mno~
smer "Prítomnosti"
s generací, kterou by bylo možno
nazvati generací mnoha jmen, kdyby už nemela toli~
J.
jmen jiných; ríká se jí všelijak: generace ztracena,
generace ctyricátníku, pragmatisté, n?voliberáIJvé? recftfm potrebu vyložiti jednou ponekud
lativisté; ríkalo se jí také ani ryba ani rak. Nesel Jsem
ji smer, který po osm let zastává "Prítomoverit si svuj výklad ke všem clenum této generace,
• po celou tu dobu budí nelibost jednak
a nemohu se tedy opírati o Jádné hlasování. ~o,;ím
nak sekretáru stran, tech, kterí jimi už
jen, jak to vždy bylo ve mne. Rekl bych, že hlaVni Vlra,
, kterí by jimi chteli býti. jestliže nekdo
která podle mého mínení spojuje rozptýlené príslušníky
ou níkdy sekretárem se nestane, na tom
této generace, jest tichá, ale vytrvalá víra v zdravý
je pouhý jev: jeho duše je vecne sekretárrozum. Tuto víru nenechali jsme si rozmluvit od žáddušlch vezí tedy smer tohoto casopisu
ného
výstredníka. Bylo mnoho lidí, kterí tvo~žili v~ako kost v krku z toho duvodu, že se
kurýrovat nás z choroby common sensu a sh na nas
hlave neschopným sloužiti stranické agizostra. Odpovídali jsme jim, jako mužíci odpovedeli
omu, že je to nespolehlivý smer. Opravdu,
carovi: niceho s námi neporídíš. Protože nejlépe se
olehlivost "Prítomnosti" v tomto smeru
blázní v davu a v hromade, kde se clovek nemusí bát,
ti. Ale na jednom casopise stranám prec~ že se na neho otocí necí vycítavé oci, budí prirozene
et: majl tolik jiných lidí, kterí jsou ochotnl
nelibost, kdo odpírají spolubláznit. To je díra
t v celém rozsahu své osobnosti, a kterí velkou
v rozpoctu. Proto, jestliže príslušníci mladé generace
I do strany, již potírali, dokud meli jinde
se trochu více napijí v baru a zacnou vyprávet svým dívvšechny strany mávají fanglí a chrlí ze
kám koho oddelají, máme v techto kletbách vyhrazeno
my", "dvacet pet let naší strany", "skvelý
vždý cestné mlsto. Smysl pro spravedlnost prikazuje mi
ádeže", "neprekonatelný duch našeho pruuvésti že i v mladé generaci je nekolik výjimek, mužú,
pres noc získají pevné presvedcení, že nej- . kterí 'se zakousli do své myšlenky houževnate jako
té strany je lepší, než nejlepší z jiné. To tedy
bul dog. Ale dohromady je tato interesatní spolecnost
vi lidé, a je jich tolik, že nekolika ztracencu
jako horící sláma. Platí na ni v celém rozsahu veta
at. Ale tito lidé, kterí den po vstupu do z románu Liona Feuchtwangera
"Erfolg":
píti bez
dlouho jim byla cizí, už se vším zanícením
žízne básniti bez nálady a spáti s ženami bez srdecnostiádni pochod strany, ciní konec koncu dobre,
to js~u tri hlavní neresti ~éto. doby., Z~ ~~jich ~a?ikali~enávidl: predne jsme cizinci jejich duchu,
mem bývá práve tak malo Jako za JejIch PIt lm, baoduchost citu je nejlépe míti cizince nerad,
snením a spaním s ženami. je jediná vec, která v nich
nad tím trochu ulehcí svému svedomí;
dovede probudit opravdovou vášen: kariéra nebo veko koralka, zahreje ducha, kterému jinak
rejné
uznání. Není treba litovat, má-li clovek. tento
a. Mám-Ii bez ohledu na tyto muže (kterí
plechový
radikalismus za neprítele. Kdyby m~ byl~
ni, ale po každé nekomu jinému) ríci, proc
dáno vše ješte jednou prožíti, nechtel bych ani vestI
nosti" je stranicky nespolehlivý, reknu
ty veci k jiným koncum.
žádné strane, snaží se patriti verejnému
Patrne je to sám osud, jenž rozhoduje o tom, prijde-Ii
kde šlo o celou spolecnost, nedávali jsme
clovek na svet s ideálem klasickÝm nebo romantickým.
vat tím, že jde také o jednu stranu; neClovek se s tím narodí jako s predstavou svého typu'
fické, sociologické a mravní zájmy podženy. Nikdy by nemel zradit své založení. Ostatne to
mu momentu té nebo oné strany.
nic nepomáhá: udelán tak, jak jest, nemuže nic porídit
e méne zajímavá kapitola pojednání. Se- ve smeru druhém; muže tam nejvýše napodobovat jiné.
e mlvají znacnou moc v ríši faktu, ale Vlastnosti klasického typu byly už mnohokráte potakrka neexistují, leda jako obtíž. Stranictí
psány: patril k nim vždy zdravý rozum a smysl pro
u soustavní nicitelé hodnot. Kdo není nic
úmernost trochu chladnosti a tvrdosti, klid, dávka vyckátátor, je velkou prekážkou na ceste kulvající ro~vahy; tento typ nebehá snadno za každým
slušnosti. jeden madarský spisovatel
nápadem, i když to doba nekdy pova~uje ..z~ c!10.sta zv~
m národu: je nás tak málo, že nemužeme
dukaz pohyblivosti ducha. (Jsou mezI naml lIde, kten
otcovraha. Tento duch plápolá ve všech
porodili už tolik smeru, kolik králice vrhá mládat; ti
dušich. Skoro není hanebnosti, které by
jsou oblíbenejší v jistých kruzích, ponevadž vy~ovují
ctvl hájilo, a skoro není také dobré veci,
nálade roztríštenosti, touze po zmene a touze po Jednoylo podrývalo. Nestojí ani za to nejak se strannosti kterážto poslední touha je prirozená u lidí,
d temito lidmi.
jejichž du~h není tak udelán, aby snesl bríme složitosti
cké a jednostranné pak vždy dráždí na
života a aby mel dokonce zálibu v tomto bre~enu,
mnosti" jakási smes pokrokovosti a konkteré zkouší jeho síly.) Vypocítal-li jsem vlastnostI kl~e které se nevyznají, ale kterou srdecne
sického typu, vypocítal jse~ tí~ zároyen vy}.ast~ost~~
které v urcité dobe byly u nas neJneobhbeneJsl a sly JI
ápu
to. Daltonista
k mrzutosti,
rekne,
že na svetemáje prícinu
více barev,
než on proti srsti. Lidé, kterí v rozvrácené, zmatené a duchovne
hyby, že temito svými vlastnostmi souvisí
roZmeklé dobe zachovají si v mysli neco z klasického
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ideálu, udelají nejlépe, budou-li pocítat s urcitou osamelostí, ba i s tím, že budou predmetem posmechu
hlupáku a že nerozumní budou horlive je prohlašovat
za nerozumné. To je risiko klasického ideálu v dobe,
které se protiví stálost a úmernost.
Mé pojednání bude obsahovat obhajobu nekterých
stránek klasického ideálu proti romantikum. je mnoho
druhu romantiku v této dobe. Nekterí jsou jimi opravdu
založením, ale jiní jsou romantiky z rozháranosti, povrchnosti, zmatenosti, nedbalosti, jiní konecne z napodobivosti. Doba velkých spolecenských prevratu,
kdy se žije mezi nezcela mrtvými starými a nezcela živými novými útvary, jako by vypisovala prémie na
romantického, tekavého ducha. Pohyb se pokládá za
duležitejší než trvalost; bezmeznost za inteligentnejší
než meze; nálada za cennejší než instituce; neklid ta geniálnejší než rozvaha; krajnost za sladší než úmernost;
beztvárnost za hlubší než tvar; instinkty za bohatší než
osobnost; bezuzdnost za silnejší než kázen a všechno
možné za plodnejší než zdravý rozum. Vzpomínám-li,
kterou vec jsme zde ta osm let nejcasteji a nejradeji
hájili, nekdy proti lidem všelijakým, nekdy i proti slavným mužum, myslím, že to byla vec zdravého rozumu.
jsou lidé, které dráždí sama zásada, že clovek se má
ríditi zdravým rozumem. Ukazují na všelijaké kouzelné
proutky a lupínky a kouty v duši, jimiž prý bylo by
daleko lépe se ríditi. Nedá se nic delat proti tomu, že na
svete vždy budou lidé, kterí nejradeji vzdychají pri
mesícku a milují to, co sami nazývají tuchami; v dnešních dobách o tom sepisují básne bez tecek, bet cárek
a bez velkých písmen. Ale to jsou více méne neškodní
odpurci rozumu; stací jim rytmicky si broukat v koute.
Horší jsou ti, které zachvátila panika. V panice bývají ti
lidé nemilí, co klidne stojí na míste; dovolují si lišit se od
svého okolí, a každý, kdo se kolem nich žene, aby se
vrhl do mackanice u východu, domnívá se mlti lepší
pravdu.
Poválecná doba mela nejednu tnámku duchovní
paniky a mnohým lidem se zdálo, že vytreštené
oci zakládají nárok na duchovní šlechtictví. Žádná
vnitrní hodnota bez rozcilenosti! Klid nehorázne poklesl v cene, ba stal se protivným. Fanatikové jedné
ideje a ctenári jedné knížky sborem obvinovali v této
panice privržence common sensu, že jsou relativisté, že
nejsou ani ryba, ani rak, že se nedovedou pro nic rozhodnout. jestliže si clovek nevybere nic mezi peti krajnostmi, není to ješte dukazem, že jeho schopnosti volby
ochably. A pokud se onoho relativismu týká, dovolte
mi dáti tento trochu snad brutální príklad: prijde-li
clovek se zdravým rozumem do blázince, je pravdepodob no, že bude praobyvateli této budovy pokládán za
nudného relativistu, ponevadž není v nem nic z tech
absolutních, v mozku vrtajících idejí, které bují nalevo
i napravo od neho; a je dále pravdepodobno, že bude
právem pokládán za ani rybu, ani raka, ponevadž kolem neho jsou lidé, kterí se vší uprímností se pokládají
za rybu nebo za raka, jiní za pomerancový strom nebo
za císare brazilského. je to krajní príklad, ale naznacuje,
že úsudek "relativista" nebo "ani ryba, ani rak" nepodává vždy jen svedectví o kritisovaném, nýbrž také
o kritisujícím. Kritika bývá jako zrcadlo, ve kterém
se nekdy obráží deformace kritisujícího. Kritiky zdravého rozumu, kterých jsme meli v posledních letech
prl1ežitost tolik císti, jsou takovým zrádným zrcadlem.
Ferdinand

290

Peroutka.

p

o

z

N

Á

M

Národní rada ceskoslovenská
byla požádána, aby svým vlivem pusobila k tomu, aby
hledával sensacechtivé príhody a aby o nich psal co nejst
Národní rada ceskoslovenská se z toho nejak vykroutila.
korporace, o jejiž existenci se dozvídá širší verejnost jen
projevu, které jsou psány archaickou ceskou mluvou a v
neríkají nic. - Ve své snaze nikoho si nerozhnevat pold
k naprosté bezvýznamnosti.
Její projevy jsou tak nejbll!e
demokracii; vlastenectví její je bezobsažné a také v její
cteme o necem, co by bylo vetším cinem. - Nekteré j
pokud mají konkretni význam (na pr. statistické a j. práce
hama) jiste by našly prístreši v jiných korporacích nebo
Tam, kde národ má svoji vládu, své zákonodárné sbory, svá
zastupitelstva,
svá velká strediska práce kulturni, sociálni
dárské, tam není potrebí udržovati korporaci, jejíž profesi
mluvit jménem národa en bloc. A rekla-li by NRC. neco ro
musi dát jednomu za pravdu a druhého to bude bolet.
u nás, co by bývalo žádalo, aby NRC. rekla své jasné slovo.
nechtela si rozhnevat ani ty, ani ony, a tak prestávala
príležitostných projevech, které byly delány tak, aby v
nerekly. A tak NRC. žije jen ze setrvacnosti, ac vlastne ni
beji nezasáhla do národní politiky. Chtejíc být nadstranlc
se bezvýznamnou.
Rada, má-li býti dobrá, nesmí být o
musi být konkretni; musí i riskovat nelibost na nekteIÍ
NRC. žije z toho, že nikomu neprekáži; stací-li to na raisond'
porace s tak slavným názvem, je otázka jiná.

Rukopisy.
Když si zarizuje domácnost nejaká pravicová skupinka,
jiste do své práce dukaz o pravosti Rukopisu.
Karlík
"Lechu" dlouho se zamestnával Rukopisy. V této kamp
stupuje mnoho odborníku; ale nedostatek rozhledu a znalosti
se nahrazuje ostrým bojem proti realistum a jiným lídem.
totiž o ty Rukopísy; jsou jen pláštikem, pod nimž se
Masarykovi, realistllm, humanismu, socialismu atd. Ti,
kdysi kampan pro nebo proti Rukopisum, užasli by, kde
pokusy o rozvinuti otázky pravosti Rukopisu. - Jirí S
vzal z rukopisného boje pri klad potud, že prišel s realist
protokoly;
ale konce jsou horší pocátku. - Tito lidé Z
na pravici chtejí bojovat proti legendám; rikaji aspon tak.
veri ve své legendy. Veri v ne s úpornosti starého "Cecha
všude vetri nejakého zednáre. Je pochopitelný odpor t
proti realistum; i realisté meli své chyby, ale meli chut se
na skutecnost, jaká jest. Není vždy skutecnost taková, aby
Iíbíla. Skutecnost tu není od toho, aby se nám libila, ale aby
cítali rozumní lidé. Nerozumni lidé si pomohou tím, že si
legend, na pr. o démonickém Hradu v pozadi, o popravo
hodlných, o vedlejší vláde atd. (Bližší detaíly ukáže ctení"
Tito lidé nedovedou si uvedomit, že i oni by se mohli mýlil
svoji neschopnost pOdivat se skutecnosti v tvár zakrývajl
dami, které si sami vymyslí, a opakuji si je tak dlouho, <.ž jim
- sami verí. Ti, kteri nedovedou se r. 1931 podívat na veci,
nedovedou se s klidem podívat ani na otázku Rukopisu.
kampane se nevyhrávají tim, že se opakují.

o trochu

zelene.

Velká Praha od prevratu vzrostla velmi slušne; ale zelený
ve Velké Praze nepribylo, trebaže slyšíme do omrzeni, že sady
zelen atd. jsou plicemi velkomesta. K dosavadním velkým
s nimiž srostla predstava predválecné Prahy, nepribyl po v
jediný, který by s nimi mohl býti porovnáván. Hovori se
leném pásu kol Prahy, ale to je hudba daleké budoucnosti,

Prítomnost,
nská jablícka. - Ostatne: zelený pás kolem
mimo telo. Plíce nemá clovek jako pás kolem
Ý pás-to
je nedele. Potrebujeme zelen uvnitr
nekteré nové projekty (Moderní Galerie na
ilomunlkace) chtejí ješte zmenšit zelenou plochu
t1y celé velké komplexy (na pr. u Štefánikova
dli, aniž se pocítalo se slušnejším kouskem
nová predmestí, kde je sice dostí zahrádek, ale
parku. Pro Prahu jako by veta, že zelen jest
velkou frází.
V. G.

