny okamžite
nevyplnily, nastala nevyhnutelná
reakce, bl1žkavé byli svrženi
a vcda povšechnc upadla do jakéhasi pohrdání.
Stav, který jsem se pokusil popsati, vyjádril velmi prípadne
president \\'ilsan
temito slavy: »Ycda v nás probudila ducha
pakusného a opavržení k minulasti. Budí v nás víru v akamžité
zlepšení, nadeje v odkrytí všelékí'l, dí'lvcru v úspech každé navé
veci.
ebál bych se niceho více než zkázy, která by vzešla jakO'
dLls1edek revaluce podrobené a vedené v duchu vedeckém. Veda
nezmenila
povahu spolecnosti,
neusnadnila
chápání dej in ani
zlepšení lidské povahy. Získala nám velkou svobodu v hmotném
svete, osvobození ad poverecného strachu a ad charob, volnast
používati prírody jako služky; ale neosvobodila
nás od nás
samotných.«
Má ta tón trpkého zklamání, ale tf\žeme se, proc by mela
veda, jak my jí rozumíme, býti cinena adpovednau za pád nadejí, k nimž nemohla nikdy dáti souhlas? Její panství jest
ohromné, ale má mezeru.
Jem,'\že si delati nárokí'l na zlepšavání lidské povahy; mltže zmeniti akolí, rO'zmnažiti prameny
bahatství.
rozšíriti
duševní rozhled, ale nemuže se na ní po
Z:l ta, jak se
právu žádati, aby vzala na sebe zadpavednost
užívá jejích darel. Ta musí urciti jiné, a uznejme, vyšší obary.
Na príklad vcda lékarská
nám dala delší a zdravejší život;
není však odpovedna
za to, jak svého života užíváme. Snad
dala zvýšenou životnost darebákum
stejne jakO' spravedlivým,
ale proto nezavreme své nemocnice a nevyhubíme lékare.
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Pres kritiky, o ktel,jích jsem zde psal, muzeme ještc nésti
hlavy vzhuru - doufejme bcz domýšlivosti, ale s duvcrou, že
naše úsilí má své místo, a ne nejhorší, mezi lidskými cinnostmi, a že smcruje, trebaže casto nepredstavitelnými cestami,
k tomu, aby zlepšilo duševní, hmotný í estetický majetek sveta.
A v této dllvcre se mužeme tešiti, žc nebyla nikdy vcda tak
široce a nadšcnc pcstcna jako v soucasné dobc, s tak naprostou
vážností nebo se skvclejšÍmi úspechy.

v

Zivot
Rabindrallath

a instituce

Tagore:

Má škola.
Ind Tagore je v Evrope již delší
dobu znám jako básník a filosof. Ménc
znám je jako paedagog, který ve své
vlasti, Indii, pokusil se zríditi to, cemu
my zde na západe ríkáme prírodní
škola. Tento clánek, který vyšel v ka1kutském literárním mcsÍcníku, shrnuje
úmysly a zásady, jimiž je Tagore veden
jakožto reditel své školy. Ctouce jej,
vzpomínáme žive na roli, kterou hrál
Tolstoj ve svém národe.

