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Co je to Letná ~
opravdu již poslední a vzácný k1;lSnezasta

Prahy; a od 30 let je to težká otázka a 
J1 možnost. Za tu dobu se nekolikrát otázka

Letné promenily.
m, než Letná ješte stala se otázkou Prahy,
ou prírodní prekážkou vývoji mesta. Je 30 m

tupnem, který se strme zvedá napríc úze-
y v délce témer 3 lan. Ostatní území Prahy,

aacne kopcité, má prece sklony prekonatelné .
. tupu, takže mesto mohlo po nich skoro
oru, na Vinohrady, Žižkov atd. vystoupiti.

a je takovou náhlou prekážkou, že se na ni
do nejnovejší doby vubec nerozšírilo. Kdežto
lem Prahy vyrostla celá rada predmestí, toto
celých tisíc let, co Praha stojí, zustalo neza

tak v clevadesátých letech, kdy Praha mu
velmi žárliva na rostoucí predmestí, bylo ze

ského námestí mnohem dále na Letnou.
ebylo tu žádné komunikace, než na Purky~
estí.
e však vnitrní Praha, kterou ovládali tehdy
ftí- obecními staršími byli tehdy jen do
i, zednictí mistri a kamnári - povšimla si
hledala, že zde by Praha mohla se »moder-

írit a že by tu mohlo vzniknout predmestí
Vinohrad. Protože Prahou opravdu vládlo
to, vyznelo to v myšlenku: »Jak se dosta
Staromestští, na Letnou nejkratceji?« Kdy

bývala Letná už tenkrát a dle tohoto prání roz
nebyla hy otázka Letné vubec vznikla, ale meli
za to více o jednu tak krásnou ctvrt mesta.

'sou Holešovice-Bubny, nebo Asanace. První
é byla: Letnou kolonisovat, zvinohradit.

-lenky, zastavet Letnou jako opravdu pražské
ti, zrodila se nutne již letenská otázka v celé
osti a mnohoznacnosti: šlo o to, jak se na
dostat.

t otázky vyvstala v tom okamžiku, kdy proti
návrhu Koulovu (1897), provést komunikaci

OU v prodloužení trídy asanacní (pak Mikuláši Parížské) jako prukop, vyvstal návrh usku
,stup tunelem. Kouluv projekt, prt1kop, byla

velkorysá, mela v sobe cosi výtvarnického'
velmi nákladná a znamenala výkopem zni~

ve mnoho té plochy, jež mela být ucinena do
u. Mimo to byl to projekt umelce ne radnic- .
otiprojekt. tunel, byla myšlenka domácí, rny-
estských kruhu, mestských vládcu a mestské

bniho úradu. Byl to projekt malodušný. ale za
jší; nerozkonal tolik Letnou, ale byl by ji
odnoti1. Ctvrt, do niž se jezdí tunelem, je
á. Tyto dva projekty, myšlenka umelce a lev-

nejší technické rešení octly se záhy v boji, který
v mnoha poradách, usneseních, protinávrzích, anketách
a polemikách vlekl se nerozhodne až do samé války.
Byl to jeden z tech boju, které veda a technika obcas
ne v nekterém konkrétním prípade vybojovávají. ale
prípady odnesou tento vývoj neuskutecnením. Praha
technická a hospodárská rozdelila se tehdy ve dve
strany a dve církve, prukop a tunel. V této druhé své
dobe Letná byla otázkou jen a jen technickou a vlast
ne obetí boj{L Podobnou obetí sporu staly se pred tím
v Praze projekty ústrední kanalisace a káranského vo
dovodu, k velké škode mesta; nerešením techto Praha
trpela, nerozrešení Letné konservovalo tuto až, doufej
me, štastnejší dobe.

Bratrovražedný l~oj prukopu a tunelu nebyl do vál
ky dobojován, a oba iniciatori a hlavní zas tanci dvou
principu nedockali se jeho konce. Regulacní komise
po válce utvorená prejala tento problém ve stavu zdán
live nerozhodnutelném. Ale to už zde byla Velká Pra
ha a ocima této jevil se problém Letné jinak, než jak
se jevil dríve staromestským domácím pánum. Nyní
také Vyšehradští, Smíchovští, Vinohradští, Žižkovští,
Karlínští, jsou Velkou Prahou a ti cítí otázku Leten
ské komunikace z jiných posic. Také tito noví obcané
chtejí se nekudy dostat na Letnou a hlavne pres tuto
do dalších obcí za ní, a dále na silnice vedoucí z PrCl.
hy, ke Kladnu a Kralupum, a jsou tu konecne Dejvictí.
kterí nechodí jen na Staromestské nám., ale i do mno
ha jiných cástí Velké Prahy, na Žižkov, Vyšehrad a
Smíchov. Je tu tedy mnoho nových zájml1 jednotli
vých ctvrtí mezi sebou a jen málo kterému z nich by
cesta prt1kopem rovnou na Staromestské námestí vy
hovovala. Mnoho techto mezictvrtbvých zájmu jde
práve mimo Staré mesto. Na pr. pro Smíchov-Dejvice
je nepostrádatelna silnice Chotkova, která v letenském
problému byla dríve prehlížena. Dejvice-Žižkov pl1jdou
nejradeji Štefánikovým mostem - kdežto Cechuv je
pro ne bezcenn)'. Staré mesto pak vubec je sv)'lTli úz
kými ulicemi prekážkou každému dálkovému prucho
du. Velká Praha nedívá se tedy na Letnou už ocima
Starého mesta od staromestské radnice krátce a rov
ne za nosem, ale s mnoha stran a z velk,'ch vzdále
ností až na protejším obvodu mesta. ]e;tliže dríve
Staromestským byla Letná zcela domácí záležitostí je
jich ctvrtní politiky, je dnes Letná jenom soucástí
Velké Prahy a její rešení znací: dostat se na Letnou
jako do každé jiné ctvrti: t. j. se všech stran, a Let
nou dále na všechny strany.

Regulacní komise zdedila v Letné problém velmi
nevdecný a tehdy nezral§. Když pak pripravovala a
vypsala 1920 prvou soutež na rešení severovS'chodní
ctvrti Prahy, totiž Dejvic a Letné, nevedela veru, co
soutež vynese. Pred souteží byly skoro v5'hradne v po
predí jen dve možnosti: prukop nebo tunel, a to jen
v prodloužení Cechova mostu. Soutež 1920 postavila

pred oci predevším celou tu ohromnou oblast Dejvic asvahu k Sárce, tedy zvetšeno u oblast Prahy; a tím na
ráz vyzvedla, že težište otázky není již jen pri Cecho-
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ve mostc, ale že odveká prekážka Letné musí b~ ti pre
konána mnohem šíre, tedy na více místech.

'sontež H)20 jevila se jako vzpamatování odhorného
núzoru. Ze 17 projektll již tretina (6) rešila komuni
kaci na Letnou jen povrcho\;}'m1 nástupy. Pri tom
zh5'vající projekty. pokud na myšlence Pl'Llkopu a tu
neln ješte trvaly, zrejme sv.\·mi dlls1edky, jak využít
Letnon. dokazovaly. že tento velkolep5' prostor vlastne
rozkopou a zniCí. Soutež 1920 dokázala, že na I.etnou
I1UtllO se dostat jin~'111 Zpllsohem a to tak) jak se do
sud vžely a všude v mestech celého sveta delo. totiž po
vrchov}'mi komunikacemi: prokázala, že prLlkop i tu
nel jsou v daném prípade nevhodné technické pro
st recll<y. B~'10 ll)necnc jasno: tunelu používalo se do
sud vždy jen tam. kde mezi dvema místy. približne
..,tejnc vysoko ležícími. naléz:'t se Ven'::l prekúžka. kte
rou je \'hodno \' prímce prorazit. Nikdy ale neprovr
tflváme se zdola na ncjakou náhorní pláií. kde chceme
zustat, tunelem. Ci hy nekomu napadlo. ahy se na pr.
z Y ysocan na Khelské letište prorazil tunel. neho z N u
selskéhl) údolí na plflll Pan krflce. neho do K inskéhn
zahrady na Ilreh('nka~ T;)ké 0(1 1\lusea mol11i h\'chom
provésti tunel jako nejkratší spojení na Pl1rl~yiío\'o
n;\mestí .. \ prece ve všech tech prípadech \unel nikdo
nenavrhllj(-". V ml-ste chodíme a \'yjíždíme jen po po
vrchu.

t\ také se ujasnilo. že, je-Ii jíž tunel a tím více j)rllkop
nákladnejší než serpentina. jeho drahota zvetšuje se tím.
že nicí cel~' kus Letnl~. CI)Ž nutno hodnotit jako v~'uži
telnon plochu v ml-stc. Jestliže tunel a prllkop dnes hy
vyžadov:ll n;lkbc1u 30-,:;0 miliomt mú plocha oheto-

. vaná pn"lkopu ci tunelu nejméne podobnou hodnotu.
V~'slcdek soutež'c post;')vil tedy ot;\zku Letné na šir

~í stanovisko: že ..pojenÍ na Letnou musí h~·ti rešeno
ode všech most!"1, které zde 1Jlehy spojují: nejen od
(echova. ale i od (:,tefánikova a l\l ;llleSOV<l, Letensk~',
problém, dríve tak ú7..k~·a težk~·. se rozšíril, ale 7..a to
usnadnil. Stalo-Ji se jist~·hl. že Praha musí se dostat
na Letnou ve trech hodech. od trí most LI, mohly ItO
h.'·t pak sotva tri tunely neho tri prLlkopy. l Letné
bylo hy sam~'mi prllkopy a tunely nic nezhylo.

Eegulacní komise musela tedy ucinit logick}' zavcr
z tohoto prevratu podmínek i z technického prozrení:
muselo tn nutne skoncit odmítnutím tunelu i prL1kopl1.
,\ tak toto, už tretí. obdohí Letenské otázky koncilo
se 1924 rámcov.'·m plánem regulacní komise~ \' nemž
pojaty byly již jen v~'stupy povrchov."mi komunika
c('mi, serpentinallli ode všech trí moslL1, a v nemž se již
ani s tunelem nebo prLlkopem nepocítalo.

Likvidování tunelu i prLtkopu ne7..11stalo v prvém
okamžiku hez odporu verejného a odhorného mínení.
07..v3.ly se rúzné hlasy, jednotliví odborníci. odborné li
sty, odborné korporace (mezi nimi i naše nejvetší), jež
vesmes nechteli se shodnout s tímto úmrtním ozn:\me

ním prL1kopu a tunelu. V protestech se však jen zceb
mlhave n3.znacovalo, »že se to ješte ukáže« a že soutež,
kter;t na vlastní zastavcnÍ Letné musí h~,ti vypsána,
Illusí dáti volnost rešením jiným, od základu, jimiž sta
novi,ko reglllacnÍ komise bude vyvráceno.

Tato nová soutež. vypsan[l 1928, práve skoncila .. lí
ocit;une se ve ctvrté dohe letenské. Soutež byla vypSú
na na podklade programového plánu regulacní komise.
kde nehyl tedy již žúdn~' tunel ani prukop predpoklá
tlfln: soutežící meli však volnost navrhnouti odchylky,
jež 1)\' pm'a/c\\;l1i za 1ll1tné. \'~'sledek souteže je jiste
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prekvapující. }'lalé nazírání na Lelnou prl1kopem a
tunelem jeví se na úplném ústupu. ne-li lionci. Ze všech
soutežících (T7) drŽÍ prukop nebo tunel již jen ~ pro
jekty. J lct šestin odborného mÍncní vidí a je presvedce
no o tom, že na Letn0l1 17..ea musí se jezditi povrchem
tak. jako kdf'koli jinde \' mcste. Odborné pohrLlžky te
dy. že se to \' teto souteži ješte »uldlže«. se nepotvrdi
ly. "\Ie i elalší stanovisko regulacní komise: zachování
r ,etenské plánc v celistvosti - hylo dLlklaclne souteží
potvrzeno. Regulacní komise tuto zásadu vyrkla ve
s\'ém pláne a chtela jí zdClraznit, že z Letné mú být zá
sac1ne zac1l'wána její prostorovost udržením alespoi'í
prospektl1 ke II radcan!"11l1 a zachovúnÍ prevahy zelene.
IJrojekty na prv~'Ch místech cenami vyznamenané tuto
úsadu. k níž hylo i regulacní komisi treha velké od
vahy. rozv:'tdejí v~'tvarne a ve velkém merítku. Jsou
tc) projekty. které hud' reší zastavení Letné, urcujíce
dohrou polovinu její ploch~' zeleni a rozširují O tento
prostor L(-"tenské sady. V jin~'ch projektech pak llPOU
ští se od zastaven! Letné hloky pln}·mi. hust~·mi. jak se
na to dosud n;1zíralo, a na\Thuje se zastavení hudova
mi nalé7..ajícími se ".cela volne ve vzduchovém a zele
ném proqredí.!{ozhodne tato soutež u kaZtl j(-", že Let
n[\, pruhehem t r";tní otázky. nahyla, nové hodnoty:
hodnot v \'zúcného \'olného prostoru ve skvelé poloze
'y meste.

Illl1kopem a tuuclem hyli hychom si vlastnc tuto
krúsnou pbrí rozkopali .. \ projekty ze souteže vyšlé
\'esmcs potvrzují a ponbuzu jí. že plflll I,etné stojí za
to. aby se z ní v\'tvl)ril yelik~' prostor, na jak~' Praha.
trflpíc se prohlémem: tUllel~ pdlkop? nemohla ovšem
n"rbec pomyslet.

Je dohre. 7e letensk{t otú7..ka hyla tak težkú a že ne
hvla predchozími dobami rozrešena. Že tedy mllže b~·t
rešena \'C vctším a wlkém mcrítku až nyní. Doba Sta
romestsk5·ch. kterfl \' Letné videla znamenité parcelky
pro »c i n ž ú c k v a r o žák y«. na štestí Letnou ne
uskutecnila. 1)nts. kdy hodnota Letné je v necem zce
la jiném. mMe h~,t Letn[t rozrešena jako velkolep~' a
jedinecn~' prostor zelenc. pov5'šen~' prostor rozhl(-"dll po
meste. l,etnfl tedy promenila neko1ikráte svojí hodnotu
a cenu. Je to dokladem jak i technické a hospodárské
problémy promellují casem SVl1j obsah. Rozhodne má
Letn[l nyní pro Prahu vetší hodnotu než kely pred tím.

Otflzka parlamentu. kter[l se. když velké vajícko Let
né se vykluhalo. n[lm zas jako nová certova otázka
podstrkuje. doufejme, hude také vyjasnl-na a rozre
šena. Odborná \'Crejnost zajist.é našla by i tu konecné
rešení. 7..dajsou lepší podmínky pro hudovu parlamentu
nad mostem Štefánikov~'m nebo Cechov~Tm. 7-lé je
však. že parlament nechce ani toto, ani ono místo, ale
že usiluje o mÍéito nekde pri Vltave: a možnost toho
zatím je neprozkoumatelna.

.lest liže soutež tak podtrhla tendenci vytvorit na Le
tenské pláni velkoryse zelen~' prostor. dotkla se jen
méne Otflzky. co s Letenskou strání samotnou. V jed
l1ot1iv~~ch pl[l1lech nekterí autori sice naznacují, že i
z té bv se melo neco vvtvorit. Stdul dOSlld chrání mí

není. ~e je docho\'an~l;l prírodním útvarem v mcste a
nemcnitelnou soucflstí panoramatu Ilra<lcan. Tou je.
clíváme-li se na n i z c1ftli. 7- hlí zka je to velmi chud~'
a bíeln~' akátm'." porost. špat.nc se darící, bující oel de
setiletí. aniž se mu dostalo odhorné nápmnoci a péce,
zanec1han~' a degenerovan}'. Strful sama je vlast nc úpl
nl- neprístllpnú. nahore pak porost zcela hr;lIlÍ rozhl(-"-
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Bezprostrední revolucní situace.

