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Prítomnost4
$

Konecne i vOJaci jsou v jistém smyslu lid, a jejich
písne, jako »Když jsem stála na pavlaci« nebo »Až já
budu mrtvola«, patrí nejen mezi nejduležitejší dokn
men~y poslední války, nýbrž i do sbírek pravé lidové
poeSIe.

Není mi známo, je-li vedle zpevu revolucních písní
nejaká specielne delnická lidová poesie; znám jen onu
starou elegii »Havíri, havíri, hluboko íáráte«, dlouhou
a. smutnou písen, jež se dožila programove trídní va
nace:

»Mela jsem milého
sobe uprímného,
on se dal do sboru
rudých sociált1.«

Nacež je refrén:
»Nazdar, nazdar, nazdar,
ješte jednou nazdar,
on se dal do sboru
rudých sociálu.«

Celkem vzato však t. zv. uvedomelé politické presved
c'ení není zrovna zdrojem zpevné inspirace; lidová po
esie bude vždy spíš,e mluviti o cerveném šátecku než
o rudém praporu a bude spíše opevovati neštastnou
lásku než trídní nenávist. Revoluce a nenávist jsou
vhodnými thematy jenom pro umelou poesii; co se lidu
týce, drží se nadále modrých ocí, cesticky za milou a
jiných prastarých faktu s konservativností hodnou po
divu.

Mimo to lidová písen je vždy více méne osobní;
muže se zpívat sborem, ale nikoli davem. Lidová písen
ríká vždy »já« nebo »ty«, ale neríká »my«; lidová pí
sen treba povídá, že »když sem šel vcera kolem za·
hrady, videl sem tam dve, dve ruže cervený«, nebo že
»když jsem šd vod vás byl prekrásný cas«, - což, jak
vidíte, je velmi vzdáleno jakéhokoliv kolektivního ná
stupu' událostí. Rekne-li lidová písen »my«, jsou to je
nom dva, jako byli ti, co na ne »spadl lístek z javora«.
LidovÝ clovek, ponechán sám sobe, je neporušitelne
individualistický; je zamilován, cítí se sirotkem nebo
žaluje na »preneštastnou chudobu«; vždy je to intimní
a osobní událost, jež se vylévá ulevující melickou sa
momluvou.

*

Když jsme si takto omezili oblast lidové poesie praž
ské, meli bychom prikrociti k methodi.ckému roztrídení
materiálu. Bylo by svudné roztríditi jej na poesii fa
brickou, poesii domácí, poesii vojenskou a tak dále;
nebo na poesii milostnou, jako je ,»6 lásko, lásko fó
rová«, a refl.exivní, jako je »N ám je to volný«; nebo na
poesii ušlechtilou, jako je »On zapomnel na dobu naší
lásky«, a nízkou, jako je »6 Emane«; na poesii dlou
hou cili pracovní, která se zpívá pri praní prádla, jako
je »Staveli tesari zedníkum lešení«, a poesii tanecní cili
bakchickou, která se zpívá pri tanci:

»- a vocad je to všecko tvý
a pocad je to všecko všecko mý,
Pepícku Vancuru,
já ráda tancuj u,
a vocad je to všecko tvý ... «

A pocad je to šecko mý; proboha, dost už, nebot se mi
tocí hlava. Tocte se beze mne, pardálové, tocte se pekne
do kola, dyt vám prece zahraje hatapata kapel~;1 nás
však ponechte tichým radostem literárního studia. Tedy

15. ledna 1925.

bylo by možno trídit zpevy lidu pražského podle ruz
ných konkrétních pojmu; avšak postupujíce opatrríe
oblastí dosud nevyšetrenou omezme se na skromné,
bezbarvé a klasické rozlišení poesie obecné a poesie
zvláštní. Po e s i e ob e c n á jsou zpevy obecného lidu,
jež vyslovují všelidské city. P o e s i e z v Iá š tni
je rázu spíše lokálního, stavovského nebo casového.
»Modré oci, proc plácete« je poesie obecná, nebot
modré oci plácou v každém dome a každém poschodí.
Písen »Ach ty pražská porodnice« však vyjadruje city
daleko méne obecné, a »Pasáci, pasáci« nejsou jiste in
timním projevem širokého lidu. »Hory, doly cerné,
vy znáte bolest mou« je poesie obecná; »Sebrala patrola
tu Kamilu hezkou« je poesie zvláštní;' dokonce velmi
zvláštní.

Avšak když už jsme u trídení materiálu, budiž re
ceno, že je nemožno zjištovat jeho authenticnost a
textovou správnost. Každá pražská písen koluje v ne
scetných variacích; casto jen jádro je lidové, a k nemu
se pripojují umelé dodatky ze šantánu nebo ze šestá
kových edicí, které ke všemu udávají i fingované jméno
autora. »Tocte se, pardálové« má aspon pet pochyb
ných otcu; »Lehké devce« aneb »Sebrala patrola« má
dva, a »Pražskou porodmci« prý složila slecna Marie
Kalinová. Pohríchu neznám žádnou slecnu Marii Ka
linovou; je to asi jeden z pseudonymu pr.ažskéhQ lidu.
Jiné pražské zpevy jsou zrejme jen obmenami starých
národních nebo znárodnel)'ch pí'sní, a u nekterých se
opravdu nemohu zadušovat, že by se puvodne nezrodily
jako kuplety na prknech nejakého kabaretu. ZnalCi •
tvrdí, že písen »On zapomnel na dobu lásky naší« vyšla
prvotne v Lade; at to zjistí, kdo má odvahu procíst
dvacet rocníku LadY);i já to delat nebudu.

Ucinivše takto zadost suchopárným povinnostem
methodick)rm, osvežme svou mysl a zapejme si »At at
at at at je to jako lat«, nacež prikrocíme prímo k praž
ské poesii obecné. *

Je tomu tak, že se pred léty zpívávalo vk; nebylo
rincícího nádobí, nad kterým by nehlaholila Marie,
nebylo podlahy, nad níž by Anna neopevovala svúj pre
neštastný osud, ani nebylo spravované puncochy, do
které by Julie nebo Fany nevezpívala hore svého srdce.
Zpívalo se kdysi víc;' patrne byl tehdejší svet daleko
veselejší, chci ríci daleko smutnejší; nebot tiyly to
vetšinou velmi smutné a beznadejné písne; vezte, že
obecná poesie je skoro bez výjimky milostná.

Je to zvláštní a nepochybný úkaz: lidovÝ typ lásky je
láska neštastná. Marie nezpívá, že si ji namluvil Pe
pícek a že budou mít do roka veselku, nýbrž že Pepícek
s modrýma vocima chodí za jinou. Anna, drhnouc
podlahu, nehlaholí, že chce na výlet do Stromovky,
nýbrž že netouží po nicem jiném než po tmavém hrobu.
Nevím, je-li to proto, že každá Marie podle statistiky
a z jakési sociologické nutnosti miluje neštastne, ci
spíše proto, že neštastná láska pripadá Marii poetic
tejší nežli štastná láska. Koncí-li se román pro služky
obycejne kýž'enou svatbou, koncí se písen služcina zpra
vidla tmavým hrobem. Marie zpívá, jak se zdá, proto,
že cítí poetickou soustrast sama se sebou. V podstate
nebývá Marie bytost hluboce melancholická; naopak,
clovek by casteji soudil, že je to drbna a rehtacka.
N uže, chce-li se Marie povznésti do vyšších sfér, (což
konecne je i dnes nejseriosnejší úkol poesie a hudby),
povznáší se do oblasti smutných a bezútešných citu;
nicím se necítí tak zušlechtena jako vyhlídkou, že záhy
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bude ležeti v rakvi s vencem na hlave. Svet poetických
predstav bývá ponekud hrobov)'.

Hory, doly cerné,
vy znáte lásku mou,

vy znáte težké boje, co trápí srdce moje
pro lásku fórovou.«

Hory a doly cerné jsou, jak se zdá, vubec dobrle infor
movány o celém prípadu:

»Vy znáte hocha mého,
který me míval rád,

vy znáte neverného, vy znáte falešného,
který me oklamal.«

Písen ku podivu nepraví, jaké mel ten falešní k oci,
nýbrž pokracuje prímo dále:

»Kdo me ted bude líbat
a kdo me poteší?

Já vadnu jak ta ruže, mne žádnej nepomuže,
me svet už neteší.

A až me položíte
do zeme studené,

pak na muj hrob mi dejte, pak na muj hrob mi dejte
uvadlé lilie.«

Ano, Marie;' slibujeme ti to.
»Co jsem milovala, to je pryc,
to se nenavl'átí nikdy víc.

Co jsem milovala tak ráda,
to mnc jiná flundra prebrala.

Milovala jsem já Pepícka,
ten mel krásný modrý vocicka.«

Náhle, snad v horecce lásky, zapomíná neštastnice,
že je navždy zrazena:

»Až von se z ciziny navrátí,
von mne ty vecery ukrátí.«

Avšak nikoliv; šalebná nadeje stejne náhle hasne; ne
zbývá nežli hrob.

»Co mne dáte s sebou do hrobu?
Muj zelený venec na hlavu.«

A tu se mroucí panna upamatuje na jakousi podrob
nost:

»Já už nemám žádnej venecek,
pripravil me vo nej milácek,«

Jiná panna (obycejne drhnoucí pri tom schody) doko
nává láskou za melodie velice táhlé:

)Milovala sem,
- ale jen jednou v živote svém,

tou láskou horoucí,
vroucí a nigdá nehynoucí. (Bis.)

Maticko drahá,
- vy nevíte, jak ho mám ráda,

privedte ho k nám,
dyf já ho ráda ze srdce mám. (Bis.)

Priv«;dla bych ho
- dceruško drahá, k loži tvému,

pozde již je však,
jinou miluje, jinou má rád. (Bis.)

ZV011temne, hrany,
- me voklamalo potešení.

Pryc odešel v dál,
a me presmutnou zde zanechal.« (Bis)

Tato mroucí písen mi pnpomma JInOU, jež lící, jak
»on ženil se, a já jsem se šla dívat« s refrénem »ó lou
cení, ó loucení, mý srdýcko je celý zkroucenÝ«1;' i tato
historie koncí se smrtí:

»Šli z kostela a do kocáru sedli,
kocí slavnostne práskl do koní,
na malý veži zvonek smutne cinkal,
ach, ten mne jednou k smrti dozvoní.«

Jednou i mládenec umírá z lásky, když byl zjistil,
že »vokolo Vyšohradu tece vodicka (bis), vokolo ní
zelená se (bis) travicka«, a když tam videl svou milou,
svou panenku rozmilou s jiným stát. Oni si tam o nem
povídali, že oni mu truc na truc, že 0'11 i mu truc na
truc delají. »Jenom vy mne truc na truc nedelejte«,
rekl na to ten mládenec, »radej vy se s pánem bohem,
radej vy se s pánem bohem milujte«.

»Jenom vy se milujte a já budu spát (bis) ,
muzika mne do hrobu (bis)

bude hrát.«

To uvádím, abyste videli, ~e rekne-li se »Iáska«, musí
se ríci také »smrt«.

*
Svet chudých lidí je tvrdý; 'nemuže se vždy pro lásku

umírat; nekdy se musí resignovat.
»0 lásko, lásko fórová,
zprovod mne ze sveta,
pro tebe jsou utracena
moje mladá léta.«

A však utremež slzy svých' modrých ocí a hledme
s krajním sebepremáháním dodat:

»Nic zlýho tobe nepreju,
všecko dobrý ti vinšuju,
abysi byl spokojenejší,
ze srdce ti preju.«

Ano, nebot vez, neverníce, že chudobná holka ti od
pouští, byt s pukajícím srdcem; být zrazován, tot pra
veký údel chudých.

»Slunécko za hory zapadává,
a mne má hlavicka pobolívá,
bolí, bolí, pobolívá,
že na me milácek zapomíná.
Za ženu, neverný hochu, si vem
panenku bohatší nežli já sem ... e

6 mužové! ó krutí a falešní miláckové! ó modré OCl,
jež jste lhávaly lásku! V lidové poesii jen výjimecDe
zrazuje žena; v lidové poesii je to vetšinou muž, kdo
predstavuje život nestálý, proradný a jaksi démonický,
kdežto dívka je tzrazována, trpí, pdpouští a umírá
láskou. Mohlo by se z toho soudit na mravní superi
oritu dívky z lidur~ ale je možno, že lidová písen jen
proto drží palec ženskému plemeni, že jím je vetšinou
zpívána. Avšak budiž tomu jakkoli: faktum je, že láska
ani v chudobe netrvá.

»Leteli holub i,
leteli pres hrudy,
muj milej se na me hnevá,
že už me nemá rád.«

*
Všimnete si pri této príležitosti, jak casto a proste

se v lidové písni prirazuje osobní zažitek k nejakému
prírodnímu úkazu. Slunícko za hory zapadává, a mne
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pobolívá má hlavicka: holubi letí pres pole, a mLlj milý
mne už nemá rád; nebo okolo Vyšohradu tece vodicka,
a má panenka tam stojí s jiným. Hore lásky je stejne
prírodní nebo kosmický fakt jako západ slunce, po
svátný let holubu nebo vecný proud vody; lidská bolest
je stejne nepochybná a reální jako tyto úkazy. a její
místo je po boku prirozených vecí. My, kterí jsme s·e
odcizili lidu, si netroufáme sdružovat své city a my
šlenky s prostou prírodní skutecností; nerekneme na
pr.: »Tece voda dokola, že senátor Prášek je politická
mrtvola«, ani nezacneme svuj clánek slovy: »Kolem
pražských veží holubi se tocí, a já nesouhlasím s pro
fesorem Rádlem.« Pro nás ovšem nemá profesor RádI
pranic spolecného s holuby; pro lidovou poesii však
dejme tomu neštastná láska a jalovec mají neco spo
lecného, a sice tu okolnost, že existují a že se dokonce
ponekud rýmu jí:

»Jak pak ten jalovec pekne, pekne voní,
že za mou panenkou jinej, jinej chodí.«

Tajemná je moc rýmu, nebot jím se sdružují veci v ne
cekaný vztah. Málo se uvažuje o abs·olutní tvurcí
funkci rýmu, jež váže k sobe predstavy, které by se
jinak asi nesetkaly. Zajisté není nic vnitrne príbuzného
mezi mou milou a kaprem, ale rým, tento všemohoucí
kouzelník a kuplír, je spojí, nebot

»kapr se ve vode házel,
když jsem milou doprovázel

dnes - a zejtra naposled.«

Avšak tu si ješte dlužno všimnouti zvláštní chr:onolo
gie lásky; lidová písen s'e nikdy neváže na datum hi
stori.cké, nýbrž prírodní; nezpívá na pr. »Když padal
úrednický kabinet, šel jsem se svou milou naposled,
mcarára naposled«. Datum lásky i zrady je nadcasové;
je nehistorické, protože je vecné. Stalo se to tehdy,
když vonel jalovec nebo když mesícek svítil, když se
házel kapr ve vode nebo když 'spadl lístek z javora.
Príroda je stáI.e ješte nekonecne populárnejší než
dejiny. *

Avšak odpoutal jsem se od vecil;1mluvil jsem prave
o citech zhrzené dívky. Nuže, mohu dokázat z nescet
ných pramenu, že nikdy není zrazována pro nedostatek
krásy nebo vnitrní hodnoty, nýbrž jen proto, že je to
dívka chudobná.

»Preneštastná chudoba,
ta me s 'miláckem rozvedla,
ta me trápí a sužuje,

s miliáckem me rozlucuje.

Vcera mne máti vzkázala,
byc-h si na nej nemyslela,
že já jsem dívka chudobná,
jeho bohatství nehodná.

Ožen se tedy, milácku,
bys nezarmoutil maticku,
ty máš bohatství a já ctnost,4

a tu se koncí písen povzdechem necekane uprímným:
»ta nepotrvá na vecnost.«

Pri té príležitosti vám musím vypsat jinou velmi zná
mou písen:

»Staveli tesari zedníkum lešení,
na nom se prochází moje potešení.«

Nejspíš to potešení je pracující zedník.
»Moje potešení s modrej ma vocima,

já bysem pro neho do vody skocila.
Do vody sko'::ila, kde se kola tocí,
to pro te, milácku, že máš modrý voci.«

Mimochodem budiž receno: pozorujte, že lidová písell.
nikdy neopevá I'íadra, jako ciníval Vrchlický, ani pu
pek, jako Písell. písní, ani postavu, ani rty, ani vlas,
ani jiné telesné atributy; vždy jsou to jen oci, zpra
vidla modré oci nebo nekdy z osobních pohnutek cerné
oci; nikdy však šedé oci, zdené oci, bezedné oci, uhra:1
civé oci nebo vubec jiný druh ocí. Dívka nemiluje
svého milácka proto, že je statecný nebo že má nád
herný tenor, nýbrž proto, že má modré oci. LidovÝ
chlapík nemiluje svou panenku proto, že má »dlouhá
stehna« (jako ciní básník umelý) nebo »ústa rudá jako
krvácející rána«, nýbrž jen a jen proto, že má modr~
oci. V tom se zrací zvláštní a málo uznávaná cudnost
lidové poesie; umelá poesie pak se odlišuje od poesie
vulgární hlavne svou cynickou nestydatostí. Ayšak
vratme s·e k naší písni.

»U studánky stála, vodu nabírala,

prišla jeho matk~, vše jí vyprávela.
A já místo vody nalila jí vína,
tu máte, maticko za vašeho syna.

Za vašeho syna a za jeho lásku,
uvažte si syna doma na provázku.

Doma na provázku, na hedvábnej n1tce,
aby se netoulal k chudobnej devecce.
Chudobná devecka mnoho zkusit musí,
lecjakýho flámu poslouchati musí.
Chudobná devecka nic jinýho nemá,
jenom tu poctivost, kerou nezachová.«

*

Jiná písen chudé devecky ukazuje aspon jakýsi zá-
blesk nadeje, že jsou svety lepší než je tento:

»Hradcanský hodiny smutne bij ou,

ty me s mou panenkou rozlucujou,
rozlucujou, nebojím se,
šak prijde hodina, vožením se.

Vožen se, milácku, s pánembohem,
vyber si dívenku sobe roven.
Na poctivost sem ti rcvna,
ale na bOÍlatství nej ni možná.

Zafoukej, vetrícku, pres ty lesy,
že už me v tej Praze nic neteší,

tešívalo, už nebude,
bude me tešívat na Žižkove.«

Ne:víme sice, co má Žižkov tak podivuhodne oblažují
cího: ale až už vás nebude nic na svete tešit, jdete
na Žižkov a hledejte; anebo si sednete na brehu reky
jako ta dívenka, co

»... na brehu sedela,
do tiché vody hledela,
tam uvidela rybicku,
jak polykala vodicku.

Rybicko, ty jsi nemá tvár,
já slyšela, že kouzla znáš;
víš-li co trápí srdce mé,
povez, kde muj milácek je.
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H.ybka se z vody vynorí
a takto k dívce hovorí:
Netrap se více pro neho,
najdi si hocha jiného,«

Jinak to provedla ješte jiná dívka; ostatne je to malý
skvost, kterj'T uvedu celý:

»Spadl lístek s javora,
spadl na nás na voba,
pod, má milá, pod a vyprovod mc
až do našeho dvora.

A já s tebou nepudu,
protože tvá nebudu,
ty si synek bohatejeh rodicu
a já holka chudobná.

Má maticka pravila,
abych s tebou nestála,
a až prijdeš pod naše vokýnko,
abych te pryc poslala.«

A tu moudrá dívka zkrátka rozetne tradicní drama
chudoby:

»A já to neudelám,
protože te ráda mám,
až ty prijdeš pod naše vokýnko,
celýho te zulíbám,«

Písen pražského lidu je nekdy záhadne nelogická;
je nelogická jako život nebo láska; odporuje sama sobe
jako živý a zamilovaný clovek. Prapodivne chlácholí
milenec svou panenku:

»Modrý voci, proc plácete?
Dyt vy moje nebudete,
nebudete a nesmíte,
marne si na me myslíte.«

Nebo známá vojanská:

»Ku Praze je cesta dlouhá, stromkama je sázená,
sázela ji moje z nejmilejší, když tam za mnou chodila.
Sázela ji rozmarinou, pckným bílým jetelem,
a to na znamení naší lásky, že my svoji nebudem.«

Dobrá, tedy nebudou svoji, když tomu sami nechtejí.

»Já na vojnu, z vojny domu, ty seš ešte svobodná,
na koho si, má zlatá Marenko, na koho si cekala?
Cekala sem, muj Pepícku, cekala sem na tebe,
až ty z vojny prijdeš do civilu, že my svoji budeme.«

Tedy chvála bohu, snad budou svoji; a písen pokra
cuje:

»Panímáma z vokna kouká, ptá se, kde je Marena,
vona leží nedaleko dverí, má u sebe dragouna.«

Tím snad je úmluva specetena; avšak co to?

"Vo hubicku sem ji prosil, vona mi ji nechce dát,
vona praví, že sou letos drahý, že je musí prodávat.«

A nyní se v tom nekdo vyznej, nebo se div tpmu, že
se dragoun dopálí:

"Jinému si z lásky dala a mne je chceš prodávat,
pockej, holka, sveta proradnice, šak ty budeš litovat!"

Láska je cit nevýslovný a matoucí; sudte sami, je-li
mOžno vyjádrit milostný zmatek dukladneji nežli v této
písni:

»2ádnej, žádnej neví ani neuverí,
po cem mý srdécko ve dne v noci touži.
Touží, touií, touží, ale neví po cem -<t

a najednou to ví:

»- touží po milácku, kerej je za potokem.
Co je za potokem, nejni za horama,«

praví písen celkem správne, ale hned dodává:

»žádnej, žádnej neví, co je mezi a.«

Ne, to nepochopí nikdo;; jsou to jakési záhadné tote
mické síly:

"V tom príbramským poli studánka tam stojí,
až v ní voda vyschne, tenkrát budem svoji.
Voda nevysýchá a furt jí pribejvá,
muj zlatej milácku, to nebude nigdá.«

Málokt,erá umelá básen by se vyrovnala irracionál
ním u tryskání predstav, které se- rozpoutaly v písni
o kocím:

"Prišel k nám kocí, mel modrý voci,
von se me vyptával, kde já spím v noci.
Já spím na pude v samej perine,
prid se ke mne podívat k jednej hodine.«

Až potud je dej celkem souvislý; ale o jedné hodine
se to jaksi zamíchalo:

»Voni tam prišli štyry nahoru,
ty tri sem shodila se schodu dolu.
Jenom ten jeden, ten mi tam vostal,
jak si se, milácku, jak si se vyspal?
Já sem se vyspal, ale jen málo,
mne se, má mršinko, vo tobe zdálo.
Voženil sem se vo svatým Jáne,
žena mne umrela na pude v sláme.
Ubohá žena, co toho snedla,
dve fury jecmena a furu sena.
Co pak je do tý malický ženy,
vona má sukýnky u samý zemi.
A dyž je rosa, vona chodí bosa,
vona si snkýnky celý urousá.«

N a této písni by se dal školsky demonstrovat tvurcí
proces nastavování. [(olik básníku, kolik feuilletonistu.
úvodníkáru i recníku sahají po nastavování, když jim
jaksi došel první rozbeh! Avšak my, zkažení. intelek
tuálové, nastavujeme podle, pokrytecky a potajmu, aby
to nebylo videt; nemáme odvahy, abychom, když nám
došla látka, spustili vesele a bez falešného ostychu
o necem jiném, treba o tom, co toho snedla naše žena,
nebo o cemkoli podobne necekaném. My nastavujeme
slova, ale lidová poesie nastavuje fakta!; my predstí
ráme umelou souvislost, zatím co lidová poesie se od
dává nesouvislé a prirozené hojnosti. Jiný takový prí
klad máte ve veleznámé písni:

"cervený šátecku, kolem, kolem se toc,
má mil;i se hnevá, já ne - já nevím proc.«

At se hnevá, to našeho mládence nerozhází.

"Když si chc~ namlouvat, nt jen, af jen v noci,
aby neplakaly moje modrý voci.«

S tím plácem to nebude tak zlé.

»Moje voci, ty sou jako, jako šmolka,
do tech se zakouká každá hezká holka.«
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A najednou:
~Když sem šel cestickou lesem, lesem sem šel,
usedl sem si tam pod ja - pod jalovcem.
Jak pak ten jalovec pekne, pekne voní,
že za mou panenkou jinej, jinej chodÍ,«

A Z niceho nic spustí oklamaný mládenec:

)V Košfrfch šenkýrka pivo, pivo nese,
tu máte, mládenci, napí - napfte se« a tak dále.

Nekdy je zase jen refrén v osvežujícím rozporu
s textem, tak jako v písni »Když sem šel vcera kolem
zahrady, videl sem tam dve, dve rMe cervený«, kde
se trochu staropanensky káže:

»Která panenka je trochu poctivá,
ta se mládencum zdálky vyhýbá,<f

k cemuž rdrén neocekávane dodává:

"cerven srpen zárí, šecko se to párí,
cerven srpen zárí, zdálky vyhejM.«

A když se už jemu vyhnout nemtlr.e,
tu se zacervená tak jako ruže,
cerven srpcn zárí, šecko se to párí,
cerven srpen zárí, tak jako ruže.«

Nebo jiná písen, pražská variace na staré thema:

"V zelenom háji dva se hádají,
jeden druhýmu vinu dávají,
halihalo, halihalihalo,
jeden druhýmu vinu dávají.«

Jenom ty, hochu, ty's toho vinen, ty's me napájel cer
veným vínem,

»cerveným vínem, bílou rosolkou,
já sem mohla bejt dodnes panenkou,
halihalo, to se to líbalo,
já sem mohla bejt dodnes panenkou,«

já bejt panenkou a ty mládencem, mohli jsme spolu
chodit pod vencem, halihal0, to ~e to líbalo, haliha'li
halo, chodit pod vencem.