Bylo !nI receno, že byste rádi slyšeli o výchovném
poslání, které jsem vzal na sehe, ale bude mi nesnadno
podati jasnou predstavu svého ústavu, který rostl postupne hehem posledních dvaceti let. S ním rostlo
moje vlastní myšlení a muj vlastní ideál v)'Chovy se
ujasnoval tak pomalu a tak prirozene, že jest mi nyní
nesnadno rozebrati jej a vyložiti vám.
První otázka, kterou asi všichni položíte, jest: co
mne nlltkalo venovati se výchove? Strávil jsem vetšinu
svého casu až do svého ctyricátého roku nebo ješte
déle literárními studiemi. Nikdy jsem netoužil zúcastniti se praktické práce, nebot jsem mcl v sobe zakorenené presvedcení, že nemám nadání. Snad znáte fakta,
nebo se mám zpovídati? Když mi bylo trináct let, prestal jsem choditi do školy. Nechci se tím vychloubati,
oznamuji vám to jen jako historické faktum.
Pokud jse'Jn byl nucen navštevovati školu, pocitoval
jsem to jako nesnesitelné trápení. Casto jsem pocítal
roky, které musí ubehnouti,
než dosáhnu svobody.
Moji starší bratrí prošli akademick)'m "zdeláním a byli
již cinni v živote, každ}' po svém zpusohu. Jak jsem
jim závidí val, když jsem po spešné snídani nalézal pred
vraty nevyhnuteln}r povoz, kter}' mne vezl do školy,
Jak jsem si prál, abych mohl nejak}'m kOllzeln)"'m zaríkáním preskociti zbývajících patnáct nebo dvacet let
a státi se náhle dospel)'m mužem. Pozdeji jsem POdlOpil, že to, co tehdy mne tížilo, hyl neprirozen}- nátlak
v}rchovného systému, kter)' všude prevládal.
Detské duše podléhají "livu velkého sveta, pro který
se zrodily. Jejich podvedomí jest cinné, stále hltá nejé:'.képoucení a s ním i poznává radost z vedení. Tato
citová vnímavost jejich pasivního ducha jim pomáhá,
aby bez jakéhokoli pocitu námahy ovládly jazyk, nejsložitejší a nejnesnadnejší
nástroj vyjadrování, plný
myšlenek, které nelze vyjádriti, a symboh\ které obsahují abstrakta. A 'svým prirozeným darem dohadu se
naucí významu slov, která my nedovedeme vysvetliti.
Ale práve! v tomto kritickém období se detský život
uvádí do výchovné továrny bezživotné, bezbarvé, odloucené od styku s vesmírem, uprostred holých bílých
sten zírajících na ne jako ocní dlllky mrtvoly. Dostali
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jsme ocl Boha dar radovati se ze sveta, ale tato radostná cinnost byla spoutána a uveznena, zkrocena n[lsilím
zyaným disciplina, která zabíjí citovost detské duše,
duše, která jest stále ciTá, neúnavná a horlivá v prijímání prvotního poznání od Matky prírody. Musili
jsme sedeti nepohnute jako mrtvá sbírka v nej?-kém
museu a byli jsme zasypáváni úkoly shllry, jako kvety
krupobitím.
Vzpíral jsem se, trebaže jsem byl mlád. Ovšem že
to hylo ošklivé od dítete - dítete z vážené rodiny!
Rodice si nevedeli rady s tímto zjevem.
Zkoušeli
všechny zpusoby premlouvání, násilné i jemné, až si
nade mnou zazoufali a nechali mne na pokoji. Mel
jsem sice velkou raclost ze své svobody, ale pocítil jsem
potr.ebu uciti se sám. Navykl jsem si hráti si sám na
ucitele, a nalézal j'sem v této hre potešení. Zmocnil
jsem se každé knihy, která mi prišla clo ruky, ne knihy
pro školu vybrané, kterým jsem nerozumcl, a vypll'1oval jsem mezery nepochopení svou vlastní predstavivostí. Možná, že v)'sledek hyl clocela jin)', než jaký zamýšlel autor, ale již sama ta c;nnost mela svou
zvláštní cenu.
V dvanácti letech jsem byl poprvé donucen uciti se
anglické reci. Pripustíte, že ani její výslovnost ani
skladba nejsou docela rozumné. 1\1 usi! jsem za to Z(lplatiti trestem, aniž jsem si jej ncjak zasloužil, vyjma,
že jsem se narodil nevedoucím.
Když k veceru pricházíval mLlj anglick), ucitel, s jak)'m strachem jsem jej ocekával! Ryl bych radeji šel
k matce, aby mi vypravovala pohádku, ale místo toho
jsem musil prinésti svt"lj sešit v nezajímav}',ch cern)'Ch
deskách, a kapitoly úloh, s' radami jednotliv)'ch slabik
s prí zvucnými znaménky jako vojáci s bajonety. Ucittli nikdy nemohu odpustiti. Ryl tak v)'stredne svedomitý! Chodil tvrdošíjnc každého vecera - zdálo se,
že nemel nikdy ve své rodinc ani nemoc ani úmrtí. A
také hyl tak nesmyslne presný! V zpomí nám si, jak mne
kouzlo hn'hy pritahovalo každého vecera na terasu
proti ceste; a v presnou chví li se ohjevil v záhyhu naš'l
cesty jeho deštník - neDot špatné pocasí .mu nikcly
nezabránilo prijíti.
Jednou jsem objevil v knihovne jednoho ze svých
bratrll výtisk Dickensova »Obchodu starožitnostmi«.
Vydržel 'jsem jej cel)' precísti, a za pomoci obrázkt"l,
doplnených mou vlastní obrazností jsem si ucinil jakousi predstavu príbehu. Takto hez pomoci ucitele, ale
docela jako se díte ucí, pouhým dohadováním jsem cetl
a cetl, a široké- ovzduší pestdch preclstav se tvorilo
v mé mysli.
.
To hyla zkušenost m}'ch vlastních detsk}-ch let, a
\'erím, že za velkou cást 'svého úspechu a s"é povesti
dekuji této casné svobode, které jsem n:J.byl neústupností.
Ve svém detství si vštepujeme úkoly pomocí celého
svého tela i duše, za cilosti a bdelosti všech smysltL
K dyž nás pošlou do školy, tu zavrou se pred oi1.ámi
dvere prirozeného poznávání; naše oci vidí písmena,
naše uši slyší abstraktní úkoly, a ne stálý proud mYšlené·k, který tvorí srdce prírody, nehot ucitelé se ve své
moudrosti domnívají, že tyto myšlenky jen rozptylují
a nevedou k žádnému velkému cíli.
Prijmeme-Ii pro sebe nejakou kázen, vyhýbáme se
jé:,kémukoli jednání, vyjma to, které jest n\ltné pro naše
úcely; a práve tuto úcelnost, která prísluší dospelým,
požadujeme od detí ve škole. l~íkáme: »Nikdy neztrácejte pozornost, všímejte si toho, co je pred vámi, co
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se vám poskytuje.« To se stává díteti mucením, protože to je proti zákontllTl prírody, a príroda, nejvetší ze
všech uciteh\ jest potírána pri každém kroku lidským
ucitelem, který verí v mechanické úkoly a ne v úkoly
životní, takže celý rozvoj detské duše jest nejen poškozen; ale i silne zkažen.
Jsem presvcdcen, že by deti mely h~·ti obklopeny
vecmi prírody, které mají svou v)'chovnou cenu. Jejim duším by melo býti dovoleno narážeti na nc a b),ti
prekvapenu vším, IC'O se dnes v živote deje. Nový zítrek
upoutá jejich pozornost nov~'mi deji života. To jest
'nejlepší metoda pro díte. Ale ve škole se deje jen to,
žt: každého dne v tuté.ž hodinu se prinese táž kniha a
vlévá se do neho. }eho pozornost není nikdy upoutána
prekvapujícími zmenami, které poskytuje ucení z prírody.
Jak rychle jest díte, ponechané samo sobe, 'scllopno
shírati fakta! Již v nejcasnejším detství je stále shledává; a i když. v oné dohe nechápe všechen jejich význam. prece jen má jeho podvedomá pamet tak ohromnou vnímavo ·t, že nic z toho, co projde jeho duší, ji
nikdy neopustí. Naše dospelá duše jest stále naplnena
vecmi, které si musíme porádati a s kterými máme co
