
188 sevŤenou pěstí a lanou; musilby otlpovědět tak, právě proto, že se riplně
odliťlštil, že se stal nástrojem božim,,,m'tvolou.., jak Ťíká Ignác zloyoly.
,,Sit sicuti cad,aaer!" Bez citu, bez dojmu!

Á u Schtjnherra? Rejtar, byv pŤekonán velikodušností luteránovou,
opŤe sv j meč o zem, rozlomí jej v prili a ,,zhtouti se.. u stud.ny' Co je
toto zhroucení se? Nic než dekoračni p6za z rczpak . autorovfch. Nic
než divadelni fráze. Že t,ím autor zabíjí tu poslední trochu, kie zaji-
mala v jeho rejtarovi, na tom mu nesejďe; že t,írn ztazlje něco ze své
minulosti, a něco lepšího, ani rra tom mu nesejde. Ten muž je dobr1i, ne-
rozpačit1i obchodník a ví, čím se kupuje rispěch.

DěÚské návšÍěvy Y Praze

V tuto dobu, kcly chodníky žhnou sluncem a vedro sáIá z kamení

a kdekdo íká zvelkoměsta, objevují se v Praze zvláštní poutníci: prri.

voďy d.ětí s uěitelem. By'vají to někďy děti z našeho venkova, jincly děti

z t. zv. uzavíraného í-Ú'emi; pŤijely prohlédnout si Prahu, srd'ce kráIov-

ství, jak o něm vypravují jejich ěítanky. ocletlávna rád slouchám do

tmy, tterá |eží za mnou' kcle a jak ozvou se z ní nové rytmy pochodové,

nové melodie zpěvné; odedávna rád pátrám ve tváŤích těch, ktlož jdou

za námi; rád. ětu v jejich zornicích rozedněl/ch rížasem z prvních pohletlri

na svět a život, Ále nejraději nahléilám tlo tváŤí malfch poutníčkri z čes.

kého severu nebo zápaclu. Ktlo kdy prošel někter1im severním městem

česk}im, aé Ústím nad Labem, aé Podmoklím, af, Žatcem, ať Libercem,

a za k1im fičel surovf smích nebo slina pro česk}i hovor, nemriže spoči-

nout na těchto tlrobn)ich líčkách než s v,ftazem hrdosti i starosti, pÝchy

i trudu. NejsouJiž mezi nimi již první trpitelé? NejscuJiž mezi nimi

pÍíští muěeťIníci? Na chodníku viclíš drobné liitské hŤíbečky a hle, jsou

to malí vojáčci naší národní icleje. Buh s tebou, naše milé vojsko' které
neseš d.o tmy pŤíštích dob naši krev i naši myšlenku, naši víru i naši sílu,
celou naši dobrou pŤi! Brih s tebou!

Nevím, kdo se stará o tyto děti v Ptaze, nevím, co tu viďí; jaké tlojmy
v nich uvíznou z takové návštěvy; co se z ni zac|rytí a jak to vzroste.
Nevím toho, a trudím se proto. Čtu ovšem v novinách, že učitel prošel
s nimi těmi nebo oněmi památkami pražskfmi; ukázal a vyložil jim ta
nebo ona historická místa; že je t,am nebo onde v krámě pohostili; že
kdesi pÍespaly a druhého dne wátily se domri. Áno, není pochyby, že
byly v dobrfch rukách a že ptažští liďé je rádi viděli. ÁIe pŤeco zb!.tát
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B!y'i 
stín pochyby: dali jsme jim opravdu všechno, co jsme ttát mohli?

Kdo zná lidskou duši, ví, jak b vají silné takové první dojmy; jak hlu-
boko se obyčejně vkorYeĎují; jak rozhodují o směru a rázapŤíštího rristu.
Chtěl bych vědět, co si odnáší takov mal1i vojáček , p,ir'skanávštěvy
d'omri na sever na své bojiště, clo svého rodného továrního města? A chtěl
bych položit pak našemu národ'nímu svěd'omí ot,ázku, nemohlo.li toho
bfti opravdu víc? Cosi silnějšího, trvalejšího, mohutnějšího?