S cim souhlasíme.
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Ing. Al. Slabý:

ou do nebe. "Podnebí strední Evropy není
, ani hospodárským extrémum. S podivenim
agrární strany o zemedelské sobestacností jako
• která celní politikou má znemožniti dovoz
kll. Komu má potom prodávati náš prumysl,
když zemedelské státy, od níchž nemáme nic
totéž neprátelské cili sobestacné stanovisko k naO se postará o práci pro lidi, pro než ji nebude,
~ytek príjmu, platebni bilanci úbytek vývozních
rade zemedelcum pokles kupní sily mestského
nabývá vrchu presvedcení, že prepjaté ochra• zavinilo nehospodárnost výroby a tím dnešní
Je je nutno obrátiti a prestati s umelým {lotlacosouteže, protože je v ní nutno rozlišovati pouhý
.uplatnování výrobku technícky zdatnejších, jichž
prospeti - a my práve v této chvílí se svým
láemlm a obyvatelstvem máme si postavítí cil
sti pomocí neprekonatelných 'celnich hradeb?
'Jde krajnost nemuže býti prekonávána
krajností.
ého obchodu se nezrodí najednou, a jako neysJovou, násilnou redukci prumyslové výroby,
ani konce, k nímž se se svým zemedelstvím
století Anglíe. Obchodní polítíka není cvícíšte,
vojenské paráde rozhodují principy, nýbrž umení,
em na zadní kola starati se v daných pomerech
tu státního celku. Teorie nemuže pri tom nedbati
• ale prakse nemuže zase nedbati toho, co je
s pokrokem hospodárského rozumu má nadeji
I. Starý Tomek se modlíval pro svuj národ za
rozumu. Skoro bychom to nahradilí práním
é strední ceste. Obchodní politika je však vec
edku. Je potrebí predstaviti si jí v celém rozdomácností, aby bylo videtí, že v ní není mista pro
jest jejích puvod jakýkolí. Nemuže cekati, až ji
• nýbrž musí se jí co nejprozíraveji prizpusobiti.
vnitrní zasahuje do života celého národa, až do
ky, musi proto postupovati tak, aby snesla tuto
t11vé stavy a složky nemohou zde znamenati
pripadá v rámci celku, jehož prospech je roz(Dr. K. Hoch v "Národních listech".)
••

arlamentni
vudcové
ceského
prumyslu.
k nemu patrí dnes k nejnaléhavejším problémum
• Rllzné spolky i odborové organisace porádaji
,které vyznivají vesmes v ten smysl, že v Rusku
ysl najíti v nejbližších letech slibné odbytište,
ta do Ruska stejne schudná, jako cesty jeho konvynikajících našich lidí z prumyslové praxe na
ch ukazuje, jaký duraz náš prumysl klade na
otázek. Nápadné je vedle toho mlcení parlanueho prumyslu. Nejen, že ve prospech veci neo, nýbrž nekteri nezaujali ani k otázce té ved v drivejších dobách verejne o veci mluvili,
.,00 zorným úhlem politického

a nikdy jako poslanci, které do parlamentu vyslal prLlmysI. Proc tyto
rozpaky? Bud jsou tito lidé v takovém ídeovém zajetí své strany, že
zachováni prestížní její politiky leží jim více na srdci nežli hospodárské zájmy prumyslu, anebo mají asi ve své strane tak slabou
posici, že si netroufají
protí ofícielnímu stanovísku strany t1umocítí
názor prumyslu. Znalci pomeru tvrdí, že tato druhá domnenka odpovídá více skutecnosti."
("Hospodárská politika".)

vedení své strany

Bolesti vesnice.
v.
Konecne
therapie.
Nebude
patrne
lehká.nejakým
Nemoc
je prílištedy
složitá,
než aby
se na ni
vystacilo
prostým receptem. Náprava zdravotních pomeru je
neco jiného než náprava vkusu. A neco jiného je zvýšení populace, zvýšení kulturní úrovne, zvýšení chuti
k práci a zvýšení rentability hospodarení. Pres to však
všecky tyto problémy korení v problému posledním.
Podarí-li se jej uspokojive vyrešiti, možno doufat, že
vše ostatní bude casem pridáno. jenže práve v této veci
zklamali dosud jak felcari, tak léky.
S temi felcary, za než se velmi neostýchave prohlašují
v prvé rade politické strany, je kríž. Mají všeck'y nectnosti šarlatánu inserujících v novinách. Bombastlckou
reklamu pro své zarucené a jediné pusobiyé rec~~ty,
nedutklivost vuci každé, byt i dobre mínené kntlce,
bezohlednost a nesnášenlivost vuci konkurenci a ovšem
predevším úsilí využíti pacienta ve svuj prospech.
Na venkove mají praktický význam po této stránce
jediné strany republikánská a lidová. Republikánum
pripisují všecky ostatní strany svorne vinu Za dnešní
stav venkova. Nemyslím, že se to dá prijat na 100%.
jisto je, že se nepripravili na krisi, jejíž príchod se dal
naprosto bezpecne ocekávat, jak bylo treba, zejména,
že nesprávne odhadli její intensitu a zpusob lécení.
"Cla, cla, vyšší a vyšší cla." "Až naše strana dosáhne
v parlamente takového zastoupení, jaké prísluší významu a síle našeho zemedelství, pak už si dovedeme slušné
ceny svých výrobku vynutiti." Tyto dve vety, jež republikánský tisk opakoval v nes cetných variacích, jsou
výrazem dvou hlavních hríchu strany: Precenování
politických prostredku
a neomaleného ztotožnování
strany se zemedelstvím, jež se v praxi projevilo mnohdy
odpuzujícími methodami. Nutno však prihlížeti k polehcující okolnosti, že republikáni toto ztotožnování
myslili poctive a skutecne vykonali pro zemedelství
mnoho. Zejména nutno zduraznit, že valnou cást jejich
tajemníku tvorí zemedelští inženýri se znacným rozhledem a zkušenostmi, dobre placení (trebaže ze zdroju,
jež rozhodne nejsou 'pro, stranu 1?,lus),. k!erí vv:dl~
obvyklých otázek polittckych zasahuJl znacne do resem
otázek hospodárských.
O lidovcích toho ríci nelze. jejich tajemníci patrí mezi
nejhure placené a vetšinou také jejich rozhled a vzdelání
není zrovna nejskvelejší. Patrne se spoléhá .na cinnos~
far. Mimoto nepatrila originalita nikdy meZl prednosti
lidovcu. Každou novinku napred hnidopišsky kritisují,
potom neostýchave kopírují. Proti Sokolu .zrídili Orla,
proti republikánským
organisacím Svaz ltdových. zemedelcu, proti republikánskému dorostu své OmladlOY,
organisují delníky, legionáre, krestanské matky, absolventy hospodárských škol, vše, co vidí u jiných stran,
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a vše pod týmž zorným úhlem: hermeticky
oddelit své
ovecky od prašivých.
Nemajíce schopných lidí pro rešení otázek obecného významu,
tím spíše sdružují
ve
svých radách lidi nejprotichudnejších
zájmu, venují tím
více péce osobním bolestem svých straníku
a vynasnažují se poctive udelat pro ne vše, co se udelat dá. Z toho
duvodu je v jejich radách znacné procento lidí, kterí
ukojení svých aspirací v jiných
stranách
nedosáhli
a Z trucu se dali k Iidovcum.
Tak obe strany prispely každá svým dílem ke zd ivocení pomeru na vesnici. Republikáni
vypestovali
z proslulého selského egoismu a mamonení koristnictví
a honbu za kariérou, Iidovci ze vrozené neduverivosti
venkovského cloveka vytvorili
nenávist,
nesnášenlivost
a
zaujetí
proti všemu,
cemu se nedostalo
schválení
vrchnopastýrského
(sit venia verbo). Težko rozhodnout,
co je horší, obojí svorne zatarasuje
cest~ k náprave.
A když o felcarích, tož také o lécích. Ciste mocenské
prostredky zklamaly. Dnes hájí celní frontu jen nekolik
mohykánu, jejichž bojovný pokrik nemá ani tak Za úcel
zastrašiti
protivníky,
jako spíše zabrániti
panice ve
vlastních
radách, kdyby se príliš kvapne zatroubilo
k ústupu. Proniká poznállí, že postižený
organismus
si
musí pomoci sám, a treba jen odstraniti
rušivé vlivy.
Proto je však nutným predpokladem
zvýšení vzdelání
a vzájemná spolupráce.
O dokonalé znemožnení
spolupráce se obe hlavní strany, jak výše uvedeno, postaraly
znamenite a potrvá jiste nekolik let, než se následky jejich záslužné cinnosti podarí jakž takž zahladit.
Tož
ješte neco o tom vzdelání.
Dnes koná se na venkove proti krisi hotové krížové
tažení - slov. Porádají
prednášky
osvetové komise,
osvetové sbory, hospodárské
školy, hospodárské
spolky,
republikánské
organisace,
republikánský
dorost, lidové organisace, omladiny a možná ješte celá rada jiných
organisací a korporací.
Programu
ovšem v tech prednáškách není, konají se vetšinou jen proto, aby se ve
statistice
mohla vykázati
nejaká "osvetová
cinnost"
a protože koná prednášky
korporace konkurencní.
Návštevníci z valné cásti nejdou ze zájmu, nýbrž vetšinou
ze stranické
ci stavovské
povinnosti,
mnohdy
jsou
prednáškou,
která se zpravidla koná v hospode, proste
prepadeni a nuceni pasivne ji vyslechnout.
Pri takovém
poctu prednášek je ovšem potíž o recníky, tož se bere
zavdek vším, co lze sehnat.
A tak máte potešení poslouchat polovzdelané
frázisty,
kterí nedostatek
vedomostí nahrazují demagogiemi a mentorováním,
pri nemž
vám nejde z hlavy Shawovo: Kdo umí, udelá, kdo neumí,
káže a ucí.
Vady tohoto nesystematického
"vzdelávání"
by se
ješte snesly. Horší je, že ani soustavné šírení pokroku na
venkove není na tom lépe. Vzdelání dnes nemá kursu,
zejména ne takové vzdelání, které nezarucuje
mnohem
méne práce, mnohem vetší príjmy. Jak vyvrátit námitku,
že se vzdelání nevyplácí, když pred ocima paraduje tolik
vyložených oslu, kterí udelali kariéru? Dusledek: Máme
skvelou a zatracene nákladnou nadstavbu
instituCÍ spíše
representujících
než šírících zemedelský
pokrok, nadstavbu, která je jen v nepatrném
styku s venkovem,
Z nehož by mela vyrustati.
Tyto veci by zasluhovaly
obsáhlejšího pojednání, zde omezím se jenom na ukázky,
a i to strucne:
Máme radu hospodárských
škol. Ucí na nich odborníci,
dnes i na nižších typech vetšinou vysokoškolsky
vzdelaní. Ale školy laborují s nedostatkem
žáku, jež jsou
nuceny shánet zpusobem,
který nepridá vážnosti
ani
škole, ani vzdelání, a težko lámou neduveru,
které se
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"teší" jen proto, že jsou, at právem ci neprávem, p
dány za agrárnické
bašty.
Máme zemedelské
výzkumné
ústavy. Konajl
znamnou a mnohostrannou
práci, ale jsou fakticky
konale odpoutány
od venkova, který o nich nevl, J
práce nezná, s nimi se neradí. Vydávají každo
úctyhodne tlusté zprávy o cinnosti, kterých nikdo
a neznám ani jeden prípad, kdy by byly mely nejak
nikavý vliv na rešení nekterého zemedelského probl
Máme zemedelskou
radu, jejíž cinnost se scvr
poskytování
subvencí v mezích rozpoctu a dle kons
sil protekce,
na financování
nekolika desitek p
pokusu a spolupráci pri konání výstav. Nemuže k
zázraku, protože jednak politické vlivy brzdí jejl
jednak hospodárské
spolky, o než se má opírat,z
cásti vubec spí neb2 jsou ciste pruchodni stanid
žádosti o subvence. Ze nekteré Z nich popíší v rámci
cinnosti spoustu papíru a vyplýtvají na schuzlch y
pády recí, je pro konecný efekt bez významu.
VI.
Stojí za úvahu, proc všecky léky, uznávané c
za správné, selhávají.
Závery takovýchto úvah b
ovšem ošemetné, a také já píši tento záver se vši res
Mám dojem, že nezdar je zavinen nesprávným
poznáním
základní
príciny techto bolestí, které,
se mi zdá, mají až se vtíravou zretelností ráz
porodních.
Vesnice v dosavadním
smyslu (idyla)
a rodí se útvar nový. Tempo tohoto porodu, jehož
náznaky sahají do doby hodne pred válkou, zrychl
válkou neobycejne. Mizí protiklad vesnice - mesto.
kroje, mizí písnicky, mizí rázovité obyceje, mizl
prvky folkloru. Mizí však též zaostalost a"neznalost
Styk s mestem je intensivnejší.
Prispívají k
komunikace,
noviny, rozhlas, politika, ale zejména
na struktury
celého hospodarení.
Jak už vyloženo,
hospodárské
celky se drobí a není zatím prostred
tomu zabránit. Ale drobná, nesobestacná hospodá
ka nutí bud ke zmene zpusobu hospodarení (pest
zeleniny, ovoce, lécivých bylin) nebo ke hledáni v
šího výdelku, který se ovšem snadno muže stát hla
(zedníci, sezonní delníci, železnicári, drobní úrednici
Obojí však privádí
k užšímu styku s mestem.
hospodárství
jsou nucena primknouti se k obchod
deným družstvum,
jež sídlí ve mestech a jsou
v úzkém styku
s mestským
konsumentem (pr
Zemka) a takto živel venkovský prolíná se živlem
ským (orgány družstev,
úrednictvo). Také zem
cinnost, do nedávna
charakteristikon
vesnice, pr
(zatím jen ve forme zahrádkárství)
i do nejvetšlch
a zdá se, že tam nejen trvale zustane, nýbrž se j
šírí. Naproti tomu rada povolání, do nedávna o
ných výhradne
na mesto (lékárna, droguerie, st
elektrotechnik
a j.) usazuje se na vesnici. Taksem
vesnice vzájemne prolínají, což se projevuje už ipo
vzrustem hlasu socialistických a komunistických na
kove a republikánskými
organisacemi ve velkom
O stínech tohoto prolínání na venkove jsem
zmínil, milovníci venkovské idyly by jich lehce s
obsáhlý
ruženec.
Objektivne
nutno však priz
tento proces už príliš pokrocil a pokracuje stále
ším tempem, než aby se mu dalo zabránit bedo
a voláním na poplach, a že má také své svetlé
Už vzájemné
poznání
"darmožroutu"
ve me
"hrbetu"
na venkove by bylo výtežkem velmi c
Z neho však vyplyne jiste rada následku hospodá
sociálních,
kulturních
atd. a bylo by nepolepši

