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pravdivost, ale i tendenci zakrýti její pravdou jinou
pravdu, která s ní není v žádném sporu, pravdu, že
'revoluci delali - ovšem že na základe predpokladu
roslav Stránský:
starých a nových - ti, kdo ji delali, a ne ti, kdo ji
nedelali. Jiste že nemluvil nesmysl, kdo mluvilo ThaNárodni revoluce.
movi, Krameriovi,
Dobrovském,
Hnevkovském
a
Cechy pred ~8. ríjnem.
Jungmannovi,
o Máchovi,
I~avlíckovi, Nemcové a
Terudovi, o Jiráskovi, Smetanovi, Manesovi, Alšovi
Vetu o Rašínove a Kramárove predstave »Vídne
a Myslbekovi jako o cláncích V)'vojového retezu, který
ité a Prahy už vítezné« mi v predešlém clánku
žsk5'sazec zmenil ve »Víden dobitou z Prahy«, -vedl k národní revoluci za svetové války, ale nesmysly
d i on patril k oné revoluci, která byla 1918 tak
mluví všichni, kdo chtejí z tohoto vývojového retezu
konstruovat protiklad k cinu a dílu mužll, kterí náá, že musí hluceti 1924, aby se o ní vedelo. Trvám
i proti sazecsl ému šotku na svém, že 28. ríjna
rodní revoluci vedli a provedli. Správne rekl Tomálásil se nároclní výbor za predstavitele ceské n:'1- šek v prednášce o vývojov}'ch predpokladech ceské revoluce, že celá Praha, Hradcany, radnice, T}'n, brány
í svrchovanosti
bez revoluce, pokud rozumíme
olucÍboj nové státní moci se starou, nebot ten byl
a paláce, chrámy románské, gotické a barokní, zaduvybojován pred 28. ríjnem za hranicemi. Vzájemný
mané ulice i námcstí, všechno to že plnilo Pražany
er konkrétních mocensk)'ch ústredí v Praze a ve i návštevníky Prahy duchem odboje. Ale duch odboje
,dni byl, jak jsem už ukázal, takový, že Víddi spíše
není ješte odboj, a k odboji dovedlo to mrtvé kamení
máhala než prekážela pražské installaci. Pre d a to živé znamení veršu, tónu, barev a tvaru jenom
žsk5'm prevratem Rakousko Andrassyovým diplonekteré, ne všechny. Predseda Tomášek té tendence
nemel, ale jest dosti a stále více takových, kterí se dotick5'maktem svolilo, aby jeho národové samostatne
zhodlio svých aspiracích a právech, pre d pražsk)Tii
mnívají, že národní revoluci hod not í, když ji d e"evratem postavil císar Karel v celo svého poslec1- t e r min ují.
Což jest ostatne blud dosti staré proího kabinetu muže, jehož likvidacní program uznav'll
venience. Ríkejte si, co chcete, jsou predpoklady, a
áš národní stát a jeho vládu, priznával jí samostatný
jsou duchové, kterí predpoklady tvorí, duchové, kterí
stup na mírové konferenci, chtel utvoriti spolecnou
jsou lépe než druzí, podobneji než druzí stvoreni
vidacní komisi nástupnick}'ch vlád jen k vyrízení
k obrazu vecného Predpokladu všeho míru a všeho
"ti urcit)'ch aktualit, tedy ne jako instituci trvalou,
boje a všech revolucí. Nepoznáte jich podle jejich knínechával otázku »nového Rakouska«
svobodnému
žek ani podle jejich hodností, nebot i jej i c h knížky
zhndnutí nástupnick,)'ch státu. Rozumí se samo se- jsou casto z jiných knížek, oni pak jsou pány svých
u, že tyto veci nemohl a ani nechtel dr. Lammasch
hodností a jsou stejní, at bydlí na hrade nebo na schodech, které k nemu vedou. Podle života, podle síly,
ovésti ústavne, t. j. usnesením starého parlamentu,
'rodní vláda byla na pr. pro Dentschosterreich
utvopodle díla, podle ovoce je poznáte. Jsou determinováni, aby determinovali. Neverte, že kolektivita doa (t a k é nelegálne!) už 21. ríjna. Pokud tedy relucí rozumíme ne k o n k r é t n e boj nové vlády se vede uciniti neco lepšího než nalézati je a podrizovati
rou, n,)'brž p r á v n e-n oe t i c k y vystrídání stase jejich vedení, verte radeji. že hlavní problém demoho právního rádu novým právním rádem v jiné forkracie jest práve problem takov.)'ch vudcu. Zajímá-li
" než jakou starý právní rád predpisuje (t. j. nevás vznik revoluce, hledejte a najdete predevším, kdo
tavne), musili bychom mluviti 'O ríjnové revoluci
ji delal, a nezacínejte hypothesou, že ji delali všichni.
ovedené približne soucasne ve Vídni, v Praze, v PeJe-li pro spravedlivé ocenení revolucního podnikání
. a na jihu monarchie, tu však shledáme císare Karla
(jako všeho jiného podnikání) úcel, k nemuž mírilo, a
jeho poslední ministry mezi revolucionári, quod erat
mravní úrovei'i, inteligence a dovednost lidí, kterí je
demonstrandum . .. N á rod n í O s v o b o z e n í vedli, více rozhodující než všechna ostatní prícinná
"eklo o Stríbrném (a o ostatních), jak on mylne si souvislost, kterou jest podmíneno, nesmíme jeho rekládal nebo vykládati chtel, že delal prevrat v do- volucní a k t i v i t u zamel'í.ovati ani s ut l pen í m,
zumení s Vídní. Ne v dorozumení, ale za souhlasu.
které je podnecovalo a podnítilo a které se tím v onu
O však jest histonck}'
fakt.
prícinnou souvislost vclei'iuje. Mojžíš usmrtil EgyptA nyní k otázce, kdo vlastne revoluci, jež smerovala
ského, který bil jeho bratra, - to jiste neznamená, že
zhroucení a ke kapitulaci Rakouska, a jejíhož ovoce
mstitel a mstený jsou rovnocenní cinitelé v této episil cesk5' národ 28. ríjna, opravdu delal. Tu jest
sode. Všechno politické násilí cizí vlády rakouské na
de\'ším zapotrebí podívati se na thesi, že ji delal
ceském národu byl'0 dovršeno, když Víden vlekla jeho
hen národ, jaksi kollektivne, a že tedy nesmí hlavsyny na svá bojište, aby tam státní soustavu, z níž
zásluha o ni b)'ti pripisována jednotlivd'lm. Má tím
násilí prýštilo, obrozovali sv.)'m umíráním. Útisk stai receno, že osvobození národa jest tak(~ dílo geneletí se zhustil ve válecném Rakousku v nejkriklavejší
í, jež se ho nedockaly, že bylo podmíneno preclzkratku. Ale i bez ní jej znala všechna inteligence nálady, které s ním ani nejsou v prímé souvislosti,
rod;, to jest sociálne uvedomelé delnictvo, velká veto nem pracovali neznámí lidé, atd. Tato these jest
šina buržoasie i politicky zralé živly venkovské. Nápruhledná, že jest videt nejenom její nespornou
rodní utrpení, staré i nové, s,e stalo skv,elým a r g u- '
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pade nevede ke smíru a mi:tže míti pro vetšinu nepríjemné
dusledky.
Naop.lk zas v tom prípade. kJe menšina má s vetšinou cosi
spolecného, jest na udržení celku stejne interesovaná jako vet·
šina, názorový odklon jevící se v oposici muže znamenat pro
celek jen dobro jevící se ve snaze dosíci rychlejšího vývojového
tempa.