Polbyro komunistické strany Ceskoslovenska jednalo ve své
schuzi 23. ledna o mzdovém hnutí textilního delnictva a vy
pocítalo celou radu chyb, které komunistické odborové orga

nisace delají v tomto mzdovém sporu. Polbyro se také
usneslo, iEe máme už bezprostredne revolucní situaci.

Buh ví, jak si Polbyro predstavuje, že vypadá revolucní si
tuace. Jinde revolucní situace p;'oste vzniká, vyrústá z na
li romadenýcll bolestí sociálních d politických; revoluce vy
pukne, jest bud potlacena. nebo vítezí. Ale u nás vzniká »re
volucní situace" jinak. Na studené cestc. Proste komunistické
Polbyro se usnese ua resoluci, že jest »bezprostredne revo

lucní situace«. Politická obloha sice jest u nás zachmurena, ale
politické ovzdu;í jest pramálo prosyceno revolucností. Jest po

volbách, které ukázaly pokles, by! ne velký, komunistické
strany. Komunistická strana sama - ve své diskusi - se bije
do prsou, a ríká: kdepak revolucní strana, a my! Diskuse
zjištuje, že strana šla bludnými cestami, že neprovedla bolše
visaci. Strana jest naplnena hádavostí. Ne revolucností. V ko

munistické strane mluví se o »byrokratickém kretenismu« a
ukazuje se pri tom na karlínský sekretariát. Bunky selhaly.
selhal »I~udý den«, selhaly všechny kampane komunistické.
Diskuse priznala, že KSC nemá kontaktu s massami. Druhé
delnické strany rostou na úkor komunistú; na poli odborovém
jde komunismus u nás od porážky k porážce. - A jinak:

hospodárská konjunktura jest dobrá; ceskonemecká vláda jest
známkou, že velké strany nemecké ustoupily od myšlenky ne~
gace státu. Chodíte po Praze a hlou1Játe: jak na to Polbyro
prišlo, že od pocútku nového 'roku existuje »revolucní si
tuace«? (;Ím se to jeví? Politický vzduch jest težký; dýchá
se nekdy špatne. Ale že by v ncm byly stopy revolucnosti?
Že by to bylo ticho pred velkou bourí? Polbyro vydává rádo
resoluce, maniresty a jiné proj.;vy. Bylo by dobre, kdyby se
usneslo na resoluci, v které by vyložilo, proc se vlastne
domnívá, že jest u nás revolucní situace.

Naši komunisté opravdu slyší trávu rúst. Komun'stické fa
noušky v karlínském Polbyru nadchla myšlenka na možnost
stávky textilního delnictva tak, že zjištují »revolucní situaci".
Ale pri tom, že Polbyro zjištuje »revolucní situaci«, vytýká
týmiž ústy komunistickému textilnímu delnictvu, že si pocíná
velmi nerevolucne. Vytýká textilnímu delnictvu, že svuj boj
nedostatecne spojuje s politickými otázkami fašisace, s válec
ným nebezpecím, že nedostatecnc objaslluje úlohy reformistu
atd. Textilní delnictvo jest hídne placeno. Textilnímu prumyslu
se nedarí zrovna nejlépe. TovcÍ rnánl prichází komunistická a~i
tace velmi vhod. Múže líciti celý mzdový boj textilního del

nictva jako vec komuni:;tickou, tedy nesympaticky. Proto tex
tililÍ podnikatelé mluví príliš I1lnoho o kOl1lnnistech, aby ne
musili priznati, jak bídne platí textilní továrny své delnictvo.
Budiž poznamenáno, že velká cást textilních továren jest pod
vlivem národne-demokratickým; v tcchto továrnách darilo se
pj'oto zakl;ldúní Národního sdrnžení delnického. Národní de-

uctil, konce. Prohlásí-li pak zase treba tento rozhodcí soud,
že mu do pana redaktora nic není, cili juristícky. že je n e

prí S lu š n Ý m, nestane se tím, jak se domnívá Polední list,
soucasne zbytecným, a predseda v tom okamžiku naprosto ne
prijde o svoji gáži. Vážné by bylo prohlášení P. L., že roz

sudek rozhodcího soudu neprovedeme. P. L. má divný názor
na to, jak se pestuje propaganda zahranicní; štestí ješte, že jej
nebere nikdo vážne.

Detaily ponecháváme stranou. Snad tento nezdarený výlet

do mezinárodního práva postací, aby p. redaktor vrátil se ku

svým vraždám, prostitutkám a skandálum; mezinárodní právo
mu nesedí. Dr. Dr.yKM

,
ANz

to, .\ nyní si predstavme, že hy z této
zahradnicky ncco utvoreno I V zf)omeDme
terasy. je~ neprestaly h~,t prír~dou, ale

dn)mi. cloveku užitecn)'mi necím co se do
uje: treba \'elik[t terasa St. Germain li Pa
dei Colli. veclOlcí k San }'Iilliato nad Flo

onte I'incio nad ]~ímem. :0Ja;e Letná mllže
tejne velkolep~·m.

239 a 250 mír. smlouvy trianonské je príliš jasné,

reforma stejným zpúsobem svého provádení
dm i stát. príslušníkllm vlastním v y I u c u je

n O s t smí š. s o u d u . .. Rozsudek trpící zrna
fO cxccs de pouvoir neprovedeme!"

ne udelal chybu, že tohoto renomena mezinárod
neposlal do Haagu místo .prof. Hobzy anebo

to prof. Jeze, jehož svetový vchlas v oboru mezi
ha nehyl s to, aby pred soudem docílil tak jas-
ého a l1;ldného oduvodnení nepríslušnosti smíše
,ho oudu. jako se to povedlo redaktorum Pon

temi 41l0.0IJlJ fr. si to ovšem popletl. Ujištujeme
soudu by nebyl zkrácen i kdyiJy prohlásil soud

. Neho! honorár soudcu se nemcní od kusú, jako
za juri.lieké ú\'odníkv Poledního listu. V dalším

niti p. pisakle. že pojem soudní nepríslušnosti
to nic spolecného s pojmem ziJytecnosti. Tu by

p, redaktol' svoje vedolllo~ti doplnil. K vysvet
i 1IIl!p()sl()u;~iti malým pT"íldadcm: Není vylou

kcc ZIIslane I1lUza jeho znamenitý úvodník dluž-
Bude-Ii clitíti proti ní soudnc zakrociti, bude ocl

ls ln š n Ý soud pražský. Je lnu ovšem volno
u na všcchnv jiné soudy, labskÝIll plavebním tre

mgcn:í'n1 rozhodcím soudetl1. který tak pekne

Exces de pouvoir.

honosným núzvem (z nehož au torovi, kterému,
tina dclú jisté potíže, vypadlo ješt6 písmenko "c,,)

on d e ln í I i s t kritiku smíšeného rozhodcího sou

vensko-madarského, který mel práve v techto
Itost zah:í'\ati se žalohami hr. PaJlaviciniho, Szc
Bacsaka. namírenýllli ve své podstate proti naší
reforme, Ackoli,' jsme odpllrci ostrých výrazú
polemikúch, ne1llúžeme nalézti pli zhodnocení to-

ru neznámého redaktora "P. L." se stanoviska

ho výrazu než d r z o s t. NemírÍllle tím naprosto
lánku. kde autor rozmazává klípek o Dr. Bene

prý rozciloval na prof. Iiobzu, že to v Haagu

d ; jde núm výhradne o formální stránku veci,
t jakou se prá vnicky nevzdelan:í' redaktor osme-
eci ciste odborné. spadající nota bene do jednoho
Iích oboru práva - práva mezinárodního. Tento
jurista píše:

ené soudy jsou zvláštní jurisdikcí.(!) Jsou trí-
o jednom clenu jmenují oba státy, o tretím, který
ou. se dohodnou. V našem prípade jest jím š v ý
p r á \' n Í k. k t e r Ý z a top o b í r á 400.000

fO C n e. A to se prací nepotrhá ... Lze si težko
U, aby se za 400.000 rrankú rocne prohlásil za ne

ho a z h y tec n é h o (celá tato veta je tištena
I lili tiskem). Praxe techto soudll je tedy juristické
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mokraté by tu mohli prakticky ukázat, jak dovedou rešiti del
nickou otázku; jsou však rádi, že mohou se zlobiti na komu
nisty, aby zavedli rec jinam. - Textilní delnictvo bojuje o kus
chleba. A tu Polbyro jim ucene, mentorsky ríká: svuj boj ne
spojujete s otázkou rašisace, s otázkou válecného nebezpecí,
s otázkou reformistu. Proc by také textilní delník si lámal hlavu
fašisací, když ml! jde o to, aby mel vetší kus chleba? A vy
bojuje si vetší týdenní mzdu, když - dle moudré rady Pol
byra - spojí svuj boj s otázkou válecného nebezpecí, což 
mzda a válecné nebezpecí - jsou nebe a dudy? A proc má ko
munistický textilní delník potírat reformisty, když sociální
demokrat-textilák má práve tak malou mzdu, jako on?

Polbyro se usneslo, že »existuje revolucní, bezprostredne
revolucní situace«. Melo by si precíst neco z dejin sociálních.
hnutí. Poznalo by, že revolucní situace není neco, co se dekre
tuje, co se vyhlašuje v novinách: oznamuje se láskám vašim,
že od ... do ... existuje revolucní situace. V. G.

LITERATURA A UMENí

F. Peroutka:

Lyrický román bledé tváre.v
Ríkali m.i, ~e Soupaultuv román .. »Ne~T«*) je repre
. sentatIvm 'pro mladou Francll, a ze p. Soupault
Je ve stycích s Jednou z tech nových literárních theorií,
kterými u nás pan Teige pohazuje jaka žonglér koule
mi. V urcitém smyslu rád nahlížím da clánku p. Tei
geho: když už se na celém svete nic nedeje, p. Teigem
m,užeme si býti jisti; nikdy ješte neprišel tak do úz
kych, aby nemohl ohlásiti jednu nebo dve prevratné
literární theorie. Priznávám se, že nevím presne,
s kterou z nich souvisí p. Soupault. Predpokládám jen,
že má jména, které koncí na -i s m a zacíná, podle
dnešníhO' zvyku, nejakým s u r nebO' s u p r a. Byl by to
snad surrealism? Žádný s'vé cti dbalý mladJ'Tautor už
se neprihlásí k realismu; kariéra zacíná nadrealismem.
Dejme te~y tomu, že to, co delá p. Soupault, nazývá
se nadreahsmem; daleko od toha to asi nebude. N adre
alismus prichází pa realismu jako syn prichází pa otci.
Je ovšem každý syn svému otci v jistém smyslu nad
tatínkem; ale mt'1že po mnohé stránce býti také podta
tínkem. Ze sV:)Tchrídk~'ch styku s nadrealismem odnesl
jsem si dojem, že víno, zredené vodou, melo by býti
nazýváno nadvínem. Je-li treba, abych bvl lécen z to
hoto dojmu, Soupaultuv román není vhódná medicina
pro mne.

Nemohu ríci, že bych mel velmi rád mladou literární
Francii: mé zálibv ve francouzské literature koncí do
sti náhle André 11auroisem; beru representativní ro
mán mladé Francie do rukou s pocit v chladné zveda
vosti. Musím referovat, že tento pocit až do poslední
stránky neustoupil nicemu vrelejšímu.

DobrÝ starý ramán byl jaka potok deje, ve kterém
nekdy také plulo lyrické místo jako urvaný trs fialek.
SoupaulttlV román je proud lyriky, ve kterém nekdy
t~ké pl~tje kus deje. Tu a tam se román docela rozplS'
va v neco. co bych se odvážil nazvat teskným knourá
~ím. Je prokládán sentencemi jako: l'Krásné casy ne
JSOUz tohoto sveta« nebo »Odpoved je ve hvczdách«,
které se snad dobre vyjímají v sentimentální lyrice, ale

*) Nákladem Štorcha-Mariena, Praha, Aventinum.
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románu berou všechen mužný ráz. Ano, kam se podela
mužná literatura? Literatura, kterou píší muži, nepre
stávajíce býti muži? Velká cást moderní literatury vv
padá, jako by byla delána ženuškami, nekdy dokonce
hysterickými ženuškami.

Pan Soupault napsal tenta román, aby vyjádril svuj
obdiv k cernochum, a v tom s ním leckterá unavená a
presycená evropská ženuška bude souhlasit. Takto vy
jadruje záverem Soupault SVOu pokornou úctu pred
svým negrem:

»Vím dobre, že pokoušeje se definovat jeho moc, nedo
kázal bych než svou vlastní slabost, nebot nemohu zmerit
jeho svobodu, která je absolutní. Protože jsem ho videl
žíti, ... zkouším pokoušet se podivovat se mu. Podarí se
mi jen snížit ho k své vlastní úrovni ... Jeho prevaha mi
uniká. Zdá se mi být tajemná. Jsem jen beloch a podobám
se ostatním bledým tvárím.«

Byly doby, kdy beloška napsala slavný lítostivÝ ro
mán nad cernochy, »Chaloupku strýcka Toma«. Kdy
by ostatní bledé tváre byly jako list ve vetru, jako je
bledá tvár, zvaná Philippe Soupault, prijde cas, kdy
nejaká cerná tvár procestuje Evropu a napíše »Cha
loupku strýcka Soupaulta«.

Jako motto k »Negrovi « otiskuje autor bambarské
prísloví: ».Jemá-li nekdo matku, ssaje na prsu své ba
bicky. « Ne'vím, proc p. Soupault zvolil práve toto prí
sloví a co jím chce ríci. Ale zdá se mi, že v urcitém
smyslu znamenite vystihl svou knihu. Nemá-li nekdo
matky, ssaje na prsou své babicky a ztratil-li nekdo
smysl a velikost Evropy, hledá smysl a velikost mezi
cernochy; je-li nekdo tak neštasten, že cítí, kterak na
jeho evropské smys-Iy se klade kura, mMe utéci a hle
dati, nejsou-li cernošské smysly pokryty sveží roso11.
Prese vše, co lyrického ríká Saupault o svém negrovi,
nemuže b~rti negerství Evrope více než prs babicky,
a chápe se ho jen ten, kdo ztratil svou matku, Evropu.
V poslední dobe zacala Evropa o sobe pochybovat, a
Soupaultth román je jen cástecka toho pochybování.
Zacalo to, nemýlím-li se, knihou »Untergang des
Abendlandes«. Evropa je vyžilá devka, spása prijde od
východu. Mužové s copánky, Cínané a Jndové. bYli
privoláváni, aby pomohli Evrope. Nekterí to váž~e
zkoušeli s budhismem. Jiní by byli dali celý západ za
jednoho ruského bolševika. Pan Soupault nám radí
uctívati negry. Je na case, aby píšícím Evropanum rá
cila vejíti do žil také trochu toho evropského sebevedo
mí, které mají neliterární Evropané. o/ropu nespasí
ani Indie ani Cína, ani negri. Jdou za ní, ne pred ní.
Pan Soupault ríká: jsem jen bledá tvár. Byla doba,
kdy zmatení Evropané jezdili do Jasné Poljany k 1'01
stému. Soupault jde vyhledat cernošského bubeníka
z baru. Je to prípad literatury, která ztrácí blahodárné
instinkty své rasy. Nikdo, kdo v literature neztratil
docela svou mužnost, nemuže lítostive sténat: jsem
jen bledá tvár. Také mladí pražští literáti už nás ne
kolikrát pocastovali svou zálibou v cernoších, jako nás
pocastují ochotne zálibami ve všem, co je nim i jim ne
obvyklé. Ta je detinství. U Soupaulta je to patrne váž
nejší. Je ta rousseauovský romantism v dvacátém vte
lení, takové rousseauovství, jaké mohlo vyrust na ptlde
poválecné Paríže. Ostatní rousseauismy byly také fa
lešné. Soupaultuv cernošský rousseauism je nejfaleš
nejší ze všech. Moderní literatura není vudce, ale blu
dište.
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ješte, že tam, kde cech by vypadal komi
couz je jen tragicky zmatený. Parížan má

vo si tolik stežovat na tísni'vost tradice, že
hodisko až v cernochovi. Nebot ve Francii
ke pouhé slovo. Takto oslavuje Soupault své
ha:

nesestroiil si sám své vlastní vezení, protože ne
všechna pouta, která si bílí obyvatelé bohatých ze
azují s otce na syna ... Musí pocítat jen s oka-
a sepie tradice je proti nemu bezmocná.«

je pro Soupalta blažená bytost, která dovede
, bezprostredne. cernoch má »závrat barvy

