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Orgán národne sociální mládeže »Mladé proudy« všiml
si našich povolebních poznámek a národne saciálnístrane, kde jsme si davalili uciniti zmínku a tom,
žez tétO' strany se vyvíjí strana stredu, a kde dakance
odvážilijsme se uvésti tutO' stranu dO' blízkosti liberalismu,O'všemO'noha moderního, skutecnéhO' liberalismu,
který »nyní musí jít kus cesty se sacialismem«, nikaliv
do blízkasti anoha staréhO' liberalismu, který prý soudil, že nejlépe je nechati všechna jít tak jak ta jde, a
který právem požívá nyní mezi myslícími lidmi nejhorší pavesti. »Mladé praudy" nám píší, že se jim
takový názor na jejich stranu vubec nelíbí, a ciní radu poznámek pro slávu staréhO' odboje a prO' cest sta··
rého praparu. Jádra jejich výkladu je v tom, že neprejísi takavéha socialismu, kteréhO' by se meštáci nebili; že jejich strana nikdy nesmí se stát orgánem
takového krotkéhO' socialismu; dávají na jevo, že by
takovou stranau opovrhovali. Hadikalism bývá skara
í)'siologickau patrebau mládí, a v tam avšem ani
.Wadé proudy« neciní výjimku. Odecteme-li tutO' fysiologickaustránku, máme tu cO'ciniti s názorem, který
se na národne saciální stranu pod vlivem staré tradicedívá jako na stranu heraickau, všelikému zápasu
zvyklou,a který se abává, že bycham tutO' slavnau stranu pakradmo chteli odheroisovat.
Jsou druhy radikalismu, které se mi predem aškliví,
na pr. radikalism kariernický, jenž se mi oškliví více,
a radikalism z nápadO'by, jenž se mi hnusí méne, ale
precetaké dO'st. Jsem presvedcen, že radikalism » Mlad)'chproudu« je jinéhO' rázu: je ta radikalism cisté .'1
sveží mysli. Ta ovšem ješte neznamená, že jsme pavinni v pO'kare se pred ním sklánet. Ale stO'jí za debatu.
Mladí mUZl z »Mladých praudu«, nemyslete si, že
nám,kterí tu - castO' za posmechu - táhneme káru
strízlivasti, také se nestýskává pa heroickém gestu a
po barikáde a vesele vlajícím pr'lparku na ní; nemyslete, že naše srdce je zatvrzena ke kráse baje; castO'
závidíváme Havlíckavi ta štestí, že mel tak velkého
a tak cizíhO' neprítele, jakO' byla Rakouska; naši neprátelé jsau drabnejší, roztroušenejší,
bližší nám, a
nelzeproti nim stavet barikády. Ale kdykaliv tytO' potreby našehO' nitra se dastanau
cla kanfliktu s naším smyslem prO' adpovednast. odpustte nám, vyhraje
to druhé nad prvním. My nejsme vinni pastupující
strízlivastí naší daby, ani tím, že se romantickými prO's~re.dkyv ní dá mála vyrídit; a ponevadž prece jen
radl bychom byli nejak úcinn)'mi, rozloucili jsme se
s romantismem, který se sice krásne vyjímá na papíre,
~le v živate má váhu babíhO' léta. Jednau prO' vždy
Jsme si zošklivili tu odvahu, která spacívá v tam, že
se radikálne popíše kus papíru.
Pokud se vaší strany týká, mladí mužové z "Mladýchproudú «, obáváme se, že se budete již musit smírit
~spon s cástecným odheroisaváním.
Je omyl myslit,
ze se hrdina za všech akolnastí chová stejne hrdin-
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sky;' kdo za klidu a bez potreby vystupuje na scénu
s tragickým ablicejem a statecne bije kalem sebe, není
hrdina, n)'brž blázen; okolnasti vyvalávají patrebu heraismu; hrdinství není stav trvale zjevnÝi;, kde nejsau
neprátelé, i heras vypadá obycejne. Odheraisavání (jak
vv ta cítíte) nebO' adradikalisavání
(jak ta cítím já)
vaší strany docela prirozene vyplývá z navé situace;
ubyla jí velkých neprátel, má a nekalik velkých z.ápasú méne: zmizela Rakausko, zmizela jehO' dynastIe,
nežijeme již pod nemeckau nadvládou, šlechta nám
muže být lhastejna jakO' lanský sníh, církev daleka již
není tím, cím b)'vala. Je-li méne zápasu, je i méne
heraismu: ta jde jednO' s druhým, a nemužeme proti
tamu nic delat, ani vy ani já. Heroismus a tragika
vznikají v nejhorších situacích, kdy se' žije 11'1. ostrí
naže, když už se blíží pata nejaké hrozné diktaturn
v Rusku vždy byla plnO' heraismu i tragiky, panevadž
ruský lid žil v myslitelne nejhorší situaci. Myslím, že
je dacela prirazenO', jestliže národne sociální strana
nemúže míti v samostatném státe, kde zmizely tri
ctvrtiny neprátel, tak radikální a heroicky naladenau
tvár, jakO' mívala za Rakauska.
dO' tela tétO' strany
vniká osten strízlivasti; chcete-li se tamu definitivne
vyhnaut, nezbyla by vám, než jít mezi kamunisty.
Pronesli jsme v sauvislosti pajednání a vaší strane
slavo 1i ber a 1i s m u s, a vy berete stranu za ruku
a chcete ji odvésti z tétO' špatné spalecnasti. Budiž, jde
nám a vec, ne a slova, a jsme prO' vec samu ochatni
nechat slava
i ber a 1i s m u s padnout. Koncepce
náradne s'aciální strany jakožtO' strany stredu nepachází pak ad nás, nýbrž ad draBeneše, který a ní výslavne mluvil jakO' a "strane levéhO' stredu". Nám jde
hlavne a váš názor, že socialism náradních socialistu
má být takavý, aby se ha meštáci báli. Myslím, že
jsme pavinni pokusiti se vám tentO' názar razmluviti;
ne k praspechu meštáku, ale ku prospechu socialismu.
Nevím, dO' jaké míry s vámi vaši vudcavé mluví otevrene. SvO'lejte si s nimi jednau kanferenci a zéptejte
se jich, je-li jejich úmyslem provozavat takavý sacia1ism, kteréhO' by se meštáci báli. Nemluvím zde a bázni
té cásti buržoasie, která by z príchodu socialismu mela
hmatnau škadu: verte, že je ta jen nepatrná cást; mluvím o bázni velké vetšiny tech abcanu, kterí by socialismem nic neztratili, ale kterí se k nemu z tech nebO'
anech duvodtl dosud neprihlásili.
Priznávám, že kvantum bázne, kterou vzbuzuje dnes
socialism náradních sacialistu, nedovedu bez prípravy
urcit, a musil bych za tím úcelem podniknout podrobnejší studia. Zdá se mi, že je v té strane nekolik vrstev
ruznéhO' socialismu, ,a že tamu tak vždy b}'vala: vzpamínám tech casu, kdy u náradních socialisttl byl i poctivý sacialistický fanatik Vrbensk}' i pan dr. Heidler,
který meL strýce, jenž jednou s nejakÝm socialistoH
mluvil. Bez prípravy mahu vyjádrit jen svuj asabní
dajem: tohO' sacialismu, kterým se nyní dá vésti strana
národne sociální, mahau se bát jen lidé amezení; nechci urážet, ale sám se tohO' socialismu nebajím; nikaliv prO' jehO' slabost; nýbrž prO' jehO' razumnast. Ale
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nejde o atázku, vzbuzuje-li sacialism náradních socialistu bázéí; jde a ta, má-li ji vzbuzovat, a je-li 1..0
rozumný ideál. Je úkolem socialismu vzbuzovat strach?
Jeho. prirozeným úkolem muže být jen uskutecnit se:
a strach z neho by byl jen prekážl ou na této ceste.
R'tkati: my chceme uskutecnit sacialismus a zároveií
chceme, aby se ho. lidé báli - to.f jíti k cíli pres ctobravalne zvolené prekážky.
K dybych byl socialistou, vynaložil hych hlavní úsilí
na presvedcavání lidí - i meštáku - že nemají ceho
se bát V sacialismu; že jim neprinese škadu, nýhrž
praspech. Tamu bych obetoval i démanický ideál. Ider)'
dasud hárá v srdcích nekter)'ch socialistl1. Myslírn, že
sacialismus zbavuje se už jednaho klamu: že zvítez:
vlastní silau socialistických stran, hez padpory ost:ltnÍ
spolecnasti; uskutecní své ideály jen tehdy, vezme-li
je velká vetšif\a spolecnosti za své. Máme-Ii tuto perspektivu pred sebou, nebylo by nám avšem príjemno,
kdyby sacialismus šíril kolem sebe bázel}, i kdyby ji
skutecne šíril. Musíme si spíše práti, aby vetšina spolecnasti v socialismu videla výhodu pro sebe, lepší organisaci, lepší administrativu,
vetší v)'robnost, spolehlivejší zabezpecení, uprímnejší užití rozumu. Verím,
že bude lépe pro. sacialismus, hude-li daufati v raZUll1
lidstva než v strašpytly. Sidney vVebb napsal: »Sacialism potreh~1je spíše vzdelání než rozcilení «, -- a zd:l
se mi bS,t také jisto, že potrehuje více toho. aby si hl>
lidé práli, než aby se pred ním trúsli. Všichni velcí
socialisté aslovavali lidský rozum. ne lidskau bázell.
Hebel rekl: »Socialismus je veda. užitá na všech palích
lidské cinnosti. « A Macdanald: »Hospodárské zásady
socialismu jsou takového. druhu, že je musí uznat
i komercialism. « Ten, kdo chce, aby meštáci' se
socialismu báli, zavazuje se, že jim ho vnutí. Jsem však
presvedcen, že socialism, zvítezí-li, nezvítezí rozvojem
bo.jovných instinktll jedné, dvou neho trí stnn, n)'brž
r07-vojem razumu celého. lidstva, lepším poznáním prícin a následkll a zdo.konalením sociální noetiky.
1)0 prevratu meli jsme zde socialism, kterého se mešUlci jiste báli. Ptejme se, co vykonal tento strašný so.cialismus. Nesocialisoval ani jednu továrnu. Theorie,
které mel, jsou dnes v troskách. Doba. kdy se meštáci
socialismu báli, byla vystrídána dobou, kdy se socialisté
obávají podati jakýkoliv so.cialisacní návrh. Nikoliv
proto., že zradili socialismus, nýbrž proto, že se dali
poucit zkušenostmi. »'Mladé proudy" polemisují proti
krotkému socialismu. Ale není treha pokládati socialismus, kter)' se streží prijíti v parlamente s jedin)'rll
.sorialisaením návrhem zákona, za dosti krotký? To vše
stalo se ovšem zceb nezávisle na tam, co my zde
() národních socialistech nebo sociálních demak'ntech
píšeme. Jeto následkem toho, že sacialistictí Vlldcové
poznali, že socialismus není atázkou bání nebo nebáni,
n~'brž prablémem výrobnosti. Socialism zvítezí jen
tehdy, když dokáže, že dovede zajistit lepší a plodnejší
v~Tobu. Nic jiného než produktivnost rozhodne o osudu
sacialismu. Po prevratu socialisté za krátkau dabu sami uznali. že sociaJi ování by aslabilo v)'robu. A Tusar.
když prišel se svou vládou, v níž socialismus mel prevahu, mel dacela jiné starasti, než aby se ho meštáci
báli; mužeme ríci, že mel starasti práve opacné: pohnul
i svaz prl1Tnyslníktl k prohlášení, že se navé vlády nehojí.
Socialismu Jlení tedy treba bázne ostatních, nýbrž
dt'ikazu, že sociali mus je dósledn)' konstruktivismus,
786

že dovede omezit dosavadní anarchii a pl)'tvání energií
Tento socialismus neprijde asi jako výsledek boje mezi
socialistickými a nesocialistick)'mi stranami: v té dobe
i nesocialistické strany, t. j. ty, které nebudou míti sh~
vo s o c i a I i s m v názvu, budou svými názory cá·
stecne posacialisovány.
Pad bne dobyl i liherali m
kdysi vítezství ne pauze vítezstvím liberálních stran,
n~'brž tím, že se i konservativní strany tiše zliheralisavaly. Príchod sacialismu bude mnohem méne nápadný, než si dnes myslíme. Už nyní jsou ve všech
stranách prvky, které by hyly pred padesáti lety vykri.
Ferd. Perollt/w.
ceny jako soci:llistické.
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Relativní nadávky.
Pozorujeme
zajímavý
zjev: mluví-li komnnisté o sociali.
stech, nazývají
je fašisty, v nejlepším prípade sociálfašisly;
mluví-li socialisté o obcanských
stranách, nazývají je také fa·
šisty,; a je-li na pr, klerikální
strana rozezlena na agrárníky,
mluví pri nejmenším o polofašistech.
Mluví-li komunisté (J 50cialistech, užívají také s oblibou názvu reakcionári, nesáhnou·1i
po hotove vysázené
lince o kontrarevolucních
zrádcích del·
nické trídy; mluví-li socialistické
strany o stranách obcan·
ských, užívají téhož názvu; a je·li na pr, národní demokracii
poprána volnost vLlci lidovcl~lln - což se arci stává jen v dolitinterregna,
kdy se nevládne ani jazykum - docteme se v je·
jích listech dokonce o tmárích, zatím co lidovci sami s oblibou
mluví o zpátecnictví
ludáklt, nejsou-li práve zahloubáni do
problému,
není-Ii katolicismus
pokrokovejší
než socialisllllls,
Takové je to v politice. V literature
zase to vypadá tak, že
dvacetiletý
autor prohlašuje
o tricetiletých,
že jsou konserva·
tivní, tricetiletí
prohlašují
totéž o ctyricetiletých
atd. s VÝT
jimkou našeho nejmladšího
šedesátníka
f. X. !:;aldy, jenž ne·
dávno prohlásil fr. Srámka za sociálního defaitistu. Zdá se, že
naši politikové i literáti si svou práci prece jen usnadnují. Vo.
láme po nadávkách
absolutních,
individuálne
pristrižených a
šitých. Nechceme konfekcní zboží, hodící se ke každé a proto
žádné postave. Jestliže se naše politika, literatura a jiné obory
bez nadávek neobejdou,
pak af to alespoTI jsou nadávky porádne vymyšlené,
nadávky,
z nichž lze vyposlouchat vynalézavost hnevu a presvedcení.
Komunisté prece by mohli vedet, že je stejne lehké vynadat socialistum fa istll jako vynadat jim bolševiku a že konecný výsledek je v obou prípadech
stejný, že se tím socialisté ani nefašisuji ani nebolševisují. Politické strany si obcas hrají na lékare verejného života. Ale
lékar. jenž hy se spokojil tím, že souchotináfi
vynadal sytilitiklí, byl by mizernS' lékaL Co pla tí analogicky, je zrejmo.
ml:.