PrítomnosL
tvrdit, že budou vesmes neblahé. Naopak,
k odmitmouti myšlenku, že tím se snad,
sne, vykurýrují bolesti na obou stranách.
bJoutnení o portálu a rímse, zatím co se ješte
ime v základech, o nichž vime, že se stavi,
nich bude stát.
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ramofonový repertoir.
II. Nás t roj ov á h u d ba.
riká, že gramofon je jednou z prícin úpadku
koncertu. Znamenalo by to, že fonoamatéri
ji hudebni produkce ze své zásoby gramofok, nebo že by si príslušné desky vypujcovali.
jedna gramofonová deska obsahuje maxibrátek, což znamená, že pri normálním speedu
hráni nanejvýš 11 minut, pri cemž cena desky
e mezi 40-100 Kc. Aby mel fonoamatér
itnich desek, která by mu mohla plne naevu koncertu, k tomu by potreboval mnohaurnu penez. To ovšem není všude dobre
lývá nám, že celkový vliv gramofonu na
vštevy koncertu je minimální, možný snad
jedincu. Spíše bychom mohli souditi, že grahudba užitá, ponejvíce tanecní, by mohla
návštevu dancingu, protože tu lze vystaciti
poctem deskového materiálu. Ale i tento
padá, což je potvrzováno každodenní praxí.
rici, že by gramofon byl brzdou koncertního
rodukce prímé a že by hudba mechanicky
aná znamenala hodnotu negativní po stránce
é pro poradatele hudebních produkcí.
nová hudba má funkci naprosto protichudoncesilne podpurnou. Veškerá instrumentální
solistická, ci komorní, nebo ensemblová
'v sestavení (symfonický, dechový, mandolirchestr) predstavuje predevším hodnotu deI ukázkovou, reklamní, ucebnou a propaJe odberových statistik, které. obcas jsou
a Anglii publikovány, lze zjištovati, že odjistého druhu stoupá v období, kdy nahraná
ocitla na repertoiru symf. koncertu nebo
ozhlasového. Znamená to, že okruh posluopatruje desku bud pred produkcí z toho
y se plne pripravil na reálnou reprodukci díla,
odukci, aby plne vy težil a podporil svuj doertu a aby opakováním a neustálým predošel k plnému poznání skladby. Gramotu má funkci partitury, prípadne studijního
výtahu. Úpadek ctyrrucní klavírní hry v doI jehož úcelem bylo práve studium hudebje jen potvrzením, že obecenstvo hudbymi10 jiný zpusob poznávání
umeleckého díla
6sob pohodlnejší a neklamne dokonalejší.
mu obecenstvu znamenal notový zápis, to
dnešnímuje predvádeno gramofonem v plném
hteném v instrumentálních barvách. V nejich koncertního obecenstva se nalezne jen
cky vyspelých jedincu, kterí si mohou vec
ati v približném tempu a dokonalosti, vyJadatelem. Nástrojová kultura upadá nerojové amatérství klesá rapidne, ac se hu-

dební amatérství silne zvyšuje. je to proto, že dokonalost nové techniky strojové zarídí vše potrebné ve
stupni nejdokonalejším.
Gramofon, jenž zastává tuto
instruktivní funkci, naprosto prevrací metody laické
hudební výchovy. Ta nyní, v domácnosti i ve" škole,
bude nucena prizpusobiti se požadavkum doby. Bude
zbytecno týrat neumelé a neohrabané detské ruce prohánením pasáží a škál, odpadne veliký balast instruktivní literatury, a místo toho dojde k prímé výuce
v oboru hudebního ryzího myšlení a uvedomování na
dílech nejdokonalejších.
Gramofon s velikým bohatstvím nástrojové hudby tu bude nejen pomuckou, ale
i prímým popudem, vyvolávaje zájem svými mnohostmi.
Pokusy se už dejí, a obrovský konsum gramofonových
desek, z nichž více než tricet procent pripadá na hudbu
t. zv. umeleckou, ukazuje, že se dejí se zdarem. je jisto,
že použije-Ii laická umelecká výchova gramofonu jako
podkladu svého budoucího rozvoje, že prispeje tím k naprostému prevratu obecného názoru na hudbu. jejím
cílem bude dosažení myšlenkové erudice hudební, a to
jak predstavove, tak i po stránce formální. Z hudebního
umení byla dosud technika majetkem obecným, zpusoby hudebního myšlení byly privilegiem profesionálu.
Výchova pomocí gramofonové desky prevrátí dosavadní
stav, protože zobecní ryzí hudební myšlení, zatím co
technika se stane výsostným majetkem profesionálu.
je nepochybné, že to nebude na škodu.
Mužeme demonstrovati
už na deskách staré akustické provenience, že jim byl pricítán tento instruktivní
význam. je na pr. nahrána orchestrem Nár. divadla za
rízení kap. Picky predehra k II. jednání Smetanových
Dvou vdov. Nelze popsati a dobre slovne vyjádriti, co
deska reprodukuje.
(Deska byla natocena približne
okolo 1910-2). Švižný a jemný zvuk smyccu tu chrochtá
jako špatná harmonika, a smyccové nástroje hlubší
jsou tu reprodukovány jako pomlácená a deravá basfliegelhorna. Zvukový obraz skladby tu pusobí nekonecne trapne, vše chraptí, prská a drncí, takže byste
byli ochotni verit, že tento výrobek byl urcen ihned
k znicení. A zatím byl velmi prodáván a zarazen mezi
nejoblíbenejší orchestrální desky své doby. Pochopíme
to, uvážíme-Ii jen instruktivní význam desky. Skladba
tu má alespon približné tempo a rozeznáváme u ní nástupy nástrojové, takže amatér si z ní vy težil mnohem
jasnejší predstavu, než ze své vlastní klavírní reprodukce. jen tak pochopíme, že gramofonové desky predválecných let, desky, pri nichž muzikantum sty dia krev
v žilách, mohly být artiklem nejen dobre prodejným,
ale dokonce hodnotou
znacne približující umelecké
dílo nejširším kruhum posluchacstva.
Tím snáze se
uplatní moderní deska, porízená cestou elektroakustickou, protože na ní, jak známo, sledujeme už presne
odstínenou barvu instrumentu a jejich skupin, takže
hudební práce tu vystupuje ve své plné obsahové vernosti, a casto, pri reprodukci naprosto dokonalé na výborném stroji, event. dokonce pres pick up, ve vernosti zvuku, která dovede prímo okouzliti. (Viz reprodukci Bachovy Toccaty orchestrem filadelfským za
rízení Stokowského.)
Význam vzorné gramofonové desky, obsahující dokonale interpretovanou
skladbu instrumentální,
ocení
dnes i profesionálové. Tak jako byly dríve psány stati
a knihy o jistém zpusobu interpretace, knihy a spisy analytické, pri nichž zustala velmi casto nevysvetlena vlastní
záhada osobité interpretace, tak jsou nyní nahrávány
skladby na gramofon. A meríme-Ii na pr. Weingartnerovu knížku o provádení Beethovenových symfonií
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snímky, na nichž Weingartner
Beethovena prímo interpretuje, pak bez rozpaku
se rozhodneme
pro desky.
Trebaže dosavadní gramofonová
technika není bez vad,
prece už redukovala prekážky na minimum. Dosud vadí
nutnost trhání skladby na úseky jistého casového trvání,
které muže gramofonový
kotouc obsáhnouti.
Nejnovejší objevy však prekonávají
i tuto prekážku,
takže
možná v dobe nejkratší bude možno prehráti si skladby
i nejdelší in continuo. Ale i dosavadní
stav nám plne
predvádí umeleckou koncepci díla i plne virtuosní zpusob prednesu.
Dnes mužeme studovati
Beethovena nebo
treba i Debussyho z nekolika snímku, mužeme zkoumati
(a okamžitým
opakováním
si opet overiti) každý umelcuv detail, každý koloristický
náznak i každé stavebné
rozpetí. Z koncepce skladeb nahraných
je dnes živo
mnoho dirigentu, aniž by se jim to dalo vytýkati.
Srovnávají tu jednotlivé
styly, poznávají
na zvukových
gradacích
typické
obraty,
které pro sebe vyzkoušeli
nejvetší virtuosové
nebo mistri taktovky.
Manuelní
technická
zrucnost
je tu demonstrována
v nejlepším
svém stupni, a proto nelze vycítati
pracovníkum
postrádajícím
samostatné
koncepce, že napodobují
koncepci, jejímž autorem
je umelec vynikající
a vzorný.
Bylo to tak ostatne vždy. prejímaly
se reprodukcní
technické i koncepcní zpusoby, ale prejímaly
se jen cástecne, protože málokdo dovedl po jediném poslechu
rekapitulovati
velké množství nuancí, které velký interpret vyvolal.
Mluví se velmi casto o autenticnosti
nekterých interpretací,
na pr. ríká se, že prof. jiránek
interpretuje
klavírní
skladby
Smetanovy
dodnes ve
stylu, jak hrával Smetana,
od jehož smrti uplynulo
skoro padesát let, Oskar Nedbal houževnate
dokazoval,
že svá tempa Mahlerových
symfonií má prímo od Mahlera, jenž je již mrtev 20 let, atd. Dnes umelci nebudou
moci tak klidne se dovolávati
autenticnosti
interpretace, protože
gramofonová
deska ukáže hned jejich
vztah k základnímu
vzoru a poukáže ihned na individuelní zmeny autenticnosti
podání. Vzorná interpretace
skladby bude mít vždy své instruktivní
kvality a bude
ukazatelem
nejpraktictejším
a náhradou
za výklady
kvalit casto pochybných.
Repertoir nástrojové hudby na gramofonu rozlišujeme
jednak podle interpretu,
jednak podle skladeb.
Toto
rozlišení dokazuje dvojí studijní postoj k desce. je jisto,
že se tu o studijní a poznávací postoj jedná v každém
prípade, i když si desku pouštíme jen tak pro zábavu.
Hodnotíme-li
podle interpretu,
meríme pouze se stanoviska úzce reprodukcne
technického,
pri cemž zkoumáme spíše metody
interpretovy
než hodnoty
díla
samého.
Platí to však více o zpevu
než o deskách
intrumentálních,
ackoliv i v tomto oboru jsou nadšení
sberatelé
Toscaniniho,
Kleibera, Kreislera,
Backhause
atd. Po této stránce je studium
pomocí gramofonové
desky dosti jednostranné,
protože málokdo. z vynikajících interpretu ma nahráno tolik repertoiru,
aby z neho
vyplynula mnohostrannost
anebo speciálnost jeho tech~
niky. Po této stránce plne a všestranne
uspokojí desky
ensemblu
jazzových,
Whitemanovy,
Hyltonovy
a j.
Vezmeme jako príklad tohoto
druhu dvojí ensemble
jazzový. Prvý rídí Mita Nikisch, druhý jaroslav ježek.
Odecteme-li rozdíly ensemblové sestavy - na pr. pocet
houslí u Nikische a u ježka se znacne liší - vyplyne
nám dvojí kontrastné
založení obou techto typu. Nikisch je prevážne
rytmikem,
dokonce docházívá k natržení hudební fráze, domáhaje se úderného rytmického
úcinku. V interpretaci
ježkove dominuje melodie v plné
své vlácnosti,
jí ježek podrizuje
všechny ostatní ele294

menty,
i vudcí prvky rytmické.
V tomto
rozdílu interpretacního
postoje vyrustají i s
techto dirigentu,
zrejmé z deskových zázna
Nikisch svuj bezvýhradný
ctitelský postoj k
novi jako k vzoru a lpí-li na jeho dirigentský
nicích, pak ježek individualisuje
po vzoru
a Douceta, a celý jazzový projev zosobnuje ve
atmosféru,
o níž se dá mluviti jako o naši
specialite.
jmenuji
tu schválne tyto dva t
odvozeného,
na nichž se speciálním studiem s
koncepcní
osobitost,
než na originálním a p
Whitemanovi.
Težisko zájmu o gramofonové
desky je vš
o zájem o skladby, a to ve všech oborech, u
orchestru,
komorních
i tanecních
ensemblu.
chopitelné,
protože diferenciace
specialisované
výlucný
okruh jedincu,
kterí dovedou vych
jedinecnosti
a odstíny. Na vytvorení tohoto r
se úcastnily dobré a nejlepší síly celého sveta.
dosud zachycena
jistá hodnota
reprodukcn(
podle svého významu,
deje se tak pod vlivem
vých místních pomeru, kde zevní okolnosti zn
provádení
dobrých
gramofonových
snímku.
zejména o pomerech ceských.
Repertoir je obrovský. je rízen v zásade rep
koncertních
síní hlavních mest evropských. Je
rádán výber, který obsahuje
nejpozoruhodn
skladby
budící všeobecnou
pozornost.
Gram
prumysl až na malé výjimky považuje i skla
lecky plnocenné za šlágry. Tedy Beethoven, P
symfonie, ouvertura
k Tannhauserovi,
Má vi
svetská symfonie predstavuje
gramofonovému
úspešný artikl, tak jako šlágr. Kdyby se na pf
symfonická
vec nejmodernejšího
ražení stala
pertoirní,
že by byla na programu symfonie
certu,
které
udávají
tón (Gewandhaus,
P
Crystall- Hall) alespon trikrát za sezonu, bude
akvirována
pro gramofon, jednak z prestižnl j
ale mnohem spíše jako šlágr, na který se nachyt
obecenstva,
jako na každou vec úspešnou. Dlky
postupu
je nahrán Stravinskij,
Honegger a c
skladeb, které by jinak težce pronikly k slu
nisátoru gramofonových
poradu. Cilá gramofon
ve svete sleduje žive události,. udílení cen a
a snaží se získati pro sebe cenou poctené
akvisici. Konec koncu jsou to metody dobrých
níku, rozumejících
reklame.
Tak byl na pf.
Atterberg
se svou symfonií
poctenou Sehu
cenou, trebaže je to dílo, o které se málo zajlm
datelovi krajané.
Mnohem hure je na tom hudba starší. Je ve
gramofonových
továren, které mají své odborné
poradce. Proto z neznalosti celkového bohat
tury dochází k velmi kusému výberu skladeb.
stoupena
nejhlavnejší
jména, specielne u Ne
niveau rozhledu je prece nejvetší a výber nejz
nejší. S francouzskou
tvorbou je to velmi s
tu zachyceny
jen veci nejpopulárnejší,
a jen
jako bílá vrána se objeví záznam díla méne
zato však hodnotného.
Všude jinde ve svete,
vyjímaje,
je repertoir
krajne omezen. Myslf
omezení na hlavní hodnoty
hudebních 1ite
cemž mnoho i úspešného
materiálu zustává
povšimnutí.
Velikost celkového repertoiru je zpusobena m
úprava
transkripcí.
V nich je težisko a pf
mofonových
desek. Z literatury plnocenné jsou
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ejúspcšnejší partie a jsou prizpusobovány
de obecenstva. I virtuos tak skvelé povesti,
bermann, se tomu prizpusobuje
a hraje tranlterovy písne z Meistersingru.
Tu dochází
nejruznejšího druhu, k fantasiím,
smesím,
onování pro nejruznejší skupiny nástrojové,
a šramlový orchestr. Dojde i k jiné úprave:
omposice zdá se obchodníkovi
príliš prostý,
á prikomponovati
ornamentální
hlas, s nímž
skladba nahrána.
Tyto veci ovšem souvisí
torským zákonem, a není dosud prostredku,
vedl takové nešvarení hudebních del zamezit.
práve nejprodejnejší
artikl, a není divu, že
nové formy silne v nem libují.
Konecne
ebl být zvlášt citlivý na tyto veci, a je nutno
se stanoviska popularisace
je to možno ucikdyby se to alespon delalo dobre! je bohužel
jšl skutecností v oboru nástrojové
hudby pro
že všechny úpravy jsou provádeny
nadmíru
a banálne. Z nich teprve poznáme
úplnou
a ohlupující topornost tohoto odvetví, které
v brzku vyžadovati
reformy
od základu.
vý prumysl, jenž se ocítá nyní v krisi, jsa
e plne desorientován, -bude musit hledati vydocílili nápravy,
protože
povolaní
jsou
a málo platní.
vat skladatele,
kterí jsou na gramofonu
- tož úkol hodný statistické
kanceláre.
vý prumysl pocítá se skladatelem
jen tak
jako je Beethoven,
snad Wagner,
snad
• Ostatní jsou vedeni jako podružný
údaj
h a soupisech. Hledáte treba Cajkovského
OU
symfonii. Naleznete
ji v seznamu
pod
nebo ješte spíše pod heslem ensemblu, nebo
který ji nahrál. Kdybyste hledali na pr. Mabel
eznete ji jen pod kapitolou
Ramona, nebot
novém obchode vede šlágr, nikoliv tvurce.
t skladatele podle seznamu
je tedy velmi
tižno. Jsou sice orientacní prírucky,
ale ty
tendencí prostredí, ve kterém vznikly. Projdete v seznamu francouzském
to, co by vás
seznam nemecký vám ukáže zas jen orientaci
ásorientace není, ba dokonce není ani pomucky
áte-Ii neco, chcete-li si neco opatriti, nec( co
sezonním šlágrem, ozbrojte se trpelivostí.
obchodu k obchodu, vyprávejte
všude se
obnostmi, co byste si asi práli, vyzbrojte
se
t potrebnými znalostmi historickými,
topo(abyste nevynechali žádný obchod), trpelii. Snad se vám podarí opatriti si, co byste
le pozor, abyste si neodnesli
neco jiného,
ota prodavacu je nadmerná,
ovšem jen ve
é jsou na sklade. Mohlo by se vám státi, že
az po Beethovenove triu, které má zvláštní
't Oassenhauer", by vám prodavac dokázal,
eol, že nejlepší Gassenhauer
techto dnu je
kovcova.
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klepetárovské generaci.
VI.
ni deníku, do kterých
jsem soustredoval
svou literární cinnost na rozdíl od nejednoho