Jeho gesta prozrazují svobodu; »hledí pred sehe
nou jistotou«; "nic ho nezadržovalo, nic ho

ovalo: stredem jeho života byla prítomnost,
kterou práve žil ({; "negri, na vás myslím, když

:O to obejmout vzpomínky a hodit je do vetru
pory; neodvažuji se z poníženosti vás nazvat
atry, ale pohrdám temi, kdo vás neznají«. Ta
oupaultllv negr po lyrické stránce. Nyní ješte

stránce obcanské: »byl zároven bookmake-
vatelem kokainu, a mimo to zrazoval belo

el si nekolik let vezení; na Evropu hledel
vysoka«; »znal ji jen, aby mu sloužila; jsa
její brehy užíval jí; chci ríci, že pokládal její

'ejí zrízení, její zvyky jen za prostredky k je
eužívání({: na konec tento spasitel evropských
zavraždí v Barcelone nejakou prostitutkn a
'zet z Evropy.
em o Soupaultove negrovi nekolik poznámek

evropského; nyní ho posudme s hlediska li-
. V literature se nic nemá spisovateli verit na
tné slovo. Je konec koncu autorovou vecí, co
hlásat. Kritik po nem musí žádat, aby o tom

uvil, ale abv to dovedl ctenári žive a vvtvarne
pred oci. Pan Soupault nám dává l~ejméne
vé cestné slovo, že duše negrova je zázracná.
již rekl, v literature cestné slovo málo platí,

videti vlastníma ocima. A postavit pred naše
"skou duši v její zázracnosti, svežesti a bez
osti, to se autorovi naprosto nepodarilo. Byl

oten uverit i v spasite1ského cernocha, kdyby
pault dovedl v knize prede mne postavit. Ale
rozdrolený stín a lyrické vzdechy autorovr

kokain, zrazovat a probodnout prostitutku 
i mnohý bílý darebák. Není to autorova vina,
eme: slova slyším, ale chybí mi víra?

oupaltovi se stalo to, co se casr"tává ly
sníkum. píší-li romány: vzal svému hrdinovi
a dal mu svou vlastní; v jeho negrovi je

erního parížského lyrika, címž si vysvetluje
llví skoro tak jako na pr. p. Nezval. Tento

tne-li se pred ženou, cítí docela tak jako pro
vropsk)' lyrik; »jeho ruce dávají nesmírná
neznámu, které se blíží«; na cestné slovo
máme verit, že negr má pred prostitutkou na
ovéto pocity: "Je to pohlaví smrti, ten cer-
to tajemství, jehož se najednou zmocním?«
'valí pred prostitutkou t2.ké mladí ceští spi

dob mládí Fr. Šrámka, Gelnera a Tesno
cernoch v tom není nijak originelní. Aby

co se pri takových príležitostech píše, bylo
, ovšem že »telo, které miluje, mizí v husté
oslepuje a dusí«. Je mnoho lidí, kterí k}'v-

nou na prostitutku, aby s nimi šla spát, nekteré jsem
videl, a je to dost obycejný dej. Ale negr to delá takto:
»dává velké znamení, které protíná noc, a zdvihne
se, drže mezi prsty bankovku, zárící jako trochu sne
11U«.clovek se musí umet udelat duležitS'm. Potom
prijde ne už neobvyklá literární tragedie, z žádného
zretelnejšího dlhodu než z toho, že »reka krve roz
kvetlá rMovS'mi koulemi se valí pred jeho ocima".
Cernoch prostitutku zapíchne a pak jde snít »0 ocích té,
která se již nemuže dívat, o ocích, kam je na vecnost
vryt jeho pohled«. Tady už netušíme, ale víme: ne
jsou to negerské neresti, ale ohycejné literární nere
sti mladých autorlt. Aby ménecennost Evropy pred
negrem byla. docela ocividna, dává autor prostitutce,
zabité cernochem, jméno Evropa, což je ovšem sym
bolismus pádn)' jako sekera.

Pan Soupault je jeden z dosti cetných prípadú, kdy
lyrik píše román. Tak dopadne román jako tenkou
nitkou spojené básne v prose, a nemohu se honosit.
že bych vždy úplne rozumel deji, který je casto bezna
dejne zaplaven slovy. Kniha koncí, jak se na lyrika
sluší, neurcite: »Odpoved je napsána ve hvezdách.«
Nemohu zapríti svou zálibu v knihách, ve kter~'ch je
odpovecf prímo v knize, nikoliv ve hvezdách. Ale kdo
kdy zkrotí lyrické srdce, a kdo je prinutí, aby neuplý
val o a neroztékalo se? Jak se na lyrika sluší, »noc, se
stra veznova«, blíží se tu »ve svých modrých" šatech« ;
l,kour vYrllstá na nebi jako nesmelá kvetina«; nekdo
kricí: »chci odmontovat mesíc!«; Evropani jsou po
kládáni za pokrytecké, protože nepožívají lidského ma
sa, a toho, kdo tak ciní, prohlašují za choromyslného;
»kvetina vybuchuje«; »noc, která tece a zpívá«; »vune
uhlí se "nevyrovná vuni krve«; »mlcení jako verný pes
prišlo chvílemi sklonit svou velkou bílou hlavu«. A
cernoch tu mluVí jako básník, ktery má všechny evrop
ské literární školv i reakce na ne 'v kostech: »Dni utí
kají, jako když propoušrtíte korále mezi prsty. ,. Mtlj
noži, tvuj svit je jako objev perly v ústrici a tvá ští
hlost je klam, jako kalná voda. Dotýkám se te, jako
klitorisu ženy... cekáš mou ruku jako kocka v me
sícním svitu.« A tak dále.

Doufám, že lecl\terý z našich mladých autoru by t()
hle všechno dovedl také napsati, a necítím se vúbec
obohacen pre~ladem této knihy. Mnohé z toho, co vy
padá jako nový smer, je jen detská literární nemoc.
I když je autor z Paríže a má za sebou nejakou literár
ní theorii, muže hS·ti mladý zajíc. Zdá se l1)i, že toho
máme doma sami dost.

N. M elniková-Papoušková:

Životopisy a jejieh dus]eo]{y.
U rcení proc ten ci" onen genre vYvíjel se zvlášte mo-hutne práve v té ci oné dobe, trpívá zpravidla, ne-li
zmateností, aspon nepresností. Najdeme ovšem nejednu,
ale dokonce nekolik teorií, vysvetlujících na príklad roz
kvet novely v dobe italské renaisance nebo psychologi
ckého románu v Rusku v devatenáctém století atd., ale
ve všech techto teoriích, jak historických, tak ješte více
formálních, nemužeme nalézti konecné odpovedi, pre
krocující hranice prostého konstatování fakt. Pro prí
klad nemusíme chodit daleko. V Rusku, zachváceném re
volucí, vzrustají neobycejne pocet básníku a konsum
veršu; zjev ten vysvetluje se neklidným prý a znepo-
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kojen~'m tempem života, které neponechává casu kc
ctení dlouhýcll románu. Dobrá, proc však se požado
val:i' a cetly práve \'crše a ne hátká povídka, která ne
vyžaduje ani vctší námahy ani casu? A zde je ješte jeden
príklad. Našc doba pokládává se za zvlášte zrychlenou,
a tímto spechem se z cástI vJ'svetluje také zájem o film;
ale vedle toho vidíme stále vzrustající poptávku po ro
mánu. Každý vydavatel, ba každý prírucí z knihkupectví
"ám rekne, že PO\ ídky a vcrše ncjdou, neboE kupec
žúd;l román ~l lo bodlli: tlust~'. Možná, že reknete, že je
to zjev podle kontrastu, ale vždyt v takovém prípade
nejyetším opakem \1Iohla by b~'t epická básen a nc ro
mán, ve Iderélll casto bývá napjatý a ncklidný dej, roz
tažcnÝ pri tom na trcch nebo ctyrech stránkách. Je
zrcjmo, žc existují ješte nejaké vedlejší príCiny, týkající
se jednak psychologie individua, jcdnak, a to ješte více,
psychologie mass.

A prece jen pres všechno to je tak svudné mluvit
o jednom podobném literárním jevu, který tálc více
vzkéM po celé Evrope už pres tri leta. Mám na mysli
nebývalou dosud výrobu životopisu, jak v podobe ro
mánu, tak i sestavených proste historicky. Oenre ten
sám o sobe není nový, jak svedcí už sama existence Plu
tarcha, ale jako každý genre, tak i tento se nejen rodí.
vzrÍlstá a nenávratne mizí, jak tvrdívají nekterí literární
historikové, ale také se vyvíjí v souvislosti s dobou.
Vezmeme na príklad nejpopulárnejší a obecne známý
genre - román -- a srovnejme, cím byl na zacátku nebo
dokonce v první polovine devatenáctého století, s tím,
co máme dnes. Prohlížíme-Ii daný jev povrchne, muže
me dospeti k záveru, že v prubehu sta let román se zme
nil tolik, že díla, která mají tento podtitul, ve skutecnosti
nemohou býti zarazena do stejné rubriky, a prec jen ne
našli jsme dosud novou formulaci ci' správne neuvedo
mili jsme si jasne nových prvku moderního románu a
musili jsme se spokojiti s viditelnými rysy shody, spoju
jící dané vyprávení v jeden celek. Práve proto jeden a
týž název dáváme i Plutarcl10vi i onem žlutým a zele
ným knížkám, jež jsou zdobeny jmény velikých lidí a
které se pestrí ve vJ"kladech v celé Evrope.

V dobách méne klasických, než byla Plutarchova, ži
votopis menil se ze životního vzoru v ucební pomucku.
lejtcžší zkoušce byli ovšem podrobeni literární histori

kové, pro které se životopis z jakéhosi podivného nedo
rozlll11ení stal cástí jejich vedy. V dnešní dobe stalo se
to tak težkou epidemií, že mezi mladými ucenci zacaly
se ozývat spravedlivé hlasy protestu. Ani matematiky,
ba ani umelecké historiky nenutili hrabat se v živote
poctárú, malíru, socharu, rytc'u a ostatních specialistí'l
a netvrdili. že dík presné znalosti jich milostných histo
rek, ?:astronomickf'ch choutek, neštastných náhod atd.
atd. muže se vniknout v tajemství jeiich tvorby. Ale
všcclll10 to delali se zápalem liter<.Írní historikové. ve
nujíce celý SVLljživot tomu, aby zjistili. že nejaká básen
básníka A. vznikla z polibku nejaké Y. nebo Z. Šlo se
ješte dále. Nekterí spisovatelé, na pr. Dostojevský. pec
live zatajovali svuj život pred zvedavostí, a tu po jeho
smrti takové životopisy zacaly se vyvozovat opacnou
cestou z jeho del. Podobným vykopáváním hrobu za
bývají se ted najednou dva ucenci - francouzský a
rusk~'. Nemaiíce proste lidské možnosti urcit, proc daný
fakt v tvorbe vzbuzo al asociaci podle podoby a nikoli
podle kontrastu (mnohdy pro vetší motanici nalézáme
u tVLtrcí osobnosti v c1ílech obe asociace paralelne). pre
ll"šcií ~~'l1"I"('1n(-liter,írní nd:í!osti do ži\'ota toho, 1,do je
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popsal, nebo hrabou se bez rozpaku v jeho intimních za
žitcích. Vede ovšem není z toho ani teplo ani chladno, a
takové ])Táce ukájcjí jen zvedavost, a casto nezdravou,
jak u tech, kdo píŠí, tak u tech, kdo je ctou. Když jednou
si precetl knihu o sobe samém, Thomas liardy rekl jed
nomu ze svých známých: "Proc lidé nejsou pozorncjší,
když chtejí delat biografické ci polobiografické vývody
z autorova díla'? Lidé byli zvyklí ríkat, že David Copper
field je Dickens. Nebyl to Dickens. M. Nedgcock stále
užívá mých románu k popisu mého charakteru. Jeho
analysa, i v tom prípade, kdyby mel pravdu, ncvyniká
príliš dobrým vkusem, protože jsem ješte živ. On však
se opírá o charaktery a fakla z románu, jež jsou ryzím
výmyslcm. Hlavní omyl M, Nedgcocka, který spocív{t
v tom, že se opírá o romány spisovatele, vede jej k mno
ha nepresnostem.« - To je skromný hlas spisovatele,
který byl podrobcn takové opcraci za živa a který žádá
na kritikovi-životopisci alespon vetší opatrnost. 1'enny
S011 však není tak shovívav~' k životopiscum a rozhor
lene volú: "J aké právo mel obecenstvo vcdet o šílených
kouscích Byrona? Byr011 dal jim hásné vcrše, a s tím
by se meli spokojit.« Ale jdc práve o to, že obecenstvo
predne nikdy ncní s nicím spokojeno a za druhé príliš
snadno podléhú svodu, ztotožnovat spisovatele s jeho
hrdinou; práve obcccnstvo znacnou l1lerou vede životo
pisce a kritika na takovou cestu.

Naprosto nejscm proli životopisu jako pomocné disci
pline pri studii Iitcratury nebo umení. alc v takovém prí
paue JTIlIsí b~'ti literúrní neho umeleckou, to jest vykládat
vývoj literárního a ull1eleckélJO života individua. Tako
v\'ch prací však bohužel nemúll1c dosud v ž{lduél11 ja
zyce; mohou být vytvoreny spíšc v tradicích starých
ucencu, jako byl 13ranclcs, než teclJ nejnovejších, kterí
zacházejí do slepé ulicky. Froti temto PfÚve vystupuje
'llyní nová mladú škola, o které jsme se už zmínili a
která sc snaží odtrhnout se od studia jen ojedinelých a
individuálních fakt a usiluje na základe souhrnu jevu ob
jasnit zákonitost literárního procesu, aby sc mohl urcit
jeho další V~TVOi.V rozšírenJ"ch nyní módních biogra
fiích vedou se všechna fakta naporád, pri cemž mnohá
urcite nemela žádného vlivu na charakter cinnosti dané
osoby. Ve skutecnosti však mají se vybírat a zpraco
vávat jen ony rysy, které mcují individuální úchylky,
jež pri podrobném StUdill a pozorovány mohou být casto
velmi užitecne srovnúny s jin~'mi stejne individuálními
rysy jiných umelcu. Tak vzniká retez, ze ktcrého se už
mužc vyvodit pravidla. Poslézc je nezbytno pripomenout
ješte jednu vec, a to tu. že hJ'tí jc mceno vedomím, ži
votopis však podává žití, to jest neco casto naprosto ci
zího bytí - tvorbe. Vlllj?;ární shoda techto dvou pojmu
vede práve k falešnému postupu a v dusledku toho
i k nahromadení jednotlivJ"ch a nepotrebných událostí a
fakt.