*

Zvláštní skupinu tvorí lidové písne baladické, Jez se
zvláštní pochmurnou zálibou se obírají thematy stra
šidelnými a mrtvolnými. Sem by patrily i jarmarecní
písne, jako je ta o strašném zániku hodináre v Brá
níku; avšak to už by byla jiná kapitola. Sem patrí
známá válecná:

"Až já budu mrtvola,
Pámbu si mne zavolá,
rekne, co seš za vola,
že je z tebe mrtvola.«

NeIÚ dobre známo, kde se vzala jiná balada:
"V Sanghaji. v hostinci u vola
dala si varit caj mrtvola,
a když jí ho nenesli,
utekla na hrbitov se seslí.«

Za to zcela typická a nepochybná je tato balada:

"Když boure burácí, šecko se vobrací,
šecko se vám trese i v tom tmavým lese.
Na hrobe dívka dlí, vocka má ubledl)',
bledá co mrtvola milácka volala:

Vstan z hrobu, muj milý, vstan jenom na chvíli,
vezmi si me k sobe, ver na budu tobe.
Tu z hrobu slyšet hlas: Netrap, dyf sej dem se zas,
POtOillnás Bilh spojí a budeme v: pokoji.«

Následující variace na totéž thema ukazuje, že ve
veškeré poesii záleží více na zpracování nežli na látce.

»Sla Andulka pro vodu, mcarara stavcla se u hrobu,
Honza vytáh z hrobu ruku, zatahal ji za nohu. (Bis)
Co, Honzícku. co dcláš, mcarara že mne za nohu tahá-'
Dycky sem ti ríkávala, af mne za ni netaháš. (Bis)
Ar te tahám nebo ne, mcarara dostaneš se do nebe,
mezi svatý chundelatý, co tam delaj hehehe.«( (Bis)

*

Tyto ponekudnedllstojné sloky už nás privádejí
k vlastní poesii pražské, k písním, ve kterých už není
památky po verném milování, po stesku venkovské
dívky, po hori lásky, po ptáccích a studánkách, po ru
žích a vecné prírode; nanejvýš ješte

»na Pan-kráci,
tam na tom vršicku, je tam pekný
stromoradí,
mel sém holkúú
namluvenou ale inej mne za ni chodí.«

Nuže, Istoprocentní pražsl0' mládenec nechce umrít
potupnou smrtí z lásky:

»Vy mlá-denci,
který ste jako já nemílujtéé
dovopravdy,
pomíluj téé,
pošpásujte, ale lásku jim neslibujte.«

Ani pražská holka to nebere tak tragicky; slyšte jí,
jak strízlive a zkušene promlouvá:

"To je ten frajér, co sem s ním vcera stála,
a von na mne chtel, abych ho milo-vala.
A já mu rekla, voni sou tuze mladý,
dou radcj domu, šetrej si svýho zdraví.
Zapomen, hochu, zapomen na lásku svou,
zapomen na me, na flundru ucouranou.«

Je to nesentimentální, proradné, divoké frajerství na
obou stranách; tady už se nezpívá »Až budu v cerné
zemi v tom tmavém hrobe spát, srdce me bolet nebude,
oci nebudou lkát«; tady se junácky pohodí hlavou:

llDyž muzika hrála,
zdrápaná se smála,
dala zlatník muzikantum,
pak si zazpívala:

Vopustil me muj milej,
aj což na tom, bude jinej;
vopusti1 me muj milej,
bude jinej.

VopustiIa me plynera,
aj což na tom, bude )iná,
vopustiIa me plynera,
bude jiná.

Dám si zahrát peknej kvapík,
že zas bude jinej chlapík,
dám si zahrát peknej kvapík,
zatocím se do kola!«
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Zatoc se dokola, zdrápaná; mnoho nežností ti tvuj chla
pík nenašeptá, leda že by prekonán láskou spustil:

»Toc se, muj sajrajte, toc
a nerozlam mi kolotoc.

Stará stará míchej to,
at se nám to nepripálí
stará stará míchej to,
af se nám to nespálí.

A takovou, takovou, tu já mám rád,
baculatou, tlustou,
kudrnatou hezkou,
takovou, takovou, tu já mám rád."

*
Ale i pražské díte má své slabé chvíle; zapláce nad

sebou, zakvílí nad svou holkou; vzpomene si, že je
sirotek

»v Praze rozený,
otce nemám, matky neznám,
sem vopuštený.
Tam v cerveným dome,
co na Slupech stojí,
tam je dítek na tisíce,
otce neznají.«

Jeho život je težký; je to život slabého pastýre ve
svete plném nebezpecí.

»Pasáci, pasáci, co vy to deláte,
že vy svý ovecky tak špatne hlídáte?
Dyby se ztratila ovecka nekterá,
šak vy najdete u pana Drašnera.
Pan Drašner má ovci zavrenou v direkci,«

ale na chudáka sirotka je nalíceno:
»Dyž pasáka chytnou, ctyry dny mu dají,
do ctyrky ho zavrou, šupem posílají.«

Co se ovecky týce, žaluje sice, že
»cesticka moje je tuze tmavá,
já bych tam nechytla žádnýho frajera,«

ale pak spustí víteznou písen:

»Carararajrá, chytila sem frajera 1«

Avšak tanecní a vítezná písen má SVllj koneo;' ten ko
nec je nemocnice, vezení a smrt, a písne lidu praž
ského doznívají nekolika baladickÝmi císly:
»Vezení, ach vezení, pouta mý sou studený.
Já tu cekám den co den, brzo-li se ozve klícek ten.
Tu prijde pan žalární, volá méno moje, prímení;
»Máte jíti nahoru, máte tady nákou návštevu.«
Tu me vedou nevím kam, po tech chladných chodbách sem

a tam.
nyž sme prišli nahoru, má milenka sedí u stolu,
bílej šátek v ruce má, modrý voci sobe utírá.
Rodice a prátelé zapomneli, Ferdo, na tebe.
Jenom já, tvá milenka, du potešit tvého srdénka.
Dve srdce, ctyry voci, ty plácou ve dne v noci.«

Jiná. balada se jmenuje »Prostitutka«:
»Scbrala patrola tu Kamilu hezkou,
vedla ji po Praze tou širokou cestou.

Tam na jednom rohu, stáli tam dva kluci,
divili se tomu, že s patrolou musí.

Já nic neukradla, já sem ešte mladá,
zeptejte se na me, zná me celá Praha.

Na kameným moste holka sebou trhla,
preskocila klandr do vody se vrhla.

Do vody se vrhla, delaj í se kola,
je to prostitutka, tak jí není škoda,

A zjihlá strofa, jejíž pravost však E. E. Kisch popua,
dodává ješte:

»1 eposmívejte se, dyt se to ncs uší,
treba prostitutka, prece mela duši.«

Tretí ballada se jmenuje »Vinoh:adská nemoc.nicc«
nebo též »Ach ty pražské porodmce«; vyskytUje s~
v nekolika zneních, v nichž je težko zjistit puvod11l
text.

»Ach ty pražská porodnice,
jak si pekne stavená,
toho sem se nenadála,
ŽC tam budu zavrená.

Když sem prišla k portýrovi,
ten mc vedl nahoru,
a nahore paní bába,
ta me vedla na školu.

Když sem prišla na tu školu,
byli tam jen andelé,
voni byli celé bílé,
stáli u mý postele.

Nebyli to andelové,
byli to tri doktori,
rukávy maj vysoukaný
jako náký žongléri.«

Další text je pochybný,;' ale uvedu aspon jednu strofu:
»štyry vokna do ulice
a dve vokna do dvora,
prijd, milácku, podívej se,
jak tu ležím ztrápená.«

Další apokryfní sloka udává, že je to synácekí;, budiž
tomu jakkoliv: je to nový sirotek v Praze zrozený;
jednou snad doroste v pardála a starou páru, a písne
lidu pražského v nem budou žít dál, zatím co my ode
jdeme mezi svaté, ,co delají hehehe. Pak at nekdo jiný
sebere nové písne lidu pražského.

G. K. Chesterton:

Zkušenost vrahova.
Proces s americkými syny milio

nártl Leopoldem a Loebem, kterí za
vraždili svého spolužáka, aby poznali
sensace vrahovy zkušenosti, vzbudil
neobycejnou pozornost psychologu po
celém svete. Není pochyby o tom,
že oba mladí vrahové byli neobycejne
vzdeláni, a tuto okolnost vzal Che
sterton za východisko své úvahy,
jako vždy zajímavé.

Všichni si všimli prípadu dvou mladých židu, kterí vystu
povali v denním tisku ve vlastnosti vrahu a milionáru, dvojná
sobne novodobé. Je v nem mnohé mravní naucení a nejedna
zajímavá stránka; jednou z nich je, že je to nadmíru rídký
pokus, jaký kdy byl v dnešním svete ucinen, potrestati za neco
milionáre. Naprosto se nezdaril. S jiného hlediska obsahuje
mravní naucení pro ty, kterí nám stále ríkají, že utopie bl,ldt;
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zbudována na široké a pevné základnc Vzdelání. Žádné typy
nemohly býti dokonaleji vzdelány, ve smyslu užívaném moder
ními prívrženci vzdelání, než tito dva židovští intelektuálové.
Je ocividné, že dosáhli nejzazší meze nicoty, nejvyššího vrcholu
nihilismu a anarchie mnohem rychleji práve proto, že jej ich
duchovní vývoj byl uspíšen vzdeláním. Kdyby byli bývali na
prosto nevedomí, byli by asi dosáhli bodrého stárí ve zdraví
a štestí. Nepravím toho proto, abych dokazoval prospešnost
Ilevedomosti, ale pravím to proto, abych odporoval názoru, že
je všepostacitelné, je-Ii kdo vzdelán. V tomto prípade postup
vzdelání je jiným názvem pro postup vycerpání. To proto, že
vzdelání bylo spojeno'S nesprávnou mravní filosofií; ale je to
táž mravní filosofie, kterou clovek muže najíti ve trech ctvrti
nách literatury a žurnalistiky, kterou dnes cte. Zacíná se tím,
cemu se ríká filosofie zkušenosti. Koncí se vycerpáním, pro
tože se zacíná zkušeností. Nikdo nemá dosti zdravého rozumu,
aby tomu zabránil na zacátku, upozorne, že je nesmyslem,
ríká-Ii Cínan, že má právo na zkušenosti Inuiána. Je ne
smyslem, ríká-Ii rezník v Huddersfieldu, že má právo na zku
šenost lovce perel na Ceylone. Je stejne nesmyslem, ríká-li
vesnické devce, že má právo na zkušenost filmové bvezdy
v Los Angelos, ackoliv toto právo je základem cetných mo
derních románu. A je to jenom o trochu málo nesmyslnejší,
když tvrdí n:ladý židovský yankee, že má právo na zkušenost
býti vrahem. Jeto všechno týž nesmysl; a odpovedí na to je,
že všichni lidé mají právo na spravedlnost, ale žádný clovek
nemá práva na zkušenost. Ale jestliže tento zdravý názor od
suzuje chlapce vrahy, musí zároven odsouditi devet desetin
chlapcu a devcat experimentalistu, kterí vystupují ve skutec
ném živote. Jin);mi slovy, pokud vzdelání bude ceneno pro
zkušenost a nikoli pro správný výber a pravdu, každá bídná,
malá, nemocná opice je oprávnena tvrditi, že jedna zkušenost
je stejne zajímavá jako druhá a tato zkušenost že je zajíma
vejší než premnohé. Ale je to jenom jiný zpllsob tvrzení, že
nemužeme upraviti výchovy a vzdelání, dokud neupravíme ná
boženství.

Cetl jsem práve o nové komedii, ve které mladá dáma ospra
vedlnuje svou lhostejnost k desateru prohlášením, že cítí, že
život musí obsahovati »neco více«. To je filosofie, jíž Loeb
a Leopold byli hotovi býti prukopníky. Jestliže je správná,
je to náboženství, jehož Loeb a Leopold byli hotovi býti mu
cenníky. Ti byli nejhloubeji presvedceni, že život musí obsa
hovati Neco Více. Ti zajisté podali sVld vlastní výklad ve
liké americke zásady, že clovek má právo na život, svobodu
a hledání štestí. Já predevším verím v tuto zásadu, jak byla
prohlášena dogmaticky, jako cást úmyslu Stvoritelova. Ale do
tycní dogmatikové predpokládali, že životy mají stejnou cenu
a štestí že se hledá normálním zpllsobem. Tady právo vražd! ..
cího mládí na svobodu spíše naráželo na právo vražedného
mládí na život. Ale duležitým bodem je ješte definice hledání
štestí; zdali znamená, co znamenalo v Prohlášení Nezávislosti
anebo co v.šeobecne znamená v sexuálním románu dneška.
Clovek má právo na rozumnou nadeji na štestí, muže-Ii dosáh
nouti štestí za obvyklých podmínek, v lidském prátelství a den
ním svetle a slušne pravidelném jídle. Zcela souhlasím, že
mnohé dnešní kapitalistické podmínky nejsou podmínkami nor
málními, protože lidé nemaj í pravidelného jídla nebo vubec
jídla a nekdy sotva mají denní svetlo. Lidé mají právo na re
formu v takových vecech; ale pouze proto, že jsou hotovi ra
dostne užívati jasného denního svetla a vezdejšího chleba. Ale
je to docela neco jiného, jestliže se má hledání štestí rozumeti
jako veci, která hlupáka uciní šfastným. Je to neco jiného,
jestliže to znamená nejenom neomezenou svobodu myšlení, ale
spíše neomezenou svobodu mohutných dojmu. Jestliže se takto
pcjímá, musíme cloveku udeliti nejenom to, ceho nezbytne
1,otrebuje, nýbrž vllbec vše, ceho nemá. Jsme nuceni povolovati

nikoliv pouze v jeho nespokojenosti, n);brž i toliko jeho zve
davosti. Neumí-li se tešiti z vezdejšího chleba, musíme mu
trpeti všechny druhy kucharského umení až po lidožroutstvl.
Nedovede-li oceniti denního svetla, musíme mu dovoliti, aby se
obracel ke každému druhu svetla barevného a skoncil v rudé
zári svetového požáru. Jakýmsi mystickým zpusobem je pre
svedcen, že se zrodil majiteiem urcité zkušenosti, prostc a pouze
proto, že jí nikdy nemel. Je kruto videti, o jakou autoritu se
opírá toto božské právo na experiment. A prece se vine jako
náboženství velikou spoustou literatury a casového hovoru. Ve
liký pocet romanopiscu je roztahuje, aby prikryli zkázu do
movu; a znamenalo by to pouze vésti vc ponekud dále, aby
se jí prikryla zkáza životu. Jestliže je ci "ložství zkušeností,
je i vražda zkušeností; a není duvodu pochybovati, že je sku
tecne velmi mocnou zkušeností. Ale snad není docela tak moc
ná, jako zkušenost býti vraždenu nebo dokonce býti vešenu.
Pouze ti, kterí meli tyto zkušenosti, mohou nám ríci, do jaké
míry jsou to zpusoby hledání štestí.

Je treba rozumného protitvrzení, které by ukázalo, že hle
dání štestí obsahuje v sobe schopnost býti rozumne štasten,
když jsem dosáhl štestí. Neznamená to, že clovek, který je
rozumne neštasten, nemá-li císarského tokaj ského k caj i, musí
je míti, protože nemuže býti štasten, dokud se mu ho nedo
stane. Protože tento druh božské nespokojenosti není hledá
ním štestí, nýbrž spíše hledáním neštestí. A veškerým úcelem
skutecného umení, skutecné romantiky a nade vše skutecného
náboženství je zabrániti lidem, aby neztratili pokory a vdec
nosti, která je vdecna za denní svetlo a vezdejší chléb; za
brániti jim, aby se nedívali na každodenní život jako hloupý
a na rodinný život jako úzký; uciti je, aby cítili ve slunecním
svetle zpev Apollonuv a v chlebe epickou básen pluhu. Ceho
je ted treba nejvíce, je mocná obrazotvornost. Myslím schop
nost, obrátiti svou obrazotvornost dovnitr, na veci, které již
máme, a dáti temto vecem žíti. To neznamená hledati pouze
nové zkušenosti, které se rychle stávají starými zkušenostmi.
To znamená opravdove se uciti, jak vyzkoušeti své zkušenosti.
To znamená uciti se, jak se tešiti ze svých radostí. Jsme
však obklopeni nerestí, která se omlouvá jako jediný možný
výraz mládí, ale v pravde se zdá rychlou cestou k stárí.
Na konci této kvetnaté stezky »dobrodružství« stojí, jako
assyrské nebo babylonské sochy, tito dva strašní vrahové, kte
rým vrcholnou a nejstrašnejší ironií bylo dovoleno žíti s ohle
dtm na jejich mládí. Je mnoho osmdesátiletých mužu, kterí
jsou mladí u srovnání s nimi.

Domnívám se, že tyto dve temné a hrozné postavy budou
mít1 veliký význam v americké budoucnosti spíše bourlivé. Na
jedné strane mají mnoho z toho druhu psychologie, který
je pouze novou formou snobismu. Jestliže je na svete nejaká
opovrženíhodná bytost, je to kriminolog, který vykládá zlocin
jako dusledek chudoby s jemným záverem, že pouze od chu
doby se mužeme nadíti zlocinu. Odpovedí na takový druh
kriminologie je pouze historie, zejména historie zlocinu. Kri
minolog vykládá, že nikdo nebude hrešiti, kdo je vzdelán ve
škole zrizené pouze pro syny šlechticu; a zdá se, že zapomíná,
že Borgia a Gil1es de Rais a markýz de Sade byli také šlech
tici a syny šlechticu.

v
Zivot a instituce

D1'. Ladislav P. Procházka:

O ceském bydlení.
Bylo by velice snadno napsati clánek o tom, jak má

clovek dle moderní vedy hygienické bydleti, aby ~u
stal zdráv. Merí se to na kubus vzduchový, tolik a
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tolik kubíkLi na osobu, tolik a tolik ctverecn)'ch metrtt
podlahy na osobu, tolik a tak a tak velikých oken, ven
tilace, topení, umelé svetlo atd. - A tam, kde toho
není, nastávají ty a ty škody na zdraví; kde lidé bydlí
tuze bídne, rádí tuberkulosa. Je to všecko prostudo
váno, sepsáno a opakováno ve stech a tisících knih, po
tvrzeno autoritami vedeckými, vteleno tu a tam i v zá
kony. A opakuje' a papouškuje se to do omrzení a 
bez velkého výsledku.

Když však opustíte vysokou mramorovou plošinu
chladné a trochu naduté Vedy a jdete s tím, co vám
do hlavy prelila, dolt't mezi lid, namanou se vám vše
lijaké pochybnosti a dodatky.

Ceská vesnice - kovárna. Vedle cerné dílny jedna
svetnice tak 4 m do ctverce, cistá, vybílená, vydrh
nutá, za ní malinká kuchynka. Vecer - kovár, žena
a 9 detí jako píštaly od varhan, nejstarší 151eté, ve
cerí: ríclká káva, mohutné krajíce chleba, trochu sá
dlem namazané. Okna zatlucena, ve svetnici vedro,
puch. Kovár, žena i deti tu spí - Mh ví kde a jak -
vidíte jen dve postele; deti jako rimbaby, cervené, tlu
sté, kovár i jeho žena statní, zdraví - žádné díte jim
neumrelo, nikdy vážne nestunou.

Praha - sklep - místnost asi 7 m dlouhá, as 3 m
široká, na konci u stropu malé okénko s dvema za
prášenými sklícky; prostredkem prochází chatrná,
strašne zapáchající stoka. Na podlaze, cerné, dlaždic
kové, dve cáry krídou, znamenající hranice obydlí trí
rodin, které tu prespávají - celkem 10 osob, z tech
5 detí. Nájemcem je jediná rodinaJ; druhé dve jsou
v podnájmu - 5 Kc za noc. Spory, pranice, bída, hlad,
pohlavní spolecenství; malé deti mrou, vetší mají tu
berkulosu, z dospelých dva mají syfilis, tri tuberkt!
losu.

Karpatská Rus, nahore v horách, 50 km od dráhy;
zajel jsem tam podívat se na pomery zdravotní - bylo
to r. 1921, kdy tam bylo hodne nakažlivých nemocí.
Zavolám lékare: »Máte tu nakažlivé nemoci?« »Vubec
žádných.« )}Neštovic nebylo?« - )}Ale byly dva prí
pady pred 6 nedelemi - ty ale už jsou dávno v po
rádku.« - »Zavedte me do té chalupy!« Po delším
zdráhání me doktor vede cestou-necestou, pres potok
a balvany na strán, k níž prilepena chalupa; strecha se
sklání nad dvema mal)'mi okénky, jež jsou jen hk
metr nad zemí. Chci dovnitr - doktor varuje: hmyz,
necistota. Zabouchal a porucil výrostku, jenž prišel
otevrít, aby všichni z chalupy vyšli ven. Vylezlo jich
- šestnáct, tri generace; z nich ze dvou se 'sypaly
pláty po zaschlých neštovicích, dve deti mely nešto
vice v plném vývinu, tri dospelí neštovice v zacátku.
Ptam se, jsou-li všichni: ne - ješte deda tam zltstal
na lavici u peci, ale ten nemt'tže ven, protože dnes
v noci umrel. - Ti lidé byli malí, hubení, ženy udre
né, nevzhledné, deti špinavé, ale cilé, s odulými bríšky;
tub~rkulosy prý mezi nimi není, ríkal mi doktor. Ale
bylI mezi nimi dva kreténi.

Praha - byt o malé místnosti bez direktního osve
tlení v dome, uchovávaném jako umelecká památka
historická; byt ten podarilo se nám pred válkou zru
šiti, protože tri rodiny za sebou tam docela vymrely
na tuberkulosu. Tecf je ohydlen: mladý statný delník,
.cJobr·e placený, mlaeb statná žena, veselá, cistotn~l,
pilná, probudilá, cistí, hílí, drhne podlahu, vetrá, do
bre varí; dve jejich deti, rocní a tríleté, jen kynou
zdravím.

Orava - nahore v horách. Chalupa jako chalupa,

svetnice jako svetnice; chudý bydlí stejne jako bohat)'.
_\Je v jedné chalupe sedí krásný mohutný starec, jeho
žena v pekném cepci mu nese jídlo, statn)' syn s kve
tancí ženou vypravuje práve o príhode na pastve, kra
savice dcera Manesovského typu varí u otevreI).ého
ohnište: blahobyt, zdraví, všecko v jedné svetnici.
fT ned vedle, sotva vkrocíte, vrhnou se na vás tisíce
blech; šest detí samo doma, z tech dve nejmladší, ne
umející ješte chodit, v jakési kulaté kleci, v níž se
mohou postavit, ale ne posadit, zustávajíce za pás za
vešeny; pres svetnici lítá kolíbka zavešená na strop
ním trámu s kojencem, jenž strašne kricí; vše hlídá a
rídí 6leté hubené devce. Deti jsou bledé, odulé, s vel
k)'mi bríšky, jedno hluchonemé, jedno ochrnulé a
zhlblé; matka vdova - otec se upil - šestiletá hol
cicka a matka tuberkulos ~

Praha - nový )}rodinný« dum v »zahradní« ctvrti,
postavený se státní podporou. Majitel mel dríve pekný
trípokojový byt na Vinohradech; ale horecka stavební
prepadla i jeho. Ale on to neudelal jako soused, pan
továrník N., který stavel stejný typ domku - sám se
prihlásil na 3pokojový byt v prízemí, rodice své ženy
na týž byt v 1. patre, a dal na pude prichystat vše, aby
po odchodu kollaudacní komise se tam ihned zrídily
3 pokoje; v souterrainu pak si zrídil garáž a byt pro
chaufera - takže má dnes celkem 9 pokoju a garáž.
Ne - jeho soused pan J. byl chytrejší: svuj byt na Vi
nohradech )}postoupil« za 50.000, pronajal predem za
vysoké nájemné prízemek, 1. patro i souterrain, takže
si vypocetl, že když sám bude bydleti v trech místno
stech mansardních, bude nejenom bydleti zadarmo, ale
ješte moc tisíc rocne že bude dobírat. Ovšem clovek
míní, pan stavitel mení: rozpocet na 300.000, státní
podpora 200.000, konecný úcet 600.000 - starosti,
dluhy, rvaní vlasu, byt v podstreší v zime studen)',
v lete pekelne horký, vše nacpáno nábytkem, muž otrá
"\en, nervosní, žena usoužená, varí se bídne, aby se
ušetrilo na úroky, deti bledé, stále churavé.

A tak by.ch mohl povídati dlouho a mnoho. V)'
sledek je však týž: nemužete nikdy dobre a presne po
souditi, kolik pusobí na zdraví byt sám. Záleží velice
mnoho jednak na tom, jak se ho používá, jednak jak se
udržuje. Ale zdraví záleží krom bytu na mnoha jiných
faktorech; aby se zdraví vLlbec udrželo, k tomu je pre
devším \treba jistého minimálního ociálního blaho
bytu: je nutne treba do syta se najíst a jisti vydatnou
a výživnou stravu; je treba býti oblecen a obut tak,
jak žádá naše podnebí; je treba cistoty telesné, cistoty
prádla, bytu, vzduchu v nem, je treba žíti skromne,
bez excessLl všeho druhu, a udržeti jasnou, nermutnc,u
mysl. Když konstatuji nekde hanebne bídný, prepl
nen)' byt, pak nesmím zapomenouti, že ubozí jeho oby
vatelé tam bydlí jenom proto, že jejich životní míra je
zcela nízká: nemají krome toho bídného bytu co jísti,
do ceho se oblékati, kde se umýti, jejich morální stav
je bídný a nálada zoufalá. Rozlište mi pak, kolik pl (;
cent viny má na jejich tuberkulose byt, kolik hlad,
kolik zima, alkohol, pohlavní excessy, špína, seslabení
organismu psími starostmi a beznadejí! Presteh11jte
je do nejhygienictejšího bytu, aniž se zmení ostatní je
jich socální pomery: tuherklllosa a ostatní zdravotní
bída pujde s sebou .

Neprehánejme zdravotní dLlsledky príliš tesn)'ch a
malých byti'!. Pomery bytové od války se na pr.
v Praze velice zhoršily pro chudé lidi o 50-IOO'%~ 
pri cemž 100%' zhoršení znamená žádný byt; ale
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úmrtnost všeobecná od r. 1918 klesla o více než 25o/d,
úmrtnost tuberkulosou ješte více. Kdyby pouze zlé
bytové pomery kosily lidi, jak se casto frásovite píše
a mluvÍ. pak by toto ocividné zlepšování nebylo mož
no. císla ta naopak zdají se býti jasným dukazem, že
procento viny na všeobecné úmrtnosti a tuberkulose,
pripadající na špatný byt, je daleko menší, než pro
cento viny, které nese ostatní sociální bída. Toto zlep
šení všeobecné úmrtnosti a tuberkulosy bylo vyvoláno
nikoliv opatreními zdravotnickými - tech vllbee ne
bylo. a celá hygiena byla a je zahnána u nás do nej
zazšího kouta - nýbrž proste zvýšením životního ni
veau malého cloveka, hlavne sociálním povznesením
delnictva, které dríve patrilo mezi chudirm. ale dnes
tvorí stav s pomerne slušnými podmínkami životními.
U techto vrstev, jež dríve byly spodinou, s velikou
úmrtností a pravým »Kanonenfutter« tuberkulosy, na
stalo spravedlivÝm zvýšením sociálního blahobytu ve
liké ,snížení úmrtnosti ;a tuberkulosy, ackoliv 'jej.ich
bytové pomery nejen se nezlepšily, ale pohoršily.