ze stejne starých prátel, kterí se vybíjeli hned v prvních
dobách v casopisech nebo dokonce rovnou v knížkách.
jsou to deníky z let 1920 až 1925, v nichž dostala naše
generace druhý radikální krest, avisovaný na konci predcházející
kapitoly:
krest levé fronty,
presneji receno
krest komunismu.
Je tomu teprve pet nebo deset let, co byly ty stránky
psány, ale zdá se, že se to odehrávalo
v dobe mnohem
vzdálenejší, tak rychle se zapomíná, tak dalece jsou dnes
pomery zmeneny. Vedoucí zájmy a charakter
naší generace jsou tam zachyceny tak bezprostredne,
že by bylo
nejobsažnejší
predstavení
generace,
kdybych
proste
další kapitoly sestavil z deníkových
citátu, bez poznámek z dnešní perspektivy.
Nebyla by v takových cláncích kritika a hodnocení,
ale byla by v nich generace,
rozbor a závery by si musil udelat ctenár sám. Z technických duvodu jest však treba postupovat
koncentrovaneji a citáty omezit.
Levá vlna, která vyvrcholila
a ztroskotala
komunismem, je pro naši generaci duležitým obdobím, bez nehož
nemužete pochopit náš vývoj a bez nehož by bylo dáno
verejnosti
vetší právo k tak príkrému
odsouzení Klepetárových
poklesku
(krome vraždy, která mu prokázána nebyla). Celá prítomná
kapitola,
venovaná
politickému a sociálnímu podkladu této doby. jiným jejím
tvárím, zvlášte literární a umelecké, se priblížíme príšte.
jde o pokus vystihnouti
ve zkratce ovzduší, ve kterém
jsme se politicky orientovali
hromadne
do leva a ukázat na nekteré nemilé dusledky, s nimiž jsme se dosud
nemohli plne vyporádat.
Komunistická
éra prišla v dobe, kdy jsme zacali
rozpoznávat,
že socialismus
není nejaký mlhavý všeobecný program, ale má svuj urcitý profil, a že se ten
profi! stále ostreji prokresluje.
Socialismus
byl pro nás
tehdy ješte spíše náladou,
než vyznáním
víry, ješte
jsme ani nemohli být orientováni
na pude programového
socialismu,
když došlo ke komunistickému
prevratu.
Fakt, že ze dvou možností si mladí vyberou vždycky tu
nejradikálnejší,
je z politiky dostatecne
známý, než aby
bylo nutné mluviti o nem. Po prosinci 1920, historickém
mesíci socialismu u nás, jsme sice nebyli všichni zkomunisováni, nekterí z nás si dovedli udržet i v té dobe svou
linii, ale to bylo procento tak nepatrné, že se dá mluvit
opravdu o davovosti komunistické
orientace, jako o rysu
generacním.
Z nepevných
socialistu se stávali pres noc pevní komunisté. O naší intelektuální
generaci by se v tom bode
dalo ríci v podstate
asi to: bylo ustáleno presvedcení,
že nic nejde zmenit,
nezmení-li
se hospodárský
rád.
A ten možno zmenit jenom revolucí, ne reformou. To
bylo základní
dogma, z nehož naše generace vycházela. Reformou
nejdou odstranit
nebo zmírnit vady
rádu, a podarí-Ii se to, tedy jen na chvíli. To znamenalo
jen záplatování:
tím se jen lidem zalepují oci. Kdo
pracuje pro reformu, zastírá pravý stav vecí, pomáhá
ukrývat
pravého viníka (kterým je hospodárský
rád),
zmenšuje neprátelství
k tomuto viníkovi. Kdo pracuje
pro reformu, zdržuje revoluci a staví se tak do fronty
neprátel nového života, zdravého, volného, cistého. Ad
absurdum privedeno objevilo se toto dogma na príklade,
který nacházím
v deníku z roku 1921. Pracovali jsme
od prevratu
mezi delníky lidovýchovne,
v Praze i na
venkove. V komunistickém
prevratu
jsme nijak nevideli nutnou prícinu, abychom
cinnosti této zanechali a
protože po prosinci
1920 byli rozdeleni
bývalí - naši
známí do dvou táboru, chodili jsme za nimi do obou
táboru. Tato práce, z níž jsem vy težil materiál k prv295
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nímu seriálu do "Prítomnosti",
(Proletkult u nás),
nám umožnila videt problém zblízka a s obou stran, což
byl zajisté nejlepší predpoklad pro odolání komunistické vlne, tehdy mocné a všeobecné strhující. Redigovali jsme také s otcem "Delnické divadlo", mesícní
ústrední orgán Svazu delnických divadelních ochotníku,
asi tak na polovinu sociálních demokratu a na polovinu komunistu. Byla tehdy krise a velká zima, proto
otec navrhl pri zájezdu do jisté venkovské ochotnické
jednoty usporádání sbírky na teplou obuv pro nejpotrebnejší delnické deti v míste. Narazil na energický
odpor funkcionáre jednoty, který prohlásil, že je to
zdržování revoluce.
V politice jsme se s tím setkávali jako s tak zvanou
katastrofální teorií komunistu: proletár nemuže nic
ztratit, pri katastrofe muže jen získat. V praxi se pro
nás situace zaostrovala zvlášte tím, že pred revolucí
skutecne bylo, aspon v tom smyslu, že byla revoluce
v nás. Abyste nás lépe pochopili, predstavte si, že jsme
znali historii jen ze strední školy, nikdo
nás jinou
válku než svetovou neprožil, zrevolucionisování a touha
po novém byla po každé válce, ale to my nevedeli, to
nám meli naši vudci ríci, byli by nám zjednodušili situaci, už tak dost komplikovanou.
To, co jsme cetli na príklad v Národních listech, nebo
v listech ideove jim príbuzných, potvrzovalo (negativne)
naše radikální presvedcení, protože jsme videli, oc
o všechno v revoluci prijdou. Vedeli jsme, že jsou práve
ti, kterí ji budou nejvíce poškozeni, že se všemožne brání.
Možná, že by náš pomer ke komunismu byl kritictejší,
kdyby se byly pravé strany a· jejich listy chovaly ke
komunismu objektivneji.
Ale jejich argumenty byly
docela hloupé, na rožni opékaná novorozenata a jiné
nehoráznosti, jimiž ostatne ceskoslovenští prátelé Ruska
dodnes operují ve svém tisku, nemohly v nás vzbudit
nic jiného, než útrpnost spojenou s radostí, že nestojíme
na jejich brehu.
Pokud jde o ty, v nichž mel mít komunismus nejvetší
odpor, a kterí pricházeli v úvahu pro vyhranené socialisty,
myslím sociální demokraty, ti sice tenkrát zdvihli - daleko více pudove než uvedomele - nový prapor, ale dopustili se na komunistech vecí, které jsme tehdy právem
odsuzovali, a to nejen instiktivne. Byla mezi nimi skupina
lidí, kterí nemohli být komunisty pro jejich demagogii a
vudce, ale kterí byli z ideových duvodu vyhroceni proti
sociálním demokratum a nemohli být sociálními demokraty práve proto, co tito udelali komunistum. Tenkrát,
když zabírala policie Lidový dum v Hybernské ulici a
mlátila ve své známé horlivosti pendreky i do nás, jsme
cítili, že se tu deje neco špatného, nedelnického a stáli
jsme všichni na strane komunistu. Teprve dnes jsou pro
nás tehdejší prostredky jiste nedelnické posveceny úcelem, teprve pred nedávnem jsme mohli sociálním demokratum priznat správnost jejich hlavní linie a býti
vdecni, že se uchovali jako strana, kde byl možný návrat z neodpovedných
dobrodružství
a prechod ke
konstruktivní delnické politice, kéž by pevné a radikální.
Vzpomínám na nekolik návštev v redakci Studentské
Revue, v níž pracoval vedle nekolika známých také jan
Klepetár, který byl politicky velmi prizpusobivý, jako
vetšina mladých, a prizpusobivejší
než ostatní, ale
který mel v dobe komunistické krise dosti dobrý cich
a pusobil na príklad ve studentských tiskových podnicích - o jejichž tehdejším velkém rozsahu se musí
v porovnání s dnešními pomery mluvit jen nostalgickysmerem podle mého názoru v celku správným. Vzpo-
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mínám na tehdejší stále ješte nadejné ovzdušl
studentského života, ve kterém se ustavicne n
a které se vybíjelo mezi dvema póly, z nichž
byl komunismus a druhým všechno ostatnl vpra
tud. Vzpomlnám na debaty mezi námi mladý
debaty pohnuté a vždycky politické, at byla rec
koliv. Vzpomlnám jak jsme si v tech dobách, j
ustálených po státním prevratu a již znovu roz
ných komunismem, vážili každého cloveka, kte
naklonen tomu, co bylo v nás a ve vzduchu, akt
tom mohl myslit a jednat objektivne, což je r
motivu o hledání vudcovské ruky, jak tu byl uve
dvakrát.
To nás privedlo k profesoru Zdenkovi Nej
který se stal naším hlavním vudcem. Byl, nebo
aspon zdál objektivním. jeho objektivita se jevila
meru k sociální demokracii (což padalo pro nás na
nejvíc), v pomeru k národním socialistum, k m
ským partajím a dokonce obcas i v pomeru k au
k níž jsme si objektivitu nepráli, totiž ke Hradu.
sarykovi jsme mluvili dosud jen jako o represe
vudcovské generace, která nám byla tak vzdál
na nás vlastne bezprostredne nepusobila. Na t
míste treba vyjádrit náš pomer k Masarykovi asi
v celé dobe našeho radikalismu a komunismu byl
ryk clovek, jehož budeme mít samozrejme vcele
usporádáme veci, jak budeme sami chtlt. Nesml
tom zapomínat na vžitou tehdy determinaci oso
podárským rádem. Proti nemu nemuže clovek
Masaryk také nic nemuže. Hradní lidé, kterí nás k
nepustí, ríkali jsme si tenkrát, jsou jen exp
velkokapitálu
atd. (Co je kapitál, jsme nevedeli,
níku a z rozhovoru s práteli vysvítá, že jsme mys
zvedy kapitálu, na jeho agenty, jak jsme o tom sl
za války a jak to ostatne v jistých prípadech sku
bylo.) Zapadlo-li v zapomenutí z té doby tak
dosti vecí, je jiste v dobré pameti, jak jsme t
bez rozdílu všichni meli v ústech jméno presid
myslitele a vedce Masaryka. Oháneli jsme se ji
všechny strany, brali jsme jeho jméno nadar
nejpodivuhodnejšlch
príležitostech, ve všemožný
batách ve škole, na verejném podiu, i doma. Ale
jménem bylo s velkou úctou i velké prázdno, j
proto, že jsme Masarykovo ucení nemeli z prvnl
jeho spisy byly opravdu tehdy neprístupné, jednak
že nám svým obsahem nebyl dosti blízký. Masa
beze sporu nejvetší vudcovský representant své a
naší doby, ale vrátil se do našeho života po nap
svého vrcholného díla, v dobe, kdy pro novou p
pro nové postavení, už nemohl mít s námi primé sp
Citovali jsme vedle toho jména i nekteré jeho
pokud nám byly prístupné, podpírali jsme aut
techto výroku své these, ale vlastní obsah M
nám byl skoro neznámý a pokud jsme ho znali,
našemu temperamentu ponekud suchý, rigorosnl,
nalistický.
Resume jeho projevu k nám mladým
ovšem: "Studujte, pracujte". jiste, to byla pr
nejlepší možnost a nejvetší revoluce, porádne prac
ale na tu dálku jsme tomu tehdy nemohli rozumet;
leko vetší vliv mel na nás Masaryk, pokud mohu
v ohledu pracovní metody, techniky, trebas i
stala casto jen ideálem, smernicí, tu jsme z M
chápali jasne.
Pri našem primitivismu, o kterém bude ješte rec
pitole o komunistickém literátství, bylo v po
mnoho správného, nejvetší chyba však byla, že
tami, které jsou na pocátku dnešní kapitoly repr
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dvacet rádek, aby z tech ledabyle skládaných
slov, slovícek a vet zaznelo náhle neco prítomného,
aktuálního,
živého, neco, co se nás týkalo bezprostredne,
neco, co
nám nikdo neumel ríci tak, jako profesor Nejedlý. Teprve dodatecne
jsme zjištovali,
že jeho projevy pres
veškeru nepripravenost
mají své fondy, že jsou podepreny velkými
vedomostmi.
Mnozí z naší generace ovšem sedli také za spisovatelský stul a zacali psát také jako Zdenek Nejedlý, stejne
lehce, ale prirozene bez jeho prupravy,
podle cehož to
také vypadalo.
Projevy z tech diletantských
dob si jiste
. nikdo nedá do Sebraných
spisu. Ze mnozí z nás psali,
to by nebylo nejhorší, nebezpecnejší
bylo, že to Zdenek
Nejedlý - i jiní - tiskl, že nás starí a starší docela
vážne poslouchali,
na príklad na schuzích, že ani tem
zjevne pustým plácalum
Zdenek Nejedlý nebo nekdo
jiný nezarazil proud velmi laciné výmluvnosti
a vedomostí, které by se pri trochu kritickém pohledu byly objevily ve vší své chatrnosti.
Tím generacní povrchnost
rostla. Vedelo se také, že skoncí-Ii mladý borec svou rec
nebo glosu urcitými vetami nebo narazí-Ii svou rec na
jejich kopyto, bude mít úspech nebo aspon nenarazí
na odpor. Skvelou ilustraci této situace najdeme v kapitole o komunistických
básnících, kterí byli z dopuštení
svého komunismu
a Zdenka Nejedlého proste neomylní,
a marné bylo tehdy dokazovat,
že je to demagogie a
blud.
jeho prednášky
a clánky, typické lehkou stavbou a
rozvlácností,
nám otvíraly
z velké cásti nové obzory,
ale neseznamovaly
nás s nimi hloubeji. Dalo by se to
ríci asi tak: Zdenek Nejedlý byl pro nás dalekohled,
kterým
jsme se dívali na verejné pomery a který nám
, do které patrí mnohými svými rysy Kleveci a lidi približoval na dohled. Ale nebyl to mikroskop,
mlt prednostní právo otázka, co Zdenek
nebyl vedecký
ucitel a vudce. Neodkazoval
nás pri
ašim kapitálem prohospodaril.
A tu stojí
, kterou adresuji našemu bývalému vudci
svých recech na knihy,
které bychom si meli precíst,
byl nápadne slabý v citaci kteréhokoliv
socialistického
raci sice bez mandátu,
ale jiste právem:
autora, a z deníkové poznámky vysvítá tehdy mezi námi
edlý nás nenaucil solidnosti. Než se pustíme
rozšírené dosti pikantní
mínení, že nezná Marxe.
vysvetlování, chci poznamenat,
že se asi
Citoval-Ii, bylo to z oné literatury,
kterou jsme meli
edlý podivuje, jak jsem tu rozvrzanou káru
doma a která se vešla do kapes svrchníku.
Byl pevný,
'táhl až k nemu. Pomyslí si možná, že me
stál znacnou námahu. Ale cesta, kterou
když se držel historie, kterou ovládal a jíž používal jako
clunu k výpravám
do ruzných koncin velmi odlehlých
u se svou generací dospel, je docela prirojeho vlastnímu
svetu. Když se na príklad pustil do hoal bych beze sporu podstatnou
chybu, kdyvoru o hospodárských
vecech, k cemuž byla príležitost
I toto zastavení.
Bez jeho jména a atmodes~tkrát
denne, bylo nápadné,
jak o techto záležitosrou mel rozhodující vliv spolu se dvema,
tech ví práve tolik, co my. Dne 28. brezna 1923 skon, by v naší generacní listine chybelo mnoho
cila Socialistická
spolecnost cyklus trí prednášek o jedtelného v pekném slova smyslu, a také lecnotné proletárské fronte. Mám pri té príležitosti o Zdenku
co na té listine být nemelo, aspon ne v té
Nejedlém
poznamenáno:
"Nejedlý
nerekl témer nic
jde o nás, jako mladou intelektuální
genenového, to všechno každý z nás ví z novin ... jeho koe být sporu o správné adrese naší vdecnosti
referát po Ružkove vyhranené
reci pusobil slabým doaké pokud jde o Klepetáre: patril k pilným
jmem povídání...
Pro Nejedlého platí: mnoho vody,
elum Nejedlého prednášek,
jako tenkrát
mnoho písku, místy zrnko ryzího zlata. jeho reci o hosladých, a krome toho psal do Nejedlého
podárských
problémech
se shodují s naší nevedomostí
omlnám zvlášte jeho clánku ve Studento tech otázkách, na které nestacíme ... "
15, dubna 1922 a známého císla májového.
Nové u Zdenka Nejedlého
bylo servírování
názoru,
ovým paragrafum podotýkám,
že nemyslím
zvláštní sugesce, která mu získávala rychle a nadlouho
vislosti prímo na prípad
pod Krivánem.
posluchace,
nová byla i perspektiva
a závery. Nejedlý
být solidní,
nebyli a jsme,
meli násNejedtomu
umel neco, co zustávalo tajemstvím
pro jiné jeho vrstevnjsme
v jedné
veci. Clánky
reci Zdenka
níky: umel se dotknout
vždy neceho živoucího v nás,
z6stanou jedním z nejzajímavejších
dokuumel uhodit na ty pravé struny nás mladých. Ucil nás díbyly ukázkou neukáznenosti
a pusobily
vat se kolem sebe a premýšlet o tom, co vidíme, zastával
Ive na zpusob našeho myšlení, na slovní
pro nás Havlícka, kterého, mimochodem receno, nejednou
~az
práve svou nepevností,
improvisovadoslovne citoval bez uvedení pramene, což se v té dobe
na tech cláncích i recech videt, jak nejsou
delalo ostatne všeobecne: vypisovaly se z knih celé velké
Zdenek Nejedlý je psal a promlouval
kdypasáže a každý toho volne používal.
koliv. Zajímalo nás však jejich ladení, jeK nesolidnosti
a povrchnosti,
již starí podporovali
, stacilo poslouchat ho pet minut, precíst
nic nevideli, že to byl skutecne obsah napomery. Našel jsem v deníku odstavec
obilo jako objev, když jistý dnes už nikoliv
básnlk prohlásil v debate s poburující
I, že by byla mylná predstava,
kdybychom
prlštlm socialistickém
ráde možnost nenedokonalosti, trebas i zoufalství.
Ano,
anželství mohou existovat v budoucí socianosti ...
a pro viru v utopii, kterou pro nás vybu, Marx, Engels, Lassalle, Lenin, Bucharin,
nacarský, Rosa Luxemburgová,...
ti byli
nom pytli a všichni stejne svatí, prisahalo
ovnávali se mezi sebou, nehledaly se mezi
nevídely jejich rozpory. A když náhodou
rozpor prišlo - ale to už patrí do pozdejší
ly urovnány cestou umelou,
dialektikou,
melým preskokem.
,
ali ze socialismu? Celá naše moudrost byl
manífest, ruku na srdce, prátelé, jak se
these z novin, príslušne redené a aktuálne
Slyšlme cosi sympatického
o Leninovi,
m po delší dobe dostane do ruky jeho první
ertalismu v nemeckém
preklade,
prekvani rada statistických
dat. Vidíme po prvé,
Istikou dá také neco delat: pocet obyvatel,
lané pudy ... Náš zájem rostl, chteli jsme
no, byli jsme pripraveni
na prijímání ...
ál s klady i zápory, tuto generaci s celým
dostal do rukou Zdenek Nejedlý. jak s tím
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Prítomnost.,
velkou shovívavostí
k nám, se pridala nekriticnost,
další
generacní rys té doby.
V ústave pro choré trestance
na Mírove sedí jistý mladý muž, kterého
jmenované
vlastnosti
vysoce vyvinuté
privedly
do zkázy. Mohlo
by se nad tím mávnout rukou a r.íci: Klepetár je výjimecný prípad, kdyby to byl opravdu prípad tolik výjimecný. Nenosíme všichni trestanecké
uniformy,
ale
trpeli jsme a trpíme jinak za tyto dary, které nám byly
velkou príteží. Koren nekriticnosti
té generace, která
byla nazvána "klepetárovskou"
ne proto, že by kolektivne patrila pred soud, ale proto, že mela s Klepetárem stejne
slabé predpoklady
rustu,
vidím jednak
v dobe prevratové
s otresením a rozvratem
všech do té
doby pomerne stabilisovaných
hodnot, jednak ve vlne
komunistické,
která
nemohla
kriticnost
potrebovat,
jako jí nemuže potrebovat
žádné dogma.
Nekriticnost
se týkala
hlavne
úhelného
kamene
levé fronty, delníka, nového hrdiny spolecnosti, v nemž
se jako v typu sbíhaly snahy o nového cloveka.
Trapné bylo, jak z tohoto
nového živlu, v nemž
opravdu bylo ukryto nekolik dobrých a pro nás nových
prvku, neumeli naši vudci nic porádného
udelat. jednak proto, že delnictvo vlastne neznali, jednak proto,
že k nemu nebyli kritictí, otevrení a statecní, i pokud
je znali dobre, jako napríklad
profesor Zdenek Nejedlý.
Pamatuji
se, jak bizarne pusobilo, když Zdenkovi Nejedlému musil na jednom z rušných projevu o pomeru
delníka k inteligenci pripomínat
dvaadvacetiletý
student,
že delník je u profesora N. pojem zidealisovaný,
uniformovaný, když musil dokazovat
skutecnost,
že se delník
vyskytuje ne v jedné, komunisticky
proletárské, ale v deseti názorových skupinách,
od povestných
Seifertových
knedlikáru a blahobytníku
až po proletárského
asketu
a mystika, který byl typem nejvzácnejším,
ale bral se
zcela obecne v úvahu jako typ kolektivne
existující.
Zdenek Nejedlý nám mladým ríkal: "ucte se od delníka", to bylo jedno z jeho hesel. V podstate vzato to
vlastne neznamenalo
ucit se opravdove,
ale vetrit, tedy
cinnost, kterou Nejedlý vynikal,
umení, které z neho
v prvé rade udelalo vudce. Pri pomeru delníka a inteligenta, tehdy ústredním
problému,
zapomínal
Nejedlý
na to, že nemá pred sebou inteligenty,
ale nehotové inteligenty, svými výzvami
"ucte se od delníku" se obracel spíše k tem druhým,
starším,
kterí už za sebou
vzdelání meli a jimž šlo vlastne o jeho aplikaci, o službu
socialismu a delnictvu.
jeho povinnost
byla ríci nám,
že musíme sami nejdrív neco umet, že se musíme sami
necím v duševním svete stát, abychom
mohli na delníky dobre pusobit a abychom od nich mohli skutecne
hodnoty pribírat.
.
Tuto službu nám prokázal
tak nepatrný
pocet lidí,
že je nezapomeneme.
je mezi nimi náhodou i senátor
Klofác, tehdy ministr války. Po prevratu
jsme se rozhodli vytvorit
studentskou
armádu
(myšlenka,
kterou
uskutecnil o neco pozdeji dr. Kostecka v instituci Studentské Legie). Navrhl jsem prímé jednání s ministrem
a vypravili jsme·se k nemu s malou delegací. Bydli! tenkrát ve strašnické
vile, a protože byla revoluce, prišli
jsme v hodinách ranních, takže jsme ho vytáhli z postele. Sotva se objevil, nabídl jsem mu jako ministrovi
Národní
obrany
jménem
Stredoškolského
svazu studentstva naše služby pro armádu. Klofác tehdy odvetil,
že má legionáre, a nás že prozatím nepotrebuje.
Protože
byla revoluce, nebyl to konec intervencního
príbehu.
Svolal jsem do velkého sálu na Žofíne všestudentskou
schuzi, na kterou prišel ministr Klofác vyložit nám svuj
názor na tu otázku. Byl to jeden z nejvetších poprevra298

