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Fi losofie
Karel Capek:

Ignoramus a ignorabimus.
SKepticismus.Pessimism1.1s. Re1ativismus. Nihili~mus.
Individualismus. A na k'Onec ješte Ignaramus et Ignarabimus. Všechna tatO' latina se užívá haufne a tai<
zvanépredválecné generaci v patrném presvedcení, že
to jsO'u zdrcující adhalení jak)Tchsi skry~ých n~rest!.
Jelikožjsem se z pessimistické zvedava~tl narodl~l ne~
jakýchpetadvacet let pred válkau, padaj! t~t'O.latu:s.l~a
slovataké na mau hlavu. Mel bych se pratl mm haj!t,
aleku pO'divu,když jsem je napsal, musí~ s.i phznat, ž~
semi velmi zamlauvají. Pak treba skeptlcIsmus se ml
líbístejne nezrízene jak'O dejme tamu enthusias.~us; ba
jsems to dapustit se devetkráJt ~a det; v t~h~a 1. ~naha.
Pessimismus mne prímO' 'Okauzluje, zvlaste Je-lI, jak se
sluší a patrí, spražen s ahnivým 'Optimismem. Re~ativismusve mne vzbuzuje nadšené presvedcení, že jsa~
na svete nejen veci, nýbrž i vztahy a pon:ery ~e~l
nimi. Nihilismus mne panekud mate; snad je ta mh.llismus'verím-li
treba, ž'e »nÍiCnení ztracena«
nebO' »mc
,
v
vY"
v
není bez ceny«, - nebat v pravde s~ l1'teSUjl.mn~zstvÍmzáparných vet. Individualismus je, praktlcky recenO',víra, že liston'Oš, který mi práve v tomtO' okamžiku prinesl paštu, je nesIl?-írne pazaruhadná asabnost-Ibyla mi dána všimnaut si jehO' smutných kníru a
jehO"ocímodrých a nesdíln)Tch; ríkám vám, je tO'veliký
objev.
Zbývá tak zvaný ignarabimus, cili víra, že mnahO'
vecí neznáme a nikdy pro 'Omezenast razumu nemužemepoznat, a že tedy je zbytecnO'a nich premýšlet.
Toje dO'jisté míry správné. Hlásím se harlive ku každé
omezenO'stisvéhO' a jiných rO'zumu. Jsem presvedcen,
že prof. Krejcí nikdy nepazná slávu baží a já nikdy
nepochopímEinsteinuv vesmír; byla by zbytecna a tom
dále premýšlet. Avšak chyba je, mysE-li profes'Or
Krejcí,že nikdO' nikdy nepaznal a nepazná slávu baží
z tohoduvodu, že jr nemuže pachapit prafesar Krejcí;
to je prO'ste dagmatické a nicím nedoložené tvrzení.
Je-linaše generace skeptická, nemuže se presne vzata
hlásitk ignarabimu; nebat ta dvaje si odparuje.
Avšak slova »Ignaramus et ignO'rabimus« mají patrne v tamta cas'Ovém užití nebO' zneužití znamenat neco
jiného:asi ta, že naše generace, pastavena mezi ruzná
rešení živata, že nemuže až dO'marku razhadnaut prO'
tucipro onu stranu, thesi, pravdu nebO' smernici; že je
zlé a že
aklonenavidet tady i tam pamíchána dabré
zdychásklícene: nevíme a nemužeme vedet, C'Oz taha
dvojíhO'ci nekalikeréhO' je horší ,nebO' nesmyslnejší
nebokatastrofálnejší; a že tedy tatO' generace se zríká
vlastníhO'a zásadníhO' mínení, oddávajíc se pochmurné
bázni, resignaci a nízké citové kampromisnasti.
Dejme tamu, že tamu tak 'Opravdu je (a cemž mám
jinak své pachybnosti); táži se, je-li tato stanovisko
sama a sobe chatrné nebO' pochmurné. Pochmurný je
ovšem Buridanuv asel, který mezi dvema otýpkami
sena hyne hladem, jelikaž se nemllže rozhadnout, dO'
které z nich se má pustit. Ale pachmurný je také nar-
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mální cili ideový osel, který žere jen z atýpky vlevO'
v desné víre, že atýpka v pravD' j'e prekananá, bmžoasní a 2jkrátka prohnilá, nebO' naapak z otýpky v pravo pln apovržení k 'Otrávené, nenáradní a zhaubné
'Ot;pce levé. V tétO' alternative verím, že nej'zdravejší
je názor asla sice amezenéha, ale vecnéhO',který v abau
otýpkách vidí jen sena a' nechává si pakdy, aby .si ~ té
i oné strany vybíral nejlepší stébla. TentO' 'Osel je Slee,
jak se ríká, kompramisní, ale zajisté nil<oli bezzásadní;
neb,at jehO' zásadau je, hledat trpelive a pa kausÍ<ách
to nejlepší.
. .
.
Avšak není-liž pravda, mám zde. mlUVItI a lIdech.
Dejme t~mu, že jsi saumerný, že máš dve oci a mozek
upr'0stred' nebO' že chceš vedet príliš mnaha, že nenasytne paž{ráš fakta a nedavedeš zavrít oci pred dabrým
ani pred špatným; jsi-li: takavý, nejsi nic jinéhO' než. indifferentní addáváš se nepladné skepsi, jsi lhastejný,
palovicatý,'panurý
a pessimistický. Nebot celý, zaujatý,
cinný, 'Optimistický a jedním slovem správný clovek
se razhadne pro j'ednu jedinau pravdu, jde za ní a uskutecnuje ji, cili reže dO' všehO' .ostatníhO', k cemuž nám
dapamáhej Buh.
Víra záleží v tam, že prijmeš nejaké cizí mínení za
své. Pevné presvedcení je rozhadnutí, že už víš dast a
že už se nicím nemusíš paucit. ZásClJdnast je schapnost jednat nezávisle na tom, jak se veci mají. Cinná
úcast se vycerpává hlavne zurivostí vuci jiným mínením, a mima t'0 stálým opakováním jistých kardinálních slav. Optimism se projevuje tím, ž'e nejaký lidský
náhled považuješ za dastatecnau pravdu. Program je
mažnost delat pitomosti cílevedame. Jak vidíte, všechny
prútické výhody jsau na tétO' strane.
Harší a težší ta druhá, »indifferentní« cesta. Nikdy
nevíš predem, na které svetavé strane najdeš dobré ci
špatné. Kde bys chtel zatratit, zajiskrí ti minulá ci budaucí hadnata; kde by ses chtel nadšene pripajit ke
karavane, najdeš nelidskast nebo nesmyslnast. Nikdy
nejsi h'Otav s paravnáváním;
žádné zklamání ti není
ušetrena, žádná nadeje ti není cizí.
nevidíš dve
otýpky, nýbrž tisíce stébel; ale tím se tvá mažnost volby
násobí tisíckrát. Po stéblech sbíráš ta, co je v lidském
svete dobréhO' a uhtecnéha; pa stéblech odmítáš bejlí
a plevel, a žádný král mravencu ti neprijde na pamac;l
musíš sám vykonat celé díilo. Nekricíš prO' útlak tisícu,
nýbrž pro útlak j'ednoha každéha); musel jsi zrušit
jednu pravdu, abys jich nacházel tisíce. Tvá necinnost
záleží v tom, že parád máš co delat; tvá indifference
v tam, že se te týká vše, co jest; tvuj pessimism v tom,
že nemužeš odsuzovat. Nemužeš být vzletný, pratože
chceš zustat blízkO' vecí. Nemužeš svet spasit, prataže
chceš svetu pomáhat. Nemužeš baj'0vat za pravdu, prataže kdO' bajuje, prestává videt. PrO' samé poznávání
nemuž'CŠ rki, že už necO' víš. Tvá jistata není v zásadách, nýbrž ve faktech; nerozhadný v1'lci principum,
skepti'Cký ke slavum, duveruješ jen tamu, cO' vidíš;
avšak nejsi' jakO' neverící Tomáš, nebat rány, které nacházíš, nejsau k tomu, aby se d'0 nich strkaly prsty.
Konec kancu z nedastatku necehO' dalwnalejšího veríš
proste v lidi.
Úhrnem tedy »ignaramus et ignorabimus« je jména
pro jistou svabodnou a nekanecnau cestu paznávání,
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zkoušení a zjištování; a víte co? v tomto osvetlení se
mi nezdá být tak docela špa.tná. Mám-li už volit mezi
vírou a Kritikou, volím kritiku; nebot víra mne zbavuje
kritiky, ale kritika mi umožnuje zachránit aspon nejaký pekný kousícek víry: dokonce i víry jiných lidí.
A mám-li volit mesi »ignorans« a »ignoramus«, volím
také to d.ruhé. Hej, zapište mne do této rubriky!

Politika
Cursor:

Logika v politice.
Jako spolupracovník denního tisku mel jsem po nekolik let príležitost pozorovat z bezprostrední blízkosti
ruzné formy a methodu politického života. A ackoliv
jinak v politice jsem laikem, cítím se oním pozorováním oprávnen k nekolika poznámkám o ní, tím spíše, že
jimi chci znázornit pouze to, co jsem nescetnekrát,
vždy znovu a vždy stejne pri každém postrehu z politického života pocitoval.
Hlavní formy politického projevu jsou tri: cin, slovo mluvené a slovo psané. Z nich cin vyskytuje se nejrídceji, slovo mluvené casteji než treba a slovo psané
již jenom v záplavách. To je vysvetlitelno tím, že cin
znamená rozhodnutí, jež v politice se vyskytuje teprve
po dalekosáhlých prípravách pomocí slova psaného ci
mluveného.
Prehlédneme-li politické epochy i dosti
dlouhé, vidíme, že na nekolik let psaní a mluvení pri.padá jeden den skutecného jednání. Behem doby naucíme se rozlišovat politické methody od politIckých
ideálu a cílu a poznáme, že vlastním jádrem praktick~
politiky jsou ruzné politické methody a jejich boj mezi
sebou.
Nutno si nejdrív uvedomit, že mezi procesem politickÝm a každým jiným prírodním dením je zásadní
rozdíl co do jejich vzniku i prLlbehu. Prírodní zákony
pLlsobí na základe mechanické nutnosti, jež je vubec
znakem dení prírodního.
Naproti
tomu zna"kem
života politického je volba, rozhodováni 'se mezi nekolika možnostmi, proces duševní.
Absolutních požadavku se politika pro vnejší effekt nemuže vzdát, musí
z nich však umet ve vhodném okamžiku slevit a sice co
možná nejméne, ale prece jen tolik, aby mohl vzniknout
kompromis, s nímž se ve skutecnosti od pocátku pres
zdánlivou absolutnost
pocítalo jako s maximálním
úspechem.
Jako však mechanické síly se mohou skládat v jednu
komponentu pouze tehdy, když zachovávají svoji puvodní tendenci, tak vuci politické praksi kompromisní
musí se ztlichovávat nesmlouvavá theorie, jež krome
toho má cenu agitacní. Ponevadž se volicum nemuže
ríci, že úplné prosazení programu, jenž by jim zarucil
ráj na zemi, je nemožné, predstírá se ne snad pouze nadeje, nýbrž dokonce úplná jistota, že program bude
úplne prosazen, to znamená však, že se pestují iluse,
v jichž splnitelnost se neverí. Neverí V' ni ani ti, kdož se
jimi prece nechají zlákat.
Predstavme si silnou stranu, jež by v obe zahrnokdyby to
vala jednu tretinu veškerého volicstva.
byla nejvetší strana v celé zemi, nemela by prece absolutní vetšinu, jíž by se zmocnila vlády. Aby získala
moci za daných pomeru nejvetší, musila by vstoupit
v koalici alespon ješte s jednou nebo nekolika strana-
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mi. Koalice však znamená ústupky, takže tato relativne mocná strana nemela by žádné moci absolutní,
ponevadž pri každém kroku by byla vázána na souhlas
strany koalované, jež v nejhlavnejších bodech musí mít
program jiný, ponevadž jinak by prece splynuly. Za
toho stavu vecí žádná strana nemuže samozrejme prosadit svuj program, takže tento se stává vývesním štítem.
Tím mení se prímo smysl politiéKý.ch stran. Jejich
úcelem není již provedení urcitého programu, nýbrž
ustavicný boj o neco, co in praxi je neproveditelné.
Tím dostává také celý politický život novou tvárnost.
Provádet neco znamená: práci' administrativní,
definitivní. Bojovat o neco znamená práci prípravnou, provisorní. Vše, co politické strany dnes konají, je provisoriem, z toho prostého dLlvodu, že navzájem si znemožnují úplné, definitivní prosazení svých programú.
Ovšem, tu a tam se neco prosadí - ale zdá se prece,
a strany samy v prvé rade to musí tvrdit, že veci, o než
v politice jde, nejsou toho rázu, že by,chom se mohli
spokojit s jejich cástecným provedením.
Jak se veci
však ve skutecnosti mají, vyrovnávají se strany se svými veriteli, t. j. volici, na nekolik procent, a quota vyrovnávací je zde nízká.
V dusledku toho nastává rozpor
mezi theorií a
praksí, jehož zahalování na jedné a bagatelisování na
druhé strane je jedním z nejošklivejších momentu politického života.
O jeho problémech mluví se pred
volici jako pred slepým o barvách. To zdá se mi být
centrálním problémem pomeru logiky k politice, K nemuž mne vždy znovu dovádel dojem ze všech politických projevu, jimž jsem byl prítomen.
Nemíním zde pouze urcité projevy politické, ani ne
pouze snad tak zvané prednášky a recnení. V daleko
vetší míre míním politický tisk, jenž je ošklivejší, pripocteme-li rozvahu, s níž je vyráben.
Být straníkem
nebo vubec úcastníkem politického života,
pokládal
bych eksistenci tohoto tisku za osobní urážku, ponevadž tak do nebe volající bezhlavosti, jaké denne dvakrát jsou stranami predkládány volicstvu, možno predložiti jen nekomu, koho pokládáme za nadobro ztraceného idiota.
Ale, ac je to zvláštní, tento tisk jde na odbyt, je mnohým nepostrádatelnou nutností a slouží dokonce statisÍcLlm za duševní potravu v pravém slova smyslu.
Ptám se, jak asi duše tak živené vypadají?
Práve
v davu prece »duše« není pouhým slovem, vládne
v nem dokonce jakýsi kultus duše, jenž se s tak pochybenou duševní vÝživou zdá neslucitelným.
Náš problém stává se zde problémem psychologickým, jehož rešení usnadnil Gustav Le Bon, zkonstruovav pojem duše
davu. Myslím, že tato je ve svém dnešním stavu z velké cásti produktem, nikoliv pouhým prijímacem politických projevu, a že chaos v ní vládnoucí je dLlsledkem logického zmatku, ovládajícího politický život.
Že jím v nejhlubším nitru stiženo tolik lidí, vysvetluji si všeobecným hladem po politické aktivite, jenž se
mi na druhé strane zdá být hlavní prícinou trpelivosti
straníku.
Ponevadž vlastní dejište politického života
je davu nedostupno, je nutná existence prostredníka
mezi ním a davem. K tomu se hodí jedine tisk. Ctouce, zprávy o rozpravách v parlamente, o poradách VLldcu, dosahují straníci jakési domnelé úcasti na všem tom
dení, namlouvají si, že jsou »au fait«, že vedí, co se
chystá, co se ve vláde deje, a k této domnelé zasvecenosti pristupuje domnelé spolurozhodování.
Volic,