Existuje ovšcm také životopis jiného druhu. Jsou to
hlavne anglické životopisy, vcnované britským státní
kum, králum a královnám; zpravidla je to bud dan ob
divu a úcty nebo pokus ukázat na príkladu jednoho vyni
kajícího cloveka ráz a duch epochy ncbo politického
smeru. Psány jsou hladce a zajímave bez zbytecných in
timních podrobno tí a v každém prípadc neurážlive. Ta
kové životopisy pripomínají nejvíce mem,liry, ke kter~'m
Anglicané meli vždy velikou zálibu a jimž prichází na
chut postupne i ostatní r:vropa. Francic byla v OSlll
néÍctém století velkou specialistkou v tomto oboru, a snad
pr,í 'c proto II ní prvé Zrodila se opet vrlšc(, k bio~rafiíJl1
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r lelnc i k memoirum. Ale že to není zjev ryze
m svcdU fakt, že na opacném konci Evropy,

mužeme pozorovati jev analogický. Nesmíme
že ze sta soudobých biografií alespon deva

mu í se zaraditi do oné polovicní kategorie,
zýváme romanisovanJ"mi biografiemi, to jest
druhu. kter~' stojí na pul ceste mezi histori
ánem a vedeckou prací. Na to, aby byly ro
do nich vloženo príliš mnoho skutecných do

a na to. aby byly vcdeckou prací, je v nich
o príliš mnoho místa fantasii, zvlášte pri pre
nejasn\'ch a málo probádaných míst, kterými

ivot každého cloveka. Uznávajíce patrne za
rá ItOU myšlenku Carlylovu, že pekne napsanJ"
témcr stejne vzácn~' jako pckne prožitJ". ti, kdo
afie. zachraiíují se v oblasti belletrie. A. Mau
, i získal znacnou známost svými životopisy

a Disracliho, tvrdí v ned{lvno vyšlé knize »For
pi 'U« (Aspects cic la biographie), že jedinc mož
obem podal sj)rávnJ" životopis je pretvorit jej

b románu. Jsa súm prevahou spisovatelem, verí
rci sílu umenÍ. V r~usku se rídí týmž principem
nov. kter~' napsal život dekabristy KiiclIel
Kiichlja«) a nyní Vyd:1V:l podobný životopis
a. Ješte volncji než on pojednává o živote a

montO\'a B. Pilnjak. Ve francii závisí míra
blízk;í ci \'zuálenú je biografie od skutecného
k na eruuici. tak i na temperamentu tcch, kuo

I vzít císlo klerékoli literární revuc nebo kata
atelstva N. R. f., P Ion. Ii ach e t t e nebo
rého jiného, abychom se presvcdcili, že život
dokonce i prumerni'ch lidí popisuje sc v ne

rrmožstvÍ. Mužeme se tam setkati se jmén)'
ndricha IV., Stendhala, Talleyranda. Delacroixe,
Marca Aurelia, Lady Iiamiltonové mark~'za dc
cartesa. Vercingetorixe. Karla Velikého. Puš-
O existenci techto osobností vedelo se i dríve,
i príciny nebylo potrebí studovat podrobnejší

ot. A. Maurois ve zmínené teoretické knize vy
nto zjev ohrodou romantickJ"ch nálad.

m presvedcen,« píše, "že ve Francii v nejbližších
budeme svedky rozvoje jevu, jehož prvé príznaky
u ted a které nejsou nicím jiným, než obrodou ro
mu. Ve francii se ted píše mnoho životopisu. Obe
o je cte s neobycejnou chutí. Vždyt se píší pre

fivotopisy velikých romantikti, nebot jejich životy
neibohatší na sentimentální dramata.«

ozkvet romantismu je rozpoznán nesporne zcela
mužeme to dokonce znacne rozšírit na nejvetší
E ropr. Ale nejsou to srdecní záležitos.ti kano
h romantiku, myslíme si, které tak vábí ctc
mtižeme soudit zc seznamu životopisu, vychá

Francii (zdaleka ne úplného), nevábí pouze
é pozornost životopiscu. Jde, jak se mi zdá,

• že cizí život. je-li nad to obratne napsán, je
Ine pritažlivejší a neobycejnejší, než ten.

e ctenár sám. Sláva je nesmírne pritažlivá a
tech. kdo o ní cte, premýšlí o dlouhé a trnité

ou clovek k ní do:,pel. Do cí bije spíše to, že
právo na všechno a že i nejnižší vlastnosti

u neho spojeny velmi tesne s tvurcí cinností.
nadno zamenit pojmy »pres to« a »díky to-

pokojit svou sobclibost a ctižádost, jimž nedal
talent. A. Maurois praví o tom: »Prirozeným

výsledkem je, že ctenár, predpokládá-li, že l11á nejmenší
talent v jakémkoli oboru, cítí, jakoby byl ctením veli
h'ch životu puzen k nezávislosti a pohrdání pravidly so
ciální zdvorilosti.« A kdo, zvlášte v mládí, nepokládal se
za genia a nesnil o všem tom blahu, které prinese sláva 't

MassovJ'r ctenár, hledající neobycejnost stuj co stuj,
nebot jinak upadne do zoufalosti. ocekává od biografie
ani ne tak vyprávení o velikém cloveku, který skutecne
existoval, jako o onom tajemství, které z obycejného
cloveka ciní genia. Mimo živý talent muže se snadno
prejít, kdežto život, zkrášlený popisem, ozaruje a osle
puje. E. M. Forster ve svých prednáškách o románe.
které cetl roku 1927 v Camhridgi, ukázal rozdíl mezi
Horno Sapiem. to jest mezi živým clovekem, a tlomo
fictus, to jest lJrClinou vymyšleného díla a, charakteri
soval vehni vtipne známky. kter~'ll1i se tyto dva typy
od sebe odlišují. K tomu A. Maurois pridal ješte jeden
tyP. HOlilO BiographicLls. to jest cloveka, Vystupujícího
v biografii. "liomo Biographicus je vždy cinný: píše do
pisy nebo ríuí ríše nebo se alcsPoI1 pokouší je rídit, nebo
pron,ísled uje ženy, nebo jc opouští; je to bytost, vyni
kající ncuveritclnou aktivitou.« Rekla bych, že je to by
tost. l<ter(l pro svou aktivnost je vždy mezi lidmi. vždy
pred nimi sc trpytí ;:[ leskne, a tudíž hraje a svádí.

A tu ctenár zacíná vyhledávat v sobe rysy trebas vel
mi vzdúlené shody. a není-li jich. zacíná napodobovat
v živote a uokonce "e zvycích svého hrdinu. Ale na
podobi"ostí stejne jako fantasií nevynikají jen l;tenár.
ale i velikJ" clovck. To by meli míti na mysli biografové
ncjvíce. Víme. že v jistých dobácll existuje abstraktní
ideál hrdiny, kc kterému se prirovnávají i velmi vynika
jící lidé dané generace. Spisovatelé, umelci, slovem
"šichni, kdo jsou ve spolecnosti na dosti vynikajicím
místc. a ti. kdo mohou doufat. že jejich živ9t prejde do
historie, casto zkrašlují nebo proste delají svuj životopis.
K tomu se ve skutecnosti nemusí nic prožívat, stací jen
PS:lt deníky, dopisy. zmii'iovat se mimochodem o žádou
cích vecech prátelum, to ostatní už dokreslí povest a
odevzdá dalším generacím. Stací sc podívat na roman
tiky, kterí meli všichni bez výjimky v minulosti osudné
tajemství. jež pri zdravém prozkoumání ukazuje. se být
stoprocentním výmyslem nebo daní móde. Podobným
ideálum ci správneji módním ideám podléhá dále i sama
stavba životopisce. Bylo by velmi zajímavé srovnat ži
votopisy téhož cloveka, napsané v ruznj'rch dobách, a
poznamenat. jak dalece faktický materiál se podrizuje
pravidlu. vládnoucímu v dané chvíli. A na tento fakt ne
berou podle mého názoru patricného zretele soudobí ži
votopisci, kterí krome surového materiálu užívají i prací
svJ"ch predchudcu. Vzpomínám si, že Plato nekde rekl,
že duše lidská je trhána dvema konmi: bílým a cerným,
z Ilichž jeden táhne vzhtlru, druhý dolu. V biografiích se
zapomíná na toto zlaté pravidlo, a jako v tendencních
románech hrdina se lící bud jako andel nebo jako dé
mon, což je pritažlivé stejnou merou.

Ani ne tak pravJ""rkult velikých lidí. jako zájem o všech
no, co se vymyká z pravidla, vede k predpokladu, že
jen výjimecný život je zajímavý. Život obycejného clo
vcka, jak nám to dokazuje literatura a pri tom ta nej
lepší literatura, múže být stejne zajímavý a poucný.
Není ovšem dána možnost popsat život každého cloveka,
a není tollo ani potreba. Ale popsat leckteré životy ve
likJ'rch lidí bývá casto ješte méne potrebné. Životopis
111ohl by být Dotrebnj'r a prosDešný, kdyby jej dokonce
proste prijali jako pokracování v pozemské existenci clo-
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veka, kterému je venován. Tuto poslední myšlenku té
mer inspirov'ane vyjádril Gešenson ve své práci »Gribo
jedovská Moskva« stran dopisu. který prežil o století tu,
která jej poslala:

»Což to není zázrak? Každá existence cloveka a kaž

dá myšlenka ve svém ztelesnení je jako by dávný orga
nismus a tento organismus je nesmrtelný.; cas muže jen
rozbít jeho materiální formu, ale nemuže mocne roztrh
nout nebo ucinit neexistujícím neopakovatelný ústroj citu
a idejí, které expansivne a jednou pro vždy vznikly v duši
cloveka. Proto všechno zlato, které ie na zemi, nemuže
vyvážit cenu tohoto ubohého lístku dopisového papíru, ne- .
soucí opatrne pres staletí nesmrtelný život vedomí.«

Fo prectení slušné rádky životopisu, napsaných v po
sledních letech, vytvoril se u mne dojem, že ani sami
životopisci, a tím méne ctenári, neprožívají citu podob
ného tomu, který jsme zaznamenali výše, pres to, že
pred jejich ocima míjejí dokumenty, ohromující svou
lidskostí. Omlouvám se, - mám na zreteli biografie
práve toho druhu, které jsou ted nejrozšírenejší a tudíž
nejvíce odpovídaií duchu obecenstva; takové životopisy
jsou bud zajímavé ctení, zkorenené vedomím, že všech
no, co se zde vypráví, odehrálo se se skutecným clo
vekem, nebo ješte hure, že je to rozkopávání cizího ži
vota, aby se objevilo tajemství jeho úspechu, kterého
chtejí využít pro své prechodné cíle. A opakuji, že je
možné naucit se mnoho ze života velikých lidí, trebaže
jejich geniálnost není kontrolovatelná.

Velliofilmy.

V techto dnech beží plátnem nekolika nejvetších premiero-vých pražských kin jeden z amerických velkofilmu, po
jehož spatrení nemohl jsem odolati reagovati na celou radu
jeho vlastností. Jde o film »M u Ž, k t e l' Ý S e srne i e«, zfil
movaný román Victora liuga, vyrobený Universalfilmem.
Dlouhá predbežná reklama ješte v dobe, kdy vznikal, když
konecne bežel v Americe, a tím znásobenejší, když byl vy
ložen v nekterém evropském prístavu, aby sestoupil jako
duch svatý na zbožné verící filmového umení, tato veliká
reklama, úcast Conrada Veidta na jeho vzniku, to všecko
vzbudilo zvedavost.

Konstatujeme hned na pocátku, že málokdy bylo pocíteno
zklamání z amerického filmu ve vetším merítku. Tento film
je klasickým dokladem amerických omylu, ale je také vý
stražnou kapítolou, jak omylum propadá obecenstvo našich
biografu. Do jisté míry muže prípad tohoto filmu posloužiti
k analyse težké filmové krise, jež ostatne byla predvídána
opatrnými americkými výrobci, a o níž svedomití a intelek
tuelne citliví odborníci v Evrope napsali mnohou rádku.

Film »Muž, který se smeje« je do znacné míry prí z n a
ke mam e l' i c k é h o f i I m o v é h o k l' ach u, jejž výji
mecná outsiderská díla Chaplinova jenom v celé jeho šíri po
tvrzují. Film "Muž, který se smeje« je v tom ohledu jen jed
ním z kategorie velkofilmu.

Velkofilm, dedic seriových a mnohoepochových filmových
dramat let poválecných, snoubí ve stále nepríjemnejší kon
glomerát amerikánskou financní a obchodní všemohoucnost
s nepochopením evropské kultury. Velkofilm je gestem Ameri
cana, jenž si kupuje francouzský historický zámek stejne jako
Rembrandta. Filmový American kupuje hvezdy a domnívá se,
že s nimi prináší do svých studií svet Evropy. Adaptuje ro
mány Evropanu a hotové filmy posílá na evropské trhy. Tyto
filmy doprovází poznámkou o obsazení tech ci onech hlav-
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ních úloh postavami, s nimiž evropské obecenstvo je dobr.••
seznámeno, jež casto vídalo, o nichž cetlo v evropském tisku
a které jednoho dne odešly do kouzelného liollywoodu. Obe
censtvo, jež je setrvacné ve svých starých láskách, dívá se
tedy na své staré milácky, kterí jim hrají dramata na evrop
ská témata pod americkými režiséry. Je težko ríci, zda jsou
jimi spokojeni. Ale snad i když se jim v necem odcizili, smi··
rují se. Byli prece jejich milácky. Spojené státy potrebují do
svých filmu pro evropský trh veliké umelce, populární umelce,
známé talenty. Z v u k zná m é hoj m é n a, t o t ú s por a
80% l' e k I a m ní c h s lov. Zvuk slavných jmen je dosud
stále nejlepším mostem, který se klene nad oceány.

Ve skutecnosti je historie vývoje evropských umelcu
v Americe smutnou kapitolou. To, co zustává z jejich umelecké
podstaty v dílech, která se odvíjejí s vrcením na promítacím
stroji operatérských kabin našich biografu, je skutecne velmi
malou cástí jejich velikosti. Zdá I o bys e, ž e e v rop š t í
urne I c i z p I o š fuj í pod n e b e m K a I i for n i e. Pripadá
nám casto, že ztrácejí v americkém prostredí intensitu a oso
bitost, že v tomto svete standardu jsou také již jen standar
dem, heslem, markou.

Jsou prípady, že z hvezd snad r e ž i s é r s k á m ech a
n i s a c e, tento proces, který americkému filmu zpu,,<.lbildo
dneška již dosti neprátel, snad vy r a z e ní z ú c a s ti na
p o hnu t é m k u I t u r ním ž i v o t e d o m o v a, ciní nic
více než loutky. Pád Ly y deP u t i, slavné a krásné
osobnosti v postave smyslné a neštestí šírící ženy nemeckého
»Variété«, téže Pnti, která v americkém filmu klesla na úro
ven panenky, není méne zarážející nežli nedávny - ,>nad
príliš vážnými okolnostmi vynucený - od jez d P o I y
Ne g r i do Ev rop y. TýŽ smutek se zmocnuje diváka lJri
nekterých posledních filmech Janningsových, jenž af z nut
nosti podrízení ostatním spoluhercum at vlivem SG,t'JVé vS'

roby nevzrušuje již dávno tolik jako ve svých pracích drí
vejších. Stává se, že z plnokrevných lidí Evropy nezbývá
v americkém filmu než bezkrevný stín, plížící se !Jlátnem,
jakoby vyssát neznámým upírem.

V "Muži, který se smeje« pripadla vynikající úloha šaškii
Gwynplaina, znetvoreného již v detském veku, nespor'le sla\'·
nému herci, inteligentnímu a umení i jeho problematice do
konale rozumejícímu C o n l' a d u V e i dto v i, jednomu z oné
mladé nemecké generace, jež razila cestu experimentu v oboru
filmu expresionistického. Jeho úloha ve velkofilmu, jenž
ostatne zustal týmž románem, jak jej pred desetiletími konci
poval liugo, je dokumentem, kam vede své herce režisér bez
poesie, kam vede scenár, jehož nepsal umelec, nadaný obrazo
tvorností. Veidta, postaveného mezi lásku k slepé milence, jež
jako Dia, slepá dívka téhož zábavního potulného podniku,
hraje tragikomické divadelní hry, a mezi vášen zrudné angli
cké aristokratky, tohoto Veidta, nakonec obleceného v herme
línový plášt anglického peera na rozkaz královny, jež ho
z osobní nenávisti urcila téže šlechticne za manžela, nalé
záme tu oloupeného o mnoho z jeho dávné dramatické síly.
Jeho výrazové prostredky nepricházejí k platnosti než v nej
bežnejších formách. Není tu dosti dramatických variant. Opa
kuje se. Snad by byla jeho gesta veliká na divadelní scéne,
'ale zde v tomto filmu, jenž si vzal za podklad živý, dejove
pestrý román, vše je zredukováno na bežné a do omrzení
spatrené scény. Jakoby si tu filmová Amerika navzdory vše
mu, co se v Evrope o vývojové tendenci filmu soudí, posta
vila za ideál prekonaný historický monumentální film, podaný
co nejzdlouhaveji.