tových projevu, na kterém nám ministr Klofác k
val dobrou vuli opustit školu a odejít se bít za r
bliku na Slovensko a jinam, kde nás bude potreba,
poradil
nám kategoricky,
abychom
radeji studo
to že je hlavní, o to ostatní abychom se starali v d
rade. Nevadí, že to byla jen parafráze Masaryka.
O nekolik let pozdeji, v dobe, o níž jedná tato
pitola, se nám melo ríci totéž, to byla nejsprávn
sprcha, Kterou jsme tenkrát potrebovali, nejlepší us
není. Pracovat,
studovat,
upevnovat
se sami v
abychom mohli být pevní k jiným! Co však nás
toho tehdejší vudci ucili? jakou tendenci mely proj
mužu radikálne
levé fronty, profesora Nejedlého,
Vajtaura,
dra Gorlicha? Ucili nás cekat na revoluci,
byla hlavní jejich devisa. Byl to - nejvíc u orto
nich komunistu
a Zdenka Nejedlého - revolucnl
sianismus,
kterým
nám pletli hlavu, hlásali myt
revoluce, jehož dusledky
na život generace je n
dukladne podtrhnout.
Mužeme to udelat s cistým
domím, protože jsme patrili již tehdy od pocátku ko
nistického prílivu k nepatrné hrstce tech, kterí delni
znali, s ním žili a dovedli si uhájit svou posici,
zdravý rozum, svou linii. Upozornovali jsme již t
krát verejne na nepoctivost
a demagogii, která se
vozuje na mladé generaci, která šla více méne slep
Zdenkem Nejedlým prirozene na dobré ceste i pri bl
dení. Dostávali
jsme vynadáno
sociálpatriotu,
meštáku a liberálu, když jsme se staveli proti po
o revoluci, která vypukne již zítra, byli jsme dáváni
index od lidí, kterí potrebovali
ješte nekolik celých
aby poznali, že to je s tím delnictvem a revoluCÍ opra
jinak, než si to predstavovali
oni, a že ta cást kom
stických pravd, proti nimž jsme uplatnovali právo
tiky, trebas jsme byli docela leví, byl smrtící bume
Kde je dnes jejich zaprisáhlá
revolucnost? Kam se
deli tito krvaví mstitelé, kterí nás mlátili pres h
svými frázemi pri každém kroku v jejich ríši? Potká
je v redakcích listu, s nimiž spolupráce nám byla
krát od nich vpalována
na celo jako znamení hanb
viny proti pokroku, nacházíme je na sociálpatriotic
a malomeštáckých
místech, a když je zdravíme, my
si, jakou to máme pred nimi výhodu: nemusíme
lávat, mužeme být porád stejne leví. Oni nám zad
ucinení nedali, zjednáváme
si je sami.
Byla to škola nezodpovednosti,
která se nedá
tak lehce prehlédnout.
jak mohla vypadat gene
kterou ucili, že není hlavní pracovat pro zmenu po
ale pracovat pro revoluci, lépe receno cekat na revol
Revoluce byla generální rozrešení. Revoluce byla
lutorium pro všechny ciny, dobré i zlé. Znamenalo
oddálení od nejúcinnejšího
prostredku
k pohnuti
tem a lidmi: oddálení od drobné práce. Zdenek Nej
sám ji mezi "lidem" vubec a delnictvem zvlášte'
nejvíc, ale neumel k ní privést své posluchace a
nedal k ní nikdy prímý návod, neukázal, jak se to
delat, nerekl, že bez této drobné práce mladí lidé o
tovaní k delnictvu
zustanou
ve vzduchoprázdné
store, že tato orientace
nemuže plodne vyústit.
samé hlavní velké obrysy,
nebyla konkretní p
pilné drobné práce, a proto se vyskytovalo tolikm1a
lidí, kterí si delnictvem
vyplachovali
proste ústa,
trávili cas premýšlením
o revoluci a zamestnáv
debatami,
které mi pripomínaly
penu nad nezná
hlubinami.
.
Bylo to další posílení relativismu
všech mor
hodnot, setkáme se na této linii s otázkami zákla
charakteru
a významu pro prípad Klepetáruv, kte