Bylo to v Benátkách vPalazzo ducale v sá]e Velké raáy. Strop, stěny,
všecko jest pomalováno historicklmi obrazy, apotheosou Benátek, stot-
cem největších benátskiich mistrri, Paola Veronesa, Jacopa Tintoretta.
syna jeho Domenica, Leandra Bassana, ond.Ťeje Vicentina'.Není tu malo.
váno nic než sláva Benátek: ctobytí Zaďtl, n8koLkeré dobytí CaŤihraclu,
pokoŤení německ ch císaŤťr Barbarossy a otty pŤeťl pup.ž"*, pŤi čemž
režiséry jsou benátšti dožové. octl jsem se v tomto sále zároveř s nějakou
školou italskou, asi také školou venkovskou, neboé ilěti vypadaly ďosti
chuďě. Tato škola měla štěstí, že její učitel byl trochu ua'niki1at<..asoi.,u
vykláclal, jaká jiskra v oku, jaká milá meloďie v hlase! oďvrátil jsem
se od umělého fivadla mrtvfch mistrri a zahloubal jsem se do živého
divadla dětskfch tváňí pŤede mnou. Jak visely .,šecky na rtech učite-
Iov/ch! Jak jiskŤil se hochú'm temn1i ztak a ďívenky jak plaše, patrně
rozechvělé, tulily se k sobě jako houf holubic! Sta]o se *oe po,ďuji, ;u
jsem si koupil knihu nezapomenuteÍně krásn/ch rivah nejvěišího dneš-
ního básníka italského Giovanna Pascoliho Pensieri e discorsi.l Mimo-
chodem iečeno: Pascoli, dědic Carducciriv a r,nuk Leopard.iho, o němž
napyl nejkrásnější, co Se o velikém pesimistovi v bec Ťeklo, jest dnes
nejhlubší znatel ita]ské ďuše v jejích posledních nejtišších a nejvroucněj.
ších záchvěvech. I\{ramor jeho veršťr soutěží sv1im cuďnfm, milostuě jiskŤi.
v1im sněhem s mla]norem Leopardiho, a\e žár a vz|et jeho neusiupují
žára a r'zletu básníka Ód barbarsk)ich a Hymny Satanovi' V PŤemítá.
ních a rozhovorech mluvil myslitel veliké lásky a veliké síly, a mluví
hlavně a pŤedevším k mladé Ita]ii' k pŤíštím generacím, o životě, poesii,
umění, lásce k vlasti, recích a básnících národních, o hrobech, ,,,át"í.h,
obŤadech živé, iďeální víry. Krásná pohotla veliké zralé duše leží na

#ch stránkách, z nichž každá ukazuje, jak souvisí s nároďní minulostí,

jak je prošita červenou nití nároďní tradice a svázána se stranami Yergi-

iiov1imi a Darrtov1imi. V této knize jsem tedy hoduě čítal na své italské

cesti a rnezi jin1imi narazil jsem tu na krásnou konečnou větu: Io t'ho

baaiata sulla fronte puTa e ard'ita, o giovine Italia! ,,Políbil jsem tě na

čisté a smělé čelo' 6 mlaclá Italie!.. Á zachvěl jsem se. Yiclěl jsem pŤed se.

bou čisté a smělé čelo české m|áďeže, také žáďostivé polibku tak vzne-

šeného, jako jest ten zde, a také ho hod.né. Kdo jej kdy vtiskne na ně?

Kdo k ní kdy promluví slory Pascoliho, v nichž moudrost jest jen for.

mou enthusiasmu a rozhorlení novfm zprisobem hlubší lásky?

Setkal jsem se později náhoďou také s italsk1imi gymnasisty. Dva

mlatlí pŤátelé zajeiri si na několik dní z venkovského městečka do Flo.

rencie prohlédnout si její poklady. Bylo rozkoší vidět krásné mladé
hochy, jak klidně i skromně zátoveít si veďli' slyšet je, jak pěkně hovoŤili.
Nota bene, zajeli si do x'lolencie v době školní, ne prázdniuové. Veďe
mne seděla u tabule stará ďáma, vd'ova po pruském gymnasijním Ťeďi.

teli, která se velmi udivila nad takovou volnou disciplinou. ,,Což u vás,..
odpověděl jsem jí za mladé hochy, ,,nezláte rozdílu mezi školou a kasár-
nami... Ale v duchu dodal jsem: u nás neznají ho také' Postavil jsem si
v pňedstavě vedle těchto sebevědomfch hochri naše ubohé nesamostatné
gymnasisty a realisty, stále ohrožované a ukÍiěené star1imi profesor-
skfmi maniaky (právě jako jsme byli jimi ohlušováni kclysi my), sklonil
jsem hlavu, že nebyla vfš než hlava mé profesorské pruské sousedky,
a zamumlal jsem s trpkfm ironick}im pÍízvukem větu Pascoliho: ,,Po.
líbil jsem tě na čisté a smělé čelo, Ó mladá Italie.....

Pro uaše dítě, pro naši mládež neěiní se posud ani setina toho, co by
se činit mělo' co se činit musí,, temá-li si národ ničit a podr5ivat svou
budoucnost. Zďá se mně, že u nás jest stále ještě li.tsk)' a specielně tlětskf
materiál podceřován; jako byc}rom byli již na Vfchodě, kcle život lidsk/
má nižší cenu než naZápadé. PŤispívá k tomu tuším bezděčně pŤedsudek,
jako bychom my Čechové jako Slované byli více pl,od,n,í, a bohatší dět-
sk m materiálem než Němci' Jak jinak, s jakou rictou a pozorností cho.
vají se k dítěti ve Trancii, kde vědomí o odlidůování proniklo již do
širších vrstev a cítí se dlouho již jako veliké národní nebezpeěí! viděl
jsem, jak v PaŤíži v rictě ustupuje všecko pŤecl požehnanou ženou; viděl
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192 jsem clěti hrající si v parcích, na nichž v ]ásce spoěívaly pohleďy ostat.
ních návštěvníkri zahrady: clítě jest tu již pod ochratrou veÍejnosti.