Nemíním tím ovšem pri jíti k falešnému záveru, že
bychom se o nápravu dnešních bídných pomeru byto
vých nemeli starati ~ chci jenom oduvodniti tvrzení
své, že bída bytová s'e ponekud prehání, a že odpomoc
mohla by se pohybovati kvantitativne i kvalitati vne
v daleko skromnejších mezích, než jak se píše a po
cítá. A že, kdybychom nebláznili i na tomto poli, a
nedelali fantastické plány, jež se samy zabíjejí miliar
dovými náklady. nýbrž šli mezi lid a postupne s roz
vahou a s nejvetší šetrností pomáhali vystaveti by
tecky co nejmenší. co nejskromnejší - pomohli by
chom za desetinu penez stokrát více, než pomáháme-Ii
staveti za státní peníze honosné »villy« nebo »rodinné
domy«, maskované. partajemi od strechy až po sklep
nacpané cinžácky. *

Cím dále. tím je jasneJsl, že byt sám nelze posuzo
vati s úzkého stanoviska jenom tohoto bytu .. Je ve
liký rozdíl v tom. leží-Ii byt o jedné preplnené míst
nosti ve sklepe ci ve tretím patre: ale ješte vetší roz
díl je v tom, je-li ten byt v zatluceném, souvisle zasta
veném bloku cinžovních domll, neho je-Ii týž hyt
v chalupe prostred zahrady ci polí. V prvém prípade
týž byt je závadný, v druhém muže pri stejném zaby
dlení bi-ti docela zdravý. Preneseno do úredního stylu
znamená to, že pro zdravé bydlení není rozhodující
jenom míra bytu, kllbus vzduchový, osvetlení atd.,
nýbrž i jeho okolí, cili že o zdraví hytu nerozhodují
jenom otázky stavební. nýhrž ve znacné míre i otázky
regulacní. A to netýká se jenom Prahy - to týká se
všech ostatních mest i poslední vesnice. Tvrdím, že
heze škod financních a národohospodárských dá se re
gulace bydlení vllbec a všady vyrešiti tak, aby každý

. byt mel všpcka okna do zelene a volné prostory. V me
stech to nemusí znamenati vždy o samote stojící dom
ky, jež v nekterých »rodinných ctvrtích« naopak reší
regulaci tak, aby jeden druhému co nejvíce videl do
mísy a zapáchal pod nos. Znamenite tu vyhoví domky
sdružené, a hlavne bloky cinžovních domu otevrené,
s velikou souvislou zelenou plochou v nitru, jak jsme
je prosadili pro regulacní plán nové cásti V ršovic a
Pankráce. Cekám od tohoto typu v padesáti letech
úplný prevrat v bydlení a úplné opuštení hruzných
bloku souvisle zastavených se zatlucenými, úzkými
dvorky beze vší zelene, a la Žižkov, Vinohrady, Nové
Mesto, Josdov etc.

V tomto smyslu byl bych ochoten mluviti o pokra
cující »bytové kulture«. *

Jinak pusobí všecko povídání O bytové kulture pro
sociálne cítícího cloveka dnes jako rána do tváre.
Když budu chtít nasytit vyhladovelého cloveka, jen ž
tri dny nemel v ústech, nebudu do neho vtloukati 'kul
turu a estetiku jídla, ale koupím mu kus uzeniny a
bochník chleba; pro hladového je treba jídla vubec. vý
ber a estetika jsou pro sytého. Pokud tisí,ce lidí ne
má vubec kde bydleti a další tisíce bydlí pod obraz
boží, je otázka bytová skoro výhradne otázkou kvan
tity, otázka kvalitv ;e na druhém míste. Umístil bvch
radeji tyto tisíce lidí v bvtech neodpovídajících póža
davkum, jaké kladou na byt nektev pražští estétové,
tedy v bytech bez bytové kultury - Jen aby meli sluš
nou strechu nad hlavou a bydleli lidsky; otázku by
tové kultury bych ponechal individuelnímu rozvoji za
blahobytných pomeru.

.Bylo by dobre, kdybychom bytovou kulturu udrželi
nejaký cas hodne nízko. Výstražný príklad máme na
otázkách výživy a odívání: i tu dospelo se v zámož
nejších vrstvách k vysokým formám kultury, jež však
- prejaty vrstvami posud sociálne slabÝmi. ale náhle
zvdebivšími svuj standard of life - zvrhají se v opi
cení, nevkus a hríšné vyhazování penez. A kam vede
opicení po bytové kulture velkomestského »rodinného
domu« ci vi11y, o tom vám podávají zárící a do ocí
i mozku hi jící výtvory nekterý,ch venkovskych stavi
telu a zednických mistru. Chci-li se ovšem vyhnouti
zmínce o výtvorech i nekteri'ch pražských i nepraž
ských architektu.

*
Jaký je vlastne typ ceského bydlení? Nebo aspon

jaký je jeho význacný rys, který by bylo sledovati pri
rešení našich obytných typu?

Není tu místa, rozbehnouti se a projíti bydlení v ce
ské ,chalupe neb malomestském meštanském dome 
jediných dvou našich vlastních typech obytných. Mohu
si vybrati pouze jeden nápadn~r znak. jednu význac
nou vlastnost ceských obydlí. Ale to si predevším od
mysleme moderní cinžovní neb rodinný dllm, odmy
sleme bydlení našich horeních deseti tisíc, a mysleme
na ty miliony malých lidí. pro které bychom meli pri
léhavý typ najíti: ti bohatí a vzdelaní se starají o svuj
byt sami, koupí si nemeckou nebo anglickou knihu
O stavbe vil, nebo jejich architekti prikouzlí do Prahy
takové nejmodernejší zázraky, že se pri pohledu na ne
cítíte brzo v Mnichove, brzo v Berlíne, brzo v Anglii.
Každý umelec náš snaží se po stavbách velikých. nád
herných a zdobnýchl;! nemáme takových, kterí by se
snažili velké umení dáti do služeb malých lidí, vymy
sleti bydlení co nejlacinejší, co nejjednodušší, a prece
ješte vdechnout mu umelecké krásno.

Vzpomínejme na své mládí: která místnost bytu
uvázla vám nejmileji v pameti? Kde jste bývali nej
radeji? V kuchyni, prátelé, priznejme se. Celý rodinný
život našeho malého cloveka, delníka, remeslníka, cha
lupníka, malého úredníka. odb~'val a odbývá se hlavne
v kuchyni. I tam, kde je krom kuchyne ješte jeden neb
více pokoju, šetrí se tyto co nejvíce a nejvýše se v nich
pr·espává. Podívejte se podnes i k bohatÝm sedlákum
kolem Prahy: mají dole velkou kuc~yni, vedle ní je
den ci dva pokoje, v patre ctyri i více pokoju se vší
možnou parádou; ale žije se v kuchyni, ze které mamin-
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ka sotva vylézá. Naše hospodyne a tím i jejich deti
tráví v kuchyni vetšinu dne.

Když se k nám zacaly nosit cizí »modernÍ« typy
bytové, hlavne anglické a americké, prišla i moda ma
lických a nevýhodne umístených kuchyní, protože
v Anglii a Americe hospodyne nestráví ani desetinu
toho casu v kuchyni, jako naše. V cinžácích umísto
vány kuchyne s oknem do dvora, neb docela do svet
líku, a jejich rozmery vymereny minimálne. A prece
je kuchyne u nás místnost používaná z celého bytu
nejvíce; je to pracovní místnost hospodyne a matky
rodiny, jež tu tráví v práci vetšinu dne i vecera. Proto
bych v domcích s nejmenšími byty nebál se obrátiti
moderní merítko, a udelati z kuchyne hlavní a nej
vetší místnost, situovanou nejlépe ze všech místn.)stÍ
obytných, pocítati s tím, že se v kuchyni bude varit,
prát, rodina že se tu vykoupe, že se tu bude obedvat
a veceret, a že jeden nebo dva pokojíky, kterých pro
každou rodinu krom kuchyne je nutne treba, budou
sloužiti hlavne k prespání. A bude lépe, bude-li po
kojík jenom jeden, protože ten druhý by se jiste pre
plnil podnájemníky. Vím dobre, co se mi namítne,
co povídá teorie o varení, praní a bydlení v jediné
místnosti: ale -co je všecka teorie proti zvykum, prá
ním a železné nutnosti lidu a jeho rodinných pomerll?
Ostatne pojem »obytné kuchyne« skutkem byl ucinen
už pri stavbách malých bytu v Holandsku a ve Fran
cii. A vzal bych na sebe plnou zodpovednost, že v ta
kovém byte o kuchyni rozmeru aspon 4 X .5 m a ma-

.Iém pokojíku asi 4 X 4 m zustane rodina z~ela zdráva,
predpokládajíc, že regulace zajistí bytu hOjnost vzdu
chu a volné prostory okolní, že hospodyne udrží byt
a rodinu v cistote a že sociální pomery budou aspon
takové, aby základní podmínky životní mohly býti
splneny.

F. J. Des/hie1lx.

Formy prostituce v Paríži.
(Z knihy: Scandales ct crimes sociaux.)

N e v e s t i n c e.

Kdo necetl M a i s o n Ph i 1i ber t od Jeana Lorraina nebo

M a i s On T e 11 i e r od Maupassanta? Nebo román Kuprinuv,

a nt:které kapitoly z knihy J o u i r od P. Margueritta? Ta
kový je opravdu život ve vykricených domech. Každý spiso
vatel, který se odvážil na toto pole, informoval se dríve doko
nale, a po podrobném šetrení, které pisatel tohoto clánku vy
konal, vydává jim svedectví, že jejich díla jsou svrchovane
re:alistická a pravdivá. Clánek náš sdeluje fakta, ale jedine
tyto romány mohou podati charakteristickou atmosféru techto
domu, lícení povahy a mravu nevestek.

Je hloupým buržoasním predsudkem domnenka, že ženy, ži
jící v techto domech, dostaly se tam vesmes z dobré vule a
pro nerestné choutky. I zd~ se sice vyskytne hysterická žena,

jako ve všech vrstvách, ale zcela výjimkou. Návštevníkum sice
vyhovuje svou vznetlivostí, ale nehodí se majiteli, vedle jiných
hlavne z toho duvodu, že mu nepracuje dosti dobre do rukou.
Dobrá pracovnice nesmí mít vlastních choutek, ani se oddávat
nežnostem, musí umet hosta nutit k útrate a zustat s ním
v pokoji co možná nejkratší dobu.

I v nejintimncjších chvílích jsou devcata pod dozorem;
nestrpí se jim žádná svévolnost; predevším nic citového! Cit
je neprítelem obchodu. Vetšina jich jsou více nebo méne po
slušnými automaty; nejsou zlé, jen resignované, lhostejné, po
volné ke všemu; každá soulož je pro ne protivnou robotou,
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která se musí co možná nejrychleji odbýt - tak, aby je ná
vštevník príliš neznavil, ale nepozoroval pri tom také naprostou
lhostejnost, již budí jeho osoba, a aby byl štedrý a hledel se
vrátiti. Je to remeslo, vyžadující mnohem více trpelivosti ;(
pasivnosti než rozmarilost. To není žádná rozkoš: to je jen
obchod.

Bez trpelivosti by tyto holky, po vetšine s detinskou, témer
naivní duší, naprosto nesnesly nescíslné trampoty, kterých jim

dávají okoušet jejich klienti; pro mnohé jsou ne ženami,
nýbrž otrokynemi, které je dovoleno bít, nadávat jim, využívat
jich ke všemožným choutkám chlípnosti a sadismu, jen když
se zaplatilo, a nad nimiž má každý všechna práva; tak tak
ješte, že by bylo nebezpecno vzít jim život. Podobne by ne
snesly bez trpelivosti prímo krutou disciplinu svých zamestna
vatelu, kterí pripomínají spíše otrokáre nebo dozorce veznu.
Pokuty na ne prší jako hesty ve škole. Ovšem že je nemohou
zaplatit. Tím lépe: cím je nevestka zadluženejší, tím je zá
vislejší, tím méne muže hrozit chodem z nevestince. Vec

prísnc zakázaná usnesením mezinárodní konference z r. 1910.

Ale policejní komisari se o tom nedovedí a policisté mají své
pletichy s majiteli. A tak možno tvrdit - cemu by mnohý
ctenár ani nechtel uverit - že skutecne ženám je dnes stále
nemožno dostat se pro dluhy z nevestince. Zustane tam zpra
vidla tak dlouho, pokud se líbL Pak jí ukáží dvere sami a
nechají si v zástave její kufr. Co zbývá takové žene než jít

zas jinam do nevestince? Úrady jí tam ukazuji samy cestu.
Na venkove musí do urcité doby po odchodu z bordelu
opustit také mesto. V Paríži zase, ponevadž nemá povoleny
obchuzky po ulici, nesmí nikde pobývat. A pri tom se jí chce
jíst. Reknete, že se muže vrátit domu, což predpokládá, že ji
doma prijmou a budou s ní lidsky jednat. Težká vec, ponevadL
policie v své peclivosti vyrozumí zpravidla záhy rodice o tom,
co delá jejich dcera, a ti už o ni dávno nedbají. Aby si našb

pr:íci? Dáte jim doporucení pro zamestnavatele? A co vlastne
dovedou? Pri svém zahálcivém živote se mnoho nenaucily. A
tak predpisy, zákony, mravy, policie, predsudky, vše se sta ví
proti osvobození ženy z tohoto rmutu. Obecenstvo tomu nikdy

nechce verit. Jak by to bylo možné? Je to pohodlné vyrízení
otázky. Prostitutka není zvláše zajímavý tvor. V pravde je
toliko jediný prostredek osvobodit zotrocenou bytost: vzít si ji
za ženu. Nekdy se i to stává.

s c h u z k y v s o u k r o m Ý c h byt ech.

V Paríži a nekterých velkých mestech jsou ješte podniky ji
neho druhu. Jsou to domy zarízené na nenápadné schuzky.
Nevestinec podléhá jistým predpisum: jsou stanoveny hodiny,
kdy se otvírá a zavírá. Chodí se tam zpravidla v noci. Jsou
to príliš význacné a príliš nediskretní místnosti, aby se v nich
nekdo rád ukazoval za bílého dne. Proto vznikly etablissc
menty, vyhovující vilným choutkám mužu, kterí se nechtí spo
kojiti nocním milováním: jsou diskretnejší, menší, vetšinOLI
ovšem také ne tak hojne vyhledávané, ale intimnejší; byt
v obycejném dome, zadní cást krámu, to jsou príhodná místa.
Koho pak by napadlo, že vážená osobnost, vstupující do toho
krámu, nejde za nákupy, nýbrž má za lubem jiné spády? Jak
by na to nekoo prišel, že v tom neb onom peti- nebo šesti
po~chodovém cinžáku "je kdesi v prízemí nebo v prvním,
druhém poschodí byt jako všechny ostatní, kde muž z ulice
najde mezi dvema pochllzkami, mezi dvema obchodními schuz

kami vlídné prijetí? Kdo jen? - Ctenári urcitých casopisu,
mezi jejichž inseráty je lehko rozluštit rebusy tohoto druhu:

»Slecna Ida, 2. posch. v levo, schody do dvora, 176, ulice de
Jeuneurs, od 9 do 7. -- Spolecenské styky.«

»Prepychové lázne. Poslední komfort. Faubottr~ St. S111pic~,

c. o, 1. posch. Ráno i vecer. Vybraná obsluha.«
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"Odborná mass;íž. 17, ul. du Moulin Tricolore, 4. posch.
schodište F. Celý den, všední dny i v nedeli.«

»Manikyra u Mi"s Bairgxon, 100, ulice I"ort-Carré, prízem!
v pravo. Také v nedeli, až do 19 hod.«

"Pohlednice všech druhu. Jedinecné sbírky. Divadelní pasáž
c. X.« Atd. To ner\.! žádný výmysl: casto i vážné casopisy
poskytují takové zprávy milovníkum tajného hýrení. V každém

z techto diskretních salonu - a parížští svetáci vedí, co jich
je! - ne vsak tajných, nýbrž podléhaj ících jako ostatní lékar
sl<ým prohlídkám, mohli bychom zjistit proslulou ochránkyni
mladých devcat v nesnázích, která jim pomáhá k velkým vy
delkllm a chlubí se skvelými známostmi ve všech spolecenských
kruzích. Nejsmutnejší na tom je, Le je to pravda. Vypráví s"
o neobycejne známém politikovi, který zemrel v takovém zátiší;
tri dny poté ho parížská posádka s nejvetšími poctami dopro
vodila k poslednímu odpocinku.

Klientela techto denních salonu není táž jako v nocních.
Také personál je trochu jiný. Tvrdí se, že v j istých obzvlášt(~
prepychove zarízených a drahých apparternentech jsou pouze
vdané ženy: jelikož nešfastní manželé nestací vyhoveti všem
jejich z:ilibám, vydelávají si takto vedlejší príjem pro své
luxusní potreby. Jinde zase myslíte, že najdete takovou žen

skC'u, jako celkem všude: velký omyl! Jeto umelkyne, která
usedne k pbnu a oslní vás bravurním prednesem úryvku z IX.
symfonie. Trochu spodnej i - myslím v pozadí krámu - se
vám svlékne sama nífai'ka, svižná, úhledná osubka a majitelka
koncese. - V pozadí tohoto baru je uzavrený pokojík: pre
jete-li si, nabídne vám tam plavovlasá cíšnice na chvilku SVOI1

spolecnost. Na celou hodinu to je dražší. - Co se to úsmívá

na. vás za slecinku z prízemního okna? Vypadá tak zdrave a
roztomile; hned vám to naznací! Její rodice myslí, že je

zamestnána v obchodním domc; chodí domu jíst a nespí nikdy
mimo dum; ale myslíte, že mají nejmenší tušení o skutecném
remesle, které provozuje?

Ženy této kategorie se sice více zamlouvají svým chvilkovým

milovníkum, než nešfastnice z nevestince, ale jsou o to méne
zajímavé, že to provozují dobrovolne, a nic jiného by už
nedovedly. Mají jedinou touhu, státi se samy jednou majitel
kami. Jsou volnejší, lépe se s nimi zachází, ponevadž klientela
je vybranejší. Jsou to ženy, žijící zcela regulérne, casto spole
censky, mnohdy dv.)jím životem; vyskytnou se mezi nimi
i matky, shánející na deti, nebo ostýchající se doznati man
želovi udelaný dluh. Nejsou však žádnými mucenicemi jako
ženy prvého druhu. Nicméne všechny, jako tyto, af vdané nebo
ne, jsou zapsány v seznamech prostitutek, a jen když se za ne
zarucí rukojmí, anebo manžel, není-Ii žena plnoletá, kyne jim
vysvobození z hrozného jha, v které upadly ze slabosti nebo
z hmotné tísne.

Vol n á pro s t i t u c e.

Co tu bídy! Co trudu! Co bolesti! Všechny spolecenské
trídy tu jsou zastoupeny, od nejnižších casto až do nejvyšších.
1 tato prostituce má svou literaturu _ také od nej nižší až do
literárne vysoké úrovne. Romány Francise Carca jako Ježíš 
Krepelka nebo Štvanec, Turkyne od Eugena Montforta, Pred
mestí Montmartre od IIenri Duvernois, Deník Mariin od André
Baillona, Prostitutka od Victora Margueritte a tolik a tolik

jiných kreslí ovzduší a skutecnosti odpozorované charaktery.
Tu je nutno trídit ženy nejrozmanitejších stavu a od sebe tolik
vzájemne odliSných podle mesta, ctvrti nebo ulice, v níž pra
cují. Hradební devka a holka s pasákem jsou pouze vzdálené
príbuzné boulevardových bludicek, které zase jsou práve tak
cetné jako rozmanit)'ch oddid; naprosto se nesmejí zameiíovati
s cíšniceni z barll nebo kaváren ...

Kdo zná apacské mravy? Apacova holka je jeho žena, jeho
majetek, jeho živitelka, V této spolecnosti stoj ící mimo zákon

vládne jako vlastní zákon velmi prísný zákoník cti. Mezi sebou

se apacové neklamou, uechtí-li se vydat v nebezpecí smrti: sou
boje nožem zachranují cest a vyhrávají ženu, nad kterou »její
llIUž« má bezvýhradné právo. Život techto nebohých, duševne
velice obmezených bytostí, není nijak ružový: všechny vlastním
telem vydelané peníze n"leží jejímu pánovi. Ani nejmenší peníz
nemohou utajit: na to není odpuštení. Bez penez však není

pomyšlení na vyváznuti, Aby se dostaly do nevestince - což
je jejich tužbou a nadejí, aby se vymkly z dosahu moci milen
covy - musely by mít nejakou výbavu: aspoií. trochu prádla
na telo. Zjedná-Ii si nešfastnice s velikým vynaložením dLI
myslu živutek !lebo košili, roztrhá jí to pánovitý milenec ješte
téhož vecera. A bez cistého prádla není pomyšlení na únik.
Útek holky znamená zánik pramene príjmll. Neprinese-Ii holka
dost penez, je bita. Príšte ~e bude snažit, aby prinesla víc.

Takový je ráj techto tak málo znám)'ch bytostí z predmestí

a zpustlejších ctvrtí velkého mesta. Pro tyto ubohé obeti nelze
uciniti nic; se svým despotickým pánem mají jako hlavní spo
lecný cit nenávist k policii a k buržoovi. A tak svou recí,
mravy i zpusobem života jsou vzdálenejší spolecnosti, uprostred
r;íž žijí, než kdyby žily na jiné planete. Otroctví lásky je u nich,
možno-li, ješte silnejší než ve verejných domech. Úrad muže
zavrít nevestinec, v nemž se stalo zabití, kde hyla prolita krev
nebo vypukl skandál. Je zcela bezmocný proti apacskému lidu,
silnému vlastními zákony - nanejvýše jej muže obcas hledet

prekvapit náhlou policejní prohlídkou, o níž se vždy predem vI
a jejíž výsledky nestojí zpravidla za rec.

*

Ženy, které za vecera promenují v centru mest, rekrutují se
zpravidla z jiných vrstev. Jsou zn{lmy policii, mají své knížky,
jsou povinny dostavovat se k pravidelným lékarským prohlíd
kám. a jsou pod neustálým dozorem: mají vykázánu cást chod
níku, nebo celou jednu ulici, nekdy dokonce i ctvrt; jediný
krok mimo tento povolený jim okrsek je prestupkem proti
predpisum a trestá se vezením: Mohou být každé chvíle pred
volány, aby se zjistilo, je-Ii vše s nimi v porádku. Nejsou-Ii
páni od mravnostní policie zcela spokojeni, zustane pres noc
na strážnici a druhého dne vyšší úredník jim nadiktuje záko
nitý, ale naprosto libovolný trest: zase vezení. Tyto ženy
stráví casto více casu ve vezení než na chodníku. Ale ženské

"ezení - príšerný pelech - jim nepripadá už tak strašným:
zvykly sí na ne a hlavne nena,mítají nic proti tomu, že po ten
cas dostávají jíst - o starost méne. Otrocina tu bere na sebe

zdání jakési právní zákonitosti, které ji ciní ohavnejší než je
nezákonná svoboda apacských holek. Všechno je dovoleno. Zrí
zenec mravnostní policie, u nehož má nekterá nevestka vrou
bl':k, najde v svém omezeném chytráctví libovolne záminek, aby
neštastnici pronásledoval po své chuti. Kniha Victora Margue
riíta dokazuje, a denní zkušenost to opetovne potvrzuje, že nej
pocestnejší žena je vecer v Paríži vysazena nebezpecí libo
volného zatcení: stací, aby zrízent'c mravnostní policie se do
mníval, že udelal velmi dobrý lov, aJ proti hrubostem tcchto
nevzdelaných a neinteligentních zrízencu není v tu chvíli od
volání. Jeto hrozná moc, a ne všichni lidé o tom vedí.

Lenost, druhá jejich prirozenost, udržuje tyto ženy v jejich
smutném povolání. Prizpusobí se jeho trampotám a shledávají

je po~léze prirozenými: týdenní prohlídky zdravotní v nemoc
nicích nebo v Paríži na policejní prefekture (kdo t o nevidel,
nevidel nic! brutálnost lékaru je tu prímo bezmezná!); ústrky
a šikany zrízencu, kterí jich libovolne zneužívají; noci na stráž
nici (V. Margueritte vylícil, v jaké promiskuite a na jaké
špíne); lécení v Saint-Lazare ... tot jejich život, z nehož je
diná hodina prožitá by zabila citlivou ženu: o jiném nemají
predstavy. Podobny galejníkum žijí tak dál, cekajíce buhví nac,
co nikdy neprijde. Obcas nejaké dobrodružství: nejaký jinoch
nebo podobný naivní šlechetník se pokusí vyprostit je z bahna'
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idyla více méne triviální, trvající jak dlouho práve trvají idyly
a pak se zacne znovu. Ty, které ješte neztratily všechnu energii,
skoncí v nevestinci: tam aspon je klid, méne nejistoty, denní
chléb zajišten, a žádné dlouhé procházky za dešte a vetru
po ulici. Z dálky jim to pripadá jako ráj. Zapadnou-li tam
navždy, mají jedinou touhu: dostat se zase pryc. Ale tot práve
jej ich život: tím se podobá našemu.

Z techto bludicek jsou ostatne rozlicné druhy: špatne pla
cené delnice si tak vecer privydelávají; služky vecer, když
"koncily svou práci, shánejí tak na veno, aby se jednou mohly
plOvdat, ovdovelé matky dokonce, všechny zkrátka chudé ženy
bez ochrany propadají normálne prostituci. Konecný osud techto
námezdnie lásky je zpravidla zlý. M. Barriere praví ve své
knize »0 soucasném donjuanismu«, že je »prímo úžasný pocet
lehkých žen všech tríd, povolání a puvodu, které zmírají pred
casne - nejcasteji v nemocnici - na, nemoce utržené pri pro
vozování svého zamestnání«. Pokud zestárnou, jsou z nich
kuplírky nebo taškárky. Ale málo, velmi málo jich zestárne.