Boj dvou ideOlogií.
Téhož dne, kdy nová snemovna zahájila své zasedání, ukonWa své zasedání jiná verejná korporace.
Téhož dne, kdY noví
komunistictí
poslanci prokazovali
svou trídní uvedomelost (ím,
že vítali pokrikem novou koalici, jež konecne zasedla k práci,
\ stala od práce správní rJda pražských
vodáren, protože jeji
predseda
dr. Vacek, zástupce
komunistické
strany, doporucil
obecnimu
zastupitelstvu,
aby vodárenský
rozpocet neschválilo, :r na žádost správní rady, aby se svého mí ta odstoupil,
(,dpovedel
tak, že místo neho resignovala
celá správní rada,
strhnuvši
tímto zpusobem s sebou i svého podareného predsedu .. V debate o techto vecech prohlásil dr. Vacek, že ideologie jeho strany mu prikazuje, ahy jednal tak, jak jedná. Ko-

munistictí poslanci,
kterí
ve snemovne
rámusili,
prohlásili
prídavek
reditelský,
chápal by to clovek jako hospodárské
patrne také obdobne, že ideologie jejich strany jim prikazuje
zlepšení dotycného
stavu. Zde však jde vyložene
o využití
pískat na píštalky. Domnívali jsme se dosud, že je dosti težké
politického
vlivu v osobní prospech, a proto, kde kdo o veci
vniknouti do ideologie komunistické
strany
a jsme príjemne
hovorí, nazývá ji nemravnou.
3. Dostane-li clen rodiny p. po~lance (t)'Ká se téhož) státní
prekvapeni nenadálým
objevem, že jsme tyto vznešené ideje
pochopili s tak nepatrnou
námahou. Ale ideologie komunististipendium
na nekolikaleté
studium v cizine, má na to právo
cké strany, byf byla objasnena zanedbáváním
nejnaléhavejších
jako každý jiný obcan. Ale zdá se, že tato stipendia urcena
otázek obecních a pískáním na píštalky,
prece se jimi nevyjsou predevším
nemajetným
nadaným
obcanLlm, a jiste
cerpává, jak ukázala úterní rec komunistického
poslance dr.
v tomto prípade odmršteni
byli žadatelé
potrebnejší.
I kdySterna ve schuzi klubovních predsedu. Proti ideologii komunibychom
neverili
hlasum,
jež odhadují
celkový
príjem
p.
stické strany, že je úkolem poslance pískat v poslanecké sne- / poslance
na 300.000 Kc (gážc, poslanecký
plat a clenství
movne na píštalku,
postavilo
totiž predsednictvo
poslanecké
v ruzných správních
radách), jiste patrí p. poslanec k tem,
snemovny teorii, že za pískání v poslanecké snemovne se nekterí by svému díteti mohli toto studium zaplatit. Opet tedy
platí a promenivši
tuto teorii ihned ve skutek, vyloucilo nepolitický vliv!
kolik komunistických
poslancu z dalších schuzí a odnalo jim
Znám náhodou' tento prípad. Což jestli však existuje druhý
diety. Proti tomu ozvala se v úterý ílsty poslance dr. Sterna
a tretí?
Ci je-li takových
poslancu
více, kterí zastupují
opet ideologie strany
komunistické,
jenž se bourlive dožav první rade sebe a svou rodinu? Takové prípady jsou velmí
doval toho, aby vylouceným
poslancum bylo i v príštích schusmutnou perspektivou,
zvlášte pozoruje-Ii
je státní
zamestzích dovoleno
za peníze pískat na píštalku. Ale meštácká ideonanec, který se nemel pred válkou valne a nyní žije se 60%
logie, jež ovládá žvanírnu, již by komunisté rádi promenili ve
bývalého
rakouského
"blahobytu«
proto, že podobní zákonosmenárnu, ovšem zvítezila pomocí sociálfašistu,
kterí spolecne
dárci v desateronásobne
ztížených
drahotních
pomerech
dali
s buržoasií upreli nuzným a na nekolik týdnu nezamestnaným
mu šestinásobek
drívejších
platli!
Podal jsem zde 3 fakta o p. poslanci, nedá se o nich dispukomunistickým
poslancum penežní podporu. Není už spra vedlnosti ve svete. Nesmí-li už ani predseda
správní rady obectovat, ale dá se disputovati
o dusledcích,
jež podobné veci
znací pro stát.
ních vodáren
marit cinnost vlastní správní rady a nesmejí-li
Podejte, ctenári, poJobné portréty - ne ovšem z klepu, ale
poslanci poctivým pískáním ve snemovne vydelávat
peníze na
z fakt, at predstavíme
verejnosti,
v cem spocívá »krise parlasvuj chudobný
tisk, co potom vlastne ješ(e zbývá komunistimentarismu«.
ckým predákum
a kdo by neuveril jejich ujištování,
že jsou
111Z.
utlacováni?
Praha staví.
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Pan poslanec.
Míval jsem vždy zvláštní úctu k poslanci, zástupci x tisíc
obyvatel. Když leckdo vytýkal, jaké mají príjmy, hájil jsem
stanovisko, že vysoký jejich príjem je správný,
snad sám že
bych jej ješte zvýšil jen proto, aby snáze odolali pokušení
plynoucímu z moci a vlivu. Vidím však pred sebou prípad
poslance,
který
ruší onu idylickou
predstavu,
již jsem
o poslanci mel. Jedná se o poslance
strany,
která zejména
v otázkách národních zdá se býti velmi citlivou. Dotycný sám
je stredoškolský
profesor a význacný
menšinový
pracovník.
1. V dobe, kdy se jednalo o odnet; volebního práva vojínum
a cetníkum, bránily se tomu houževnate
veškery
naše menšiny. Deputace za deputací, prípisy, protesty,
resoluce - vše
marno. Když se panu poslanci vytklo, jak mohl on, jenž celý
život pracuje ve prospech
menšin. hlasovati
proti jích existencnímu zájmu, odpovedel
otázkou:
»A mám snad nyní po
tolika letech jít ucit?
Nevím, zda bylo to receno práve temito
slovy, ale smysl byl tento: nebudu-Ii
hlasovat,
zbaví mne
strana mandátu, a já budu muset do školy. T. j. mandát znací
více nežli mužná, poslanecká a národní povinnost - cili poslanectví, dedukuje-Ii
clovek z tohoto prípadu, jest živnost a to
kvetoucí, jinak by snad pan poslanec pro mandát nevydával
ve psí svou povest menšinového
pracovníka
a svou životní
práci.
2. Týž pan poslanec dostal o letošních prázdninách
poukaz
funkcního redítelského
prídavku, as 6000 Kc rocne, se zpetnou
platností, tuším, od r. 1927 - ac reditelem nebyl a není. Snad
to i nekterý list obhajoval, že prý pan poslanec svým poslancováním oemel možnosti
státi se reditelem
a tím snad za
verejnou
cinnost utrpel by ješte ztrátu.
Tato obhajoba
je
ovšem velmi chabá - vždy! po celou radu let svého poslancování mel tento poslanec možnost ucházeti se cestou konkursní o místo reditelské. Kdyby tento prípad byl praejudicem,
t. j. kdyby starším osobám toho ci' onoho oboru zamestnaneckého, na než nedostalo
se vedoucích
míst, dán byl funkcní

Praha staví a chce a bude stavet obytné domy; ze schuze
mestské rady jsme se dozvedeli, že lidé z obce pražské studovali ve Švédsku nejaký stavební systém. Kdybych mel mCYtnost pohovorit s Dr. Baxou, pražským
starostou,
rekl bych:
pane

primáto're,

chce-li obec pražská
získat poznatky
a zkušenosti,
jak se
stavet má ci nemá, nepotrebuje
posllat své .lidí (jen) do ciziny.
Mnoho by prospelo., kdyby obec pražská venovala vÍCe pozornosti tomu, jak v Praze staví - 'obec pražská. Bydlím v jedne
kr-Ionii (na Mallvazinkách),
kterou obec pražská
postavila. Je
to kolonie, {) níž možno Právem ríci: dObrý úmysl byl zkažen
šP:Jtným provedením. Vím, že nemáte možnost se o všem osobne presvedcit;
ale pro ty, kterí na obci pražské mohou a mail
venovat pozornost otázce, jak obec pražská má stavet, mohou
si z tech obecních staveb odnésti poznatky velmi cenné. Není
to jen otázkou obce pražské:
je to také otázka živnostníku.
Jejich svedomitosti.
Je krásný úmysl obce postavit kolonii ma\1"ch domku; ale není hezké, bortí-Ii se v nich podlahy, zatékáli voda na streše, je-Ii elektrické vedení položeno tak, že žárovky nesvítí, je-li zdivo chráneno tak špatne, že vlhko pro~:Jku;e zdí, na které se usazuje plísen. Co je platný krásn~
úmysl obce pražské, že postaví malé domecky pro drobné lidi,
když v techto domeckách
praská pravide'lne
vodovod, když
dvere se borti, když drevo je špatne natreno, když Okna se
nedovlrají.
Jiste v cizine možno hodne poznat; ale nac jezdit
(ien) do ciziny, stacilo-Ii by prijít do shromáždení
ohyvatelu
takové ko,lonie, aby se poznalo, jak obec pražská stavet nemá.
Nenese tu jen vinu Praha;
jsou to. také ži\'no~tníci, kterí tu
mají odpovednost
Ale i to je otázka dozoru.
Praha lIŽ postavila hodne obytn:í"ch domli. Na jejich vadách
hy se již mohla obec pražská ucit, jak se stavet nemá. Mest.
rnda jíste má možnosti, aby její dobré úmysly nebyly znehodnoceny špatným
provedením,
Pošlete
odhorníky
dO' techto
obecních staveb; je do'bre ucit se z poznaných
chyb. Uvažte,
že se tu jedná {)o malé lidi, kterí si musí hodne odeprít, chte-
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PntOTImost.,
jí-U ze svých penez dáti si opravit
kdyby se stavelo solidneji.

to, co mohlo být

dobrým,

Praha, která staví, muže a musí se nejDrve ucit z chyb,.
které se pri této stavební cinnosti delají. At už bona Hde, at
už mala fide.
V. Gutwtrth.
Dva casopisy

Výsledky

místo dvaceti.

Ceské nakladatele
nelze v poslední dobe obvinovat ze zahálcivosti a netecnosti, dalo by se naopak spíše mluviti o jisté
prekotnosti
a nenasytnosti,
jíž bohužel pak odpovídá presycenost knižního trhu. Neboi naklIiadatelé :na tomto trhu predstavují oci, jež by chtely spolykat všechno, obecenstvo 'Pak žaludek, jenž jim nestací. Bývaly doby, ~dy ceský nakladatel
pristoupil k vydání prekladu cizojazycného
díla teprve tehdy,
když mu ce'lý svet overil jeho hodnotu.
Dnes naproti tomu
pozorujeme
zásadne
úctyhodnou
snahu zachycovat
cizí uteratury v pohybu a presazovat
'do domácí pudy nejen vzrostlé
stromy, jež zarucene nesou ovoce" a,le i sll'ibné, nedávno teprve
vzklícivší stromky. Tato snaha je s kuHturního hlediska úctyhodná a IS hilediska obchodního
prímo podivuhodná.
Ale. do
naší úcty a do našeho podivu mísí se .prece jen také nemalá
dávka údivu, pozorujeme-H,
jak risiko tohoto :nakladatelského
kulturtriigerství
je zbytecne zvyšováno
nedostatkem
kritického výberu, jak ceští nakladatelé,
jimž prísluší cest a chvárla
již za vydání peti nebo deseti dobrých CiZOjazycných del výlucné hodnoty, z nichž jim nemuže kynout žádný obchodní zisk,
pribírají zbytecne celé tucty knih stejne výlucných,
ale mimé>
to i méne hodnotných.
Ukazuje to jednak, že ceští nakladatelé
ve vetšine prípadu nemají spolehlivých
kriterií pro svou kulturní cinnost, jednak, že si ani obchodne Ineosvojili jedno z ne]h'lucnejších
hesel dneška.
heslo racionalisace,
jež prikazuje,
dosáhnouti nejmenší námahou nejvetšího výsledku. K zachycení francouzské,
anglické, nemecké a každé jiné kultury v nejposlednejším
stadiu vývoje není treba prek!Iádat celé tucty
knih, nerku-li dokonce knih, jež ve své vlasti jsou pouhými jepicemi. Rozpoznat to, umet knihu ,odhadnout po stránce vnitrní
hodnoty a ne jen vnejšího efektu, je nezbytným
predpokl3Jdem
kulturního nakladatele,
jenž jinak zmatene a bezradne prekládá všechno, CO' mu prinese pod nos proud 1conjunktmy, 1. i.
chvi,lkové literární mody. Po této stránce nepozorujeme
v na_
šem nakladatelském
podnikání témer vubec žádnou racionaIlsaci. Ale nepozorujeme
ji ani v jigém oboru, kde by byla ješte
daleko samozrejmejší
a dokonce technicky snadnejší, v oboru
nakladatelských
casopisu. Obecne se vzdychá nad tím, že nemáme kulturního listu, nezatíženého
speciálním nakladatell1ským
zájmem, zároven však pozon;jeme,
že slušný pocet nakladatelu
má dosti pcnez na vydávání casopisu takovým zájmem zatížených. Tyto casopisy jsou vesmes ruznorodéhQ obsahu. Na nekteré stránce nalezneme
seriosní clánek, jenž by mohl býti
otištcn každým jiným casopisem, na druhých stránkách
usmívá se na nás mezi rádky tvár nakladatele
a majitele, skrývajícího sc více nebo méne diskretne
za umným
~ohem nadšeného kritika. Vetšina techto casopisu je pravdepodobne
pasivní, ale jejich majitelé úctují tuto ztrátu na konto propagace.
Za takových okolností by nebylo nic prirozenejšího
než sloucení všech techto nak,ladatelských
casopisu v jakýsi ústrední
nakladatelský
vestník po vzoru podobných
casopisu v ostatních zemích, jenž by informoval na jednom míste o celém nakladatelském
podnikání
u nás, jehož preh'led 'dnes poskytuje
nebo spíše tríští deset nebo dvacet casoI)Jisu s prídavkem poctivých a polopoctivých
referátu. V tomtO' orgánu by mohl každý
naklIadatel své zboží vychva1lovat stejne jako je vychvaluje
dosud ve svém Vllastním orgánu a bylo by to O' malý odstín
prijatelnejší.
A z penez, jež by jednotliVÍ nakladatelé
ušetrili
tím, že by se režie onohO' ústr. nakladatelského
listu rozdeliJ'a

788

na všechny, mohl by se vydávatí casoDis nereklamní, jenž
chválil i hanel všechny nakladatele
stejne. Získali bycham
díž tímto rešením hned dva cenné casopisy najednau. Jed.
nakladatelský,
jenž by infarmoval, a jeden kulturní, jenž by
hodnotil. Myslíme, že by to stálo za uvážení.
ankety

o neslušném

tisku.

V minulých týdnech
usporádala
Prager Presse anketu na
téma Sensacní tisk a demokracie.
Ponevadž se pri tétO' priležitosti o neslušném
tisku vyslovilo mnoho významných asobnosti, shrnujeme
dosavadní
výsledky
této ankety, zahrnujíce
do ní též clánky, jež Prager Presse pretiskla. Prof. dr. fr.
Weyr soudí, že také Praha musí míti podobne jako Víden sen.
sacní tisk pro »hloupého pražského chlapa«, žádá, aby slušnl
novinári odepreli spolupráci
s žurnalisty
revalverovými. Dr.
Václav Boucek prohlásil, že by jako ministr spravedlnasti neslušný tisk vymýtil za šest mesícu a strach z výcitky zpátec·
nictvÍ, jenž brání naší justici, užíti pwti neslušnému tisku plat.
ných zákonu na ochranu verejné mravnosti. Prof. dr. f. X.
Šalda vyzývá censuru, aby svou pozornost venovala radeji neslušnému
tisku než umeleckým
dílum. Dr. Oskar Butter za·
vrhuje censuru a žádá, aby si žurnalisté uvedomili svou adpovednost za všechno, co píší. Dr. Jan Liiwenbach žádá, aby
slušní ctenári, novinári a vydavatelé
utvorili spalecnau frantu
proti neslušnému
tisku a zavrhuje censuru. Vilma Meissnerov4
navrhuje spolecnou akci žen, jež by se zavázaly, že nebudou
císti neslušný tisk. Dr. V. Joachim považuje neslušný tisk za
pouhý symptom
toho, že verejný život je razvrácen straníctvím a poukazuje na to, že duch sensacního tisku žije v pod·
state i v ostatních novinách. Dr. E. Chalupný navrhuje, aby re·
feráty ze soudní síne byly povoleny jen tehdy, jsou-li naprosto
vecné, aby byla zakázána
hlucná kolportáž, aby pa prípade
byla dovolena jen reprodukce
úredních zpráva
trestních vecech a aby 'prestupování
techto zákazu se trestalo znacnými
pokutami, po prípade i zastavením
listu; vedle tohO' je však
treba pusobiti preventivne
zlepšením vkusu atd. Dr. 1. Langer
apeluje na novinárské
organisace,
aby si samy zjednaly porádek. Prof. dr. E. Dovifat (z Berlína) prohlašuje, že tisk ie
vždy takový, jakým jej obecenstvo
chce mít; bude-li verejnost
žádat slušný tisk, neudrŽÍ se tisk neslušný ani tehdy, bude-li
jeho vydavatel
míti hmotne sebe vetší výhody. Dr. E. Knobloch popírá, že by referáty
o zlocinech vedly k vzrustu zlocinnosti. V clánku, pretišteném
z Cechoslovakische
Karres.
pondenz, upozornuje
nejmenovaný
autor na okolnost, že neslušný tisk dosud nikdy nemel dlouhé trvánÍ. Svaz ceskoslo·
venských
ucitelu vydal prohlášení,
v nemž žádá rodice, aby
neslušný tisk nepodporovali.
Sek cní šéf dr. Schieszl upírá neslušnému tisku právo na svobodu a navrhuje, aby byla zrízena
komise, jež by vyšetrila
vliv neslušného tisku na zlocinnost a
podle výsledku pak podala nový návrh tiskového zákona. ~ef
pražského
státního zastupitelství
dr. Ulmann vyslavuje se pro
omezení svobody tisku ohledne referátu ze soudní sine. jm.
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Fuchs:

Inferno literární ]{avárny.
Procna tuto
chodíte tak málo dO'klubu?" - Odpovídávám
•
O'tázku, že spolecnost literární a novinárski
je mi velmi milá, ale ne každý den. Poznal jsem nebezpecí
literární kavárny za války tak dukladne, že se bojím

ostredí, v nemž za nejakau dabu všichni stejne mluví
všichni delají stejné vtipy. Vzpamínám si vždy na
anekdotu,která se vypravuje o \Vildeovi a Whistleravi:
Whistler prý udelal jedna u výbarný vtip. Na ta prS'
mu rekl Oskar Wilde: »Ta je vtip tak bájecný, že li··
!uji,že nenapadl mne.« Nacež mu Whistler adpavedel:
'Nic si z taha nedelej, Oskare, anO' ti ta nap'ldne zítra.«

Myslím, že nikdy nebyla lépe vystižena avzduší literární kavárny. Nechci proste, aby mne zítra napadaly
veci,které dnes napadly tamu nebO' anamu, ackali
~dnou za týden se s nimi vidím velmi rád.
O té válecné literární kavárne bych VŠ'lk chtel ríci
ekoliktakrka kajících slav, protaže myslím, že byla
zjeyem,jenž by zasluhaval i managrafické pazarnasti
ociologovy.Ve své knize b psycholagii dekadence píše
Sydowtaké a sacialogickém významu kavirny a literární bvárny zvlášte. V kavárne se lidé snadno navzájemseznámí, styk je nefarmální, skara tak nefarmálníjakO' v klubu nebO' v jiné uzavrené spaTecnasti,
nadno se prechází ad skupiny ke skupine, a prataže
žijemev dabe, jež ztrácí smysl pro pevné farmy, má
áve v naší dabe kavárna velký význam spalecenskS·.
houbný vliv mela však literární kavárna Z'l války.
na zpusabila uvalnení posledních farem v ríši ducha,
dalavyrusti anamu cynismu, s nímž se vyparádává
ar! Kraus i Werfel ve svém nejnavejším rornáne.
Bylato karupce ducha ve velkém, »znda kleriku« ve
~elkém.PrO' vetšinu intelektuálL't kavárne prapadlých
promenilase svetavá válka v saubor zlamyslných anekdot,jichž centrálO'u byl vídenský Kriegspressequartier.
loužiljsem u pražskéhO' nemeckéhO' pluku, s vetšinau
ražských nemeckých literátu, hercu a umelcu. Vtrhli
'smedo kavárny» Arca« bezprastredne pa její klasické
dob~,jakO'válecní epigani. Všech fines ducha bylo zneužívánok duševní gymnastice a k feuilletanistické
akrobacii.TatO' akrabacie rozkládala tvurcí duchy více
Dežvšecky hruzy franty. Mezi intelektuály pavstala
celákasta lidí, kterí na ulejvání využili všehO' rafineentu svého dialektickv škO'lenéha ducha. SlO'vo »'kannexe(nabyla brzo magickéhO' významu i prO' lyriky, kterí
dotud a svete takrka nevedeli. Neríkám, že tatO' prostredí nás všechny skutecne zkarumpO'vala. Naapak:
mnozíse dastali ke svému životnímu dílu práve prata,
'e poznali zblízka tato nebezpecí duchaplnasti, pakušenívpravde pekelné, v nemž vše bylO' predem zabita
vtipem,jiskrami duchu, které nechtely nic asve vat,
nýbržjen svetélkavat.
.
Byla ta daba vecné skepse, vecné analysy, eldarada
sympatických,milých, amarálních bestií, kurtisán v ríši ducha. TitO' impressianisté
byli plni nenávisti vuci
sobesamým, vuci spO'lecnO'sti a zvlášte vuci vlastním
odicum a starší generaci vubec, které vesmes pricítali vinu na válce. (Tehdy byla napsáno první synavské drama, jichž se pak vyrajila celá rada.) - Kálo se a válecných hadnO'tách a a platanské hierarchii
duchua pri tam každý opíral celau svau zázemní exitenci o nejaký ten švindlícek nebO' pratekci, ci alespalÍ
o tu starou, milau rakauskau Schlamperei, která padle
slovznáméhO'socialistickéhO' palitika mírnila rakauský
absolutismus. TotO' literátstva mela všecky dary ducha,
aby mohla daapravdy tvarit, ale nemela jednaha daru, který svatý Pavel bezpadmínecne ad apO'štala žádá:
lásku. Nic nás nemahla prekvapit, prO'taže jsme už
všeckocetli. Nebyla bO'lesti, která by nám byla mahla

imponavat. Byla to padivná smes illusianismu, hachštaplerství a talentu - tatO' jediná duchavnost za války
a ta duchavnast velmi raffinO'vaná. Kázala se a individualismu a pri tam mluvil a kázal jeden jakO' druhý,
naše duše byly tak stejné, jakO' naše frajerské extraunifarmy. Lacin}' pacifism se strídal s pracemi pro
Cervený Kríž a Kriegsfiirsorgeamt.
Pazdravem pocínaje byla vše bud prablémem nebo illusí nebo lží.
Karl Kraus a.pastrafaval kdysi »ArkO'« jménem
»Orkus«. Ani snad nevedel, kO'lik mel pravdy. Byl to
apravdu Orkus padzemních hlubin duší stvarených
prO' svetlO'. Svatá Terezie mela jtdnau videní, v nemž
zrela studené plameny. TemtO' studeným plamenum
padabal se duševní živat tohata literátstva. Veci ducha byly predmetem vecnéhO', chladnéhO' kalkulO'vání.
Sentimentality vuci nim nebyla. Ti však, kdaž apravda
pracovali, pracovali v ticha a ve skrytu. Pripravavali
vzdálenou budoucí žen. Ano - byly také v »Arku«
krásné hadiny. Byly vecery dlouhých a uprímných debat o vecech bažských i lidských, ale byr ta útek pred
skutecnastí, beze vztahu k živatu.
Dlauha jsme nesli v duších stapy tétO' nákazy duchaplnasti, tahata nedastatku respektu k pravde. Mnazí
zahynuli v techtO' »studených plamenech«. Nelitujeme
však nicehO', byla to dabrá škala. Ale kdO' ji pražil,
bude navždy neduverivý k literárním kalektivum. Až
jednau prijde velký synthetik svetavé války, jenž nezachytí reportážne jenam vnejší fakta, nýbrž i skutecnast duchavní, ten nesmí zapamenout na totO' inferna duchovní prahnanasti a chytrasti, sebepitvání a
hare z razumu, na tento typ kavárenského literáta, jenž
vyrastl za války do gigantických razmeru.
Muj vojenský asud mne krátce pred kancem války
zavál z Prahy dO' Ceských Budejavic. Zase jsem prišel
dO' spolecnosti
intelektuálu. Ale ta již nebylo ceskonemecké Arca. To byli lidé daleko prastší a daleka
méne skeptictí. Mezi tím, cO' v »Arku« žila predválecná generace z posledních zbytkLt duševního fandu
»fin du siecle«, tam již nebylo ani stapy pa nepladné
introspekci a myšlenky techtO' lidí dlely vetšinau za
hranicemi, provázejíce nejvetšíhO' intelektuála naší daby, který již pred válkau pomáhal razplašovati
tuto
atmasféru dekadence cinem. - Tímto intelektu<\!em
hyl profesar Masaryk.
Franta Kocourek:

Sborová recitace.
Autor této stati zorganisoval a dirigoval dva smíšené recitacní sbory
delnické v Praze a Lounech a 130clenný sbor frekventantu spojených
pražských dustojnických škol, s nímž
v deseti koncertech propagoval
úspešne vedle sborové recitace také
opomíjený jednohlasý zpev upravený
originálne pro velký mužský sbor.

K véradeslovo,
výrazav}Tch prastredku, jimiž se uplatnuje ži-·
nazval jsem v posledním clánku sólovau
recitaci umením nejcistším, kamorním. Pracuje s minimálním aparátem, omezujíc se na hlasavé umení jedinéhO' claveka a dasahuje úcinku stejne macného, jako jiné, složitejší vÝrazové farmy, z nichž nejznámejší je
forma divadelní a vážný její kankurent, zvukavý film.
Vedle nich však stojí ješte víc e hla s á rec i t a c e,
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h ude b n c k () m po n a van á, jak ji prapagu je Vaiceband, dále rec i ta c e s c é nic k á, která je nf'jblíž
deklamaci, jak jsme ji analysovali posledne, ale není tatažná s deklamací na jevišti (dlauhá rada našich pokusu se scénickau recitací vedla k zajímavým v:\'sledl<tun) a konecne rec i t a c e s 1J a r a v á, která dosud
prO' aficic1ní svet umcleckS' vlastne neexistuje.
Jednau z hlavních funkcí živéhO' slO'va, kterau ~i dostatecne neuvedamujeme pres ta, že je samazrejmá, je
vyzdvihnutí. jasná v~'stavba smyslu. zakletéhO' do textu.
PrO' vetšinu dnešníhq ctenárstva. predevším jehO' nejširší ch vrstev, jimž bývá reservován název)) lid «, je literatura, vybacující jen trochu z kalejí papulární a obecne srazumitelné
cetby nesrazumitelná,
neprístupná,
mrtvá. Stránky paví dek a románú prímO' vynucujících
pazornost a volajících pa »lidavém« ctenári, zustávají
nepavšimnut:\'mi a uz;>vren)'mi, jakmile nemají patricnO'u š<lbla'!1ua nejsau ervíravány pritažlive, s pribarvením sensacním nebo dryácnick5'm.
Živé slovo pusebí tu podivuhadne a tvarí mast mezi
dílem a pasluchéllCem. Nejen pramyšlené. pracítené a
umelecky realisavané slava recitátara nebO' herce, ale
i prasté slovo, pranesené mezi lidmi, vyprávení, referoyání, predcítání delá zázraky. NikdO' by nerekl, jak)'
rozdíl je mezi tím, když dáte lidem do rukou knihu ~
tím, když jim z ní sami neco prectete. Zkušenost poucuje o tom, že z doporucené knihY si jenom mála lidí precte nekalik prvních listu, nezustane-li kniha vúbec ležet. Naprati tamu vás bez v5'jimky všichni budau poslauchat pa nekolik vecerú, budete-li jim takavau knihu, i dasti težkou, predcítat jenom trachu peclive a žive. To je princi!. tak zvaných ))ctenársk5'ch besed«, porádan)'ch v Praze i na venkave, veceru, na nichž se padarila pri cetbe pritáhnaut nejruznejší lidi k apravdavému zájmu a debatám až vášniv5'm a díteti, mládí.
a revoluci. válce, trestu smrti a jin)'ch námetech nad
knihami Talstéha. Dastojevskéha. Turgeneva. ale také
Zaly, Sinclaira a Barbusse, ale také Breziny, Thákúra,
;',1;lchy, Hary, Tomana a mnah5Th jiných ...
Sborová recitace je jednou' z nových farem úsili
a znavuvzkríšení slava a rozšírení hadnat skryt5'ch v literature. Cím více se literatura priblížila živatu a pre~b z rukou elity dO'rukou širC'kéha abecenstva. - promena astatne po mnoh)'ch stránkách blahadárná -,
tím více ztrácei hO'dnotu literárni nástraj par e.'celience, slovo, které byla na pacátku všeho a jež Victor H uga nazval Bohem. Nedbajíce zákonu, které odhalila už
antika, razkládali spisovatelé castO' slova. zatežovali ho
lIeorganickým absahem a zbavili je t::Jkveškeré prestiže
i úcinku na ducha prumernéhO' ctenáre.
Ivfezi tvurci slova temi, pro než byla tvarena, se prahlul ovala stále vetší prapast: pro clO\'eka, hledajícíhO'
v cetbe zábavu. snadnO' pochapitelné príbehy, jsau nejcennejší poklady literatury tlza\,'reny na sedm zámk{L
Platí to o hadnatné próze, nejvíc však o básních. H tldební a barevná krása straf, do nichž básník soustredil
celou bolestnou nebo radostnau zkušenost dlauhých let.
snad celého života, zustává bez ozveny. Prúmerný ctenár užívá ve svém živate velmi iednoduchéha a vymezeného slavníku, který mu vystací úplne jak PrO'své pa,
treby a vztahy k jiným, tak prO' ieha vnitrní predstavy
. a intimní monolagy. PrumernÝ ctenár je zbaven možností, které by mu dovalily odpovedet na zavolání básníka. které by odhalily jehO' acím navou krásu a daly
mu žít navý, násobený živat. Nedostatek literárního a
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prednesového sluchu je mnohem razší renejší, než nedo.
statek sluchu hudebního.
Delat sborovou recitaci predpoklád(l ovšem porazumení sólové recitaci a všemu, co musí znát každ~'
recitátor. jak jsme o tom mluvili v minulém clánku. ,\Je
sborová recitace je neco jinéhO', než sólavá, což je zrejma každému Jaikavi už z odlišné pavahy materiálu.
Nejde tu jen () rozdíly kvantitativní. - tady recituje
cel~' sbor. tam jen jedinec - ale i rozdíly kvalitati"ní.
vyrustající prirozene z mnnžství a n"tznarodasti recitujících.
Vývaj sborové recitace je u nás ve stadiu docela
pocátecním, na rozdíl od Nemecka. kde pllsabí touto
dobou asi 125 recitacních sbaru. t. zv. »Sprechchi:ire.
jejichž pr'ímým i neprím)111 zakladatelem je dr. W. Leyhal1sen, dirigent recitacníhO' sboru na universite v Berlíne. Hnutí prO' sbaravou recitaci v Nemecku je možno
nazvat hnutím typickým - predevším pro mládež a obecne se razširujícím, zatím co u nás mí'tže být reé
jen o nekolika více méne náhodných pokusech, mezi nimiž dosáhl vetšího formátu a delší existence jen» Del·
nic k Ý d r a mat i c k)' s bar
(zkrácene) Dedra·
sbor«). sestaven)' a rízen~' v prvních poprevratO\'~'ch
letech
Zorou a v ros~ední dobe I 3aalenn~' recitacní
a pevecký »S bar
f rek ven t.::In t Ct d tt s t ()j 11ických
škol
pražsk;,'·ch«.
Jsau abjevy, ke ktedm se došlo cestou theoreticK'Ju.
ale vetšina jich vdecí za svúj život a zdakonalení praksi.
Také sborové recitaci nezb)'vá jiná cesta, než pokusná.
a není nl1tno jít po ní dlouho, abychom uverili, že tu
jsau veliké nové 'mažnosti a že by byla škada nechatie
nevšímave ležet. To, co následuje, jsou jednak nekteré
paznatky z mé prakse dirigenta recitacních sboru. jednak nekollik perspektiv, které stály v pazadí této práce
a jejichž aspan cástecnou
správnast potvrdí prakse
další.
Nekterí lidé. podnikáte-li neco podabného. na rás
kategoricky žádají vyznání víry a umeleck)'Ch principu, na nichž chcete stavet. Priznám se bez mucení, že
jsem v tamta ohledu nebyl ni jak abrnen, címž není receno, že jsem v sobe žádné principy nemel. Jeden z nich
prevažovali nade všeml astatními: strach pred afekto·
vaností. falešným a laciným pathetismem, pred hereckou
manýron deklamace. Vycházím z názaru, že s umeleckéhO' hlediska je lepší obycejné, treb<l.ssuché vyjádrení, než nafouknut)' a naondulo\'an~' prednes, v nemž
není élni stopy umelecké pravdivosti. Tento jedin~' prinip znel: prirozenost. prostota.
'/ posledním clánku jsem psalo dvou hlavních pramenech nesprávne chápaného živého slov,,: o škole a
jevišti, t. j. o ucitelích a hercích. Na ne jsem narazil
predevším pri práci s recitacním sb rem: byl tu ne jeden, aJle padesát, sedmdesát, sto tricet lidí, z nichž až
na nekolik výjimek všichni prazrazovali až príliš jasn)'
vliv zmínených dvou institucí. Predstavte si p:ldesát.
sedmdesát, sto tricet hrdel a úst. jež mají v krvi škol·
ské skandování jen o neco více bezmyšlenkovité, než
šablonavitá deklamace hercu.
By1lo by prepínáním
tvrdit, že se dá úplne paralysovat tento vaiv - žádn~'
atlet na. to nestací: všichni redagogové, zvlášte však pedagogové hudební vedí, že nejvetší prekážku v)'voje
tvarí kdysi naucené a zmechanisované chyby. Naucená
manýra prednesu se nedá úplne paralysavat, ale dají se
jí energickým trainingem ulámat aspan nejnáp"dnejší
·a ve výsledním tónu nejrušivejšíl hroty.
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Dirigent, budující z-ák,ladyrecitacního sboru, t. j. jeho
pokudmožno jednotnou tonalitu bez skrípavých a prubojnýchextrému, narazí tu na starou známau pravdu,
pusobícídajmem pat:tdaxu: že je nejtežší být prirozen~·m.»Mluvte proste, jakobyste to nekomu známému
ríkall«,znamená chtít víc, než je v moci nekoho. Proklet)· ornament prednesu, jehož schéma jakoby bylo
"pálenoclo duše, vystrkuje rohy, sotva se otevrou ústa
a básen se sv)'mi stopami a rýmy zacne útocit na sluch.
(Ornament, umelost, šrOUbOV'1110stjsou znaky, jež n3.idetena príklad i v literárních projevech delníku, jakmilese mají vyjádrit samostatne.)
Okamžikem. kdy jsou vy:louceny všechny hlasy, znející príliš individuelne, t. j. hlasy silné, o tré, nebo nápadnezabarvené a kdy jsou seslabeny 'lspon nejkriklarejší melodické rotdíly, zacíná druhá f'tapa práce, nejzdlouhavejší a nejduležitejší.
Je to obdoba studia básne u sólového recitátora, kdy je
treba císt a císt, až zacnou mizet slova jako obrazové
znackya zacne se za nimi objevovat žjv~'. hudehní, barritý a rytmick)' smysl slova, obrysy pevniny, jak ji
st\'ori!hásník a již musí recitátor promenit sVou interpretací v novou, kongeniállní skutecnost. Je tu však
~p(\llstalidí, spousta hlav, spousta individualit, jejichž
zladenía uvedení na spalecného jmenovatele je úkolem
težším,než v symf(mickém archestru, pres to, že mezi
jednotlivými hlasy v recitacním sboru není takov)' rozdíl,jakO'mezi jednotlivými nástroji v orchestru.
Tu už vystupuje naléhave otázka dirigentská. Musi,l
tu bit bezesporu nekdo, kdo sbor sestavil, kdo vybr;:d
vhodnéhlasy. t. j. predevším kdO' taktne vyloucil hlasy
zarucenenevhodné. kdO' cel)' sbor vyladil. vyrovnal ho
v barve, síle a výšce. Je treba dirigenta i k další práci?
Otázkata se vyskytla ve spajení s nekterými orchestry
novéhoRuska, které skutecne nemely dirigenta, presneji receno, nemely ho pri vystoupení pred obecenstvem.Prirozene, bylo na to našimi hudebníky ukazovánojako na jednu ze sovetských schválností a provokacÍ.Není to však tak docela pravda: pojetí dirigenta
mužeb)1. nhné a v urcitých prípadech skutecne není
nezbytno, aby stál pred svým sborem nebo orchestrem
pri koncerte. Jistých lidí - a není jich málo se
zmocnují neblahé predtuchy a podezrení, sotva se ozve
slo o ~kolektivism . To nám nemuže vadit, abychom
zdLlraznili,že pri urcit)'Ch oborech práce nejen není toto
slovofrází, ale že je principem, kterému se proste nemtlžeme vyhnout, chceme-li dojít k cíli.
Nemám zkušenosti jako dirigent orchestrální, ale mám
praksi jako dirigent peveckých a recitacních sboru a
pokudjde o tato dve odvetví, musím ríci, že kalektivní
zpusobpráce nejenom není na prekážku, ale znamenite
pomahá, nejen v pomeru dirigenta ke olenum sboru.
ale i ve zdvižení úrovne reprodukovaného díla a jeho
"etším zvládnutí. Víc ocí víc vidí. víc uší víc sl!vší a
víc hlav víc vymysl'í. Jaká škoda vzdát se talika po;nocníku, tolika postrehu, nápadu a návrhú' Všichni maholl
prispet na budováni díla a cím více cítí, že se vedle
\'Iastní reprodukce úcastní i jistou dávkou své iniciati\'Y, tím opravdoveji se o osud díla starají a tím celist"ejším dojmem reprodukce pusobí.
T3Jto spoluúcast, tento kolektivní postup práce, bez
nehož nikdy nebyllo v umeleckém spolecenství vykonáno
nic velikého (vzpamenme jen Moskevských, pašijovéha
bratrstva v Ober Ammergau, chcete-li kus zpet: Mannheimských atd.), nesmí ovšem vystoupit z brehu, aby