PFítomnost
ctoucí rec svého poslance, vmýšlí se na jeho místo a
zdá se mu, že mluví sám. Neríká: »Ten jim to dal!«,
ríká: »To jsme jim to dali!«' A tak v nekonecných variacích vzniká identifikace ctenáre s mluvcím, volice
s vudcem, z níž pak vzniká fikce spolurozhodování in
politicis a tím konec kO'ncu velmi skutecná a nikoliv
fiktivní nákaza logickým zmatkem.
Na tom nemení niceho skutecnost, že politické boje
ve svých nejvážnejších fásích jsou bojovány za kulisami, o nichž jednosvorne všichni mlcí. Každý ví, že za
kulisami jsou uzavírány kompromisy, jichž uzavrení
je hracímu proti námaze, kterou stojí jejich sdelení
s volicstvem. Nebot politický vudce potrebuje více
opatrnosti vuci svým volicum než VlICi svým odpurcum. Zde nastává tedy tisku jeho nejduležitejší úloha:
sdelit nepríjemné tak, aby se zdálo, že sdeluje poselství
spásy. A ackoliv se ví, že tisk sdeluje pO' vetšine veci
bezvýznamné, namlouvá si každý, že v nem je sdeleno
nejhlavnejší, takže i zde, v pomeru volice k orgánu
strany, vládne neduvera, násilne tlumená sebeklamem.
Je ovšem také malé procento straníku, kterí vuci podobnÝm kejklum jsou skeptictí. Velká vetšina si však
tuto skepsi neprizná, jednak z pohodlnosti, jednak proto,
že její kritické s~hopnosti jsou otupeny stálými fikcemi, logickými kejkly, vytáckami a záminÍ<ami všeho
druhu tak, že jejich rozum, zamotán do politických intrik, vypovídá službu a oni nad každým rozporem mávnou rukou, dojemne veríce nebo násilne si namlouvajíce, že »strana ví, co delá«. Za toho stavu vecí je cirou ironií, prinášejí-li denní listy zábavné a poucné
prílohy. Myslí-li, že jimi mohou paralysovat ohlupující
vliv své cásti politické, mýlí se a podcenují svojí ohlupovací schopnost. Není nic platno, vykládat ctenári,
jak vzniká zatmení slunce ci vysvetlovat mu záhady
radiotelegrafie, tocí-li se mu hlava nad logi,ci<:ýmipremety.
To je skutecnost, jak se jevila mne a jak se jiste jeví
každému bez rozdílu, i volicum, pokud se odhodlají,
nezavírat pred ní oci. Moje úvaha o ní nechce být
agressivní, ponevadž nemohu bojovat slovem proti stavu, jenž má za ;sebou staletou tradici.
Proti logice
jako presné discipline staví se logika skutecnosti, jež se
proste svojí existencí cítí povznesena nad nutnost diskusse a vždy bude mít dosti drzosti, aby mžourajíc ocima hledala v modrých dálkách ideály, jež vedome šlape
nohama.

Literatura

a umení

V. Špála:

Malirstvi Josefa Capka.
(VI. výstava
»Tvrdošíjných«,
Dum u mel c u.)
Na této výstave prekvapí nás množství serazené práce, která se léty kupila v Capkove pracovne. A je to
pouze výber. Pozorujeme to u všech prukopníku moderního umení u más i jinde, že mají doma sklady obrazu, což pri známém nepochopení umení tohoto druhu
je prirozeným zjevem.
A prece, co úsilí, co lidského dramatu a práce, napetí
vule a odríkání bez podpory a zájmu byt i malého
okruhu verejnosti!
Jakoby v poustevnictví, odríznut
od sveta, žije moderní malír sám a opušten.
Co dríve jste na výstavách »Tvrdošíjných« vídávali
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po ruznu Jenom v úsecích, co nezdálo se vám trebas
vždy navazovati na predešlé, co zdálo se jakoby vytržené bez vnitrníhO' spO'jení, vidíte tu v celosti jako
jeden veliký proud, jímž prochází jediný krevní rys
vyhranene osobního založení, neco, co pri všem hledání
a pO'kusech má svoji základní osobní notu, svuj duchový podklad. A to je práve to, cím se liší toto bezprostrední
umení od eklektických odvozenin, Které,
nemajíce pátere vlastní, hledí jen zrucne odríkávati, co
už bylo receno jinými dríve a lépe. U Capka vidíte V)'boje a zase opetné navazování trebas na starší vlastní
nábehy, což je u ducha hledajícího prirozené. Zde není
nejakých umdlených návratu, ale stálé hledání nov)'ch
možností vetšíhO' rozvinutí a vyžití toho, co v umelci je
nejvlastnejšího. Tak uvidíte trebas kresby z jeho pocátku v Paríži, z r. 1910, kde jsou už formální nábehy,
které vícekráte ruzne spracoval a kam i po dlouhých
létech se zase vrací k štastnejšímu vývinu.
V posledních letech pred válkou postupoval vývoj
moderního umení takovým ostrým tempem, že u nás
mnohé nemelo ani casu dobre uzráti, takže neco se tu
jeví kuse, jakoby nedopovezeno, nekdy jen v náznaKU.
Ale co tvurcí potence a úsilí vyžadoval celý ten vývojový boj, co aktivity! Skoro cloveka bolí, že tolik úsilí
prešlo bez ozveny, jakoby nadarmo! Verím, že zase
prijde nové, zdravé mládí, že navazovati bude práve na
tyto zdánlive »pro nic« delané formové nálezy! A verím, že žádná velká snaha a práce neprichází v umení
na zmar.
Nevím, jak muže být stále tak hloupe tvrzeno, že Capek není dost malír, že jeho obrazy jsou jen vyspekulované chladné nábehy. U Capka, jenž se vyznacuje
práve až bujarou malírskou pohotovostí a eruptivností!
Všimnete si jen jeho kreseb tužkou nebo štetcem, kde
h)'rí až Mattissovsky volnou malebnou Kresebností a
ostrou živostí postrehu pri vší prísné až asketické vypjatosti formového chápání. Snad se to o té jeho literárnosti povídá tak pohodlne proto, že by mi.lováním
dosud nemohl býti živ. Spíše vedla ale k tomuto krivému úsudku jeho prísná, cudná, až strohá forma, kterou procistil k nezvyklé výraznosti a vypjatosti, jak
vidíme na námornících, dívkách cistých hladkých forem a jasne sonorního skladu. Tato prísná forma, odríkavá jako tichý klid :Kázne, a pri tom tak divne nežná
a vážne utkvelá zdála se mnohým studená, až nelidská,
bez temperamentu a teplé smyslnosti. Nenaleznete ale
tak hned té cudnosti a panenskosti jako práve v techto
tichých geometrických tvarech.
Poslední Capkova plátna s postavami ze svcta sociálního uchylují se od této prísnosti. Jakoby se malba
uvolnila z tuhých oteží káZllle,tak derou se tu eruptivne
na povrch postavy, jakoby to byla zjevení z kina; bourne, temperamentne promlouvají volnými gesty. Na tyto
figury Capek již dríve castokráte upozornil svými rannými nábehy, žebráky, námorníky a lidmi z temného
kouta.
Muži jakO'by tu nesli težký osud, zakoreneni
v zemi, nejak nachýleni, jak je ustrojil krutý život. Jsou
jakoby bez pohybu, ale co tušíš tu vnitrního dení!
Napjate nazírají ku predu, jakoby se v nich a pred nimi
rozvíjela veliká dramatická událost.
V celku souhrn Capkových prací pusobí sveže, britce, až radostne.
Trebas postavy koupajících se detí
se všemi radostmi života; mládí zrací se z každého jakoby úsmevu barvy, ze zárné harmonie forem jasného
znení. Co prírodních pocitu se vám tu vybaví pri vší
cistote formy! Celý 'Kaleidoskop figur našeho života,
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vytrysklý z inspirace prítomné, moderní, ;J.kademicky
uzavrené. V duchových konstrukcí,ch data ciste soucasného, obsáhnut formove i obsahove, rozviruje se tu
mnohoznacný film života.
Capek pretvárí cloveka ve svuj 'VÝtvarný svet a
ruzné ty hranatosti nebo oblosti nejsou než formove
autonomní ~kutecností, která je svou pravdou bez
ohledu k optické realite, ale která žije ve svém výtvarném rádu mnohem intensivneji a sevreneji, než zlomek prírodní.
Co bujarosti, životnosti a pronikavosti
mysli hledí na vás v techto zkratkách! Mnohdy i dravá
dovádivost forem jasTI)TchtónLl upomíná na smavé dny
nejútlejšího mládí, na chvíle prvních nejsilnejších vjemu a pocitu, které utkvívají v cloveKU po celý život a
které pak zárí jako svetlé jiskricky v pozdejších letech
tvrdého osudu a života.
Vetšina Capkových maleb vyznacuje se i jistou dekorativní hodnotou plakátové dráždivosti. a tento jeho
sklon vedl ho i k návrhLtm jeho znám)Tch obálek na
knihy a pod. Moderní umení pusobí silne dekorativne
sV)Tmformovým rádem i cistotou
v)"tvarných prostredkLl; i u obrazu Puristu je tomu tak pres všecko
jejich odríkání se tohoto elementu. Ovšem že nemyslím
deiwrativismus
umelecko-prumyslový
a hrackársky
zdobný, nýqrž nahé pLlsobení ryzích, moderne koncipovaných forem.
Capek je v umení i v živote prostý, bez nadsázek a
honosných frásí, a proto snad nekterým zdá se málo
»posveceným« mistrem. Nestaví se hereckou pósou na
vyvýšený Olymp, kam tak mnozí pres svoji malost a
kycovitost svého umenícka vlivem nedorozumení a zapletených pomeru úspešne se staví. Umelci, který to
myslí poctive, není toho zapotrebí; všechno své zadosti ucinení i radost má ve své práci.
Antonín

Veselý:

Hovory
(4. B e dri

~ herci.
c h K are n.)