ciniti. a vcci, které se dejí kolem nás, príchod jitra,
oslavovaný hudhou a kvcty, nezanechávají v nás žádného dojmu. Nedovolujeme jim toho, nehat naše duše
jEOll v pravdc preplncny. Proud úkdltl, kter)' neustále
plyne ze srdce prírody. se nás nedot)'ló; vyhí ráme si
z nich jen to. co jest užitecné. a ostatní odmítáme jako
nóádan-:. nebot 'Vyhledáváme
nejkratší cestu k úspcchu.
Deti neznají takového zmatku. Jim každ)' nový fakt
a každá nov;'l príhoda vnikne do duše. která jest vždy
otevrena, s bohatou pohostinností; a tímto prekypujícím. nerozlišujícím 'Prijímáním ;se ucí nespocetn)'m
vecem ve velmi krátké dobe, úžasné u porovnání s naší
vlastní pomalostí.
JejcltJležitcjším úkoltJnl života se
takto naucí, a co jest ješte podivuhodnejší. že vetšina
z toho j'sou abstraktní pravdy. Nedovedu si ani predstaviti. jak jest možno. ž,e díte mLHe rozumeti abstraktním l1lyšlenká'm pouh)'m dohadováním. ovládnouti ten
nejsložitejší organismus výrazu, náš jazyk, když jest
jeho duše tak nezralá.
Znaje neco o prírodní škole, kterou príroda poskytL:je všem sv)'m tvor tll11, vybral jsem príjemné místo
a \'yucoval jsem pod nekterým velkým košatým stromem. UciL jsem všemu, co jsem dovedl. Hrál jsem si
s detmi. Vecer jsem prednášel naše staré epické básne
a zpíval svoje vlastní zpevy. Spoléhal jsem na prítomnost ducha svobody ve vzduchu. Musil jsem bojovati
s uciteli, kterí mi pomáhali, kterí byli vvchován: v jiném okolí než bylo moje, kterí neverili ve svobodu.
kterí se domnívali, že jest pro hochy nevhodné býti
hochy.
Pak j'sem se pokoušel vytvoLti ovzduší kultury. Pozval jsem slavné umel'ce z mesta, aby žili ve škole, ponechával jsem jim volnost tvoriti vlastní dílo, a dovoloval jsem hochL'lm a devcattlm. aby k nemu prihlíždi,
meli-li k tomu náklonnost.
Totéž bylo s mým vlast-'
ním dílem. Celou tu dobu jsem skládal písne a básne, a
casto jsem kolem sebe seskup:! ucitele, aby zpívali a
cetl,i se mnou. Pak prišli naši hoši. a zpívali s sebou,
treba nepozváni, a naslouchali básním a písním prímo
ze 'srdce skladatelova. To pomáhalo vytvoriti ovzduší,
z nehož mohli cerpati neco nepozorovatelného, ale životného.
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Tady máme otevrenou krásu oblohy, a ruzná období
se rozvíjejí pred našima ocima ve vší nádhere svých
barev. Tím dllVern)'m stykem s prírodou jsme nabyli
príležitosti porádat: slavnosti. Když nám príroda posílá své poselství, musíme
uznati její mocnou sílu.
Když palibek dešte pronikal srdce okolních stromll,
byla by naprosto špatné a bezbožné, kdybychom se byli
chovali nevhodne zpusobne a venovali všechnu svou
pozornost matematice.
Obdabí deštllnám casto pr:neslo necekané osvobození od povinnosti. Nejaký hlas náhle prohlásil 's nebes: »Dnes máte svátek!« Podrobili jsme se rádi a divoce jsme se rozbehli. Takový cit se tak snadnO' znicí
zvykem, který se neohlíží na práva prírody a nenechává otevreny cesticky velkému svetu, aby si nalezl
své místO' v lidské duši. Nec1tlVeruji takovému barbarství.
Naše deti pocaly býti uEtecny souseclL'1m,rihne jim
pomáhaly a byly ve stálém styku s životem kolem sebe.
l\lely pesti ti svou vlastní svobodu, nejvetší možný dar
pro detsk)' život. Cílili jsme také k jinému druhu svobody, k svohode zájmu o všechno l:dstvo, k osvobození
od všeho rodového a n:1rodnostního pr,edsudku.
Jest dovolováno sklonum detí, jako podrostu v lese,
chýliti se k pr3Jchu a bahnu, k nemuž náležejí, a ne
pnouti se do výše, odkud mohou rozpínati své vetve
všemi smery. Proto zakrní jejich srdce. neschopné chápati jiné lidi, s odlišnými jazyky a zvyky. To jest prícinau, když naše dospívající duše toho vyžadují, že
tápáme jeden po druhém v temnote, že na sebe narážíme v nevedomosti, že trpíme nejhorší formou s'lepoty
tohoto veku. I mi's,ionári napomáhali tomuto zlu. Ve
jménu bratrství a v damýšlivosti své sektárské pýchy
vyvolávají neporozumení. To ciní stále ve svých ucebnicích a tím otravují duše detí. Nejhorší pouto nastává, když deti ztratí svóu svobodu zájmtl.
Pokoušel jseill s,e zachrániti deti od tak škodlivé metody odcizbvání jejich duší, která jest podporována
knihami, dejinami, zemepisem a úlohami plnými národnostních predsudkt1. Cinil jsem tak za pomaci prátel
ze západu. Na východe jest velmi mnoho trpkosti vúci
západním rasám, která jitrí v našich srdcích, a ve vlastních domovech jsme vychováváni v pocitech nenávisti.
Pokoušel jsem se zachrániti deti od toho: a titO' prátelé ze západu, se svým pochopením a liclským zájmem
a láskou, nám prokázali velkou službu.
Stavíme sVllj ústav na ideálu duševního spojenectví
všech ras. Chci je vystavet: za pomoci všech ras, a
když jsem byl v Evrope, obracel jsem se k temtO' velkým zemím, k jejich ucencL'1m,a byl jsem tak št3Jsten,
že jsem získal jejich prispení.
I oni prišli do tohoto
ústavu, který jest hmatne chud)', a opustili svá. vlastní
strediska ucení, aby stráv:!i rok nebo i více s námi a
pomáhali nám vybudovati jej>.
Nemám na mysli pouze universitu - to jest jen jeden z úkollt naší Visva-Bharati - a:le doufám, že z neho bude velké shromaždište jedinctl z,e všech zemí,
kterí verí v l:dskou duševní jednotu a kterí trpeli jejím nedos,tatkem, kterí chtejí ciniti pokání a vejíti
v lidský styk se svými sousedy. Jsou tací idealisti, a
když jsem ces-toval na západe, i v odlehl)'ch místech
mnoho neznámých [dí nev,elkéha významu si prálo
pripojiti se k tomuto dílu.
Když se sejdou rasy, jak se to stalo v dnešní dobe,
uemají na sebe pouze jen pohlížeti. Musí zde b),ti jakési pouto vztahu; jinak o sebe naráží.
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Naše v)'chova musí umožniti každému díteti, aby pochop:Io a umožnilo tento požadavek doby, ne aby jej
marilo naucením se zvyku ciniti rozdíly a podporováním národnostních predsudku. Ovš,em, že jsou prirozené rozdíly IV lidsk~'ch rasách, které se mu í zachovávati a bráti v úvahu, a pos'láním naší výchovy má
h),ti uskutecnení naší jeonoty, nehlede k temto rozdílum, odhalení pravdy ve zmatku jejích protikladu.
O to jsme se POkllS:ti ve Visva- Bharati. Naším úsilím bylo zahrnouti tento ideál jednoty do všech cinností našeho ústavu, jednak v)'chovných, jednak takov)'ch, jež ohsahují ruzné
druhy umeleckého výrazu,
jednak ve forme služby našim sousedum, ve snaze
znovuzríditi vesnick)' život. Protože jsem si prál, aby
tento ústav byl mezinárodní, pozval jsem sem velké
duchy ze západu. Odpovedeli srdecne a mnozí pr:šli na
stálo, spojiti s námi ruce a vystaveti místo, kde by lidé
všech národu a zemí nalezli 'Svt'ij pravý domov, aniž by
byli znepokojováni úspešnými [dmi, kterí se vždy bojí
idealismu, nebO' politicky mocnými, kterí vždy podezírají lidi, mající svobodu ducha.