premírou nejruznejších iniciativ byla znemožnena a zatlacena iniciativa dirigentova a aby se stav sboru clal
nejprilehaveji vyjádrit sUovem "anarchie". Tento stupen kolektivní práce není žádoucí a aby k nemu nedošlo, musí být dirigent silnou osobností, která si ze
všech podnetu musí vybrat. co se do celkového pojetí
hodí. Problém dirigenta je do znacné míry problémem
vudce (osobnosti) v demokracii. To znamená - ne
vždy, ale velmi casto - vést ty druhé, ale nechat je
VI domenÍ, že vedou oni, nebo aspon že jsÚ'u na vedení
súcastneni .
Tato spolupráce všech se muže upla:tniti nejllépe - a
jedine - pri studiu. od sam~'ch jeho zacátku. Pokládám
za zbytecné delat tajnosti ze své vlastní methody. protuže si myslím: tím lépe, bude-li jin~'mi napodobována.
má-li se šírit vec, kterou považuji za dobrou. jsou
o'hledy na jakousi osobní prestiž vedlejší. Máte tedy
pred sebou rekneme sto lidí -- není jich ovšem treba
tollik, k imposantní síle stací i na naše nejvetší sály šedesát hlasu, daleko víc jich však musí b},t pro dost'ltecn~' dojem na volném prostranství - a tech sto Ilidí se
shromáždilo, protože jste jim slíbil, že z nich udeláte
recitacní sbor a ted' se na vás dívají a cekají, jak 11'3.to
pujdete a jak to dokážete.
Nic není nepríjemnejšího, než tentO' první den, ale i
nekohk schuzek následujících. Každ)' clen tohotO' kolektiva cítí velmi jasne, že celkem nic neumí. Posllouchá-li druhého, dojem se nemení. Je to veliká bezndnost a nedLlvera, jakO' vždy, když se podniká neco poprvé a ješte k Itomu neco. co nemá vubec minulost. príklady, tradici. neco, co si nedovede nikdo ani približnc
predstavit.
Co to bude? ptají se vás. Nekterí míní. že fiasko.
Jiní se domnívají, že není mO'žno, aby to nekoho Zqujalo. Netají se svou skepsí. která je jen potvrmvána
vším tím, co se ukazuje v zacátcích podniku. Jste jako
dirigent pred jejich tvárí a nemúžete jim ríci to hlavní,
co si myslíte: že y nich ye všech je poklad, o kterém
ani nevedí, ale který vy z nich musíte dosht Vf'n. Kdybyste jim to rekl. bude to Y)'Jndat jako nemírné lichocení a prehánení, vzbudí to u nich úsmev. Prijqe den,
kdy tO' sami uvidí a stisknau vám po prvním lladšeném
potlesku obecenstva ruku v pocitu radosti nad tím, že
jste mel pravdu.
Predcítáte básne, které jste k prednesu vybnl, jejichž
hodnoty pro sborovou recitaci jste už vyzkoušel nebo
jež pokládáte za zptOlsobilé. U tech, které jste ješte nezkusil, poznáte brzo, jsou-li pro dan~' úcel vhodné, nebo
ne. TaJ.i::éjedine experimentální cesta ;e smerodatná a
hodnoverná, práve tak, jako se to dá ríci o každém
dramate, symfonické skhdbe. Nekolik dukladn~'ch zkoušek odhalí možnosti a nemožnosti telcstu, jeho sborovou
nosnost. ;eho kvality rytmické a melodické -- zpocátku
zjevné prirozene jen dirigentovi nebo jinému odbor·
níkovi.
Je treba dát clenum sboru dO'rukou tekst básne a ted'
ji císt. do únavy císt v plném obsazení, unisono, s polovinou sboru, potom s druhau. s prvním tenorem, dr uhS-m tenorem, prvním basem a druhÝm basem -- pro
vetší jednoduchost :t k(.ll1krétnost tu budu mlluvit o 130clenném sboru frekventantl't dustojnick)'ch škol praž.
sk~'ch. Toto neustálé ctení, jehož smyslem ;e jednak se·
známení. s tekstem. jednak návyk na zvuk hromadného
prednesu, je dosti težkopádné, aby clenum vnukal0 tÚ'uhu po odpocinku, ale dosti duležité, aby se mu venovalo
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hodne casu a péce, protože tO' je práve mlhovina, z níž
jednoho dne vystoupí pevná, vykrystalisovaná
hmota.
Doporucuje se osvežit takové studium zpevem, jako
jsme to pri zkouškách delávali my. A potom znovu do
práce. Stane se jedenkrát. když už se ~dá marná všechna námaha 'I. máte príležitost
videt zklamané tváre
svých verných, že z chaosu, kter)'m je už po nekolikáté
zaplaven zkušební sál, se vynorí náhle cosi prekvapujícího, iws cehosi cistého a celistvého, jakási troska zcela zretelného profilu. Bez výjimky všichni to pocítí,
zapojí je to poprvé
projede to Cleny sboru jako jiskra
v kontakt, na který jste tak dlouhO' cekal a v jehO'ž príchod jste tak tvrdošíjne doufal.
To je první náznak pocínající krystalisace, k níž
jsem se dostával vylícenou experimentální cestou, zdánlive hazardní a libovolnQu, pri tom však podJle mého názoru nejbezpecnejší a nejprirozenejší, ovšem nikoliv jedine možnou.
Od této chvíle máte jako dirigent vyhráno u svých
spolupracovníku. Pochopili, že experiment byl cílevedomý, pocítili, že se s tekstem zacíná neco dít, že se
také s nimi za radu zkoušek neco stalo, že se plroti všemu
ocekávání uvoh"1uje z nich cosi, o cem nemeli potuchy,
co však je neco konkrétního. Zacínají cítit, že každý
z nich neco znamená, neco tvorí, ale nejenom každý
z nich zvlášf, všichni dohromady že vytvárejí cosi nového, co je nad nimi, presto že je to z nich a co bude
patrne i na jiné pusobit.
,'3.
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N. Melniková-Papoušková:

O

modernÍln cloveku.

SlovO •moderní « je ješte roztažitejší než »krásný"
nebo »chytrý«, to jest než všechna slova, jež mají
dát jasný a konkrétní pojem, ale ve skutecnosti jsou tak
abstraktní, že je muže každý prizpusobit svým osobním názorum. Stací ukázat na to, že pri užití pojmu
modernosti nutno pridat urcité casové epitheton, jinak
ztrácí všechen význam. Ale ani, toto omezení neciní jej
stabilnejším, nebof rekneme-li: »obuv, jež byla moderní roku 1928«, vystupuje pred námi celá rada dámských
i pánských bot, jež se nosily toho roku v Praze, jež
však už nebyly moderní v LondÝne a v Paríži a ješte
nebyly moderní na Zižkove. V ohledu duchovních hodnot je to stejne správné, jako v ohledu bot a jiných
predmetu. A vš~k toto slovo ci pojem, který se muže
roztahovat jako guma, který je však pro pochopení
nutno konkretisovat do nejmenších podrobností. užívá
se zvlášte casto a s oblibou práve pro svou neurcitost.
Neco podobného deje se i proto, že vetšina lidí pokládá
svou epochu za perlu stvorení, témer dovršující svetový vývoj. O podobném názoru zapsala SmirnovováRossetová tato slova A. Puškina: » Zjevnou známkou
omezenosti po mém soudu je, že se lidé klaní své dobe
a oomÝšlejí se, že rekla poslední slovo ve všech otázkách.« Tak užívá také veliký pocet lidí slova 'moderní
. jako urcité chvály. Jeho blízkost v okolí cloveka neho
predmetu je jakýmsi atestátem anebo propustkou 00
spolecnosti. V proslulém zápasu otcu a detí dáv-ají
deti prednost tomuto pojmu a vyzdvihují jej, otc0vé
<
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pak naopak užívají ho v záporném a dokonce hanobi·
vém smyslu. V tomto vecném sporu, který je ostatne
konec koncu vždy prohrán predem, nebof každý den,
v každou hodinu mládí pomíjí a vystrídává je jiné, jež
je mu už neprátelské. Ti, kdo v dané chvíli teprve vstu·
pují na bojište, meli by si vzpomenout na slova St.
Beuvea: »'Quand on a Un peu vieilli et comparé, cela ra·
bat 1'0reguei1 de voir a quel point le fond de nos desti·
nées, en ce qu'el1es ont dC'miserable, est le meme«. Pro
staré neprichází na mysl žádný citát, kterým bych je
mohla utešit nebo zmírnit jejich rozhorcení. Doufejme,
že táž slova budou se hodit pro ne.
Krome všeho, co jsem už rekla, omezuje pojem mt).
derního cloveka znacnou merou národnost a trída.
Ruský delník se odlišuje znacne nejen od anglického
advokáta, ale i od anglického delníka. Ale prec jen je
treba nejak Se domluvit, jinak by ::;eclovek mohl utopit
v mori protichudných definicí. Moderní clovek, kterého
máme na mysli my, je stredním prumerem tríd a evropskS'ch národll naší doby, to jest doby, jež se zacla po
válce a speje zrychleným tempem k dosti neurcité bltdoucnosti. Pres tato omezení rozmanitost tohoto typu
je dosti veliká. takže naprosto nelze souhlasit na príklod
s názorem jednoho ceského žurnalisty, že »jsou nemyslitelní lidé, kterí si ciní nárok na soucasnost, kterí by
nechodili do kina « už z té prosté príciny, že mezi soucasným a moderním existuje urcitý vnitrní rozdíl. Pripomenu, že byly doby, a pri tom nepríliš vzdálené,
kdy vrcholem modernosti bylo zavrhovat soucasnost a
oddávat se cele minulosti. Ted vidíme opak, práve to,
o cem kdysi mluvil Puškin. Prumerný clovek šel cestou. jež byla dána v druhé polovine minulého století
rozv.ojem techniky a privedla velmi rychle k neomezené
víre ve výsledky materiálních ved. Práve o nem mluví
van Vlotten v knize •O vkusu «, že »oficiálne moderní
clovek požaduje. aby byl oslavován témer jako polohun,
ve skutecnosti však tento polobuh není nic jiného než
první a pracovne nejschopnejší stroj mezi stroji «. Rozdíl je jen ten, že na príklad verící stoupenec darwinismu minulého století studo~al teorii, jež prišla k nemu
jako zjevení vedy, kdežto náš soucasník ríká, co jen
slyšel v populární forme o tom, co se skutecne deje a co
musí vedet moderní clovek, aby se udržel na patricné
úrovni v ocích tech, kdo delají verejné mínení. Týž V:l~'
Vlotten praví: »Ein Teufelskerl ist der Modeme, iiber
altes weiB er Bescheid. Er spricht von platonischen
J deen und elektrischen P0'len und expressionistischer
Kunst, als waren es die selhstverstandlichsten Dinge
der Welt. Er spricht dav0'n ... uno wenn du ihn bittest, clir kurz tmd búndig zu sagen, wieso die elektrische Kraft den Strassenbahnwagen
treibt, oder was
unsere moderne Kultur dem Plato und seinen Tdeen
verdankt ... wird er etwas nettes zusammenstottern.
TO' ie práve to. co se v obecných rysech nazývá velkým
rozšírením civilisace. kterou se všechno stále více stává
na úkor kultury, uchylující se do pracoven mysliteltl
jako do katakomb. S chválou posledních úspechtl na
rtech, nemaje k nim však žádného vnitrního pomeru,
ži je na p0'vrchu sveta a myšlení tento moderní clovek,
pokládající se za vzdelance, pr0'tože slyšelo problémech
své doby a aktuálních otázkách.
Tak myslí a jedná nejen polovzdelaný obcan, drobný úredník v kancelári, prírucí nebo modistka, snažící
se vypaclat jak0' neco víc, než ve skutecnosti jsou. ale
i onen šk0'dlivý druh lidí z ruzných nejlepších kruhu
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spolecnosti, jimž se ríkává snobi. Byl vymyšlen nový
název, ale typ sám existuje stejne dlouho jako sama
spolecnost. Cím jiným než snobem byl baron dOrsay
a jemu podobní mladíci, kterým se tehdy ríkalo dandyové? Rozdíl je jen ten, že udávali tón v móde, salonním chování a na bou1evardech, ale ne hlavnímu smeru života. Je sice pravda, že romantikové, a zvlášte ti,
kterí se potloukali v predsíních spisovatelu a umeku,
snažili se dávat spolecnosti nový smer, ale nalézali tak
silnÝ odpor, že do širokých mas dospely jejich myšlenky teprve ted. Tu se smešují s názory našich snobt"t,jež se šírí nepomerne rychleji a zmocnují se hustších mas.
Pod záminkou modernosti snobové naší doby a po
nich celá škola jejich ctitelu snaží se odtrhnout se od
všeho, co je lidské. Práve v té chvíli, kdy na opacném
pólu mluví se silneji o humanismu. demokracii, kely se
pracuje na vytvorení vecného míru a spojených státu
evropských, »moderní nidé« ih:l~dají zábavu stuj co
stttj, touží po neobycejnosti, vycházející z nižších sfér
a od méne kulturních národtl. Dosud s francouzskou
literaturou a divadlem dožíváme tíhnutí k nejnižším
vrstvám spolecnosti. pri cemž se to omezuje nejen na
zobrazení ži'vota techto neštastných lidí ze spodiny,
ale i na nezdravou zvedavost, jež vede casto k tomu,
že se takový clovek pohríží sám do jejich života. Na
této manii spocívá množství zábavních podniku, jež
mají poskytovat ostré pocity, jež však pro pozornejší
oko jeví se jako velmi ubohé napodobení ješte nicotnejšÍch a smutnejších záhav. Ale tato úchylka neodpovídá
už posledním požadavkttm moderního cloveka, který
na jedné strane velebí techniku a všemožné její úspechy
a na druhé strane se dychtive pohrižuje do exotiky, jež
je úplným opakem toho. na cem tak úsilovne pracuje
bílá rasa na obou pevninách.
Všemožní cestovatelé a obratní obchodníci, oel moudr)Th Arabu až po vychytralé Byzantince, priváželi do
Evropy neobycejné orientální veci, jež svÝm výborn)'m
umením prevyšovaly to, co dovedli tehdy delat na Zápaele. Od té doby se úlohy vystrídaly - Východ usnul
a teprve ted se chystá probudit se k všelielskému životu, ale tíha k takovým cizím 'vecem a mravum u belocha nejen zustala, ale dokonce se zvÝšila. Vidíme
príbytky plné cínských a, japonských predmett"t, naprosto neodpovídajících
zpusobu moderního
života,
známe lidi, oddávající se nerestem. prevzatým rovnež
odtamtud jen pro módu. Aie po Japonsku. Cíne a Indii
prišly cerné kmeny Afriky a Ameriky. Jedny z nich
prinutily už po nekolik Jet všechnu mládež a nádavkem
k ní i staré, tancovat nezvyklé tance s príslušnou hudbou, jiní prekonávají Praxitela drevenými špalky, do
kterých jsou vetkány konské žíne, 1')'ko a korále.
Ovšem, že jsme to byli my a ne oni, kdo vytvorili cerné
Apollony a Venuše, na které jejich materiální tvt"trcové nepomÝšleli. Vzhledem k tomu, že jen tak pro
nic za nic nesmíme nic delat a všechno musíme vysvetlit alespon pred sebou samými, tu se podkládá této
nové zábave výmluva, že je treba osvežit se primitivním a pri tom nezkaženÝm ješte umením prostých
lidí. Slovem, zacaly se opakovat s nevelikou variací
kdysi tak moderní a výbojné teorie Rousseaua a Chateaubrianda. Když se však odborníci podívali ponekud pozorneji na toto primitivní umení, zjistili, že je
produktem velmi staré a složité kultury, ,lež upaclh
nyní do detinskosti a je ve stavu rozkladu. Fakt pro