»Prišlo to na mne z cista jasna. Jednoho dne jsem
se probudil a vedel, že nemohu býti nicíín jin)Tm než
hercem. Bylo mi sotva devatenáct let. Práve vystudoval jsem reálku v Plzni. Po školním roce zajel jsem
do Prahy k Šmahovi na poradu. Doporucoval mi,
abych rozhodne zkusil to nejdríve s venKovem, že je
to nejlepší škola. A tak jsem hledal místo inserátem.
Vystrídal jsem nekolik spolecností. V Plzni jsem vystoupil ve »Vilému Tellovi«, mel jsem úspech a byl
hned angažován za plat pro mne dosud neslýchan)"
- 50 zlat)Tch mesícne. To bylo r. 1910 na podzim.
Tam jsem pobyl pres šest let. Pracoval jsem zprvu
vedle Nového a po jeho odchodu prevzal jsem t. zv.
první obor. Zatím nastala tam zmena ve správe. Po
delším boji proti Budilovi, kterému vytýkány byly podobné vlastnosti v chování k hercum jalw Hilarovi
na Vinohradech, oposice zvítezila a nastoupil nový
reditel Veverka. Tehda dávali v Národním divadle
celou trilogÍi Schillerú'Va ~)Valdštýna«. Veverka pozval do Plzne Kvapila k režii téže hry. Bylo to predstavení stejné jako v N ár. divadle, dokonce s týmiž
rekvisitami. Hrál jsem Maxe Piccolominiho, Nový hrál
Valdštýna. Oba byli jsme krátce na to - v dubnu 19
- pozváni do Prahy, meli jsme úspech a bylo námslíbeno, že budeme v nejkratší dobe angažováni k N árodnímu. Nadeje mé vyvrcholily, když Vojan pri svém
pohostinsKém vystoupení v Plzni gratuloval mi pred
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celým ensemblem k tomuto angažovam jako k hotové
veci. Záhy však vyjednávání byLo prerušeno a z celé
veci sešlo. Kde bych dnes byl, kdyby mé nadeje byly
tehdy splneny!
- Snad
vaše
práce
na Vinohradech
z a H i I a r aby I a vám t a k é k n e cem u d obr é m u.
- Trvalo to však plné tri další roky, než jsem se
tam dostal. Teprve na jare r. 1917 dostal jsem dopis
z Vinohrad. Navrženo mi vystoupení ve hre, která se
soucasne dávala v Plzni - v Konczynského »N ávratu
jara«. Odpovedel jsem dru Hilarovi, že bych vystoupil,
že však nepovažuji tuto roli za visitku svého herectví.
Jel jsem opravdu velmi nerad ukazovati se v této roli
v Praze, a také když po vystoupení se mne na Vinohradech ptali, chtel-J,i bych
nim odejíti, rekl jsem,
že nechci. Mel jsem pro to vážné duvody. Z mého repertoiru tehdy na Vinohradech nic se nedávalo. Zdálo
se mi, že bych v tom jejich lehkém veseloherním genrll
dlouho neobstál bez tech Shakespearu - práve jsem
absolvoval »Hamleta« - a Ibsenu, kterí mi byli vyhraženi v Plzni. Mel jsem ješte naockován názor predchozí herecké generace, jakoby bez takových rolí, jako
je na pr. Cyrano, musil herec umelecky umrít. Ale
dr. Hilar mne prece premluvil, rozptýliv mé obavy
stran repertoiru.
Nastoupil jsem na Vinohradech
v r. 1917 a odtud odešel jsem r. 1921 do Národního.
-Kterým
smerem
bral
se váš vývoj?
- Mohu ríci, že hned od zacátku smerem dvojím.
Až na humornou vstupní episodu, kdy zacal jsem devadesátiletým star1cem, dostával jsem se na venkove
skoro výhradne k rolím mladých hrdintl a milovník{L
Ale s velkým potešením vyhledával jsem odskoky z tohoto bežného repertoiru. Hrával jsem totiž rád také
charaKterní težké role. Tak již v Plzni hrál jsem na
pr. Tylova »Chudého kejklíre«, panovacného sedláka
v Cankarovu »Králi na Betajnove«, Jiráskova »Husa«,
»Hamleta« atd. Také v mých rolích na Vinohradech a
v Národním divadle mužete rozpoznati tento dvojí
smer.
- Jeden
smer
vás tedy neuspokojuje?
- Chtel bych varovati všechny herce pred specialisováním na jeden obor. Nejvetší potíž je s oborem
milovníku. Tu se clovek napremýšlí až mu praská
hlava, chce-Ii dáti nový odstín tomu vecne stejné~u:
»Já te mám rád.« Proto hledel jsem se odškodi'íovati.
temi »odskoky« do oboru charakterního, který mi prinášel více uspokojení vnitrního, takže jsem zacal pohrdati snadným úspechem v rolích hezkých a zamilovaných mládencu.
-Jak
jste
se cvicil?
Mel jste
urcitý
hereCKý
vzor?
- Mel jsem štestí, že hned od prVlního setkání se
mnou byl mi naklonen Vojan. Jeho pomer ke mne byl
otcovsky prátelský. Kdykoliy prijel do Plzne, musil
jsem se s ním setkati, kdykoliv jsem já prijel do Prahy,
musil jsem ho navštíviti. A na mne myslil ješte v posledních chvílích svého života. Mel tehdy hráti »Hamleta« v Libni k oslave ochotnického spolku. Byl nemocen pred predstavením.
Funkcionári spolku ho navštívili. Sedel ve velkém kresle smrtelne bledý, vyhublý
na kost a už jen sípal. Rekl jim tehdy: »Já vám hrát
nebudu, ale reknete Karenovi, aby to zahrál za mne.«
Znal totiž mého »Hamleta« a jeho soud o mých schopnostech se asi nezmenil od chvíle, Kdy me videl poprve
'Í<:
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ve »Valdštýnovi« pri mém prvním pohostinském vystouvhnísti do rozmeru autorem predepsaných kus skupení v Národním divadle a kdy mi rekl: »Držte se,
tecnéhó dobre odpozorovaného a zvládnutého života,
jste herec, který má všechno. Z vás mL1že neco být.«
jak se práve vyskytl v okruhu jeho zkušeností. Také já
ve svých charaKterních rolích používal plne tohoto prá- O d had 1 j i ste
dob r e s v é d i s p o s i c e,
va. Pro svého Maskeho ze Sternheimov)'Ch »Kalhot«
pre d e vší m hla s o v é. J a k j s tep e s t o val
, SVllj hlasový
orgán?
- mám-li mluviti () prípade nejbližším - mel jsem
živ)T model v jistém obcanu z Plzne, který práve tak
- Hudebníci tvrdí o mne, že mám neobycejný smysl
chodil,
prskal a mlaskal. Všímal jsem si vždy bedlive
pro hudebnost slova. A prece jsem na žádný hudební
gestikulace
lidí, za pobytu na venkove skicoval jsem
nástroj nikdy se neucil hráti a jako zpevák neznám
si hlavy a popisoval v záznamech v)'znacn)'ch rcení
takrka not. Myslím. že je to vecí cviku. Každý herec
všechny figurky, které mne náhodou upoutaly. To je
mel by za úcelem prednesu pestovati s obzvláštní pécí
má
tvárná zásobárna. Jsou herci, kterí si myslí, že
svuj hlas' a povinností zejména ceského' herce je, aby
dal své reci, co jí náleží. Ceština pres V'šechny výtKY lze si figuru vytvorit jen tak z hlavy, konstruovat mozkem. Já beru vždy na pomoc život. Chteje vytvorit neje zcela hudební rec. Ve snaze, abych to dokázal, stujakou
postavu, ptám se predevším: setkal jsem se již
doval a šlechtil jsem prednes nejen ve vetách, ale též
s
takovým
clovekem v živote?
rozložene - v slabikách a hláskách. Prišel jsem k tomu
-Jaké
jiné
pomuci<y
vedle
životních
sám, bez cizího návodu a beze školy. Trochu hlasu mel
z k u š e n o stí
p o važ u jet e z a n u t n é k h ejsem ovšem od prírody. Ale takO'vá vrozená vloha není
reckému
tvorení?
.
vše. Clove;( musí naucit se také s ní zacházet. Musí
- Je to samozrejme stálé hercovo sebevzdelávání.
hlas zkoušet, castO' a pravidelne nan hráti jako na huHerec musí jíti s dobou, usilovati o všestranný rozhled
dební dstroj, umet se poslouchat a kontrolovat, rozv postupu lidské kultury, sledovati zejména vývoj nápoznat chyby a na nich se ucit.
- Ale jde ta k é ohl a s O'vou e k o n o m i i. zoru na umení. Již k splnení tolika tvárn)Tch možností,
které jeho povolání skýtá, je nutna tato stále pokracuI té prišel
jste
na kloub
sám?
jící vzdelanostní príprava. Vnejších pomucek, zrakové
- Mel jsem sklon udelati neco dobre zvukove. O rakontroly, na pr. v zrcadle, neuznávám. Pro mne stací
du jsem se nikoho netázal. Mladý herec rozbíhá se ona sluchová kontrola, o níž jsem se již zmínil. Jebot
ovšem casto hlavou proti zdi. Ale dospelejší herec ví,
s prirozeným a pravdivým tónem prosloveného textu
ze nutno jednotlivý výkon konstruovat úmerne ke konmusí se u skutecného herce dostaviti zároven též správstrukci celé hry, dO' níž je zasazen. A tak i já teprve
ný vÝraz obliceje, správné gestO' rukou a celého tela.
zkušeností byl jsem priveden k tomu, že mohl jsem si Nemám rád hercu, kterí o roli mnoho filosofují. Prepripraviti úcin nutný pro vrcholné scény, na kterém
svedcil jsem se casto, že ti, kterí dovedou svou roli
závisí úspech celého vecera a který by selhal, Kdybych
v hovoru O ní rozpitvati, selžou zpravidla na scéne.
se byl hlasove vycerpal na místech neprav)'ch. DramaKladu u herce duraz toliko na instinkt.
tikové klasictí 'lleb klasicisující rozumeli dobre tomuto
- V i dím
ten
d voj í srne l' V a Š e h o v ýrllStu hercova výkonu na scéne a nekterá jejich díla
voj
e
již
v
p
o
s
1
e
dní c h v a š i c h výr o c í c h.
jsou prímo školskými príklady, na nichž lze ukazovati,
N a je d n é str a neh led á ten o v é c e sty v ýjak má herec zachovati se pri výstupu a sestupu v ovlár a z o v é p o m O'c í dek 1 a m a c e, pre d,n e s u,
dání hlasu a celého prednesu. Príklad za mnohé: Cy- nad
r u h é str a n e v š a k v r a c í t e s e k s t arano. Vrchol role je scéna pod balkonem a u Arrasu.
r
é
mu
f i g u r k á r s k m u urne n í. Na
je d n é
Pátý akt umírání je sestup. Tam hereC' nepotrebuje již
str
a
n
e
d
o
por
u
c
u
jet
e
vše
str
a
n
n
é
her eani hlas, ani nadšení a vzlet, z který,ch se mohl vydati
,c
k
é
v
z
del
án
í,
nad
r
u
h
é
str
a
n
e
však
pred tím.
k 1 a d e t e hla v n í d u r a z na her c u v i n- J a k s t u duj e t e s v érO' 1 e?
s t i n k t. Pro t o z aj í ma 1 by mne váš ú s u- Recitování je mou rozkoší a proto pri studiu mudek o M o s k e v s k ý c h.
sím se slyšet hned od prvního memorování. Také mi
- Jako celek pusobila na mne jejich predstavení silfigura lépe vystoupí v predstave, když ríKám si nahlas
ným dojmem. Pristupují k herecké práci s takovou lájejí slova. Pobádá mne k tomu ostatne úsilí najíti 'lle- skou, s takovým zanícením, že nelze pro jejich v)'Kony
jakou novou tvárnost ve spouste rolí stejného druhu.
nalézti jiného slova než - náboženský obrad, ano príA tu casto se mi podarilo docílit tohoto nového od- mo modlitba. Ale z dnešního umeleckého hlediska jestínu, po prípade nového celkového reliefu figury zvujich realism je prežit),. Protože divadlo má býti odrakovým podmalováním. Takovým zvukove podmalovazem života, ale ne jeho fotografií. Na divadle voláme
n~'mvýkonem byl na pr. muj »Cid«. Pelops je prípad
po prirozenosti, po životní náplni, ale pro tuto prirosám pro sebe. Zde musí muj výkon býti již takrka vý- zenost, pro tuto životní nápln treba najíti vysokou forlucne hudební, ponevadž musím nasazovati hlas· tak,
mu umeleckou - kdežto realism Moskevských je téaby splýval harmonicky s orchestrem.
mer pouhou retušovanou fotografií. Jak daleko živejší,
- J a k pri p r a v u jet e s v é »0 d s k o k y« n a pro dnešního herce mnohe'm zajímavejší byla predstavení Studia. Co v tech bylo citu, varu vášne a hybu,
pole charakterní?
a prece to nebyl realism!
- Opakuji snad to, co vám rekli jiní ZKušenejší mne,
- Stý s k a I j s t e s i n a t o, ž e j s t e sen e d 0ale cílím to tak. At je názor na divadlo pravý ci levý,
dostal
do NárodníhO'
divadla
již roku
herci zustává úkol stále týž: aby udelal cloveka, i když
1914. A pre c e bylo va š í m š t e stí m, že j s t e
doslane se mu do ruky papírová vec, aby dal figure
m ohl pro jít i p r L1boj n Ým 'Ob dob í m d isrdce a krev. Herci byli dríve než autori. Když clovek
vad 1 a v i noh rad s k é h 0'. M ohl bys tem i
lhal, byl to již divadelní výkon, když se zamiloval, byl
to již dramatický motiv. Ve smyslu této precedence má .r í c i, j a k s 'e v y v í jel váš po me r k d r u H ilarovi?
tedy herec práNO, a chce-li býti svedomitý, i povinnost
!
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- Prechod z Plzne na Vinohrady neudál se, jak
jsem vám již Inaznacil, bez boje. V Plzni mel jsem
plnou volnost, dostal jsem se k nejlepším rolím, které
jsem hrál zcela po svém, dle toho, jak jsem sám o nich
prem}ršlel a uvažoval. Tento mllj nicím neobmezovaný
osobitý vývoj dostal se však u Hilara rázem do prísných zákonu. Pripadalo mi to po Plzni tak nezvyklé.
Kdežto tam upekla se každý týden premiera bez peclivejší prípravy, jen když byla, zde musil herec brousiti
svuj výkon na tolika zkouškách, podrizovati se bez
odmluvy tolika striktním predpisllm režie. Nechtel jsem
se zprvu p'odríditi a úplne jsem se nepodrídil vedení
Hilarovu do dneška. On to byl, který mne hledel tak
pevne pripoutati k hrdinnému a lyrickému oboru, z kterého mu, jak víte, v poslední dobe utíkám, protože mne
nemuže uspokojiti tvorive, protož'e si v nem pripadám
stále jako tenorista. Ale musím priznati, že mel na mne
vliv blahodárný,ponevadž
mnohé z jeho režijních rad
vzal jsem si k srdci, ponevadž mi prospely a ukázaly
nové cesty. »Cid« v jeho režii dal mi první velkou roli,
která na mne v Praze upozornila a která mi ukázala ten
velký rozdíl mezi mou prací venku a prací pod jeho
vedením. To byla režijní stylisace predstavení koncentrovaného do jednoho zhušteného výrazu, v které se mi
otevrel vyšší umelecký svet. Nepodrizoval jsem se mu
slepe. Zasahoval diktatorsky do mé práce, ale ve skutecnosti mne nikdy nedobehl. Netešil by mne totiž výkon sebe více vyzvednutý znamenitými režisérskÝmi
nápady Hilarovými, kdybych do nehO' nemohl dáti nejméne dve tretiny ze svého. V detailech jsem se mu
ovšem nebránil.
Hilar mnohokrát her·ci prospeje a
uvede jej na pravou cestu. Je-li individualita hercova
slabá a prijme neúchylne jeho rady v plném rozsahu,
pak ve výkO'nu ztratí se herec a zrcadlí se jen režisér.
Hilar však, jak ho znám, nikdy toho ani od herce nežádá. Naznací cestu, ale je rád, když se ve výkonu
projeví osobitost hercova.
Není to jiste nic nového,
reknu-li, že Hilar je režisér vynikajících hodnot. Ríkám to však na základe zkušeností z dlouholeté spolupráce s ním, kdy mohl jsem na vlastní kllži zkusiti
jeho silnou individualitu, kdy mohl jsem se presvedciti,
jak miluje své povolání. Jeho pracovitO'st je evidentní.
Talwvý dríc snad nebyl pred ním a sotva tak hned
bude po nem. Jeho drícství ostatne stálo ho málem život. Dovedl vynajít si a kolem sebe shromáždit lidi
pracovité, nadšené a talentované. Jako na zvláštní jeho
vlastnost upozornuji na jeho absolutní nesmlouvavost,
pokud jde o obsazování rolí. Nezná ve vecech umeleckÝch protekce. Dovede se pohádat s hercem, a ne
snad, jak se to v podobných prípadech casto stává, že
by se mu za to mstil a na nejaký cas odstranil ho s jevište, - dovede na talmvé osobní veci zapomenout a
práve témuž herci, s kterým se chytil, pošle hlavní roli
své režie, nabude-li presvedcení, že se pro ni hodí. Co
jsme se s ním nahádali Vydra a já, kolikrát jsme odešli
ze zkoušek, a prece on za chvíli o tom ani nevedel.
U neho neplatí prijímání osob. Kdyby to byli vlastní
sestra, bratr, žena, když budou delati divadlo špatne,
nebudou smeti pod jeho vedením vubec hráti. Vážím si
ho jako umelce a mám ho rád jako cloveka. On a naše
skupina bývalé vinohradské cinohry zpusobili jsme pri
známé »vinohradské afére«, že Praha má dnes dobré
samostatne cinoherní divadloO.
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pro t 0, P o n e vad ž tre bam a s k o vat i ten t o
kardinální
nedostatek.
Co 'vy
o tom
soudíte?
- Dle mého skromného názoru je to vina autoru,
kterí nedávají moderním hercum príležitosti k rustu.
V ojaJn vyrostl na Shakespearech a lbsenech. Na Zavrelech by vyrusti nemohl. Co píší naši moderní autori,
jsou schemata, z 'Kterých herec nemuže nic udelat. Pro
herce dnes cím starší é'.utor, tím je lepší, tím více skýtá
užitku v herecké práci.