Mnoho jich odpyká. Který statistik vypocte, kolik mladých
francouzských žen, oddavších se nemravnému životu, tak rocne
bídne zahyne?

Zcela jiné j sou ženy, s nimiž se setkáváme v hostincích
a kavárnách velkých mest. IZajisté, i ony jsou podrobeny,
trebaže ponekud diskretnej i, dozoru a prohiídkám; ale témer
každá z nich má milovníka: to vec úplne mení. Muž budí vždy
respekt; dává žepe urcité sociální postavení. Ar už to se ženou
myslí jakkolivek, musí se s ním pocítat. Odejde-li, nastoupí za
nej náhradník. Má-li ženská co na sebe, slušné prádlo, byt,
nckdy i služebnou, najde vždycky milovníka.

Mluví-li se o »hýrení« prostitutek, netýká se to ani holek
z hradeb ani boulevardových bludicek, nýbrž techto kaváren

ských dám. Ty nejsou k politování. Bídu znají také jen zcela
náhodne. Kožešiny a šperky, které si vždycky dovedou porídit,
jsou jim zárukou proti déle trvajícímu nedostatku prostredku.
V kavárnách mívaj í ostatne úver, ponevadž nezustanou nic
dlužny, jakmile se dostanou nad vodu. Nemají-li jejich ubohé
družky nejnižší prostituce žádné možnosti úniku ze své každo
denní mucírny, kyne temto naopak velmi casto prechod do
lepšího. Velký pocet mužu si hledá milenky mezi nimi: jsou
koketnejši než delnice, volnejší než vdané ženy, obratnejší ve
vyhovování všelijakým tajným choutkám, v každém ohledu
vábivejší, zkrátka skutecné kurtizány, vhod i vybranému casto
vkusu. Jsou-li devky také v jejich radách, vetšinou jsou to
prece jen dobrosrdecná devcata, hotova vplout pri své príleži
tosti do meštáckého života. Prihází se dosti casto, že se pro
vdají. Koketují s umením - vetšinou vystupovaly v music

hallu, aspon ve sboru; všechny by hrozne rády hrály pro film,
kdyby to jen nebylo tak obtížné. Proti prvním kategoriím jsou
to patricijky prostituce. IParížan je nazývá g r u e s, spole
censky jsou neskonale výš, než ubohé p i e r r e u s e s z hradeb
a ulic. Jim také neplatí zájem této úvahy.

Prosti tuce je nepochybne sociální nutnosti; nej de tedy o hle
dání prostredku na její potlacení. Kdo by také chtel v zemi in
dividuální svobody zakazovat ženám zacházet se svou vlastní
bytostí podle své libosti? Nac tu chceme upozorniti je, že odi
osní stránkou prostituce je jednak kome.cialisace, bezohledné

využívání lakotnými kuplíri, jednak brutální, špatne organiso
vaný, libovolný dozor, provádený casto odpornejšími individui

než nejhorší galejníci, a kterí využívají mravní i fysické bídy
žen, kleslých nouzí, hanebností a. zbabelostí mužu. Filantropické
a záchranné spolecnosti staví sice 'okázale fasády krásných
principu a velkolepých projektu; ale za touto fasádou se ne
deje v pravde nic, anebo tak málo, že to je k smíchu. Dozor
a reglementace prostituce nemá úcelem zmírnit utrpení ne
š{astných žen, nýbrž egoistickou ochranu proti venerickým ne
mocem.

Cami1le Mauelai' vystihl dobre podstatu prostitucního zla
v své knize »0 lásce telesné«:

Jedna z mnoha nespravedlností, v nichž žijeme, záleží v ne
rovné míre volnosti, kterou spolecnost priznává muži a ženc
k ukojení oprávnených potreb. Je sice - ovšem nejapne, jak
nutno uznat - zarízena prostituce, tak aby muž mohl si vy
hovet, aniž si mravnc nebo spolecensky zadal. Žena však musí
predstírat sentimentální komedii i když jí jde jen o fysiolo
gický úkoj. Je-li vdovou nebo svobodna, je její postavení nej
výš trapné. Má-li žena »potreby«, rekne se o ní »hysterická«.
Lehko se rekne! Ale zdrženlivost muže stejne privodit pre
dráždení nerv li ženských jako nadužívání. Spolecnost naprosto
nepripouští, že by mladá, zdravá ovdovelá žena mohla po
mýšlet na fysické ukojení. Neprovdaná trpí stejne svým celi- .
bátem. Statistikové tvrdí, že je ve Francii o 33% více žen
než mužu. Je vylouceno provdati všechny. Je nelidské odsou
diti proto všechny k slibu vecné cistoty: nikdo nemuže po

pír~t útrap puberty a fakta, že i ženina fysiologie má své
nároky.

Otázka by dnes byla zbytecna a s ní tolik nuceného pokry
tectví, kdyby nebyla církev v dobe své všemohoucnosti vyhlá
sila každý mimomanželský styk za smrtelný, libo-Ij hrích.
Svatouškové a modlári jsou kletbou malých mest. Ti dovedou

poštvat obyvatelstvo proti milencllm. Jim prizvukují všechny
nemravnice a skutecné devky. V;echny krámy a dílny se za·
vírají pred jejich obeti. Kamenování Marie Magdaleny je na
denním porádku. Vydešené dívky se skrývají se svou láskou.
K spolecenskému pokrytectví se pak druží jejich fysiologické
pokrytectví. A v príšerí, do nehož byly vášnc násilne zatla
ceny, bují dramata lásky, vitriolu, jedu, revolveru, vražd a
sebevražd. Žárlivost vzala vznik v prítmí zpovednice, a žárlivost
zabíjí. Prirozenost tam vzala za své a zdraví národa je dáne
ve psí tajenou perversností, která ~e z nich šírí.

Dopisy
Intelektuálové V politice.

I.
Milý pane redaktore,

dovolte mi dve poznárhky k clánku p. Ferd. Kahánka »Inte
lektuálové v politice«, kde se praví: Intelektuálové ukázali se
v politice príliš školskými a málo životními. Vynikají spíše
tím, co chtejí, a méne ·tím, co dovedou. Predpokládáme-li že
podstatným znakem politika jest dávka rozvahy a u státníka
rys potrebné odvážnosti, nenacházíme obojího dostatek u poli
tickéh0 intelektuála. Schopný tajemník u politické strany zna
mená v politice více, než universitní profesor. Atd.

Nemohu soudit, jaké zkušenosti udelala politická strana p.
Kahánkova se svými intelektuály; ale troufám si tvrdit, že
ceský národ ucinil se svými intelektuály prece jen méne špatné
zkušenosti než s profesionálními politiky. Tradice manifestu
cesk1'ch spisovatelu není tak promlcena, jak naznacuje p. Ka
bánek, ale není také promlceno, co tehdy delali politikové z pro
fesse. Táži se, kde tehdy bylo pozorovati dávku politické roz
vahy a státnický rys potrebné odvážnosti. Verím rád, že dnešní
politické strany potrebují spíše schopných tajemníku než inte
lektuálu; ale je otázka, není-li to tak trochu špatným vysved
cením pro politické strany. Verím rád, že intelektuálové jSOll
dosti ;patnými stranníky; ale je otázka, není-li to dobre, že se
po té stránce nevyrovnají schopným tajemníkum. Z velmi váž
ných duvodu bych si neprál, aby ceští spisovatelé byli schop
nými taj emníky stran; snad jich bude zase jednou treba k ne
cemu naléhavejšímu. Jsouce pramizernými politiky, mohou
v prípade potreby politiku schopných tajemníkl\ trochu ko
rigovat.
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Jindrich IIro11las.

padá, si to ovšem Chorvaté nepredstavovali. První velikou
ránu chorvatské solidarite zasadili Srbové svým nespravedli
vým a smešne dumýšlivým stanovením, že jeden dinár rovná
se ctyrem korunám. Nic na ne neplatilo, že jste v Belehrade,
pri nejlepším, koupil za dinar tolik, co v Záhrebe za korunu.
To nebylo bratrské! Prcd penezi bledne mnohý ideál.

Pochybuji, že je to tak jednoduché, jak si to vykládáte s tou
sílou setrvacnosti. Nevím, jaká by to musila být. síla setrvac
nosti, aby kulturm narod, z cizího panství osvobozený, nebyl
s to, cítiti svou svobodu. Že »predstavitelé SrbLI po štastném
ukoncení váiky, místo, aby sami vystoupili na mírové konfe
renci ve Versailles, vzali a postavili sobe na roveií. zástupce
Chorvatu a Slovincu«, je snad pro Vás projevem obzvláštní
blahosklonnosti - ale pro mne povinností. Následující veta je
mému rozumu a citu ješte cizejší. Ze zpusobu, jakým jste se
vyjádril, že totiž »Srbové r o z del i I i svá práva, autoritu
státu a své prátelství Chorvatum a Slovincum«, je videt, že to
považujete za velikomyslný dar, a nikoliv za samozrejmost. 
Vysvetlovat malé procento Chorvat!"l a Slovincu ve Vašich
legiích v Rusku neprátelstvím jejich proti idei vytvorení spo
lecného statu s Vámi, mám za unáhlené a nedomyšlené.

K dalšímu podotýkám, že li antagonismu Srbú proti Chorva
tum jsem nemluvil. Ta nevraživost a vzájemná zloba mezi
Srby a Chorvaty, která dnes skutecne jest, nemá tak hluboké
koreny, aby nemohla prejít rychle v opak. Je to dílo pánll po
litiku na obou stranách.

O Radicovi toto: První veliká chyba jeho byla, že prene51
svuj boj za hranice státu. Není mi bohužel znám obsah »plných
akt monstrósních klepu proti srbskému národu,« které Radic
prý posílal do Versailles, R.lppalské konferenci a Shromáždení
národu v Ženeve. Byl by jednal jiste moud1-eJi, kdyby byl
posílal nic. Jak ho známe, možná, že nekteré »priharvil«, ale
soudím, že ku klepum pro své argumenty se utíkat nemusil.
Svoj i státnickou neschopnost prokázal za krátké vlády Davi
dovice. Jak blízkou se zdála tenkrát shoda mezi Chorvaty a
Srby! - Nemíním také hájiti Radicovo jednání za války,
dokud veril v pravdepodobnost vítezství ústredních mocností.
Je to nejšpinavejší kvet jeho konjunkturální chytristiky. Nic
neomlouvá, že to byla jen maska, jako je komedií, když prijde
recnit do vesnice v širokých selsk)'ch »gacích« a sám rec za
cíná rltžencem. Ve svém dopisu jsem chtel jen protestovat
proti lehkomyslnému zatracování jeho myšlenek o usporádání
vecí v SHS. Trvám na tom, že tyto jeho myšlenky nejsou tak
špatné, za jaké se prohlašují, že to nejsou žádné nesmysly.
Chtel jsem jen upozornit, že od nás Cechu má Radic právo
žádat aspon slušnou a vecnou kritiku.

Lituji, že v dalším jste mi nerozumel a debatujete proti
nerecenému. Nehovoril jsem o »kulturních rozdí1ech« mezi Srby
a Chorvaty. Také jsem nerekl, že srbský národ je neciviliso
vaný. Netlumocil jsem Vaše vnitrní pol. pomery »jako diso
nanci souboje »kulturnejšího« (chorvatského) a >>nekulturnej
šího« (srbského) národa. Dále není mi lhostejným pojem kul
tury a civilisace. Jsou to dva rltzné pojmy a jejich vzájemný
pomer stanovit nebylo by lehkým. Rekne-li mi nekdo, že
Anglicané jsou civilisacne dále než my, ani mne nenapadne
urazit se. Nebot tím není receno, že jsme národ necivilisovaný.
Nemusí to také znamenat, že jsme národem méne kulturním.
Také já jsem hovoril jen o civilisacním náskoku Chorvatu pred
Srby a o nicem více. Nevím, pane, jak jste to cetl. Myslím, :ie
jsem se vyjádril presne. Pravím jen, že byl v Chorvatsku lepší
porádek, dokud jej tam nezacali delat Srbové. Proto ucinilo
Chorvatsko civilisacne krok zpet. Znal jsem Chorvatsko pred
válkou, za války, znám je nyní a mám oc oprít své tvrzení.

Na Vaše poslední vety bych rekl asi to: Idea národní jed
notnosti tak, jak jí vetšina Srbu rozumí a jak ji pánové Pašic
a Pribicevic uvádejí ve skutek, není zdravá idea, ale chorobná
idea, Je Vám snad známo, kdo se vyjádril podobne; nebyl to
jen tak nekdo. Dnešní režim v království SHS nazval prímo
chorobou, nikoliv ideálem. Týž Anglican nazval nynejší ústavu
nemožnou. . -..1 ',. j

A tu, být já Srbem, bych se prece jen zamyslil. Snažil bych
se vyprostit z toho oslepujícího sebevedomí. které je tak vý.
znacným rysem srbské duše; prohlédl bych se dobre, jsem-li
skutecne tak andelsky cistý, bez viny, neleží-li na mne prece
jen aspon smítko, když jich vidím tolik na svém bratru.

Doporucoval jste mi hlubší zájem o historii; já Vám zase
více sebekritiky a méne šablon v myšlení. Na tom svete je to
už tak zavedeno, že pravda nechytla se jenom jednoho a ne
opustila nadobro druhého.

To Vaše sebevedomí: »S námi je pravda!« - je typicky
srbské.

Druhá poznámka se týká ankety Prí tom n o s t i. P. Ka

hánek na ní vidí tu vadu, že prišla pozde a že se neobjevila
pred 4 roky. Dobrá, snad prišla pozde, ale aspon neprišla na
nepravém míste. Pred 4 roky by mohli intelektuálové vykládat
tyhle své názory (na než se jich ostatne tehdy nikdo nezeptal)
jen v politických listech; nebot nebylo nezávislého tisku. Že
práve tyto své názory nechteli a nemohou intelektuálové vy
slovovat na platforme hotových politických programu, to Už,

prosím, patrí k samé podstate veci; a snad i k její hodnote.

Karel Capek.
II.

Vážená redakce,
byl bych Vám jako obcasný ctenár Vašeho listu »Prítomnost"

velmi povdecen (a jiste snad vllbec vetšina Vašich ctenárel),
kdybyste v ncj blíže príštím císle listu uverejnili též clánek
z kruhu intelektuálll, jenž by vecne odpovedel na clúnek »Inte
Jektuálové v politice«.

Nešlo by podle mého skromného núzoru o to, vyvrútiti thési
pisatelovu - rozumel-Ii jsem dobre - že inte!ektuálové pro
politiku stran masových (socialist. a agrár.) jsou neplodni. Ale
šlo by o to, zamezit toto kopání propasti mezi širokými vrstvami
národa a vrstvou duševních pracovníkll. Nebo( výsledný dojem
onoho snad poctive míneného clánku není jiný, než že tu jde
o cire bolševický názor na onu kulturu, jež se zakládá na

odborném studiu a na synthetické práci mozkové. Zdá s~ mi,
že ani není možno, aby v Jiste založeném na výlucné takrka
intelektuálnosti mohlo bez reakce zLlstati smýšlení tak zasle

pené o lidech, jimž se dnes s jakousi podivnou príchutí ríká
intelektuálové. Je trapno clánek onen císti a dýchati jeho ovzduší,
je trapno a hrozno zírati po jeho prectení v tu propast
rozevrenou.

V Praze lCl. ledna 1925.

o jižních otázkách.
Panu B. Milojevici.

Cekal jsem, že se Srb ozve proti mne. Ale pravím uprímne,
že bych radeji Chorvata slyšel hájIt nynejší režim království
SHS; myslím, že proti jeho vývodllm bych stál bezbrannejší.

Prekvapilo mne, že ani zplna nepripouštíte existenci nejakého
ncd?roz~mení Srbii a Chorvatu. Což je to necím tak nepa
trnym, ze se to musí drobnohledem hledat, necím vymyšleným,
pro eXistenci ceho se dají težko hledat dukazy? Což je toho
všeho ješte málo?! Pracují snad Srbové Chorvaté a Slovinci
spolecne na vybudování svého státu? Ned~vedu si predstavit jak
na veci hledíte Vy, ale já s lítostí vidím že témer od zalátku
vybíjí se tl Vás skoro všechna energie' a utrácí všechen cas
hádáním se tvrdohlavých a neústupných politiku o veci které
mely být už dávno vyrízeny. '

Pravíte: »Ríkali jsme vždy, že jsme jeden národ a tato de
visa nás Srby vždy vedla.« Ano - zcela správne. Á dá se tím
vysvetlit a omluvit všelicos, co se nemelo stát.

V odstavci následujícím se skrývá, myslím, to pravé. Chci
verit v ideální opravdovost toho. Také my šli jsme na Sloven
sko nejinak a proto dovedu tomu rozumet. Ale ono to má
v sobe hácek: Ty uejlepší úmysly mohou zpusobit nekdy pravý
opak, jde-Ji se slepe za daným heslem s domýšlivostí v ne
omylnost svou, nehledí-Ii se k prekážkám jež nelze preskocit
nevidet a neslyšet, jimž nutno se prizpusobit nemá-li se šlapat
práve po ideálu, který nás vede. Rekl jse~ výslovne, že ne
tvrdím, ze Srbové a Chorvaté nejsou jedním slovanským ná
rodem. I když pripustím zplna Vaši thesi (že Srbové, Chorvaté
a Slavinci jsou jedním slovanským národem, že J ugoslavie
nevznikla spojením se techto národll, nýbrž osvobozením po
robené cást! národa, svou druhou svobodnou cástí), nechápu
ten strach ze separatismu. Nynejší centralistický systém nejde
a nikdy nepujde Jugoslavii k duhu. Ve slovech toho odstavce
v té idei, která Srby vedla, tkví práve kámen úrazu. Sr b o v é
nes n i I i o, J u g o s I a v i i, o n i s n i 1i o vel i k é m
S I' b s k u. To je ovšem podstatný rozdíl.

Pravíte, ze Srbové nikdy neuznávali nejakou chorvatskou
útázku. To ovšem' nestací; treba se také ptát Chorvatu, jak
na to hledí oni. O to se Srbové nestarali a proto ten údiv nyní,
že najednou vyniká chorvatská otázka. Tak, jak to u vás vy- Srdecne Vás zdraví .Abu.

r
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Doba a lidé

Ed1lard Bass:

K písním lidu pražského.
K rel Capek dobre udelali, že upozornil. na pražské

písnicky. Je to veru hodno podivu, jak si málo všímáme
svého nejbližšího okolí. Jednou nás sedelo v kavárne
asi patnáct lidí, kterí j'sme denne i nekolikráte musili
projít Príkopy. Najednou se nekdo zeptal, zda bychom
dovedli vypocítati obchody na staromestské strane této
ulice. Pravím, že jsme všichni tudy po léta denne
chodili a byli mezi námi lidé velmi všímaví. A když
jsme si všichni navzájem s p<'!metí pomohli, ukázalo se,
že z tech dvaactyricíti obchodu jsme nevedeli asi o peta
dvaceti. Clovek pozná své vlastní mesto až když si na
potulkách ulicemi rekne, že je cizinec; dovede-li se vžíti
do této hezké hry, ceká ho prekvapení na každém rohu.
P,odobne je to i s písnickami' všichni je znají a proto
si jich nikdo nevšimne. A pfece není treba zvláštní
duchaplnosti, aby clovek pochopil, že z písnicek, které
s lidem jaksi srostly, nejlépe se pozná jeho pova~a; a
poznat povahu a záliby lidu mohlo by, myslím, zajímat
i jiné vášnivce než jen miltovníky pražských pitoresk
ností. Musel js'em se pražskou písní dost zabývat a
došel jsem k nekolika závertlm, které mne prekvapily.
První náraz do zmechanisované predstavy o písních
lidu pražského prišel nekolik let pred válkou. Tehdy
brecely všecky služky a fabricky pri tklivé písni, jejíž
zacátek konstatuje, že

odbila hodina,
bude bíti druhá,
ješte se milácek mUJ
po hospodách toulá.

Toulá se on, toulá
nemuže trefiti,
nechce mu milenka
dvére otevríti.

Na to prechází písel1 z lítostivos,ti hned do dramati
ckého napetí:

Otevri, otevri
malovaných dverí
a já se tam podívám,
kdo u tebe leží!

Ne1eží, neleží,
mllj milácku, žádný!
Místecko, kdes líhával,
to je tecTkaprázdný!

Celé noci se tahle taha vá melodie jecela u Hvezdicek
a ve všech putykách; Praha jí byl'a všechna prolezlá.
A najednou se vám stane, že se octnete v Javorníku,
což je tichá, bílá protest-<>,ntskáves až na uherské hra
nici za Velkou a tam se setkáte s' Evou Rumíškovou,
vyš{vaclwu krá~nou jako broskev; a ta si pri práci na
jednou spustí s mollovým zmekcením nápevu:

Uderila jedna,
uderi1a druhá,
ešce ,e šohajek
po dedine túlá.

Túlá sa on, túlá,
nemože trefiti,
nechce mu' milenka
dvere otvoriti.

Otevri ne, milá,
vaše bílá dvera,
nech sa já podívám,
kdo u teba léhá.

Nelíhá tu žádný
šohaj ícek švarný,
ja cos ty líhával,
je místecko prázdný.

Priznám se, že pro cloveka, zamilovaného do origi
nality pražské písne, bylo to prekvapení veliké. Vedlo
k tomu, že se 'zacalo ni zajímat ješte jinak než dos'ud.
A prišel ke koncum, jichž necekal. Která písnick .ohloa
se zdát pražštejší než ta o tech hradcanských hodinách,
jež smutne bijou? Bohužel, že tak bijí hodiny po všech
ceských mestech, klatovské, pardubské i hradecké; a
kde má mesto vk 'slabik než rytmus pripouští, jsou to
»ty zdejší hodiny«, co me s mou panenkou rozltucujou.
Nekde znají jen tu první sloku, ale to jen proto, že
druhou str,ofu »ožel1 se, holecku, jen se ožen« zpívají
pohromade s jinou písní, jak už se tak vecne národní
písnicky prehazují. »Modré oci, proc plácete« zdá se
být podobne dokonale pražská pí'snicka, j,enže ji na Mo
rave zná už Sušil a v Cechách se zpívá s množstvím
všelijak~'ch sloOk,které se zase splétají s jinými. Všímá
me-li si jen textu, který prechází z jedné melodie na
druhou, mltžeme dokonce urcit i presne její puvod.
Písel1 »Horo, horo, vysoká jsi ... « je pametihodna tím,
že se náhodou ví, ž,e ji skládal clovek odsouzený pro
vraždu milenky k smrti. V anonymním poufovém vy
dání má ta písen 24 slok. V prvních dvanácti se ne
jasne lící žali z faldné lásky. Teprve trináctou s,lokou
se autor dostal do proudu deje:

A z té yelké alterace
dostal jsem hrdinské srdce,
nabil jsem dve pistole
a nosil jsem je pri sobe.

A vyvolal' dívku ven líbal se s ní, »v tom uprímném
políbení vezmu já si ~vou pistoli, strelná rána ji ranila,
modré ocicky sklopila.« Koncí se to zatcením, odsou
zením, lítostí, vzpomínáním na Pepinku a. oblíbený~
záverem: »Tuto písnicku j'sem složil, když Jsem do ve
zení vsazen byl, chodilli tam kamarádi, ab:y nocní st!á~
drželi.« N uže modré ocicky, jež jeho Pepmka na veky
sklopila, jsou práve ony, nad jejichž osudem )eš!e ~ne~
pražské devecky plácou, nebot pátá sloka ODe vezenske
zpov\edi zní doslova

Modré oci, proc plácete,
když wy moge nebudete,
nebudete a nesmj te,
darmo sy na mne myslite.
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Y hned kord z neho vytrhla,
do svého srdce vrazyla,
tak byl konec lásky,
darebné prekážky.

Prítomnost 22. ledna 1925.

»Kdo mas prach a nejsi cápek
a miluješ lekraci,
zajdi sobe na výstavu
po tý denní štrapáci ... «

Kdo tady pujde, pojede,
káždý litovat bude,
dve krásné osoby,
obalené v krvi.

Nad láskou jejich ustrne,
byt by mel srdce kamenné,
jak mnohé zavádí
prudké milování.

Milovat a neuprimne,
jestit to všecko darebné,
milování radost
obrátí se v žalost.

Tato písdí jiste není lidového puvodu, ale jsme práve
v oblash populárních písní umelých. Šantán a kabaret
vykonaly také SVllj vliv na lidovou písen pražskou, ale
to už od sentimentality precházíme k tanci.

U Zvonu je candrbál,
tam je holek plnej sál,
tam jde voják, krecí, švec 
jó u Zvonu tam je hec;

to je základní typ kupletního refrainu, jež museli ko
mikové pražských zpevních síní chrlit znovu a znovu.
StarÝ Šmí'd to nedelal, jemu i v kupletu šlo predevším
o 'Satiru; za to však byl prvý vubec, kdo se umelecky
zajímali <O pražskou spodinu. A vzpomínáme-li i starších
lidových písní pražských, musíme zvlášt vytknout písen
doktora Uhra z Batalionu:

Pro tebe slze cedím,
že mne nemiluješ,
zármutek v srdci cítím,
že se mne vzdaluješ.

Pryc, ach pryc je všecko,
pryc je má nadeje,
ted plácu jako decko 
co mne to prospeje?

Prestalo slunce svítit,
prestala láska má,
Buh musí te zatratit,
že jsi mi neverná.