nás snad ješte smutnejší než pro ne. Když zdraví, silní barbari podrobovali si fysicky unavené Rímany a
prijali jejich kulturu, pak vysvetlení mttže se nalézti
dosti snadno. V našem prípade nevidela jsem však
ješte nejsložitejšího syllogismu, který by se udržel na
nohou pod náporem zdravé logiky.
V každé dobe vyskytají se ovšem lidé, kterí vrtí
hlavou nad tím, co se deje a opakují po básníkovi:
Smutne já pohlížím na naše pokolení,
budoucnost
jeho je pustá neb temná.

Já k nim však nepatrím, už proto, že mám pevne
na mysli, že generace, kterou tak odsoudil Lermontov,
je v nejvyšší míre produktivní ve všech oborech kultury. Ba reknu víc, že jsem totiž dosti daleka názoru M.
Dostojevského, jenž se díval na Evropu jako na hrbitov,
kde leží drazí nebožtíci, nebo Spenglera, jenž vidí ve
všem známky blížícího se zániku Evropy, i N. Berdjajeva, jenž tvrdí, že se blíží nový stredovek, címž rozumí témer návrat k barbarskému stavu. Ne, jsem daleka
zoufalství, jsem dokonce plna víry, ale to mi neprekáží,
abych nekonstatovala nebezpecnou némoc. kterou stt"tne
naše soucasnost a která hrozí ohromnými bedami Evrope bílé rase, to jest oné kulture, jež je nyní na nejvyšší úrovni a ješte, ani zdaleka se nevyžila. Krome toho názor, který výslovil Lermontov
v predmluve
k "H rdinovi naší doby«, že stací, aby spisovatel ukázal
nemoc doby, ale lécit že ji musí jiní, zdá se mi príliš
egoistický. To by se rovnalo tomu, jako kdybychom vyhledávali na brehu rekv tonoucí, ale nezachranovali bychom jich, ponechávajice to jiným, casto neprítomným
lidem. Vec má se ovšem tak, jak praví ruské prísloví:
»Cizí neštestí odstraním rukou, pro své rady nevím~.
ale prec jen je povinností každého z nás nejprve zkonst:ltovat nebezpecí, a!pak vynaložit všechny sí1y, aby se
odstranilo. Vždyt "požadavky svedomí«, jak praví L.
Romier v knize "Nový clovek«. vedou nezbytne k vnejším formám a Ci111Jm,
hyt jen proto, aby odevzdaly dále
poznání aneho. když se vec týká positivního náboženství, aby byl vyznán kultus«.
Národ se sta,rou kulturou, jakými se stávají všechny
témer evropské národy, který si bere za vzor jiný, trebas mladší národ, není s to reprodukovat jeho sveží a
naivní reakce. Byt si tedy Evropan sebe více nap0c1oboV8.1 cernochy,
sotva mt"tže dosáhnout jejich naivnosti.
To se bude stejnou merou týkat i amerikanisace, dosti
móclní i v širokých kruzích, jejichž myšlenkový stav a
svet definoval dosti presne podle mého názoru F. Porché v knize "Promena sveta«: Pro tento velký a naivní
národ, jehož sveží mozek touží všechno znát (nebo ješt~ lépe, znát od všeho kousek), má jakousi lac110st
zdravého žaludku, není žádná jiná klasifikace než minulost a prítomnost. Na jedné strane se zavrhuje všechnl)
staré, jako nevhodné (ovšem s výjimkou umeleckých
del, u kter~'ch dík móde stárí zvyšuje cenu. což jim dodává n ov é hodnoty), na druhé strane je smícháno
stejnou merou všechno, co mttže ješte sloužit, "poslední
produkty dne«, nejlepší i nejhorší, na než se pohlíží se
stejného hlediska. Jen velmi nekulturní Evropan mt"tže
se postavit na podobné stanovisko a pri tom, abychom
tak rekli, samostatne a bez pomoci Ameriky. nebot každý má trebas fiktivní zrnko úcty k minulosti, vytvorené
jeho národem, jeho predky. Kdežto American ríká, že
je hrd na! to, že je sám sobe predkem, že všeho dosáhl
vlastníma rukama, ale potajmu sní o titulu, trebas jen
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se strany ženy, Evropan muže být uprímne Ihostejn)' k
svS'm formálním rodokmenLlm, sahajícím k baranu nebo
kameníku. jenž pracO'val na jednom z O'nech chrámu,
které nikdy nebudou v Americe«.
Prijmaut teclmikl1. jako ji prijímají Americané, to
jest jako deti, hrající si s nat3hO'vacím automobilem,
Evropan nemuže. díV~Lse prec jen na ni jako na neco
padrízeného, ale naprosto ne jako na úcel sám pro sebe,
PrO'ta mechani ace života pad vedením .\meriky netreba se bát. Jediné hrozné, co prešlO' s oné' strany
k nám, je nesmyslná dychtivast po materiální moci a
penezích stu i co stuj, jakO'žto jediné sí le. jež h)'be svetem. Objevil se typ, kter)' stojí níže než 1-Jarpagon nebu
lakomý rytír, neuot ti se alespO'n tešili z lesku a cinkotu
zlata, kdežtO' moderní lakomec. kter)' pri tom vubec není
pokládán za lakomce, ~1eslyší ani šustení obligací a papíru, Žije a pracuje s abstrakcemi, odpocivá po nich
v nejhrubších, materiálních potechách. Proto vzniká témer úpln}' kontrast mezi clavekem rq. a 20. staletí,
o kterém mluví L. RO'mier. Clovek minuléhO' století,
když dosáhl vysokéhO' pO'stavení, snažil se co nejméne
pracovat fysicky a co nejvíce mít potech myšlenkových.
kdežto stejný clovek v naší dobe venuje SvLIjvaln)' cas
dobÝvání sportovních rekordu. a se své strany bych dodala v zábavách na zpusob kabaretu a badL Ve spolecenském a sociálním živote tatO' nesmírná víra a úcta
k penezum vedly k prevaze vnejšíhO' života nad vnitrním a O'sobním, nebot bah~tý clavek muže b),t konec
koncu spokajen jen pred lidmi, Bohác, jakO' dríve šlechtic nebO' umelec, udává tón spolecnasti, za ním se táhn01l
a nabývají jeho vkusu i ti, kterí nemají pro to vnitrního duvodu. »Paralelne s kolektivismem mravu a jednotvárností mód rostou analogické sociální pomery.
TecT už není zájem o O'sobní charakter individua,« paznamenává dosti prípadne L. Romier. A zde je ješte
jeden citát z jehO' knihy. venované vzniku moderního
cloveka: »Tavárna. kancelár, obchod mají vetší vliv
na rO'dinu než rodina na továrnu, kancelir, obchod."
Tretí, dO'sti typickou známkou PtO moderního cloveka, hlavne z intelektuálních kruhu, které mime stále
na mysli. je privrženství nebO' lépe receno náchylnO'st
ke komunismu a ruské revoluci. Byt to bylo sebe podivnejší, politick~' moment hraje zde nejmenší úlohu.
Základními prvky takové nálady b~'vají srdecné sympatie
s chud)'mi trídami, nespokojenost s vlastním materiálním postavením. nepotrebn:)' romantismus, Ider)' žene
StLlj co stúj k Stufm und Drangu, velká dávka snobismu a úplná neznalost skutecn)'Ch pO'žadavku kr)mUllismu a v)'sledku ruské revoluce. To je svého druhu exotikGU, necim na ZPllsob Tahiti, jež láká k sobe malíre
:l básníky, pri cemž se k ní klade zcela jiné merítko, než
ke všemu okolnímu. Nemalou úlohu v tom hrála na príklad ve Francii ruská móda vubec a tak zvaná »slovanská duše«, ve které odedávna nekteré kruhy hledají
v:\'chodisko z »evropské stísnenO'sti". Nejzajímavejší je,
že ten i onen pojem patrí do O'boru vzniku mythu. jenž
má však velmi silTI)' vliv na reálný život. U nás l1ení
tO'casto nic jiného než jedna z nových forem rusO'fiJství.
sPO'jená krome toho s krajními levými literárními proudy, vycházejícími z téže Francie, kde se jejich predstavitelé, jak jsme rekli vSrše, priklánejí ke kO'munismu
hlavne pro jeho naprostoCl nez romantických prícin
znalost. V knize E. Berla »Smr-t buržoasní myšlenky",
jež se zabývá myšlenkami, podobnými tem. které jsme
si vytkli my. je celá kapitala. venova:lá pomem inteliCJ.
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gence ke komunismu. Dovolíme si uvést z ní nekolik
citátu, vysvetlujících situaci ve Francii, a neprímo
i u nás: »Inteligent tíhne ke komunismu, ježto cítí. že
od buržO'asie zavání smrt, a ježto tyranie kapitalismu
uvúdí jej do zurivosti. Ale v takovém prípade komunismus žádá od neho. aby prijal program a metodu.
z nichž první se mu zdá idiotskÝm a druhá bezúcelnou.
Vyvrátit komunismus v jeho nejhrubších formách neni
ovšem s proste lidského hlediska nijak težké. ale za tn
mnohem težší je dokázat správnost komunismu, kter~
ve své krátké dO'be existence ukázal 'vlastnosti ve]llli
blízké kapitalistickým, ale jen v opacném jJOrádku. ,,\!Jy
se verilo dále v tyto teorie, je treba zoufalého, ahych()1l1
tak rekli. slepéhO' optimismu, rovnajícího se optimismu
Robespierra O'Nejvyšší b"tosti a dobrote clovck.L.optimismu Lenina stran elektrisace Ruska." Avšak tyli)
vlastnosti má ve skutecnosti jen velmi málo lidí. ,etsina jej udržuje umele. Historie surrealismu ve Francii.
a u nás skupiny komunisujících spiso,vatell1 z »Devetsilu" a kolem neho, ukázala obtíže a absurdy, jež vznikají, když il1teligent, Jevý v umení. zacíná tíhnolít k revoluci nebo jen levicáct ví v politice a smešuje dva vzdálené pojmy, Pokud jde o ideologickou stránku. tu skve1011odpoved dal nedávno }(c)ra v Jiste Teigeovi, umeleckou formulaci prutimh1\'U vezmeme však 11 E. Berla.
,T'evolucní umení muže se v 113ší done obracet jen
k re:Jkcnímn obecenstvu. Re\'()]ucní ,1111eníje apanúží
vysoké blllžO'asie. Kde jsou ctitelé Stnvinského. Picassa a Apolinaira? Sríše v st. germ:t1l1skt-;n predmestí
a na Elysejsk)'Ch polích než v Belville. 7.da 'v dusledkll
nedostatecné kultury u delníku. ci nc<1ns,:ltecnélidskosti
u spisovatelu, nehodlám soudit.«
Zdálo by se, že naladení mysli.1 "l1lcr tak nevdiké
skupiny, jako jsou umelci všeho drtihl;, nemClžehrát
rozhodující úlohy, avšak :1~smíl1le l.:ap()l~lín:lt.~e snisovatel, herec nebo ma lír je prostredn ík styku mezi nlyslitpli, kterí konec koncu vedou Jic1:;tv). a davem, ktel\
rc:t1isuje myšlenky. V dané chvíli mají m:Jsv snad víc~
st:Jtecnosti než myslitelé a proto každá neopatrn:l jiskra
ll1y~len 'y. jež padá shora, muže dole roznítiti sk\lt\'cn~'
požár. Nedostatek tradice u jednech, nenávist k 111m
u c1ruh)Th ve spO'jení se všemi uveden~'l11i situacemi. je
velk}'m nebezpecím pro Evropu a žijící v ní bílon nS:1
1\ r oderní
clovek, jen ž se snaží stuj co stuj odtrh:1outi
se od minulosti a málo myslí na uuc1oucnost. trebas už
z pouhého strachu pred smrtí, napomáhá mnoho tomuto
nehezpecí, O' kterém neprem)'šlejí již jen velcí politI!'ové a filosofO'vé, ale pozvO'lna a v drobné fonne i širší
kruhy, I kdyby zmínen)' fakt sám (\ sobe nebyl prímo
nehezpecn)', Dak je škodlivÝ, nebot každá mvšlenka priiat~ a p.riori a jakO' móda vykorenu je se težce pomocí
lor~;ck~cli duk;Jzlt: než se sama sebou vyžije. mohou
iejí popularisátDri a stO'upenci nadelat tolik škod, že
bude treba nekolika gen rací, aby vrátily vec na drí"eíší místo, nehledíc ani na další v~'voj a zlepšení silu:lce. Kaiserling, R. Genon, R. Rol[;ll1d, M. Muret,
Cabet a zvlášte O. Spengler
F. Deleisi. G. Massise.
staveli si každý po svém zpusobu otázku, jak dalece je
Evropa nemocna ? zda její kulture hrozí smrt podle
analogie s íin~'mi od111nrel)'mi kulturami. Jak js~;n rekla už dríve, se mnchSlln. CD byla recenO' O' techto vecech. ie težko sDuhbsit a tím spíše uciniti opatrení,
jež se navrhují k lécení.
;\le t8.k zvané neroúešitelné O'tázky nebývají casV)
nic jiného, než špatne formulDvané a nedovedne posta-
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vené otázky. Vedle práve popsaného moderního cloveka. plného' snobismu,
otrockého
uctívání
techniky, lehkomyslného vzývání neprozkoumaného
komunismu. nalézáme
zárodky
jiného tvpu, kter "
s~ pokouší zatím. jen ryze' ideologicky
napra'nt omyJy prvého. Predevším utvrzuje thesi, že nic na
svete nemlI že se rovnat myšlení, a tím staví na patriC11~
druhoradé místo civilisaci. která je jen materialisací
ideje, bez níž by nebyla ani mohla vzniknout. Dále
vzh.l,ede!llkv ~?mu.vže))orekadlo o rusk~'ch popech, že
lJ1J.!JOCI V~tSl ~1ez lmcho. lze užít u vetšiny lidí. je
myslenky treb:J. I k<:>
kontrole toho. co se muže vzít a co
nutno ponechat iin~·m. To by bylo brzdou i pro buržoasii i pro její protivníky. nebot k zrecrulov'ání mnderního života je treba nového asketism\.~ nebo sprúvneji r:ceno stoicismu, zmírnujícího n<:>-livnitrne, pak
alespon na venek choutky cinící si nárok na cizí kousek.
_Krome !e~abilitace myšlen]:y, jež l1Jltže být vy jádrena
strucne
latmskou
sentencl »humanum r-úenus vivit
.
.
.
tn paUClS«, to Jest. že lidský rod žije nekolik dík nemnoha myslícím. ale v nich, nutno zaznamenat nov\'
cit j dnoty bílé rasy a evropskéhO' patriotismu. rrip~mínim, že citem bílé rasy nesluší se ovšem rozumet
ono pohrdání a utlacování cernochu
lndianu Her\'m
se proslavili Americané. nebo vrúdcní
("ína~U. Úeréh~ s~ chopili jal: Anglicané, t3.k Rusové. Naopak tento CIt Je pochopenI pro vytvorenou už kulturu a pnvinnost udelat ješte více v budoucnosti, to je vedomí. že
.žád.ný národ nemá už práva starat se jen sám o sebe
a uSIlovat o vládu nad jinými «, jak rekl Poincaré. Tak
ztrácí SH)U hl' ziv,)u formu i antithesa V)'chodll a Záradu. kterou tak chute nahání hruzu evropské buržoasie G. l\Iélssís.« O té se vyslovil nikoli bez lmmoru
G. Riou: »Když se podíváš chladne na otázku, naléz;Íš
více mythu než reálnosti v antithese V~'chodu a Západu. Její vynálezci mají blíže k básníkum, než k ucen~llm. Výc~od, který je láká, patrí do oblasti prospešn~'ch
fIkcí. stejne jako VoItairovi C':ínané nebo primitivní
clovek Jeana- Jacquesa.«
Tak vznikají pozvolna skupiny lidí, kterí iso11 daleci
internacionalismu a mohou uprímne ríci, že Evrop:l
je skutecne jejich vlastí. Snad tO'ie práve zacátek onoho
rádu, a kterém psal M. Bakunin, když tvrclil že státy
zmizí, ale národové nikdy. Ne-li ti nejlepší (l~emužem'e
soudit príliš prísne soucasníky, na jejichž· mvšlení a
tvorení máme z cásti vinu my sami), pak v 'každém
prípade ti nejplodnejší z modernÍéh lidí zacínají tak
cítit. Pomáhají jim znacnou merou drobní ži,-otní filo~?fové, k~e~l se neh01;.í za velk)'m y)-delkem stui co
stuJ: spokoJuJI se s malym, ale kvalitním, ctou oblíbené
klaSIky, neproklínají mládež a pestují v zahrádkách
ruže .. Pravá modernost, neležící jen na povrchu, ale
pracující pro budoucnost, je práve ta silná a neochvejná. která ve skutecnosti je jen novÝm a'Spektem vecnosti. Proto pravý moderní clovek je predevším clovek
a ne, no~itel aktuálních, módních myšlenek, slov -tabu,
ktere ma každá doba. a šatu, ušit~'Ch znám)'m krejcím
pod vlivem té ci oné výpravy do strední Afrikv. Ti
pak, o kter)'Ch jsme mluvili na zacátku, trebas tvofí zabarvení dne, jsou prece ve skutecnosti jen lehkou penou, kterou odnášejí prílivy doby na naši zemi, kde
všechno, co není spojeno dosti pevne s vecností, pomíjí
a zase prichází, nezanechávajíc hlubokých stop.
cJ
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Ministerstva a t3,jenlství.
Ministerstva
jsou instituce, o jichž V) znamu není nikdo ve velkých pochybnostech, A je také každémll
známo, že se mají tešit úcte všeho obcanstva. Bohužel však není šíre známo, že úcta k ministerstvum je
vec velmi problematická a že si jí specielne naše mil11sterstva nedovedou získávat vhodn) mi zpusoby.
Všimneme si resortu pro ku!lturu nejv)'znacnejšího,
kterému je sverena péce o naši 1Judoucnost - ministerstva školství a národní osvety. Stala se tam nedávno
asi nejaká velmi nemilá vec ~ llechceme snad ríci, že
blamáž. Kdosi mel to neštcstí, že šel v nejaké záležitosti·
intervenovat a pri tom ukázal, že je informován jak se
veci mají, což ovšem páni nepredpokládaEi a tento nepríjemný fakt nesli velmi nelibe. A proto, aby se podobné veci neopakovaly. vyuali narízení, jež podrízené
úrady instancní cestou tlumocily r1ále. .
Oc e asi jednalo: lVI inisterstv0 škoilstvÍ, jako kažcl\'
úrau, je instituce trochu težkopádná, zejména ve vyrizo"ání nutn)'ch záležitostí vec n Ý c h. Verejnosti je
známo, že se po pTevratu zacly odstranovat staré školní
nedostatky, zacaly se stavet nové budovy. A pri techto
stavbách se staly velké rady chyb. Na každém míste dc,bre vedí, jaké jsou. l\limo jiné byl zejména stát težce
n~pálen vadným materiálem. Stát by,; totiž ovládán jedmou touhou: ušetrit. f\ tak se škrtalo, šetrilo, dávaly
se primitivní podlahy, škrtaly se vodo\'ody, ubíralo se
po centimetrech ze zdí, telocvicny se dávaly pod zem,
delala se malá okna, dávaly se malé topné radiátory,
kupovala Se nevhodná stavební místa, jen když byla lacino, a stavelo se clo vody; nekde pospíchali, padaly
stropy, - delali je znovu, nekde se šetrilo pri sond~)vání pudy, a pak se muselo všechno rozkopat, základy
znovu vyhlu1Jovat a stavet znovu. Technikové dobre
vedí, kde se tak stavelo, a vedí jiste, proc dnes si nikdo
z nich netroufá dát na bu~ovu kovový štítek, hlásající,
kdo a kdy budO'vu stavel. Urad narizoval šetrení a dnes
se ruzné cel1trální úrady setkáv3.jí s položkami, na kte·:é
s~ nikdy nepocítalo. Byly sice predvídány, aJíe z úredl11ch'p0vinn~stí se muselo mlcet. Je znám na pr. prípad,
kdy Jeden vlIvný muž, nemoha do íci udelené dótace na
nutné opravy v ústave, dovolil si pronésti kritiku verejnou, obviniv príslušné ministerstvo, že se o svou vec
vubec nestará. Ocekávali bychom, že onen muž bude::
vyzván, aby tvrzení dokázaJl, to se však nestalo, ani prísl~šnj úrad n,esdelil v~rejnosti. že )není pravda«, nybrz onen pan s obdivuhodnou rychlostí byl tretího
dne zbaven svého úradu, címž se dokázalo, že i úrad
dovede jednat velmi rychle.
~a n~n~hých místech mají ješte rllzné pozustatky
z mmL1l~zImy v podobe vadného ústredního topení. popraskaneho vodovodu, na mnohJ"ch místech nemají ve
škOlách speciálnich uceben pro fysiku, chemii, r~'sovnu,
kreslírnu, telocvicny. Nekde je sice mají, ale ve stavu
nepoužívatelném - namnoze proto, že houba znicila
podlahy. l'vlnO'hde hnijí a plesniví školní knihovnv.
Trvá-li tentO' stav delší dobu, než je nekdo zvyklý i 'še
zapocítáním úredních zdlouhavostí, dochází k intervencím. Nekde se. bérou na pomoc poslanci, a tam se vecí
hne. Nekde se k tomu odváží zamestnanec príslušného
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resortu, a pak je zle. Ministerstvo školství v nedávných
dnech vyd1.lo narízení, kde napovídá velmi zretelne, co
je mu nemilé a jak se postará o to, aby se mu takové
nemilé príhody neopakovaly:
"Nekteré strany projevují za svých návštev u vyšších
úradu (instancí) v oboru pusobnosti min. šk. a n. o. ve
vecech, vyhrazených rozhodnutí techto úradu podrobnou
znalost návrhu (strašlivé, že ?), jež v dotcené veci podaly
podrízené úrady, školy neb ústavy. Jestliže pak jím
(správne jim) príslušná vyšší instance pres (spr. vzdor)
prípadné kladné stanovisko nižších úradu, škol neb ústavu
nevyhoví, podléhají animosite(!) b a i ne d u ver e (jak
nepríjemné!) k ní a uchylují se k ne n á lež i t Ý m(!)
in t e rve n c í m a pod. Výše zmínených (spr. uvedených) informací o podaných návrzích, správách atd. mohou strany nabývat v podrízených úradech, školách nebo
ústavech zpravidla bud z ústního sdelení referenta,
správce (reditele) školy atp. nebo z nahlédnutí do spisu,
který~to obojí zpLtsob informacní je v rozporu s povinností zachovati ve veci úrední mlcelivost. T a k o v é i nf o r m a c e, na než ostatne strany právního nároku nemají, p o š k o Z li j í a u t o r i t u k v y š š í m i ,n s ta nc í m a j s o u t udí žne prí p u s t n é. Proti nedbajícím
bylo by postupováno disciplinárne.«