Príroda

a práce

T. W. Dyson:

Vzdálenost hvezd.
Astronomi'e poucuje o zemi, slunecní soustave' a hvezdném
vesmíru. Nemennost
vzájemné polohy stálic a jejich spolecný
pohyb vysvetluje tim, že Zeme je veliká koule, rotující kolem
osy v urcité poloze, a že stálice jsou se zretelem k velikosti
Zeme v ohromné vzdálenosti
od ní. Pohyb Slunce. a plallet
mezi stálicemi vysvetluje tím, že Zeme a planety obíhají kolem
Slunce ve velkých drahách. Ale vzdálenost
stálic od nás je
príliš ohromná, i k;dyž ji srovnáme;>e
vzdáleností
Slunce od
Zeme. Pozorování
stálic je treba k presnému urcení velikosti
a tvaru Zeme, ale k tomu úcelu se stálice pokládají za množství
pevných operných bodu, jejichž poloha je presne urcena. Stáliee
byly také op-e'rnými body, když se urcovaly složíté pohyby mesíce a obežnic, které lze odvoditi z gravitacního zákona. Jedním
z cílu astronomie bylo po staletí zmerení jejich vzdáleností. Když
duvody, poskytnuté Galileovým dalekohledem, potvrdíly Koperníkovy- geometrické
spekulace tak mocne, že byla zabezpecena
víra v soustavu heliocentrickou,
vzrostla merou neobycejnou
nadeje, že bude lze urciti vzdálenosti nekterých z bližších stálie.
Jedním z nejmocnejších
duvo'du proti kopernikovské
soustave
byla práve okolnost, že se nejeví sebe menší zmena ve vzájemné poloze stálic.
Povahu predpokládaných
zmell lze objasniti velmi prostým
príkladem.
Dejme tomu, že v prímé linii pred pozorovatelem
jsou dva sloupy, z nichž jeden je blíž, druhý dál. Poodstoupí-li
pozorovatel o krok vpravo, bude se mu bližší sloup jeviti nalevo od sloupu vzdálenejšího;
odstoupí-li
pozorovatel
o krok
ylevo, posune se vzdálenejší sloup v pravo. Dejme tomu nyní,
že dve hvezdy jsou v jedné linii se Sluncem. Zeme obíhá kolem
Slunce, a tu by se mela bližší hvezda pohybovati kolem vzdálenejší. Této zmene polohy ríkají astronomové
par a I a x a.
Jeto
nepatrná zmena úhlové vzdálenosti, zpusobovaná zmenou
stanovište pozorovatelova.
Paralaxou
stálice se míní malý úhel,
jejž svírají prímky spojující
stá'lici. se Zemí a se Sluncem
v clIobe, kdy je tento úhel nejvetší, to jest v dobe, kdy prímka
spojující Zemi se Sluncem je témer kolmá k prímkám spojujícím stálici s temito dvema telesy? Tento úhel se vyjadruje
v obloukovÝch vterinách - a úhlu I" odpovídá vzdálenost rovnající se 200.000 slunecních vzdáleností,
od zeme, úhlu 0'1"
vzdálenost rovnající se 2,000.00 slunecních vzdálenost, úhlu o'or"
vzdálenost rovnaj ící se 20,000.000 techto vzdáleností.
Úhel o'or" je nesmíme malý. Je to úhel, jenž vznikne, spojíme-li dva body zemského povrchu, vzdálené od sebe 30 cm,
se zemským stredem.
~
Cím vetší jsou vzdálenosti stálic, tím menší jsou tyto zmeny
úhlu, a dlouho byly tak nepatrné, že je nebylo lze zj istiti prístroj i, jež meli astronomové
po ruce. Pokusy se konaly vždy
znovu, ale výsledek byl vždy negativní. Bradleyuv pokus z doby
kalem roku 1650 vedl k objevení svetelné aberrace a nutaee
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ké osy. Herschelllv pokus z doby o sto let pozdejší vedl
--objevu dvojhvezd, rotujících vzájemne kolem sebe. Na pOJ
devatenáctého století byli astronomové
presvedceni,
že
á ze stálic není Zemi blíže než 100.000 vzdáleností
sluích. Domnívali se, že stálice jsou hvezdy téhož rázu jako
e, jež by se na takovou vzdálenost nejevilo plošne ani v nejvím dalekohledu. A nejevilo by se ani jasnejším
než která. stálice.
V letech 1830-1840 byly zmereny za okolností dosti draJ
atick}'ch - vzdálenosti trí stálic tremi' ruznými astronomy.
enderson zjistil na mysu Dobré Nadeje, že a (alfa) Centauri
e 2OO.oookráttak daleko od zeme jako Slunce. Struve v J urjevu
ovil vzdálenost Vegy na 800.000 a Bessel v Královci vzdát stáliee 61 Cygni (Labuti) na 600.000 slunecních vzdáleností.
esselovo urcení vzdálenosti stálice 61 Cygni bylo zvlášt spolelIIivé. Optik Fraunhofer mu sestrojil prístroj, zvaný heliometr,
erý se zvlášf dobre hodil k podobným merením. Po celých
packsát let potom konala se všechna spolehlivá merení vzdále~tí stáhc tímto prístroj em. Ke konci devatenáctého
století
byly pechvou a trpelivou prací pozorovatelu
zjišteny vzdálenosti asi sedmdesáti stálic. Prídavek
ke knize N ewcombove
roku 1905 vypoicítává stálice" jej ichž vzdálenost byla podle
autorova soudu stanovena s dostatecnou presností. Celkem je jich
dvaasedmdesát. Vzdálenosti ctyriceti z techto stálic se pohybuj í
mezi 300.000 až 2,000.000 vzdáleností Zeme od Slunce. Ostatní
tálice jsou ve vzdálenostech vetších, jež nelze urciti presnc.
Je-li známa vzdálenost stálice, je lehko urciti její svítivost
vzhledem k svítivosti slunecní, a to podle prostého principu, že
bychom ze Slunce dostávali ctyrikrát
tolik svetla jako nyní,
kdyby bylo jednou tak blizko. Takto se shledalo, že se stálice
velmi ruzní v absolutní svítivosti. Nekteré dávají stokrát tolik
vetla jako Slunce, jiné ani ne setinu slunecního svetla.
Astronomie pokracovala zároven v jiných smerech. Od dob
Herschelových a Struveových bylo objeveno, mnoho dvojhvezd
a shledalo se, že složky dvojhvezdy
obíhají navzájem
kolem
sebe tak, jako obíhá Zeme kolem Slunce, pri cemž je jediný
rozdíl v tom, že obe rotující hvezdy jsou taková telesa jako
lunee. Je-li známa vzdálenost techto hvezd od Zeme, lze lehko
vypocítat jejich dráhy. Krome toho doba, jíž jedna složka dvojhvezdy potrebuje k úplnému obehu kolem složky druhé, je pomuckou k zjištení hmoty dvojhvezdy
vzhledem k hmote slunecnÍ. Takto bylo zjišteno, že hmota dvou nebo tri hvezd je
menší než hmota Slunce.
O cene výsledku, jichž se dosáhlo pozorováními
heliometrickými za tech šedesát let, nebylo pochybností.
Ony poskytly
prvku potrebného k doplnení našich drívejších vedomostí. Tak
mužeme, znajíce vzdálenost Siria, Hci, že ze dvou hvczd, z nichž
se Sirius skládá, má jed~1a 2·Skrát, druhá 1·2krát tolik hmoty
jako Slunce; že jeho vetší složka má tricetkrát tolik svítivosti
Jako Slunce, kdežto složka slabší má jen setinu slunecní svítivosti; a že jejich strední vzdálenost od sebe je 2.000,000.000 mil.
Na pocátku našeho století bylo nejnaléhavejší
potrebou astrolIOII1ierozmnožení našich vedomostí
o vzdálenosti
stálic. Ale
práce s heliometrem byla namáhavá a nových výsledku se nabývalojen pomalu. Krome toho se zprvu merily jenom vzdáleti tech stálic, o nichž bylo lze souditi, že nám jsou nejlíže, kdežto stálice vzdálenej ší pusobily obtíže mnohem vetší.
Pokrok po této stránce nastal, když bylo užito metody fotografické. V teorii postací jcnom tri fotografie hvezdy, jež se pokládá za celkem blízkou a jest obklopena sousedními hvezdami,
pravdepodobne mnohem vzdálenejšími.
Tyto snímky se zhotovují v obdobích šestimesícních
tak, aby treti spadl do téže
rdcní doby jako první. Srovnáním tretího snímku s prvním se
urcí rocní zmena polohového úhlu stálicc se zretelem k jejímu sousedstvu. To se za.kládá na tak receném vlastním pohybu
stálic, jenž je prímým pohybem hvezdy, dejícím se v prímce
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vedené od hvezdy k stanovišti pozemského pozorovatele. Potom
se srovnáním druhého snímku s prvním a tretím zjistí zmena
polohy zpusobená tím, že- Zeme byla v dobách, kdy se snímky
zhotovovaly,
ve dvou protilehlých bodech od Slunce, jsou od
neho vzdálena po každé na 150,000.000 km.
V praxi se zhotovuje v každé z techto trí poloh množství
snímku, protože veliciny, jež chceme meriti, jsou velmi nepatrné, takže je potrebí zmenšiti na minimum nevyhnutelné
chyby, plynoucí z pozorování.
První, kdo se pokusil ustanoviti
vzdálenost stálic metodou
fotografickou,
byl oxfordský profesor Pritchard'. zacal se svými
pracemi v roce 1886, ale výsledky, k nimž dospel, byly celkem
skrovné, protože se tehdy ješte dobre nevedelo, jak rozmanité
jsou vady, jimž podléhají fotografie a merení na nich založená,
a protože ohnisková vzdálenost jeho teleskopu cinila toliko II
stop a 3 palce. Mnohem lepší byla pozorování, konaná v Cambridgi roku 1903 Hinksem a H. N. Russellem. Zkušenost, jíž
se nabylo pri urcování vzdálenosti Slunce ze snímku malé obežnice Erota, ukázala, jaké je potrebí opatrnosti; má-li se dosíci
nezbytné presnosti. VýsledkY techto pozorování shrnul H. N.
Russell v knize, již vydal po svém návratu z Ameriky. Vzdálenosti asi padesáti stálic byly zjišteny se znacnou presností a
bylo ukázárlO, jak mnoho lze se dovedeti o stálicích samých,
známe-li jejich vzdálenost a svítivost, barvu a jiná data, astronomum jinak již bežná.
V téže dobe se americkému
astronomovi
Schlesingrovi dostalo zásluhou profesora Halea príležitosti konati pokusy s obrovským yerkeským refraktorem.
Výhoda tohoto teleskopu záležela
v tom. že jeho ohnisková vzdálenost cinila 62 stop. Byl mnohem delší než kterýkoli teleskop, jehož mohlo pred tím být použito k urcováni
vzdálenosti
stálic. Schlesinger pracoval na
Yerkeské observatori
od kvetna 1903 do brezna 1905 a ucinil
všemožná opatrení, aby výsledky, jichž chtel nabýti, byly pokud
možno presné. Podarilo se mu dokázati, že fotografickými metodami lze dospeti k velké presnosti s námahou celkem nepatrnou, jen když se obratne zachází s velkým teleskopem.
Koncem roku 1910 používalo nekolik observatorí amerických
a anglická observator greenwichská velkých teleskopu k zjišfování vzdáleností
stálic, jsouce presvedceny, že nic nemuže tak
prispeti k pokroku astronomie, jako rozšírení našich vedomostí
o vzdálenosti stálic.
Utvoril se za predsednictví
Schlesingrova
komitéf reditelu
observatorí, jenž se mel koordinovane úcastniti v techto pracích.
Jeho cinnost byla tak usi lovná, že katalog, vydaný Schlesingrem
letošního roku, udává vzdálenosti
1870 stálic. Presnost techto
vÝsledku zar~cuj e shoda ruzných observatorí,
nebot tretina
stálic byla pozorována na dvou nebo více místech.
Všimncme si krátce nekterých ze ZPllsobu, jimiž tato mere11l
vzdáleností
rozmnožila
naše vedomosti o stá1icích. Predevším
jsme zjistili velkou cást svých nejbližších sousedu mezi stáli·
cemi, jež jsou od nás, rekneme, až asi na milion slunecních
vzdáleností. Jej ich asi tricet a možno ríci s jistotou, že množství neobjevených
je menší než deset. Techto ctyricet stálic,
jež
jsou
rozloženy
v kulovitém
prostoru
o polomeru
140,,000.000,000.000 km, lze prirovnati
k ctyriceti tennisovým
mícum uvnitr koule tak veliké jako naše Zeme, Vzhledem k své
velikosti jsou tytO' stálice od sebe velmi vzdáleny, mnohem více,
než jsou od sebe vzdáleny jednotlivé molekuly kteréhokoli plynu.
Je-li známa vzdálenost, lze lehko srovnati úhrn svetla jimi
vydávaného neboli absolutní svítivost ruzných stálic. V clikost
hvezdy je mirou její zdánlivé svítivosti a umožnuje vypocítati,
jaká by byla její svítivost, kdyby stálice byla od nás v ncjaké
prumerné vzdálenosti, .rekneme, ve vzdálenosti milionu vzdáleností slunecních. A tu bylo shledáno, že se stálice svou svítivostí velmi od sebe liší. Nekolik stálic dává 10.oookrát tolik
svetla jako Slunce a jiné méne než stou cást. Cást prostoru,
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obsahující tisíc stálic tak jasných jako Slunce, bude obsahovati
jednu stálici tisíckrát tak jasnou dvacet stálic stokrát tak jasných. 200 desetkrát tak jasnÝch a 2500 stálic" jejichž jasnost
je toliko desetinou jasností slunecnÍ.
Pouhým okem lze poznati, že barva všech stálic není stejná.
Nekteré, jako Aldebaran a Betelgeuza, jsou cervené; jiné, jako
Arkturus a Slunce, jsou žluté; a opet jiné, jako Sírius a Rigel,
jsou modré. Barva stálic je ukazovatelem
jejich teploty blízko
povrchu. Cervená barva hlásí teplotu asi 3000" C, žlutá asi
5000" C a modrá ješte vetší. Toto roztrídení
podle barvy shoduje se s presnejším
roztrídením,
jehož nabýváme spektrální
analysou. Spektra hvezd mohou totiž býti seradena v souvislou
radu. Bylo by lze mysliti, že v nich budou jeviti cetné rozdíly,
plynouci z rozdílu v chemíckém
složeni stálic. Avšak zkoumáním temnÝch car, jcIoucích napríc svetlÝch pásu spektrálnÍch a zpi'lsobovaných
atmosférou,
obklopující
stálice, jakož
í merením rebtivních
intensit souvislého svetla v cervených,
žlutých a modrých cástech spektra, bylo zjišteno, že ruznosti
pocházej í predevším z teploty a poskytuj í 1Jrostredky k zj ištení
této teploty.
Kombinací vzdáleností
stálic s jejich fysikálními vlastnostrni,
zjištenými spektroskopem,
by! otevren bohatý dul astronomických poznatku. Shledalo se, že všecky modré stálice jsou velmi
jasné; rekneme, tisickrát až deseuisíckrát tak jasné jako Slunce.
Dále, utrídíme-li
je presneji, podle barvy, jsou stálice téže
skupiny približne stejné inten ity svetelné. Lze užíti také opalcného postupu a odvoditi vzdálenost jiných modrých hvezd, jež
se vymykají trigonometrickým
metodám, z jejich zdánlivé jashOsti. Pri stálicích žlutých byla shledána vetší rozdílnost svetelná. Stálice rudé se rozdeluj í, jak se zdá, ve dve skupiny,
z nichž jedna má mnohem vetší svetelnost než Slunce, druhá
mnohem menšÍ.
Ackoli se spektroskopické
roztrídení stálic deje hlavne podle
jejich teploty, jsou ješte nekteré menší rozdíly, na než upozornili roku 1912 Adams a Kohlschutter,
astronomové kalifornské opservatore na Mount Wilson. Zkoumajíce
stálice, jejichž
svítivost lze vypocítati
z jejich známÝch vzdáleností,
shledali
tito astronomové,
že ony nepatrné rozdíly v spektru techto
stálic skýtají kriterium
jejich svítivosti. Toto kriterium
jest
do jisté míry empirické. Pri tom arci neprekvapuje, že jsou jisté
rozdíly mezi spektry velkých a malých stálic se stejnou teplotou,
protože povrchové pomery' tlakové a gravítacní musí nutne býti
nestejné. Pozorování
ukázalo jasné hodnotu ruzných kriterií,
jež oni astronomové objevili, a techto kriterií lze s prospechem
použíti pri urcování absolutní svetelnosti jiných stálic, jejíchž
vzdálenosti nejsou známy. Srovnáváním
zdánlivÝch svetelností,
jak sc nám jeví se Zeme, byla urcena vzdálenost asi 2000 stálic.
Pozorováním
stálic podvojných,
kombinovaným
s urcováním
vzdáleností,
došlo se k všeobecným údajum o hmotách stálic.
Mnoholetým pozorováním byly zjišteny úhlové vzdálenosti eliptických drah, v nichž dvojhvezdy kolem sebe navzájem obíhají,
jakož i periody úplného obehu, rekneme: pet, deset nebo sedmdesát let. Je-li známa vzdálenost hvezdy, lze lehko ''Ypocítati
lineární rozmery dráhy a vyjádriti
je vzdálenostmi
Slunce od
Zemc. Jednoduchá formulka, známá pode jménem tretího Keplerova zákona, udává soucet hmot obou složek podvojné hvezdy
vzhledem k hmote Slunce.
V hmotách