Národní
R IIdolf

hospodár'

A YllOld:

Podstata a kritika marxismu.
II.
, V naší verejnosti je souvislost velkostatku a kapitalismu témer neznáma. Delnictvo pripisuje svou bídu
a útisk politický »kapitálu prLlmyslovému«, a práve tak
ciní malí podnikatelé prlimysloví cili remeslníci.
Prostý clovek se domnívá, že lidé v Cechách se stehují z krajin nejlidnatejších a že mírí tam, kde je lidí
méne. Proto nepochybne mnohého prekvapí, že statistika nás presvedcuje o pravém opaku.
Prohlížíme-li kteroukoliv statistickou prírucku, zjistíme zvláštní pravidlo:
cím méne lidnatý je kter~'
okres, tím víc odtamtud se lidé stehují, smerují pak
tam, kde je obyvatelstva na 1 km2 nejvíc!
V Cechách vykazují nejvetší vystehovalectví tyt<)
okresy:
Pohyb obyvatelstva
merou prirozenou
stehováním
v procent('ch
+ !3.38
- 16.14
+ 12.02
- 13'22
+ 10.45
12.37
+ 10.19
11.52
+
9.72
11'47
+
9.40
10'55
+ 15.06
- 10.53
- 10.46
+ to 07
+
6.48
10.45
+ 12.14
10.41
+ 10.41
10'39
p.25
+ 1236
+
8.82
9'28
+
6.09
7'38

Sušice.
. .
Rokycany
.
Týn n. Vlt.
Teplá . .
Blatná.
.
Humpolec
Preštice .
Strakonice.
Príbram
Trebon
.
Žlutice
.
Kralovice
Milevsko
Jindr. Hradec
zem. prumer

.

+

9.84

2'71

Hustota

r. 1880
'67
87
75
57
78
90
85
91
98
58
62
75
65
77
107

na km~

r.1910
65
84
67
68
70
88
87
86
95
61
58
54
62
74
130

Malá lidnatost a velké vysteh(w;J lectví jeví se ješte
v okresích: Benešove, Horšove Týne. Cáslavi, Dubé,
Domažlicích, Kaplici, Krumlove, Ledci, Plané u Chebu, Prachaticích, Tábore a j.
Pohledme naproti tomu na pohyb a h stotu obyvatelstva v okres ích , do nichž v Cechách stehování
mírí:
Okres
Král. Vinohrady
Liberec (mesto)
Jablonec.
Karlín
Žižkov
Smíchov .
Karlovy Vary

Pohyb obyvatelstva
Hustota
merou prirozenou
st~hováním
r.1880
v procentech
-+- 11.22
+ 30.1 O
225
6.83
+ 13.43
4560
+
7.22
+
9'86 ./~76
+ 11.66
+
9.23
16(,
+ 13 60
+
8.1l0
266
+ 12.18
+
7'26
173
+ 12.71
+
4'99
137

na km2
r. 1910
529
6058
471
333
431
343
343

Silné pristehovalectví
vykazují ješte okresy: N áchod, Plzen, Sluknov, Ústí n. L., Dvúr Králové, Hradec Králové a j.

14. srpna
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Do Prahy s predmestími se pristehovalo z venkova
od 1891-1910 129.000 lidí! DítI y jich v Praze narozené nejsou v tomto císle zahrnuty.
Z obyvatelstva
v Cechách narozeného sídlilo ve Vídni dne 31. prosince 1910 255.000!
Z 1,364.548 obyvatel li Vídne bylo r. 1890754-486 cili
55,29%, narozených jinde a pristehovalých.
Podobný obraz poskytují i jiné státy, v nichž velká
cást plidy je zabrána velkostatkem v soukrom)'ch rukách. Tak na pr. Nemci mají velkou literaturu o »úteku z venkova« (Landflucht).
Zde proud vystehovaleck)' mírí z rídce zalidnen)'ch z,emedelských provincií
v)'chodních do západních huste zalidnených kraju prtlmyslov)'ch. Tak ku pr. Somhart porovnávaje císlice petiletí 1885-1890 zjištuje následovní:
Skupina:
I. Vých. l'rusko prevážnc
velkostatkárské
...

P•· • -I k P" • 1 k
fint-. ~
r1rus ('

porodu obyvalelstva

851.7~0

Ziskneb
zlrál.
stehováním
absolutne

212.666

-

II. Záp. Prusko a strední
NémeckO(maI0.aslrtdorC'1) 611.578 531.089
lIT. Jižní Nemecko (mala·
a slredoroll1ické) ....
500.787 33'i.5:!0
IV. Prumyslová strediska 937.681\ 1,480.191

-

639.!04
~0.449

- 153.267
+5'12.503

V procenlech
z prebytku

porodI'

- 75 04
-13.15
- 30.61
+57.86

Jak videti z techto císlic, vysílají i oblaste malo- a
stredorolnické cást svého dorostu do mest. Jest to zjev
prirozený, neboE jest zvláštností každého rostoucího
národa, že »pocet remeslníkli se množí rychleji než
sedláku«. Avšak rozpoznáváme velký rozdíl mezi císlicemi vystehovalcli z okres li malorolnických a velkostatkársk)-ch. Kdežto tyto ztrácejí plné tri ctvrtiny
svého dorostu, ztrácejí okresy malorolnické jen osminu
až tretinu.
V Berlíne dne 14. cervna1895 bylo napocteno 900.000
cizích rodáku. z nichž 700.000 pocházelo z velkostatkársk~-ch provincií východolabských.
Soucasne bylo
bez zamestnání v prLlmyslu a remeslech 97.782 delníktJ.
Techto 100.000 lidí zptlsobilo na vf'Škerém nemeckém
trhu práce dojem, jakoby za každým mistrem (zamestnavatelem) beh::Jli dva delníci a vzájemne si stlacovali
mzdu. Jak odlišne by se byly musely vyvíjeti pomery,
kdyby príliv z v~'chodopruských provÍncií do· prlimyslov)"Ch stredisk byl obnášel na místo 75 procent. pouze 1.~ až .~O procent! V sO\lcasné A ustralii vydelával
delník trojnásobnou mzdu delníka nemeckého!
Z interesovan\'ch kruhtl b~'vá ší ren tlach, že prý onen
nával venkovského lidu má prícinu svou v touze po radovánkách, jimž na venkove prý není možno tak hoveti, jako ve mestech. Mnohý tomu verí. Zapomíná
ovvem. že oráce na velkostatcích má Pf) v~'tce ráz jen
saisonní. po výmlatu muže zemedelslá delník, není-li
náhodou deputátníkem, t. i. nenáleží-Ii k _onomu nepatrnému poctu nejubožejších zamestnancli. jež vydržuje velkostatek po celý rok. nebo není-Ii v miste
cukrovaru a pod .. se jíti pást. Pri tom nadeje na sebe
skromnejší osamostatneni.
po kterém každý drobn.í'
clovek tolik touží, v kraji ovládaném velkostatkem není
nižádná!
Statistický dtlkaz toho, že 11 nás nežene zemcdelského bezzemka do mest touha po radovánkách,
máme v té skutecnosti, že jich ztlstává na venkove víc,
nežli je treba! Profesor Koloušek dokázal radou clánktl. že se u nás pracovními silami v zemedelství prímJ
pl),tvá. Na 100 km2 veškerého povrchu pripadalo asi
v Rakousku
v Nemecku

lidí vuhec
. • 9.33 míl.
• . 11.33

"