Chápeme, že jsou jisté úrední veci, které musejí i
v demokracii zustat tajemstvím. Jsou však prípady,
kdy úrední tajemství samo podkopává 1.utoritu státních
úradu, a tO' velmi dukladne. Vzpomenme na dobu, kdy
vrátný na nádraží v Breclavi prohlásil za úrední tajemství, když se hO' tázal cestující, na kterou kOllej bude
pristaven jakýsi vl1.k. Vzpomenme jen, že autorita školy
nezíská, ale hodne ztrác'L, když se dbá úredního nari.zení a nedovolí se rodicum, aby mohli se podívat do
katalogu na prospech v 1a st n í h o dítete. Nebo jak~r
význam má, když se žák nesmí dovedet své známky?
Kolikrát už jsme se doctli, že student spáchal sebevraždu ze stnchu pred propadnutím, ackolliv by nepropadl,
proste proto, že se nesmel dovedet svuj prospech. Je
jiste podivné, když se živnostník nebo podnikatel nemuže dovedet, že za pul roku, kdy podal poctive kolkované
a spoustou príloh a dokladu opatrené nabídky mu bude
nebo nebude menší opravná práce zadána. Nekdo propustil kvalifikované delníky pro nedostatek práce, 1.
když je mu pak zadána státní dodávka, musí stát zase
cekat, než je sežene. Nemuže se tedy ministerstvo zlobit, když se nekdo snaží dovedet, jak se veci mají a
kde vec »v pánu odpocívá« - a když pak za vecí jde
na pravé místo a uplatnuje všechny ty vedomosti a znalosti, které .tezko získal. Že to nemusí být od reditelu a
referentu, že se to miHe d-O'vedettaké jinak, to bohužel
ministerstvo neví, procež to pripomínáme.
Pravda - autO'rih státních úradu, specielne ministerstev, jaksi upadla. Ale je težko obvinovat podrízené
úrady. Ministerstvu školství by prece melo b)Tt známo,
že je velmi starým pedagogickým omylem svádet vinu
vždycky na druhého. Ministerstva všech resortu trpí
na jednu velikou vadu: že práve ti, kterí jsou v úzkém
styku se životem 1. v nepatrném styku s papíry, by
mohli pány od zelených stolu poucit velmi mnoho
() nejnhnejších
otázkách. Což platí nejen u šblství,
ale také u verejných prací, pošt, železnic, zdravotnictví, sociální péce. Ale naše ministerstva nepokládají
jiste za žádO'ucí, aby vyzvala své zamestnance na po796

dávání nejruznejších návrhu, jak si predstavují zlepšit
veci v oboru pusobnosti onoho resortu. Nespor!1e by
se to úradovalo neobycejne Uehceji, když nám nikdo
nevidí pod prsty a když máme dost moci, abychom
každého ihned klepli, kdyby se o tO' snažil. Zdá se, že
heslo »služba verejnosti«, »služba státu« _.- »kdo chceš
být nejvyšším, bud služebníkem všech" "- j3ksi se
musí zmenit.
Ministerstva si stežují na pokleslou autoritu. Nechf
se snaží získati si dúveru a bude autorita hned, ale bránit se s~)favedlivé kritice tím, že ihned na ráz
zbaví svéhO' zamestnance místa, to není, zdá se nám,
v demokracii vhodný prostredek k získání autority.
Pedagog vám rekne. že strach ješte není autorita. 1\1ysUíte, že kdo se vás bojí. hned vás má také automaticky
rád a pocituje k vám úctu? Pochybujeme!
V demokracii má mít místO' kritika - kritika poctivá, kritika s mO'žností podpisu, kritika cestná - jeden
proti druhému poctiv}'mi argumenty - rovný proti
rovnému. Tam, kde se predpokládá, že nadrízený má
vždycky pravdu a podrízený se vždycky klame, kde se
myslí, že nadrízen)T má eo ipso vyšší inteligenci. víc
rozumu, a že má k disposici moc, jíž mllže proti nepohodlným lidem vždycky užít, tam se nejedná o pravo11
demokracii!
Veríme s Masarykem, že skutecná pravá, poctivá,
vyspelá demokncie, je poctivau, atevrenou diskusí, že
stát, ta je spolupráce a spoluViláda, že ve státe demokratickém má mít každý možnast prajevit svuj názor
bez obavy, že bude zbaven pO'zítrí chleba. A proto se
domníváme, že naše ministerstva nebudou mít tak dlouho autaritu, dokud si toto neuvedomí, nebot dnešní
generace je už vychována k tomu, aby cítih úctu
velmi hlubokou ke všemu, ca je úctyhodné. A nemltže
se tedy nikdo divit (a je-li ta min. školství, jaká ironie'),
že dnešní republikáni nepocitují respektu k institucím
a zarízením, která se nižádnými prostredky v moderních a vyspelých demokraciích obvyklými nesnaží získati si tentO' respekt a úctu. Preje-Ii si kdo, at je to
jedinec nebo instituce, aby byl k nemu respekt a tešil
se autorite, je to vec zcela pochopitelná, - každý chce
být vážen, - ale záleží na techto institucích, doved·ou-li pochopit, že v dobe nové se starými methodami
stává clovek casto -- smešným.
Procež musíme zduraznit, že i ministerstva jsou tu
proto, aby sloužila republice, lidu, - a že v demokracii se dá pracovat i s nižšími zamestnanci. Chtejí-li
naše ministerstva, aby jednau za pár desítiletí byla
})CzechosUovakia first«, záleží to docela na nich: inteligentních a rozumných lidí je v našem národe pomerne dost, a budou-li si prát naše nejvyšší úrady,
abychom byli prvními, mohou' být ujišteni, že nikde
nenajdou tolik ochaty k práci a tolik dobré vule, vedomostí, rozhlJedu a poctivosti, jako práve mezi temito drobnými lidmi všech resortu, kterí dnes nesmí
promluvit k svému úradu, bez obav, že zítra budou
pro stát naráz nepatrebni. Proto ten citát z onoho výnosu a proto tedy u tohoto clánku proti bežným demokratickým zvyklostem musí chybet - podpis.
Z.
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Konec diskusím ci ochromená generace 1
V Kiladne, 15. XII. 1929.
Vážená

redakce,

snad uznáte, že mne Inejde o osoby,
ješte tento dopis v Prítomnosti.