stálic nebyly shledány

velké rozdíly.

Sírius

a jeho

družice mají celkovou hmotu 3"7, 'tJ (éta) Cassiopeíae a její
družice 1'8, a Centauri a její družice 2'0 a t. d. Je nekolik
vetších a nckol,ik menších, ale žádná se neodohyluje tak, jako
jsme vídeli pri svítivosti. Nejhmotnejší
známá stálice je sedmdesátkrát tak hmotná jako S~unce a nejméne hmotná má šestinu
hmoty slunecní. Nejjasne'jší hvezdy jsou nejhmotnejší, ale jejich
velká svetelnost má svou prícinu hlavne v jej ich velikosti. Je·
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jich strední hustota je velmi nepatrná, v nekterých prípadech
není vetší než hustota vzduchu pri atmosférickém
tlaku.
U rcením vzdáleností
se doplnuj í naše vedomosti v úhlových
pohybech jednotlivých hvezd po obloze práve tak, jak se urcuje
rychlost hvezd smerem k nám a od nás spektroskopem. Je celkem
pevlle zjišteno,
že hmotnejší
hvezdy' jeví sklon k menším
rychlostem.
Fakt, jež byla takto zjištena, bylo užito za podklad velkých
teorií o vývoji hvezd a o dejinách hvezd. Nekteré z nich jsou
velmi poucné, ale obycejne nejsou prosty obtíží. Lze však ríci
bez obav pred kontradikcí, že novejší presná pozorování vzdáleností velkého množství stálic poskytují bezpecný základ k po.
pisu hvezdného vesmíru, jaký jest nyní. Merením vzdálenosti
relativne blízkých hvezd byly uvedeny v tesný vtájemný pomer
velikosti, svetelnosti, barva hvezd a pod. Také zdánlivá velikost
'hvezdy je v mnoha prípadech kli,k;em k její vzdálenosti. Takto
lze uciniti rozumné odhady o vzdálenostech
objekttl, jakými
jsou mlécná dráha, Magelanské
oblaky a spírální mlhovíny,
ackoli jejich vzdálenost od zeme je IOo.oookrát vetší než vzdá·
lenost nejbližších stálic.

Psychologie
F. Strother:

Prícina zlocinu - vadný mozek.
llI.
Jenom
dve fun~ce
spodního
zlocinem:
cit tyto
y (emoce)
a v\u I e.
Všechny vedomí
zlociny souvisí
plynou se
výhradne
zde
f e k t u s pod n í h o ved o m í, protože všechno uvedomelé konání predpokládá
uplatnení vule a všechny nepatricné
ciny vznikaj í z nepatricných citu. Zlocinec je tudíž clovek, jehož
spodní vedomí je vadné" takže nemá spr á vn Ý c h cit u o tom,
co by meljCiniti. A tento defekt je defektem šedé hmoty malého
mozku. Jeho mravní soudy jsou špatné, protože má nedokonalý
fysický mechanism v hlave, jenž mu vytvárí mravní soudy. Jest
presne v postavení úcetního,
který používá pocítacího stroje,
jehož jedna klávesa nefunguje:
když scítá dve a dve., dostane
trí místo ctyr. Když clovek s vadným spodním vedomím spoji
»p e n í z e« a »n i k d o Sen e d í v á«, dostane za citovou odpoved »s nad 11 Ý z i S k« a za volní odpoved »v e z m i«. A toto
jest doslova fysickým a mechanickým procesem jako ono: chyba y. obou prípadech je výtvorem vadného stroje.
Jako jsou stupne vadnosti u pocítacích stroju, tak také jsou
stupne vadnosti pri stroji duševním. Pocítací stroj mUže vyne·
chávat jednu klávesu, ale také ctyri; muže býti i tak vadný, že
nefunguje vubec. Stejne je tomu i se spodním vedomím. Váš
kleptomanik má tak vadné spodní vedomí, že nepocítí ošklivost
pred uchvácením cizího vlastnictvÍ. Váš chladnokrevný vrah má
spodní vedomí ješte vadnejší, takže nepocítí ošklivost ani pred
vraždou. Jínými slovy: veda ví nynÍ, že jako u intelektu, neboli
svrchního mozku, jsou rozmanité stupne defektnosti od »tuposti«
k »slabomyslnosti«,
až k úplnému »idiotství«, tak jsou i rtlzné
stupne defektu citových, od »otrlosti« k »brutálnosti«, až k naprosté »bestialite«. A veda ví nyní" že tupost a otrlost, slabomyslnost a brutálnost, idíotství a bestiálnost jsou produkty urci.
tých fysických, mechanických vad v hmotných bunkách lidského
mozku. První clen ft:aždé z techto dvojic je defektem svrchního
mozku; druhý defektem mozku spodního.

*
Avšak velký mozek cloveka muze být zcela normální, kdežto
jeho spodní mozek mLHe být vadný. Je docela dobre možno, že
intelekt cloveka je tak dokonalý, že by mohl vynalézti parní
stroj, kdežto jeho emoce jsou tak špatné, že by mohl spáchati
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chladnokrevne vraždu. Je možná i kombinace opacna: clovek,
který nemá tolik rozumu, aby si vydelal na živobytí, muže
6tovc reagovat na život dokonale - neukradl by halér a neublížil by mouše, na jakoukoli provokaci. A je možná jakákoli
kombinace mezi temito dvema extrémy - nejen možná, nýbrž
skutecná mezi lidmi kolem nás.
Po nekolik let je známo, že lze vcdecky zkoušeti kvalilY lidského intelektu, t. zv. zkouška inteligence. To jsou zkoušky
velkého mozku. Jsouce konány odborníky,
urcují s úžasnou
presností kapacitu intelektu.
Ale málokdo dosud ví, že lze se stejnou presností zkoušeti
lidské mohutnosti cit o v é, cemuž se ve.ldecky ríká »zkouška
afektivity«, t. j. rychlosti, intensity a normálnosti, s níž spodní
vcdomí cloveka reaguje na podnety pusobící na jeho prirozenost
citovou. A protOže chování cloveka, jeho »dobrota« nebo »špatnost« záleží v jeho reakcích cit o vý c h a vol n í c h (jež
jsou funkce spodního vedomí), jsou tytó zkoušky dosti presným
ukazatelem nejen kvality (citu) jeho spodního vedomí, nýbrž
i toho, co bude pravdepodobne
del<lt (viHe) za daných svodu
všedního života.
Techto zkoušek bylo nyní použíto u ct)"riceti tisíc skut~cných
zlocincu, v dobe desíti let. Výsledky jsou úžasné. Kleptomaniak
bude reagovati na tyto zkoušky týmž zpusobem., jakým na ne
reaguje každý jiný kleptomaniak,
a tato reakce bude velmi
ocllišná od reakce vrahovy. Každý typ zlocince má na ne svou
charakteristickou
reakci. Mužete podrobiti
zkoušce sedmnáetiletého chlapce a potom ríci celkem s bezpecností, že spáchá
vraždu, než mu bude petadvacet let. Stalo se tak v tuctu prípadu. Mužete zkoušet jiného chlapce a poznáte, že se v témž
veku dopustí žhárství.
O jiném, že bude krást, kdykoli se
dostane z kriminálu.
M u,žete zkoušet jiného a doj íti pevného
presvedcení, že, co bude živ, nedopustí se žádného zlocinu.
Jak je to možné?
Tak, že se v praxi vždycky objeví »duševní poklesek«, kdykoli clovek s vadným spodním vedomím koná urcité uvedomené
ciny - to jest ciny, které vyžadují kooperace mezi vedomím
intelektuálním a ve1domím citovým. Nesejde na tom, jak korrektne myslí
to, Co má ciniti: jestliže jeho volní
a citové
funkce nejsou stejne korrektní" bude cin reflektovati jejich vadu
a tím Se odchýlí od toho, cím ten clO'Vek myslil, že je~o cin
bude. Je témer neuveritelné,
že by se absolvent strední školy
1Jlohl dívati na tento obrazec
a potom nakresliti toto

a domnívati se, že obkreslil to, co videl, ale to udelaly nezávisle
na sobe desítky mladistvých
zlocincu se smrtelnou
vážností.
Jeho intelekt pojal první figuru správne, ale jeho spodní vedomí bylo vadné a projevilo groteskní
nepochopení toho, co
mu pravilo vedomí svrchní - a svalstvo ovšem poslechlo svého
velitele, spodního vedomí, a nakreslilo dolejší obrazec.
Všimneme si, že predešlý nákres není zkouškou inteligence.
Je zkouškou óarakteru
- zkouškou schopnosti a pohotovosti
spodního vedomí k soucinnosti se svrchním vedomím: Kvantum
inteligence k tomu potrebné je nepatrné;
ale kvantum dobré
vide a volní síly je takové, jakého je potrebí k vedomým
úkonum denního života.
'"

Je ješte mnoho jiných zkoušek »citovosti«. K stanovení normálnosti emocí se nekdy užívá slovních zkoušek. Jest mnoho
slov, jež budí stejnou citovou reakci v každé normální osobe _
jasným príkladem jsou slova »domov« a »matka«. Aby se zjistila
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normálnost emocních reakcí u cloveka, predrikává se mu seznam
slov a vyzve se, aby naráz odpovedel prvním slóvem, jež se
mu na prcdríkávané
slovo vybaví. To jest zkou~ka »ideo\'e
asociaCní«. ale siova jsou volena pro svuj citový ráz, takže
slova, jež vnukají, poskytují ponetí o jeho »citovosti«. Vezmeme
na pr. ctyri slova a ilustrujme
nekteré charakteristi.cké reakce.
Nejprve reakce normální:
Reakce
Zkušební slovo
hlava
klobouk
vidlicka
nuž
kun
zvíre
cervený
barva
P:redpokládejme
však, že máte v psychopathické soudní laboratori cloveka, o jehoz zlocinu nic nevíte. Na jaký byste
soudili z techto odpovedí?
klobouk
prílba
sekera
nilŽ
stríkacka
kun
o~,en
cervený
Pravdepodobne
byste ho podezírali ze žhárství
pravdu. Nebot jest celá trída zlocÍJJ.Cu, jejichž
k predstavám
souvisícím s ohnem. A lidé, kterí
tríde, nemohou jinak než sdružovati každé slovo,
lze, s predstavou ohne.
Rekneme, že by vám
klobouk
nuž
kun
cervený

jiný clovek odpovidal
lebka
zabit

a meli byste
mysl smeruje
náleží k této
které sdružiti

takta:

pohrební vuz
krev

Zase byste správne
hádali, že tento clovck je žalován pro
vraždu. Nebot to je »vražednický« typ zlocínce a sdružuje
všec:1l1a slova, jež sdružovat miHe, s ideou násilné smrti.
Jest sotva treba ríkat, že predchozí príklady byly velice zjednodušeny za úcelem ilustrace. Nebo dodávati, že kriminální
psychiatr nezávisí v svých záverech na jedné zkoušce, nýbrž
zakládá je na rade vcdecky
usporádaných
a osvedcených
zkoušek, jež spojuje s fysickými experimenty a se zkoumáním
minulosti
zlocincovy i historie jeho rodiny.
Posiední data jsou nejduležitejší.
To, co se nazývá »svetskou
zkouškou« (vVorld test)" je psychiatrovi nejlepším potvrzením
jeho diagnosy. Rozumí se jí schopnost cloveka vyhoveti povinnostem, jež cloveku ukládá život. Cit a v u I e jsou buzeny k cinnosti, jakmile je díte poprvé odkázáno samo na sebe .. Hoch, který
se v pozdejších letech stane úplným zlocincem, projevuje obycejne zlocinecké sklony už na hrišti a ve škole. kde musí sám
ríditi své chování. A sedmnáctiletý chlapec, který vyšel ze školy
a prijal své první .zamestnání - jinými slovy, stoji definitivne
pred celou odpovedností
za své chování _ dopustí se jiste
svého prvního vážného zlocinu v této dobe, má-li páchat zlociny vubec. Zlocin je výrazem jeho neschopnosti odádat vlastní
city a vuli. »Svetská zkouška« je tedy velmi duležitá. Odpovcd
na ni najde psyc:,iatr v historii cloveka, jejž má pred sebou.
Jestliže v dvanácti letech ukradl svému uciteli zápisník; jestliže
ve ctrnácti byl poslán do polepšovny, protože ukradl opilci hodinky; jestliže v sedmnácti byl tam poslán znovu, protože zproneveril zamestnavateli
peníze za rozvážené zboží, a ve dvaceti
byl pristižen pri pokuse vloupání: je tato »svetská zkouška«
jiste potvrzením
diagnosy, znející na habituelní zlocinnost.
Ale pro kriminálního psychiatra je to potvrzením cire náhodným. Kdyby se mu týž chlapec byl dostal do rukou v svých
ctrnácti letech, byl by psychiatr mohl na podklade laboratorních
zkoušek predpovedeti,
že se dopustí všech teóto
vecí, nebo
jejich mravních
ekvivalenti't. Nebot by byl mohl zjistiti, že
u hocha je zrejmý defekt malého mozku, pro který neobstojí
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v »svetské zkoušce« a pro který se tedy jiste pokusí vyhovet
odpovednostem
života zpusobem abnormálním.
A nejobycejnejším abnormálním zpusobem je krádež.
Psychiatr by také byl mohl ríci, zda ten hoch má vadu, jež
~o ciní stejne lhostejným k predstave
utrpení jako k predstave krádeže. V kladném prípade by byl mohl predpovedeti,
že se hoch obrátí k tem formám krádeže, jejichž elementem
je možnost fysického nebezpecí, na pr. k prepadání lidí" k lupictví. Stejne by byl objevil, zda hocha jeho fysická vada ciní
zcela neciteln)'m k myšlencc smrti, bud vlastní nebo cizí. A byl
by s jistotou mohl predpovedet,
že je potrcbí jenom casu a
príležitosti, aby se z neho stal vrah. Nelze dosti silne zdurazniti,
že práve tyto zkoušky byl y konány, ve stech prípadu, v óicagské psychopathické laboratori.
:-;':

Zlocin tedy viibec není »zlocinem«, v tom smyslu, v jakém se
obycejne pojímá. Není to spontanní oddání se zlu, jemuž otrocí
zvrácene duše, ztopené ve hríchu. Zlocin není ani nemoc. Zlocin
jc s y m p tom
nemoci. Je symptomem
choroby šedé hmoty
malého mozku. Lec ani to není presnc vedecké.
Zlocin je
é h o m a I é h o m o z k u. Zlocinec
symptom úst roj n e vad
je tedy individuum
stupidní,
slaboduché
nebo choré, nikoli
po stránce inteligence, nýbrž po stránce citové. Výraz »citová
choroba« byl zdiskreditován
nevážným nebo nevedomým
zncužíváním. Užije-Ii se ho správne, ve smyslu zde vyloženém,
jest vedecky presnou definicí príciny vši zjištené zlocinnosti.
Naše dnešni soustava »polepšoven« a »káznic« jest, jak nyní
vidíme, založena na naprosto falešném chápání povahy zlocinu
a zlocince. Dnešní trestní soustava je odsouzena již tím, že
nejeví valných výsledku. Každý soudce a právník, obeznámený
s fakty, ví, že 90 procent zlocincu »opetuje« svoje ciny a že
žádný recidivista se nepolepší. Nyní konecne víme proc.
11J

Povolání

a záliby.

Jaroslav Adlof:

Jak lze delati z profesionálu

"amatéry'~.

Sportovní zákulisí se mnoha rúznými aférami dob posledních
stalo známejší
kruhum
širším,
ruzné ty oc\stavené veliciny
sportovní vynášely postupne jedna za druhou vždo/ nej aké to
tajemství na verejnost a tak dnes není divu, že jest celá rada
Iid~, kterí verejne ríkají že »bylo by snad dobré oddeliti profesionály od amatérll« nebo aspon »smíšená mužstva od ciste
amatérských«.
A tu napadají ruzné otázky: »Což pak snad u nás jlZ jsou
nejací profesionální hráci v kopané? Vždyf prece všecky sporty
u nás až dosud jsou ciste amatérské? !« Divák si rekne: prece
jsou tu i rády a jsou tu dokonce i t. zv. amatérské komise! Jak
je to možné, aby pri tom všem mohli existovati u nás hráici
profesionální?!
Není to snad jen pouhé více méne závistivé pomlouvání, závist klubu menších ke klubum silnejším, »šfastnejším«, závist venkova proti Praze?
Verejnost až dosud ví jenom o samÝch amatérech, nebof verejnosti se znova a znova opakuje a hlásá, že »v našich sportovních tradicích jest amatérství« a že tedy to amatérství musí
zustat i dále. Chtcl-li by tedy nekdo _ dejme tomu _ tvrditi,
že to s tou »ciste amatérskou tradicí« není zrovna tak presné a
pravdivé, a že by se dala najíti u n~s i »tradiee profesionální«,
musel by to také dovést llezvratne dokázat.
Nelze však dokázati. prímo a nezvratne, že u nás máme skutecné profesionály v kopané nebo v hockeyi; jen v tenisu jsou
u nás hráci, kterí poctive se priznávají k profesionalismu.
Nelze
tedy tím spíše ani dokázati, že vedle »tradice amatérské« tytéž
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,rekneme kluby mají i svoji »tradici profesionální«,
ale ... snad
by stacilo, dovedl-li by tento clánek ukázati ctenári, že opravdu
»lze delati z profesionálu cistokrevné amatéry«.
P~osím, pozor, není receno, že se zrovna u nás snad nekde
delají z profesionálu
amatéri, to prosím, jak už receno, nelze
dokázati, jde jen o tu, aby se tak reklo »teoreticko-zajímavou«
možnost. Proto, je-li kde snad nejaký príklad uveden, ten je
priro'zene z ciziny, ze Spanel ci odjinud; závery pro ceskou kopanou nechf si tvorí laskave ctenár sám.
Nebude snad na škodu, uvésti aspon zcela strucne hlavní zásady a ustanovení, která rozdeluj í amatéra a profesionála. Jsou
to jednak ustanoveni. mající za úcel a cíl docíliti poctivé, rovné
hry, »fair play««, a jsou to ustanovení, mající zretel k tomu,
aby amatér hrál opravdu nezištne.
Ale to, co je po stránce ideové pomerne velice jasné a urcité,
stane sc v praxi velice složitým, pristoupí-li se k veci s právní
stránky. Puvodní jednoduchý pojem »penežní výhoda z provozování sportu« byl tak široký, že musel býti u~citejí formulován, aby nebylo možno jej obcházeti. Ocitované podstatné cásti
jednoho ze rádu (tennis) ukáží, jaký ruzný zpusob zisku muže
býti ze sportu at už prímo ci spíše neprímo, cili na co vše jest
treba dávati pozor v zemích sportovne starších a vyspelejších,
beží-Ii o zachování cistého amatérského sportu.
Amatéru tenisovému
je zakázáno:
1. Hráti o penežitou cenu neb sázku. 2. Hráti o cenu s hrácem
neb proti hráci, který není amatérem.
3. Prodávati
ceny nebo
z nich penežite težiti. 4. Míti odmeny penežité nebo hmotné
od továrníktl neb obchodníku,
s jichž náradím hraje neb kterým dá jméno k reklamním úcelum k disposici. S. Sázeti behem
turnaje na vÝsledek soutež"" v níž je sám zúcastnen. 6. Klubum
i hrácum
je zakázáno porádati loterie na výsledek turnaje.
7. Jest z a k á z á noh rad i ti c e s t o v n í n á k I a d y a p 0byt
hrá!cum,
vyjímaje
of'ici'elnr
meziklublová
u tká n í a mez i n á rod n í t u r n a j e. 8. Vše c h n y o dmen y h r á c u m pod
j a kým k o I i ti t u lem
j s o u v ýslovne
zakázány.
9. Poradatelé
turnaju, soudcové a rozhodcí nemohou se co hráci zúcastniti v témž turnaji.
Nekdo by myslel, žeb když jest rád tak podrobný a tak
pamatuje na vše, že pak je vlastne nemožno »udelati z profesionála amatéra«. A prec
pres tcnto prísný rád se to dá
dclat! Všecko se dá obejít, dokonce i tak presné ustanovení, že
»všechny ocImeny hrácum pod ja.kýmkoli titulem jsou výslovne
zakázány<<. Nejlépe lze objasniti vec na nejakém príklade.
Tak s~ prý jednou stalo jistému prvnímu klubu - ve Spanelích ovšem - že uspo·rádal jednou veliké turné po cizí zemi,
a když se tak všichni domu navrátili, dostali všichni na turné
zúcastne'ní hráci každý težké zlaté hodinky. Nekterí ríkal i, že
to prý od klubu, jiní zas polooficielne oznamovali,
že to prý
dal jeden »vzácný príznivec sportu« a tak že je to mimo veškeru
oficielnost;, že prý klub za takové vzácné príznivce nemuže a
tak že vubec o nejaké odmene nemuže býti ani reci. - Byly
to jen zlaté hodinky a bylo prý z toho - mimochodem - prý
i jisté rozladení mezi hráci, ·neb nekterí
dostali
hodinky
s pláštem jednoduchým
a jiní s pláštem dvoj itým ....
Což jest tedy platno, že rá& praví, že vedkeré odmeny pod
jakýmkoli titulem jsou výslovne zakázány?
Hodinky jsou hodinky a odmena je zas neco jiného a titultl se pri tomto prípade vubec neužilo žádných ...
Nebo vezmeme jiné možnosti. Je na pr. v klubu vynikající
hrác, ktelý ztratil své místo a nyní s·e mu n;1bízí zamestnání
nekde v jiném meste. Jiste není to žádný prestupek ani proti
rádu ani proti idei, postarají-li
se jeho prátelé v klubu o nej
a najdou mu misto, aby ho udrželi ve svém stredu. Ale totéž, co je prostou úsluhou a službou kamarádu,
múže se
zvrhnouti v cistý profesionalismus,
když zaopatrí se nekomu
místo ne podle jeho schopností a 'proto, aby tam mohl vskutku

i
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prací si místo zasloužiti, ale když hrác i klub VI, ze místo to
je jen jiný zpusob platu za »práci na hrišti«. Proc by takový španelský - klub nevyužil prízne nekterého ze svých »vzácných
pnznlvcu«, nekterého
bankovního
reditele,
,reditele továrny,
zbrojovky, strojírny atd. a nezískal tak pomerne levne hráce?
Prec klub za to nemuže, že pan X. Y. dá nekomu zamestnání
vlastne protq, aby »hrál«. Ostatne - a( se n~kdo pokuSÍ dokázali, že urcitý lclovek »pracuje vlaslne« tehda, když _ })kope«.
Lidé tolik napovídají,
že prý to nekdy ani pravda nemuže
decko býti. Proto nekteré sporadictej i se vyskytující
prípady
výhod lze jen strucne registrovat.
Ve všech, tedy i anglických
amalérských klubech, dostávaj í hráci od klubu obycejne veškeré
potreby pro ten onen druh sportu, Tedy kopad boty, trika" trenýrky, strevíce s hreby atd. Pri mezinárodních
pak turnaj ích
mimo lo ješte nekdy i nekteré cásti obcanského obleku stejné,
jako na pr. cepice nebo kabá~, aby se representace dála ponelkud
prípady, že nekterý ponekud
uniformne. Stávají se však prý
zvláštneji založený amatér prohlásí:
»A já nastoupím ke hre,
jen když dostanu raglán nebo treba boty nebo kalhoty.« Jest
v tomto prípade sice ch.-ályhodna snaha, že tento »sportsman«
chce vypadati jako »gentleman«, ale lze pochybovati" že takto
získaný raglán nebo kalhoty tomuto amatéru dobre padnou a
jest pochybno, že v tomto prípade pojem
portsman kryje se
s pojmem gentleman. Dovede si kdo dobre predstaviti gentlemana-amatéra, který prohodi: »Nehraju, dokud neco nedostanu«?
Už ten legracní pojeillj, ciste »teoreticky« ovšem myšleno: »amatérský raglán«, »amatérské kalhoty«.

i

Pan Hilbert napsal asi pred rokem ve »Venkovu«:
»D nes,
a k vím e, porádání sportovních
zábav je té mer
vel k op o dni k a tel s k é.« Jest to veru zaj ímavý doklad, jak na
sport pohlížejí lidé" kterí jsou, jak sami doznávají, nesportovci,
tedy pouze diváci. Leckdo u nás by myslel, že sport, to( »cistá,
zdravá zábava lidová«, n&:o vynikaj ícího pro »zdraví národa«
- tak aspon bývaj í oduvodnovány
žádosti za subvence - a hle,
prý porádání témer velkopodnikatelské.
Pres to však i takovéto
velkopodnikání dov,ede zustati »ciste amatérským«.
j

Založiti nový klub, znamená sehnati hrište, postaviti tribuny,
šalny, vš~, ceho je potrebí, udržovati to v porádku, a vše to
stojí ovšem i peníze. Peníze pak, jak známo, lze bud predem
míti, nebo si je vypujciti nebo je dostati. Je to jen lidské" že
lidé, kterí nejaké peníze na nejakou vec dají neb puj\cí, chtejí
míti i urcitý vliv. Jsou-Ii to obchodníci,
uplatnuj í vliv více
méne obchodní.
Má-li býti klub prítažlivým pro diváky, musí míti vynikající
hráce, musí vyhrávat zápasy. Jínak neprijde na jeho hrište se
podívat 15-20 tisíc diváku, ale prijde treba jen pet set. Pocítá-li
se na vstupném prumérne
rekneme
(peset), znamená ten
rozdíl ovšem veliké sumy. J e to~dy zrej mo, že takový vynikaj ící
hrác, at už obránce ci strelec vítezných branek, representuje pro
klub i »vynikající sumu«. Cinitelé klubu jsou tedy postaveni
pred otázku: »jak získati a udržeti vynikající hráce?« Poctivého
hráce-amatéra získá a udrží jen ten klub, který jeho sportovní
zálibe dovede nejlépe vyhoveti, který dovede postaviti nejlepší
hrište, krásné, útulné šatny, dá s dostatek možnosti
jak pro
trening, tak i pro závody. Tak získávají hráce amatérské kluby
anglické a americké a tak bylo i v zacátcích kopané jinde.