31. prosmce 1925.

Sídlem polských kapsáHl (kterí jsou také vybranými exemplári svého cechu) je prý jedna kavárna na Grenadierstrasse.
Pred válkou byla eldorádem všech taškártl Paríž, a i dnes ješte
mají na Faubourg St. Martin své spolkové místnosti. V !zíme
to byl ješte prede dvema. lety »Café Cwadroni« na Piazza San
Silvestro, kde hrdinové »ceského okruhu« umístili svoji centrálu.
Tato trída lidí si velmi libuje v bezejmennosti a chová odpor
k jakýmkoliv prtlkazním listinám (mezi sebou se znají jen pod
prezdívkami) a prekonají-li prece tento odpor, pak jejich dokumenty jsou jiste kradené nebo falešné.
Jej ich pracovní metoda spocívá v tom, že dávaj í se do díla
vetšinou v peticlenných skupinách, jichž alespon dva clenové
jsou príslušnicemi krásného pohlaví (tyto »dámy« bývají velmi
elegantní a jsou nejcasteji ptlvodním povoláním artistky). Macl'arský žurnalista Georg Sipos mi vypravoval, že mezinárodní
padelatelé šeku, zatcení pred rokem v Berlíne, byli privedeni na
svou výnosnou myšlenku.padelaným šekem, který byl jednou
z prvních koristí jejich kapesních krádeží. Nemelo smyslu krást
padelané šeky - .z:acali tedy s vlastní výrobou.

II.