aie o veci, a otisknete

Jisté je, že k a ž dá gen e r a cer
o s ten
e j víc e boj i
s gen e r a c e mim
i n u J Ý m i. Gotz správne
v poslední
své knize "Tvár století« zjišfu}e, že dnešní generace
liší se
od minulých generací tím, že z t r a t i I a 15 e dne s b o'j o vn o s t (str. 145). Soudím, že je to' pat010gický zjev a je nutno
hledati jeho puvod. Giitz jej vidí v depersonalisaci.
"Clovek tu
není kamenem,
z nehož by létaly jiskry. Je spíše h I i n o u,
neschopnou neprátelství,
prudkého ideového zaujetí a velkého
boje. - Stále více z politiky mizí konflikt ideí a duchov'!1ích
názoru.« Gotz tu naráží bezproblematicnost
generace
na
fiktivní výtvor:
dep e r s o n a I i tu .. Myslím, že puvod bezproblematicnosti
a nebojovnosti
je docela
jiným
dusledkem,
u nás má puvod dosti materielll1Í.
Predevším
je to' lenost promýšlleti zákiia,dní principy svého
svetového názoru, lenost snažiti se vyrovnati
s odpurci a h'lasateli protichudných
idejí. Lenost mysliti na vlastní pest, nebof to se nevyplácí. Správne nedávno zjišfoval v "Kresfanské
revui« Dr. Kozák. Dnes si najde mladý clovek svého vudce,
A
kterého prijímá na l(JO% - jím je pojišten a zabezpecen.
tak máme dnes lidi: rádiovce, masarylwvce,
marxisty,
kozákovce atd., a mál!okterý z nich opováží
se zvednouti
hlas
ech á vám
y sl í t i z a se b e.
proti svému vudci, j e h o Ž 111
Ale již toto prejímání názoru a programu
je dusledkem jiných faktu: kulturní vudcové starších
generací '!1esnesou pochyb a odporu mladých a jestliže se mladí odváží jen trochu
jim ,odporovati,
"zatratí je« - vyloucí je od svého ,praporu.
A prece mladý ctovek, má-li rust, musí prožívat
konflikty,
musí bojovat, soudit, aby si stvoril
svet dle obrazu
srdce
svého. A dne š ním
I a d í j s o u z bab e I c i, bOj í s e
s t a r š í gen e r a c e, tJ,ojí
sej
í o d por o vat.
Dostal
jsem kdysi pekné ponaucení od spisovatele Gammy. Jako student byl 'js,em nadšen a rozbouren
GammO'vým~ essayemi. Ve
svém mladickém zápalu psal jsem Gammovi a on mi odepsal
že prijímá rád muj Inesouh~as a vzpomíná, co on se 'narevol~
toval proti svým duchovním vudcum a ucitelum. Toho dnešní
kulturní vudcové nedovedou a nesnesou. Ne d O'v e d o u p r ijím a t i s rad o stí
o d por
a nes o u h I a s m I a d ých.
Me~~ by si býti vedomi, že práve nesouhl'as a skepse jsou základními faktory myšlení. A cenu knihy neb cenu kulturního
pracovníka bych odhadoval také podle toho, jak dovede vydráždit k myšlení a odJ}Oru jiné. Prožil jse'm to nedávnO' nad
Bendovou "Zradou vzdelancu«.
Kniha ze základu pochybená.
Ale její ohromná cena je v tOm, že vyprovokuje
k myšlení,
k odporu, a tím k aktivite.
Pekné doklady nesnášelivosti
starší generace k mladší máme zvlášte v literární
kritice. Proc Arne Novák <l d s o udí
mladého kritika neb meráta, který se mu opováží odpo'rovati?
Proc pochyby
mladého kritika 'vedou k osobnímu neprátelství u Saldy? Proc kritika operuje umlC<Jváním a zatracováním? Proc se neprijímá
rozumný
nesouhlas
jakO' cih1a na
stavbu, proc se neupozorní na nebezpecí a nenechá se myslet
a tvorit?
Pro c p o c h y b n o s t i o n á z o rud
ruhého
ved<lu
k dusledkum
materielním
a chlebars kým?
Dilsledky toho již se objevují: Mlalí se Dojí starších, boji se

myslet na svoji pest, je to otrocení,
nesvoboda,
jež vede
k charaktewvým
defektum, k mravnímu bídáctví. Tak se doctete od mladých kritiku pochvaly každé knihy neb každého
projevu, jejž ucinil »On« - jehož následují. Tito "násled<lvníci«, nohsledové", epigoni, prospechári,
jsou opravdovým
nebezpecím kultury, myšlení, aktivity. A jsou príznacným
rysem
meštácké
kulturní degenerace.
Kdo sleduje cinnost mladých
kritiku, mladých
kulturních
pracovníku,
musí toto potvrdit.
Ci jak si máme vysvetlit> když mladý kritik vynáší dO' nebe
omezené práce universitního
profesora?
Nebo jiný príklad:
chválí bez ustání vše, co napíše redaktor nekteré revue kam
má snahu psáti? Dnes opravdu není revue, casopisu - v' urcitém slova 'smyslu svobodného,
kde by každý i protivný pro.
jev mohl býti publiko,ván bez škrtú a úprav redaktoru a vážne
prodiskutován
bez materielního
nebezpecenství.
K temto smutným dusledkum, k mravnímu zhýralství,
vede
n e d o t k n ut e ln o s t o s ob n o stí
v ,k u I t u r ním
ž iv o t e, nedovedou-Ii
pánové ze starých usedlých a materielne
zabezpecených
generací respektovati
živnou pudu mladých:
konflikt", skepsi a soud. Jsem presvedcen
se Z. Nejedlým, že
je-li neco nového a vzniklo-li opravdu neco nového, vytvorili
to mladí, kterí dovedli zvrhnouti
nánosy
názoru
starších
a
sami - treba i bez dukladné znalosti - tvorili hodnoty nové.
Neríkám, že je chyba jen u 'Starší generace,
j ech
y ba
i u mladých.
Snad
oslabeni
váLkou
nejsou
tak
c h a r a k t e r o v e s i ln í,
aby
d o v e d I i pre k o n a t
útoky
starých
a riskovati
i materielní
veci.
Ale to by nemelo býti již dnes omluvou. Vede to k zhnilictení. Tito dezertéri generacní upadají, jakmile se ocitnuli v závetrí, jakmiJl1e Gosta,lo se jim tepléhO' místa, kterého si nevybojovali, ale kompromisy
a »následovnictvím«
je získali.
Podrobne
rozebrati
tyto generacní
typy bylo by znamenitou ú1O'hou, jak nedávno se vyjádril Styrský
v »Odeonu« generacního
kata, otrlého, který by neomdlel v blízkosti nejpodivnejších
jedincu, které by ukazoval ve spodním prádle.
Bezproblematicnost
generace
urcuje
také
s tylI', j a k se
d i s k u tu j e. Lidé se dnes bojí syrového
slova. Zvykli si jak už ríkal R.ictus - na žurnalistickou
prašivinu. Ona pusobí
kultivovane
parlamentární
forma angliCké diskuse, avšak nezapomínejme,
že zde forme ustupují i veci. Jak zvestovatelsky
znejí v Saldove zápisníku sta te, kde se nebojí 'Syrového slova, kde nemluví
v rukavickách,
»spo'lecensky
kulturne« pane dre Fuchsi - nebof mu jde o veci, o hodnoty, a jim ustupuje forma; ci lépe, ony si tvorí formu, styl. Mám obavu, že
by A. Fuchs, býti csl. censorem, zabavil také preklady Jehana
R.ictuse, nebat, lidicky, považte - <ln se neopovážil nazvati
spasitele pámbíckem,
ale dokonce božským panchartem,
a to
prece cs!. censor nesnese. V tomto je prímacný
rys
o s o b~
n o s t i d r a A I f r e d a F uch s e. Obdivuji jeho pružnost.
Verte, pane redaktore,
že jsem mel vážnou obavu, když jsem
psal o materialismu
v mtl~dé generaci,
že Dr. Fuchs opN
rekne: »V základe jej prijímám.« Nebof ll1elze pokládati cloveka za katolíka, jestliže na základe duchovního
katoliCismu
a na základe duchovních
spekulací
delá náladu
pro cernorudou koalici.*) To je zrada katolicismu,
zneužíti jej k praktickým materalistickým
zretelum.
To me opravnuje,
že podobné lidi neradím ke katolíkum (sám jsem prožil katolicism
velmi intensivne a teprve v poslední dobe jsem se zachránil
kulturotvorným
materialismem),
ale k praktickým,
prospechárským materialistum.
(Na ro~díl od materialistu
kulturotvorných a ideologických!)
iPozvati na podobné katolíky
bl<lYov*) Nevím, zda toto proJde censurou redaktora
Prítomnosti,
ale prál bych si, aby tento casopis byl jedním, alespon trochu
svobodným
casopisem.

797

ského' katolíka floriana
ze Staré Ríše, nevím, k jakým certum
by je pOSllal a jak by je zatrati'l, a snad docela právem.
Podobné zneužití ideje k hmotarským
cí,Jum vidím ve ;;po·lku "Krestanské
sdružení
mladých
mužu«
YMCA (Young Men's Christian Association),
jejichž kre~(anstvím je orientována
sl. Anka Krausová, píšící tak pubertá]né
nadšený dopis o nejmladších.
Nedávno Salda, když si jej púnové z YMCA pcw:vaIi prednášet,
rekl jim asi toto: Pi"emýSPDšlejte, jak jde Je sobe krestanství
s Pražsko-železárskou
lecností. - A to je YMCA. Zdá se, že je to druhotná zplodin,!
jakéhosi krestanství,
hrozný kompromis.
Její základy
by se
mely i"ádne prodiskutovat,
je to nástroj
buržoasie,
zvláštc
v Americe, u nás se mu tak znamenite
nedaH, a snad -chváJabohu
YMCA je ideove pochybena.
Anka Krausová
její
krestanstvl
prejala, ale neprožila.
Gotz vidi príciny bezproblematicnosti
generace
v duchovních príznacích
v depersonalite,
já vidím, že vyrustají
a jsou
dusdedkem charaktenl
cire materielních.
Uctive

V. Pekdrek.

Odpovedi gYlnnusistce.
Vážený

'pane redaktore!

Ve 49. císle Prítomnosti
cetl jsem dopis "Hlas z gymnasia«.
Jsem také jeden z tech po r. 1910, a proto snad mohu zaujmouti k tomuto dopisu své stanovisko:
Vy stavíte pred soud minulou "zhoubnou a destruktivní"
generaci, která vám chtela vzíti v5e, co je na svete krásného,
která vás pi"evrácene
vychovávala.
Neni nikterak
nemožné,
že i Vy mužete býti pro generaci
následující stejne zhoubní
a destruktivní.
Vy chcete vychovávat
tak, jak nejlépe umíte,
jak pokládáte
za nejlepši, a myslíte, že totéž nechtela delat
generace minulá? Oni Vám nebralí krásu, nebot oni to, co Vám
brali, za krásu nepokládali,
nýbrž za zlo a za škodu, a proto
není zrovna vdecné, svolávat blesky na hlavy tech, kterí jiste
chteli jen Váš prospech.
Nikdy jste nevideli
pred sebou
krásných
príkladu?
To
pouze proto, že jste je videti nechteli, že jste šmahem odmítali, co naši predcht1dci tvorili. Ríkáte, že budete stoprocentními idealisty, ale zatím se díváte na svet velmi pessimisticky.
Vidíte ve skutecném
živote hnus, v politice bláto. To vyplývá
z Vašeho príliš jednostranného
názoru na svet. Vidíte jen jednu
stránku života, stránku špatnou a vubec se nesnažíte pozna t
v živote také dobro a krásu. Toto jednostranné
nazírání vede
života do "nacJ.<;kutecVás rozhodne k úteku ze skutecného
nostk
Nemyslím, že by mládež mela žít jen svým illusím ::t
Sntlm, protože jednou by se musila priklonit k životu a tento
návrat by byl pro ni katastrofální.
Pocitovala
by krutý rozpor mezi svetem, jak si ho vytvorila
ve své fantasii a mezi
svetem
skutecnS'm
a konecným
výsledkem
jejích úvah by
bylo, že život je špatný, že nestojí za to, aby byl žit, tedy
sebevražda.
Naopak budeme hlásati: vždy a všude stát uprostred života, skutecnosti.
To ovšem neznamená.
že by mládi
nemelo mít ideály. Má je mít a má. Ideál je cílem a k cíli se
muže pracovat
jen tehdy, stojíme-li na podklade skutecnosti,
reality. Musíme znát dokonale život, nebát se podívat všemu
na kloub, neutíkat
ze skutecnosti,
protože snad neodpovídá
našemu ideálu, nýbrž rázne podívat se životu v tvár, nebot
jen takoví lidé to v živote vyhraji. Nevoláme po smyslu pro
nadskutecnost,
nýbrž pouze po smyslu pro skutecnost.
Nechceme snílky, kterí nazývají skutecnost
hnusem, kterí zcela
pohodlne se od neho odvrací. místo aby svou práci venovali
jeho povznesení.
Ani politika není bláto, jímž jsme se potrísnili. Je blátem
podle vašeho pessimistického
názoru. Vy jste videla v politice
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nekteré
lidi, kterí Vašemu názoru o politice dali predstavu
žlabu a dryácnictví.
Svým jednostranným
úsudkem odmítáte
všechny,
mezi nimiž jsou lidé svrchovanc
odpovcdní, svého
úkolu vedomí a vzdelání. Vy sama blátem trísníte a urážíte
mnohé a tím nikterak neprispíváte
k tOlllU, aby celá politika
byla takovou, jakou iJýti má. "Politiku nesmejí vésti všelijací
šikovní
lidé, kterí
dovedou
hladce
mluvit a kolegy napálit ... , nýbrž politika má býti vede ua vždycky podle sociologických poznatktl." Politika je tedy veda a vždyt vy za vcdu
ve svém clánku tak bojujete. A mládež se nemá vzdalovati
politiky. Má ji kriticky
sledovat,
aby se mohla jednou, plne
zúcastnit
vlády nad sebou. Vy byste vychovala lidi politicky
negramotné
- a jak pak by vypadala
taková demokracie?
Z Vašeho dodatku
o demonstracích.
soudím, že jste asi
špatne informována.
Tím "praním«, za které by se mohli, tudenli stydet,
myslíte asi onen incident
na Václavském námestí. A práve tu je nutno upozorniti,
že studenti se neprali,
nýbrž byli napadeni a ani se nebránili, protože by to nebylo
nic platné. Ministr vnitra dr. Slávik lituje techto událostí a
konstatuje,
že došlo skutecne k prehmatum
policie, a že proti
úredníkum,
kterí dali rozkaz k použití zbraní, jakož i proti
tem z mužstva stráže bezpecnosti,
kterí pi"ekrocili daný rozkaz, bude zavedeno
disciplinární
i"ízení. Snad tedy opravíte
svuj náhled o »rvaní" studentt1. Vy pravíte, že demonstracemi
špiní vedu. Naopak. Chtejí vedu opravdovou,
ue polovicni,
chtejí náležité
vzdelání, jehož nemohou dostati za nynejšího
stavu v nedostacujících
místnostech
a pri nedostatku pracovního materiálu.
Tedy pri své snaze, býti opravdu vedecky
vzdeláni, nemohou býti vineni ze špinenÍ vedy.

o.

V úcte

Roz/Ocil,

pos1. práv.
:;:

Vážená

redakce!

Je možT\o, aby mluvil o· vadách a krisi generace
nekdo
nikdo dosud nez nás, kterí jsme narozeni po roce 191O?
zvolal to, co v nás \lre, neuderil bleskem do hlav tech, které
obvinu~eme.« Trochu až neslušne pozérsky. Jen pár strucných
poznámek k tomu dopisu:
Máme právo žalovat na minulou generaci,
»tu zhoubnou a
destruktivní
generaci, jež mela, nebo chtela nás vychovávat,,?
To znamená
žalovat a soudit Masaryka,
Machara a ostatní
realisty
a pokrokáre;
tedy to vše v intencích
"Vecerního
Listu«, že? - Vzali nám prý Boha. víru v dobro a krásno -'
ne, tak to není pravda. Nechteli jsme ho sami, nechteli jsme
slyšet stále lhát - a ti starí byli alespon tak poctiví k sobe
i k nám, že nám nekdy rekli pravdu. Ne -- není to pravda, že
jsme dnes zase našli Jeho. Jeho už asi nikdy nenajdem - budeme musit hledat
Ne co ne Ne k o h o, Ne c o! Rt'naissance
náboženství
to je jen útecha na cas a tak trochu
ještc módní heslo. A operný bfeh pro ty, kterí nedovedoU! vytt\'at, než se to ne c o projasní. Ale to setJ1 nepatl"í!
Negací byl tedy zbudován
náš stát - my mladí dnes Ul
jsme lepší, aktivnejší.
At žije víra a mládí! Hurá! )}My naucÍme lidstvo opet milovat život krásný a dobrý, vážit
i duše
atd .... " A k tomu pár vet z dnoho dopisu z "C. stud. cas .• :
)}- Ac bude mi strašne líto tech našich hochu, kterí padnou d.)
rukou bídných MongoltJ pouze pro to, že, když se chteli vycvicit tak, aby se mohli vyrovnat
zchátralým
Asiatum, našli
se vlastní lidé, kterí jim v tom bránili - atd.« Reknete
s úsmevem: naivní dopis, ale je takových (ovšem méne krvelacných, ale v podstate
stejných)
víc v tomto casopise našich stredoškoláku.
Tohle by se zase mohlo nazývat
renaissance
nacionalismu,
a p. Dyk s Nikolauem by mohli mít
r::tdost. To jsou ty ideály?

»-

i

Naucit se žít ve dvou svetech:
skutecném
i nadskutecném,
od základu vytvorit zcela nové normy života -' - je možno
napsat tolik frází bez uzardení,
reknete,
milá gymnasistko?
Jdete všichni ke všem certum, s tím skutecnem
a nadskulecnem - chceme jen jeden život a nebudem si lhát. A také
to nebudem nikdy ucit ty, kterí prijdou po nás. Budou mít
beztak jiných lží až dost.
F,'anta TUrJlovec,
stud. techniky,

*

Vážený

pane

redaktore!