Ostatní komikové, Dchým pocínaje, predcházeli si
obecenstvo kuplety, jež opevovaly pražské tancírny a
tancení v nich. Lecos z toho pak zustalo i nekolik let
jako zlidovelá písen: »N a Marjánce, na Marjánce, tam
se baletí ... «, »Hele, hele na Škvárovne«, »Dneska na
Marjánce, zejtra u Zvonu .. «, »U nás ve Zbuzanech .. «,
\Valtnerova »K ŠuMerovum do KarJ:ína chodí moje
Karolina .. «. Nekteré kupletní refrény uvízly i s jiným
textem; tak »Ašant, Ašant, Ašant jsem z Afriky ... «
zustal pro melodii oblíben, ale dnes se zpívá »nemám,
nemám, nemám te nic ráda, protože jsi ten žižkovskej
fláma«. Kuplet dríve žil v Praze vlastne mnohem víc
než nyní. O každé výstave se to jen rojilo populárními
písnemi. »My jsme páni od fontány« chlubili s'e Pražáci
již pred 34 lety a

to bylo první ponaucení, jež jeden kuplet udílel; a druhý
se koncil lidsky omlouvavým »vždyt j'sme jen jednou
na svete, mládí jak rllže odkvete ... « V tom ovzduší
bezstarostného popíjení se ostatne ujalo i nekolik písní
umelých; je mnoho lidí, kterí »víc než svého vozu dbal
jS'i j,ednech ocí, proto se ti šnejdrem kolesa dnes tocí«
považují za národní písen, kdežto ji napsal F. S. Pro
cházka a zkomponoval Pospíšil. Zároven však prinesl
kolínský kapelník Kmoch nový zpusob, jak ovládnout
pražskou u'1iici. Predeláva1 líbivé národní písnicky na
ješte líbivejší tria svýcc pochodu. »Muziky, muziky, vy
pekne hrajete ... « to byl osvedcený vzorek a podle
neho každý kapelník - predevším ti z okolních vesnic,
kterí na sobotu a nedeli pricházeli do urcitý,ch praž
ských hostincu hrát k tanci - mel nejaký »svuj« po
chod nebo valcík, jehož trio se zpívalo. Tak vznikala
každého roku »správná« sezonní písnicka. Rok pred
válkou to bylo »Pod tou naší lípou«, na zacátku války
»šup sem, šup tam, nám už je to všecko jedno«, z cehož
se stala takrka ulejvácká hymna protirakoLl'ská; v této
odrude l:idových písní se vylíhla koncem války inflacní
dvacetikoruna, jež »není dost veliká, aby rozházela
žižkovského Pepíka«, odtud se v poprevratovém hýrení
tvrdilo, že »nám je to volný, na nás nic neplatí«, tu se
urodil i první lidový pochod a zároven pražský ozvuk
legií »Náš Matej je v Rusku zajatej« .. To je i do po
slední chvíle pramen populárních popevku o tom, že
»pod libenským mostem voda se tocí«, jakož i striktního
»Cerná musí být, cernou musí mít - sukýnku do pasu
a na ní okrasu«. A tu také vinohradská Hatapata
kapela vytvorila své slavné pardály, což puvodne bylo
»tocte se dál, párové«; nemožná dikce byla lidem pre
hozena a vznikli pardálové, což se zbolševisovaným
Žižkovákllm zjevilo naráz jako termín neobycejne prí
padný a li,chotivý. Pardál zustal pak zrovna tak v ži
vém ceském slovníku jako ketas', jejž si vymyslel ne
božtík Jonáš; a trio k pardálum šlo s textem »Schon
sind die Midchen von Prag« do Vídne jako první
oplátka za melodie, brané odtamtud pred válkou.

Ale to všechna naporád je jen písen umelá. Nemá
pražský 'lid vskutku docela nic svého, co by vyrostlo
docela jen na jeho dlažbe? Má, ale to není žádná senti
mentalita a taky žádná veliká písen. Jsou to ony iro
nické, s'atirické a žertovné zlomky veršu, jakési epi
gramy, jimiž si najednou priblíží nejakou událost. Když
je za ruskojaponské války ve vzduchu plno pitvorných
japonských slov, zacne celá Praha zpívat: »z Port Ar
tura jede fura, sedí na ní kanimura«; na obrovskou
reklamu amerického cirku odpoví »Pane malej, kam to
valej', do cirkusu Barnum-Bailey?«, ale i cirkus Sarra
saniuv se glosuje na Kmochovu melodii »a já sám Sa
rasán svoje kone vokšíruju; mám já jim tam ctyri sloni
a ten pátej, to sou voni!« To je puda jediné ryze praž
ské poesie. Už na Hilsneruv proces se v Praze reaguje
baxovským vyzváním »nekupujte u židlI kafe, cukr,
mouku, zabili nám krestanskou, velmi hodnou holku«;
a tak, je-li ovzduší necím nabito, uleví si Praha po
pevkem. Nemusí to být vždy politika a satira; stacilo,
že Gilbertuv »Pépi« zaplavil mesto svou melodií a už se
kdesi rodila humorná parodie »koupil Pepi kozu vcera
na place« až s tím výsmešným »Pepi, ta koza nedojí!«
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Bilance pražské lidové pís'ne má tedy aktivum jen
velmi nepatrné. Nic není prirozenejší než tento chudý
v)'sledek. Nové a svérázné písne se rodí jen na dlažbe
skutecného velkomesta. Proc mela mít Praha svou li
dovou poesii, když na príklad množství vetších nemec
kých mest se stejne spokojovalo prejímáním písnicek
z venkova, Vídne a Berlína? Pro náš kulturní život
byla arci Praha živým a složitým strediskem všeho ná
rodního úsilí, ale to neznamená, že by její vlastní
vnitrní život nebyl velmi malomestský a provinciální.
Fabrické ctvrti pražské odchovaly do války sotva jednu
generaci - jak 'Chcete, aby na pude tak syrové už kvetla
hotová písen? Za tech tricet let, 'co r.ostou na okrajích
Prahy vysoké komíny, vytvárí se zatím jen prvky pro
budoucí písen. Nyneiším rozvojem mesta a rostoucím
hemžením v jeho vnejších ctvrtích se arci jeií príchod
urychlí. Zatím však byla Praha jen jalm kasárny, kam
taky každý prinese, co umí z domova, a ostatní se "LO od
neho naucí. Praha nemohla mít víc, než se do ní mohlo
z venkova prinést. a co se ogtamtud prinesio, nekypí
zvláštním bohatstvím. Jakkoli to zní velmi kacírsky, do
voluji si tvrdit, že i národní ceská písen je textov,e vel
mi chudá. Nemá žádných umel:ých forem, nemá také
žádné populární epiky. Vetšina písnicek je jen .o jedné
sloce. samé nakousnuté motivy; kde je slok víc, vracejí
se zase obmenv písnicek jin)'ch. Také poeticnost ná
roelní písne v Cechách - na rozdíl od m.orav.ské a slo
venské - je velmi primitivní. Znovu a znovu se lidu
derou na jazyk tytéž obrazy, táž prirovnání, tytéž prí
mery, jakoby se náš lid zrovna bál proieviti nejakou
originalitu. Netvrdím, že by neexistovaly rozkošné a
dokonale i svérázne ražené dukátky národních písnicek,
ale tato zlatá mince je už vzata z obehu, tu z'nají už jen
nelidoví milovníci krásných vecí, kdežto v '1!idukoluje
jen drobná mince, otrelá a nenápadná. Lid v Cechách se
bojí prílišné krásy, jeho písnicky, melodicky vetšinou
ozvuky r.okokových menuetu, jsou v textech tak strízli
vé, jako jeho celé myšlení. »Na tom našem dvore
všechno to krákore, i ten kohout; nemohu na tebe, pote
šení moje, zapomenout.« Odmyslete si náDev a sledu ite
jen slova; sotva se najde poesie strízlivejší a vecnejší.
Tu mluví jen fakta, cit se vyjádrí s 'Cudnou prostotou
a pliJe se vybaví teprve, když melodie v prekypujícím
roztoužení vy tryskne, široce se r.ozvlní 2. zase v smut
ném stesku pohasne a odumre. V hudbe je hlavní krása
ceské pí'sne a nikoli v textech. Prekypujeme muzikál
ností, nové melodie se po venkove rodí ješte dnes, za
tím co šedivé myšlení 'nedovede k nim opatrit nových
slov. Proto známe písnicky s desaterými nápevy - lid
musí brát znovu, ceho už bylo užito. Také svéráz praž
ské písnicky, její roztoužený sentiment, smyslné roz
dráždení, krevnatá vášnivost a gaminská protrelost je
v jeiích melodiích, rytmech, caesurách, prí pevcích a
ozdobách a nikoli v textu. Ohledati tuto neznámou pudu
jsou nám dosud naši muzikanti dlužni; ale naši muzi
kanti jsou jako frankorumunská 'Spolecnost, porád jen
v oblacích vys.oko nad Prahou, a musí-li se nekdy spu
stiti na tuto zemi, stane 'Se to jen na míste predem
peclivc vybraném a pripraveném. Zkoumáme-li však
pražské písnicky jen po stránce textové a vyhneme-Ii
se písním prostitutek, jež se lidovými nikdy nestaly,
dojdeme poznání, že pražský lid je ducha velmi strízli
vého, vystací s poesií prinesen.ou odjinud a tvorí-li sám,
vytvorí jen, co odpovídá jeho rozumovému založení:
vtip, posmešek, epigram.

Turistika misto dobrodružství.
Francouzské i anglické listy prinesly zprávu o nové ceste

pro turisty. Byla totiž zahájena pravidelná automobilová do··
prava mezi Alžírem a brehem Nigeru v Timbuktu. Ctenár se
presvedcí, že tato zpráva má nezmerne vetší obecný význam,
než se na prvý pohled zdá.

Predevším 'míním se nekolika slovy o této nové ceste,
Poštovní automobily jezdily z Alžíru pres OraTI do Fezu, t .. ,.
do Maroka, již tehdy, když jsem dlel posledne na severním
africkém pobreží, r. 1920. Nyní bude poštovní auto jezditi
každý týden z Oranu na jih pres celou Saharu k brehum
Nigeru.

Jest nesporno, že naše zemekoule pozbývá úžasne rychle ta
jemných a hruzných krajt1, k nimž by se mohla upnouti fan
tasie romanopisce, toužícího naplniti své dílo dobrodružnými
událostmi. Vezmeme na pr. Alžír; z toho mesta bude nynl
v:vjíLdéti automobil, vezoucí turisty pres Saharu do Timbuktu.
A prece po celá staletí budilo pouhé slovo »Alžír« v Evro
panech hruzu. Do tricátých let XIX. století bylo toto mesto
v predstave Evropy hnízdem piráti!.

»Jest velmi smutné, že nebyly prijaty návrhy maltézských
rytíru, kterí za nevelkou odmenu, poskytovanou krestanskými
zememi, chteli ocistiti more od alžírských, marockých a tunis
ských pirátu« - napsal Vo!taire ve svém »Filosofickém slov
níku«. - »Alžírští piráti mají ve skutecnosti pouze dva koráby
s padesáti dely, dva se ctyriceti a ctyri se triceti, ostatní nestojí
za zmínku. Jest ostudou, pakliže v Stredozemním mori malické
arabské bárky každodenne ukoristí naše kupecké koráby. Kor
s<\ri objevují se také u brehu Kanárských a Azorských ostrovlt.
Mezi moTskými lupici jest všelijaká luza: Mqurové, Arabové,
Turci i negri; vydávají se na more v clunech, ozbrojených
c'smnácti až dvaceti dely (pod tímto slovem nutno rozumeti
malické »falkonety«). Tyto clnny krouží morem jako jestrábi,
vyckávající koristi. Když zahlédnou válecný koráb, korsári
prchnou, jakmile však se stretnou s kupeckým clunem, obklící
jej a zajmou všechny pasažery mužského i ženského rodu,
Tito musejí se pak dát odvézt k barbarum a pokorne je prositi,
aby laskave vzali za ne výkupné. Nekteré krestanské státy se
ponížily tou merou - pokracuje Voltaire - že s piráty obcho
dují a opatrují je zbranemi, aby nás tito zbojníci tím více
r.lOhli pleniti. Zacházejí s nimi po obchodnicku a oni s námi
po loupežnicku. Všechny státy uznávají nutnost vyhubiti toto
hnízdo lupicu, lec nikdo niceho nepodniká.«

A nyní toto pirátské hnízdo, v nemž trpely desetitisíce kres
fanských otroku, kde se mucil na arabské géll•.•ji geniální tres
tanec Miguel Cerv:mtes-Saavedra, toto pirátské hnízdo jest
nyní africkou Paríží: ;ládhernou, veselou, hlucnou, krásnou a ..•
nikoli nebezpecnou. Udelali je takovým Francouzi. Jako na pf.
Maroko. Vlévá se tam do Atlantického oceánu nevelká reka
Bon-Begreg, jejíž název jest nyní pro Evropany pouhým bez
významným zvukem, ale ješte pocátkem XIX. století mel tento
arabský název hrozivý prízvuk po celém severním pobreží
Stredozemního more. Pri ústí reky jest mesto Salé. Piráti ze
Salé byli postrachem celého pobreží Španelska a Balearských
cstrovu. Snad se ctenái' upomene, jak v »Kandidu« prekrásná
princezna palestrinská upadne do zajetí »pirátu ze Salé« pri
samém italském pobreží. Ješte dnes možno spatriti na jižních
brezích Hispanie starobylé hranaté »Ata1ays«, t. j. strážní veže,
s nichž se kdysi dnem i nocí strážci rozhlíželi, neobjeví-li se
na mori »piráti se Salé«. A jakmile je zahlédli, ihned s hroz
n)'m poplachem zvestovali ženám, aby utíkaly do hor, a mUŽltm,
aby se ozbrojili halapartnami, kyji, arkebuzami a v5ím, co jest
po ruce, k uvítání strašného neprítele.

Jest témer neuveritelno, že ješte v polovine XIX. stoletl

Anglie platila »pirátum ze Salé«, aby neplenili anglických ku-
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Zivot a instituce

Prozatím budou na jih jezditi pouze turisti, cestující k bre

hl1m Nigeru »za divocinou«; až budou Z. Timbuktu do Colomb
Decharu položeny železnicní koleje, budou z širého kraje, do
n('dávna zastreného hustou clonou tajemství, jezditi k bre

hl1m Stredozemního more vlaky s cernochy pred casem nahými,

nyní oblecenými v parádní fr:l11couzské uniformy, vyucení strI·
leti nikoliv z lukll, ale z dokonalých pušek. Nechci rozhodo
vati, co je pro lidstvo diUežitejší, zda »líc« nebo »rub« zmí
r,ené medajle.

Londýn. Dioneo.

»Vše plyne.«
Herakleilos.

Všemu živému jest vlastní touha po rustu a mohutnení.
Hlavne clovek jest mocne hnán tímto pudem. Hlavní jeho
tužbou jest rozmnožiti množství energie v jakékoliv forme,
kterou by mohl volne disponovat. Síla telesná, síla duševní a
mravní, bohatství hmotné, bohatství ideální, síla prírodní a
síla spolecenská jsou rl1zné formy energie, nad níž snaží se
získati vládu.

Jedním z velice duležitých prostredku, jak zvýšiti množství
disponovátelné energie lidské, byla od prvopocátecních dob
zmena prírodního prostredí. Krajiny méne výhodné a príznivé
byly zamenovány krajinami bohatšími s príznivejším, vÍCe
energie dodávajícím klimatem. Pohyb tento se dál jednak
z hor do nížin, jednak od severu k jihu. Takto uvolnená
energie pak pomáhala vytváreti to, co nazýváme kulturou,
všecky statky, které neslouží k ukojení primitivních hmotných
potreb sebezáchovných, nýbrž které vyplývají z lidských po
treb estetických a ethických.

Clovek horský a nížinný.
L

Slované jsou typickým representantem národa nížinného.
Z jihoruských nedohledných stepí odnášejí si kletbu národa

nížinného i do svých nov)'ch sídel, které získávají posunem na
západ a na jih. Narážejíce na tvrdou hradbu horských anebo

morem vybicovaných kmenll germánských, podléhají (polabští

Slované) anebo, dík výhodné geografické poloze, udržuj í se,
prizpllsobujíce se za stálých bOjtI novým zmenen)'m pomerl1m
(Cechoslováci). Slované, odtáhnl.lvší na jih, teží práve z tohoto
geografického presunu, byt by svoje nížinná sídla zamenili více
méne se sídly horskými. Není vylouceno, že práve ti Slované,
kterí se zatoulali nejdále na západ a na jih, jsou horského pu
vodu z východních svahu karpatských. O nížinném pl1vodu
Slovanu svedcí výmluvne fakt, že se usazovali nej radej i v ní
žinách, poneeh:ívajíce hory ke své vlastní škode tvrdším Nem

cúm. A jestli snad nekterí byli nuceni spokojiti se méne vy
datnými horskými svahy, zanikali záhy, nejsouce pro horský
život dostatecne zoceleni. Proces tento nejmarkantn Ji se jeví
v našich ceských zemích, které práve tímto faktem byly a
jsou v neustálém nehezpecí nemeckých záplav z pohranicních
hor. Však i jinde setkáváme se s tímto smutným faktem.

Vždyt znacná cást Alp byla v 8. stol. po Kr. osazena Slovany,
k1.trí rozšírili svá sídla až k rece Travne, Vysokým Taurum
do východního 1'yrolska a ke strední Soci až daleko do Fur

landska. K hlubšímu prozkumu problému slovanského a ceského
pod tímto novým zorným úhlem se ješte vrátíme.

Prameny cerstvé d1\'oké horské síly v Evrope vyverají mimo
jiné na poloostrove skandjnávském. Síla tato, nejsouc v prvo-
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peckých korábu, plujících z Jižní Afrik")'. Salé, i na protejším
brehu reky ležící Rabat, jsou nyní pokojná mesta, spojená
drahou (pres Mekues, Fez a Tazu) s Oranem a s Alžírem.
Turista, odpocinuv si v hostinci De la Tour-Hassane, nebo
v Maroc Hotelu, muže si s klidem prohlédnouti tržne EI
Konass, které by pred padesáti lety byl mohl spatriti jeT!
jako nevolník, privlecený korsáry na prodej. Turista si miiže
pokojne prohlédnouti pochmurné vezení Kasba Guenaoua.
v nemž kdysi zajatci strávili pouze jednu noc, nebot príštího
rcÍna byli nabodnuti na kul. A opet to byli Francouzi, kterí
lupicské hnizdo Salé zmenili v pokojné mesto.

Ješte pred peti lety cesta, která nej dále pronikala do západnl
Sahary, koncila v Colomb-Becharu. Odtud zacínala již oblast
fantastiky. Jihov:,;;:hodne od Colomb-Becharu leži tajemné hory
(i ty však pozhyly minulého roku své tajtlplnosti), v nichž
Piere Benn'- it, autor »Atlantidy«, usídlil svoji krásnou kra

lovnu. Nyní jest Colomb-Bechar pouze stanicí pro turisty, od
jíždející odtud na jih pres Saharu k brehum Nigeru, o nemž
netoliko v dobe Mungo Parka, t. j. koncem XVIII. stoleU,

nýbrž ješte v druhé polovine století XIX. vedeli jen málo více,
než o Styxu v Tartaru. Z Colomb-Hccharu do Nigeru není
co by kamenem dohodil, je to cesta 1300 mil daleká, kterou

poštovní automobil 'projede za devet dní. Na této ceste byly
vyst~veny pohodlné hotely, v nichž turisté nocují. V Timbuktu

pak jsou nádherné hotely, zarízené nejmodernejším zpusobem.
Jako bývali kdysi Rímané, tak jsou nyní Francouzi znameni
tými staviteli cest. V roce 1901, když jsem byl poprvé v Ma
roku, odkud jsem se pak vydal do Tangeru a Fezu, musil jsem
se pridružiti ke karavane. Vozových cest ješte nebylo; byb
jen stezka, po níž se mohlo jeti pouze konmo. Nocovali jsme
ve stanech. Nyní jest Maroko protkáno sítí železnic a skvelých
vozových cest. Dopravní automobil doveze každého do kterého

koliv mesta, jež navštíviti bylo ješte pred 20 lety turistovi
odvážným podnikem, at již to byl Fez, Marzakes, Mogadora
nebo Salé. Všude jsou dnes již zrízeny pohodlné hostince. Toto
vše jest však pouze lícem medajle, kterou se Francouzi mohou
práve pyšniti.

Medajle má však ješte svuj rub. Dráha od brehu Stredo

zemního more do Timbukhl byla Francouzy zrízena, konec
koncll, n i k o I i v p o u z e pro tu r i sty. Nyní budou spojeny
také brehy Nigeru s Colomb-Becharem železnicí, vedoucí pres
Saharu. Lec ani to nestalo se pro pohodlí »turistlI ci sports
manu, zkoumajících ohromnou pustinu« (jak píší francouzské
noviny). Tato dráha nemá ani obchodního významu, .nebot mno

hem pohodlnejší a lacinejší jest doprava produktu západního
Sudanu nikoliv železnicí, ale po lodích Nigerem a dále oce
ánem.

Francie se vypravila na jih skutecne za »divocinou«, a to
za zvláštní divocinou. Západní Sudan a kraje dále od Nigeru
jsou totiž ohromnou nádrží živé síly. Leží tu v území, která
!1lOhou býti promenena " rozsáhlá skladište potravy pro dela.
Takovým územím jest na pr. Dahomea. O této krajine zvedeli

jsme poprvé z vypravování Bertona, jakož i o velikých lidských
obetech, prinášených tam ješte v sedmdesátých letech; dovcdcli
jsme se o hekatombách, známých etnografum pod anglickým
názvem Grand bostums. Každorocne tam ubíjeli tehdy na
králuv rozkaz pet set lidí, aby tak zvetšili družinu jeho otce
v nebeském královstvÍ.

Nyní Francouzi prišli na to, že Dahomea se hodí k porážce
r:ejen na pocest krále-divocha, nýbrž i pro slávu osvícené re
publiky. Vždyt Francouzl1 jest tak málo, politika však, kterou
chtejí vésti, je tak odvážná -- a Dahomejcu je tak mnoho!
V cerné nádrži jsou mimo Dahomejce ješte jiná rozsáhlá
skladište potravy po dela. Aby se jich zmocnili, kladou Fran_
couzi novou dráhu Saharon.
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pocátku zachycována a koncentrována, rítí se a nicive rozlévá
po ostatní Evrope. V 9. stol. po Kr. jsou to jednak germánští
Vikingové dánští, jednak pirátští divocí Normané skandinávští,

kterí prímo lavinovc zaplavují ostatní Evropu, takže se zdálo,
že na,tává nové stehování germánské ze severu na jih. Proni·
kali až do Cernomorí a do ríše byzantské. Oni jsou též prvními
objeviteli Ameriky, vniknuvše sem pres Island a Gronsko.
Vše musí ustoupiti jejich elementární síle. Zapadají také do
rozbredlých plání r-uských, do melkého prostredí slovanského,
a kolem nich krystalisují se první ruská knížectví, zvaná var
jažská (Varjagové a Normani). Kolem roku 850. zakládají
Askold a Dir knížectví v Kijeve a Rurik v Novgorode. Se
verní Novgorod s knížaty Olegem a Igorem opanovávají jižní

Kijev a vytvárejí jedlJS)tný stát, Rus, kterýmžto termínem byly
oznacovány varjažské vojenské družiny po príklade sousedních
Finu. A kletba této nemožne nížinné posice ruské, formující
ruskou duši, doprovází Rusko celými dejinami až podnes, vy
tvárejíc z ruských lidí hromadu písku, neschopného bez ná
silného formujícího sevrení vytvorit mohutnejší stavbu vyšší
organisace.

Jeden proud normanské lávy prelévá se též na pudu fran
couzskou. 1 zde j sou nuceni jim ustoupiti. Jeden z posledních
Karlovcu, Karel Pošetilý, postupuje jim r. 9II kraj na dolní
Seine, jenž nazývá se pak Normandií. Prijímají krest a pod
žárem francouzskCho slunce slévají se s Franky. I oni pri
speli k vytvorení onoho ohnište, které po nekolik století za
hrívalo a osvetlovalo ostatní Evropu a své jiskry vrhalo témer
do všech dílu sveta.

Jest neprehledná rada historických událostí, které se dají
vysvetliti tímto novým pojetím, touto theorií o pozvolném se
souvání národu a lidí z prostredí méne príznivého do prízni
vejšího, kterýžto proces nej markantnej i probíhá mezi severem
a jihem ve vctších rozmerech a mezi horami a nížinou v roz

merech lokálnejších. Tyto dva smery se prirozene vzájemne
proplétají anebo jsou modifikovány ješte jinými podradnejšími
momenty. V hlavních rysech však hory s nížinou a sever s ji
hem zllstávají nejduležitejšími a nejzákladnejšími ciniteli ve

v)'voji lidstva a ve vytvorení kulturních hodnot. Jak již jednou
bylo receno, práve ona energie, která oním posunem se uvol
iíuje, jest to, jež vytvárí kulturní statk~, a dejiny a j.ež žene
spolecnost kupredu.

Ovšem znacnou úlohu ve vývoji lidské kultt:lry hrají též po
suny, které možno nazvat posuny sociálními, t. j. prechod
z težších životních podmínek sociálních do podmínek stále leh
cích, umožiíujících uvo.1ííovati postupné jistou cást telesné ener
gie k vytvorení statku vyšších, statku zisobních a kulturních.
Posun tento probíhá bud klidne, normálne bez prudších otresu,
nebo spádnejším bourlivým tempem ve forme sociální revoluce.
Velká revoluce francouzská a revoluce ruská jsou dva nejzná
mejší typické príklady tohoto bourlivého posunu sociálního.

Tyto dva momenty, sociální a geografický, jsou ve skutec
nosti promíšeny tak, že zbežnému pozorovateli zdá se být
skutecnost neproniknutelným pralesem, z nehož se nemožno
vyplésti.

Dej iny ranného staroveku a ranného stredoveku nej sou do
statecne osvetleny, aby mohly sloužiti za presvedcující doklad
k jakékoliv theorii. Víme-li, že Indoevropané, tedy dnešní oby
vatelé Evropy a západní polovice Asie pricházejí z koncin mezi
morem. kaspickým a Pamirem, nemáme tušení, jak byli
v tomto prostoru rozloženi, kterí kmenové sídleli v horách,
kterí v nížine. Pro vysvetlení kulturního ohnište rímského
máme také nedostatecná data. Mnohem durazneji mužeme há
jiti svoji theorii doklady branými z dejin dobove i místne
nám bližších.