Oznacili jsme tento film za znak krise amerických velko
filmu. Chceme tím konstatovati, jak americký filmový vý
robce utkvívá na povrchním zpracování. Jak je vzdálen ži-
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Ilenek. Jak precenuje mylne svou technickou
nevycerpatelný zdroj lidi, penez a literárních

e brzy. že i tyto zdroje se vycerpají, nebu-
eny mládím nápadu, darem fantasie, rafinovaným

'ckých možností.
Amerika upadla do velikého sebeklamu - a pro

nepríjemné. Tím nepríjemnejší, cím náhlejší a
Je duvera amerických producentu v príchylnost
obecenstva k jejich filmum. Je s1ce pravda, že obe-

velikou vinu za pomalý vývoj filmových po
skoro trapno, konstatovati, že slabé Janningsovo

ando. s prázdným a naivním dejem plnilo sály
, zatím co krásná a životná tragedie cínské dívky

ou umelkyní Anna May Wong beželo v kinech
to neúmcrnou své prubojnosti a síle) - stesk do

larmoyantních kýcu v obecenstvu je sice na míste,
s ulicí, s jejími rozmary, s jejími postranními zá
II otrockou poddajností?

pristupuje ochrana evropských produkcí, mezi nimi
filmu ceskoslovenského. jež se stává vážným ne
eriky. i kdyby domácí produkce nemohla vydu-

hned konkurující filmy. Do Prahy došly zprávy,
americké výrobny hodlají vyhlásiti bojkot práve

oslovenský (vedle madarského), aby ochránily
výroby. Aby ochránily velkofilmu? Zdá se, ŽC

t není dobrou formou obrany. Nejlepší formou
hl by býti jen kvalitní a technicky dokonalý,
oty usilující a k budoucnosti uprený film. Ce:

o a vnejší kulturní úroven.
znejšich a nejzajímavejších metod nejaké

vaci vedy o kulture by mohla býti divadelní
téže hry v ruzných národních prostredcích.

bem by se také vysvetlilo, proc nejaký kus,
I nekde sta repris, jinde propadne. Nejde však

hy a neúspechy. Co je nejzábavnejší a nej
na takových prekvapeních, je zrcadlení ruz
v tomtéž zrcadle, ruzných kultur v provedení
umeleckého. Vedeli jsme sice leckdy už Da
e leccos nekryje, ale casto býváme prekva
'ckou neshodou, zarážejícím nesouzvukem.
otresitelnou predstavou v myslích našich

lidI, žc oficielní ceské divadlo je, ne-li vY!1i-
alespon po všech stránkách dobré. A sku-

me-Ii nejakého Shakc peara nebo Dostojcv
f onen názor neoprávnený. Avšak jdeme se
nejaké naše predstavení soucasné hry ameri

anglické,a uvidíme toto divadlo hned ve svetle
m.

citovost anebo teatrálnost, vyjadritelná nc
gesty a hlasovým napetím, to je neco Oli7.
ukci, se kterou se setkáváme na našich ofi
tich. Jde-li o pathos, o jakékoli tragické nebo

fehánení. tu naše divadlo neselže. Avšak žá
vyrovnané predstavení strední polohy, dru

elvíc odpovídá civilisované skutecnosti, a
armonický klid a prirozená citlivost, to jsou
reprodukcní schopnost našeho divadla. Žá
enou pohodu, klid vnitrní i zevní jistoty, a
vám casto nudy a neohrabanosti. Je prece

prirozený požadavek u herce, že dovede, pokud jde
o vnejší chování, víc než neherec, že se umí ovládat,
že umí být prirozený a nenucený, aniž by byl nudný a
nesympatický. Tento požadavek však, zdá se, byl by
v našich pomerech nejen neprirozený, ale nekdy až
prehnaný.

Stane se vám, že se seznámíte nejak duverneji s ne
jakou anglicky psanou hrou z dnešního prostredí a po
tom za cas ji uvidíte na ceském jevišti. Podívaná je. to
smutná. Predevším, co se snese ve staré romantické hre
anebo v obraze zvláštního, regionalisticky výlucného
prostredí, to ve fraku straší. Predstavte si, jak by na to
koukal autor odnekud z Londýna nebo z New Yorku,
když by spatril na ceském jevišti postavy své hry, ze
života nejkultivovanejší vrstvy inteligence své zeme, jak
jsou hrány tak, jak se nesmejí chovat v anglosaských
zemích ani sloužící. Co by si asi takový autor myslel,
kdyby videl, jak jeho hra je »proškrtána«, aby nebyla
príliš dlouhá (a to tak, že se škrtají také pointy), kdyby
byl svedkem toho, jak jeho lehkost, ironie a všestranná
kultivovanost jsou vulgarisovány pomocí hloupých sta
rých triku, jak jeho konversacní vybroušenost je mrza
cena slovním »dokreslováním« témer pepickým a nepek
nou gestikulací. A to všecko proto, ponevadž jednak
herci nejsou vedeni k prirozené ušlechtilosti projevu,
jednak protože obecenstvo, tento moloch umeleckého vý
voje, si žádá všecko »po lopate", to jest pokud možno
zhrublé, zkarikované, nebot jen pak ozve se potlesk
tohoto pochybného velicenstva.

Bylo už žalováno na prehnaný ceský systém reperto
úrový, který prinucuje naše divadla, aby predvádela hry
teprve rozestudované. a nedobre obsazené. Ale mnoho
viny je také v nepružnosti našich umelcu samých. Je
ovšem neco pravdy v tvrzení, že pri prenášení umelec
kého díla z jednoho národního prostredí do druhého do
jde vždy k jakési adaptaci. Tak nutne americké pred
vedení ruské nejaké historie vnese do veci elementy
cizí a naopak. Ale adaptace nesmí nikdy jít tak daleko,
aby dílo snižovala.

A to je práve to, co se deje casto u nás. Nemáme ovšem
spolécenské tradice ve smyslu anglosaském nebo fran
couzském. Šlechtu nám vyvraždili anebo ze zeme vy
hnali, staré meštanstvo se nám ponemcilo, stav duchovní
ve svých osvícenských predstavitelích nemohl vše na
hradit. To jsou všecko staré známé veci. Avšak mohlo-li
se pred válkou právem ríci, že jsme národ sedláku, mohlo
by se dnes ješte dodat; a zbohatlíku. Vidíme na Anglii
a pak, prenesene, na Americe, co to znamená kulturní
trída s nepretržitou tradicí. Prese všecka sociální zla,
taková trída (anebo trídy) je duležitým cinitelem civi
lisacním. Civilisovanost a vnejší ušlechtilost anglického
delníka je, ríkejme si co chceme, 'odlesk tradicní vnejší
ušlechtilosti anglické aristokracie a meštanstva, které se
od ní ucilo. U nás nic takového nemáme, i jest nám, jak
známo. vytvorit »spolecnost demokratickou«. Zatím však
mužeme videti jen jedno; vpád zbohatlictví. Totiž tlak
samolibé plebejskosti na životní míru ostatních vrstev.
Objevování se všemožné neušlechtilosti v oblastech,
které takovj'-m vlivum bývaly dosud uzavreny. Není
divu, že i divadelní obecenstvo. pokud se rekrutuje
z této poválecné vrstvy spolecenské, pllsobí tak na re
pertoár i výkonné umelce. Ponevadž výrazem souhlasu
je krome potlesku také vyprodaná divadelní pokladna,
je prirozeno, že odpovední divadelní cinitelé pozorují
úzkostlive pokladní barometr a zjistivše spolehlivé pe-
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je l1epochybn~·). n~rbrž proste z duvodu umeleckých.
lirúti hru tak, aby se pro autora, nebo pro náhodného
cizího návštevníka nezmenila v novou frašku, aby Zll
stala hrou vybroušene civilisOVa1lOU. Pak by také vynikly
všecky její kvality. které se ztratí v prostredí jen treba
ponekud zvulgarisovaném. Snad by pak bylo méne hrmot
ného smíchu (na nepravj'rch místech) a více vnitrního
potešení, které si má divák odnésti.

K tomu cíli by bylo ovšem treba, aby se tak zvaná
kO!1\'crsacní hra nepovažovala za vedlejš,Í záležitost.
kterú se muže odbýt s všemožnými nahrážkami. Bylo
by nutno. aby naši nejlepší režiséri ukázali, jak má vy
padat civilisovaná komedic ze zúpadnického prostredí 
tož tedy predcvším K. li. liilar v intencích rekneme své
ho »Diktcítora«. Je povinností našich nejprednejších di
yadelníku, aby vytvorili už jednou standard provedení
spolecensk1rch her bez naší specifické pražské ci slovan
ské burlesknosti, bez klancní a kroucení a ždímání ru
kou, a bez sousedskosti, standard, který by pak mohl
b~rti merítkem pro ostatní.

Ncbot jinak dlouho nezmizí ze západnické predstavy
o Ceskoslovensku onen dosud príznacný, velmi neprí-
jCl1ln~' orientální nádech. \

Detektivky nižší kategorie mají na svedomí odpor
intelektuální vcrejnosti proti zprávám o zlocinech.

kde byla v pravém slova smyslu prolita krev. Taktéž
mrtvoly v kufru ujxldly v pochopitelnou nelibost.

lJrípad vraždy na obchoclníkn S .. která byla spáchá
na roku 1919 v Praze IIl ..obsahuje sice nekteré z ne
li]))'ch prvkl\ ale je obecnc zajímavS' jako príklad rych
lého 'vypátrání pacbatele zlého cinu. ackoliv vec vypa
dala na první pohled beznadejne. Režijní poznámky pak
jsou nutné k porozumení veci. Jméno obeti a jméno
zlocince netreba zde uvádet. Pachatel vraždy zemrel
v žalári, zavražden)' zanechal rodinu. Jména policisttl
jsou zárukou. že prí pad nebyl vymyšlen,

Ze svec1ecJ0-ch vS-povedí trí c1elníkll z vinohradsk)rch
jatek, - protokol\' o 'lom jsou priloženy ke spisum -,
vysvítá. že tito tri delníci našli jednoho jitra v sedm
hodin za úvozem na tehdejší periferii Prahy velk)' ce
stovní prouten~' koš. :;\lrížovím pnttu prosakovala
krev. K oš byl težk.'- a první myšlenkou delníkú byla,
že našli zloclejskou korist. Podle váhy a krve soudili,
~e našli prase. které nekclo v noci ukradl a pak si ho
zde schoval. aby si ho vecer, za tmy, odnesl.

Jeden z c1elníkll odllacll, že »to váží metrák a že je
škoda to zde nechat ... ({ Kdosi ohstaral vozík a nalo

žilo se »to . Zkrátka: delníci pak koš otevreli a zjistili.
že objevili mrtvolu.

2alarmované policejní reditelství vyslalo pátrací ko
misi. tJcastnil se jí i šéf bezpecnostního úradn Knotek.
Prípad sám hyl pridelen vrchnímu policejnímu komi
sari c1ru Karlu Z á 111i š o vi.

Komise zjishla. že jde () vraždu sp(lchanou velmi
krutS'm zpllsohem. S mrtvolou samou bylo pak ješte

Pražští detektivové.
III.

nežní telllperatury urcitj"ch kusu, vytvárejí repertoár,
kter~' nemuže býti jcnom koncepcí jejich presvedcení,
l1~'brž soucasnc i kompromisem se zálibami 'Obecenstva.
Ncbeží však nyní o repertoár, nýbrž o to, že kompromis
se zálibami obecenstva jde tak daleko, že jeho, 1. j. obe
censh'<t, ynejší forma a životní styl je vehráván do kusu,
ktcré jsou InU na hony vzdáleny. Tak se vám stane, že
na pr. mladá americká dívka, stvorená autorem z jem
l1usti a kouzla. jc predvéÍdena témer jako predmestská
pražsb holcice. že váha vost muže ze spolecnosti se za
ll1cúujc smcšnou ncmotorností. Na jevišti, kde každé po
hnutí má vj'rznam. nešetrí se ~estem. orientální klanení a
povoznické mackání rukou strídá se s kroucením hlavy
a tela. jež není ani realistické ani nejak umelecky zúmer
IJ(~. Chaotické ncovlád,íní údu a plýtvání pohybem polu
~; jakousi tendenCÍ k sousedskosti zabíjí poslední StOPL~
yyššÍ spolccenské úrovnc, Není pak divu, že anglosaští
n:lvštcvnÍci, kterí jsou nadšeni treba "Kolumbem« anebo
"Iiam!c!em«, nemohou potlacit smích, vidí-lL ceské pred
ShlYCnÍ \Vilclea. kritisují spolecenský styl ceských pred
stavení jinj"cIJ anglicky píšících autoru a neskrývají
sv~'ch protcstu proit stylu, v ncmž uveden Behrman.

Uvšcm, žc toto všecko nejvíce odnese takový anglicky
píšící autor. At si mel úspech v New Yorku, at si ho cení
pro pu\'odnost a vybranost takový kritik jako George
Jcan Nathan, v Cechách se prece najde posuzovatel,
ktcr~' mu vytkne príbuznost s Flers-Caillavetem, a s bo
horoynou konecností. která je sama sobe poslední auto
ritou, vyrkne nad ním soud, že jeho postavy i scény jsou
tuctové a cfekty laciné. Nezatíživ se predbežnou zna
lostí kusu prectením originálu (když úplný preklad je
mu nedostupnj'r). spokojí se tím. že sede v první divadelní
lavici vnímá kus tak. jak se mu na jevišti k verení pred
kládá, a jenom podle toho soudí. Znalost domácích vecí
mu naprosto nepoví. že predstavení, na než se dívá, je
témer od základu falešné, a že s jednou nebo dvema vý
jimkami predvádí vlastnc zhrubloLl pražskou karikaturu
vybroušeného amerického díla.