z toho zemedelcu
4.89 mil.
3.31

"
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Velkostatkári se také snaží udržovati víru v technickou prevahu zemedelského velkozávodu, která prý se
rovná prevaze prumyslového velkozávodu nad maloživnostníkem. Zkušenost tuto víru ovšem odkazu je dl)
ríše bájek úplne. Jeho prednosti hojnejšího užívání
stroju atd. jsou v pomeru k prl'lmyslu mizivé, zejména.
protože každý stroj pracuje jen krátkou dobu v roce
a protože provoz jest velmi závislý od pocasí. A tyto
nepatrné výhody 'jsou, cím víc se malorolník naucí hospodariti rozumne a používá zarízení družstevních,
stále více prevyšovány nepomerne lepším pracovním
výkonem vlastníka a jeho rodiny oproti stále klesajícímu výkonu znechuceného a nezúcastneného nádenníka. Vedecké výzkumy posledních let dokázaly nezvratne, že za stejných, okolností j a k v o b i n á rs tví t a k i vre par s tví vy získá strední rolník
z pudy vetší hrubý výnos než velkozávod, nemluve ani
o cistém výtežku polního hospodárství ani o nepomerne mnohem vctším hrubém i cistém výnosu produkce živocišné. 1\ jest dále dokázáno, že rolník, ac
živí na stejné ploše mnohem víc lidí (i skotu) a lépe
než velkostatek, pres to zásobuje mesta lépe sv)'mi
prímo úžasne mnohem vetšími prebytky.
(Oppenheimer).
Velkostatku by stroje nespasily. Ten se drží pri výrobe rolnické sezonními pracovníky ze Slovenska a
z Polska a j. Geniální
nemecký
národohospodár
Oppenheimer jednou poznamenal,
že kdyby celní
»ochrana národní práce« v Nemecku byla dusledne
provedena po této stránce, kdyby se totiž vybíralo clo
z každého cizího delníka, který prichází konkurovat
domácímu, pak by mnohý velkostatek dopracoval (ne'"
hot by podlehl v souteži se stredními a drobnými statky) a majitelé latifundií by ochotne odprodávali kusy
své pLldy,která se bez lidí stává bezcennou.
Konecne pricházíme k zámince nejzávažnejší. Co by
si, pomyslí si mnoh)', prumysl náš pocal s drahými
pracovními silami? Vždyt ani pri dnešním stavu již
nestací konkurovat s levnejšími v)'robky cizími. Zapomínáme, že delník dobre živen)' a inteligentní se stává
mnohem v)Tkonnejší složkou výrobní než delník trpící
podv)'živou a nedostatecným prí bytkem a chatrnou
prl'tpravou. Lépe placený anglický, americký delník
prevyšuje svou v)"konností každéhokoliv jiného a v tom
také vezí tajemství v)'konnosti ku pr. anglického prumyslu, jenž pres to, že platí vyšší mzdy, nepotrebuje
žádné celní ochrany!
Ale delník není jen složkou výrobní, nýbrž svým
príjmem se stává konsumentem, t. j. síožkou - a to
jednou z nejdl'I1ežitejších - domácího odbytište. Možno smele tvrditi, že s každou korunou pridanou delníkovi na mzde získává prumysl milionovou objednávku.
Zintensivnení domácího odbytište jest problémem z nejduležitejších v dobe, kdy pretrásáme stále nutnost odhourání prumyslu, ježto nejvetší cást našich drívejších
odhytišt se staly prevratem celní cizinou!
V jiných zemích význam vysokých mezd pro prumyslovou konjunkturu a blahodárnou nezávislost od cizích odbytišt již pochopili. V Austrálii vyloucení žlut~'ch i bílých laciných pracovních sil setkalo se se souhlasem veškerého verejného mínení. V Spojených Státech amerických ctyrleté prerušení proudu pristehovaleckého za války se uplatnilo tak blahodárne, že se
odhodlali nyní zameziti jej trvale co nejvíce. Není divu, ackoliv Forduv delník je nejlépe placen, vydelává
30-60 dollaru t)·dne. Fordovy automobily pro láci
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Ci pl)merne dobrou kvalitu) jsou postrachem našich
továrníku autombilu, jichž delnictvo nevydelává ani
tretinu.
Kupní síla domácího trhu jest nejduležitejší hybnou
pákou veškerého prllmyslového i obchodního podnikání.