5.-

Záhy však objevilo se klubu více a po vynikajících
hrácíc!1
nastala velká poptávka. A tu uplatnil se vliv tech cinitelu, kterí
prinášeli do sportu svoji praxi z obchodního života. Prec snad
by mohl klub venovati neco penez na získání dobrého '!1ráce.
Vždyt prý vlastne ty peníze zas prijdbu »domu«. Vedel pr~ by
len cinitel o výborném hráci, jen by se muselo »neco obetovat«.
Snad se objeví námitky;, poukaz na rády, ale šikovnÝ cinitel
dovede to vše obejít, a tak za nejakou dobu objeví se v klubu
»prima hrác«. At dokáže nekdo, že v tom byly nejaké »odmeny«
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nebo peníze! Klub je ochoten dokonce i knihami doložiti, že
nikdo není placen.
Leckdy jsou to velmi zajímavé veci, o nichž laik se muze
ddcísti
v novinách
o tech ruzných úcetních knihách. Tak
v soudní pri »Lidových Novin« proti pražským bankérum kterýsi obhájce velmi sebevedomé! tvrdil: »takové obchody by prec
vubec nebylo možno v knihách bankovnÍCh pred revisí zatajiti!«
Ale svedci-znalci prohlásili strucne: »kam pak na nás s tímhle,
za celý rok nenajdete v knihách o tom nic, prijde-Ii na to.«
Bylo by to totiž zlé, kdyby bylo možno neco z knih dokázati.
Stal se už jednou takový prípad. Madarský klub Kišpesti A. C.
mel takovou aférku. Kdosi udal - nezáleží na tom kdo - a
hlavne, i nezvratne
dokizal,
že klub vede dvojí knihy
a platí ,hráce" ac všichni jsou a zustávají »amatéry«. Co jiného
pak zbývá ústredí, než prohlásit hráce za profesionály, dí stancovat je tak doživotne, klubu bud zastaviti cinnost nebo ho
aspon exemplárne
a: citelne potrestat?
Celá rada výborných
hrácu »amatéru« je tak pro »amatérský sport« ztracena, první
mužstvo klubu je rozbitq, klub poklesne na docela slabý, poslední klub svou výkonností a celý kapitál investovaný zlrácí
svou cenu, tribuny jsou prázdné, obecenstvo prestane docházet.
J ešte abychom byli veru rádi, že ceský sport byl a jest dosavad vzdálen techto nepríjemnosti
a že je možno vyzvednouti
ten fak~, že u nás se to nestalo dosud žádnému klubu, aby mu
nekdo prišel na to, že vede dvojí knihy. U nás nic. To. jenom
v Madarsku se deje, že tam vedou dvojí knihy a že se to ó to nešikovné vedeni! - dalo dokázat ...
Teoreticky
je také zajímavá otázka, jak se lo placení dá
provádet. V nekterých klubech platí více méne pnmo meSlClll
gáže, které prý mohou u vynikajících
hrácu dosahovati i sum
5 až i vÍCe tisíc (peset) mesícne; jinde zas mají takovou amatérskou tradici, že platí radeji od zápasu, rekneme pet set
(peset), podle okolností, jinde zas je spíše tradice »premiová«,
za góly, neb podl.
Ješte zajímavejším
však je pozorovati, jak to prijde, že
vetšinu techto vecí nelze vubec dokázati. Neco nejde dokázati
proto, že je to príliš kOl1l.plikované, neco zas naopak proto,
že je to príliš jednoduché.
Taková »j ednocluchá vec« dá se vystihnouti následuj ící rekneme anekdotou. V jednom španelském klubu me~i výborného
brankáre. Jiný klub by býval moc rác1J,kdyby ten brankár p~restopiIL k nemu. Poslali tedy jednoho svého vlivného cinitele, aby
milého brankáre »presvedcil« o výhodnosti toho prestupu, aby
ukázal
na všecky ty výhody svého klubu,
jako je k;rásné
hrište, dobrá spolecnost klubovní atd. atd. A jako poslední
argument aby uvedl - bylo to pred válkou, tedy levnejší sto (peset), které by brankár ihned mohl obdržeti. Vše mezi
ctyrma ocima, takže nic se nikomu nemuže státi. Brankár byl
ale veselý, mazaný chlapec z predmestí, a pri tom mel i smysl
pro právní stránku. Formuloval
svoji odpoved takto nejak:
»Dobrá. dostanu-Ii sto (peset) na. dlan, pak pujdu.« Kam, nedorekl. Dostal sto (peset) na dlan, rekl - po španelsku - »má
úcta« a šel. Domtl, pochlubit
se svým kouskem klubovnÍm
prátelum.
To bylo kdysi predl válkou, dnes už se prý to tak nedelá.
Musí býti jistota na obe strany, vedle obchodníku uplatnuji se
již i právníci. Také ceny stouply, deset až i dvacet tisíc - peset
- nehraje prý pri vynikajících hrálcích žádnou roli. Také mimo
s hrácem dohodnou se nekdy i oba kluby nezi sebou a tak
dostane nejen hrác, ale i klub, který ,ho propouští, svuj díl.
Ovšem" kluby za to nemohou, že vlastne ve veci nejsou nikdy
prímo súcastneny, že to jednají mezi sebou privátne urcité
osoby o osobních úpisech nebo smenkách atp. Mezi ctyrma
ocima j sou veci tak jednoduché...
At nekdo neco prokáž~!
Nekdy naopak zase prílišná složitost vecí je duvodem, pro
který lze težko neco dokázati. Tak na pr. klub platí svého ama-
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térského hráce, nejak se nepohodnou a hrác hrozí klubu, že vše
udá. Dobrá, rekne klu1}, ale pamatuj, že my máme stvrzenky,
ale ty budeš doživotne
dohodnou.

distancován.

A tak se nakonec oba radeji

Nebo byl p'rípad ješte kOlr:plikovanejši. V jednom klubu meli
prý zvlášt výborného hrájce, který ovšem dostával i výborné
»amatérské pesety«. Najednol' milý hrác z cista jasna prestoupil
»jinam«. Klubu to ovšem nebylo milé, i pohrozil hráci udáním,
neprestoupí-Ii
zase nazpet.
Jednalo
se však o hráce velmi
dobrého a klubu, k nemuž prestoupil, nezáleželo na nejaké té
pesete. A tak vyslali vlivného cinitele, aby se s klubem doho<!li.
Vyjednavalc vycházel zhruba o<! techto premis: 1. -hrác bude
distancován navždy, nebude z neho mít žádný klub nic, 2. klubu,
který platí prokazatelne
své hráce" hrozí bud velká pokuta,
nebo i zastavení ,cinnosti, tedy 3. dohodneme se o cene.
Cinovník ten byl však ponekud neopatrný, takie klub A. se
dostal do výhodné situace, že mel i proti klubu B. najednou
»veci prokazatelné« a nad to vše se o vccech dovedel jeden žurnalista, který byl povahy spíše anglické a chtel španelský sport
od tohoto krásného amatérství prý ocistiti. A tu stala se zajímavá vec, dokazujicí
pravdivost
hesla »ruka ruku myje, až
jsou obe amatérské«. Všichni zúcastnení svorne najednou prohlásili, že vše je naprosto v porádku, že nemohou zodpovídati
sportovne za vecí, které snad jednotlivci mezi sebou soukrome
meli, že se žurnalista velice mýlí a že »vše dálo a deje se v starÝch tradicích
amatérismu«...
Málem by byl v tom zi'tstal
r.akonec milý žurnalista
s~m ...
Tolik tedy prozatÍm o sportu" v nemž »Ize delati z profesionálu amatéry«. Celkem je ten sport dobrý, hlavne ovšem pokud
se v nem »pestuje stará amatérská
tradice«, pqkud žádá se
zájem verejnosti, pokud žádají ,e subvence od státu a pokud
žádá se mlcení o vecech nepríjemných.
Jednu nevýhodu má
však prece jen tento sport, který si pociná tak, že umožnuje
oproti sportu anglickému,
že »Ize v nem delati z profesionálu
amatéry« ... Proti nadšení obycejných cistých amatéru na Olympiádách i .i inde neobstojí a prohraje, stejne jako neobstoj í ani
proti poctivým, zkušeným profesionálum ...

Doba

a lidé

Franta Kocourek:

Komika života politického.
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(P r a ž s k á m o s a k a.)
Autor vydal se sledovati cesty politického míneni mezi prostý lid, což
mu schvalujeme.

1. Politika

s elektrickým

pohonem.

»Já ríkám, pa:ne, na ty se musí jít docela jinú, kdepak Nemci, to je docela jinej národ, než my, Ceši a
Slovani, My máme dobrou duši a deme dycky za pravdou, nechceme, co není naše. Ale bránit se musíme.
Naše vláda? Kdepak, pane, ta je na ne slabá. Vono se
myslí, že po válce je to lepší, že nemeckej militarismus
už má po sláve, ale to je jenom zdánÍ. Já zase ríkám,
že svetová válka mlI že zacít znova, a hned zejtra.«
Jsme na prední plošine tramvaje a debata se rítí ku
predu, nedávajíc se zadržet ani ridicovÝm brzdením,
ani obtížností diskutovaného problému.
»A nic jim neodpustit, narezat jim dycky. anebo porádne je potrestat, aby jim nenarostl hrebínek,« praví
jiný debatér, ale je prekonán tretím clenem národa holubicího, který praví:
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»Podle mýho by bylo nejlíp všechny Židy a emce
povesit. Podívejte se, jak se roztahujDu. Jest-li pák
jsme to smeli delat my za Rakouska? Takhle kdyby
vládli Nemci, to bysme to meli! Já sem snášelivej a
nii<omu nic nezávidím, ale co je moc, to je moc. Cet ste
to, jak prepadli ceskéh'Ú š~olá:ka v tomhle meste honem, jak se menuje - n'Úzkrátka, skoro ho utloukli,
a to máte každej den neco takovýho.«
»Jakoby se jim nevedlo v naší republice dobre. ~kolv
jsme jim nechali, chodí t:]m clo jedné sedm a pul detí,
sta našich detí v pohranicních krajích se ponemcuje a
prece porád kricí. Tem se nikdy nezachováte.«
Pán, který cetl práve clánek »Z bolševického ráje«,
zavrel svuj žurnál a zasahuje:
»Pevné rUKy je treba, ukázat, že se nebojíme. Vydobyli jsme si težce samostatnost a nesmíme ztratit ani
jednu posici. Nejhorší je, že to naši lidé nechápou, národní ideály jsou jim vedlejší, smejou se tomu. A noviny? Podívejte se na naše socialisty, trebas komunisty: Plivají na to, zac naši legionári obetovali život.
Reknete, je možno neco delat? To máte tu slovanskou
i11esvornost. V tom jsou zas Nemci chlapíci, když jsou
v nebezpecí: táhnou za jeden provaz. Ale u nás? Podívejte se na t'Ú, kolik máme politických stran. Místo aby
byla taková jedna všenárodní strana, kde by jeden pomáhal druhému a kde by se šlo za blahem republiky,
máte u nás všelijakých stran a stranicek, že to ani nespocítáte, jeden štv'e na druhého a neprátelé mají radost.«
»To není jako v Rusku, tam si mužou takový experimenty dovolit, že jo, ale my sme mladej stát a musíme
se co nejdrív konsolidovat, to musí každej rozumnej
clovek uznat. Podívejte se lna mapu: Z jedný strany
cíhá Madar, z druhý Nemec, z tretí RaKušák a z ctvrtý
Polák.
Každej kouká, kde by se co dalo chnapnout.
Pane, reknu vám: Žižku potrebujeme.«
Bohužel vystupujeme a ztrácíme možnost sledovat
až do konce debatu, tocící se kolem národnostní otázky.
Kolikrátkoli denne a v jakékoli rocní dobe chcete zjistitistav verejného mílnení v tomto oboru, vstupte do
tramvaje, nejlépe na prední plošinu motorového vozu.
Prední plošina je totiž místem pred urceným pro debaty
všeho druhu.
Není-li situace chaotická s momenty
boje o život - jako se casto u tramvaje stává - mužete pozorovat, že prední plošina má své obecenstvo.
Stálá osobnost je jediná: rídic vozu. Je zajímavo, že
on nejen ovládá motorový vuz, ale nezrídka také debaty rozpoutané kolem sebe. Znám nekoliK rídicu, kterí
vynikají zvláštní sugestivností v reci, a kterí udají
v debate sebe elementárnejší
poslední slovo: Jsou
jadmí a strucní, organisováni národne sociálne. Tito
tramvajoví rídici jsou jiste samostatnou skupinou ve
strane, pokud se strohosti a nekompromisnosti
týce.
Jestliže si potrpíte v politickém reci'íování, a chcete-li
se uplatnit, budte ve spojení s rídicem, nebo debatujte
prímo s ním. Shoduje-li se vaše politické kredo s kredem ríd.icovým, ani vetšina zdrcující proti vám nic
nesvede. On je tu pánem a ví to velmi dobre.
Nitro tramvaje bývá místem tišším. Spíše vyhlíží
jako cítárna. Také se tam hovorí nahlas, ale jsou to
veci rázu prevážne soukromého a rodinného. Sedí-li
náhodou na jedné strane vozu vedle sebe národní demokraté - a to není zjevem rídkým -, zmení se tato
strana v plakátovací podnik »N árodních listu«.
Nitro vozu bývá však casem abnormálne oživeno.
Stalo se, že do dvojKY u Národního divadla vstoupila
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skupina pánó, jejichž hovor - zrejme národne demokraÚ:ký - hlaholil už z ulice a nebyl prerušen ani obtížnÝm vystupováním
do schódkó tramvaje. Urcitá cást
národa pražskéh0' - k ní také patrí práve pozor0'vaná
skupina pántl - se vyznacuje vlastnostmi
klasicky vytvorený'ch postav dramatické
poesie.
Nejnápadnejší:
Jednoduchost,
výraznost
a názornost,
témer mClm
nekomplikovaná. Vše zrejmo na první pohled. Odznak,
formát novirt v kapse nebo v ruce, atd. Odvážnejší
duchové tvrdí, že lze sledovati jednotnou
politickou linii
až do límecku a kravaty,
d0' vzorku á barev ponO'že:<:,
což je oOvšem tvrzení prehnané.
Vše podáno rovne, bez
príteže okrasných symbollJ, darm0' jen zavádejících
od
poJstaty.
O politické príslušnosti
takovéhO' typu Pražana nemMe b}Tt pozorovatel
na omylu, uslyší-li jeho
tri vety 00 aktualite, anebo jedno souvetí o trech aktualitách. \Ustálen0'u cetbou rodného
nebO' adoptovaného
žult1álu vytvárí se myšlenkové
c1id1é, v jehož intencích
se ctenári-obcané pohybují.
Jsou vytrainováni
redakcní
metodou príslušného
listu, jež zasahuje až dO' vnitrniho
myšlenkového aparátu.
Je možnO' zkonstatovati
na ('bcasných projevech, na fraseologii,
že je spjata pupecní
šnurou s fraseologií
redaktoró
príslušných
listó.
Neméne vynikající je schopnost techto lidí prevádeti
beze zbytku své myšlenky v mluvu obecnou, hlasit0'u a
všeobecne srozumitelnou.
Platí také 0' vyjadrování
nejtajnejších záhyblJ duše.
Prekvapuje
pri t0'm rO'bustnost, sebevedomí,
rekl bych, husitsí<é a samozrejmost
predpokladu) že každ}T republikán
rád vyposlechne
míncní jinéh0' republikána.
O dós"Iedcích tohoto predpokladu by mohli zoufale vyprávet
pasažéri, kterí, vzdáleni jsouce trenicím
poEtickým,
propadají
pri svých
pravidelný,ch jízdách kouzlu románó a dobrosrdecných
príbehu.
Vratme se ke skupine našich pánu. Je to už tretí
stani,ce od jejich vstupu, t. j. u techniky a jsou ve stadiu nového, již ponekud klidnejšíhO', neméne však bojovného ozrejmování
správnosti
svÝch principu.
Jsou
to domácí páni, vracející
se ze žofínské schuze, kdež
solidárne
manifestovali
proti
prodloužení
zákona
o ochrane nájemníku.
Názorove jsou zajedno:
Domácím
pCÍ!nem být, není
tai< lehké zamestnání.
TO' by každý po'znal, až kdyby
domácím pánem byl: Tech daní! Tech útOktl verejnosti, politických stran, tech útisku od nájemníku!
Utiskovatelé
domácích pánu - nájemnici
- tvorí
vetšinu ve voze, jak se zdá z pohledu.
Radikálnost
jednoho domácího
pána zpusobila
tiché pozdvihnutí
hlav. Nastává dusivá atmosféra,
v nájemnickém
živlu
se zdvihá spravedlivý
duch vzpoury a odboje, nekolik
tvárí nerv os ne za-cukalO' - je tich0', hovory ostatních
utichly a sólo obhájce nejzákladnejších
práv soukromého vlastnictví zní hrozive útrobami tramvaje.
Ceká se vykupitel z rad nájemnických.
Oci všech se
uprely na rty a zjev muže, který nek0'lika dobre volenými slovy zatrpkle, ironicky a nebojácne hodil pumu
do ideové konstrukce
majitelú domu. Nastává kontro~
verse, jejíž zurivost se stupiíuje.
Jedním z jemne komických výjevu je tento: Jede se
z práce, ceká se odpocinek a príjemne, vO'lne se h0'vorí
o soucasných událostech. Prední plošina je nabita. Prevaha socialistická
s tendencí komunistickou.
»Tohodle Focha uctíyaj, kde jakýhO' blbecka z ciziny
oslavujou, delaj s ním rámus, vlezli by mu nevím kam,
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to sou ty vlastenci. Vykašlat
se na tu byrokratickou
celádku
Byli bychom slyšeli další výroky o soukromokapitalistickém rádu, O' sociálpatriO'tech
a ostatním
fraseologickým inventárem
komunishcké
ideO'logie, ale vstoupil strážník, vracel se ze služby domtl. A okamžite dostávala rec jinou tendenci. l'Zecník zmlkl. Dívá se zaryte
z okna, a zapomenuv
se, plivnul si pod nohy. Hovorí
se dál, - ale trídní vyhranenost
mizí a debata dostává
státO'tvorný smer.
Mluví
mírneji i dva z tech, kterí
pred -chvílí meli smysl pro nekompromisnost.
Casto jsem si všiml, že trídní vedomí není nikde tak
pevné, jak0' u tramvajových
ridicLl a prtlvodcích. V elektrice vystupuje
demokraticnost
ve zvláštním osvetlení.
Veta »Všichni
lidé jsou si rovni« nabývá v tramvaji
liebývalé dóraznosti
a protO' mMete býti divákem rózných scén.
Bohate
odení mužové aristokratic;<ého
vzhledu podstupuji
marné boje proti zrízencóm elektrických drah, konec koncu se musi podvoliti diktature
proletariátu.
Krásne nastrojená
dáma je nazvána rídicem vozu klidne »nalícenou
courou« a celý rytmus
techto dvou slov dá vám vycítit, jaká hloubka prirozené
i vydresurované
nenávisti
se skrývá pod tímto zasycením.
Automobil, který se nevyhne dosti ochotne tramvaji,
je prícinou hrozného
zaklení, za nímž podle temperamentu rídicova následuje kratší nebo delší traktát proti
zhýralosti
naší kapitalistické
epochy.