Surovému slovu německfch státníkri, kteŤí s pravou německou bru-
talitou - a brutálnost jest pcdstatnf rys německé povahy, jemuž ne.
unikli zcela ani největší jejich muži, ani Heinrich von Kleist ani Scho.
penhauer _ mluví o králičí plodnosti slovanské, zdá se, věŤí se beztlěky
u nás a namnoze pod bezděčnou sugescí tohoto slova zaŤizuje se, nebo
|épe nezaŤizaie se ještě naše dětská politika. Ále krvavá ironie osudu
jest v tcm, že slovo t,o není praud,,iué nebo že pŤestává b1iti pravťlivé,
alespoř pro nás Čechy v poslední době' Pamatuji se, jak vzrušil mne
pied dvěma roky článek prof. Ánt' Boháče ,,Něco ze statistiky.. v Naší
době1, v němž autor ciframi d'okazuje, že co d'o plodnosti německé kraje
v poslední době pŤetlčí zemí české. Ne-li jiné drivody duchovějšího rázu,
již prostá ekonomika národní měla by nás naučit s jinakou ťrčastí a láskou
hleděti na děti, a zvláště na děti z uzavítaného rizemí. Až budeme více
Slovany, porozumíme v tom snad i největšímu Slovanu, Dostojevskému;
pochopíme snad' pak jeho až mystickou rictu a lásku k dítěti jako projev
nejvyšší, opravdu slovanské harmonie mezi egoismem a altruismem a na.
učíme se snad po jeho stopách něčemu z kultu nejčistšího' nejbožštěj-
šího lidství'

Ále zatím žijeme pŤíliš temně a obmezeně i malicherně, v piílišn1ich
tmách a nižinách, aby k nám ihneď proniklo světlé poselství Dostojev.
ského. Zat,ím mé|a by literatura pŤipravovat cesty a neměla by míjet
mlčky utrpení dítěte, a zejména ne národ.ního utrpení dítěte; neboť
vězme, žei ďitě trpí v národním boji a trpí více a intensivněji než dospělí.
Poláci v tom směru, zdá se muě, jsou šéastnější. Loni vyšel v druhém vy.
dání román vfznamného spisovatele polského Stefana Žeromského,
onclrzej Radek czyli Syzyfowe place' román dětského národního utrpení,
historickii dokument a pŤitom opravdové dílo umělecké. Pi'ecl šestnácti
léty vyšla tato kniha v Haliči pod pseudonymem Mavrycya Zicba aby|a
pašována do Ruska.

Sujetem románu jest utrpení polsk ch dětí v ruské škole v dobách
kurátora Apuchtina. Nevím, pokucl jest kniha objektivně, látkou svou
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l . seÁit ll a 12 (arpen a záÍí) 1909.
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pravdiva, a poměry ďnes snad pÍece, byť jen nepatrně, se zlepšily; ale

z knihy vane siln5í dech opravdového mravního protestu, kterf strhuje.

Není potupy' není násilí, jimiž byly by ušetŤeny ďěti, které nechtějí za.

pomenout svého polského privodu a nenechávají se ruštiti; nejméně
čistfch zbtali, špíorrství, zrádcor'ství, donášečství, lžívají proti svym
žákttm ruští učitelé a všemi cest:lmi kazí katakter sv ch svěi'encri. l{e.

mohu rozhodovati, pckud kniha Žeromského odpovíclá pravdě. Chci zJe
jen upczornit, že jesb silnym vyki.ikem z hlubin zcuťalství dětské duše;
chci zde jen Ťíci, žetrpí, tiebas ne tak dramaticky, i děti našich menšin
a že jejich duše vypíjí lroŤkosti, které jen surové a tupé mysli mohou se

zdáti malé a nepatrné a o nichž nezvídají obyčejně dospělí.
PŤed něko]ika léty setlral jsem se s libereckou clámou, která mně vy.

právěla, jaké zápasy podstupovala jako děvčát]<o na cestích z české
školy domri s německymí uiičníky' Á jak musila nadtl ukrfvat ještě

rány, ktoré utržila v tjchtl bitkách, pcněvadž dcma byla by za Lo
trestáua. A ukázala mně lra zápěstiještě jizvy z tjch dob. Pamatuji se,
že jsem pŤi loučení pclíbil jí velmi obŤadně ruku, já, ktery toho pravi.
delně ďámám rrečiním.
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