Nekolik typu: Jedním z nejzajímavejších kapsártl, se kterým
jsem se kdy setkal, byl anarchista lIermann. Hysterický krejcír,
jenž již v 16 letech se pokoušelo sebevraždu. Co osmnáctiletý
prišel do styku s anarchistickým hnutím. Tehdejším vudcem
Emil Szittya:
madarských anarchistu byl hrabe Ervín Bathanyi, mladý idealista, v Londýne prítel Kropotkini'tv, který veril, že jen anarchisInternacionála kapsáru.
mus muže spasiti lidstvo. Založil v Budapešti casopis »Sociální
Prekládáme tento zaj ímavý clánek
revoluce«, v nemž ostre napadal dnešní spolecensky rád. Odpomladého madarského spisovatele, který
vednost za podobné výpady prejímaly placené figury, a takovou
s oblibou pestuje zajímavá a exCJftická
figurou byl také Hermann. Byl uveznen. Bathanyi mu vyplácel
themata z oboru sociologie.
mesícne 200 Kc Hermann jich však vždycky pozbyl v kartách, které ve vezení hrál. Když po šestimesícní vazbe byl proPred válkou nebyh jsme již daleko toho, že humanismus, veda
pušten na svobodu, zmizel. Pri náhodném setkání se mnou poa státní ethika zbaví život veškerého rysu záhadnosti a že psychodotkl, že nynejší anarchistické hnutí je vlastne meštáckou záanalytikové budou predstírati, že vylécí každého zlocince z jeho
ležitostí. Jedine loupež je prý 'Úcinnou akcí proti dnešnímu státu.
c.horoby. Prozatím je tento cíl prece jen ješte dosti vzdálen, a
Na moji otázku. cím se tedy zabývá, vytáhl z kapsy noviny,
nebude bez zajímavosti trochu popsati zábavnou (ale škodlivou)
které psaly, že predstírá epileptické záchvaty a pri tom krade
cinnost nckolika kriminálních typu.
pri každé príležitosti. Tvrdil, že je dosud anarchistou, ale anarMamilescu praví ve svých memoirech, že kapsári jsou sice chistou dusledným, prenášejícím svoji ideologii do praktického
života. Mel velmi elegantní prítelkyni, jež se vcnovala témuž
nejinteligentnejšími, ale soucasne i nejzbabelejšími mezi všemi
povolání. Hermann byl casto zatcen a i nekolik týdntl veznen.
zlocinci. Tím prý se vysvetluje, že oni, jediní ze všech, mají
Propustili ho však vždycky na svobodu, tak zdarile hrál epilepmezinárodní organisaci. Není to ovšem žádný odborn}; svaz,
tického kleptomana. Ríkával: »Zlocinem je ITIítpríliš mnoho žiale je to skutecná, nezávazná internacionála. Príslušníci cechu
votní energie a nedovést ji využít a ovládnout.« Rozloucil se se
znají se ve všech zemích. Podporují se vzájemne proti moci
mnou slovy: »Hlec1'te,tot správný anarchismus!«
státu a spravedlnosti a ocitne-li se nekdo z nich za mrížemi,
jeho druhové nešetrí penezi, aby mu jejich obratní advokáti poGyulu Dicka jsem poznal v kavárne Cwadroni. Byl puvodne
mohli na svobodu.
artistou, vynálezcem známé varietní atrakce »malby z hadru«.
Dovedl ve trech minutách sestavit z nekolika pestrých hadríku
Kapsáre nejzrucncjší povcsti vyváží ~Iadarsko. Jejich hlavní
zdarilý portrét kohokoliv. Gyula byl pro svá nová a pekná cíštáb je v Budapešti, v jedné kavárne v Rombachove ulici, kde
mimo :le dává si dostavenícko výkvet všech darebáku, od podsla angažován varietními podniky prvého rádu - lákala jej však
yodníku až po tež k é z 10 cin c e. Na druhém míste ve vývíce dobrodružství. V Záhrebu seznámil se s tanecnicí, známou
ve svete temných existencí pod prezdívkou »lIary«. Jeho nová
vozu kapsártl stojí Ceskosloveasko. Nemectí kapsári jsou velmi
prítelkyne dokonale ovládala tolik jazyku, že mohla se vydávati
neohrabaní a zamení zpravidla velmi brzy své remeslo za vypcdle potreby za: Italku, Francouzku, Chorvatku ci Nemku, k ceslovené lupicství. Ani kapsári italští nevynikaj í dovedností; jemuž jí ovšem nescházely ani potrebné doklady. Mary byla všude,
jich temperament je jim závadou.
kamkoliv prišla, zahrnována velmi výnosnou prízní, ale šatila se
V žilách kapsáru koluje neklidná krev Ahasverova. Jsou stále
pres to uboze, ponevadž odevzdávala celý príjem svému milenci.
lIa c.estách, pri nichž první stanicí bývá obycejne Víden, kde se
scházejí v »Café Internationa1«. Druhou stanicí je Praha. »Ceský \' Ríme se ušlechtilý párek venoval záslužnému zamestnání pomáhati bohatým Rusum od zbytecných penez. Mary mela na
okruh« nestal se nadarmo konvencním slovem kriminalistiky.
starosti
ressort. informacní, Gyula provedení. Loni znepokojoCeši jsou nejnadanejšími kapsári kontinentu a Madari se pri
vali Nemecko, ale Gyu1a byl velmi brzy zatcen v Hamburku a
svých návštevách ucí od nich nejosvedcenejším trikum. Tretí
transportován do Rakouska, kdežto Mary se vrátila do It:tlie.
zastávkou je pak Berlín. Tam s oblibou vyhledávají cizinci velmi
K nesympatickým kapsárllm patrí Laczko Reiss. Je to nejzka.
navštevovanou kavárnu »Unter den Linden« a restaurant »Kindl«.
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žencjší individuum,
jaké jsem kdy potkal a samozre]me
macTarský príslušník. Sám o sobe vypravuje, že byl studentem, :lle
oloupil svoje rodice a uprchl do Paríže, kde se živil žebrutou
1'00 prectení
Manulescových
memoirtl jej
a drobnou krádeží.
zachvátila ctižádost, prekonal velkého mistra. Skutecne se mu
zdarilo nekQolik POkUSll, vypukla však válka a preložila pole jeho
pllsobnosti do Berlína, kde se stal naráz nadporucíkem.
V roce
1915 byl v Nemecku co madarský
nadporucík prijímán v nejlepší budoucnosti. V l\Iadarsku delal dívkám pochybné cnosti jakéhosi »impresaria« a byl nejaký cas i reditelem jakéhosi pokoutního podniku. Za macTarské revoluce vystupoval co bolševik.
Po pádu republiky rad potkáváme jej v Lipsku, Hamburku
a
Berlíne. Jeho posledním cinem bylo, že svedl mladou herecku,
dceru pocestného obchodníka kurivem, aby okradla svého otce
a uprchla pak do Mnichova. Laczko je jediným kapsárem, který
je vyloucen z cechu; je svými kolegy pokládán za denuncianta
a tvrdí se o ncm, že vedl policii v již zmínené záležitosti padelaných šeku. ze msty, že co zasvecenému
nebyla mu pachateli
udelena dostatecná provise.
V rade opravdu zajímavých
kapsárLl zaslouží zmínky i Ital
LopaciOo. Puvodne žurnalista, musel se svého povolání pro krá·
dež vzdáti. Za války pokoušel se znovu a prístup do meštácké
spolecnosti a delal pr0to vyzvedace. Polem jeho pllsobnosti byl
hrácský klub v Campione, kde scházeli se známí mezinárodní
politikové. Nicméne nezdarilo se mu stát se porádným clovekem
a tak pod vlivem Gyulovým se venoval výhradne kapsárství.
Neme: Stolz byl malírem-umelcem,
pozdeji oblíbencem poulicních devcátek a dnes je zlodejem. Jeho prátelé vypravují, že
kUJluje z uhadených
penez akcie, které mají mu ,umožnit návrat
ke ~.p()rádanému živott~ a umení, v nemž by rád vynikl.

III.
Nejzbabelejším
zlocincem
není kapsár, nýbrž prechovávac.
clovek si jcj inslillktivne predstavuje
co nechutného, lepkavého,
rudovlasého tvora.
N osingerwels
byl malým bezvýznamným
kouzelníkem-eska~llotérelll. Za války sloužil co šikovatel v Praze; povídá se o ncm,
že nebyl sice nikdy v zákopech, ale vynikal strašnou, neúprosnou
krutostí. Každý se ho bál a nejmenší ochoty bývaly mu draze
placeny. Takto získaný majetek byl základním kamenem jeho
pozdejšího špinavého zamestnání.
Nyní se zdržuje v Budapešti
a má prý nesmírné bohatství. Jeho žena tráví jaro vždy na Riviere. A on je skutecne rudovlasý.
l-eIVY je poáolmého puvodu. Zakládal po celém svete kocující divadelní spolecnosti posledního rádu.
Za války žil mezi
Paríží a Sv);cary. Dnes projíždí Ncmeckem a Rakouskem,
skupuje zlodejské koristi a vyváží je do Hollandska. Je to statný,
obtloustlý Rus. Výtcžek »obchodu« rozdeluje kavalírsky
svým
milenkám, kterých má nejméne dve ci tri.