Dovolte mi, prosím, nekolik
poznámek
na okraj
»H.lasu
z gymnásia« sl. Krausové, zajímavému
proto, že se tu mluví
o dnešní t. zv. krisi generace
za ty, kterí jsoU' narozeni po
a mnohým souhlasit
a
r. 1910, I když nemohu s mnohým
musím leccos v dopise pricísti temperamentu
pisatelky
a její
mladi~tvé útocnosti, prece se domnívám, že tu probl'eskují ovšem ješte v neujasnenosti
prvotního
kypení a vrení - ty
myšlenky a snahy, které, doufejme, budou mít prehodnocující
význam v té generaci,
za niž sl. Krausová
mluví. Nuže to
mládí -:
cte se to velice )lezky,
jak jedním
rozmáchlým
s nálepkami magestem leti celá stará generace pres palubu
terialismu, prag-matismu,
vitalisl11u, prece však -- pozor - je
treba veliké opatrnosti
pri takovémto
popravování,
nebof generace je sakulentsky
nic neríkající
pojem, do nehož strcíš
stejne oprá vncne na pr. Brezinu a Machara a pochybuji, že by
sl. Krausová pripustila, že nás Masaryk nebo Šalda ucili a ucí
materialismu. Idealismus
je krásná
vec bohužel má také
svilj hácek: ten totiž, že si proste rozpojí svet na SKutecný a
.nadskutecný«,
ten prvý z nich zavrhne
a »uchýlí« se do
toho nadskutecného
(ovšem každý idealism také ne) a odtud
pak nadává na skutecnost,
praksi, politiku ve jménu jakési
iluse, To je zásadní chyba všech idealismil - i toho Bendova
v »Zrade v~delancu«
že vidí dva zcela odtržené
svety:
v jednom nechf vládne cistý duch, ten druhý ponechme jeho
osudu, vláde hmoty ci jak to nazvete. Vza vrme se do slonové
veže svých ilusí a snu, aby nás život nestrhl do svých kalných
víru a abychom se nepotrísnili
blátem politiky; koukejme se
hezky zticha, jak tam dole stríká a špHchá bahno a ustupme,
probuh, opatrne, af nás to nepotrísní.
Tohle je ponckud bciný
idealism, nezdá se vám? S tím bychom asi daleko neprišli.
ani bychom ne~nicili tu zpuchrelou a zhnilou generaci! V tuhle
velkou ilusi nemohu uverit (ovšem já se narodil pred r. 1910):
slecna bude muset asi ješte mnoho domýšlet, pochvalme
však
její snahu, nadšení a bojovnost. Neza vrhuji ovšem vše a zcela:
v tom, co dopis nejasnc tuší, predjímá do jisté míry snahy
mladé generace.
R. Voríšek,
S pozMavem
a díkem
stud. filosofie.

i

*
Vážený

pane redaktore!

Vím, že se rídíte heslem "AudcJtur altera p:lrs~ :I proto Vás
prosím o trochu místa na nekolik poznámek k dopisu ,,11115
z gymnasia~ z 49. C. Prítomnosti
:I prosím Vás predem, abyste
mi prominul všechny n:livnosti, kterých
tu bude :lsi dost, nemoha na svou omlUVil u vést nic jiného, než že jsem oktaván.
Podle dopisu "H.las z gymnasia«
predstavuji
si slecnu K.
sedicí za vecera v klubovce s nyve privrenýma
ocima a snící
o .živote krásném
a dobrém«,
o tajemné
nadskutecnosti,
o bratrské lásce vysokoškolákí'l-socialistú(?)
ke svým kokl1;um-cizinciIlTI. Vidím ji, jak si predstavuje
Ceské JVDry a
MUDry, kterí postupují s úsmevem na rtech všechna výhodná
místa cizincum a sami, se svými ženami a detmi, se chodí
pást na louku, pokrytou
sedmikráskami.
Slecna K. si našla svého Boha, a nepreje si nic víc, než

aby mladý clovek "žil jen svým ilusím a cití'lm a chránil se
toho hnusu, jemui se ríká realita tak dlouho, dokud jen bude
moci. A potom«.,.
ale na to už krasocitná
slecna nechce
myslet. To není pro ni dost nadskutecné.
Já, a jsem presvedcen,
že se mnou veliká vetšina studentu,
dekuji Vám všem ze starsí generace,
že nás ucíte rozLUTIne
žít, že nám nevypravujete
pohádky
o Bohu, ale nutíte nás,
abychom si ho svojí myslivou cinností sami našli. Jsem Váu
vdecen, že nás ucíte hledat našeho individuálního
Boha v nás
samých a nedáváte
nám ho užívat po lžickách bez predchozí
diagnosy.
Slecna K. si svého Boha našla v nebesích. Já se snažíl.'
nalézt ho v sobe a krácím k nemu cestou silného, zdravého
života bez citlivustek
a vzdechu, cestou uvedomelé
cinnosti
duševní a myšlenkové
koncentrace
pro rnetafysické.
Vím dohre, že k dosažení pravého božství je potrebí železné vule a
l'lsilovné práce, ale nebojím se jí. Ovšem casu na oddávání
svým ilusím nemám a, myslím, ani nesmím mít. Chtel bych,
aby mi slecna K. uverila, že cesta bohu není posypána
ružemi. Je príkrá a skalnatá,
ale vede do nebe. A tam chcem
prec oba celé lidstvo dovést,
Dekuji Vám ješte jednou a poroucím se Vám
KG1'g/

*

Schorsch,

stud. ~ymnasia.

Milá slecno!
I my jsme se bourili, hojovali
proti generaci,
která nás
chtela vychovat,
rozohnovali
se proti neviditelné
diktaturt
toho, co jsme z celého svého mladého srdce nenávídeli. Sedeli
jsme kolem táborových
ohnu a plameny plápolajícího
ohne
byly nám symbolem naší lásky ke spolecnému
dílu: prosadit
svoje mládí a bojovat za jeho svobodU/! Bourali jsme staié
modly, ale žili jsme již -také nový živOt. Nemeli jsme jenom
slova (temi se bourá nejlíp), ale pokoušeli jsme se tak žíti,
jak jsme o tom snili. Zanevreli
jgme na kDurení svých otcu,
protože kourení je zbytecné,
nám pri ucení neh ctení bolely
oci a naše sestricka
\' perince plakala, To jsme také nicemu
nerozumeli
a hyli jsme hlupáci. Bojovali jsme proti alkoholu,
protože odcizuje rodine, protože jsme videli slzy v ocích matciných a protože jsme ztráceli úctu k tem, které jsme meli milovati! To nám vypravovali,
že alkoholu jest nezbytne
zapotrebí v organismu lidského tela, a s naíoukaností
zkušených
'>vudcu" se nám posmívali.
Meli jsme soucit s lidskou bytostí, a proto nám bylo tím
více záhadou, proc lidé se navzájem
vraždí. Když jsme vykrikli, že válka je kšeft, rekli nám, že naši otcové padli statecne, za vlast a na poli slá vy. A ti, kterí se vrátili domtl,
chvástali se svými ciny! Tomu jsme opravdu nerozumeli!
-,Když nám bylo vypravováno
potom o Bohu, neuznávali jsme
Boha tech, kterí se n5m" posmívali, tech, kterí Boha nám vnu·
covali v povrchném
uctívání. Vždvf zmli jsme i rub, nejenom
pozlátko na Hci! A proto hledali jsme Boha, ke kterému jsme
mohli pronášeti svoje modlitby a prosby za pomoc, ne v kamenných kostelich a nevetraných
školách s disciplinou, nýbrž
na osamelých lesních ~tezkách, na vrcholcích hor a - nalezli
jsme lio ve svých srdcích.
Když nás stihly první boure probouzejicího
se života pohlavního, nikdo se o nás nestaral (k tomu patrne nemeli cistl:ho svedomí!),
ale zkoušeli
nás z latinských
pojmenováLí
prostých kvetin a bylin, na které jsme jinak spokojene skládali hlavu k nocnímu spánku pod stanem. Arci jsme vedeli,
že ten a ten profesor drží se služkou a jinaká tajemství vícfc.
A protože jsme chteli ncco lepšího, než mim mohli dáti stafí,
vvneslo nrtm to všelikýc,h hlupákll a podivínil, kacíru a ne~ravil, nespolehHvých
elementu a pod. více! Neco podobného
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muže se státi i Vám a Vašim prátelum, Ale nebojte
trvejte! Vytrvejte
líp, než mnozí z nás! -

se, vy-

Kolik táborových
ohnu vyhaslo?
Kolik z nás zradilo svoje
mládí, kolik se jich stalo nevernými,
podlehlo v boji o lep~í
spolecenský
život toho "vyžadoval'"
(Vžd,Y f
ži vo!? Protože
nesmím býti žádným
zpátecníkem!
A když pan rada chodi
k flekum, bylo by to urážlivé, kdyby pan adjunkt v xté platové stupnici neuposlechl
kolegova
pozvání. Vždy! se múže
také jednou státi panem radou!) Protože starí mají moc a peníze a s temi penezi staví oko oslnující paláce na zemi i pod
zemí' a tou mocí donucují, aby si mladí vydelávali
na vstupné
dovnitr a jiné z nich zase, aby ty prvé animovaly ješte více
si vydelávat
k propití a užívání sveta. - Protože
to patrí
k bon-tonu!
(Kdo ten bon-ton vlastne delá?) Protože
se jin!
stala odpovednost
nepohodlnou!
Protože
chtí vyniknout
naJ
ty ostatní!
Protože
chtejí uniknouti
výsmechum
staré generace!
Naše rady prorídly.
Byli' jsme možná nezkušenl
v boji a
podlehli jsme jako celek. Na krátko! Vy a Vaši posilníte naše
rady, nahradíte
ty, kterí nás zradili! A neztrácejte
slz, jak:J
my, nad temi z Vašich rad, kterí zradí Vás! - Vidíte, že jsem
také idealistou,
a protože
ta stará generace
je skoro ješte
tatáž, podejme si ruce!
Bedrich B~IŠek.
Za rocník 05

*
Vážený

pane redaktore!

Poslední
dopis,
týkající se krise dnešní
mládeže,
"Hlas
z . gymnasia«
mne, také studentku,
ponekud prekvapil.
Mám
dojem, že kolegyne Krausová není rozhodne z pražského gymnasia, jinak by nemohla mluvit o nynejším studentstvu
s takovou vírou v jeho idealismus. Tím naprosto
nechci ríci, že je
dnešní mladá generace špatná a že v ni nelze vubec sklád'lt
nejaké nadeje, Naopak, tato generace je jiste alespoií tak dobrá, jako kterákoliv
predešlá a bude jiste clánkem stejne nezbytným a snad ješte o neco lepším, než ty predešlé v retezu
lidského vývoje. Ta nemoc, kterou kolegyne jmenuje detskou
nemocí tech, kterí jsme se narodili po roce 1910, jest nemocí
každé mládeže:
chabá aktivnost,
slabost v rozhodování,
nepevnost v morálce a názorech. Ale z toho se musí mládež vyhrabat ven sama, - jinak by to byla špatná mládež - a ne
svalovat vinu své slabosti na generaci minulou, která nás mela
vést.
Myslím, že, mluví-Ii se O krisi mládeže, myslí se tím naše
generace
celá a ne pouze ta její morálne žijící, samostatne
myslící cást, ctoucí jen cennou literaturu,
beroucí si z ní jen
to nejlepší a plná ideálú ve všem, zkrá tka ti ponekud nadprumerní.
Nebot takový není prumerný
student. Ne, vetšina
naší mládeže je demoralisovaná
(ne zcela svou vinou), témer
prosta ideálu (ale za to také sentimentality),
cte literaturu
spíše špatnou nežli dobrou. Hraje si trochu s politikou, a zdá
se, že jediné v tom má ideály, a neví skoro nic o Bohu. Ale to
je pouze prechodné, prejde to, každý to pozoruje na sobe, cítí,
jak se v nem uvnitr premenuje pomalu horší v lepší. Ano, naten dvojí svet, skutecný a neskuteoný, po ktechází v sobe
rém kolegyne \'olá, vždyt ten neskutecný je v každém cloveku,
jinak by byl pouhým robotem. Jde jen o to, najít sprá,"ný pomcr mezi obema svety.

i

ejsme

generace

dost

silná,

abychom

PO

odvržení

své det-

ské .slabosti ihned mohli ukázat svetu svou sílu a dobré ideály,
ani tak slabá, abychom se museli vymlouvat,
že naše slabost
je ze slabosti a špatnosti generace minulé. Vždyt ta generace
nebyla horší nás a nevedla-li nás úplne tak, jak mela, myslela
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to s námi aspon co nejlépe. Jest jisté, že nás ovlivnují dobfl
i horší z nich a jest tomu již tak u mládeže v její slabosti, že
se dá radeji vést necím špatným. Ale práve ti, kterí nás vy·
chovávali a vychovávají,
bývají dobrí. Mají vždy neco otcovského citu k nám, hledají kontakt s námi a jejich íilosofie vuci
nám jest dosti positivní a idealistická. Úplne si navzájcm ncporozumíme nikdy, ale musíme se snažit priblížit se. Také m}
prevezmeme
od nich to nejkrásnejší,
co oni od jiných pre·
vzali, nebo sami vytvorili,
jejich umení, preformujeme si 10
jen a budeme jim vdecni. Mluví-Ii však o naši krisi, je pravda,
že jiste nás prvních se meli zeptat, co o veci soudíme a je-li
jejich názor správný.
Nyní jsme nemocni tím, že odsuzujeme staré. Až se z toho
vylécíme, až se vyrovnáme
sami se sebou a osvobodímc se
od predsudku proti tradici a všemu umírnenému, budeme moci
na dobrých starých základech vztycovat
lepší zdivo budouCÍch
myšlenek a života, zdomácnelého
socialismu a lidskosti.
SO{la Frantová,

stud. gymnasia.

o umení recitacním.
Vážený

pane redaktore,

clánek p. fr. Kocourka o zapomínané
recitaci je velmi casovS' a je nutno s ním bohužel plne souhlasiti v celém rozsahu, i tam, kde mluví o školách. Jest však otázka, mohou-jI
pri dnešním jejich stavu býti lepší výsledky. Na školách elementárních
nelze prece žádati více, ponevadž
recitace je
opravdu »komorním umením«, jehož stylu deti dosáhnouti nemohou. Ani v nižších trídách stredních
škol nelze pro skutecné umení mnoho vykonati, ve vyšších trídách pri dnešním
omezení trí hodin týdenních
pro vyucovací
jazyk (I, i. pr\!
gramatiku
starou a novou, literaturu,
cetbu, referáty, písemné
p;'áce, slovanskou
vzájemnost
atd.) proste není casu. Proniknuti k skutecné recitaci by vyžadovalo
tolik casu (mám dosti
zkušeností
s prípravou
básní pro of.lavy a žákovské vecÍrky),
že na to ve škole nelze pomysliti. A krome toho ne každý
prolesor i žák má smysl pro "komornÍ umení«, které je svými
omezenými prostredky
skutecne nejtežší, takže práce ve škole
v tom smeru by casto byla marná. Až bude na stredních
školách
více casu vyhrazeno
umelecké
výchove,
recitacní
umení pres to muže nejsnadneji
býti predmetem cinných žákovských
pokusu o umení.
Nové

Zámky,

9. XII.

N O V

Vilém Pech,
prof. r. gymn.

É

K N I H Y.

Pravda
o katastrofe
vzducholodi
»1talia«. Odd Arnesen,
'tutor knihy, kterou vydal »Orbis« (Praha XII), byl prvním ze
lurnalistu,
který byl od pocátku na míste, kde nejsensacnejšÍ
drama posledních let pocalo se rozvíjeti a také koncilo. Prácc
Arnesenova
lící všechny etapy severské tragedie, mluví o italské víre a povere, o neštastném
startu, o neúspešném letu
k Leninove Zemi, o tom jak se »italia« skoro srazila s horou
na Nové Zemi, jak Nobile podrobil novináre
výslechu jako
školáky, o prípravách
k osudnému
polárnímu
letu, o dnech
ocekávání
v nejistote, o radostné bezdrátové
zpráve z polárního ledu, jak Maddalena
konecne
našel výpravu
zajatou
v ledu, jak byl ocekáván Amundsen, o záchranci Lundborgovi,
o príjezdu »Krasina«, zachránení
cásti posádky "Halia«, o jejích návratu
do Ny-Aálesundu
a o šlechetném
finu Malm·
greenovi, který se obetoval. Kniha je za Kc 40'-.