Prítomnost,
sporný bod vraždy - silne prípadem nás všech.
e se v této souvislosti s otázkou pomeru k ženám,
u krádeže, drobného i hrubšího prestupování
atd. Nový stupen anarchie. Vudcové, kterí duanarchie prímo a energicky nepotírali,
naopak
vali. Nejedlý napríklad podporoval
reci o tom,
ce prijde do týdne, eventuelne
do mesíce, tím,
oU ní nepostavila svou autoritou,
že takové pozelenácu neokrikl. Na druhé strane zustává sporná
byl-li sám presvedcen o jejím brzkém príchodu.
m o tom poznámku, která byla mínením mezi
mi jeho žáky rozšíreným:
"Zdenek
Nejedlý
erl v revoluci, protože neprodal akcie Národní
". Mládí je krute konkretní a dusledné,
jde-li
svých milovaných vudcu.
e jednoho dne, který pro me zustal památným,
nás mladé, snažící se v té dobe o ustavení
ealistického dorostu, prišlo také nekolik starších
th pracovníku, kterí z realismu vyšli, ale zkouáve v té dobe, nešlo-li by realismus odstehovat
do
komunismu. Byli to jmenovite dr. Gorlich, ing.
Zavitali mezi nás, shlédnout
pro zajímavost,
mládež má k svetu.
Spatrili divadlo neslavné,
denec se práve oddával za katedrou
nejedlovibici na thema revoluce ante portas. Zaplétal
e do ruzných citátu, chytal se každou chvíli
m ztroskotání argumentu
revoluce jako jediné

i

potom sisedosti
zdrcene
šel sednout.
geneUstická
právem
útrpne
usmívala Starší
nad nezraobných názoru. Predstavujeme
si to prý jednoou revolucí a kdyby prý prišla, kdoví, co bychom
prihlásil jsem se o slovo a zeptal jsem se nejdríve
ka, potom dra Gorlicha, když jsou tak moudrí,
tedy rekli, co by oni delali, kdyby zítra v poukla revoluce. Odpoved, již dali zdráhavým
m, jsem si peclive zapsal:
Ing. Ružek pravil
ate, že by se v tom prípade postaralo
to, aby
fungoval import a export. Dr. Gorlich se jako
jádril, že by dohlédl na rádnou stavbu a vybamocnic ...
10 by spravedlivo nepripojit
zmínku, že" jinak
Gllrlich práve z tech lidí, kterí zacali svuj pomer
nismu prohlubovat, že se díval na otázky sem
ci stále vecneji a že na nás v tom smeru také
stejne jako v jiném smyslu prof. RádI, ale bohue. Také ing. Petru Ružkovi, s nímž si pozdeji
agicky zahrál, patrí naše vdecnost:
prišel do
, v níž byl pánem Zdenek Nejedlý a v níž se
u témer všeobecne prisvedcovalo,
ale nedal
populární radikálností.
Vstal nejednou v debaNejedlého projevech a uprímne, nebojácne
se
ad naší politicko-hospodárskou
nevedomostí.
ek to byl, kdo našemu užšímu kruhu prímo
I, abychom si precetli Marxe, a prideloval nám
O jednotlivých
kapitolách"
Kapitálu".
(Tato inbyla pojmenována
"Socialistický
seminár".)
nemel Marxe nikdo. (Masarykovu
"Sociální
jen dva štastní.) Málokdo mel k Marxovu dílu
cena byla pro nás vysoká - v té dobe jsme neec peníze. A tak došlo k tomu, že my, promarxismem tak, že jsme nemohli nic nemarxisnapsat, jsme si u Petra Ružka objednali lidové
zkrácené a upravené vydání"
Kapitálu",
abyO nekolikaleté socialistické
cinnosti pod vedením
h ucitelu precetli, co je to nadvýroba,
krise,
e kapitálu a abychom poznali, jak heslovite
a byli vychováváni.

Gel:

O nezvestných živých a neznámých
mrtvých.
II.

Byloz vlastní
zde receno,
že praprícinou
vule je vždycky
konflikt. zmizení
Bud vnitrnícloveka
nebo
vnejší. Kon flikty vnejší (se zákonem trestním,
obcanským nebo sociálním) byly minule zhruba vypocítány
a eliminovány.
Zbývají konflikty vnitrní, konflikty, jež
dodávají hlavní kádr skutecne nezvestných.
S psychologií
nezvestných
je to obdobne, jako s Pitavalem.
Absolutne
nejzajímavejší
a nejmimorádnejší
prípady zustanou neznámé. Nebot už tím, že se dostaly
do sbírky, vzaly svuj ortel. Vždyt zarazení znamená
zjištení. A kriteriem
pro dokonalost
nezvestnosti
(jako
Pitavalu u zlocinu) je: nezjistitelnost.
Kdo chce sledovat
psychu lidí, kterí odcházejí
do
neznáma, zustávajíce
na svete (,zabít se a žít'), musí se
spokojit jakousi symptomatologií.
V praveku dejin nekriminelní
nezvestnosti
stojí mytus. Nejen královští
synové a heroové bloudí svetem,
neznámo
kde.
Nejstarší
mytus,
starší patrne,
než
známá
nám epocha
kultury
mykénské,
náboženská
filosofie o Demetre, dceri Kronove, je v podstate historií
o dvojí nezvestnosti.
Zevní stránka,
tak ríkajíc skutková
podstata
prípadu, je tato: Demeter,
bohyne zeme a úrody, dcera
Kronova a tím i sestra Dia, je postižena nejtežší ranou:
Hades, buh podsvetí,
unesl její dceru Persefonu.
Propadla mu ve chvíli, kdy na louce trhala narcísy, kvety
helénské smrti. A tu Demeter opouští Olymp a bloudí
po zemi. Hledá dceru. Nesystematicky,
fanaticky, šílene.
Už ani nehledá, ale bloudí po zemi, vyhýbajíc
se chrámum a sídlum bohu a polobohu.
Šírí neúrodu po lánech, kudy jde, chátrá sama. Chce 'najít dceru, o níž je
presvedcena,
že se stala obetí zlocinu a že je ohrožována. Zatím už (mytologický
príspevek
k minulému
odstavci o obchodu s devcaty) Persefone docela dobrovolne snedla s Hadem granátové
jablko, stavši se tak
de jure manželkou
tohoto krále a vládkyní
podsvetí.
Ale v tu dobu stále ješte bloudí Demeter nezvestná
(ale vševedoucí)
bohyne, šílená žalem.
Na tomto príkladu není pro psychologii nezvestných
esentiální
to, že Demeter, hledající dceru, nebyla policejne hlášena ani u starostu obcí, jichž katastrem bloudila, ani to, že se nelegitimovala
cetnickým
hlídkám,
které jsou vuci tulákum
velmi zvedavé.
Podstatné
je
dvojí: že hluboká rána osudu vyvolává
jakousi motorickou reakci. A hlavne: že reakce pretrvá podnet. Vyšinutí pusobí v dobe, kdy prícina afektu již pominula.
Pusobí dále, než by byla pusobila,
kdyby postižená
osoba byla setrvala
v obvyklém
svém prostredí.
Zdá
se vubec, že u nezvestných
jde o vyšinutí z rovnováhy
už predem labilní a že podnet uvolní síly jemu neúmerné.
Asi jako príslovecný kamének zaviní katastrofální
lavinu.
Neodhlášený
odchod
z obvyklého
prostredí
predpokládá
zcela urcite specifický prah popudu.
Lec už
asociace s pojmem ,prah popudu' ukazuje zase zretelne,
že jde o sklon, jenž je treba v prakticky
irrelevantním
množství
- vrozen každému
cloveku. Celkem bežná
forma takového
,ponorení
do naprostého
neznáma' je
zvyk znacného poctu lidí, že neudávají,
odjíždejíce na
prázdniny,
ani adresy, ba ani cíle cesty. Ciní to i lidé,
kterí se nemusí obávat, že by jim nekdo mohl pokazit
dovolenou
na príklad
rozkazem
predcasne
nastoupit.
299

PrítomnosL'
jde spíše y~rejme o kouzl? ;Z,apadnutí'.
O získání výseku
"y.olneho zlvo,ta, nesouvlslcl,ho
se. starostmi
a závazky
zlvota ostatmho roku. RozdJ! mezI takovými
docasnými
~,Feriep vom .I.ch"*). a nezvestností
je valný, co do
intensIty. yAle Jinak J~ n:~(zi. nin;~ stejnorod~st,
jako je
v podstate totez, "hraJe-li
SI kotatko s harasícím kouskem papíru, nebo rádí-Ii Šir-chana, ohromný bengálský
tygr, mezi šílícím stádem domácích zvírat.
)~ os~edcenou
:netodou
merit
intensitu
lidských,
vsehdskych
sklonu, podle toho, jak se obrážejí v náboženstvích a církevních institucích.
Církve a náboženské sou~tavy, hr,0f!ladit~lé
odv~kých
psychologických
poznatku,
podaJI I zde J!ustracl.
Brahmanismus
budhismu~,. islam, krestanství,
yvšechny nauky us~ernily
ve sV~J s!:1ysl. s]<l?n k nez.vestnostl,
sklon, jenž predstavuJe p:1 vmtr~~ch k.onfhktecyh (i neštestí)e
konfliktem, Jehoz bolestI Je pOJem: pro-c?) kompromIs mezi vulí
te.la ~ mezi, vulí. duš.e: zemrít: jména jsou ruzná podle
n~~y?zen~tvl. Na~ J: pro vsechny
kategorie
nejbežneJsI P9Jem: mmsstvl.
.
Církev katolická,
jež vystihla
pred staletími
jednu
z k~rdinálních
z.ásad dne~:n~ psyc~oanalysy
(zpoved),
vystihla spad n~JdokonaleJI I pnnclp nezvestnosti
jako
kompromIsu. A Jako mohutný symbol této nezvestnosti
zavedla rád, že clen rehole nabývá nového jména. A tento symbol byl chránen
tak dokonale
(zase ilustrace
k záva~nosti pr?blé~I:I),
že clenové reholí byli (a napovinmno~e JS~~) vYJ~utl I.ze, ,sve~ské' prihlašovací
no~tl. JejIch minulé Jmeno Je vymazáno
z registru
sveta.
je

príliš

složitým

tematem

rozebírat

otázku,

jak

dale~e pa~rí .nábože~ské cítení (pokud urcuje život toho
ktereho J~dlnce zpusobem
odchylným
od normy) do
psychologIe n~bo do .parapsychologie
ci psychiatrie.
Pro
otázku
nezvestnostl
byla nezbytnou
toliko
zmínka
? skutecnostech,
ukazujících,
že církve, jichž kouzlem
Je ~!ec~a. šty.~ným duším, vyhradily
pro tyto prípady
zvlastm utoclste.
Z o~olnyostí, že rády v našich zemích nevzrustají,
nutno
usoudIt, .. ze proud tech, kterí opouštejí známý svet, se
obrací Jinam. je to zvláštní
odruda vystehovalectví:
nerozhodují
hospodárské
otázky,
nebo nerozhodují
alespon v prvé rade. Kdežto prvá kategorie nezvestných
odesl~, protože v ~e n.eco stalo, odchází tato kategorie,
protoze se nedeJe mc. Nelze to odbýt slovem: dobrodruh, nebo neodolatelný
sklon k dobrodružství.
je to
spíš.iak~si globet~otterství,
jež ,varí z vody'. Románoví
hrdlnove, pokud JSou z štedrosti autorovy milionári odjíždejí, doživší se zklamání v lásce, na cestu kolem s~eta.
S oduvodnením:
aby zapomneli. Vztah k otázce nezvestnosti je dán skutecností, že strídáním kraju tedy v podsta~e premírou
vjemu
se prehluší
dosa~adní
nápln
mysl~nk0v.á.
Mladší, nemajetný
clovek, jenž se chce
z~r~tlt, nejde. na cestu kolem sveta. jde na príklad do
cIzinecké legle. Kmenová listina cizinecké legie mohla
by - kdyby ovšem obsahovala pravá jména - ulehcit
všem "Disen"
(Oddelení pro pátrání po neivestných)
y Eyvrope. Odcho?y do cizinecké legie dejí se zpusobem,
Jenz za,:,dává rodine ci známým prícinu, hlásit nezvestnost. LIdé do legie odjíždívají,
aniž komu co reknou.
Patr~~'pr.oto,
že ?y se jinak stali obetí velké výrecnosti.
Po. p~IJetl .do legle pak není patrne ani casu a hlavne
~m dlspo.slce,y.psát .známým ci príbuzným.
Faktem je,
ze se leglOnán - I kdyz neprovedli
ve vlasti nic zá*) Román od Kellera.
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vadného vubec ne.

hlásívají

V prípadech,
kdy zmizení z vlastní vule nemá n
spolecného
s náboženstvím,
nebo se alespon nábože
sky neprojevuje,
je hranice mezi normální abnormit
psychosní snáze zjistitelná.
Nedávno
bežel v biografech
film "Tri mládenci
benzinu".
je tam šlágr, jenž je variací na melodie
signál klaxonu. (Ostatne se už v Praze vyskytly prompt
dva takové klaxony.)
je to dvakrát lomený akor
nebo by se to slovy dalo popsat.
Tento signál má zajímavou
historii. Takovouto f
fáru troubíval
na trubku v Berlíne pred válkou p
dustojník, jenž sedel vedle šoféra císarského auta. Vil
I I. hodne jezdil. jeho fanfára byla ovšem známá a li
berlínsk,Ý y~Y:'našel k ní podložený
text: "Sald hie
bald da clll hned tu - hned tam. Do sveta dostal
ten~o

berlínský

vtip

u príležitosti

nejaké tiskové p

le~lky,
v.edené ovšem mimo Nemecko. Kterýsi psy
chlatr ~ml~? Neme~k~) 'podrobil Viléma II. zdrcuj{~
resortm kntlce.
Uvadel Jako symptomy urcité úchy
nosti skutecnost,
že císar Vilém vozil na každé ze svý
cest s sebou generálské uniformy všech nemeckých plu
a zbraní, že neustále cestoval po Nemecku, že se neust
le prevlékal do nových a nových uniforem a že prost
nevydržel delší dobu na jednom míste. A jako dokla
že je to nápadné
i vlastnímu
jeho lidu, ijvedl práv
parodii:
Hned tu - hned tam. - Nelze beze vše
odmítnout
domnenku,
že v psychiatrické
kritice byl
neco politické
podjatosti,
ale výraz "psychopathi
vagans",
jímž byl stav císaruv oznacen, se do poj
nání o nezvestných
hodí. Vagans znamená asi: pot
lující se. Potulování
je soucástí nezvestnosti. Císar
potulováním
nezvestným
ovšem nestane. U prostý
lidí ale muže potulování
mít následky jiné.
Pred divisním soudem v Brne odpovídal se na podzi
roku 1925 vojín jízdní formace pro zlocin tretí desert
v míru a pro zlocin porušení služby strážnÍ. To je ob
lob~ zlá. Byt i trest smrti zastrelením, jenž je na tent
dehkt stanoven, není takového dosahu, jako trest srn
provazem, vyhlášený soudem obcanským - trest srn
zastrelením
mení sám vojenský soud v náhradní tr
na svo.bode, a.niž je treba postupovat
spisy president
republiky
- Je prece takový proces záležitostí osud
vou, protože trest za tretí deserci v míru se merí
léta.
Vojín byl obžalován,
že se svémocne (a jak zní lit
zákona:
"s úmyslem
navždy vyhnouti se vojenské p
vinnosti")
vzdálil od svého telesa a to již roku 19
Zatcen byl na jare 1925 a to pri prechodu csl.-mad
ských hranic. Pri návratu z Madarska.
Spisy ~bsahovaly
ovšem i rozsudky za prvé dve d
serce; z mch a z výpovedí obžalovaného a ze svedecký
protokolu vyvstal obraz divného nomáda, cloveka s ch
~icky cistÝf!l sklonem k nezvestnosti,
jež se toliko V
Jenskou povinností tohoto cloveka stala kriminelnl.
Pocína~e starostou
domovské obce až po podpluko
n~~a, yehtele korouhve,
u níž vojín sloužil, vydáv
vSlchm
obžalovanému
vysvedcení
rádného clove
Dobrý žák, dobrý zemedelský
delník, poslušný,
rádný, inteligentní
voják. U každého civilního svedee
však narážka: obcasný sklon k toulavosti. Všechny
dese,rce byly skoro stejné: jednoho rána byl pryc.
prve. ~ po druhé se za cas prihlásil na nejaké cetnic
stamcl. jednou
na Podkarpatsku,
jednou ve Slezs
Po tretí to bylo horší: to našel svobodník, zavádej