Doba

a lidé

Prumyslový detektiv.
1.
Sidney Howard napsal pro R. Cabota, profesora sociální ethiky
pri universite harvardské,
radu clánkll, jež uverejnil s titulem:
"Vyzvedaci v delnictvu. - Príimyslovou
špionáží k prumyslové
harmonii«. Sensacní, ale dokumentárne
podeprená odhalení IIowarclova·. jež vzbudila velkou pozQrnost doma i za hranicemi,
jsou takového rázu, že se ctou jako kapitoly napínavého románu,
ackoli vyjadrují
jen holou skutecnost. Osvetlují zpusoby prumyslového boje. u nás. dosud neznámé. zarážejíci svou nemorálností, bezohledností a rafinovaností a težce kompromitující
ty,
kdo jich užívají. i ty, kdož se k nim propujcují za nástroj.
Jde o rozsáhlý vyzveda!cský systém, jehož americký kapitál
užívá, aby rozvracel delnické organisace, podlamoval vliv jejich
'vudcu\ znemožnoval
mzdové boje a vubec ochromoval
akcní
schopnost delnictvá v organisovaném
zápase s kapitálem.
Americtí prllmyslníci, velcí i menší, užívají bohate placených
služeb množství detektivních
ústavl1, které se pro tento obor
cinnosti specialisovalY', a vysílají zvlášt cvice;lé ~pehouny, agenty
provokatéry
a stávkokaze do delnických rad, jako vlivné úredníky crelnických organisací
(unií), vudce a žurnalisty, aby tu
pracovali pro zamestnavatele.
Delnický tisk je už po nekolik let
pln zpráv o špehounecl1! kterí byli v umích odhaleni a z nich
vylouceni.
Nedávno byli tako\'Í špiclové zjišteni v závodech
bavlnárské spolecnosti v Passaic, ve státe New Jersey. V téže
áobe byla zj ištena jejich cinnost za velké stávky v ocelárských
závodech pittsburských.
Spehouni figurovali v nepokojích, jež
provázely stávku zrízencu poulicních drah v Brooklyne a v Dei\\ eru, ve stávce slévact:J mosazi ve \\'aterbury
v St. Louisu a
Chieagu. Deset vlivných úredníku delnických odborových organisací v A!uonu (Ohio) bylo usvedceno z placených služeb vyzVCcbcských pro velký detektivní ústav (Corl'orations
Auxiliary
Co.). sl0užíeí zájmum zamcstnavatelu.
Velký proces fíladelfský
poskytl vei-ejnosti úrední doklady o cinnosti dvou jiných detektivnlch
ústavt"1I které »pusobily« pro textilní výrobce filadelfské. Podobne objeveno množství špehounu v nhných prumyslov)'cr. závodech v Detroitu, l\lilwaukee, San Franciseu a j.
K0111ise, vyšeti'uj ící pl umyslové pomery v zemi, nenašla mezi
zamestnavateli
a delníky jediného clovek;]" který by nebyl bud
priznal nebo vypravoval, jak tato mzsáhlá vyzvedacská soustava
pi·acuje.
je ku podivu. že zamestnavatelé
mají tolik duvery v úcinnost
techto prostredkíi. Spehoun, vyslaný na zamestnavatelo.vu žádost
do jeho závodu detektivním ústavem, má zajisté velmi vÝhodné
postavení. M,jže zamestnavateli
referovat o nálade, úmyslech a
cinech jeho delnictva nepravdive nebo prehnane; rnMe však také
vytvoriti mezi delnictvem takové pomery které pak ciní v ocích
zamestnavatelových
jeho cinnost nezbytnou. A tak se casto stává,
že takovÝ detektivní ústav zpusobí svými agenty v továrne nepokoj, rozbroje a potom teprve nabídne majetníku podniku své
služby! Slibuje udusití stávku; místo toho ji však úmyslne prodlužuje. Dodává do továrny stávkokazy a zároven s nimi provokatéry, kterí podnecuj í delnictvo k vytrvání ve stávce! Za
velké stávky zrízencu elektrických
drah elevelandskýeh
koupil
prumyslový detektiv Coach lisu. v nemž nabádal zrízence k vytIvání ve stávce, na jejíž potlacení bral od dopravní spolecnosti
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musil potkati s tímto pocitem zodpovednosti: tuší, že
nikoho nenapadne jeho myšlenky uskutecnovat. Proto
autori z revuí vynikají nespoutanou, bravurní odvážností. Ale nelitovali jsme prí liš tohoto obratu: vedeli
jsme, že pri trošce cviku jest velmi l,ehké míti hezké
myšlenky, a že by to musel býti nápadne nenadan)'
kandidát filosofie, aby si za týden nevymyslil nejaký
brillantní myšlenkový systém, záleží-Ii mu opravdu na
tom.
ti z nás, kterí nevycházeli práve z Masaryka, 2
jichž literární lásky - z nichž mnohé už vyhasly byly jinde, potkali se s ním, jakmile
vstoupili do
prakse. Nebylo možno nepochopiti, že nyní jest treba
cinu, a že všechny své myšlenky musíme na tom vyzkoušeti. Mohu ríci, že jsme rrieli dobrý základ. Celá
filosofie, ze které jsme rostli, mela smysl pro praktické
jednání, odvracela se od spekulace v uzavreném kruhu
a dávno se prestala honositi tím, že jest »na'kažena
bledostí myšlenky«. Avšak jest jakýsi rozdíl mezi stavem, kdy jsme v teorii nadšene pro praksi (to jsme
byli), a mezi stavem, kdy skutecne prakticky jednáme.
Precházeje od jednoho stavu ke druhému, prodelá clovek pravdepodobne radu pozoruhodných zkušeností a
nekolikráte jest si nucen v skrytu srdce ríci, že byl
osel.
Masaryk stojí pred námi jako podivuhodný prípad
prakse zároven nejúspešnejší i nejdustojnejší.
Myslil
víc, než kdokoliv jiný u nás v jeho dobe. Ale každá
jeho myšlenka je jaksi násadou cinu. Pozorovali jsme
úspešnost jeho prakse.
Je však mnoho úspešných
praktiku, ktedm lépe jíti s cesty. U Masaryka bylo
více: byla to nejvetší mravní síla své doby. Nad to:
udelal z myšlení zase vášen, nemyslil vlažne, ale tak,
že odskakovaly jiskry. Jen to dovede pripoutat.
Nalezli jsme ho po prevratu jako nejspolehlivejšího vudce
v praksi, jíž bylo naléhave treba. V jeho humanite a
realismu (který, prosím, ješte není mrtev), bylo mnoho
odpovedí na soucasné otázky. Snad ani ne definitivní
odpovedi, ale metoda.
Neuprímnost
nemá cenu. Myslím, že není žádný
prospech ze lži. Každý delá, co muže, ale musí to delati
uprímne. Prijímáme Masarykovy výsledky myšlení ve
vecech politických a sociálních, ale cesty, po nichž
jsme k tomu došli, byly jiné, než po jakých Se bral
on. Ukázat na tuto shodu a na tento rozdíl, to byl
jeden z úkolu mé knížky.
když veríme v Masarykovy
závery, neveríme ve všechny jeho predpoklady. Tak na
pr. veríme v humanitu, ale nepojímáme ji jako ceskobratrský odkaz. Verili bychom v ni stejne, kdyby Cesk)'ch bratrí nikdy nebylo. Vidíme v ní jasnou a srozumitelnou nutnost dneška. Nespojujeme humanitu ani
s cešstvím, ani se slovanstvím, nýbrž s dobr)'m evropanstvím.
V podstate to, proti cemu polemisuje má
knížka, je Masarykuv historismus, historické dllVody,
které sbírá, aby dokázal, ceho je treba dnes. Masarykuv historismus jest zcela zvláštní vec: je známo, že
v teorii byl vždy odpurcem historismu, a vlastenectí
tatíci, kterí meli za to, že stací odpocívat na Žižkových
vavrínech, byli jím pronásledováni s velkou vervou.
V praksi se však historismu sám neubránil.
Tento
rozpor souvisí se zvláštním Masarykovým postavením
v ceské kulture, které dosud nebylo dosti oceneno.
Není pravda, že naši buditelé vyhynuli v první polovici devatenáctého století. Masaryk jest posledním,
a patrne nejvetším, z našich buditelu. Ceský národ byl
v jeho dobe již obrozen jazykove, literárne i politicky.
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Ale Masaryk postrehl, že nemá dosud dosti vlastní
tváre. Že není duchovním útvarem, i když je již prírodní skutecností. Že chybí puvodní a základní ceské
myšlenky, na nichž by stál život národa. Že nemá vyhraneného charakteru.
Že jsme ponekud nejasní a ne,
zretelní jako napolo setrená freska. Že nemáme dosti
vlastního obsahu. Není pochyby, že tento Masarykll\'
postreh byl správný. Všechny ty nedostatky souvisely
s oslabením našeho národního organimu v dobe poroby, kdy nemohli jsme se vyvíjeti po svém. Odtud
také nedostatek národní originality, který je obzvlášte
citelný v literature a ve filosofii.
Po diagnose zacal Masaryk s therapií: celé dílo jeho
života je tvárná práce na ceském charakteru. Masaryk byl buditel charakterový, neco, 'k cemu jazykoví a
literární naši buditelé nebyli dosti daleko. Pokusil se
~ebrati roztroušené ceské síly charakterotvorné
a uciniti z nich jednotný útvar. Byly to silné ruce, jež se
podjaly této práce, a duch suggestivní. Zde jest také
vysvetlení vudcí role Masarykovy v osvobozeneckém
zápase: kdo jin)', než ten, kdo byl všemi silami své
duše buditelem, mohl prevzíti vedení v této záverecné
buditelské akci?
Byla to buditelská psychologie, jež ovládala Masaryka. A v tom jest také rozdíl mezi jím a mladší generací, která mohla se v mnohém ohledu postav'iti už
na výsledky jeho práce a býti generací doobroZenol1.
Myslím, že buditel nemllže b),ti úplným realistou, nebot potrebuje ke své roli idealistické suggestivnostJ.
l~ekneme otevrene: my jsme snad v leccems opravdovejší realisté; ale náš realismus by byl v rozhodujících
situacích, jako byl Masarykuv boj o národní osvobození, daleko méne schopen aktivnosti. Podobne v boji
o výklad ceské historie mezi školou Gollovou a Masarykovou zdá se dnes už b),ti jasno, že Gollova škol2.
mela proti Masarykovi pravdu ve vetšine prísne historických otázek; ale zllstává pravdou, že Masarykovy
Clmyly byly pro národ plodnejší než Pekarovy pravdy.
Všude tam, kde Masarykllv realismus ustává, najdete pro to vysvetlení v jeho buditelské roli. Byla to
nás ješte uciniti z náboženohromná síla, jež dovedla
ství aktuelní otázku. Toho bylo Masarykovi treba pt'v
jeho buditelské cíle: cesk)' národ byl jednou ve své
historii skutecne
velikým, to v dobe náboženského
vzepetí. Tedy v náboženství, soudil Masaryk, národ
opet najde své síly a svuj charakter, a udelal z náboženství opet aktuelní otázku a rekl:
LI

"Clovek - náboženství,
jen otázku náboženskou.«

to je mi tautologie.

Znám vubec

Toho my bychom už nerekli. Buditel potrebuje sebrati velké síly mravní. Je známo, že tam, kde chybí
v prítomnosti, obycejne se hledají v minulosti a tradici.
To jsou duvody Masarykova historismu.

Literatura

a umení

Ric hayd Weiney:

Vehikl.
Téma je ošemetné: Chystám se vrhnouti pohled na
úlohu, kterou v literature a na divadle
posledních,
zejména poválecných let, hraje to, co zatím - abych
nikoho nepoplašil - nazvu rozšírením
tolerance ve
vecech sexuelních. - Úloha ta je, jak doufám dokáži,
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znacná, a uplatnuje-Ii se v literature a na divadle tou
merou, jakou se práve deje, nemuže býti sporu o tom,
že preskocí fatálne i na pole sociální a že se uplatní
(místy se už i uplatnila) také v zákonodárství. A treba
bych byl daleko tvrzení, jakoby ona orientace byla
v dohledné budoucnosti s to otrásti bežnou ethikou <{
estetikou, mám nicméne za to, že poukaz na onu úlohu
je nutný už proto, ponevadž lze suuditi, že nejeden estetický teoretik, jenž ignoruje její vznik a
ve h i k I, prijímá en bloc a nadšene tu ci onu estetickou tendenci, od níž by si štítive odsedl, kdyby tušil,
odkud vzešla a jakým Zpllsobem se šírí.
.
Podtrhl jsem slovo vehikl (francouzsky véhicule),
jež znamená dopravní prostredek, v premeneném pak
smyslu prostredek, jímž se šírí ideje. Zavádíme toto
rozlišování mezi tvorbou myšlenky a jejím vehiklem
proto, Ronevadž jsme jednak presvedceni, že úloha sexuelních nepravidelností a inversí nespocívá v tvorbe
nových myšlenek, jsouc jí neschopna, jednak jisti, že
rozšírení nekter)'ch uprílišen)'ch tendencí umeleckých
posledních let a hluk, který se s nimi natropil, pošly·
z hysterického a hrackárského
snobismu, pro .nejž
není úrodnejší pudy nad kruhy homosexuelní, které
se zároven znamenite vyznají v úcinné a hrmotné reklame. Pokud mne se týce, neváhám na pr. tvrditi, že
prevaha visuclního momentu
nad moment ideový,
která je pro moderní divadlo tak velice príznacná, má
svuj hlavní pllvod v neuveritelne silném rozšírení všemožn)'ch forem sexuelních inversí a perversí práve ve
svete divadelním.;'·)
Problém homosexuality není literárním tématem teprve od vcerejška. Zde, kde nejde o clánek historický,
povezme pouze, ž,e problém ten - s výjimkou nekter)'ch knih autorll považovaných právem a neprávem
za homosexuelní - zllstával až do nedávna vyhražen
literature vedecké, která je v té prícine velmi bohat~l
(Moll, Krafft-Ebbing,
Raffalovic, Hirschfeld, Freud
etc.). Pomineme-Ii staroveku, kdy »recká láska« byh
pokládána nejen za prípustnou. n),brž v jist)'ch mezích
za pocit nad jiné ušlechtilý (nejsouc ani zženštením,
ani mužáctvím) a kdy tedy se o homosexuelních stycích psalo zcela prirozene (Platon, Virgil), stredovekem pocínajíc a až do nedávna lze v beletrii - s V)'·
jimkou sprosté pornografie - najíti sotva víc než neurcité narážky i tam, kde verojatne nejde o nic jiného
než o lásku mezi individuy stejného pohlaví. Casto se
dokonce volívá úmyslne zpusob, pripouštející v)'klad
heterosexuelní, tak u vValta Whitmanna. Mám uvádeti
príklady? Jsou na snade, a klasické: M ichelangelo,
sonety Shakespearovy, nekteré z románu Balzacových
(Dívka se zlat5'ma ocima), nekterá místa v Zolovi,
Wilde, Verlaine, Eekhoud, a co jich pomíjím! Ona »ambiance« syte a provokativne homosexuelní,
kterou je literární a divadelní ovzduší posledních let
tak silne prosyceno, vznikla, tvrdím, zásluhou proslulé románové skladby Proustovy »Pátrání po uprchlém casu«. Ale i tato skladba, po prípade ohlas, kterého doznala, jsou po mém soudu funkcemi jednak
Hirschfeldova hnutí »Freundschaft«,
jednak nepopíratelného sexuelního cynismu, který je jedním z válecn)'ch odkazll ...
Proustu v román je cirým chef doeuvre.
Bylo
by hanebným pokrytectvím
desavuovati
sebe sama
*) Aby' bylo jasno, podotýkám
a tedy predevším o Paríži.

hned

zde,

že píši
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dnes jen proto, že nemohu jinak než zaraditi do tohoto
clánku »Pátrání« jako prvek z nejduležitejší,ch. Prou~tuv román je tedy, opakuji, cirým chef d'oeuvre, ale
není jisto, že by byl docílil stejné ozveny, nebýti
onech cástí, které pod výmluvnými názvy »Sodoma a
Gomorrha« jsou skvele cynickou monografií sexuelníc.h inversí, která ostatne pokracuje ve svazku »AIbertina zmizela« a možná že i ve dvou posledních posthumních a zatím jen ohlášených svazcích této skladby. Je pravdepodobno, že by »Sodomu a Gomorrhu«
byl potkal osud jiných knih pornografických
(slovo
l)Ornografick), nekladu zde ve smyslu výlucne pejorativním), kdyby byla vyšla osamocene. Ale náhoda tomu chtela, že predcházející svazky »Pátrání««, vycházející velmi zvolna a proslavivší jméno 'proustovo
samy už velmi znacne, nedávaly ani tušiti, vec že se
vyklubou rtekteré tam figurující osoby v »Sodome a
Gomore«, tak pan Charlus a Albertina ... Když tedy
»Sodoma« vyšla, byla ctena velmi hojne ne proto, že
jest »pornografická«, nýbrž proto,' že se Proustova sláva byla zatím ustálila, ale práve proto, ž~ Proustovo
jméno bylo tehdy už hodne dlouho na vítezném štítu,
stal se vliv »Sodomy« tak nesmírn)'m. Nepreháním
m11oho, píši-li, že se sexuelní zvrácenosti staly - dík
jemu »salonfi:i.hig. Sodoma ostatne ustálila
mínení o homosexualite autora »Pátrání«, jež je verojatne skladbou na podklade autobiografickém. Ílíká se
obecne - a názor ten není planý - že i v prvních
svazcích je provedena inverse pohlaví dusledne, to
jest, že na pr. dívky ve svazku »Ve stínu kvetoucích
dívek« jsou jinochy, a jinochem že je i Albertina, mi~
lenka hrdinova, jenž pravdepodobne není nikdo jiný
než autor. V skutku totiž: jistá nevázanost a svoboda
Stykll mezi hochy a »díV'kami«, která v prvních svazcích tak napadá a jež je na dobu, k níž se nese, címsi
opravdu anachronick)'m, stává se samozrejmou, jakmile redukujeme ony styky na domnele kamarádské
styky mezi hochy ... Považme, že na pr. Albertina a
Marcel, oba z nejlepších rodin, bydlí spolecne a sami
v docasne uprázdneném byte rodicu Marcelových, a
to nikoliv potajmu, nýbrž u vedomí Marcelovy matky
a Albertiných príbuzn)'ch, aniž tato skutecnost vzbudila více než lehk)' údiv nad jakousi marotou(!) ...
Není nejmenší pochyby, že »Sodoma a Gomorrha«
dodala nekter)'m spisovatelum odvahy bud k uverejnení víc ci méne zahalen)'ch konfesí jako je román
»Ryls« od nesnesitelného mluvky Henry-Marxe,
literáta »socialisujícího«, který si dovedl casto ci práve
proto zajistiti v Paríži osobní postavení nemálo en
vue (jeho Clovek na pochodu hrán byl ve Francouzské
komedii), bud »objektivních« román II jako »Náhražka
lásky« a jeho pokracování ),Ztroskotání« od známého
spisovatele WilJy, který si pribral spolupracovníka, Z3
jehož pseudonymem Menalkas se prý skrývá žena. Zde
docítáme se o pusobení Hirschfeldovy
Freundschaft
v porevolucní Praze, jakož i o tom, jak to bývalý pruský porucík v Praze zarizuje, aby dostal ceskoslov,enský cestovní pas clo Francie ... Ale passons!, abychom
se dostali ke knize vydané pred nekolika dny. Její tón,
její autor svedcí o sans gene, s jakou se dnes o homosexualite mluví ve Francii, t. j. v zemi, které se podle Ernesta Charlesa - tato nerest hnusí více než
kterémukoliv národu jinému. »Corydon« André Gida
jest nevelká knížecka »ctyr sokratických dialogu«, vydaná známým nakladatelstvím
La Nouvelle Revue
Franc;aise. »Corydon« (název ten, rovnež výmluvný,
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Zavie:

Vznik a úpadek dobrodružného románu
poválecného.
Po skoncení války, strašného dobrodružství,
z nehož se svet
prá"c probral, vznikly v literature
francouzské
vážné úvahy
C'
vzkríšení dobrodružného
románu, druhu, o nemž bylo míneni, že ~e již úplne vyžil a mtHe nanejvýš ještc pocítat se zájmem patnáctiletých ctenáru. Úvahy podnítil hlavne Pierre Mac
Orlan, cilá, rázovitá postava, sám literární
dobrodruh
dobrodru/ného
románu.
Mac Orlanovo
jméno zustane také vším
právem spojeno v soucasné literární historii s pokusem o toto
obrození.
Nicménc pri úvahách o dobrodružném
románu nevedel nikdo
dobre, co si pod ním má presne predstavovat.
Z jedné strany
byly ovšem Mac Orlanovy theorie, clánky, predmluvy a jeho
vlastní príklad, ale na druhé strane velká .rada lidí pod dojmem
americké)lo
filmu videla v tomto románu jen daleké cesty,
plavby plachetnicemi a ovšem cow-boye, címž vyjádril. nejprípadneji svou myšlenku "
Jiní zase rozumeli dobrodružstvím
historický román a pojímali je) jako radu dramatickÝch situací s pletichami konvencních osob, literáfllí stravu, kterou bylo by rozumné oznacit.
tak jak to francouzský
zákon vyžaduje pro jisté alkoholické
nápoje tretího rádu. upozornením:
»F antasie - falšovaný výrobek<<.
Jiní opct, kterým úplne udblal Edgar-Allan
Poe a RobertLGuis Ste"en~on, predstavovali
si návrat k typické dobrodružnesti. ] lnÍ posléze mysleli na námorní
romány, dnes témer
vyhynulé. na všelijaká
ta »PobrežnÍ
bratrstva«,
na »Tuláky
z praleStí«, »Tajuplné
ostrovy« od J ules Vernea a podobnil
extravagantní
dobrodružství
se zlatými orízkami a ve skvostných
vázbách, rozkoše chlapeckých let.
Toto kríšení dobrodružného,
lépe receno literárne-dobrodružI'ého románu nastalo všal< již pred válkou. Když vyšel román
G ran d 1\1 e a u lne s od Alaina Fournier (který dostal r. 1913
ctyri hlasy Goncourtovy
ceny), prorokoval
již André Billy:
"''3líží se fantastický román.«
V cemž André Billy dokázal jen správnost svého usuzovánI,
poncvadž ohlásil jíž nekolik let pred tím návrat k dobrodružnému románu. pri cemžl, jak rekl, dobrodružství
dlužno' pojímat v nejširším slova smyslu a rozumet jím »všechny premcny a všechny revoluce vnit,rního a vnejšího
sveta«.
Této široké definice bylo ostatne pozdeji casto rozmanite
užito; ješte dnes se vše tocí kolem "rcvolucí lidského nitra«
a »taj~mné hry dušÍ«. Ale v dobe, kdy nejlepší spisovatelé hyli
v úplném podrucÍ stále ješte houževnate se držícího naturalismu,
jeho pozorovacích
method, prísné analysy a studia nej rozlicnejších pro~tredí, a vymanili se z neho jen zdánlive, aby nm
propadl nanovo (takže »Clarté« Henriho
Barbusse je vlastne
jen pátým Evangeliem
Emila Zoly), v dobe. kdy naturaJismus
".bíhal vlastne do dvou slepÝch ulicek, danÝch jmény: Charles
Pér;uy a Charles-Louis
Philippe, tehdy román cisté obrazivosti
vyvstal jako nutná reakce proti neumeleckým
výstrednostem
úpadkové manýry, prcti naívnostem
tendencních,
a nudnosti
j ist);ch »rádoby analytických«
románu.
Nesmíme zapomenouti
velkých Anglicantt;
jsou to R. Kipl ing, R. L. Stevenson, H. G. Wells, ] ack London,. J oseph
Conrad, J. K. Chesterton, a ve Francii: P. Loti, Pierre Mille'
Claude Farrere, ]. H. Rosny starší, který ve svých napínavýcl~
rcmánech podal bezmála až parodií své vlastní manýry, a dokonce i Léon Daudet se svou podivuhod\lou
"Shakespearovou
cestou« ...
A tak se dobrodružný
moderní román uvedl jako decko
z velmi dobré rodiny. Jeho široký rámec umožnil
!i-Jkonce
i Francis Carcovi, že své drsné apacské povídky priclenil k to-
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muto novému cyklu. »Parta« na pr. vyšla v Rose rouge s oznaccním: DobrodružnÝ román ze soucasného života.
Tak velká pružnost mela ovšem v zápetí i nedorozumení
a
také zmatek. Ale necnt už nesl jakékoliv jméno: román pouhé
obrazivosti,
romaneskní
román, dobrodružný
román,
román
touhy, nostalgie, román deje a energie, jak se mne zdálo nejlépe jej zvát, román vyhovoval požadavkum
širšího obecenstva i literátu.
Ovšem v oboru dobrodružství
jsme meli válku, a mladí lidé
poci(ovali její prudkost ješte v mírové rozháranosti.
V té dobe
se vyrojila stejne nepredvidaná jako pestrá smesice nostalgických
rc.mántt. Doba velkolep);ch plánu, literární horecky a nekolika
del. Ironický .Francis Carco, tváre se, jakoby si všiml', že proslulé »Príhody Artura Gordona Pyma« by potrebovaly
záveru,
navrhl,
aby pet spisovatelU!, mezi nimiž
Roland
Dorgeles,
napsali
dokoncen.t o peti cástech.
A autor
P t<o b u ze n Í
se svou vcrvou
parižského
1ll I' t v Ý c h jal se protestovat
kamelota:
_ Pekný nápad! Aby pak nekdo vzal do ruky knihu Poe-o'vll
a naši a prohlásil:
»Dámy a pánové, vizte dílo genia a práCI
peti nedouku. Racte srovnat, pekná pochoutka!«
To byla také doba, kdy Pierre lIac Orlan prišel se svým
napínavým
Lícením L a Fin.
Zpravodajství,
historie prvních
styku našeho vojska s obyvatelslvem
obsazených
území. Vá·
lecný dopisovatel Mac Orlan zde utrÍdil a seradil zprávy, které
posílával do »lntransigeantll«,
v knize, z jejíchž
hn111ých a,
silných stránek poznáváme ihned spisova~ele, dovedoucího jako
málokdo rozechvÍt ctenáre dechem taj uplnosti a neznáma.
"Píserl, praví tu drobná písni·~ka, zaslechnutá v pravou chvíli
v ovzduší, ktué ji hodne dopllluje, stojí za víc než výklady
filosofu a sentimentální
omyly básníktt. Vojáci svým zpevem
vyjádrili mnohem lépe, než já to dovedu pravý význam chvíle,
v níž se dali na pochod ... «
V té dobe bylo mOžno se domnívab že dobrodružnému
rOtl1~lnll nadchází velk:í budoucnost, když tu náhle ve své odpovedi
na jakousi anketu prohlásil Pierre Benoit:
- Dobrodružství?
Nic takov'ého neexistuje. Historický román
nlá smysl.
"Usilujme
o to, napsal pozdeji, aby budoucí doba hledala
v našich dílech od1esk naší doby.«
Z hlukL\ který ~e nadelal s obnovou dobrodružného
románu,
vz('šla dokonce smrt tohoto rozhodnc již »promllCeného« liteúrnÍho genru. Vetšina
šikovn);ch literátu ostatne stejne ne·
opomíjela pestrít své skl::tdby historkami
dobrodružného
rázu,
tak jakoby za vlády Emila Zoly byli dovedli prokládat
je
choul0stivými výjevy nebo výseky ze života. »Retorika je dneE
na ruby,« jak ríkal Gustav Flaubert Huysmansovi,
»ale je to
stále retorika«. A hlavne oznacení »dobrodružný
román« bylo
t,lk široké a pohodlné, že v sebe pojímalo i výplndy nejpochybnejšího
rázu.
Zacaly
vycházet
bezcenné,
nepravdepodobné
škváry. Pošilhávaly
sice po Arsenu Lupinovi, ale nemely ani
jeho vervy. ani ptIvab u ani živosti. Jakoby se pojednou provalily dlouho zadržované zásoby, vyrobené po seriích v ntjaké
podivné, k tomu úcelu adaptované válecné továrne ...
Nadcházel konec. Hnutí bylo tedy odsouzeno k zániku jako
prechodná moda -. mizící po saisone, ponevadž už není vkusné
držeti se barev, které zatim zaplavil)' promenády a ulice? Ci snad
tato príliš záhy ohlášená, príliš rychle l'Ozkvetlá obnova vrátí se
pozdeji znovu? Zdá se, že ano. Venkov vždy pomalejŠÍ a klid·
nejší pracuje snad v tíchosti a prinese nám jednoho dne literaturu, již bude možno postavit po bok anglosaské ...
Neco zatím aspoi'j prece zustane z tohoto horecnatého období
plného plánu a nadejí: sveží závan cerstvého vzduchu zaproudi!
svetnicemi nemocných, v nichž se skládaly, mezi titerkami a
prachem, knihy omezených horizontu, vecné cizoložné historie.
vyznacující poslední predválecná léta.
J

Prítomnost
~rac Orlanova písen, drobný popevek, zaslechnutý v pravou
chvíli a nekterými rozšírený dále, ponese s sebou svou mucivou,
tí,nivou touhu: mrazení z tajnplnosti
a neznáma, trýzen odjczdl'! s jich rozrušující atmosférou, a ty odveké, neklidné tužby
jinde, prcnést se jinam, které dovedou pojednou rozvát v našem
nitru i pope! sn tI, jichž klid se zdál už nehybným.
Dik malé písnicce, zaslechnuté náhodou v lomozu zavíraných
dvírek vagonu nebo na neklidné palube korábu, ozve se v nás
Ilcjasne neznámá, skoro cizí bytost, s kterou pocítíme náhle
odvahu zapomenouti na klid svého pravidclného
života, denních
zvyku a trpelive budovaných životních plánu.