Príciny kulturního vzplanutí na poloostrove Pyrenejském,
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v severní Italii a ve Francii jsme již naznacili. Španelsko,
osveženo cerstvou germánskou krví Visigotu, chystá se k roz

machu, který v 16. století skutecne se dostavuje. - Severní
Italie nebo-Ii Lombardie a Toscana, osvežená též barbarskými
germánskými Ostrogoty a Langobardy a stejnomerne z okol
ních horstev doplií.ovaná, byla prímo predurcena k tomu, aby
hrála duležitou roli jak ve stredoveku (sláva italských mest

v 10. a II. století: Pisa, Janov, Benátky, Milán, Florencie),
tak i v dobe moderní, nebot italský sever (Piemont) to byl, jenž
sjednotil rozdlOb~nou Italii v jednotné království. Italie jižní
v II. století jest v rtlkou všudybylných Normanu, kterí vytla
cují odsud poslední zbytky panství reckého. Francie nemohla
nepocítiti prítomnost takového národa, jako byli Normané
(= lidé severu). Uvolnená jejich energie vybíjela se v od
vážných výbojích, vedených na všechny strany a hlavne do
Anglie. Vilém normanský totiž poráží u Hastingsu r. 1066
Anglosasy a zmocnuje se celé zeme. Anglie a celé západní po
breží francouzské, primykající se k Normandii, jest spojeno
pod normanskými krá ly anglickými. Neprirozenost tohoto spo
jen,í byla zrejma. Soustredná síla Paríže projevuje se již
tehdy. Normandie a ostatní kraje získává Kapetovec Filip II.
francouzský, címž prirozenému kontrastu mezi Anglií a
Francií jest dán politický výraz.

Jako Rusové jsou vystižným typem národa nížinného, tak
Normané (dnešní Norové) jsou nejlepšími representanty lidí
horských, lidí tvrdých, individualistických, ponevadž hory vy

tvárejí jedince zvyklé spoléhati sami na sebe, lidí zocelených
bojem s prírodou. lidí se zvlášt silne vyvinutým asociacním
centrem mozkovým, nebot príroda je nutí ke stálému pre
mýšlení. Tento charakter normanský se projevil v Ang1ii záhy.
Normanská šlechta vynucuje si na králi t. zv. velikou chartu
svobod již r. 1215. Zároven pro shromáždení veliké rady zdo
mácnuje název parliament, který se znenáhla stává pravidelnou
institucí.

II.

Mocne projevuje se odpor severu vuci jihu v otázce nábo
ženské. Racionalistického severana, více puritánsky založe
ného, nikdy nemuže uspokojit náboženství nebo bohoslužba"
j"ká hoví povrchnejšímu, formálnímu clovcku jižnímu nebo
nížinnému. Odpor s(;veru vllci rychleji žijícímu jihu pro
jevuje se nejradikálneji a nejdríve na ptlde ang.lické. John
,Viklif z univel"sity oxfordské jest mluvcím tohoto odporu. _
Druhé místo, kde projevuje se odpor vuci formálnímu jihu,
jsou Cechy. Cechy vlastne jsou na rozhraní tech dvou svetu,
jež vytváreny jsou jihem a severem. Priradíme-Ii k tomu ješte
rozhraní západu a východu, jež také Cechami probíhá, tu Cechy
skutecne se nám jeví jako osa Evropy, od jejíhož skrípotu
nám mnohdy krev v žilách tuhla. Representantem severu jest
u nás chudý, horský jihoceský kraj, který ve své uzavrenosti
vytvárí jakýsi reservoár síly, jež v momentech prílišného na

petí protrhává hráze a rozlévá se prekotne po okolních níži
nách. Takový moment nastal po Husove konfliktu s tehdejším
svetem. Hus, representant jihoceského puritanismu (zduraz
l1uji jihoceského, ponevadž podle mého pojetí nížinný clovek
není schopen podobného ideového zaujetí a tvrdé dusled~sti)
uvolnuje práve ony hráze jihoceské náhorní kotliny a umož
i1uje, aby zdravý proud pravé ceské energie, behem století zde
zadržené, rozlil se po nížinách ceskoslovenských i nemeckých.

O sto let pozdeji preskakuje odpor vuci jihu z Cech do hoy.
stredonemeckých, které vubec v dejinách nemeckých hrají du
ležitou roli. Úlohu Husovu bere na se Luther, ze stredone

meckého podharzského mestecka Eislebenu; ve Švýcarech pak
Zwingli z kraje svatohavelského. Západní Evropa se znenáhla
štepí na katolíky a protestanty. Sever a stred Nemecka a hor
ské okresy jižního Nemecka, pak celý poloostrov Skandináv-
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ský a Jutský odvracejí se od Ríma, dávajíce zjevne na jevo
svoje severanství. Ve Francii pouze prímorský sever, prosy
cený více krví germánskou v picardském kazateli Kalvinovi,
reaguje na události v severní Evrope, jinak se zde zcela pri
rozene témer nic nehýbá.

1 Jednota ceskol>ratrská muže sloužiti na podeprení theorie
o lidech horských a nížinných. Vzniká na Žamberecku v Ho
rách Orlických (Kunvald ti Žamberka) a šírí se po cesko
moravské vysocine dále do Cech a na Moravu.

Dusledkem rozstoupení se Evropy na dva protivné svety,
k<itolický a protestantský, nastal vyrovnávací zápas, jenž v de
jinách jest znám pode jménem války triceti1eté. Sever sráží se
s jihem. Nurmanská záplava ze Skandinavie a Jutska spouští
se opet na kontinent, -ovšem jiL. v organisovanejší forme, pode
jménem Dánu a Švédu.

O 10 let pozdeji dochází k nov~ bouri, sice lokálnejšího
rúzu, ale stejne významné, k válce švédsko-polské. Poláci ze
~vého nížinného puvodu nesou nejvíce charakteristických znaku,
a jest tudíž prirozeno, že upadali do stálých konfliktu se svými
sousedy, ani nížinné Rusy nevyjímaje, kterí ostatne promíše
ním se skandinávskými Normany, s Finy, baltskými Nemci,
s uralskými, krimskými a kavkazskými Tatary mají v sobe
prece trochu tvrdšího živlu horského. Nejmarkantneji se pro
jevila tato ryze nížinná povaha polská pri delení Polska.

Nejvyšší horstvo sveta, Himalaja, neprestává ani v stredo
veku soptiti lidskou lávu na pláne asijské a evropské. Celá
západní Asie posunuje se pri nárazu sesouvajících se kmel1\1
z podhorí himalajského. Tak v polovici 6. století po Kr. po
souvá se divoký kmen puvodu turko-tatarského, Avari, ze zá
padní Asie do nížin uherských, nastupujíce tak po odtáhlých
Longobardech. Nejvíce ovšem tímto presunem trpeli Slované,
kterí stávají se otroky této divoké horské síly. Tento náraz
stmelil poprvé rozdrobené Slovany alpsko-panonské v ríši ve
denou Nemcem Samem, odnekud z franckého stredohorí. Písko
vitá nížinná povaha slovanská ovšem nepripustila, aby stát
tento po zmírnení vnejšího tlaku a smrti Samove nerozpadl
se opet v svoje cástecky a nedostal se v podrucí živlu silnej
šího, tvrdšího, Avarlt. Teprve pomocí bavorskou organisuj í se
znova a vytvárí se tak národ slovinský. Dnes máme v Alpách
po nich jen trosky. Nemohli kOí1kurovat s horskými Nemci.
Teprve nyní, utuženi bojem a pobytem v Alpách a promíšeni
s -germánskou krví, stávají se sympatickým národem horským,
který v dejinách Jugoslavie bude jiste hrát duleútou roli.

Další vlnou, jež valí se od Himalají do nížin evropských,
jsou kolem roku 900. po Kr. Madari. Jiná záplava z Podhl
malají snáší se okolo 1". 1200 pode jménem Tataru.

Ani na kontineute americkém neschází doklady pro naší
theorii cloveka horského a nížinného. Válka severu proti jihu
z r. 1861 již ve svém názvu naznacuje tento odveký kontrast,
který vytvárí dejiny a žene spolecnost kupredu.

Nemluvil jsem ani o kulturním ohnisku cínském a indickém,
ani o horském ostrovním individualistickém charakteru Ja
poncu, hrajících v Asii podobnou úlohu jako Anglicané
v Evrope.

III.
Ci o v e k hor s k ý. Horské podnebí nevykonává vliv

pouze na cloveka. Vše organické jest horami determinováno.
Vzpomínám si s vdecností na dílovedoucího jedné jihomo
ravské parketárny, který pri prohlídce továrny neopomenul nás
(snad s hrdostí, jsa sám z hor) upozorniti na kriklavý rozdíl
mczi stromem z hor a z nížiny. Kmen stromu horského, vet
rem a chladem vybicovaný, má bunecné vrstvy tak tesne a
hutne na sebe natlaceny, že se zdá být z kamene. Štíhlá pružná
forma jest toho dusledkem. Drevo z techto kmenu jest nej
cennejší. Jak kontrastuje proti tomu strom nížinný, který pri-

padá jako vypasený, mekký, pivem nasáklý bUržoa s dustoj·
ným podbradkem a brichem. Nekolikanásobná tlouštka, rídkost
tkáne témer snehobílé, nepružnost a mekkost charakterisují
aspoií. z hruba tohoto buržou ríše rostlinné. »Ménecenný ma
tcriál,« poznamenal náš pruvodce a odvrátil se stranou.

Jest sice podstatný rozdíl mezi primitivní organisací stro
mu a komplikovanou organisací cloveka, který stojí na vrcholu
a má steré prostredky ke zmírnení prírodních vlivu, které ho
ciní méne schopným ke konkurenci s clovekem prírodou ne
zhýckaným. s tvrdým clovekem horským. Pres to však nutno
pripustiti, že i u cloveka vykonává príroda vliv na skladbu bu
necnou, COžse odráží potom i v konstrukci telesné i duševnÍ.

Které momenty mohou vykonávati vliv pH formování clo
veka horského? Horské podnebí klade v prvé rade mnohem
veti'i požadavky na jednotlivce než na celek. Horský clovek
stává se individualistou již proto, že horské hrebeny oddelují
od sebe jednotlivé skupiny lidské, nekdy témer ncdostupn(l.
Jest mnohdy odkázán úplne sám na sebe, veda každodenne
urputný zápas s méne príznivou, nemazlící se prírodou, která
,"ychovává zdc tak lidi tvrdé, houževnaté a neohrožené. Uza
vrená údolí s nebetycnými vrchy zúžují sice jeho obzor, ale
tím více soustre·lují jeho práci a budí smysl pro realitu. Jcho
povaha nerozbrednc nikdy do šírky a dálky; pouze nad ním
klcne se obloha, tedy tam vzepne se jeho šíje, tam bude toužit
rust. C"astéjší samota a úpornejší zápas životní nutí ho více
k premýšlení, takže asociacní centrum mozkové buqe se vy
víjeti rychleji na úkor jiných schopností, zvlášte na úkor
smysiu cstetického. Duležitou roli v horském prostredí hraje
vctší rídkost vzduchu, tedy snížení temperatury, zpomalení ži
vota, zmírnení vlnení životního. Vše roste pomaleji, ale tím
dukladneji, ponevadž tvrdý život horský toho vyžaduje. Du
kladnost a opravdovost jest zvlášt specifická vlastnost hor
ského charakteru. Zpomalení celého životního toku odráží se
té·ž v cástecné težkopádnosti v myšlení. Z toho práve vyplývá
ona opravdovost, ona duslednost a ideová houževnatost i kOI1
servativno"t. Težko formuje se horský mozek, ale co se de
neho vryje, to jest vepsáno trvale jako v kameni. Horský
clovek, zocelený prírodou, nezná sentimentality, jest více roz
umove založen. U národu se zachmureným, mlhavým pod
nebím anglickým neb norským seslabuje se estetický cit na
mll1lmUm, takže lidé tito delají dojem myslících stroju. Tím
více však maj í horští lidé smysl pro porádek, pro ekonomii,
skromllost, strízlivost a strídmost, jež nejlépe zrací se u ná
rodu skandinavských, vyplývá nutne ze zmírnení životního
toku a rozkyvu. Hory vytvárejí tedy z cloveka individualistu
prírodou zceleného, více v sebe uzavreného, težkopádne oprav
dového a konservativního, více racionalistického než citového,
a tudíž také vytrvalejšího, houževnatejšího. Za typ horského
národa mohou sloužit v prvé rade Norové, pak Švédové s Finy
a Dánové, k nimž se radí jim príbuzní Anglicané, severní a
prímorští Nemci a Holanuané sc sousedními belgickými Vlámy,
kdež funkci hor vykonává divoké more severní, bicujíc ne
ustále pobreží a prudkou výmenou vzduchu paralysujíc extrémy
tepelné, obvyklé ve vnitrozemských nížinách. My, jsouce
na hranicích severní a jižní oblasti, kolísáme mezi temito
dvema svcty, k cemuž ješte pristupuje vliv orientu, který SL

naší pltdy též dotýká. Naše severanství a horský charakter
nejjasneji projevil se husitstvím jihoceským, jehož príbuznost
s anglickým puritánstvím a racionalismem jest známa. Hus
a Žižka se svými nadšenci pro ideu a pravdu mohli být pouze
lidmi horskými a mohou být uvedeni jako typictí jejich rc
presentanti. (Jiný príklad: Chodové.)

Clo v e k n 1 z 1 n n ý. Co energie muze býti uvolneno,
když horský clovek spouští se do nížiny r Jak nepomerne snad
ný jest život zde! Hustý vzduch a tudíž i více kyslíku zpu
sobuje -rychlejší spalování v organismu. Také slunecní energie
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mnohem úcinnej i pusobí, nutíc vše k rychlejšímu, prekotncj
šÍmu ri'lstu. Rozkyv životních vln dosahuje' zde nejvctší šíre'.
Kljdráždivcjší barvy, tony a vtme doléhají na naše smysly,
t8kže nezbývá ani casu ani energie vše to v ústredním nerv
stvu rádnc asociovat; to znací, že odvykáme premýšlet a pouze
cítíme. Smysly naše prestávají býti prostredky a· stávají se
cílem, prestávají býti služebníky a stávají se pány. Nížinný
clovek neobtežuje príliš asociacního centra mozkového, po
nevadž ho príroda k tomu ani príliš nenutí, a v záplave smy

slových dojmu a kypícího života nemá na to ani príliš kdy.
\'še sklouzá pouze bežnc po povrchu, nezabývajíc se jádrem,
vše se vybíjí a vyžívá ve forme, která v nížine slaví triumfy.
". Ížinný clovek, zhýckaný prírodou, ztrácí individuelní vyhra
není, slévaje se v jednotnou masu nebo rozpadávaje se v jem
ný písek, který pak pouze energií zvencí držen jest pohro
made. Když tlak povolí, rozpadává se opet v jednotlivé sku
pinky, nikdy ne však v individua, ponevadž jako jedinec jest
již nemožný. Duše jeho jest rozbredlá jako príroda kolem
ncho. Smysl pro porádek a pro organisaci následkem oslabení
asociacního centra 'mozkového a následkem své pískovité po
yahy ncmá. Protc! není také zpttsobilým ke stavbe státu. Orga
nisaci, kterou snad vytvorí, nedrží vnitrní síla, nýbrž musí být
držena pohromade jakoukoli sílou zvencí (despocie, tyranie,
diktatura a p.). Naproti tomu organisace lidí horských jest
vlastnc stavbou kamennou, pri níž jednotlivce jest skutecným
kvádrcm. Vše drží pohromade svoj í vlastní silou. Organisace
však lidí nÍži"nýeh jest stavbou z písku, který musí býti vpra·
ven do tcsnících forem, aby vubec mohl býti stavbou. Prask
J~c-li forma, rozpadá se vše opet v hromadu. Nížinný clo
v(;k má též prirozene vetší prilnavost spolecenskou než clo
vek horský, který jest chladnejší a uzavrenejší. Jese to s sebou
také více približuj Ící teplé podnebí nížinné a studenejší, více
oddclující charakter hor. Dalším dusledkem jest uhlazenost,

spolecenská konvencnost až cirý forn·,alismus. V nížine clovck
dokoncuje svuj vývoj, proto tolik prázdných slupek bez jader
možno nalézti v nížinc, které parasitstvím udržují se pri ži

vote. V nížinc, kde clovek všechnu spásu ceká zvencí, nemaje
dosti odvahy "poléhati individualisticky na sebe, a oddávaje
se osudu anebo nanejvýše utíkaje se ke lsti, v té nížine práce
ncní již rozkoší jako u lidí horských. ale nutným zlem, jcž
ztrpcuje život. Príživnictví všeho dl'uhu stává se rozšírenou
formou života. Vždy( príroda je sama tomu ucí. Bezideovost,
bezzásadovost, neopravdovost jsou nutné dusledky nížinné ma
látnosti a zhýckanosti, Di'lsledkctll -zvýšené citlivosti a cito
vosti na úkor jiných schopností vytvárejí se z nížinných lidí
bytosti nanejvýš jemnc esteticky zabžené s bohatým umc
leckým nadáním. Jest to zcela prirozeno. Vždyf v nížinc clo
vck se úplne vyžívá, dovršuje svoje dílo, a vrcholem lidského
snažení nemuže býti nic jiného, než krása, af pri kráse formy
nebo kráse myšlenky. Clovck horský a clovck nížinný se vzá
jemnc dopliíují, stojíce na dvou protivných pólech lidského
vývoje. Clovck horský, pln svcží cnergie, jcst na pocátku vý

voje, cekaje na príležitost, jak by ene.-gii svou promenil v kul
turní statky. Spoušti se do nížiny a uvolnenou energii dává
k disposici práve k vytvorení tcchto hodnot. Splniv takto svoje
poslání, stúvá se clovekem nížinným, který bud odumírá nebo
n[lvratem do hor prodclává tentýž proces znova. Lidé ní

žinní prožívaj í tedy poslední fúse vývoje, jsou jaksi dovršením
lidského snažení a touhy. Nížina jest rumištem lidských kultur,

jcst místem, kdc z rozkládajícího se lidstva vylupuje se plod
lidské kultury, jehož jádro, padnollc do príhodné plIdy cerstvé,
vzri'lstá v nový strom kulturní. V horách vyverají praménky
zdravé, dravé energie lidské a slévají se do nížiny jako do
svého more, jež jej ej ich cílem. Jedine tam možno ocekávati
kulturní zárení, kde muže nastati toto proudení lidské energie.
Obojího jest stejnc potrebí k zdárnému vývoji jednotlivých

lidských skupin, jak hor tak nížin. Má-li nekterý národ pouze
hory, odtéká jeho lidská energie do nížiny cizÍ. (Svýcary.)
Má-li pouze nížiny, živorí malátnc, jsa odkázán na prítok cizí
horské energie. (Rusko, :YIacTarsko, cástecne i Polsko.)

IV.

vývoj lidstva deje se z hor do ntZ1l1, od severu k jihu, tedy
od míst veEího prírodního odporu k místum se snažším život

ním zápasem, kde velká cást nahromadené energie horské muže
O):t uvolneno k vytvorcní konecných plodi'l lidských, lidské kul
tu!"y. Nížina jest tedy jakýsi kadlub, v. nemž slévaj í se všecky
kulturoplodné prvky a síly k vytvorení onoho nejvyššího, co
lidstvo muže a cemu ríkáme kultura. A prvky a síly ty dodá

v"ji okolní horstva, která af již pouzc z mechanických prícin
ci z neznámých ještc prícin jiných, jsou onim zdrojem lidské
energie, jež v nížil,e se uvolnuje a pretvárí v kulturní statky.

Ye1chorstvo himalajské, nejvyšší horstvo sveta, jež vychrli1c
na Asii a na Evropu neprehledné, milionové zástupy lidstva

s príslovecnou asiatskou prudkostí a divokostí, t. j. s tak pre
kypující náplní energetickou, muže býti považováno za nejvy
datncjší a nejdi'lležltejší prameništc lidské energie na konti·
nentc euroasijském v posledních tisíciletích. Vždyf celé témcr
z:Jámé dejiny tyjí z této zásoby od Babylonanu, Cíiíanu až po

dnešní doby. Pro Evropu má lokálnejší význam ješte polo
ostrov skandínavský, trochu Stredohorí Nemecko-ceské, Alpy
pro doplnování nížíny hornoitalské, Pyreneje pro napájcní níži
ny aragonské a Karpaty pro zavlažování nížin podunajských.

Z nížin nejzpLlsobilejší ke kulturnímu vyzarování jsou nížiny
poblíž. more s pravideln)'m kolobehem vzduchovým a vodním.

Jest to v prvé rade nížina francouzská, která svým soustre
dením v parížském centru jest uvádena za vzor. Stredohorí
ft-ant'Ollzské s nížinou 1~h6nskou vystupuje však v dejinách prc:;

to jako sepáralita, odluGující se od parížského centn (Burgund·
sko, Provence).

Aa poloostrove ]'yrenejském vystupuje do popredí nížina reky

"[bro, která vyt\'áH centrum nebezpecne konkurující s malát
ným odumírajícím vnitrozemským KastilskellJ. Nížiny rek
Quadalquivir a Tajo mají též za sebou svoji historii. Ovšem
energie visigotských Gennáni't již jest strávena a zprahlý polo
ostrov ceká na novou záplavu.

Ideální posice nížiny Lombardské .osvcdcila se v dejinách již
nckolikráte. A dnes vlastnc jest basí celého italského království.
Lombardský Piemont sjcdnocuje ltalii, Lombardie pracuje za
ostatní V'Jpráhlý poloostrov.

Jdeme-li dále na sever pres Alpy, tu narážíme na významnou

nížinu rýnskou zachycující energii jednak z Alp, jednak z ne
meckého Predhorí prýštící. Do velké nížiny nemecké s berlín
ským centrem dodává energii jednak Stredohorí ceskoslovenské,
jednak chladnejší Pobaltí. Tak ideálního koncentrování, jakého
docílila Paríž, nemi'lže Berlín tak snadno dosáhnouti, ponevadž
Kcmeck~ Stredohorí drobí zemi na celou radu uzavrených
okresi't a oddcluje severní Ncmecko od jižního, vytvárejíc
tak odveký kontrast pruskobavorský, stupnovaný zvlášte na
pctím severo-jižním.

Velkou nížinu ruskou stíhá ten tragický osud, že nemá dosta

tecne horstev k zavedení onoho prirozeného proudení, jež podle
našeho pojetí jest potrebí k vytvorení kulturního ohniska. Pri
cházejí v úvahu pouze Dral s Kavkazem, ponevadž vypnulina
s1redoruská a volžská maj í pouze charakter náhorní roviny bez
i"ádnébo spádu. Pohorí J aila na Krimu má pouze lokální vý
znam. Fakt tento, byt smutne tragický, zi'tstává hrozným otaz
níkem budoucnosti ruského národa. Dejiny Ruska nebyly dosud
nicím jiným než výmluvnými doklady naší theorie. Rusové,
r:8rod nížinný, nejsou zpúsobilí k vyššímu organickému rustu,
k vytvoi'ení organismu tretího stupne, organismu státního.
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Rusové, tot nížinný písek, který pouze za pomoci svírajících
forem muže vytvoriti vyšší stavbu, vyšší jednotku. Když tlak
fo,my pomíjí, rozsype se opet v nepravidelné hromádky. Ruský
clovck, jako kaid}' nížinný clovek, jest prirozeným anarchiston.
Anarchistický odpor vuci jakémukoliv organisacnímu tlaku od
povídá presne našemu pojetí nížinného pískového cloveka. Ru
sové jako typ nížinného cloveka, potrebují nutne ke své exi ..
stenci doplnení clovekem horským. Nemají-li sami svých hor

ských lidí, musí pripustiti pronikání živlu cizích. J ednou j~ou
to Normané, po druhé Tatari, po tretí baltští Nemci, po ctvrté
židé a ríšští Nemci, kterí tvorí kostru ruskému státu. Rusové
sami jsou príliš nížinne mekcí a sypcí, než aby mohli sloužiti
za pevnou basi pro stavbu ruského organismu. Rusko musí za
stati mekkýšem, nemajíc neprízní prírodní možnosti povz:lésti
se samo svojí vlastní silou k v)~šímu dokonalejšímu kmel1i
(,bratlovcímu. Pouze posun sociální muže trochu vzpružiti a
osvežiti organism ruský. S energií takto získanou se však
t:1íouho nevystací, takže príslovecná ruská pasivnost ztlstane
i nadále prízral:em, ploužícím se na<;l rozbredlými a nedohled

fi)'mi plánemi ruským i. *)

Tuto kletbu výhradne níi:inného charakteru prinesli si
i ostatní Slované do svých nových sídel na západe a na jihu
Evropy. Zde však naráželi na tvrdé horské národy germánské
neb turecké a rozráželi si svoje mekké lebky v nerovném boji
pocátecním. Po ztrátách prímo katastrofálních ztvrdla konecne
i jejich kostra a životem v horských krajinách zocelila jejich
povaha. Míšením s horskou krví neprátelskou dopli'tovali a pre
tyorovali pomalu i svuj nížinný charakter. Stávali se z nich
znenáhla lidé horští, schopní nyní pravidelného vývoje.

Do strední Evropy pocínají pronikati Slované pocátkem S.
století. Z Povislí postupují na západ a na jih. Zaplnují nížiny
v zemÍCh sudetských a v Podunají. Znenáhla prosakují až na
jih Evropy, až do samého Peloponnesu. Nejlepší podmínky
k svému vývoji nalézají v Podunají (ríše Sarnova, Pannonie,
riše Velkomoravská) a byvše odsud Madary vtlaceni do hOl"
(Karpaty, Alpy), pocínají se rozvíjet v kotline Sudetské :l
balkánských nížinách pridunajských (Chorvatsko, Srbsko).