PritomnosL
Isto strážného jenom karabinu, bodlo a sumky.
ostatní bylo pryc.
roky nato licil obžalovaný pred soudem svuj
I, šel, nevedel, proc odešel. A prekrocil madarniee. Tam ho chytili, vyslýchali,
potom_ ho odO kasáren a tam mu porucili
cistit kone. Cistil je,
, když pochytil pár slov madarských,
dovedel
to jsou kone nejakého podplukovníka.
Nejdríve
o byli prísní, potom k nemu byli hodnejší, stal
ou u toho pana podplukovníka,
civilním sluhou.
oho dne se zase "pristihl pri tom", že zase jde.
r, prišel na hranice a nevyhýbal
se financní stráži.
ho a tak je tady.
to divné souzení. Celá historie tohoto nomáda,
se pristihuje" pri tom, že zase jde, byla divná, jak
cenl Thompsona Settona o zvíratech prérie. O kokteré po generace jdou pred pluhem
a z nichž jedva, když za mesícní noci po obzoru táhne stádo
ch koní, se utrhnou a beží za "hlasem divociny",
myslu, bez zlé vule, za krví predku.
O

sudek lékaru: smrt utopením,
známek násilí není. Ve
vode asi 6 týdnu. Stárí mrtvého asi 35 let. Osobní doklady, písemnosti
žádné.
Popis:

r'Ch.
Tím je i mrtvých.
dán postup
neznámých

zavedený
pro identifi.
á!tnl trídou neznámých
mrtvých
jsou lidé, stináhlým úmrtím v obydleném
kraji ci ve meste.
e stací obycejne noticka v denních listech nebo
k zase prostý okružní telegram po komisarstvích,
iclch a hlidkách (pri záchranné stanici a pri neleleh a ústavech pro soudní lékarství),
aby byla
a totožnost neznámého. Nebo naopak, aby bylo
o, zda pohrešovaný
nebyl
zchvácen
náhlou
Kartotéka

mrtvých.

tohoto primérního
šetreníústredny
negativní,
JJe·1i
se výsledek
pátrání individuální.
Policejní
vyejl jednotlivé stanice bezpecnostní
služby. Pátrá
ovšem jen pod zorným úhlem zákonných
ustal, to jest: nestal-Ii se pohrešovaný
obetí zlocinu
neporušil-li svým odchodem ustanovení
zákona.
není opory pro stopování cloveka, jenž se rozesvým okolím. (Ve skutecnosti
ovšem má policie
ení pro lidskou stránku veci a hledá každého,
m bylo ucineno hlášení.)
odmínecným predmetem úrední péce je, bez ohlea své drívejší ciny, na svá drívejší opomenutí,
neznámý mrtvý.
olieejní rekviem zacíná
elenl pro

pátrání

po

se asi takto:
nezvestných!

ndelí dne .... v 10 hod. dopoledne vytažena byla
avy u Slovanského ostrova
mrtvola
muže. P.o-

proridlé,

Oblek;
Tmavomodrý
zimník.
Stojatý límec (nový).
Hedvábná
vázanka.
$edý oblek (kompletní).
Cerné šnerovací
boty. (Bata?)
Bílá košile bet monogramu.
Dlouhé biIé spodky bet monogramu.
Hnedé dlouhé puncochy.
Podvazky
nad koleny.
Kapesník
bez monogramu.

*

velkém požáru usedlosti v jižních Cechách našli
, prohlížející trosky zríceného krovu, ohorelou
lu. Z domácích nebyl nikdo pohrešován.
Po
m šetrení teprve bylo zjišteno, že jde o pozustatky
etiletého hocha z vesnice vzdálené od místa nái 20 km. Ukázalo se, že tento hoch, jinak hodný
ovitý, dostával v pravidelných,
asi pol.oletních
alech "záchvaty",
jak tomu jeho rodice ríkali.
aty se projevovaly tím, že hoch odcházel tajne
ova, potuloval se krajem, pracoval
pod cizím
m u rolníku, prespával bez vedomí domácích na
pudách a asi za mesíc se zase dobrovolne
vracel.
a nomádu je další sekcí nezvestných.
tohoto hocha je charakteristická
pro definiskutecný odchod ze sveta, jaký je údelem ne-

165 cm
dobre živený,
vlasy hnedé, na temeni
oci hnedé,
nos tupý,
boltce normální,
zuby zdravé,
vous oholený.

Zvláštní

znamení:
na první
Zahojená

Obsah

>.

~
,..
o.
N

:>

,

stolicce vpravo dole zlatá koruna.
zlomenina
tretího
žebra vpravo.

kapes:
Nekolik
papíru
(snad dopisu, nezjistitelno).
P-eneženka
z hnedé kuže, ctyri oddiIy, nad
zámkem
vlevo stríbrná
ozdoba ve forme
ješterky.
Obsah
peneženky:
Kc 160'v bankovkách, Kc 25'80 h v mincích. V nejmenším
oddiIu stará rakouská stríbrná koruna a medailon s miniaturní
fotografií ženy asi 25leté
s dítetem asi dvouletým.
Svazek
klícu.
Plnicí péro znacky Forster.
Hodinky
Omega niklové, otevrené.
Tabaterka
alpaková,
hladká.
Zapalovac
niklový znacky Dun.

PriIohy:
Obsah kapes.
Vzorky látek.
Fotografie.
"Vzorky látek" je velký arch rozdelený ve dvanáct
polí. Každé to pole má nápis. Na príklad:
svrchník,
kabát, kapesník, vázanka, košile. A tak dále. V každém
poli je prilepen
kousek ze zmínené
soucásti
odevu.
Vpravo nahore je prilepena
fotografie mrtvého.
Údaj
veku je zrejme zanedbáván.
A právem. Nebot ani lékari
nemohou vždy - zvlášte u mrtvol nalezených po dlouhé
dobe v lese - udat spolehlive ani rod mrtvoly. Pri údaji
veku nejsou omyly o dvacet až tricet let vzácností.

*

Arch s hlášením o nálezu mrtvoly dostane v "l<nize"
císlo. A ted nastává nejvetší práce. Každý jednotlivý
údaj popisu mrtvoly se zapisuje na jeden z desíti listku
v kartotéce
mrtvých.
Hesla, pod nimiž jsou karty zarazeny, jsou mezi jinými taková:
Stopy úrazu. jizvy po secných ranách. jizvy po strelných ranách.
Scházející
koncetiny.
Scházející clánky
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Prítomnost,
prstu. Scházející prsty. Deformace
boltcu.
ské práce. Chirurgické stopy. Kabát. Šaty.
cochy. Hodinky. Klíce. Amulety. Památky.
Prsteny.
Karta "Památky"
PAMÁTKY:

vypadá

ZubolékarBoty. PunFotografie.
.

asi takto:

29 Prívesek u hodinek: Tatry, stríbro, relief Kriváne.
(258-)
.
29 Hul s kováním,
na plíšku
vyraženo:
Praded.
(271-).
30 Tabaterka
s vyrytým
nápisem~ Vánoce
1923
Anna. (305).
A sem prijde nový zápis z citovaného
archu:
31 Medailon s miniaturní
fotografií
ženy asi 251eté
s dítetem asi 21etým (v penežence.)
(345.)

*

Proto ptají se policisté neštastných
matek i na úrazy,
které se prihodily jejich synum pred dvacíti lety, protože rubrika "Stopy úrazu" dostává zprávy prímo od obdukce.
Proto se zaraZuje peclive obsah kapes, protože pouhá
zmínka o medailonu
("nosil ho v penežence!")
muže
zjistit pravdu.
Hledá-li se, zda osoba, hlášena jako nezvestná,
není
už v kartotéce mrtvých, postupuje se obrácene. Od kart
k archu.
Hledaná osoba byla posledne spatrena
v cerném zimníku. I vypíší se z karty "Zimníky"
všechna císla "cerný". Nezvestný
mel hodinky
Omega. Vezme se karta
"Hodinky"
a vypíší se "Omega".
Mel zlatou korunu na pravé stolicce nahore. Vypíší
se císla z karty "Zubolékarská
práce".
je-li nezvestný mrtev a byla-li jeho mrtvola nalezena,
bude zjištena.
Kartotéka pražského oddelení pro pátrání po nezvestných a pro zjištování neznámých
mrtvých
má úspechy
dokonalé.
Nezvestní.
Roku
1929
1930
Hlášeno
916
932
904
Vypátráno
. 892
28
Nevypátráno
24
Vypátráno.
97'5%
97%
Neznámí mrtvÍ.
Roku
1929
1930
Nalezeno:
36
35
30
33
Zjišteno
6
2
Nezjišteno:
Nalezeno v okolí
Prahy mimo polic.
97
obvod:
86
Vypátráno
p r ažským oddel.:
32
Výsledek v sekci nezvestných
je ve skutecnosti
ješte
lepší než udávají císlice. Nebot je mnoho lidí, kterí
opomenou
hlásit, že se nezvestný
vrátil.
Protože je
velmi mnoho lidí, kterí policii znají jen tehdy, když ji
potrebují.
Proto se v archivu nezvestných
delá obcas
"štára".
Rozešlou se nové dotazníky
a nejeden nezvestný se vynorí.
Pražské oddelení pro pátrání po nezvestných
a po
identifikaci
neznámých
mrtvých
organisoval,
uvedl
v systém a vede inspektor
Otakar
januška,
jeden
z tech mnoha neznámých policejních nadšencu, na jichž
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houževnatosti
a inteligenci
stojí policejní aparát hl
ního mesta republiky.
Ta houževnatost
- to "být n
známý",
to neokázalé
potýkání
se s lavinou práce
vubec údelem ústredního bezpecnostního
úradu v Pr
Cehož kuriosním dokladem je, že nejvyšší policista b
pecnostní služby v republice, hodností vládní rada,
jednoduchou
frekvencÍ.
je v úrade - s krátkou
lední prestávkou
- od pul osmé do pul osmé. Acko
je - podle svorného
posudku
nejen nadrízených
i podrízených
- pracovník rychlý.
je to smutná práce, smutní klienti procházejí kart
tékou mrtvých.
kolik z nich platí slova Nietzscheov
"Nebudiž
bráneno
nikomu
sjednat
si po svém
(v originále: seinen
Frieden) s lidskou spolecnost!..
... Stíhá zlocince a považuje za zbabelce každého, k
by rekl, že by za žádných okolností nemel odvahy s
chat vraždu."
(Wille zur Macht.)

°

S. Neander Nilson:

Nepopulární národ.
Meli jsme zde nedávno rozp
o tom, proc nás nemají ve s
rádi. Ze švédského casopisu"
Dagligt Allehanda" preklá
tento clánek, který navazuje
naši dískusi.

JSOU
osobnosti,nebo
pusobicí
sympaticky
s puvabem
bez pilvabu,
lidé

nebo nesympaticky,
n
populární
nebo nepopu
Nikdo netuši, cím to je. je to trest nebo dar shury. Ti, o které
zrídka mohou na veci neco zmenít, ci spiše receno, at delají, cod
posiluje se jen dojem predtím daného positívniho nebo negati
smeru. Národy .bez púvabu jsou casto výtecné národy - do
obcané, otcové rodín, zrucní delníci a vyníkající talenty. Rozto
lidé mohou býti pravýmí otroky, divochy, ztreštencí a nespole
vými individui. V tomto prípade však neplati rozumná úvaha.
pularíta nebo nepopularita asi, pohližíme-li na vec hodne z hloubq
má svuj puvod v množství podivných psychických vlastnosti,
resonujici rozum nemuže postihnout.
To, co bylo receno o jednotlivých lidech, muže platítí i o celt
národech. jsou národy a rasy, které pusob i sympaticky, a tako
které púsobí nesympatícky. jsou národy populární a nepopul
Toto tvrzeni je nesporné. Proc nemají rádi žídy na celémsvé
Proc nemilujeme Prušáku? Nebo proc Francouzi jsou tak nesmi
ceneni a váženi í mezi svýmí nepráteli? jiste maji Prušáci i židé,
svým zpusobem, stejne mnoho cenných vlastnosti jako Franc
A prec neni krestana, který by se chtel stát žídem. Velmi málo
tech, kterí by chteli býtí Prušáky. je však spousta lidí, kterí si
žují, že se nenarodili Francouzi.
Mezí národy Strední Evropy jsou to v tomto smeru obzv
Ceší, kterí zaujímají zvláštní postavení. Ceší jsou, bez nejmenšl
chyby, nejméne populárnim národem v stredni Evrope, a nenívi
níkoho, kdo by chápal, proc. Rakušané považuji je za revolucni
branku, Madarí shledávaji je nadutýmí, pocínajícími sí jako
hatlicí, Nemci soudí, že celkem jsou to nepohodlní lidé, a dok
ani jejích vlastni slovanští pribuzní nemají jích prílíš rádi. Ale i
leko za hranicemi strední Evropy je nepopulárnost Cechu fakt
jeden z mých známých v Praze cítoval Francouze, jenž takto
rakterísoval dva ze slovanských národu v Evrope: "Poláci jsou
sympatický národ, sestávající ze sympatických jedíncu, Ceši,
patický národ nesympatických jedincu."
jsou jiné národy, nad kterými se ušklebují. Bylo by možnoj
novati Švýcary, kteri, jak se zdá, nemají nejmenšího vedomí o t
jak jsou nepopulární. Prušáci, a zvlášte Sasové, nejsou rovnež
lováni. A jsou na to pyšni. Ceší naproti tomu ved i velmi dobre,
si lidé o nich myslí, a trpí tímto poznáním.