Život
Pral/ta

a instituce

{{oco~trek:

Studenti a studentky, jací vlastne jsou.
XI.
D. Kino.

Na pouti svetem nejkrásnejším pricházíme do koncin známejších. Protože hledíme k prL!meru a vetšine,
muzeme ríci, že se blížíme koncinám nejoblíbenejším
a nejhledanejším. V kinu na pr. žije studentstvo intensivneji a v daleko širším merítku než na pr. v diradle, Ocitli jsme se již jednou na pude internacionálne populární, a to v partii o šlágrecli., hudbe tanecní
a L zv. lehké hudbe vubec. Podruhé to platí o kinu
a po tretí o sportu.

*

Trojúhelník: h u db a, b i o a s por t uzavírá a
\')'cerpává kulturní život prevážné vetšiny Pražanu,
nepocítáme-Ii politiku (a politikarení), patrící k pražskému vzduchu. Tyto tri veliciny se ustavicne strídají
a proplétají a nezrídka se stmelují v jediný útvar.
Kamarádství a prostupnost jednotliv)Tch složek by se
dala naznacit strucnc asi takto: 1. Hudba a bio se pestují jako sport (sportovne). 2. Sport je stále oblíbenejsí a podstatnejší náplní filmL! (at už v jakékoli forme). 3. Film je nemysliteln)' bez hudby: Máme tu jednu z nejzajímavejších jednot prítomné doby, jež by
stála už nyní v pocátcích za studium, zvlášte víme-li,
že se uplatiluje stále zrejmeji v milicnech svetového
kolektiva.

*

Príciny rozšírení kina mezi studentstvem?
Je jich
mnoho a vetšinou jsou známé, aspot1 hlavní. Nebudeme zde vyvažovat jejich vysvetlení z podstaty filmového umení, ani se nebudeme zavazovat k jejich
úplnému v)rCtu. PLljdeme z jiné strany: Vmísíme se
postupne do nekolika rL!zných zástupL! studentsk)'ch a
všimneme si nekter)'ch obecnejších motivu, osvetlujících charakter studentského pO'meru k filmu.

*

\' eliké procento studentu a studentek se dí vá na
i I m j a k o nad
i vad I o. r-I1"dají ve filmu to,
co je zvykem nalézati v divadle, a posuzují film podle
predstava kriterií ustálených pro divadlo. Oktavánka
vinohradského ústavu píše:
»Film byl a dosud je u mnohých chápán jako divadlo a z toho clthodu dávána prednost kusum s dramatickou koncepcí a oblíben spíše Možuchin než Fatty, Harold Loyd atd. Ted (cerven 1924) se mi zdá, že
názor na film se mení, ale já sama se musím priznat,
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že si ješte casto spletu divadlo a bio, a stavím na oboje
stejné nároky.«
»Chodí do bia necelá polovina trídy. Ostatní nechodí z téže príciny, z jaké nenavštevují divadlo: je
to blbost, hloupost, nestojí za to utrácet peníze a cas,
radeji se venují tr,eba cetbe. Je zajímavé, že biO' upoutává hlavne s por t o v c e, ale je to vysvetlitelné: americké filmy mají rády sportovní sensace. Mezi návštevníky bia byli u nás 2 znalci - odborníci. Zajímali se
o vše, co náleží ke kinu, etli odborné listy, navštcvovali v)'znacné filmové premiéry, sledovali filmové rubriky denních listu, jednoduše: obírali se kinem, jako
jiní divadlem. Já sám jsem prodelal filmovou horecku
v kvarte, kvinte, kdy jsem byl trikráte i vícekráte týdne
v biografu, odbíral jsem »Kinopublikum«, znal jsem
všechny hvezdy i jejich významné úlohy. Dnes to mám
za sebou, nesmírne se mi zprotivila filmová dramata,
zatím co jsem obdivovatelem filmových g rot e s e k
a uprímn)'m ctitelem Chaplina nebo Harolda Loyda.
Vetšina chodila do bia z potreby nejak z a bít
c a s; vysedeli tam 2 hodiny, a víckrát si na program
nevzpomneli. Méne bylo kritiku filmu, jež zajímala
v)'prava, režie, souhra a hlavní predstavitelé. Ti dovedli pak ve škole vyprávet zanícene o novém a zajímavém filmu. První chodí témer bez výberu, druzí
vybírají.
Americké filmy se prejídají, jejich sensacní situace
ztrácejí puvab novosti a odtud cástecná nec1l1vera
k nim. Ale prece tu a tam' se jim ješte podld1ne. ] talský film byl našimi trídními znalci prohlášen za nemožn)'; následkem toho se reklo pri jiné príležitosti:
»Dnes hrajou neco italskýho. na to nepudem, tO' bude
volovina.« Ani francouzský salonní fiim nemá u nás'
stoupencu, má se za to, že Francouzum schází americká odvážnost. A tak nejvíce obdivovatelu má ješte
americký film.
Oblíbení herci: Pearl White, Pickfordová, Chaplin,
Coogan, Osbornová, Harry Piel, Harold Loyc1, Edc1y
Polo, Fairbanks, Murray.« (1924.)
Už v tomto príspevku 7. oktávy pražského ústavu je
pripomenuto nekolik motivu: pro urcitou vrstvu studentu, která považuje za svou stavovskou povinnost
obcas se nudit, je zde možnost zabíti dve hodiny za
podmínek celkem ze všeho nejobstojnejších. (Myslím,
že tech, kterí se skutecne nudí. je pramálo.) Sem mužeme priradit studenty a studentky, hledající v kinu
prí j e m n Ý o d poc i n e k, asi tak, jako u lehcí
cetby. A také zde to ,platí velkou merou o tech, kterí
a které intensivne studují. Není treba zdržovat se
li toho, že kino je pro studenta stále pomerne ne jI ev nej š í a tedy nejprístupnejší
z á b a vou.
Jiste
tu hraje úlohu na pr. i rozdíl mezi opatróváním lístku
do kina a do divadla: Jaká obtí ž a casová ztráta u pokladny divadelní!

*

Jedním z nejsilnejších magnetu je filmová komika,
m o ž n o st nes p o u ta n é h o, na pro sté h o s m íc h u v bohatství škály od sordinovaného až po fortissimo, chechtot a rehtání, nad nímž se nikdo nepozastaví a jež nebude okrikováno žádným vážn)'m pánem.