Cechy jsou ideálním, do sebe uzavreným celkem geografi
ckým, který svojí soustredností podobá se Francii. Tato štastná
posice geografická jest jedine prícinou, že nížinný živel slovan
ský udržel se zde v mori okolního Nemectva a že behem sto_

letí pronikáním vÍCe do hor' mohl SVtlj nížinný charakter pri
zpusobiti horskému charakteru nemeckému a tak ujlti osudu
Slovanu polabských. První takový morný projev horské ne
spoutané sily ceské jest jihoceské husitstvÍ, Ackoliv v jižnÍCh
Cechách v Ceskomoravské Vysocine, v horách Orlických a Kar
patech má živel ceský již jakási pramenište horské síly, která
ovšem nesmí se príšte provalovat do nížiny v cholerických ele
mentárních nicivých výbuších husitské záplavy, nýbrž v pravi
delném a stálém kolobehu prirozeného, klidného doplnování,
prece okrajová nejduležitejši horstva jsou stále ceským živlem
opomíjena. V tom jest naše slabost v Cechách a zvlášte n'l

Morave, že nemáme svého vlastního horstva, jež by dodávalo
do nížiny silného horského cloveka. Nejmarkantneji se jeví
tento náš nedostatek na Morave. Sever Moravy a rozsáhlé
okresy na Ceskomoravské Vysocine jsou nemecké. Nížiny jsou

*) Bylo mi mými práteli namítáno, že prece Rusové i Poláci
m,.jí celou radu význacných silných osobností, jejichž díla
prešla v majetek celého kulturního sveta. Ano, ale nesmíme
zapomenout, že vetšina tcchto silných jednotlivetl netvorila
svoje dílo v Rusku, nýbrž za hranicemi, povctšinou v Paríii
nebo ve Svýcarech, což podpírá opet jenom moj i teorii. Francie
a Svýcary byly vlastne druhou vlastí Rusu a Poláku. Ve Svý
carech a ve Francii organisovaly se témer všechny revoluce
polské i ruské, odtud zaznívala nejbojovnejší hesla revolucnÍ.
z<)tím"l;o Polsko a Rusko potácelo se v pasivní malátnosti.

však prevážne osazeny nížinnými Cechy (resp. Moravany, jak

·si ríkají), kterí zde z nedostatku ?eského horského doplnení
živorí. Potvrzuje až príliš výmluvne naši theorii, když pripo
meneme, že témer všecka mesta a nížiny pomoravské, ac

vpravde úplne ceské, byla pred válkou úplne v rukou neme
ck)'ch, v rukou nepatrné nemecké kolonie, lidí to veskrze ze
5everomoravských hor prišlých. (Úplná analogie s pomery rus
kými, kde milionový národ dal se 'Idrninistrovat tlupou norman
ských nájezdníktt ze skandinavského 5everll.) Stacil jeden den
politického prevratu, aby všechna tato mesta rázem úplne se
poceštila. Zde se nejvýmluvneji projevil nížinný clovek, zde
možno jeho charakter nejúspešneji studovati. Ackoliv utápí se
zde lidé v poverecné stredoveké temnote, prece jižní Morava
jest baštou komunismu. - N:l Slovensku je zcela opacný po
~e'r než v zemích ceských. Vpádem madar~kým pred 1000 lety
byli podunajští Slované zatlaceni do okolních hor, do Alp, d,)

Karpat a do jižního Krasu. Alpští Slované (dnešní Slovinci)
težko vzdorovali horské síle nemecké. Karp<ltští Slované byli
štastnejšÍ, Nenarazivše na žádného tvrdšího protivníka, konser
vovali zde svoje slovanství, prijímajíce aspon cástecne horský
charakter. Madarská, nížinou oslabená krev osvežovala se hor

skou energií slovenskou a sedmihradskou. Dnes, kdy veškerý
prítok této zdravé horské síly byl se všech stran podvázán,
stává se Madarsko státem ryze nížinným se všemi toho du
sledky. _ Slované jižní neustálými zápasy s Tllrky a pobytem
v horách nové své vlasti ztužili též svoji mekkou slovanskou
kostru. Mezirící drávo-sávské zdá se být predurceno k tomu,
státi se jugoslavskou Lombardií, ohništem jihoslovanské kul
tury. Nevýhodou ovšem jest otevrení vuci Madarsku, což ne
znamená ani tak velké nebezpecí pro Jugoslavii jako pro Ma
darsko. - Ze SlovanÍí prestávají být tedy národem výlucne
nížinným Cechoslováci a Jihoslované (nepovažujeme-li Bulhary
za ryzí puvodní Slovany). Poláci sice získáním Halice nemusí
též býti považováni za národ úplne nížinný, ale v pomeru

k ostatní zemi jest tato horská plocha minimální, takže není
neoprávnena obava, že nestací na nasycení celé zeme. Rusko
vychází z tohoto nového pojetí dejinného stejne beznadejne,
zvlášte když nyní ndcennejši cásti ríše se oddelují k samo
statné existenci. Ztráta poba1tských provincií a Kavkazu situaci
národa ruského ješte více zhoršuje, nebot provincie tyto do
dávaly nejlepší a nejsympatictejší lidi pro administrativu Ruska.

Resumuji: Nejzákladnejší snahou každé organické bunky

jest rust a prospívat, t. j. disponovat co nejvíce energií. Toutéž
snahou hnán jest bunecný stát: clovek, toutéž snahou hnány
jsou celé lidské skupiny, jakkoliv organisované. To žene je
k vyhledávání stále menšího odporu, aby jim k disposici Zll
stalo energie co nejvíce. Toho se nejúcinneji dosahuje blHT
posunutím z hor do nížiny nebo ze severu k jihu. Energie tak
uvolnená slouží pak k vytvorení statku kulturních, vrcholných

produktu lidských. Dejiny lidstva jsou tedy dejinami techto
posunu. Kulturní ohnište pak zazárí jenom v tech nížinách
nejjasneji, kam svažují se všechna okolní horstva, dodávajíce
sem všechnu svou energii. POllze onen národ mLlže být doko
nalým národem ku1turotvorným, jenž má oba tyto základní

cinitele: hory s l1Ižinami. Hory a nížiny jsou jako dva p6ly,
mezi nimiž se pohybuje život lidstva. Clovek horský a clovek
Jlížinný jsou dV:l extrémy. mezi nimiž se pohybuje charakter
cloveka. Národu ceskému jest potrebí více lidí horských a tudíž
té~ké vÍCe hor. V tom je naše záchrana a miše zaj ištení do
budoucna. Musíme prestat býti výhradne národem nížinným,
musíme vytvorit nový typ Slovanstva, Slovanstva tvrdého,
horského. Tím zachráníme sebe, tím prospejeme také svým
slovanským bratrím, tím získáme sympatie Slovanstva i mezi

národy ryze horskými, hlavne Anglicany a prekleneme aspon
trochu propast mczi evropským západem a východem.
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Politika

Proc nejsem komunistou?
(Anketa.)

Richard Weiner:

Složil jsem si slib, že odpovím co nejstrucneji, ale
tu také už jsem si uvedomil, že formulace otázky je
tomu velkou závadou, protože žádá 'Odpovedi motivu
vané a nikoliv - jak to u anket obycejne bývá --
pouhého resumé 'Osobní situace v11ci pol'0ženému pro
blému. N uže, mám strach, ž,e by se mi motivovaná
odpoved zapredla prespríliš. Uchýlil jsem se pr'0to
k stylistickému úskoku, jenž mi snad bude prominut.
Budete za tO' 'Odmeneni necím, co není k zah'0zení:
strucn.ostí. Nenapíši, proc komunistou nejsem, nýbrž
kdy se jím stanu.

Stanu se komunistou, až mi nekdo povolaný ukáže,
že ani vc'ely a mravenci v komunistických kolektivi
tách vždy nežili a že, dospeli-li k nim, dospeli k nim
revulucí ci, chcete-li, evolucí, to jest v obou prípadech
aktem volním a nikoliv puzeni temnými nám prícinami
fysiologickÝmi a anatomickými, jejichž imperativního
nátlaku individua druhu clovek v historických dobách
nikdy nepocitovala. Lidský sklon ke komunismu, skl'0n
instinktivní, neuplatn'0val se u cloveka nikdy v okruhu
presahujícím rodinu, t. j. p o k l' e ven s t v.o, ale i tu
je na snade otázka, není-li to, ca nazÝváme citem ro
dinnÝm pouhým atavismem z primitivních dob, kdy
solidarita rodinná byla cakou obrany v zápase jedincll.
Jest jista, že cit rodinnÝ a solidarita rodinná jsou
v úpadku. A jsou v úpadku proto, že s postupující
civilisací a mašinismem se položení isolovaného v boji
o existenci stalo snažším, ci aspon méne expono
vaným.

V Cíne, pokud žila životem exklusivním, to jest
pokud nemela žádných styku s civilisací západní, ne
byl spolecenskou bU11kuu jedinec, n),brž r.odina, v níž
jedinec mizel. Všechno cínské zrízení lze svésti na
zrízení rodinné. Spolecenský a státní individualismus
cínský je v pocátcích. Není náhodou. že pocátky ony
spadají v jedno s vnikáním západních civilisací, je
jichž vývaj utvrzuje spíše domnenku, že lidská po
vaha má k individualismu vetší sklun než ke komu
nismu. ProtO' také vedí ruští bolševici velmi dobre
co ciní, dávají-Ii své cínské propao-ande formu boje
pr.oti cizák11m. Jeji,ch cílem není nic jiného, než pri
meti Cínu k nové exklusivite, která je lehcí živno,1
pudau pro k'0munismus než Cína korumpovaná civili
sací západní. Stará exklusivní Cína poznala ostatne
komunistické experimenty ve velkém rozsahu. Poznala
je, protože byla zbud'0vána na zrízení okopírovaném
presne na rodine.

Budu tedy kumunistou, až me kdo povolaný pre
svedcí - ci zkrátka: až bud u presvedcen - že pre
chod oel individualistického instinktu ke komunisti
ckému je možný také jinak, než chmurnÝm a trval}'m
terorem. Pak uverím, že úžasný úpadek výkonnosti.
konstatovaný v sovetském Rusku, jest pouhau náho
dou a nikoliv prir'0zeným následkem prabytnosti ono
ho prechválenéh'0 druhu zvaného »clovek«, jenž kaná
jen tehdy užitecne funkci kolecka hodinovélJo stroje,
kyne-li mu nadeje, že jeho výkonnost, zdatnost a dú
mysl uciní ho kaleckem nejen užitecným, nýbrž také
a hlavne uspokojeným ve všech onech prirozených

skla nech Imaterielhích a mravních, jež komunismus
prohibuje. - Ostatne, kam až by byl dospel onen kon
stat'0vaný úpadek výkonnosti v savetském Rusku, ne
býti sebezáchovného pudu individuí, 'Odsouzených
k neravnému zápasu s akolním svetem, jenž, vzhlé
dem k modemí civilisaci, jíž se komunisté nechtejí
vzdáti, je spolecensky I é p e urganisován než dnešní
Rusko? Proto také vládcové Ruska, kterí žijí v ilusi
ci ji udržují, jakoby totiž komunismus byl slucitel1J~1
s moderní civilisací (jejíž znak jest nad výr a baJ,
byly volky nevolky privedeni k zotrocení delník;.
(Máme ovšem na mysli delníky netolika manuelní,
n)lbrž všechny lidi pracující a tvarící.) Budu komu
nistuu, až komunisté nabudou odvahy ríci, že se ko
munismus nesnáší s nárocností lidstva »zhýckaného/(
civilisací, nýbrž že vede 'Osudne ke spalecnosti primi
tivní, kde jedinec je možný, pr'0tože v ní jediné pud
sebezáchovy stací na udržení oné minimální výkon
nosti prumyslové. k níž je cl'0vek ochoten, není-Ii ani
nátlaku (t. j. je-li plná osabní svoboda), al1i vyhlídek
na vyšinutí se, to znamená na m'0žnost ovládnauti
méne zdatné.

Nyní však prece jen odpovím, proc nejsem komu
nistuu; komunistou tretí internacionály. Pr.oto, že
muže jím býti patrne jen tvor, který má sdostatek oné
truchle zavilé domýšlivosti, že nevidí šeredné hruzy,
jež ciší ze sl'0V takového Stalina ci Zinoveva, když
praví: »V propagande protinábaženské musíme býti
'0patrni.« Opatrný Antikrist není toliko šerednejší
Antikrista »neopatrného«, n},brž záraven také ubohým
zmetkem.

K. T ..·

K cemu jsou politické strany?
Mluvíme-li o amezení v politických stranách, ne

máme na zreteli zmenšení jejich poctu. Jiste je práním
rrJ"nohýJch,aby schema našich politických stran bylo
zjednodušeno. Prozatím zdá se, že vývoj v našem stra
nictví nesmeruje k syn thesi, ale ješte k da'l'šímu tríštení.
Jest to nutn)lm v}'sledkem toha, že naše politické strany
neodpovídají dnešním pOmerL1111,a v tríštení našich
stranick)cch útvaru jeví se snaha, aby stranické naše
formace byly pr'izpL1sobeny novým, pová;[ecn}'m po
merum.

Mluviti a restrinkci v politických stranách znamená
uvažovati, zda politické strany naše nemají v našem
verejném a státním živote vliv a místa vetší, než jim
patrí. Celné postavení stran v parlamentním živote je
samozrejmé. Parlamentní systém podminuje exis,tenci
politickýJch stran a je dán, nesen jejich existencí. Strany
jsou sociální nutností maderní spolecnosti. Tím není re
ceno, že jest nutností vše to, 'Co na s,ebe strhly. Práve
tak jako ,otázka úcelné státní správy vede k tomu, a
chom zjištoval,i, zda na sebe státní správa neprevzala
více úkalu, než které jí prísluší a které je s to pro,,";';
deti. práve tak je nutna uvažovati o tom, zda naše po
litické strany nejsou silnejšími formacemi, než je po
trebí. Byla již svého casu poukázána na tO',kolik zby
tecných úloh bere na sebe politická strana, jaké pdk
musí vydržovati nákladné aparáty organisacní a ti
skové. Ze skravných prostredkt\ z príspevkL1 stranic
k)rch. tyto v)ldaje na sekretariáty, stranické lis,ty nelze
hraditi. Proto každá strana hledá prostredky jinde,
a ponevadž zájem stranický je zájmem pro straníka
posvátným, zapomíná se casta, že se pri tam sahá do
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kapes druhého. Politické strany strhly na sebe faktickou
moc, a taková instituce, která má silnou moc, která
mLlže v drobném živote vynucovati koncese, skrývá
v sobe vážné nebezpecí. že této možnosti využijí jed
notlivci, kterí za temi úcdy do strany prišli. Pri tom
nutno uvážiti, že toto nebezpecí je tím vetší, že vnitrní
cinnost strany zahaluje se do velkého tajemství, za
krytého peclive pred ocima verejnosti; není zde ~on
troly verejné. Tyto koncese muže si strana tím lépe
vynucovati, ponevadž není v našem živote autorit mimo
politické strany, které by mohly být korektivem tohoto
nezdravého zjevu stra'nického. IParlament není poli
tickou bytostí, která by žila vlastním, svébytným živo
tem, n~'brž je jenom výrazem a odleskem stran. Po
dobne vláda netvorí organismus" který, opíraje se o ur
citou tradici. mohl by v urcitých vecech jednati ini
ciativne. zasáhnouti kriticky do stranického života.

Cím méne je opravdové tradice politického zájmu,
tím vetší péci musí venovati politické strany tomu, aby
udržely si ve svém okruhu volice, straníky, aby si
udržely vliv i mezi vrstvami indiferentními. Je málo
tech, které 5'trana pritahuje 'Sv~Tmprogramem. Ostatní
prevážnou vetšinu nutno získati vším. co ji zajímá.
Tednoho zajímá dobrá soudní sín v liste, a proto musí
h),ti v liste strany dobrá soudní sín. Jiné si udržuje
strana drobnÝmi službickami. za kterými obcházejí
poslanci a senátori. za které intervenují sekretariáty
atd. Jiné vrstvy udržuje si strana tím, že pro ne zrizuje
organisace. kde mohou vyvíjeti a vybíjeti svoje snahy
spolkové. Cím méne strana poutá své prívržence silou
svého programu. tím více musí je hledati a udržovati
na místech, které nemají se stranou niceho spolecného.
Proto dnes v politických stranách máme divadelní
kroužky, máme stranické skauty, družiny krojovaných
dívek atd. atd. Takovýto šird<ý aparát vyžaduje pe
nez. které nelze uhraditi z malých príspevku. Proto
strana hledá prostredky jinde nebo snaží se, aby vlivem
v hospodárských podnicích nebo i prímým hospodár
ským podnikáním získala si prostredky financní. Dnes
prDblém politického stranictví je problém financních
prostredku. Jestliže 'dosud selhaly všechny pokusy
o vnitrní seskupení ve stranách, není to pouze proto,
že tyto pokusy neznamenaly novou orientaci. nýbrž
také proto, že 'dnes smer, ideovÝ proud, težko muže pra
'covati proti politick~'m stranám, ponevadž politické
strany jsou dnes formace stabilní ne sV~Tmfo n dem
du šev '11 í m, ale 'Sv~'m fondem hospodárským, fi
nancním, svými vztahy, kterými udržují velké množ
ství lidí v závislosti na tom ci onom kursu politické
stran)'. Jakou rolli hrají financní prostredky ve stra
nicko-politidém živote. je videt z akce Práškovy. Málo
kdo soudí. že by Prášek byl s to predstavovati konser
vativní smer, ale mnoh~Tpoukazuje na jednu vec: Prá
šek má peníze.

Proto, aby politické strany udržely ve svém okruhu
straníky, musí vyvíjeti cinnost, která neprýští z jejich
programového smeru, ale cinnost - rekli bychom 
prenesenou, neustálé službickování skupinám, skupin
kám i jednotlivým lidem. Tím se aparát stává nepre
1J!edn~', tím zároveií. jednotlivci poznávají. jaký vliv má
strana. a mnohdy a u nás nezrídka použijí této faktické
moci strany k svému osobnímu prospechu. Nedávno za
znamenaly l,isty zprávu, že jeden delnický clen ve vláde
lVI acdonaldove vrátil se k svému puvodnímu povolání
do dolLl. To je rys anglický. Padlo u nás slovo o politice
z profese. Nelze se staveti proti honorování verejné

cinnosti, verejných funkcí. ebylo by demokratické,
aby cinnost verejná byla prenechána pouze zámožným
vrstvám. Demokracie nevylucuje politiku z profese. De
mokracii je potrebí odborníku. Odborníkem v politice
muže se státi u nás mnohý jedine za cenu toho, že se
vzdá soukromého povolání. Zdurazníme-l:i tuto možnost
politiky z profese, musíme zdL!razniti stejne, aby tito
politikové z prof.ese byli politiky-odborníky, aby se ne
drželi v politickém živote jenom setrvacností, nezíská
vajíce nových fondu duševních.

Politická strana u nás stala se organisací samoúcel
nou, která hledá úcel sama v sobe. Ponevadž je to ano
malie, ponevadž úcelem strany nemltže býti samoúcel
nost její, snaží se naše strany tento stav udržeti tím,
že rozširují svoje državy, SVL!jvliv za každou cenu.
Bylo by dobre pomýš\.eti na demobilisaci techto stra
nických sil; predpokladem úcelné reformy státní správy
je vymezení úkolu státní správy. Bylo by dobre revido
vati, zda politické strany konají dobre svoji sociální
funkci, zda jejich organisacní aparát je k tomu UZPL!SO
ben, zda proste strany vyhovují svému úcelu a zda
zbytecne nepropadají samoúcelnosti proto, že nejsou
plne s to plniti svoji vlastní sociální funkci. t. j. uplat
novati vuli volicstva v parlamentním režimu.

Poznáme pak, že bylo by možno zjednodušení stra
nického žlivota uvnitr politick~Tch !Stran a tím více
mohly by se strany venovati svému vlastnímu úcelu.
Dosud se více akoentoval pro tý vliv, politická moc a
potlacoval se politický moment výchovný. Kdyby poli
tické strany venovaly se svému úkolu. mohly by
zjednodušiti, zmenšiti i své náklady hospodárské, mohly
by se zúžiti na pole své vlastní cinnosti a provádeti ji
potom lépe než dosud. To je problém restrinkce v po
litických stranách.

Národní hospodár

John B~tll:

o sláve bankérské,

Kdo za poslední'ch deset let se nestal 'Slavným »sil
ným jedincem«, sotva už jím bude. To byla jejich doba.
Nejdríve generálové, pak dodavatelé a naposled bankéri.
Cím více zákonL!. omezujících pl:ebejce a rdousících
chudé, tím více silný-ch. kterí je rozráželi. Nebot i li nás
platí staré Ta<:itovo: »Rímané mají mnoho zákonLl, ale
Germáni mají dobré mravy«. Mnoho bezpecnostních
opatrení a zákazu je príznakem nezdravých pomeru a
všeobecného zhoršení morálky. Ale na chytrost lidskou
nebylo dosud zákona - vždyf zákony s'e osvedcují jen
pro prumerné lidi - proto tak ohromne roste od po
cátku války propast mezi silnými, kterí kruh zákonL!
rozrazili (stát to musel trpet, nebot byl sllabší než oni)
a slabými, které primáckly zákony a ješte více bída
státu a težká bota silných k zemi. Tak vyrostli Stinnes,
Bosel, Castiglioni a mnozí jiní. Nemeli 111stite1ll,pro
tože nebylo zákonu, které by se opíraly o spravedlnost
a dobré mravy.

Praha byla pred válkou zapomenutou a schválne za
pominanou ceskou vesnickou a po válce je na sveto-
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vém foru jen o málo více. Vysoká finance ji skoro ne
zná. Nemela nikdy prímého spojení se svetem a teprve
si je namáhave dobývá. Když Belgie, Holandsko, ŠV)"
cary, Dánsko potrebují pujcky, mohou je dostati ihned,
nebot N. York a Londýn mají denne úplný oboz o je
jich hospodárské i politické situaci; k nám všaK je treba
dríve poslat duverníky vysoké finance. aby naše po
mery studovali. Proto z menšího prostredi vyrostli
i menší bursiáni, spekulanti a bankéri než ve Vídni,
v Berlíne a dále na zapade. Toho, že opravdu jsme
byli quantité négligeable, je neklamnÝm znamením ta
okolnost, že naše vedoucí banky a bankérské firmy
nejsou židovské a že nemáme bursiána-žida, jenž by by)
obdobou Castiglioniho a soudruhtl, ackoli mají židé
na burse vetšinu. Je to však jen taková »havet židovská,
kterou patrí vykopnout«, jak ríkával Bedrich Fuchs,
dokud neztratil nervy a humor a když kupoval od do
terných Robitschku Alpinku.

Praotcové bankértl a bursiánu, penezomenci, byli
dlouho v opovržení, které jejich synové se sebe setrásli
teprve nedávno, když touha po zlate a penezích stala se
tak naléhavou a všeobecnou, že potlacila 'staré nedbalé
zásady aristokratické. Dnes je to remeslo jako každé
jiné a clánek v težkém retezu hospodárského dení. Co
u jiného je hazardní hrou, mrháním jmení a pochyb
ným jednáním, je zde živností, a mnoho v)'tek by sved
cilo jen o tom, že jsme tento nový cech ješte nestrá
vili. Bylo by zbytecné horšit se, je lépe vzíti figuru
a podívat se na ni lidskýma ocima.

Bankér Bedrich F li C h s byl pánem pražské bursy
a, mají-Ii bursiáni srdce, i jejich miláckem. Jeho sláva
a pád nejsou tak veliké jako Castiglioniho, ale je v nich
nám neco bližšího a vina zde je osudovejŠí.

Stará Praha znala malého bankére Fuchse jako
všechny své 'Sousedy. Vedela, že se težce probíjel jako
komí, ale touha po moci že ho privedl1a z chudého do
mova na Smíchove do proslulé bankérské firmy Seli
govy. Až do války byl bezvýznamným zástupcem ne
který'ch vídenských a berlínských závodu. Teprve vlna
války a prevratu jej vynesla. Ve válce se stal duver
níkem Pražské úverní banky a zvlášte vrchního reditele
Tumy a pak i Ceské agrární banky a jejího vrchního
reditel~ Svobody. Jako starý S 01<'01 byl orientován
ostre nacionálne a angažoval ke konci války svou klien
telu vesmes v ceských papírech. Tato prozíravost pri
nesla mu nejen první velké zisky, ale i jméno. Jako fi
nancníka národne spolehlivého použil jej první mi
nistr financí Dr. Rašín pri mnohých financních jed
náních a úkolech. Zhostil se jich obratne a jeho sláva
kvapem rostla. Jeho ctižádost brzy presahovala Prahu
i hranice republiky. Jeho výbojným plánum i povaze
byla však bližší Pragobanka než Živno a proto se této
a její politice odcizoval. Známá rivalita (spíše osobní)
mezi obema bankami tuto vzdálenost jen zvetšovala.
Bedrich Fuchs byl pánem bursy již pri inflacní hausse

1920, ale na podzim 1921 prišla první rána, která za
. dva roky byla pocátkem otresu. »Lidové N oviny« jej
obvinily z úcastenství na spekula'ci proti ceskoslovenské
korune za mobiI-isace proti Madarsku. Bankér Fuchs
žaloval a proces se táhl jako stín. Zatím stoupal na
žebrícku slávy. V arbitrážním obchode na Víddí vy
delal ohromné peníze. Bylo modou spekulovati s Bedri
chem Fuchsem a bylo nebezpecno jíti proti nemu. Jako
kulisier mel možnost prehlédnouti tvorení první'ch kur
su prímo u sensá},u, mel tak rozsáhlé spojení, že bez
pecne odhadoval' polici na burse a tvoril prímo náladu.
Každý chtel neco vycísti z jeho lhostejných ocí, ale oby
cejne marne. Nebyl nikdy sám, mel vždy mnoho prátel,
kterí ho potrebovali, ovšem jen pro sebe. Pripravil do
vedne pudu pro nové emisse papírtl Pragobanky, na
které však dnes mnozí, kterí spoléhali na jeho jméno,
vzpomínají s trpkostí a hnevem (Bulhari, Križík, Ko
línsk), petrolej, Náhražky a j.) a s ješte horšími ztrá
tami kapitálu. Šel expans'ivne do Vídne, Berl~na a
Paríže. Pracoval v nejužším styku s Castiglionim, je
muž pomohl ke vstupu do Ceské banky Union a sám
vstoupil do správní rady Depositní banky ve Vídni._
Spolu s Pragobankou, Ceskou agrární a Uni,on založil
v Berlíne Ceskos'lov,enskou bankovní Jednotu' a na pa
rížskou bursu zavedl akci,e Pragobanky a zároven se
súcastnil velké zhodnocovací haussy vídenské, jež byla
pocátkem kOnetl jeho slávy i celé Vídne. To bylu v léte
a na podzim 1923. Víden nechtela pochopit, že
mtlže žíti také z vlastní práce a ne jen z útisku (jako
kdysi) a z hlouposti (ja1<'opo prevratu) jiných. A proto
když po stabilisaci rakouské koruny v zárí 1922 ubyl
nejpusobivejší podnet pro bursovní obchody, totiž kle
sající kurs koruny, ale banky byly zarízeny na velké
obraty, prišla Víden se známou zhodnocovací haussou,
která však nevynesla tolik, aby udržela rozsáhlou spe
kulaci.