IV.
Nelze odolati, abychom nenacrtli i obrázek právního zástupce
kapsáriL (l\1ísta pobytu a jméno nutno však bohužel zamlceti.)
Malý, tlustý, pohyblivý pán. Má ctyri sestry, které potrebují
hr1t:/jUpeni::z, nutno tedy vydCJávat. I jeho príbuzní jsou pekne
kulatí. Rád dobre jí, a dává prednost macTarské kuchyni. Je majitelem velké knihovny, sestávající výhradnc z erotických a masochistických knih. Kapsári jsou ~cho nejvýnosnejšími
Platí predem a zdal-í-li se nckterého z uich vysvobodit,
lována ješte zvláštní premie.

klienty.
je ude-
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Politika
Oto

Vochoc:

Žena a politika.
uverejnujeme
tuto úvahu váženého predáka strany pokrokové, ac se s ním rozcházíme v nekolika bodech. Pochybujeme
predne, že by vzrust klerikální strany byl do takové míry dílem ženským; zdá se nám, že
i to byla mužská záležitost. O podstate thematu pak, priznáváme
s politováním, máme
názor ponekud Iehkomyslnejší,
priklánejíce
se celkem k mínení Karle Capka, že následkem ženského volebního práva bývá obycejne
to, že muž má dva hlasy. Autor clánku má
nepochybne pravdu, praví-Ii, že k tomu, aby
se žena plne venovala politice, nesluí postrádati jistého rysu mužnosti. Bylo by ovšem
treba
ješte
rozhodnouti,
prejeme-li
si
mužných žen. Práve muži, kterí jsou si vedomi, jak jednostranné
jsou ty t. zv. mužské
vlastnosti, nechteli by za nic n3 svcte, aby
život byl ochuzen o t. zv. ciste ženské vlastnosti. l\1acdonald na pr. ostatnc vidí vygí
smysl ženské úcasti v politice práve v tom,
že žena do ní vnese práve svou ženskost a
ryze ženské zkušenosti, která mužum schází.

Vzrltst klerikálních hlaslt o 317.000 za pet let jde
hlayne liJ konto žen. Ženám dekují Kordac a Šrámel<, že mohli delat obtíže pri sestavování ministerst.va, že ovládají tri odbory, že byl klerikál poveren
tyorením vlády a že se nebude mluvit o rozluce církve
a státu.
Volily-li ženy zpátecnicky, je to dLtkaz jejich politické nevychovanosti, a nic tu nepomáhají v)Tmluvy, že
by volily jinak, kdyby dosavadní politika a její cinitelé
nebyli tak korupcní a reakcní. Na Morave pr)' klerikálum silne pomohl Franke sv)'mi husarskými kousky
v Hodoníne a Breclave. Celkem však volily dle své
schopnosti, a dávám za pravdu panu Capk;ovi, že jim
chybí politický horizont, ponevadž nemají smysl pro
abstrakce a trpí nedostatkem válecnického ducha. Že
by muži nechteli, aby se súcastnily politiky, jak tvrdí
paní Petrát10vá v dopise »Prítomnosti«,
je jiste ne"právné. Není jim to proste dáno, nemají pro politiku
bunky, leda vYjimecne.
Thema páne Capkovo je však velmi dLtležité, a diyím se, že e o nem nyní po volbách nepíše více.
Vždyt sám fakt, že ze vzrltstu klerikálních t. j. hlavne
ženských hlaslt dostal arcibiskup odvahu, stací aby se
každ), Cech zamyslil. Kordac na rychlo si zajel dOlRíma pro instrukce a promyslit i prozkoumat s kardinály situaci, která se rozvila do netušené síly a krásy.
Ale nepochopitelné jest, že naši verejnost tato - jak
si dovoluji soudit - nejpalcivejší otázka dneška ani
nevzrušila. Nepátrá se po prícinách, proc klerikální
strana mLtže jásat a pripravovat se na doby až bude
ješte silnejší, až její vliv ve vláde, pocet ministerstev' a
strach z nich ješte více vzroste a mnozí ministerští
úredníci budou ješte více premítat a pocítat na knoflíkách, není-li klerikální strana prece ta nejlepší?
Strany i t. zv. pokrokové se hašterí mezi sebou, nechystají se jak klerikálLtm podrazit nohy a vrátit je do
posic, které jim vždy budou poskytovat lidé zaostalí.
Fakt rímského vítezství nevzrušil ani muže ani ženy.
Jedna z neúnavných pracovnic za práva žen tvrdí, že
na ženy mají nejvetší vliv zase ženy. Mnoho žen jí to
na schuzích reklo. Možná, že je to pravda, stálo by
jiste za pokus organisovat v jistém okrsku t.akovou
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práci do príštích voleb. At to ženy zkusí, ne však jednotlive, n:)Tbržsystematicky, at hlásají svým družkám,
C'0nám všem má h)"t drahé. Která, strana uciní takový
pokus?
Otázka však zní: proc nešly ženy dosud do politiky
ci proc jich jde tak málo? Pí, Petránová nemá pravdu,
že muži brání ženám, aby šly do verejnosti. Ženám se
proste nechce. Z mých synu byl nejstarší politikem,
když mu bylo osm let. Když si jednou spolecn'0st
:nl~ŽLInemohla vzpomenout na jméno politika, on nám
je jmenoval. A prece jsme mu d'0ma bránili císt »Cas«.
Druh)' nechtelo politice ani slyš,et a marne jsme ji do
neho vtloukali. Tretí má pro ni od detst\'Í plný zájem.
Ženy jsou tím druh)Tm. Nutte je, premlouvejte, PU'ucujte, bavte se s nimi, všechno je marno. Není-li
v nich trochu muž s tví, marne je na politiky vychováváte. Je-li v nich však pro politiku smysl a energie
bít se za své presvedcení, nikdo jim nezabrání.
Cetl jsem kdysi ucenou nemeckou knihu, dokazující
smíšení pohlavních znakú u mužLl a žen. Jsou prý
rídké v~'jimky, kde žena je napr'0sto ryzí ženou a naopak. Hermafroditism
není prý vzácn'0stí. Naopak.
Ovšem casto jsou pr)' telesné príznaky nepatrné a jen
odborníkum zrejmé. Jiste je nápadno, že je tak málo
žen politicky cinn)Tch, když je na pr. literátek množství. Nejsou rídké výjimky, kdy jsou ženy skutecne
energickými, útocnými p'0litiky, do jisté míry podobne
abnormální zjevy, a lelze z toho odvoditi, že ženy nebudou nikdy politiky ve stylu mužú? Politika vyžaduje boje casto neurvalého, a to je proti ženské pri:-ozenosti. Že je nutno rvát se o ústavu zuby nehty, že
je nutno zamezit. aby klerikálové nedostali ministerstvo vyucování, že je nevyhnutelno obetovat všechno,
i ,existenci vlastních mládat, aby republika byla zachov[tna a to práve pro ta mládata, to ženy sice dovedou
pochopit, ale jít pro to s ohniv'0u chutí a odvahou do
boje, f;>0v,zbuzovat své muže a syny, nezdržovat je r6zumovyml rozklady, nevpadat jim vzad sv)'mi momk,,t.;Ji radami, co tomu rekne úrad, postup, kariera, to
zeny nedU'vedou. f\ prece by byly citelne uraženy,
kdyby se nekdo odvážil '0cenit je jako mál'0 intelige~tní, ponevadŽ' zdržují na pr. muže, aby vystoupil
z clrkye, a?ebo ponevadž z vlíc než 95 % jim bylo zcela
lltostejno, jak chtela na pr. koalice znásilnit hlasovací
právo.
Postavit se v bojovn,)' šik, jít na ulici, nebát se dLIsledkLI stávky i když je o existenci, snášet hlad, zimu,
tG dovedou jen ženy nižších tríd, delnice rukou, ne
sJ1.adprot'0, že by byly prístupny abstraktním pojmúm,
alve?ají se unášet proudem, mají silný pocit solidarity,
vedl, ze v množství je síla a ž,e si soudruzi již dovedli
111nohovynutit. Prostá žena verí SV)'m mUŽLun a VLldcLun, inteligentní neverí a verí-li, príliš pocítá.
J\ tady je koren zla. Hmota zvítezila u našich i t.
zv. vzdelaných žen nad ideály. Snad je to tisíciletý
zvyk, v)'chova minulých vekLI, snad je to prirozená
jemnost, jež je vrozena pravé, cisté žene (vždyt i nám
l11UZLlm
je casto velmi nepríjemno pouštet se do boj LI
s protivník,em, o jehož nízkosti jsme presvedceni) ale
predevším je to sklon k rodinnému, domácímu štestí,
záliba v útulnosti hytu vypestovaného
vlastní pílí,
v žvatlání detí a v tisícerých libLlstkách, jež moderní
život prináší, aby vyplnily den príjemneji a rozkošneji
než studie o ústave, státu, referendu a p., jmenovite
v pocátcích ucení tak hr0'zne málo zábavných vecí.
Ostatne kolobeh moderního života, nával požadavku,