.Je ovšem pravda, že prípad tohoto posuzovatele, p.
.Iindricha Vodáka. je. byt vytrvale, prece jen ojedinelý,
ponevadž všichni kritici nejsou stiženi stejnou idiosyn
krasií. Avšak co ríci o tom, když falešné a karikované
a všeobecne zvulgárnené výkony jsou cl1arakterisová
ny jako vynikající, puvnbné, znamenité atd. Je prece jed
ním z úkolu kritiky, aby upozornovala na taková po
chybcní, alc pokud se to deje, není to dosti durazné, a
zc znacné cásti se to prechází. nebot kritik to sám necítí
- podobnc jako si toho, snad, nejsou vedomi herci a re
žisér. Melo by z toho vzejít poznání, že takové hry.
o nichž se rádo rekne »konversacní«, nejsou predevším
žádné lehké bulvární zboží. a že vyžadují stejné péce
(ncmá-li se hra zmrzacit anebo zabít), jako parádní kusy
klasického repertoinl. Máme u nás nekolik hercu a here
cck, kterj"m je toto vše. samozrejmostí. Ponevadž však
nikdy (anebo velmi zrídka) není hra obsazena jen tako
v~'mi llerci. dochází k onomu odbývání, které se vyzna
cuje predcvším snížením spolecenské ílrovne hry, zloka
lisováním a zpražštením ye špatném slova smyslu. Není
divu. že cizinec odmítá videti v takovj'rch predstaveních
dobré divadlo. Mluví se pak a píše o našem »nevyvinu
tém sJ)oleccnském živote«. ct)ž je charakteristika, kter,í
obsahuje \'~'tku jisté inferiority. Divadlo je predevším
povnlúno, aby tuto výtku ucinilo bezpodstatnou: ne

z neja k~'ch pcdagogických zretcli'! (ackoliv pedagogick~'
vliv divadla v dobrém i špatném smyslu na navštcvníky
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J zle nakl;'l(Eno. (I této zmínky je
1 prípadu.) Podle lékarsk<~ho dobrého

mrt asi dvanúct hodin pred nálezem.
rt ého nebylo nic známo. Osobních

naleztno nebvlo. Dr. Z{l1ni; však si
mrtvého a zazcl{~lose mu, že ie to žid.
ení spocívá v tom, aplikovati obecné
perielnÍ prípad. Ohecnou vedomostí je
most o tOIll, že príslušníci židovsk)'ch
velice o sebe pecují. Slovo péce je po

lItno jcj zúžit: mají navzájem o sehe

1 ze :-.taarijsk.\"Chprípadt'l by si prí sluš
jíž (Itcc by neprišel vecer c1orm\ rekli:
na pivo. I\ekli hy si to snad s prídav
ltik). ale ji<;te hy o pulnoci nebourili
me si treha jen na rodinu .:\Targity VO
oriismartynvá byla nezvestná pct ctvrti
a ul:;iniIao tom owámení.

ofilza\"raždeného \ !lukl první stopu k zji
avraždeného: v pLtIosmé r{ll1o tikal po-

f po "šech str;\žnicích dotaz, zda tam n",
eZ\'es!ném sernitovi. Z Prahy vn. pri
pOVClr:Il(>z\'estn)' je podle udání dcery
bytem-, narozen -. príslušný -. vy
'ho. JmcnoYall)' neVrátil se vecer domlli do rána.
žnost oheti patrí ke kardinidním bodum

rahu. To je zrejm(~ a jasné a zjistí-li se ve
ohyvatelích clo pt'tI hocliny toto (lltležit.é

(1 pech. r spech. jenž mltže rozhodnout.
tentokr;'lte také skutecne rozhodl.

bnosti () 10m, že totožnost obchodníka S.
jasnila. i kdyby byl vypadal jako Wotan

ul' nos. \ byla hy se vyjasnila i tehdy,
• í komisar nehyl uplatnil ohecnou vedo
ogickou na speciúlní prípad. Zda by se
u vedcit naha. je ovšem pochybné.i dále povšiml toho. že na cele mrtvého
i knuto jemné jakohy mrížov;Íní. Vypa
by nekdo byl pri tiskl na celo mrtvého ne
hrubou. hruhe tkanou lútkll. Vypadalo to

loviny.
lechem dcery mrtvého bylo zjišteno. že

odešel pod vecer z domu. Dcera videla,
SdlllU více penez a na její ot.ázku jí S.

upit vetší lJO.~t (množství) zboží. S. oh
Iilmu veteší.

obchodník z dOl11ua vezme s sebou peníze
pre<1pnkl;ldat.že mel smluvenou obchod-

e-Ii pak nalezen mrtv}', hez penez, isou tt 1

i: bud'tn, že koupil nejprve zboží' a pak
den.. 'eho byl zavražden pred núkupem

íze. . T eho že hyl zavražden a oloupen

oochodník vecer. kdy jsou ohchody zavre
o pranle. že šel na prímé vyzvání a na

C politie to znamená, že lwl ocekáván n('
Mel. že príchozí hude mít u sehe peníze.

. pad;l \' tomto prípade policejní arithme-

veit'ší l11;l: T. soukromé dodavatele, j o
Ví mu prod;lvají své staré šaty. 2. své sbe

3· menší ohchodníky s wte~í. -t. sheratele
in.. ~. Illcnší ol>chodníky s pyt!ovillami.

Ad I. je v Praze asi ]00.000 lidí. kt.erí prodávají
své šaty vetešníktlll1. Ad 2. múže h)ri jejich pocet od
desíti do padesiti. Záznamy o nich si vetešníci neve
dou. nebo nevedou je o všech. ,\d 3. je v Praze jen
protokolovan}Th obchodníkll s veteší osmaclevades{tt.
Ad 4. jako o sberatelích veteše .. \dS. je jich jen próto
kolovan)Th dvacetosm.

Eventuality obchodního spojení Ll\'edené ad J. mož
no zde vyloucit, protože nikdo z tech 100.000 dodava
telu obchodníka s veteší nemá - pri nízké odhadní ce
ne obnošeného šatstva - tolik vecí na prodej. aby si
vetešník musel brát tolik penez s sebou, až je to dceri
obchodníka núpadné. Tato kapitola tedy pri hledání
pachatele odpadá. Za to je nahrúena nespocet.ným
množstvím eventualit, že se nekdo vydával za obchod
ní ka s veteší a vylákal tak obchodní ka, jenž b}1 potom
zabit.

Co se t)Tce obchodníku s veteší a s pytlovinami __o

celkem tu prichází theoreticky v úvahu 116 lidí - ie
mezi nimi jiste prevúžn:'t vetšina lidí. kter)'m by nikdo
a nikdy nemohl insil1llf)\'at zlocin ]oupežné vraždy. Na
druhé strane zase spocívá nejvetší nebezpecí pro zdar
policejního pátr5ní v techto dvou extremech: že se
nejnebezpecnejší zlocinec skr{'vá pod maskou pocest
ného, váženého cloveka (tak z"van)' »dvojí život«) a
naopak zas, že lze pouh)'m vyslfmím detektiva' k pocti
vému, nevinnému cloveku znicit navždycky jeho po
vest u sousedll a jeho znárn)'ch.

Císlice n6 není astronomická. Než nutno uvážit..
že vyslechnout 116 lidí o zlocinu loupežné vraždy ne
ní jednoduché a že to nelze poríditi stereotypní for
mulí: "pekne vás prosím. - nezlohte se. že vás vyru
šuji. Nezahil jste náhoc1ou vcera nejakého vetešníka?
Ne? Tak líbej odpustit, já se zeptám u s011sec1a.«

*
Z á 111i š ze ctyrky se jmenuje plným titulem: 'vrchní

policejní komisar JUDr. Karel Zámiš. Je to muž vyšší
postavy, štíhlý. Vek neurcit~-: muže mu h~,t tricet. Snad
nejaký rok víc. - Ruce tohoto policisty jsou štíhlé.
zápestí jakoby ohebná, a když premÝšlí, opírá si hJa.·
vu levou ruku: na tomto gestu vidíte. že tento muž
hrává šachy. Ríká se o nem, že reší kriminální prí
pady jako Šachové problémy. ,\ Dr. Zámiš hraje podle
toho šachy jiste velice dobre.

Vypocítf1.Vat velké prípady, jež mel a jež rozrešil,
neposkytne plastické predstavy: ale hyly to prípady
zvucných jmen: K01ínští na príklad.

Vražda vetešníka, o níž je zde rec. j\ príšern)T prí
pad Krásuv.

Tri jiné vraždy.
A v tom všem je Dr. Z{lll1iš klidn)T takov.{'1l1zvlášt

ním. filosofick)Tm' klidem. Když udílí duležité c1ispo
sice. zv{rší trochu hlas a podškrtává rozkaz e-estem
pravé ;11ky. Jinak je trpeli V)" a vždycky zci~oril)'.
V trpelivosti se musí cvicit hhvne. když mi službn
v redakci policejní korespondence. Tam totiž se sou
streduje hubnová jxJ.1bareportérsk~'ch otázek.

Po úmorne dlouhých prípadech, k<;lyna ctverce sví
t.í okna hluboko do noci dve, tri. ctyri noci za seholl
(na príklad za vyšetrování s Kolínsk)-mi) -, když je
potom "šecko vyrízeno. je Dra -Z:uniše dokonce videt.
jak se usmívá. Zase takov)'111 zvláštním, filosofick~'m
úsmevem, v nemž múže b)'l zrovna tolik lidsky pocho
])itelné spokojeno<;ti jako vedomí. že je to z;]<;ejenom
kousek pr{lce. zatím 'o v layol1u bezt.ak zas už vzni-
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kají nové prípady, snad ješte spletitejší. A vtlbec je
tento mlcenlivi' policista zajímavý: z profilu vypadá
jeho hlava nesmírne prísne: ostrý profil zastrený je
šte skripcem z vypouklých, punktálních skel. Hlava
obycejne trochu sklonená, - to pripomíná zas ty ša
chy -; en fa<;e zarucuje tato tvár, že je to clovek lid
sky hodnotný, jenž vi, jaká moc je soustredena v pod·· .
pisu vrchního komisare a kolik OSudtl je mu sverenO'.

Což se ovšem nemusí projevovat v h~'ckání lidí: ne
bot houževnatost v boji se zlocinem representovaným
hledaným zlocincem, je také kus velké, praktické fi
lantropie: policista, jenž by byl chytil pred ctyrmi
roky Haarmanna, byl by zachránil peti lidem život.
Komisar, jenž by byl vypátral spády pana Landru,
mohl mit zásluhu o deset lidských životú. .

A usvedcený' zlocinec zachrání vždycky aspon tri
nevinne narcené.

*
Vyšetrujicí komisar narídil, aby byli okamžite per-

lustrováni všichni vetešnici prodávajíci pytloviny, aby
se zjistilo. - když už ne vraha samotného, tak prece
cloveka, jenž mluvil s obchodníkem S. po jeho od
chodu z clomu. Nebylo totiž vylouceno, že nekterý ze
zamestnancCl nejakého vetešníka, jenž byl s ~. v ob
ch?dní~ spojení, vylákal toho S. na schúzku jménemsveho sefa.

*
Zde je treba vedeti, že kdo hledá »cesty ke zdraví a

síle", našel by pekný vzor v Mrvikovi.·I Mrvík má
titul, je inspektorem nejaké vyšší trídy pri civilní
stráži pražské státní policie, IV. oddelení. Ale v Praze
zná kdekdo toho statného, cernovlasého muže s cerným
knírkem práve jen pod soukromým jménem Mrvík.
O jeho fysické síle se vykládají velmi názorné histor
ky. Co na nich je pravda, se úredne nezjistilo, ale ve
spisech policie se nevyskytl prípad, že by byl Mrvík
musel podat trestní oznámení na nekoho, kdo se mu
násilím vytrhl a nebo že by mu nekdo byl utekl. Roku
1924, když byl spáchán na Žižkove pokus vloupání do
záložny (podkopem), zastihl tento Mrvík v šachte tri
kasare. Ten jeden z nich byl kompletní Herkules a
lotr velkého slohu až z Varšavy. Snad si nekdo vzpo
mene, že se tenkrát psalo, že ten kasar mel 'v ústech
zlatou korunku a v ní zasazený briliant.

Mrvík vnikl do šachty a zpusobil svým príchodem
mezi kasari takovou paniku, že se vzdali, ac ozbrojeni
revolvery. Bez boje. I polský Herkules se vzdal. Pa
trne mu pri výkladu o zvláštnostech Prahy rekli i ne
co o »cernovlasém« ...

Tento Mrvík tedy byl pridelen hlídce detektivu, kte
rá perlustrovala ve veci vraždy na vetešníku S. Prahu
III., to je Malou stranu. S ním šli ješte inspektor Po
korný a Stanek. Za nimi Bubník. ZnámÝ Bubnik.

N a križovatce ulic se hlídka zastavila a uvažovala,
kam ted. A tu rekl Mrvík, jenž »udelal« již šestnáct
vražd za své policejní služby: pojdme k tomu D. Bylo
to na pováženou, jít tam "zostra«. (Zostra jít je v po
licejním žargonu asi toto: detektiv prijde, tvárí se ne
smírne prísne a vzbuzuje dojem, že beztak už všecko
ví a že delikventovi poskytuje jen jaksi z milosti prí
ležitost, aby se mohl dobrovolne priznat, protože to je
u soudu polehcující okolnost. Výsledek toho »zostra«
bývá casto frapantní. Podezrelý - ono je to težko
vyjádrit se literárne, - zacne casto -, no rekneme,
dostávat morskou nemoc a vyplije všechno, co ví. Ne-
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dávno privedli na reditelství kluka, jenž byl pristižen
pri krádeži pumpicky od bicyklu. A ejhle, do desíti
minut se priznal ke krádeži trí motocykl lI, které pak
byly nalezeny.)

Ten vetešník D. nebyl ješte trestán. Nicméne to vy
hrál Mrvík a šlo se zostra. Duvod pro takové rozhod
nutí nemllže detektiv obycejne podat. V žargonu se
tomu ríká: »ten chlap se mi nelibi«.

Byli tri hodiny odpoledne.
D. se nelibil a byl navštiven. Stál na žebríku a se

škrabával omitku ze zdi.
Detektiv: Pane. co jste udelal s tím S.
Vetešník: On šel . . . On zde nebyl.

*
Vetešník D. zemrel na Pankráci, jsa odsouzen k do-

životnímu težkému žalári pro loupežnou vraždu. spá
chanou na vetešníku S.

*
D. stál na žebríku proto, že chtel seškrábat ze zdi

stopu krve. V koute krámu byl nalezen zakrvácený py
tel. Zrovna ten pytel, který D. prehodil obchodníku S.
pres hlavu, než ho ubil kladivem. Zrovna ten pytel,
jehož otisk mel za'vraždený na cele. - A pak našli Dr.
Zámiš a jeho detektivové cloveka, jenž ptljcil vrahovi
nuž, jímž byla zohavena mrtvola zavraždeného. (Ten
clovek dostal 4 roky.) *

D. zavraždil svou obet v Praze III. V koši odvezl
mrtvého až za Vinohrady. Aby dodal transportu koše
jakéhosi oprávnení, jel kolenl nádraží. U akcízu (po
travní cára) zdanil obsah koše s deklarací: zabité prase.

*
Vrah byl vypátrán, zjišten, usvedcen a zatcen do

osmi hodin po nálezu neznámé mrtvoly.
Kardinální hody pátrání: semit~ký profil a otisk

pytlo'viny na cele. Ta pytlovina ukazovala na to, že
se vetešník sešel s vetešníkem urcité, obmezenejší hran
že. A obmezení kruhu podezrelých znamená úsporu
casu. Úspora bsu pak je zkrácení intervalu mezi pro
následovaným a spravedlností.

Dr. Zámiš umí v tamhle sporit. .\ jeho detektivové
jsou jeho pokladníky.

l":at!terille lVI ayo:

Proc je Indie ta1i slabá ~
Z knihy americké žurnalistiky "Mother

India«, která vzbudila mnoho polemik ve
svetovém tisku. Odpovídali na ni rozhor·
cene i nejznámejší Indové, jako Gandhi a
Thakur. Myslíme, že miss Mayo odpovídá
dobre na nekteré záhadné indické otázky.

~proc,« ptají se soucasní indictí myslitelé, "proc jsme povšech tech dlouhých létech britské vlády stále ješte mezi

svetovými národy poznamenáni svou nevedomostí, svou chu·
dobou a svou hroznou úmrtností? Jakým právem se nám
odpírá svetlo a chléb a život?"

"Cím tato zeme trpí, je nedostatek iniciativy, nedostatek pod·
nikavosti, nedostatek vytrvalé težké práce,« vzdychá Sil' Chim·
anlal Setalvad. "Prá"em ciníme své anglické vládce odpoved
nými za svou bezradnost, svuj nedostatek iniciativy a puvod
nosti,« praví Ghandi.

Jiné verejné osobnosti se ptají: "Proc je naše nadšení tak
neplodné? Proc tak záhy zanikly a byly zapomenuty naše
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'emné sliby, náš zájem o otázky svobody a bratrství? Proc
naše mužnost tak krátké trvání? Proc se tak rychle una-
e a tak mládi umíráme?« A odpovedí je volání: DJe to

duševní cást, která je ranena a krvácí. Naše duše jsou

ávcny stínem panovacného cizince, který nám zastinuje
ce. Nedá se nic delat a nic jiného nepomuže, než vystoupit
politickou tribunu a tak dlouho z plného hrdla obvinovat

tyrany, až ustoupí. Teprve až se Anglie vzdá a opustí

mi, teprve pak a ne dríve mužeme jako svobodní muži ve
bodném vzduchu pripomenout si drobnejší starosti naší dra
matky Indie.«
de bych se odvážila v pocitu srdecné úcasti s trpícím ná
em pronést své nejdllležitejší tvrzení. Zní takto:

Britská vláda v Indii, at je dobrá, špatná nebo lhostejná,
á to nejmenší spolecného s vytýkaným špatným stavem.

radnost, malátnost, nedostatek iniciativy a samostatnosti,
á životní síla jsou rysy, které jsou príznacné nejen pro

ešního Inda, ale stejne i pro Inda bližší i dávné minulosti,
budou jeho znakem i dále, dokud neuzná puvod toho a ne

traní jej vlastníma rukama. Jeho telo a duše jsou však
utány retezy otroctví. On sám si však ve svých okovech
'e a prudce je hájí. Žádný jiný prostredek jej nemuže
obodit než nový duch v jeho vlastní hrudi. Jeho obvinování

ích cinitelu, které ciní odpovednými za své chyby v minulo
, prítomnosti i budoucnosti, slouží jen k tomu, aby se sám
mal a oddalo val den svého osvobození.