N a štestí mela spekulace ihned jiné tucné sousto:
francouzský frank. Fuchs byl tehd[l v Paríži a první
z Prahy pripravil si posice proti franku. Vše bylo vel
mi dobré. Byl spokojen a odejel na Rivieru. Zatím se
dokoncoval b r n e n s k Ý pro c e s. Bedrichu Fuch
sovi a soudruhum se nepodaril ani jedi·ný eWkaz pravdy
a Dr. Stránský a Dr. Šelepa vy,cházejí z procesu ví·
tezne a bankér Fuchs s težkou príhanou. Bylo zrejmo,
že mnoho lidí, zab)'vajících se spekulací, ztratilo ethické
nitky a že bahno, ve kterém se octli, je zardousí. -

Francie pracovala horecne pro svuj frank, ale vše
se zdálo marn)'m. U nás šlo celkem málo našich lidí
proti korune, ale v Paríži pocátkem brezna 1924 byla
již panika a každý utíkal od franku a kupoval dolary
a libry. Zkáza franku se zdála neodvratnou a nic tak
jistého jako zisk spekulace. Celkem se odhadoval'y
spekulacní položky na tricet miliard franku. Avšak
osmého brezna nabídl svou pomoc Morgan a veci mely
známý prudk)' spád: miliardové ztráty spekulace, sta
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sebevražd, pád vídei'íské Depositní banky, insolvenci
Castiglioniho a otres nervu bankére Fuchse. Když du
verníci Depositní banky prohlíželi závod Fuchsuv, ne
nalezli, jak oznámil nedávno »N. Wiener Journal«,
150.000 akcií Depositky, které meli míti v depositu jako
správní rada. Když bylo zle, chtel se zachrániti, ale
bylo pozde. Pak ihned zamítla vídenská bursovní ko
mora jeho žádost, kterou podal za svuj vídenský zá
vod, o vstup na vídenskou bursu a hned potom Cesko
slovenská bankovní Jednota jako komanditistka vypo
vedela firme svuj vklad dva miliony Kc. Bylo zrejmo,
že bankér Fuchs ztratil nejen slávu a vliv, nýbrž i pu
du pod nohama. Nyní odešel nadobro a s ním padá
i firma, kterou vedl tricet llet.

Dovedl nabýt, ale nedovedl udržet. Chyby hospo
dárské jsou težké, ale morální úhony ješte horší. Vždyt
bursa, bankérství a spekulace je velmi težké remeslo a
at je soudcem kdokoli, je vždy nepríjemno videt police
verso.

Zajímavo jest jen, že v zápase o bankovní politiku
vyhrála Živnobanka, že vetšina akcií Pragobanky utr
pela težké ztráty a dnes že Živnobanka vede pražskou
haussLl a Víden je jen závistivým divákem.

Trocký jako literární kritik.
Trocký vrátil se do. Moskvy ze svého letního pobytu na j ihu

s tlustou obálkou, plnou posudku o moderní ruské literature.

Muž jeho duševnÍ. energie sotv~ se mohl dotknouti podobného
tématu, aniž by z toho nevyšlo neco zajímavého.

Vzdálen netecnosti k umení, jak ,ji projevují mnozí z jeho

prátel, posuzuje Trocký nynejší casové umení jako poslední
zkušební kámen sociálního pokroku celé doby. Podle jeho
mínení teprve tehdy se promení nový smer, který nebyl jenom
malým rebelantským vírem, nýbrž znatelnou cástí svetového

dení, v mocný proud dejin, odpovídá-li mu obdobný smer
v umení. Trocký se domnívá: »úspešné vyrešení základních
problému, jako VÝživy, ošacení, otopu a samotného elemen
tárního vyucování (jež znamenalo velký sociální úspech), ne
bylo by plným vítezstvím nového socialistického principu v de
jinách; jenom pokrok ve vedeckém myšlení cel é hon á
l' o d a a vývoj nového umení by presvedcily, že síme zaseté
historií nejen dalo nový výhonek, nýbrž vyrazilo kvetem.
V tomto pojetí jest vývoj umení nejlepším merítkem vitality
a duležitosti doby.

Proto neocekává nás toto umení hned na úsvitu revoluce.

Kultura není první etapou blahobytu, nýbrž jeho konecným
výsledkem, a nové umení nemužeme ocekávati dríve, dokud
k moci práve postavená trída neukázala svou zdatnost vytvoriti
blahobyt hmotný. Ruská buržoasie k o run o val a své dílo
literaturou a to velmi rychle v oné dobe, kdy již byla bo
hatou. Naopak pri naší bíde a síabosti a nedostatku vzdelání

není proletariát schopen vytvoriti novou, t. j. socialistickou
kultUrU a literaturu. Tato muže býti snadneji vytvorena velko
rysými národohospodárskými methodami a kulturním vývojem.

Vmení potrebuje hospodárského blahobytu a prebytku. Napred
musí kamna v našich domácnostech více hráti, naše setrvac-

Literatura a

Art!mr Ransome:
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Umenl

níky se musí rychleji otáceti, tkalcovské clunky musí se hbi

teji kmitati a naše školy musí lépe pracovati.«
Trocký poukazuje na to, že vládnoucí trídy ovlivnovaly, jak

šly po sobe, ruskou literaturu; byly prícinou feudální a buržo
asní periody v ruské literature. »Nyní je buržoasie revoluci
odstranena a tak skutecnost vynucuje si prístup do literatury.
Literatura, která se vykrystalisovala kolem buržoasie, mizí. Co

ješte revoluci prežilo, hledá novou orientaci, a novým zdro
jem jest národ bez buržoasie.« Tím není receno, že již nové
umení máme, nýbrž jen tolik, že umení stejne jako revoluce
se nalézá v makave prechodné periode.

»Naše revoluce,« praví Trocký, »je sedlák, který se stal pro
letárem, který nyní, nesedlákem podepren, tomuto cestu ukazuje.
Naše umení je intelektuální kolísání mezi sedlákem a pr01etá
rem v organické nemožnosti se s jedním z obou ztotožniti; ve
strední poloze se svými vztahy pripojuje spíše k sedlákum.
Sedlákem nemuže být, ale umí selskou práci, dovede spravo
vati hospodárství, zatím co je revoluce n~myslitelná bez del
níka jako vudce. Naši spisovatelé a básníci techto vyslovenc
prechodných let se rozlišují zpusobem, jak se s temito proti
vami vyporádávají a zpusobem, kterým se snaží vyplniti delící
príkop: jeden mystikou, druhý romantikou, tretí obezrelým

vyhýbáním a ctvrt): konecne ohlušuj ícím rám,usem. Pri vší
této ruznosti method k odstranení rozporu nikdy se nemení
paradox: meštáckou spolecností zpi'tsobená isolace veškeré du

ševní práce (literaturu nevyjímajíc) od telesné práce stojí na
jedné strane a skutecnost, že je revoluce dílem lidí fysické
práce, stojí na strane druhé. Jedním z nejdi'lležitejších pro
blému revoluce je, jednou pro vždy odstranit prehradu mezi
obema pracovními ciniteli.« Teprve po odstranení této prepážk)'
prestane také platiti nesrovnalost, o níž Trocký mluví. Úspe
chem bude - míní Trocký - nové umení odlišné od ostatního

predcházejícího, protože bude vytvoreno spolecností, která ne
zná trídního boje.

Zrakem, zjasneným touto starou revolucionárskou nadejí,
vyniká Trocký nad všechny pochybné literární kritiky
vlastní strany, kterí se po pet let s lucernou v ruce p10uží, aby
hledali »proletárské umení«; tu tvrdí, že je našli, jinde zaha
zují zase každé umení, které se jim stále dere v cestu, s opod
statnením, že toto není »proletárské«. Trocký ríká jim krátce
a zretelne, že si pletou prostredek s úcelem.

»Rozdí1 mezi meštáckou kulturou a meštáckým umením na
jedné strane a proletárským umením na strane druhé je zá
kladním omylem. Proletárské umení nebude nikdy existovat
a proletárské panství je jen docasné a pouhým prechodem.
Historické pojetí a mravní opodstatnení revoluce leží ve faktu,
že jest to práve revoluce, která staví základy j e dno t n é,
trí dne n e l' o z v l' S t ven é spolecností pro budoucí pravou
lidskou kulturu.«

Trocký sám, nebo skoro sám, mezi všemi kritiky nejnovejší
ruské literatury prohlašuje, že tvrzení, zda je ci není umelecké
dílo revolucionárským, nezávisí nikterak na jeho sujetu. Kniha

za knihou, jež vychází z ruské tiskárny, je ostentativne vzta:
hována na život revoluce. O to Trockému nejde. Nepreje si
výstižných portrétu revoluce, nýbrž zduraznuje potrebu no
vého umení, které by bylo tak dalece nové _ ne z á v i s I é
n a s u jet u -, jako by bylo, vytvoreno lidmi nového druhu,

kterí by se jenom revolucí stali tím, cím jsou.

Trocký neocekává tedy nové umení v umeleckých obrazech

revoluce, nýbrž v dílech takových umelcu, j i c h ž v I a s t n í
ž i v o t n í n á z o r byl l' e vol u c í d i k t o v á n. »V tomto

umení nalezne revoluce své - dosud vyhranene trídní - vy
jádrení tak dalece, že prestane býti umelci cizí katastrofou.~

Ze sociálního víru se tak brzo nedostaneme. Desítky let boje
cekají Evropu a Ameriku. Nejenom naše unešní generace:,



Prftomnost22. ledna 1925.

uýbrž i príští budou úcastníky tohoto boje; postaví mu hrdiny
a prinesou obeti. Toto nové umení vyšle nové stráže. Bude
predevším neúprosné proti kúdému mysticismu, ai jasnému ci
obalenému v roušku romantismu, neboi hlavní idejí, z níž re
voluce vychází, jest: Clovek jako kolektivní osoba jest jediným
pánem a mistrem a jeho hranici je dlužno urcovati jenom
schopností spoutati prírodní síly a fich rádne využitkovati.
Toto umení bude neslucitelné s pesimismem, skepticismem ci
jakoukoliv jinou formou duševního soumraku. Bude realistické

a aktivistické, naplnené duchem cinorodého spolecenství a ne
zmernou tvurcí vírou v budoucnost.

I.-H. Rosny:

o rázu prítomné doby.
Od jeskynních dob hledel clovek oloupit cloveka o korist.

Dnes se zmenily životní podmínky; dnes se už nekrade týmž

zpusobem. Kultura dokonce jednu chvíli mohla poskytnout ilusi,
že se krade už pouze výjimecne. Ale ctyri válecná leta znicila
dílo celých staletí, a dnes probuzené, osvobozené primitivní
pudy nejeví, když byly setrásly své jho, žádné chuti, aby znovu

se daly ukovat k chomoutu. Ne že by lidé byli zkaženejší, než
v jiných dobách: byli Vždycky zkaženi. Cele válka jim pomohla
odhodit masku, a ti, velmi pocetní, které toto gesto skandálne
obohatilo, zdráhají se ovšem znamenite držet na úzde své

špinavé choutky, ukrotit trochu svoú chamtivost. Tím se,

myslím, dá vysvctlit, proc se naivním pozorovatelum jeví lidé
z r. 1922 horšími a mrzcími než lidé z 1880 nebo z 191.3. Nejsou
ani horší ani lepší. Žili pouze po ctyri leta v ohavnosti a nemeli
ješte cas úplne se ocistit. Všechno se pomalu zase spraví.

Ješte neco jiného, bYf to byl pouhý detail, je podivuhodne
príznacné pro prítomnou dobu. Jeto vymizení zdvorilosti.
Francouzská zdvorilost, totiž to, co bylo nejpuvabnejšího vy_
tvoreno pro styk lidí s lidmi, je už pouhou vzpomínkou. Vše

obecná nespokojenost za techto strastných let ptlsobí, že skoro
všude, na ulici, v divadle, na cestách, je atmosféra, provanutá
jindy dvorností a ohleduplností, prosycena dnes nevrlostí a
drsnostmi.

Literatura dnes vykazuje hojne talentu, a tH nebo ctyri

jména by se dnes beze všeho mohla odkázat potomstvu k po
zornosti, což by však nemelo smyslu, neboi potomstvo se
v nicem nevyzná a neumí rozeznávat. Jeto dav, který vidí
o neco lépe, ponevadž se dívá z dálky, ale je to zas jen dav.

Dnešním spisovatelum nechybí ani puvab, ani presnost pozo
rování, ani ironie. V tom ohledu nemají ceho závidet svým
predchudcllm. Rozhodne jim však schází mohutnost. Nevidím
žádného Huga, nevidím Balzaca, nevidím Baudelaira.

Také literární smery zmizely. Proti komu a cemu se dnel;
reaguje? ~ení žádného smeru, je na sta tendencí. Vznikne-li

v dohledné dobe nejaká škola, bude ne j spí š e hl á s a t n á
v r a t k po rád k u a p r a v i d 1 tI m.

Mac-Orlan:

Budoucnost literatury.
Prítomná doba je období porodních bolestí. Nevím, co chystá,

nevidím, kam spejeme. Ale vzhledem k prudkosti, s níž pro

bíhá toto tehotenství, není vylouceno, že se snad tvorí nová,
bohatá renesance, obrození, cosi nového, cosi urcite, ackoliv co
vlastne, nelze ješte rozpoznat. Zdá se však, že literát, spiso
vatel v užším slova smyslu bude zatlacen do 'pozadí, a lite
ratura, jak se dnes chápe, bude nahražena necím jiným. Cím?
Lidstvo odjakživa potrebovalo dávku citového vzruchu a dávku

fantasie. Tu mu až do posledního století dodávali strídave
romanopisci a specielnej i básníci. Dnes se lidstvo neobrací vý-
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hradne k nim, nýbrž k mUžum vedy. Oblibu románu zacma]1
na sebe nápadne strhovat díla vedecká. Poukaz na Einsteinovu
knihu není práve presvedcivý, ponevadž její úspech se musí
pricíst hlavne na úcet snobismu; 19.900 osob, které zakoupily
20.000 exempláru, nepochybne jí ani zbla neporozumelo. Ale
prece jen dvacet tisíc osob si ji koupilo, polovina možná knihu
otevrela, ctvrtina jiste prolistovala. Není tato vedecká zveda
vost príznacna? Ješte j asnej i ukazuj e vec náklad vedeckých
spisu v cervené obálce u Flammariona. Desátý, jedenáctý, dva
r.áctý tisíc možno císt na techto obálkách. Tu už nejde o žádný
bluff. Tyto knihy nezaplavují trh s reklamou. Lidé, kterí je

kupují, neciní tak proto, aby se jimi chlubili nebo ukázali, že
je aspon také mají, nýbrž aby je opravdu cetli; a prece velká
vetšina ctenáru nemá dostatecné mathematické prupravy, aby
je mohla císt opravdu s prospechem. Také však v nich nehledá

ani materielní ani technický prospech, nýbrž prospech duchovní;
tato ctenárská obec hledá a nachází v nich své dávky citového

vzrušení a fantasie, jako je do nedávna hledala u básníku,
kterí ji však, jak se jí zdá, nezásobují už dosti vydatne.

Soubežne na poli umení shledáme podobne príznacný vývoj.
Kubismus není žádný žert. Kubisté patrne nevedí, kam spejí,
ani jakým vlivum podléhají, ale tolik je dnes nepopíratelným
faktem, že jejich dílo se pokouší - pouze pokouší - vytvoriti,

co by se dalo snad nazvat g e o m e t r i c k o u po e s i í, po e s i í L::;;:
c i sté mat h e mat i k y. Kubismus neodpovídá mému vlast-
nímu vkusu. Jsem vášnivý tradicionalista, a krásy kubismu mi
zustanou navždy uzavreny na sedm zámku. Ale nic platno.
Nic nám nepomuže zavírat oci. Neco se deje! Ctenári, kterl
kupují vedecké knihy od Le Danteca, Oswalda, Blaringhema,
Dastra, jsou pravdepodobne poslušni téhož temného puzení,

které nutí jisté umelce, aby hledali zase na plátne básnický
smysl cisté mathematiky. Musíme tedy mít zato, treba proti
vlastnímu vkusu a zálibám, že tento básnický smysl cisté

mathematiky existuje, že nekterí možná už k nemu pronikli,
a že je zcela možno, že my, reakcionári, budeme první ohro-
meni docílenými výsledky. až toto umení se vymaní ze sko-
rápky, najde si svá pravidla a zakotvÍ.

Je také zajímavo konstatovat, že literatura každého národa
jeví snahu stát se mezinárodní. Krásné literární dílo ciste lo
kálního zajmu, krásný predmet vyrobený z domácího dreva
zustane, práve pro svou dokonalost bez odezvy. Dnes se už
nejezdí hotovými cestami. K jaké pak svobode také vedou?

Tak se literatura dnešní doby bude muset nutne hledet pri
zpflsobit novým existencním podmínkám. Na jedné strane
bude tábor spisovatelu jdoucích za vývojem, a jejich styl
bude cím dál tím víc znenáhla pronikati vedeckým duchem :t

vedeckou poesií. Na druhé strane bude skupina spisovatelu,
kterí zustanou asi hluši k poesii integrálll a obrátí se pravde
podobne k biografu. Biograf, kterým až do vcerejšího dne
vládli jen oslové, zacíná teprve budit zájem skutecných spiso
vatelu. Filmový román, dnes ješte nejapnost a kopírování, je
schopen stát se novou 1 i t e r á r n í for m u I í, jejímž posláním
je možná triumfovati za nejakých padesát let.

Henri Bernstein:

Budoucnost divadla.
Divadlo o vášních lidských je ar ci vecné. Ale tak, jak se

divadelní produkce utvárila dnes, to, co se v ní nazývá théatre
d amour, kusy o lásce, to, myslím, je urceno k zániku. Stejne
tak verím v blízkou smrt divadla, na nemž se rozbujel natu

ralismus, skrížený, smím-li se tak vyjádrit, s lyrismem.

A co tedy prij de potom? Mým hlubokým presvedcením je,
že jdeme neodvratne vstríc divadelní tvorbe ustavicne vol

nejší v propracování i v základním pojetí, k tvorbe stále pod-
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dajnejší, která se snad pridrží shakespearovského rytmu. Již
sám zákon reakce proti dnešní prísné strukture dramatických
del, totiž rozdelení na tri akty, se postará sám o zmenu. Ale
je ješte jiný dttvod. Ti, kterí prijdou po nás, videli tolik vecí!
My jsme byli detmi klidného období. Rok 1870 byl pouhou
episodou proti 1914. Našim nástupcttm, kterí zítra zacnou pra
covati v divadle, prijde vhod nejen vše, ceho jsme my dobyli,
psychologická svoboda všech projevu, kterou jsme pro ne zí
skali, oni budou moci uskutecniti všechno nové, cím touží obo
hatit divadlo budoucnosti.

Jejich prubojníky jsou režiséri. Ti už dnes predstihli spiso
vatele. Každý se nemuže rozhoupat v tutéž dobu. Ale snahy
mužu jako Copeau, Gémier, v to zahrnuje i ušlechtile pátravý
neklid muže naprosto mladého, dokonale informovaneho a ve

doucího co už klící a dríve nebo pozdeji vypucí, jímž je An
toine, toto všechno úsilí nepripouští žádné pochyby o duležitosti
a významu hnutí, jemuž je souzeno zvítezit.

Jaké kusy to budou? Budou mít dvacet pet obrazu? Ci snad
naopak budou pozttstávat jen z jednoho jednání, které bude
trvat ctyri hodiny? Uvidíme posunutí všech dnešních výhledu?
Ceká nás snad soucasne rozvíjení peti nebo šesti soucasných.
deju? Nevím. Vím jediné, že mi pripadá nemožným, aby se

dalo i na dále vyjít s dnešní fakturou divadelní hry a že by
se psaly i na dále kusy, zanedbávající okázale tak duležité, at ve
domé nebo neuvedomelé stránky svých osobností, jak se deje
dnes. Co do hodnoty del samotných, budou vždy potud hodnotm,
pokud a jak velice budou uprímna a pravdiva, což je jediná
podmínka životnosti. N aj dou-li tyto nové snahy opravdové a
nadané služebníky, bude možno dramatickou éru, která se pak
otevre, srovnati s nejvctšími.

Vliv francouzské literatury na cizinu.
Odmítavý soud Shawttv, o nemž tu bylo již referováno, je

podepren židovským, anglicky píšícím spisovatelem J. Zang
willem, který soudí také, že francouzský vliv na Anglii je

na ústupu, a jmenovite že se to jeví na divadle. S výjimkou
Anatola France, Bergsona, Romain Rollanda a Maeterlincka.

pocítá-li se tento k francouzským autOrllm, neteší se opravdu
žádný ze žijících spisovatelu podobnému jménu a vlivu jako
ze sta,rších Hugo, Renan, Verlaine, Flaubert, Maupassant,
Daudet a j. ZangwilJ želí toho zjevu, ponevadž toto ubývání
francouzského vlivu na svetovou literaturu znací ztrátu dllle

žitého principu, který vždy charakterisoval francouzský vliv:
jasnosti.

O ruské literature píše Ivan Bunin, že nepopíratelný a znacný
vliv v 19. a na zacátku 20. stoJ. ustal odchodem ruských vý
znacných spisovatelu do ciziny a jejich rozptýlením po svete.
Pokud pak by se prihlíželo k literární produkci vzniklé z boI

;evictví, je tato tak bezcenná, že o ní nelze vážne mluvit.
Bolševick~ obecenstvo je lacné romántt lícících soudobé mravy
na podklade fysiologickém a románu dobrodružných, ale je ne
schopno dívat se na ne a cenit je kriticky, a proto ani tu není
reci o nej akém vlivu.

V 1atinských zemích se ovšem francouzský vliv udržuje mno

hem více, jak svcdcí na pr. španelský spisovatel Gomez Carillo,
který soudí takto: Myslím, že Španelsko, a to velké Španelsko,
zahrnující také španelskou Ameriku, je jediná zeme, kde se
vliv francouzské literatury udržuje neztencene a v plnosti svého
zúrodi'íujícího 1JttsGbení. Zduraznuj i to, ponevadž vidím a ctu,
jak Rusové, Anglicané, Nemci vám vyprávejí, že mezi jejich
kmenovci nema už Francie žádného vlivu. Tím hure pro ne,
ostatne, nebo'i byt jejich národní genius byl sebe vetší, mohl by
stále ješte jen získat francouzským vlivem.

Podobne se vyjadruje o blahodárném vlivu francouzském

mluvcí literatury katalánské, Alfons Maseras. Za Rumunsko

píše princezna Bibesco, která tvrdí, že vJiv francouzské lite
ratury v Rumunsku je prímo úžasný, a od války se ješte
stupnuje a zasahá i nejširší vrstvy. Také v Italii je francouzská
kuiha stále cenena, af klasická nebo novodobá, a to až do

7jevu nejnovejšího data. Z desíti italských predstavení je pet
vž,dy jiste francouzských, hlavne t. zv. boulevardová produkce.
Za to kritictí a mosoiictí essayisti, jichž hlavou je Benedetto

Croce, kotví svou inspirací v domácí pude, a lze-li pripustit
cizí vlivy, jsou to spíše anglické' a nemecké. Také modernf
poesie italská odmítá hrde jakékoliv ovlivJ1ování.

Také Spojcné státy americké se radí mezi zeme, uznávající
vdecn~ francouzský vliv. Americká básnírka Frances G. Gibbes

píše, žt v žádné dobe ješte nebyl tento vliv tolik pocifován jako
práve v dnešní. Vidí prícinu jednak v rostoucí vzdelanosti své
zeme, ve vetší snadnosti vzájemných styku dnes, a ve svetové
v~1ce, která uvedla spousty lidí v prímý styk 3 Francií. Nejvíce
zdá se jí, pusobí ze všech literárních druhú román.

Zajímavý je také hlas skotský. Spi~()vatel dramat a básník
C. M. Grieve, probrav otázku ~ zevrubné a široké studii, v níž
zdúraznuje dnešní obrodu skotského písemnictví, ciní uznání
francouzského vlivu jaksi závislým na tom, aby Francouzi hle
deli na skotskotl literaturu také opravdu jako na zcela samo

statnou, a nemající s anglickou niceho spolecného, a varuje
prímo, aby ji nekdo posuzoval londýnským merítkem.

Pro všechny orientální zeme jako Turecko, Arménii, Cínu,' je
vliv francouzské literatury stále faktem, o nemž není diskuse.

Dopisy

Intelektuálové V politice.
nI.

1'. T. redakci Prítomnosti t

Vedle p. ScheinpfJuga v N. L. i p. Perd. Kahánek v P r.;
tom n o s t i vytkl úcastníkum Vaší ankety, že prišli se svýmt
projevy pozde. Nejsem spisovatelem, ankety jsem se neúcastnil,
tím spíše snad smím ríci nekolik slov m obhajobu tohoto zpoz
dení. Soudím dle svých zkušeností a zdá se mi, že i odpovc,f

na takovou otázku potrebovala c a s u ke svému uzrání, a že
odpovedi pronesené 1. 1920 nemohly býti nikdy tak správne,
jak jSUl1 dnes.

Také upozornení (ci výtku?) p. K., že tehdá rada tech, kdož

dnes cítí potrebu ríci, proc nejsou komunisty, stála konjunktu·
ralnímu komunismu velmi blízko, nepojímal bych príliš cerne,

i kdyhy/správná byla. Nebot tehdy prec jen byla doba trochu
jiná než dnes. Prúmyslová konjunktura byla na vrcholu svého
šílcnÍ, každý vedel, že výrobce i obchodník obdrŽÍ za tovar
každou diktov;,;nou cenu a bohužel moci této bylo od mnohých

>,držiteltl výrobních prostredldt« velmi zneužíváno, konsumenti,
stát i menšinoví spoluvlastníci podnikú byli nestydate okrá
dáni. Teror komunistický r. 1920. byl stejne odporný jako

1. 1924., rozdíl je v tom, že 1. 1920 bylo více momenttl, které
mohly komunismus jeviti pochopitelnejším.

A pak - a to by byla moje prostá odpoved na danou otázku
_. roku 1920 nemohlo se ríci: nejsem komunistou, protože
v Rusku, kde komunisté vládnou naprosto neobmezene již sedm
let, do dnes žáclného komunismu není.

Váš Otakm' Švéda.

Objednan.é desky na 1. rocník budou expe

d ovánly s príštím císlem.