31. prOSInce 1925.

stál)' shon a spech vadí snad· ješte víc prohloubení politického vedení a nabytí aspo11 základních názorll,
r~ež vrozená nechut, a tak se setkáváme u vetšiny žen
s p0'litickou negramotností,
která je pr'0ste úžasná.
Bud neznají ani abecedu anebo mají stranické .klapky
t2.k úzké, že je jich až líto. Žádejte pak na nich argumenty, že je treba na pr. pU'kroku! Vždyt v Praze prý
žije množství vykladacek karet, a jejich návštevnice
- elegantní dámy ...
Co delat? Jsou-11 - jak lze snad soudit - ženy od
prírody méne prizpLlsobeny verejné cinnosti (možná
že s tímto problémem s0'uvisí i nedávné vynálezy Rusa
1\ I anoilova. potvrzené
francouzskými ucenci, o rLlzných
chemických reakcích ženského tela, jak se a tom noviny l,etmo zmínily), nejsou-li prizpus'0beny cinnosti,
vyžadující bojovného napetí sil, jsou-li, at vzdelané ci
nevzdelané, ovládány predevším hmotou, touhou po
klidu a hlavne láskou k mlácfatúm, bude boj težký a
zdlouhavý. Snad se po stu letech ukáže, že se stala
chyba a hlasovací právo se jim zase vtezme, ale do té
doby bude prece j,en treba delat aspon to, co delají
komunisté, klerikálové a socialisté, t. j. strany hmotn)'ch zájmll. Ukazovat ženám, že zab)'vat se politikou
znamená t a k é pecovat o pozemské blaho cili o t. zv.
zlepšení existence. Snad se potom i ženy »vzmuží«.
Nebude to sice ani potom tak naprosté odevzdání se
zápasu, tak vycerpávající i bezohledné jako u mUZLl,
ale jiste že mnohá žena vykoná veliký kus práce i na
poli politiky.
ti muži, kterí vážne pochybují, že z žen budoy
ofensivní bojovnice, verí, že se ženy dají poucit
o agrárnících, že jsou nejhorší stranou, ponevadž z dLI,"OdLIhamižn)'ch a volebních zvyšují cla na obilí a
zdražují mlácratLl111výživu. Pro tuto politiku se dá
každá žena zlákat. Také na pr. kaleidoskop korupcních obrázku z »politiky« cs!. socialistll by na ne dobre pusohil, nebo jak biskupové a preláti si nemohou
navyknout žíti po príkladu »pána našeho, jenž chud)'
jel na oslici -«.
K takovému poucovámí polovice našich volicú je
treha muž n Ý c h žen. Máme je? Zajisté, ale jak malounko, ješte míl1 než mužt"1. Jak n10hla ríci na pr.
pí. Purkynová na schúzi v Hradci Král., že Locarno
nemá významu! A to je snad žena politidq vzdelaná. Kdykoliv o t'0mto našem velmi citelném ned'0statku premýšlím, vzpomínám na Lili Braunovou, nemeckou socialistku, dceru pruskéhU' junkera, generála,
která zavrhla vše, co ji pojilo s tak zv. velkým svetem,
a šl:, se; rvát - za právo slab)'ch.
jí se stranictví a
politika zhnusily, ale prece dala príklad, co dov,ede
žena siln)Th nerVLI. Meli jsme takovou Cešku? ;\ proc
ne? Proc nevyrostla ceské politice žena tak silná, jako
hyly na pr. literátky Nemcová, Svetlá, N ováková a j.?
Trebas mnohé i pokrokové strany nedávají ženy rády
na kandidátky, prece talenty by se nedaly potlacit a
prodraly by se. Ale - nejdrív hy se musely narodit.
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Poznámky
Fašistická moudrost. Národní demoracie utrpela volhami nervový otres, který se jeví v prvé rade znacn)'m
poklesem víry ve vehlas moudrosti dra K. Kramáre.
Na sjezdu mladé generace strany proj'evila se otevrená
kritika jeho vudcovských ideálu: volby ukázaly, pravilo se, že hesla všestavovská, integrálního naciona-
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lismu a všeslovanství zklamala; s tímto štítem jsme
neprišli z voleb, na tomto štíte jsme byli prineseni,
zle pobiti. Jsou živly v národní demokraó, které vrele
doporucují modernejší orientaci. Symbolem této modernejší orientace stalo se jméno inž. Dvorácka, nového ministra obchodu. Bude zajímavo sledovati boj
techto dvou or;entací. Zejména zajímavo bude pozorovati, jakým zpusobem postaví se inž. Dvorácek
k otázce uznání Ruska. Má živé styky s prumyslO'vými
kruhy, jejichž zájem na uznání Ruska" byl v poslední
dobe tak žive dokumentován v Moravské Ostrave 'a
na banketu sovetského vyslanectví, kde se celní zástupci výrobního sveta objevili v plné paráde a s tváremi nad obycej príveL v)'rmi. Proti smerLlm, které
vystrkují do popredí inž. Dvorácka, trvají ve strane
houževnate 'staré, už mechem peti let porostlé smery,
které nejradeji ze všehO' delají politiku s fašisty. Zapení
»Deutschland iiber al1es« v parlamente poskytlo temto
kruhum vítanou príležitost, aby daly svým cerným košilím príležitost vyraz:t do ulic a zase si jednou zahl'omopeklovat a postýskat na chabost vládních kruhu.
Kde se vzal, tu se vzal, objevil se pojednou mezi nimi
také p. Vádav Mysliv,ec, známý klerikální kohout, jsa
patrne neodolatelne pritahován cernou barvou. Této
strane, která mLlže jíti po ul:cích ruku v ruce s nejarcibiskupštejším
a nejprotimasarykovštejším
klerií<álem v Cechách, ríkají nekterí lidé s obdivuhodnou
tvrdošijností »strana stredu«. Aby se nezdálo, že Brno
je hloupejší než Praha, usporádali hrnenští národní
demokraté také fašistickou procházku. Zm~nujeme se
o tom, protože zde se ohzvlášte objevil v)"znacn)" charakter fašistické moudrosti. Policie musila rozpt)'lit
brnenské fašisty, aby netáhli pred nemecké divadlo
a nenaháneli hruzu tam shromážden)'m NemcLl1l1. Co
a'si delali v divadle té chvíle ti hrozní Nemci? Konali
tajnoll schLlzi s thematem, jak rozvrátiti tento stát?
Nebo zpíval: ))Deutschland úber aIles«? Nikoliv, ti
Nemci byli práve shromážden;, aby si poslechli první
nemecké predstavení ))Prodané nevesty« v Hrne. To
jest jiste pocínání, které se stanoviska národního nutno
nazvati mírumilovným. i\. tito Ncmci, kterí práve chystali se zaplatit, jak se ríká, první splátku nejcdtejšímu, nejslovanštejšímu hudebnímu geniu ze všech, co
jich kdy bylo, mus:li býti chráneni policií - pred kým?
Pred šovinistick\'1Tli Nemci? Nikoliv. Pred šovinist:ckými Cechy. N~víme, mttže-I; ješte neco tak znamenite char;;kteri.ovati
pošetilost fašistického rázu nacionalismu. Jest práve dvojí druh nacionaI:smu: jeden
by videl vítezství národní kultury v tom, že
emci
chystají se práve seznámiti se s jejím nejtypictejším
dílem, v jehož každém tónu je více nacionalismu a národního charakteru než ve všech clenech národního
hnutí dohromady. Druh)'" nac;onalismus,
tak neobycejne pllvodní, že si i kroj vypttjcuje od TtalLl a nosí
na cepici odznaky, které byly címsi národním ve starém Ríme, pritrhne v takovou chvíli k nemeckému divadlu, aby tam vytloukl okna, predstavení ))Prodané
nevesty« prerušil a Nemce vyhnal. TO' je takový naciona[smus, který 'se domnívá, že vlastenectví omlouvá
každou pitomost. Pravdepodobne
nekterí z tech pobouren)'ch nacionalistLl meli by místo toho si koupit
tcho dne do nemeckého divadla vstupenku, aby také,
poprvé ve svém živote, shlédli, co je to ta Smetano\'a
))Prodaná nevesta«, o které se tohOotolik povídá a píše.
Jedenactyricet nezamestnaných. Koal:ce, která bude
musit žíti ve stavu ustavicné mobilisace, nemá-li
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náhle, pr: nejneocekávanejší príležitosti, náhodnou neprítomností
nekolika poslancu nebo ministrlt ztratit
pri hlaJSování SVOuvetšinu, tak namahave sestrojenou
pomocí volební reformy a v tajích tretího skrutinia,
zírá s tichou závistí na komun:sty, kterým lid nadelil
tolik mandátLl, že oni naprosto nevedí co s nimi. Nejakou positivní parlamentní práci považují a dlouho
JEŠte budou považovat - o tom se neklamme - za
cosi hluboko stojícího pod jej:ch revolucní ctí. Pri
hlasování o vládním prohlášení bylo prítomno pouze
39 komunÍ'stických poslancu, a );Rudé právo« druhého
dne vysvetlilo s nemilosrdnou jasností, že to bylo
proto, že ))dva soudruzi meli neco vážnejšího na práci«. To je stanovisko, které nezanechává žádných pochyb. Nekteré listy s lupou v ruce prohlížely prohlášení, které jménem komun:stické strany ucinil v parlamente dr. Šmeral, a hledaly tam známky obratu
k positivnejšímu smýšlení, pokud se týká parlamentní
práce. Takové hledání bude tak dlouho marnou námahou, dokud tretí internacionála, jíž ceskoslov,enská
komunistická ,strana jest naprosto podrízena, bude tím,
cím jest dnes. Tato tretí internacionála se usnesla na
nekolika kongresech s naprostou rozhodností, že nikdo, v kom jest komunistická duše, za žádných okolností nesmí parlament pokládati za neco jiného než za
žvanírnu, a že komunistická strana muže této prohnilé meštácké instituce používati leda jako jedné ze
svých recnických tribun, odkud se ponesou kletby do
dí starého sveta a V)'TZVY
do uší proletárských. V komunistických ocích není žádného rozdílu mezi parlamentem a recnickou tribunou nekde v Libni nebo na
Žižkove. To tedy znamená, že jedenactyricet komunistických poslancLl nemuže v parlamente delat nic jiného než jen trochu kricet a mnoho se klackovat. Jest
to patrne hrozné, musiti nejak utlouci na urcitém míste radu hodin týcLne. Ale to jest konecne komunisti'ckou
záležitostí, a meli hy pravdu, kdyby rekli, že nám po
tom n~c není. Byli zvoleni a mohou si delat co chtejí.
Ale jde o to, jak sami komunistictí vlldcové po volbách priznali, že presvedcení komunisté, kterí jdou uvedomele za programem 'strany, tvorí pouze malé procento tech hlastl, jež dostala komunistická strana pri
volbách. Zbytek - tot široká, neorganisovaná mas. a,
která patrne dala komunistllm své hlasy na znamení
protestu proti pomerum. Zbývá tedy nyní posouditi
možnOost, clo jaké míry je ten protest úcinný a do jaké
n:íry pomáhá náprave takový dav komunistických
poslancu. Vidíme, ž,e muže prispet: lecla k zbahnení.
Tvárí v tvár zvetšené a hlucnejší oposici je koalice
nucena ješte úžeji k sobe se primknouL Dnešní koalicní vetšina nesnese vystoupení ani jediné strany
z vládního sourucenství, nemá-li se zmeniti v menšinu.
To znamená, že kOoalice musí se stále ríditi dle veta
stran, které stojí na pravo, a že bez nich nemLlže uc1elati ani kroku. Pochybujeme, že by to bylo b)"valo cílem te'ch, kterí protestovali pomocí komunistické kandidátky. Rovnež lze pochybovati o tom, že by bylo
bÝvalo jejich úmyslem zvýšiti tak znamenit)'Tm ZPlISObem vliv klerikáltl v koalici. Ale tech dvacet mandátLl,
které sociální demokraté musili prepustiti komunisttl111, má tento výsledek a žádný jin)". M Llžeme vec
posuzovati jen dle výsledku, ne dle úmyslu. i\. výsledek je takový, že komunisté budou v parlamente žíti
v odloucenosti ode všech a od všeho, že jejich hlas)'
nebudou míti vlivu, kdežto v koalici zatím byly vzaty
všechny možnosti ostrejšího
uplatnovátní socialisti-
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ckého vlivu. Tedy velká nekompromisnost pri volbách
vyvolala nejkompromisnejší
a nejnerozhodnejší vládu,
jakou jsme kdy meli. Tohle bude nutno vysvetlit vetšine komunistick)'ch volicu do príštích voleb.