Predstavte si dvanáctileté devce, politováníhodné, ubohé

vorení, kost a kuže, nevedomé, analfabetku, bez sebemel1

o vzdelání o požadavcích pécc o zdraví; donufte ji tak
y jak jen možno k matcrství; nechte jejího slabého syna
st ve všech mladistvých nerestech, které mu musí den

dne vyssávat slabou životní sílu,; zbavte ho možnosti teles-
výchovy a sportu; dejte mu místo toho zpusob žívota, který

neho udelá ve triceti letech vyžilou nevrlou starou troskll
a pak se ješte ptejte, co podkopalo sílu jeho mužství.

Predstavte si obrovský pocet obyvatelstva, velkou vVtšinou
nkovského, nevedomého a libujícího si ve své nevedomosti.
kuste se dát mu základní vzdelání, aniž byste udelali z jeho
n ucitelky, protože to by znamenalo vystavit zkáze každou
nu, kterou byste k tomu privedli - a pak se ješte ptejte,
OC delá výchova tohoto národa tak pomalé pokroky!

Predstavte si tela a duše, které se vyvínuly a utvorily za
o\'ých podmínek - a pak sc ješte ptejte, proc jc tak V.i'

é císlo úmrtnosti a nároá tak chudý!

Af sedí na vládním trúnu Anglicané nebo Rusové nebo Ja
ci, af si domácí vládcové rozdelí zemi mezi sebou a ob

ví staré casy své vlády; nebo "f se zavede nejaká forma

onalejší autonomie, než je dnešní; jediná moc, která muže
chlit tempo 'rozvoje Indie k svobode, je vule samotných
tl, neztrácet již déle cas rccmi, výcitkami a žalobami, nýbrž
pit se tak rozhodne, jak jim to jejich povaha dovoluje,

olu, který na ne ceká v jejich vlastním nitru, ve stavu jejich
a duší.

*

Neodkládejme všechno, až dosáhneme Swaraj (sebeovlád

l, tím jen odkládáme samu Swaraj«, volá Gandhi. »Swaraj
e docílit jen statecný a cistý národ.«

e v techto dnech upadajícího vlivu bývalého vudce nezí
I mu taková kázání posluchace. Z každé politické tribuny
II plamenné prísahy oddanosti a vernosti matce Indii; ale

Indie neprovázejí svá sluva ciny. Vskutku ubohá jest tato
a; chorá - nevedomá a bezradná. Místo aby napjali síly

její záchranu, ztrácejí její nejstatecnejší synové, jak si

sami stežují, cas vnitrními rozbroji, nebo leží necinne a plácí
nad vlastní nemohoucností.

Obyvatelstvo celé Indie sc odhaduje asi na 319 milionu
duší. Odecteme od toho pocet obyvatelstva státu, které jsou

pod vládou indických panovníku, a dostaneme císlo 247 milionll
pro vlastní Britskou Indii. Mezi temito 247 miliony je asi 200
tisíc Evropanú, muži, ženy i deti, od vicekrále až po posled
ního chudého kojence. Britské vojsko má ve všech hodnostech
dohromady necelých 60.000 mužu. Britský státní úrední perso
nál obsahuje dohromady s verejnou správou, lékari, inženýry,
lesními úredníky, anglickým personálem na železnicích, min
covním a cejchovním úrade, inspektory pro výchovu, národo
hospodárství atd. celkem 3432 hlav. V indické policii je asi
4000 anglických clenu. Do tohoto císla jsou také zahrnuty pro
vinciální úrady, ve kterých však zastupují Evropané jen ne
patrný pocet. Britská moc v dnešní Indii je vyjádrena v techto
císlech: Armáda 60.000, verejná správa 3432, policie 4000, cel
kem tedy 67.432.

To je celková síla telesa, jcjíž tísnivé prítomnosti v zemi

pripisuje Ind to, co jmenuje sám »zotrocením« 247 milionu
lidských bytostí.

Nesmí se však prehlížet, že pred britským obdobím byla
celá Indie bud chaosem drobných válek a loupežných vpádu,

pri kterých jeden panovník nicil druhého a s ním všechen lid,
nebo bezbrannou obetí cizí tyranie. Když se obcas domorodý
král povýšil nad ostatní a rozšíril svou moc, trvala vláda jeho
domu jen krátce a nikdy se nerozprostlela po celé Indii. Stále
a stále pricházeli horskými pru.smyky noví dobyvatelé z vnitrní

Asie a zaplavovali zemi. A starobylá hindustanská rasa prijí
mala každý z techto stále obllovovaných nárazu - pokaždé
se na chvíli zachvela a zase se utišila.

Bylo uvedeno mnoho duvodu na vysvetlení techto vecí, pre
devším ochromuHcí ráz hinduslanského náboženství s ucením

o nicote vecí a nekonecné rade životu. I tento živel hraje ne
pochybne velikou úlohu. Ale my "tupohlaví Americané« mu
žeme ze zacátku nechat tento bod stranou a zabývat se otáz
kami, pri kterých jc méne prícin k debate a pri kterých ne
potrebujeme ani tlumocníka ani slovník.

Celá hora utrpení Indie, hmotného i duševního, chudoba, ne
moci, nevedomost, politická neschopnost, težkomyslnost, ne
úcinnost, podvedomý pocit ménecennosti, který každý Ind usta
vicne v sobe nosí a dává na jevo nepríjemným sklonem k spo
lecenským neshodám - celá ta hora spocívá na neochvejném

Íysickém základe. Je to docela proste zpusob, jakým prichází
na svet a jak se pohlavne vyžívá.

rIindustanské devce musí obycejne ocekávat první materství
devet mesícú po dosažení puberty, to jest 'mezi devátým a
patnáctým rokem svého života. Devátý rok je extrém, ale
ne výjimka; patnáctý rok je již mimo prúmer. Dík svému mládí
a zpusobu, jak byla vychována a jak vyrostla pred ní nc
scetná generace žen, má velmi chatrnou stavbu tela. Je také
naprosto nevzdelaná, nebot všechny její vedomosti obsahují
jen rituál modliteb k domácím bohum, zpusob, jak usmírit
hnev bohu nebo zlých duchu a složité obrady pri službe man
želi, který je rituelne jejím osobním bohem.

Co se jeho týce, muže být v dobe, kdy na ní poprvé vy
máhá své manželské právo, dítetem sotva starším než ona,
nebo také padesátiletým vdovcem. V obou prípadech má bud
následkem nezralosti nebo vycerpanosti jen velmi málo ži
votní síly.

Malá matka prodelává pak bolestné tehotenství a konecne

porod, jehož nepredstavitelné útrapy zasluhují bližšího popisu.

77



I Ji lc, které prCZljC Itruzy takoyého zrOZl:llí - \' neHepšÍ1n

prípadc slabé rachitické styorení, casto pohJavlle nakažené,
bez odolnosti proti jakékoli nemoci, která práve rádí - je
odkáz[l11o na péci s\'é dosud detské matky. Bez znalosti hy
gienických zákonú, n;dcn<l jcn ncjprimitivnejšími povcrami,
ncmá ve svém lJiwlu jiné pomocnice nd starší'ženy v domác
nosti, jejichž zkušellosti jsou pres jejich vek sotva vetší než

její. Podle jejího postavcní \' ociálním systému je rodení detí
a vše, co se vztahujc k rozmnožování rodiny, jediným život
ním zájmem ženy, její jcdinou látkou hovoru, af patrí k vysoké
nebo nízké tríde. A díte v domc vyrústající se již od probou
zcní vcdomí ucí, že sc vše tocí kolem pohlavních otázek,

Si va, jeden v nejvyšších indických boM, se' predstavuje
všude, v poulicních kaplích, v chrámech, na malých domácích
ollárích a na amuletech, které matky synúm zavešují na krk,
symbolem mužského pohlavního údu, a v této podobe prijímá
denní obeti zbožnýcIJ. Uctívatelé Višnu, kterých je mnoho
v jižní Indii, mají od detství namalováno znamení mužské plod
nosti. A ackoli se pripouští, že puvodní vynálezci techto a po
dobných odznaki't je urcili jen za prostredky k docílení duševní
výše, proPlljcujc jim praksc a podrobná vypravování duver
níku bohú, jak jsou zachována v hymnách domáciho krbu, do
slovný smysl a sugestivní moc nemenší než náboženské po
s\'ccení.

»Blázni,« praví moderní vykladac duchovního smyslu tohoto
kultu, "jej nechápou a nikdy nepochopí, nebof jej posuzují jen
z iysické stránky«.

Ale bez ohledu na pohoršení mudrcú nutí pozorování Indie

k závcru, že míboženství, které je uzpusobeno pouze pro mu
drce, zanechává vetšinu ovcí bez pastHe.

A i tam, kde IICllí pohlavních symbolu, jsou steny chrámu, pa
lácové dvere a zdi na ulicích pokryty reliefy a malbami, které
predstavují v drastické forme každý myslitelný zpusob po
hlavního styku; a vecné písnc na rtech žen v domácnostech

nemají jíného obsahu. Zkrátka všechny dojmy, všechny vlivy,
kterým rostoucí dítc podléhá, musí zavést jeho myšlenky
tímto smerem.

V mnohých cástech zemc, na severu, i na jihu, se takto pri
pravený malý hoch, je-Ii jeho zevncjšek Pllvabný, vychovává
k pohlavnímu ukojení dospelých muHI nebo je urcen k tomuto
lll;e!u pri chrámo\'ých bohoslužbách. Žádný otec v tom nevidí
nic zlého, je spíše polichocen, že jeho syn je oblíben,

To tedy nemá co dclat se sociálním stavem nebo zvláštní
nevcdomostí. Tento národ je tak vzdálen toho videt dobré

a špatné tak, jak my to vidíme, že matky z vyšších i nižších
kast ucí své deti neresti, dívkn, "aby dobre spala«, hocha.
"aby zmužnel«, což pak alespoií hoch velmi casto provádí denne
po celý SVllj život. Tento bod je pozoruhodný. Nejvýznacnejší
lékari prohlásili, že skoro každé díte, které dostali k vyšetrení,
nese na svém tele stopy tohoto zvyku. At se jakkoli posuzují
telesné následky ve veku rozvoje, nesmí se prehlížet vliv na

duševní stav. A pokracuje-Ii se v tom v mužném veku, nedá
se poprít, že to naprosto nicí orl?:anismus a nervy.

.Jsou citovány staré náboženské knihy Hindú na dllkaz, že

siíatek nedospelých nepochází z puvodního Sanskrtu, Texty
se srovnávají, kdykoli zacnou nové spory o té otázce. Ucenci
se \'e svém názoru ostre rozcházejí. Ale proti mlze, která \'y
stupuje z jejich SPOrtl, se odrážejí jasne a zrelelne fakta den
ních zjevl!. liindustanský zvyk \'yžaduje, aby každý muž mc;
co nejdrÍ\'e legitimního syna, který by pri a po smrti otcove
vedl predepsané náboženské obrady a vložil otcovu lebku na
hranici. jak to predpisuje rituál jeho kasty. Z toho dllvodu
stejnc jako z osobních sklonll nevycká prumerný chlapec pu
herty. ahy zacal pohlavní style. Ani povšechný zvyk ani ve-
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rejne mllle11l na nClIl nevyžaduje, aby se pri tom omezil ua
svou ženu nebo na své ženy.

Oandhi vypravoval, že se svou ženou manželsky obcoval,
když mu bylo solva trináct let, a dodává, že kdyby ji nebyl

musil na urcitou denní dobu opouštet, aby mohl chodit do
školy, byl by »bud onemocnel nebo predcasne zašel nebo by
byl musil vést obtížný život«.

Pod vlivem západních názorú se v poslední dobe mnoho pre

trásala otázka dctských manželstvÍ, a v indických myslích
vznikl z toho zrejmý pocit neklidu. Až dosud se však tento
pocit sotva zmenil v cin, a pravoverná hindustanská vetšina
stojí rozhodne na strane starých zvyku.

Mravnostní zákonník Indu predpisuje velmi málo sebekáznc
v jakémkoli smeru, a nejméne v pohlavním živote. »Muj otec«,
rekl mi jeden vážený indický soudce, jeden z nejlepších mužil
své zemc, »mne jako chlapce poucil. jak se mám vyhnout
nákaze.«

»Nebylo by bývalo lépe,« ptala jse se, "kdyby vás naucil
zdrželivosti "(<<

»0, my prece víme, že je to nemožné«.
"Žádná otázka správnosti ncbo nesprávnosti se nemllže spo

jo\'at s lIcjakým zjevem v této veci,« vykládal mi slavný hiu

dustanský\ mystik a ctený ucitel národa. »Já zapomenu na tenakt v ok<nTIžiku, kdy jsem jej dokoncil. Vykonávám to jen abych
nebyl nevlídný ke své žene, která není tak osvícená jako já,
Delat to nebo ne, nic neznamená. Tyhle vcci patrí jen do sveta
klamu.«

Po tcchhle poznámkách neprekvapí nikoho, že od jednoho
konce zeme k druhému je každý Ind, který má prostredky
k ukojení svých pudu, pn·,merne ve triceti letech starcem, a že
z deseti mužu mezi dvacctipeti až tríceti roky je sedm až osm
impoteutnÍch. To nejsou nahodilá císla a dají se omezit jen
v uvedeném pomeru; rolník je pro svou chudobu a težkou

lysickou práci skoro po cel~r rok postižen méne než bohatý
nebo meŠfák. Pohled na insertní cást novin, vedených Indy,
je velmi výmluvný. Vychvalování kouzelných prostredku a
mechanických pomucek, af již jen pro »knížata a bohaté« nebo
v podobc známého ,,32 sloupy síly podeprou vaše sesláblé
telo jen za jednu rupii«, prístupného i skrolllncjším vrstvám,
hemŽÍ se v jejich sloupcích a potvrzují lakta.

V Punjabu samotném nlusila vláda zakrocit mezi 29. prosin
celll 1922 a 4. prosincem 1925 jedenáctkrát proti dOl11orodým
denllíklllll pro rozširování neslušllých inserátú. V sedmi prípa
dech to byly l,industanské noviny, \'e trech 1ll0hal1ledánské,
\' jednom 1I0viny Sikhl!. Pokuty se pohybo\'aly mezi 25 až
200 rupiemi, v jednom prípade k lomu bylo pripojeno jcšte

devadesátidel1ní vezení. Pri tom se musí uvážit, že k takovým

krokum nikdy nedojde, neobsahují-Ii inser,áty nejhrubší fysické
podrobnosti popsané jasnými a pochopitelnými výrazy.

Po jedenácté zkLlšellosti rozeslala vláda novinám obežník.

\'(: k:eré1l1 ozn<lnlOvala vydavateli'I11l poslední rozsudek s po

IIICt:nc vysokou pencžitou pokutou. a radila jim, aby inseráty
pred u\ eh:jneníl1l prohlíželi. Na lento pokyn odpovcdel »Brali
man Samachar« takto:

"VI {Ida žádá, aby se takc)\'é inscráty neuverjilOvaly a ahy
je \'yda\'atelé prehlíželi. ncž je dají tisknout. 13ylo by však

lépe. kdyby infol"lllal:ltí kallcclár uverejnila Ilesiu;ný insedt
soucasnc se svou zprávou, tak ahy byl [1redlllet a zpu,ob jeho
popsállí u\'eden \'e známost.«

(}andhi osLltnc ve svém t~'delll1íku \'yjádrii s\'é osobní sta

nllvisko prllti této othce. »Sílící prostredky a mechanické po
múcky.« píše, »mohou tclo udržet v snesitelném sta "u. alc
škodí duši.«

Ješte prízll<lcnejší pro všeohecný lIázor je opatrení vzneše
ného tlint!lI, ktcr~' ž;'ldal od svého plíštího zde lékarské \'j'-
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Vláda stroju.
(K ankete Daily Expressu.)