*

»Mám z bio asi stejný požitek, jako pri cetbe detektivky. Trochu lehtat nervy, ale komická prL!hlednost
tragiky prece jen uklidnuje. A pak ta muzika! Clovek
se cítí v lehkém a ne z od p o ved n é m o v z d uší,
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znamná, aniž si dali práci, už vlastne mnohem méne obtižnou,
urovnati je a dáti je do verejnosti.
Nezištnost a cinnost ucenecká poskytují doklady nekolika vyjímek. Pro vedeckou víru není príkladu vyjimek. Všichni utenci
verí ve svou vedu a ve vedu vtlbec. Nekdy snad - nebot vše
s jakýmsi skepje možné - baví se inter poCtIla koketováním
ticismem; ale toho vecera nebyli uprímni. Všichni, všichni bez
jcdinké výjimky, verí celou duší ve svrchovanost
Ved'y.
Všem jsou trnem v oku domnele v:e'decké clánky v denním tisku, nebo ranní i vecerní listy zacházejí s našimi myšlenkami
tak nemilosrdne,
referuj í o 'nich tak nedokonale, chválí nebo
haní je tak ledabyle, že, záleží-Ii na jich správném podání.- nezbývá než dodati novinám písemní rozklad. Noviná'ri mají z toho
jen radost, ponevadž maj í ušetrenu práci s referátem a ucenec
má zas sladké vedomí, že se shledá v novinách se svou skutecnolv ne zkomolenou myšlenkou.
Jinak je uznanou pravdou, že ucenci nemají I-,ovináre (a také
ne politiky) ve velké vážnosti.
Možno tu dokonce mluvit o
ohromné neduvere.
Ucenci mají ve velké nelásce cizí rozumy a to je také jejich
charakteristickou
známkou.
Každý cizí n{lllak je jim proti
mysli. Nejen, že vubec nedbají obcžníktl, které jim zasílají ministr~, nýbrž posmívají se jim, kritisují je a udelají z nich neco
docela jiného. Ucenci jsou, jak se sluší na Francouze a badatele,
prímo úžasnými individualisty.
Slyšel jsem, že v Nemecku naproti tomu se ucencí vesmes bez reptání podrobuj í. Jeto
ch.vála? Je to výtka? A je to vubec pravda? Patrne asi ne.
Ovšem
prepiatý individualismus
francouzských
ucencu má
i syé vady, nebot je prekážkou organisace, tvorení skupin a zájmových
sdruženÍ.
Ucenci nemiluj í hromadných
projevu
a
neúcastní se nikdy žádných demonstracÍ.
ebelou si ostatne prílíš k srdci své profesorské
povimlOsti,
zkoušky, komis6. prednášky, zasedinÍ. Oddalují co nejvíce ohlášení p.rednášek po prázdninách
a spechají jak jen se dá, s jejich skoncením.
Nehoršeme se proto. To je vecí profesora, ne ucence. Následek
mrzuté spojitosti dvou tak ruzných funkcÍ. Profesor at zachovává zvyky, dbá p,rec1pisu poslouchá dekanových,
rektorových
a
mistrových predpistl..
Ale l~::enci nic není po všech tech lidech,
N ebot &i zachová svou hrdou a plodnou neodvislost. Je nebezpecnou absurdnosti vytýkat ucenci nedostatek discipliny.
Nade vše povýšena je jejich cestnost, jakou se žádné jiné
pcvolání nemuže tak hned vykázal. Nejen že neznají shonu po
penezích, ale mají z nich dokonce strach, Lekají se každé financní akce. Zrídka.; a rekneme rovnou, nikdy nezbohatnou.
Vstupujíce na vedeckou dráhu," zvolili na celý život los skromné
existence,
Ješte vetší, je-li to vubec možno, než ve ve'cech financních,
je jejich poctivost v oblastech vedy. Neznám ani jediného ucenCCl který
by si troufal zfalšovati nej aký pokus. Jej ich svedomitost je naopak tak velká, že provádej í ješte jednou své výpocty
a opakují své pokusy, aby meli jistotu, že se nezmýlili. Jejich
vedecká poctivost je casto podrobena trpké zkoušce;
nebot po
záarilém krásném prvním pokuse je velmi trudné uznat,
že
druhý se nepovedl. N UŽ(1, upravdu, nezdaril se. Nutno to doznat,
a oni to neváhají doznat. Anebo a-spoií se odmlcí a vzdají se
prvniho pokusu, který v nich vzbudil tolik nadejí.
Nezištnost, pracovitost, poctivost, hrdost'. neodvislost více
než dost vlastností, pravda!. aby vzbudily obdiv?
Nevrhneme také nejaký stín na tento ideální obraz? Jak by
ne! Jsou i stinné stránky. N cní to statne nic hrflzného. Tož
odvahu a ukažme i na ne.
Povím hned bez okolku, že ucenec je až chorobne nedLltklivý,
práve tak jako slavný houslista nebo tenorista.
.
Napsal-Ii pojednání
z oboru chemie, ne aby vám napadlo
ríci mu, že v jeho krásné knize je prekrásne vyložena organická
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chemie, ale v neorganické chemii že zustaly neja.ké zcela nepatrné mezery. Byl byste ztracen, a nikdy by vám to neodpustil.
Sleduje pozorným uehem vše, co se o nem povídá; dá si rád
v:'právet, co o nem rekli žáci nebo kolegové.
Profesor
X ...
udelal na nej podarenÝ, dosti duchaplný, jinak ne práve zlomyslný vtip. Zle. X. se stal osobním neprítelem.
Tím hure ovšem. nejde-li
o nepatrný, možná i nesprávne
donesený výrok, nýbrž beží-Ii o uverejnenou kritiku nebo o nelichotivou poznámku, pronesenou na. nejaké vedecké schuzi.
Nejen však že jsou ucenci nedutkliví:
jsou i žárliví, ponevadž jsou jen lidmi a nemohou se dívat spokojene, jak nekte·
rému kolegovi ~e hrnou proudem do klína pocty, záslužné kríže,
tituly, výsady. Cím videcký obor takového kolegy je bližší vlastnímu, tím roztrpcenejší
žárlivost.
Astronoma
nezabolí pocty
udelené botanikovi, kdežto nikdy neuzná za oprávnené ty, jichž
se dostalo jinému astronomovi.
1'(ekl jsem, že ucenci jsou nezištní. Zajisté, ale 11ikdy ne,
jedná-Ii se o dotace pro jejich laboratore. V tom bode jsou
neústupní a není s nimi reci; dotace jim nikdly neodpovídá skutecne po~rebc usilují stále o její zvýšení u dekana, ,rektora,
ITinistr~ to jest konec koncu u nebohého poplatníka.
Mají
pravdu. Vedí velmi dobre, jak dobré služby múže jejich veda
prokázat, a zdá se jím tudíž vším právem, že se má pro ni také
vše možné udelat. Maj í pravdu. Až na nnthematiku
je ve všech
ost:lt;;kh
vedeckých oborech pokrok možný pouze za cenu
zna/::ných financních nákladu. Každý aparát je hrozne drahý.mbot s postupem pokroku i aparáty se zdokonalují,
tím však
jsou stále složitejší. Co na tom?' Žádný výda.j neprinese vlasti
více slávy a zisku.
Pri své nedutklivosti,
nedtlverivosti
a žárlivosti j. ou ucenci
všeobecee na dáni podivuhodne velkou dávkou ješitnosti. Kdysi
st' nám sveril jeden - a jeden z vÝznamnejšich
- se svým
roztomile naivním presvedcením:
»M n e od j a k ž i van
e jvíc e š k o d i 1o to, že j sem
ne d o v e d I o cen i t i ho dnot u s v é hod
í a,«
Skromnost je ctnost, která se mezi ucenci témer nikde nevyskytuje.
T
to je dobré. Kam bychom došli, kdyby ucenec se jal pochybovat o svém talentu? Jeho boj ácnost by ochromila všechen
pokrok. On musí verit nejen ve vedu, nýbrž hlavne ve s v o ti
vedu. Nesmí se považovat za neomylnéhQl, ale když experimentl;je nebo uvažuje, musí mít skálopevnou
d'lheru ve své dtlševn í schopnosti.
Tato sebeduvera, která je opakem skromnosti,
jeví se ustav;cne v hovorech ucen clI. Nikdy témer nechtej i uznati, že by
a zattím ..
se mýlil
v tomto ohledu, jako už v tolika. jiných. podobají se ucenci
umelcum; a svým z.pusobell1 jsoll také opravdu umelci. Celkem
v73tO, treba že se vitším dílem obírají zmenami hmot)" jsou
idealisty. ldea~isty. ponevadž, prenášejíce
se pres hmotné starosti života pátrají v hmote samé po hlubokých, neúprosných
svrchovaných
zákonech, jimiž je rízen svet. Tajemství
hmoty
nejsou menší ani méne závažnejší. než tajemství duše.
A tak casto mnozí ucenci prese všechny své zásluhy. dobré
vlastnosti a. bohatstvi nadání maj í nápadné smešnosti a dopouštejí se závažných omylu. Ale prece jen, vzato úhrnem, jsou
predstaviteli nejušlechtilejších
snah lidstva.
Nejsou bohy a jejich brnení má hojne trhlin. Ale neznají
nenávisti a. ziskuchtivosti.
Milují krásu, spravedlnost,
pravdu.
Vedí, že díky jimI zasvitne možná trochu záre na' zcerených
vlnách temného oceánu, jímž se zmítá ve zmatku lidstvo.
A
všichni ucenci, všichni bez výjimky!, jsou udržov{l\1i pri své
trudné práci nadejí, že prospeji lidstvu.
Smejte se ucencum:
zasluhují toho casto. Ale dejte pozor.
Za nimi stojí Pravda,
svrchovaná,
všemocná
bohyne, která
zmrazí desem posmevácky.
J
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