Dopisy
Vražda co neinformovanost.
Pane redaktore!
V císle 48. tohoto casopisu napsal p. J. Kolman clánek n"
théma »Vražda co neinformovanost«,
který jest zrejme glossou
k vzácnému dílu anglického spisovatele Thoma5e de Quincey
»Vražda jako krásné umení«. Vykládá vraždu ve vetšine prípadii
jakožto
dllsledek
neinformovanosti,
nabízí jakousi
instituci,
která by podávala vysvctlení trestního práva a rádu všem, aby
byli informuváni
o následcích, které plynou z porušení zákona.
Krátce, jest zrejmo, že autor, i když to slovy popírá, jest schopen zlehciti zlocin vraždy na pouhý precin. Ale táži se p. autora:
Proc u všech všudy žádá pro pachatele nejvyšší trestuhodnost,
omlouvá-li jeho cin neinformovaností?
Proc se sám uprímne ne·
prohlásí, že do té doby, nežl i vytvorí svou informacní instituci,
mela by neznalost zákona vinníka aspoJ"1 z cásti ospravedlniti?
Svým stanoviskem Je vrahu i k zákonum podobá se velmi clove'ku, který praví:
evedel co ciní, ale souhlasím, abyste jej
povesili.
Vražda nelí mu dll~ledkem špa.tné výchovy, nedostatku víry
a náboženství, ale dusledkem neinformovanosti,
'~eznalosti trestního rádu a práva. A je stejného mínení, pokud má na mysli
odstraniti tento hnusný cin ze života sociálního. Doufá vyléciti
tento zlocin ukazováním
šibenice. Nevaruje lidstvo pred vraždou proto. že zavražditi jest hríchem do nebe volajícím, ale varuje vražditi, protože pro vrahy jest šibenice. Jeho methodou
jest vypcstovati strach. Jeho ideálem je clovek nenávidící vraždy
ze strachu pred následky, z lásky k sobc. Je sice pravda, že clovek se miHe IUchrániti pokušení vraždy strachem pred oprátkou,
ale jest též pravda, že se muže uchrániti náboženstvím.
A nevím, cí názor je duševne zdravejší. Zda toho, jenž vždy se bude
otrásati výbuchy smíchu nad šibenicními
historkami.
ci tón o,
jenž pri každé šibenicní anekdote naplní ze strachu jistou cást
cdevu.
Autor dokonce tvrdí, že by náhlé pripomenutí
všech tcžkých
nilsledJeu pro kandidáty vraždy mclo vliv na zmenu jejich vražedných úmyslu. Pravím, že takový prípad by byl pouzc výj imkou. Nevím, co by se stalo, kdyby vrah, vyhlédnuvší si p.
K01man ,.a svou obcf, navštívil jej v noci s napraženou
sekerou. Nevím, mcl-li by p. Kolman dosti odvahy, aby mu vykládal suché teorie Q následcích plynoucích z dokonané vraždy.
Ale myslím, že tclesne i duševne zdravejší by bylo bueJto stejne'
napráhnouti
sekyru ci revolver anebo - bylo-li by ovšem kdy
- vzíti nohy na ramena.
Krátce autor by mel pamatovati,
že nikdy neznáme dusledktl
dobrého i špatného. Pojmeme-li
svatou touhu n:Jpsati básen, nikdy nemllžeme ješte ríci, jak veliké umcní vzejde z pouhé my.
šlenky. Zatoužíme-li
po majetku
bližního, nikdy nevíme, jak
veliké zlo vzejde z této špatné touhy.
Z extatického
vzrušení
muže vzplanouti dílo necekané hodnoty, ale z extatického vzrušení muže pro halér vzplanouti vražedný úmysl i vražda. Myšlenka i extatické vzrušení - tof dva elementy umcní. Z nich
mi'tŽe povstati nejen 1ll1lení svaté, ale i pekelné. A máme-li dosti
odvahy, abychom za své umcní dali si vložiti na hlavu v((nec
vavrínový, jsme povinni míti i tolik odvahy, abychom se dali
qzdobiti provazem.
Toto je názor demokratický,
poncvadž je to názor vetšiny lidí,
jak sám autor ríká.
V úcte
Kl'átký Vdclav.

31. prosince 1925.

Fotografie a odbornictvL
Ctený pane redaktore!
Když došlo mne vánocní císlo Prí tom n o s t i a z obsahu
jsem shledal, že prináší clánek »U fotografa«, se zájmem jsem
tento hnéd vyhledal v predpokladu, že list seriosní, jako je Váš,
neco mi poví z mého oboru. Ted to ctu už po n~ko1ikáté a pres
to, že se 0' sobe domnívám, že mám smysl jak pro humor tak
pro satyru, nerozumím ... Nerozumím,
proc clánek, který má
j..>ro odborníka více ironických nadávek než humoru, byl uverejnen ve Vašem liste. Ujištuji Vás, že není to tak humorné,
když dostane podobný clánek Váš odberatel, který je také odborníkem. Stydím se skoro za to, mít doma na stole císlo Vašeho
listu, na který se jindy tešíváme, kde prirovnáván jsem posmešne
kdyby bylo v tom
k Rembrandtovi,
k umelci a ke králíkovi!
clánku neco pravdy, muselo by se o tom psáti jinak. Musím
Vám ješte ríci, že kdybyste byl odborníkem,
mohl byste velmi
snadno napsat clánek »Zákazník«,
ale nebylo by to zase humorné, protože musíte tím odbornictvím
v prvé rade živit sebe
a rodinu. _. Jediný humor, který ten clánek pro mne mel, spocívá v tom. že na téže stránce, kde jest umísten, uverejúujete
clánek »Odborník, odbornictví, odborníci«.
Doufám, že uznáte za svoji povinnost toto uverejniti, protože
chci, aby se vcdeJo, jak dotýkají
se podobne clánky, jsou-li
psány tak zlomyslne.
Nem. Brod, 27.jXTI. 25.
S úctou G. Dvorák, fotograf.

I

CP o z n. r e d a k c e. uznali jsme tedy za svou povinnost toto
uverejniti.
Nemllžeme ovšem potlaciti projev obavy, že jste ne
zcela dobre porozumel clánku, který Vás tak pohoršil. Vystupujete 5 vážnou dustojností uraženého stavu. V clánku Mechtildy
Lichnowské ani pri nejlepší vuli nemi'Jžeme shledati útok na stav
fotografi'J z povolání. Byl by podle našeho úsudku také nespravedlivÝ. nebot fotognfie
mb)'vá cím dále tím více místa ve
verejném živote, stává se nepostradatelnou
soucástkou moderního zpravodajství,
a autorka clánku sama projevila hluboké
uznání umenÍ, jehož je fotograf schopen pomocí dokonalé cocky
svého objektivu
a pomocí své dokonalé znalosti svctla. Je-li
v clánku ncjaký útek, tedy se obracel proti tomu, že fotograf
techto svých možností nevyužívá. Clánek byl psán proti smeru
ZPLIt. zv. umelecké fotografie,
t. j. takové, která vncjškovým
sobem l'apodobuje
Rembradtovy
obrazy a stápí všechny tvary
do umelého temnosvitu. Proti tomu klade autorka požadavek fotografie presné, jasné, verne a spolehlive reprodukující
tvary, které
byly postaveny pred objektiv. Jeto
protest proti násilnému lyrismu, t~dy nikoliv útok na stav. Mllžeme Vás ujistiti, že moderní fotografie v celém svete stojí již veskrze na stanovisku,
které tlumocila autorka clánku. Hodláme se v príštích císlech
více zabývat temito otázkami, a zatím Vás prosíme, abyste nevidel
útok na stav tam, kde je útok proti lyrickým zlozvykum. O tom,
že by každý fotograf z povolání mohl napsati clánek o zákaznictvu, který by byl daleko humornejší
než clánek o odborníku
fotogra.fovi, nepochybujeme
ani na okamžik. Dovedeme si predstaviti. že každý fotograf denne stojí tvárí v tvár soustredené
pItomosti a nejpošetilejším
a nejješitnejšim
požadavkum na svete.)

Dokonalá zlatá

plnicipéra
po Kc 110'" 120'·, 150'-, 160'·,
a 180'· a výše dodává na mírné

niesícní splátky
od Kc 20'· a opravy všech
soustav provádí

Ing. J. PELLER, Praha
.

Harrachovo

III.,

nám. 4-XIX.

I Úrednllillm a oBoblím v pevném zamo,t·
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