P R Á C E"AD Av E

Karel Capek:

Opet se lIlusíme \Tátit k zaveru: tady je lIárod 1I1l1ŽU,ktef'í
pricházejí na svct jako de~enerovaní potolllci degcncro\'aného
rodu a vyrústají v detství pod vlivy, které m1lsí seslabit jejich
ži\'otní sílu; na prahu lI1užst\'í vyplýtvají celou vou zásobu
tvúrcí cnergie jediným smcrem a ve stárí, kdy Anglosas
dosahuje plné mužné síl~', jsou z nich vycerpaní, težkomyslní
a popudliví starci - pokud je tomu tak, je treba hledat jiné
dúvody, proc je tento národ chud~! a nevedomý a chorý a proc
jsou jeho ruce príliš slabé a nejisté, aby uchopily uzdu vlády
a udržely jí?

P1cclcvší1l1 sc prizn{l vám, že se cítím ponC:kud odpo-\'écln~' za otázku, zda »je možno, že stroje konecne
nabudou vlády nad clovekem tím, že ho ochudí o schop
nost tvorit«. Ta otázka me tíží ne proto, že bych vy
Jlalezl nejakj'r stroj, ani proto, že bych vynalezl recenj"
Droblém, nýbrž proto, že jsem v jedné slabé chvíli vy
nalezl Roboty. Ta okolnost snad zpusobila, že si mnc
nekterí lidé predstavují, jako bych s vytaseným perem
v ruce hodlal hájit tresoucí se lidstvo proti útocné presile
rvoucích a lidožroutských stroju. Ta predstava by ne
byla presná. Ve skutecnosti já sám zamestnávám nekolik
stroju, jako na príklad žací stroj na trávu. Dosud mi ne
prišlo na mysl, že by se tento stroj chtel stát m~TJn pá
nem; žnu-Ii trávu, mám siln~r a pyšný pocit, že naopak
já jsem jeho pánem, dokonce že jsem i pánem trávniku
a trávy. Myslím, že podobn~' pocit má i clovek, kten',
rídí vuz nebo tluce prstem do pocítacího stroje nebo
uddí v pohyb dynamo. Každý delník ví, že jeho pánem
není mašina, u které stojí, nýbrž fabrikant, který Iio platí.
.Je více méne optický klam, že topic u kotle slouží stroji;
ve skutecnosti slouží svému zamestnavateli. V naprosté
vetšine prípadu mužeil;e problém »clovck verS~IS stroj«
vyjádrit presnejšími slovy »delník versus stroj«, Nuže,
nebudeme se ptát, zda »stroje konecne nabudou vlády
nad delníky tím, že je ochudí o schopnost tvorit«. Jc
totiž známo, že existují docela jiné príciny, které ochu
zují delníky o schopnost tvorit, na príklad špatný plat,
nízký standard života, nedostatecné vzdelání a tak dále.
Pokud clovek u stroje je delník u stroje, bude úcelnejší
ptát se, jaký vliv má stroj na jcho sociální postavení.
než jaký má vliv na jeho schopnost tvorit. Ale i v tom
prípade by stroje, kdyby mely rozum, odmítly odpoved
Ilost za každý takový vliv. »Promluvte o tom«, rekly by
asi, »s našimi pány«.

Dovoltc mi. abych vaši obzku položil ponekud jinak:
Není náš obdiv ke strojum, to jest k mcchanické civiJi
saci takov~', že zatlacuje naši pozornost k skutecným
tvorivJ"m schopnostem clovcka? My všichni veríme
v pokrok lidstva: ale zdá se, že jsmc nakloneni prcdsta
vovat si tento pokrok v podobe bellzinovj"ch motorú,
c!cktricity a jiných technick)'rch vymožcností. Domnívá
me sc, že žijeme v osvícené dobe, jclikož svítíme elcktri
nou; ve skutecnosti žijeme v jakémsi zmateném a špatne
organisovaném praveku, protožc na príklad mámc pau
j)crismus. M{UllC-li prcd ocima nejakj'r dokonalý a Icsk-

*

Inávštevníci chrámu si všimnou nckdy stromn. jehož vetvc
o\ešcny tisíci mal~'ch balíckú ve špinavých hadrech; na

ch stromn leží tlust~r kobercc malých cerných kaderí
.ch vlasu. To je strom boží. Má oplodnující moc, K zacho
lávy a cti této svá tosti sc volí peclive kneží ze statných

ých novicu.

d}' tOIllUodem rozumí. (;istá zbožnost naplJ"iujc pres to
prosehnie a uspokojuje celou rodinu.

Ul, poucpsané anglick~'nl lékarelll, které by potvrzovalo,
o zet jc pohlavnc nakažen, Vysvetlení je uocela prosté:
ná manželka privádí své rodice do trapného postavení;
dná manželství jsou casto, ackoli se vina obvykle pripi

emím, následky manželovy ilnpotence, Proti tomu se
otcc v tomto prípadc zajistit. NcchteL aby jeho dcera

bez vlastní viny ,zatlacena jinou ženou nebo mu dokonce
na. V tOI11,že je muž nakažell, nevidí nikdo nic trestného.
on kdo to delá, má proti sobe verejné míncní.

o prípad, že by mu manželka - nebo jiná žena - nedala
zbývá Hindovi poslední prostredek: muže ženn poslat na
do chrámu a dát jí s sebou vhodné dary. Mnohé kasty

rý dokonce delají obvykle první noci po svatbe, aby
Iii cas.V ehráme se musí žena ve dne prosit boha o syna;
I spí \'e svatyni. Ráno musí knezi vypravovat, co se jí
Ho v nocní tme.

horcc Bohu, dcero pocty!" odpovídá jí. "Byl to buh!"
se zasevrátí domu,

yž se jí pak narodí díte a zú;;talle naživu, lIavštíví po roec
chránl a prillese mezi jinýrni dary vlasy s hlav~' svého

jsme dosti jasne vyložili hlavní predmet naší knihy.
om jasne osvetlili ve správném svetle trpkou stížnost

6 na vlastní »zotrocenÍ«. Z toho snad také vysvítá, proc
národ nerodí skutecné a vytrvalé vúdce a proc muži,
e obcas zmocní vedení. jsou jen na krátkou dobu schopni

t na uzde tekavé duše svých prÍvržencú.

chápe do jistého stupne toto postavení; ale jen zrídka
Ikne k jádru, Stejne málo chápe plný význam a spojuje
nya následky. "Proc umírají naši nejlepší muži - ti, kterí
mají vést - tak mládi?« opakuje bezradne a pri tom dává
o, že jedinou odpovedí je: »Karma - kisl1let - záhadný

.• Naše obyvatelstvo dosáhne prúmerne jen veku 23 let",
f indický lékar dr. Hariprasad - a dává vinu špatným
votním podmínkám. Stejne charakteristický indický názor
ovuje Manilal C, Parekh. který sleduje se zdešením postup
rkulosy - nemoci, která naléú v neodolných telech a zá
ých životních zvycích indického národa ovšem ideální
• Praví:

emusÍmepráve nyní myslit na príciny toho hrozného po
u. - Pisatel si preje, aby byla v Indii pokud možno nej
e uskutecnena Swaraj, aby byli obyvatelé této zeme s to
vat se temito težkými a odpovcdnými problémy-,.«

alt se snaží stále ješte prenést bremeno na jiná bedra a vy
l se skutecnostem.

i tom to byl jeden z nejznamenitcjších indických lékarll.
man z Bombaye, lékar a patholog-. který mi sdelil tento
ek:

ému národu uniká stále ješte spojitost mezi jeho dUŠe\'llÍ
olnou chudobou a plýtváním jeho iysickými silami. A prc

naše zrejlllé zhoršení rasy. náš nedostakk soustrede
I iniciativy a vytrvalosti nedá odloucit oel faktu. že vy-
ámccdou svou životní sílil v pohlavním styku .•
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noucí se stroj, vidíme v nem triumf cloveka; nuže, po
stavme vedle toho prekrásného stroje prvního otrhaného
žebráka, abychom si uvedomili porážku cl'oveka. Neza
mestnaný delník je velmi ubohý a nepovedený stroj ve
dle tech skvele fungujících stroju z ocele a mosazi. Be
reme si za vzor Ameriku s jejími technickými a mecha
nickými. vymoženostmi; ale pritom zapomínáme tázat se,
je-li Amerika také tak dobre zarízena po stránce intelek
tuální kultury. Ucinili jsme merítkem lidského rádu stroje
a nikoliv lidi.; ale za to nemohou stroje, za to mužeme
my. Tím nemluvím proti strojum z mosazi a železa; ani
ve snu by me nenapadlo tvrdit, že by nám bylo lépe bez
nich. Ve velké míre stroje zvyšují životní úroven clove
ka tím, že mu ulehcují práci; nebo tím, že mu dodávají
nové potreby; nebo tím, že zvyšují jeho poznání sveta.
Pokud jde o fantasii, ucinil pro ni Edison více než velmi
mnoho básníku. Stroje nepotlacují tvorivou schopnost
cloveka, protože z ní vzni:kají. Mezi clovekem a strojem
není konfliktu, predpokládáme-li, že s dotycným strojem
správne zacházíte nebo že vás ten stroj neprejede. Ale
ve,c vypadá docela jinak, tážeme-li se, pokracuje-li orga
nisace a dokonalost lidí stejne bezpecne jako organisace
a dokonalost stro~u; nebo investujeme-li do úp.ravy lid
ských vecí stejne mnoho imaginace a dumyslu jako do
mechanických vymožeností; rekl bych dokonce, investu
jeme-Ií' do lidských vecí stejne mnoho zájmu. Za sto let
jsme mnohokrát znásobili rychlost a výkonnost cloveka;
ale asi se nebudeme chlubit tím, že bychom ve stejném
pomeru znásobili jeho vzdelání nebo jeho životní jistotu
nebo cokoliv, co dává hodnotu jeho životu. Není pochy
by, stroje to vyhrávají tlJad cIovekem, ale jenom tím, že
se o ne víc staráme a víc do nich investuj'eme. Naše
stroje jsou geniální, ale naše sociální a humánní pokusy
Jsou více méne žabarské. Chceme-li mluvit o pokroku,
neohánejme se poctem aut nebo telefonních linek, nýbrž
hodnotou, kterou pro nás a naši civilisaci má lidský
život. Nebojím se, že stroje budou pány lidí; horší je,
jsme-li my lidé špatnými pány lidí nebo lidských záleži
tostí. Pomer stroju k lidem záleží hlavne na tom, jaký
bude pomer lidí k lidem: což by melo být v našich ru
kou aspon tak, jako je v našich rukou síla strojú.

V Praze dne 1. února 1929.

Chléb a veda.

o o p I s y

Vždyt i to staré Rakousko zpívalo. »umením a vedou silný ... «

Po válce, zdá se, se na tuto samozrejmost ponekud zapomíná.
Jiste že ani pred válkou nemeli vedectí a umelectí geniové na
ružích ustláno, ale - jak dobre napsal Julien Benda .- stát a
spolecnost sice žily neduchovne, ale mely alespon úctu pred
duchovními hodnotami a respektovaly je, kdežto' dnes jimi ani
nežijí ani jich nerespektují. To je jiste veliká zmena ve smý
šlení, jejíž vliv na intensitu a jakost vedecké a vubec duchovní
práce nemuže býti príznivý. Vidíme dobre na vlastním státe,
jak chce být silný vším možným spíše než umením a vedou,
a jak ucenec jest v ocích aktivních politiku jen ormmentální
výplní politické strany. A toto smýšlení se bohužel prenáší
z politických kruhu i na intelektuály samé, kterí dnes nekdy
až príliš ochotne zapomínají, že politika a hospodárství mají
sloužiti životu duchovnímu a nikoli naopak. Budiž tu znovu

pripomenut muž, který o tom vedl ve francii dlouhý dukaz,
totiž Julien Benda. A u nás je snad ješte v dobré pameti Rádlo
va stat o krisi inteligence, napsaná v duchu Bendovi velmi
príbuzném.

Ale tím vším jiste nechci tvrditi, že otázka chleba nemá pro
vedeckého pracovníka významu. Má stejne jako pro každého
cloveka. Pokud se týká prvního požadavku pana Nemo v »Pri

tomnosti", aby 9-ocenti byli honorováni, je to jiste požadavek
spravedlivý, zvlášte když dncs, kdy ryze teoretické obory na
filosofické, právnické i medicinské fakulte jsou napolovic na
vymrení, nese docent vetší bríme, než jaké se snáší s jeho
soukromostí. K druhému požadavku, zrízení vedeckého sub

vencovaného nakladatelství, mám jistou ske~. Subvencovaná
vedecká nakladatelství u nás existují: Ceská akademie, Ucená
spolecnost, fakultní vydavatelstva. Jestliže se o nich Nemo ne
zmiiíuje, lze z toho souditi, jakož i z celého tónu jeho clánku,
který má na mysli hlavne vedecký dorost, že podle jeho mí
není jeho požadavkum nedostacují, mimo jiné také proto, že
v jejich cele stojí oficiální ucenci, jejichž kontrola by mohla
býti mladým vedeckým novotárum nejvýš nepríjemná. Nuže,
bude-li založeno vedecké nakladatelství, subvencované z ve
rejných prostredku at státních ci jiných, budou o tom, co toto

nakladatelství bude vydávat, rozhodovat zase oficielní vedecké
osobnosti, jako rozhodují dnes u jmenovaných institucí. Sub
vencující korporace by je do nového nakladatelství proste do
sadily, protože nekoho tam pro kontrolu dosadit musí. Za
techto okolností nevím, zbude-li mladým vedcum co jiného
než volat: "Hledá se mecenáš!" Ostatne i když se nenajde,

proc zoufat? Vedec má být kosmopolita. Nabídne-li mu cizí
nakladatel za jeho práci lepší honorár než domácí, at ji tedy
s klidem vydá nemecky, anglicky nebo francouzsky. Vedci

budiž veda nade všecko. Nenajde-li pro ni prostredí a poroz
umení doma, pak pro neho platiž i vuci vlastnímu národu
heslo starých filosofu: brána je otevrena! Aliquis.

Pane redaktore,

má-Ii býti clánek o chlebu a vede v poslední Prí t o m
n o s t i výzvou k diskusi, hlásím se k ní nekolika slovy. Chtel
bych predevším ríci tolik, že stupen vedecké produktivity není
jen otázkou hmotného postavení vedeckých pracovníku, nýbrž
také a snad více otázkou individuální i spolecenské víry ci ne
víry ve vedu samu. Mám za to, a jsou toho mnohé známky,
že práve prožíváme dobu nevíry a neduvery v teoretické ve
dení a v duchovní život vubec. ·Iimotné zájmy, obchod, orga

nisace práce stojí v'e stredu verejné pozornosti. A stojí tam
tak pevne, že se už pomalu zapomíná na to, že hmotný život
má býti toliko prostredkem a nezbytnou podmínkou k roz
víjení života duchovního, že v kulturní spolecnosti nemuže být
sám sobe cílem. Pred válkou bylo samozrejmostí, že duchovní
život je vrcholem všeho národního i mezinárodního života.
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NOVÉ KNIHY

Dve nové knihy Veselé cetby. V Synkove humoristické knihov
ne Veselá cetba vyšly dve knihy ruského humoru, a to: Mkhala

20šcenka Sibal Gryška a V jacesIavlZ ~iško:'Ja Divadlo v Ohryzove.

Jak žijí lidé v Rusku', o tom vypravuje známý kulturní pra
covník dr. K. Velemínský v nové knize »R u s k o v c e r a a

dne s«. Autor, který se vrátil ze studijní cesty po, sovetském
Rusku a znal i Rusko carské, dospívá srovnáním k zajímavým
záverum a odchyluje se tak od bežných názoru. Vypravuje, jak

se pomery uklidnují, nastává porádek a také rozvaha. Obzvlášte
cenné jsou zprávy o kulturních zarízeních pro lid, které Ve1emín
ský poznal z vlastního názoru. Stran 208, za Kc 26.-. Nakla
datel Václav Pe t r, v Praze! II., Liitzowova 27.