Prítomnost,
ka týdny byl mezinárodní match kanadského hockeye
meste v Polsku, nevím již kde. Když se objevili Ceši,
staH protivnici, Madari, pískat. Poláci, kterí shledali
velmi veselým a napínavým, zacali pískat také, a Ceší
jakéhokoliv duvodu vypískáni celým obecenstvem.
jednom ceském casopise komentuje s rozhorcením a
tuto historii. Píše, že by se to nikdy nemohlo prihodit
u. "Jsme nejméne populárnimí lidmi v celé Evrope.
ejsme nejošklivejším národem Evropy. Nikde na svete
oik1ivých nosu, tolik nizkých cel, tolik kostnatých tvárí,
ch a hrubých tel, jako zde. Za druhé jsme nezdvorilý
I národ spodní trídy. Starý rakouský místodržitel Thun
když charakterísoval Cechy jako národ lokaju a kveruiii jsme se od té doby. Spíše jsme se stali horšími."
zdvíhá knutu nad svým národem v trech dlouhých
Tato ceská sebekritíka je nejvzácnejší vlastností tohoto
jim, aby neupadli do nacionálniho sebevedomi a
Iovlnismu, jako tak mnoho jiných mladých národu
Tato kritíka je také stále bdelá. Co Cech dovede ríci
národe, prevyšuje vlastne veškeru hanu sousedu. Mezi
ovlem také minení, že Ceši jsou ošklivý, nesympatický
proletárský národ, v každém prípade však zrídka se to
Ylak asi tato charakterístíka málo vystihující. je hodne
n v Evrope, mezi Velkým Beltem a Salurnen Klause,
e nejsou ošklivejší než jíni. je to obvyklý, slabe do
ejicí, trochu k tlouštce naklonený stredoevropský
se setkáváme stejne ve Vidni, v Budapešti a v DráždaV Praze.
rovnež není vlastností, jež by príliš upozornovala
cestování Ceskoslovenskem. Spíše jsou Ceši príliš ochotní
dou nesmírne velkou cenu na to, aby se o nich mluvilo
e, aby je lidé shledávali sympatickými,
prijemnými,
•.. Je možno, že v tom prípade prestreluji, a že výje opakem toho, co ocekávaji. Není národa v Evrope,
val tak neslýchane intensívní a metodickou zahradu, jako Ceši. Nejsem však jist, zda výsledek odpoa námaze.
strední Evrope, co vždy odejdou s výpraskem. Toto
žádná kulturní propaganda zmenšiti. Vždy se bude
ti o Ceších, at podniknou cokoliv. Ve skutecnosti je
, co se o tomto národe riká, naprosto nespravedlivo.
pftpadn je to zrejmá lež. Lze na príklad uvéstí otázku
men§inovou politiku. Nechci nikterak tvrdit, že tato powje ideál, a v mnohých prípadech mají asi Nemcí a
oprávnený duvod k stížnostem. Co však se vylhává
tvrdí v tomto pripade, a nejenom mezi jednotlivými
oflclelne, v novinách a casopisech, je úplne zdrcujíci.
I není kulturních zlocinu, kterých by neprisuzovali
aejmenší chybný krok se strany Cechu se nafoukává
obomého dosahu. Zpusob, jak jednají Poláci se svými
obcany, prevyšuje veškeru míru a slušnost. Lidé si
JI, ale pak se na vecí zapomene. je neco sympatického
lupicsky kavalirského, co lidem imponuje. Ceši naponují, a zavre-Ii se jen tucet nemeckých škol v CeskooUzka, která nyní sotva má aktuální význam, zpusobí
rozhorcení, takže celá evropská pevnina se otrese ve
ech.
ti
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Inová otázka muže, jak receno, býti vedena jinak. je
lepil rozrešeni problému, než jak dosud ucinili v Praze.
to výhradami nelze však nepriznati Cechum krajne
I, rozumnost a štedrost, je-Ii treba. Lidé si však nepokusu. Mysli, že za tim vezi nejaká satanská nianí proti CechLtm pokracuje.
vehni žíve predstaviti,

že již vznik tohoto státu a to-

ho to národa, jenž docela náhle se vynoril v srdcí strední Evropy,
musi dráždíti mnoho rozumných lidi - historiky i politiky. Metody,
jakými ceský národ a cešti politikové realisují své národní ideály,
jsou jiste také do jisté miry méne doporucitelny. Lidé nemají vlastne
sympatií pro desertéry a politické dobrodruhy, i když mnohdy ciste
rozumove mt'tžeme pochopiti zpusob, jímž reaguji. Ceská nepopularita nepochází však z toho okamžiku, kdy ceské trupy zacaly precházeti k Rusum, neb kdy Masaryk v cizine zahájil propagandu na
zníceni dunajské monarchie. Ceši odedávna byli považováni za nepríjemný a ménecenný národ. jeden z mých prátel ve Vídni cituje
nekdy stredovekou kroníku, v níž se vypráví, že pri prechodu pres
reku zahynulo ,,10 Menschen und eín Bohm". jsem presvedcen, že
"der Bohm" vždy aspon ve Vidní byl považován trochu pod obvyklým lidstvim. V tom smeru svetová válka a ceská revoluce
nezmenily nikterak hlediska.
Ceši dopaluji skutecne všechny své sousedy. Príhlédneme-Ii k veci
bliže, shledáme, že to nespocívá na jejich ménecenných vlastnostech.
Ceské národní a základní ctnosti zasluhují stejne respektu jako
ctností sousedu a také jejich chyby nejsou vetši. Ceší se však ode všech
ruzni. Po stránce psychické tvorí unikum v stredni Evrope. Severan
snad muže pochopit tento zvláštní a nejvýš zajímavý národ. Pro
Stredoevropany
a jihoevropany
je však naprosto nepochopitelný.
já pak mám za to, že tento pomer je vlast nim výkladem všeobecného podráždeni.
Ceši jsou Stovany jen podle jména, reci a rasy, nikoliv však
duševnimi vlastnostmi. Ceši sami velmi durazne podotýkaji, že jsou
západoevropským národem, a tato formulace znamená v tomto prípade více než klimatícké a kulturní oznaceni. je to predevšim výraz
psychologického zjevu. Ceši postrádají nejenom dívokosti, barbarství,
primitivností a šírokého gesta, jež jinak považujeme za charakteristické vlastnosti slovanské duše. Nejsou ani vegetativní a indolentní,
mystictí, romantictí a smyslove náboženští jako jiní Slované. Ceší
se vyznacují umírneností ethického rázu, krajne jasným, zdravým
a racionalistíckým rozumem, neobycejným smyslem pro vecí praktické a silnou a zdravou energii. je to nadaný národ, níkoli však
národ veštcu a myslitelu. jejich nejlepší spísovatelé meli vždy eklektický - Ceší sami ríkají kosmopolitický - typ a jejich uciteli a proroky byli vždy moralisté a nikoli náboženští myslitelé. Typickými
Cechy jsou jan Hus, Amos Komenský, dva z nejcístších ethiku a
morálnich i socíálnich reformátoru Evropy. Typickým Cechem je
také Tomáš Masaryk: filosof, který se stal praktickým politikem,
moralista, jenž nikdy nestanovil zásad presahujících lidský rozum
a hranice lidských schopnosti. Neznám lepšího výrazu pro hlediska
praktického ceského rozumu než tuto Masarykovu frází: "Milovati
neprítele je možno. Proti tomu nechci niceho ríci. Sám však pridržuji
se pravidla, že máme býtí spravedliví vuci neprátelClm. Nemužeme-li
milovati neprátel, nenalhávejme si to sami a neríkejme, že tak cíníme. V každém prípade je málo tech, kterí milují své neprátele.
A neumíme-li to my, budme aspon spravedlivi. jiného praktického
pravidla neni." Masaryk vypráví sám kdesi o své známosti s Lvem
Tolstým. Tolstoj mu vycítal, že je clovekem kompromisu. "jsem
jim, Lve Nikolajevici," odpovedel Masaryk, ,,'ale vlastne jsou jenom
kompromisy na tomto svete. Necíníš ty sám kompromisu?" Jinde
píše Masaryk: "Morální geniové tvorí vysoké zákony, lidé praktického života uzavírají ,kompromisy, a štastný ten národ, jehož kompromisy se uzavírají s nejvyššími ideály." To není ethika, která by
chtela dobýt nebe, je však praktická, rozumná a krajne typicky
ceská, a Tomáš O. Masaryk neni jen nejpopulárnejším
clovekem
Ceskoslovenska, jeho filosofický systém, jeho ethické zásady, jeho
politika a jeho životni názor znamenaji vlastne nejlepší vykrystalování ceské psychy, jaké je možno.
Ceši stojí obema nohama pevne v zemi. je to silná rasa, žívotná
rasa, co se tkne funkce tela i duše. Mezi smešnými znehodnocujícími
poznámkami, jimž jsou Ceši vystaveni v cízine, je í ta, že se o nich
riká, že je to národ velkých jedlíku. je neco pravdy v tomto tvrzeni,
a chceme-li, je v tom uznání zdraví a síly v ceských telesných funk-
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Prítomnost,
cích. Ceši miluji silné a tucné vecí: šunku, vurty a veprové nožicky.
Není to subtilní strava, ale je nesmírne výživná a hodi se pro pracovitý a energícký národ. Nejtypíctejšim výrazem více materialistické
ceské kultury jsou t. zv. buffety, s nimiž se setkáváme ve všech
ceských mestech. Je to podivný druh míst, kde se ji, smes italského
baru, uzenárského závodu a soukromé kuchyne, kde se stoii u pultu
a jí. Je naprosto prekvapujicí,
jakým pantagruelským
hýrením
možno se tam venovati za cenu nekolika ceských korun. Dostane
se tam polévka s gulášem, jež chutná silne po cibuli a paprice. Dostanou se tam tucný vurt, tucná šunka a tucné veprové nožicky,
plovoucí v mori tuku. A to vše se pojídá stoje v svrchníku a s kloboukem na hlave v šileném letu. Všude, kam se dostane tento dobrou
chutí obdarený velítelský národ, vzníkají takovéto krámy zaplavené
silnýmí jídly. V nemeckých mestech v zemi jich naproti tomu naprosto není.
Ceší jsou však ve velíké míre také velcí jedlici duševní. Sál s casopisy v ceské knihovne je potešením pro oci. Ceši maji casopiseckou
literaturu, jež patri k té nejlepší, nejelegantnejší a nejbohatší v celé
Evrope. Stejne je tomu s jejich knižní kulturou. Zejména co se tkne
prekladové literatury.
Není jediného mistrovského
dila evropské líteratury, jež by ušlo ceskému nosu. Vše se prekládá. Z novejší severské líterátury
je asi stejne mnoho knih preložených
do ceštiny jako' do nemciny pres faktum, že Nemci samí o sobe jsou
národem knihomoltl a že ceské obecenstvo tvori sotva desetinu
nemeckého.
Jínou obzvlášt typickou vlastnosti Cechu je jejích vrozený radikalismus v otázkách náboženských i politických, v kterémž pripade
se silne Iiši ode dvou tak aristokratických,
autokraticky smýšlejících
a pravoverne krestanských národu, jako Madari a Rakušané. Jsou
arci lidé, kteri tvrdi, že ceský radikalismus je více principielní než
skutecný a že sotva jinde v Evrope je tolik nacionalistických a konservativních lídí jako mezi ceskými socialisty. V každém prípade
však u všech Cechu jeví se radíkální demokratický
základní rys,
jístý druh oposicního myšlení, vedomá reakce proti všem antidemokratíckým a svobode neprátelským
mocím, které vlastne urcuji
veškero politické jednáni národa. Je to, jak receno, velmi umírnená
demokracie. Severšti demokraté mohou s vetším nárokem na' svobodu národa a volnost projevu shledávati ji dosti omezenou. Komunísté mají tak velmí špatné odbytište v Ceskoslovensku a jejích
propaganda je vysazena neobycejne tvrdému útlaku od demokratických státních úradu. Ceské myšlení je však prese vše konsekventne
liberální a demokratické a nemelo by smyslu chtítí popíratí, že
líberální princíp se všemí prednostmi a nedostatky je prece jedinou
státotvornou zásadou Ceskoslovenska.
Mohlo by býti zajimavo zkoumati, jakou merou dejíny národa
za desitiletí a stoleti v psychíckém smeru jsou opravdu urcovány
jeho velkými lidmi. Pro vetšínu více vyníkajících postav svetové
historie platí así, že jejích cinnost muže býti chápána a vysvetlena,
jen vycházime-Ií z jejích národního prostredí. Ješte pravdivejší je
však, že vetšína individuí národne uvedomelého národa vždy chce
reprodukovatí ve svém duševním vývoji své velké lidi. Vždy jsem
shledával pravdepodobným,
že Švéd nikdy nepochopí Dány, neshledá-Ii samozrejmým, že každý Dán je bud trošicku Grundtvigem
nebo trošicku Brandesem. Rovnež níkdo se nepokusi pochopit Nory,
kdo necetl sám Wergelanda. Že pochopeni švédské národní psychy
mezi skandinavskými sousedními národy je casto tak prekvapive
mínimálni, spocívá jíste na tradícní aversí proti velkým švédským
vzpomínkám. Každý švédský školák reprodukuje vedome nebo ne-

Velký
výber

vedomky Karla XII. a významná švédská vlastnost,
zývají velkošvédstvím
a která ruzným zpusobem je
u nás všech, je naprosto nepochopitelna, nevycházíme-U
fakta jako neceho samozrejmého. Týmž zpusobem také
pických ceských vlastností je nejen nepochopitelna, ale ta1l6
a dráždící, nevime-Ii, že celý ceský národ s podivnou a z
hou imítuje a reprodukuje Jana Husa.
Náboženský, politický a sociální význam reformátora
pro národní renesanci Cechu je jednou z hlavních thesí
Masaryka. Antagonismus proti Nemcum, boj proti mo
klerikalismus, sociální reformní horlivost v Ceskoslov
oznacuje podle Masaryka a jeho žáku jen pokracování husl
luce v Cechách, potlacené pred 300 lety. Je nebezpecno p
za vlasy príliš hístorickou teorií, a jsou jisté prípady, kdy
o prevážném husitském živlu v myšlení ceského národa
souhlasití. V jíných prípadech souhlasí však naprosto. S
ceského národa k náboženskému problému by tak bylo
nepochopítelno, kdyby se nepocitalo s husitskou tradicí.

l

S hlediska psychologického platí
Ceších, že jsou protes
národem katolického vyznání. Je to paradox, ale neprehánl
Jsem presvedcen, že nutno míti zvláštní duševní disposlcl,
vinismus byl shledán lákavým. Ceši však maji tuto disposlcl
že prevážná vetšina je katolického vyznání, a to je my
z nejpodivnejšich vecí u ceského národa.
c:i

Freneticky protestantictí
Ceši bylí násilím obráceni na
Habsburky po bitve na Bilé hore 1620. Tím se zacíná nábož
rodní úpadek Cechu. Lec ješte více - tento neslýchaný ná
atentát,
který predstavuje
protireformace
v Cechách,
propast v bytosti národa, kterou ani národni renesance n
preklenout. Léta po revoluci v církevním smyslu byla ch
vána velmi silným odpadáním od katolické cirkve. Mnoho
stalo protestanty a nove založená t. zv. ceskoslovenská círk
lícká lidová církev s radíkální protestantskou dogmatikou,
máždila kolem sebe více než milion prívržencu. je však
množstvi Cechu, kteri mají znacné starosti o nábože
doucnost svého národa a kteri proto aní v techto událostecil
uspokojivé znamení. Moderní Cechové jsou vyslovenými
a všichni jíste nechápou význam Masarykovy hlavní these, J
náboženství do stredu historického vývoje. Tento národ
po tri staletí pod útlakem cizího a nenávideného nábožens
boženský agnosticismus, bezkonfesijnost a atheísmus nutno
važovati za známky únavy. V každém prípade je to velmi
ný zjev.
Ceši mají více vlastností, kterými se podobají Švýcarum:
hospodárskou a praktickou schopnost, jasný rozum a zdra
Predevším však je ceský princip svobody svou povahou s
carský. Lze ríci všelícos o tomto husítsky ceském príncipu
Predevším zpusobil mnoho bídy v strední Evrope. jak se
vecí mají, zarucuje tento príncip jistou míru politické sl
vlastních hranících Ceskoslovenska. je množství modenú
tických metod, jež se praktíkují skoro ve všech nových
Evropy, jež jsou však naprosto nemyslitelny v Ceskoslov
ceský zdravý cit by reagoval. Svoboda v této zemí není j
mentální frází. Je to proste duševní vlastnost. A to je to ne
možno rící o nepopulárních Cešich.

crayonu, zápisníku, soenecken a pod. psacích souprava podložek; aktovek
a jiných nepostradatelných
pomucek kanc. i technických má na sklade:
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