-«

Dopisy
Ceský autor a cizina.
I.
Milý pane redaktó're,
rada, kterou dr. Lowenbach dává autorum, je pohríchu zbytecná.
I kdyby si autor nechránený smlouvou s U. S. A. dal copyrightovati anglický preklad svého díla, je chránen jen preklad
a nikoliv dílo; to jest, dílo muže býti preloženo kýmkoliv znovu.
N a štestí Americané
jsou príliš cestní lidé, než aby zasloužili
slova »pirátství«;
i když užívaj í mnohdy bezzákonného nynejšího stavu, bývají k autoru velmi korektní aspon anglosaští Americané.
Váš

II.
Vážený

pane

Karel

Capek.

redaktore,

dovolt<;, abych k diskusi »Ceský autor a ClZl11a«promluvil zde
taktéž nekolív slov. Chci mluviti jmélllem dlvadelniho a literárního zastupitelství
Cen t rum, které doposud všechny smlouvy
na provozování
ceských her v cizine samo uzavrelo. Smlouvy
s Amerikou, nebot o tu zde v prvé rade' jde, se uzavírají tím
zpusobem, že se odevzdá provozovaci právo pro celou Severní
Ameriku a anglickou Kanadu
jedinému divadelnímu rediteli,
který pak najme divadlo, nemá-li, své vlastni volné, najme herce
na dotycný ku:; a hru pak provozuje v nekterém z hlavních
mest, prípadne, má-li úspech, í v ostatních mestech jmenovaných státu. S tím reditelem se pak úctuje bud prímo nebo prostrednictvím tamních našich zástupcu. Takovým zpusobem uzavreli jsme na R. U. R. smlouvu s Theatre Guild v New Yorku,
na H m y z s reditelem Eradym a na M a k rop u a s newyorkským managerem.
O hru Vel b 10 u d uch e m j e hly aI
nekteré jiné ceské a polské hry práve vyjednáváme. Všechny
tyto smlouvy byly dosud dodrženy a není tudíž pravda, jak
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bylo v tomto liste tvrzeno p. Dr. Lowenbachem,
»že si v Americe Capka proste vzali, nedavše mu ani halére«. Toto tvrZíení
netýká se alespon anglicky mluvících Americanu a jest prostou
povinností naší slušnosti, vyvrátiti toto tvrzení. Prípad se hrou
M a k rop u los, který cituje Dr. Karel Capek, scm nezapadá,
ponevadž jde jen o ochotnické sdružení studentu Harvardské
university. kterí americkému
managerovi
za provozování
této
hry v anglickém jazyku nezaplatili. Patrné' následovali tito ochotníci príkladu ceských ochotnických spolku v Americe, které, jak
známo, zásadne ceským autorum
za provozování
jejich del
neplatí.
Ovšem musím tu znovu durazne upozornit~, že americtí podnikatelé platili nám doposud jen z dobré vi'tle a z vnitrního
právního citu a že sc muže kdykoliv objeviti mezi nimi divadelní reditel, který podobne jako to ciní ochotnické spolky ceské
v Americe, a jak to ucinil Studentský dramatický klub Harvardské university, prohlásí, že nemá k nám žádných právních
závazku a ž,e muže ciniti co chce. Z toho duvodu jest nanejvý~
nutno, aby vláda naše zarídila co nejdríve vše nutné, aby za.:
vedena byla právní ochrana našich autoru ve Spoj. Státech a
aby se jejím príslušníkum
dostalo té ochrany, které se teší
príslušníci jiných státu ve jmenované zemi.
Všechno ostatní
dis-putování o té veci jest zbytecné, nebot kOI1l;cne jak mužeme
žádati od cizích lidí ochrany tam, kde sc 'náš vlastní stát o naši
ochranu nestará? Jediný prostredek Se strany našich autortt a
divadel jest ten, co nejúzkostliveji
dodržovat všechny dobrovolne prijaté zi!vazky vuci americkým autorum, aby oni se cítili
i na dále povinni zachovávati
solidaritu
a práv111 stav vuci
autorum našim. A ujištuji Vás, že se to vyplatí.

Fr. Khol.

o

ceské kuchyni.
1.

Vážený

pane

redaktore,

dovolite mi pár slova
propos ceské kuchyne? Ne, nebojte se,
nenadrobím a nezavarím Vám tím žádné nestravitelné polemiky,
z níž pak nikdo neví kudy kam. Protože jsem plne presve<lcena,
(bohužel nemám právo ríci, že z vlastní zkušenosti, nebot vím
o hygiene a jeji tak duležité pom!lCCe statistice práve tak málo,
jako každá žena s typicky ženskou hruzou pred císly) že dr.
1.. P. Procházka je ze všech ceských lidí nejlepší a snad jediný
hygienik, prijímám data, jež udává, i vývody, jež z nich plynou" jako overená a nepochybná fakta.
Jen k poslední cásti jeho clánku, k cásti, jež nevyžaduje lee
common sense a trochu znalosti pomeru v Cechách a v cizine,
bych ráda dodala pár poznámek. Myslím totiž, že chceme-li
poznati, cí je vinou, že ceská kuchyne je ve srovnání s francct1zskou nebo americkou kuchyní tak rekneme - barbarská se sv);m tisíc a jedním druhem mazlavých knedlíku
musímc obrátit heslo soudnictví-: nesmíme »chercher la femme«,
n:.'brž ::ChCIcher l' hOlTIlne«, abychom našli viníka! A to toho
muže, který vychází v každé generaci v nezmenšeném
poctu
cxempláru a který, domnívaje
se, že je oporou spolecnosti, je
skrípavou brzdou všeho pokroku. Nejen kuchynského!
Je to
muž, jenž stvoril vetu: »Já bych nevzal do úst nic, co by nevarila moje žena.« Ded~cnost této vety ci chcete-li ducha, z nehož podobné vety plynou, je v ceském národe neuveritelná.
(Tyto vety se vyslovují s palcem jedné ruky za vestou a: s diruhou rukou bbužnicky
hladící otylé bricho.) Dokud se tento
duch z Cech nevymýtí, dotud budeme trpet na preveprování
a
preknedlíkování
ceské kuchyne. N ebot tyto názory a knedlíky
se hnetou z téhož testa, verte mi! Ci uveríte spíš mé prítelkyni, Francouzce, která prožila pul života v nejruznejších
zemích sveta a je ted už dva roky v Cechách a pres všechnu
povestnou rai;ovou bystrost
neporišla na jiné vysvetlení
vše-
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možných 'Ceských neohrabaností,
jimíž u nás trpí, lec na toto: »C' est a cause de ces knedliquí, to ut cela.«
Ale abychom se nemotali vecne v tomto
eirculu
vitiosu
z knedlíkového testa a nesvalovali vinu na muže, kterí nic jiného nechtejí, nebo na ženy, které nic jiného nedovedou, podávám
konkrétní
(snad žensky zamžene konkrétní!)
návrh:
nemohly by se v Cechách místo snobis\:ick)'ch, »francouzských
restaurantu«,
-jejichž
hlavním puvabem'
jsou
vypolštárované
boxy, stínítka na lampách a nestoudné úcty, zavádet
tak zva·
né cafettiery,
které se v stredoamerických
a západnich mestech SpojenÝch státu v poslt~dních letech staly
nesmírným
dobrodiním
lidí, kterí se v nich stravují, i lidí, kterí je zarídili? Jsou to ohromné, hromadné stravovny, založené na principu »help yoursi1f«, na principu, který bychom mohli u nás
rozšírit o heslo: »pryc s knedlíky!«
(Pojem
»knedlík«, 'jak
vidíte, užívám jako pars pro toto!)
U každého podniku jsou nutny dve otázky: »Co by to stálo?«
a »Co by se tím získalo?«
Odpoved na první otázku at si vypocte každý, kdo by se
zajímalo
realisaci techto podniku (plurál - nebot, aby se tento
systém stravování stal znatelným faktorem v otázce ceské kuchyne, nestací ojedinelý, bázlivý a kompromisní
pokus),
až
uslyší, jak tyto cafettiery
vypadají:
jsou to velké místnosti,
s mnoha, stoly neprikrytými,
ale cistými!
(tedy pravými
opaky !;to!ú v naších hostincich 1) a s mnoha židIemi. V pozadí
míSiGosti se táhnou pulty v podobe obdélníku,
jehož jedna
'hatši
strana schází. Na metr daleko od pultu je železná ci
drevená tyc, jako zábra'dlí, jež zamezuje
príchod k pultum
odjinud lec s jedné strany_ Neco podobného je u nás u výdejen'
lístku na nádraží. Návštevník
cafettiery
vejde do této chodbicky sleva:
první z vecí na pultu je hromada tácu a koše
s príbory, talíri a' šálky. Opabriv se jimi, postoupí o krok dále,
kde si v,ezme chleba z košú a máslo, pripravené na talírku a
kde si dá nalít do šálku caj nebo kávu, nápoje, bez nichž je
Americanovi
obed nemyslitelný. Caj a káva se varí ve velkých
niklovaných kotlech, o jejichž zarízeních Vám neumím ríci nic,
lec že výborne. fungují. Sl'~cna, která u nich stojí a »cepuje«,
nezná vubec existenci hlavní vety z obchodního slovníku pražských uzenárek: »to si musíte chvilku pockat, až se to ohreje«.
Káva, caj mléko, jsou vždycky teplé, vždycky
pripravené,
vždycky s americkou rychlostí nalité a vždycky dobré. Další
zastavení na obdélníkové ceste vykonáte u masa. Jde tam ze
spoda plynem ohrívané pekáce roastbeefu
a veprového (neraduj se, Cechoslováku, toto veprové není ani s »krupající kurlcickou« ani s »pekným flákem tucného«) a kurat a kdo ví ceho.
Pak jsou tam úplné zahrady salátu, už pripravených
v porcích na talírkách, kotle s rýží a s jakousi bramborovou
kaší
(na níž opet nejsou dolícky s máslem jako u nás). Pak prijdou
stoly amerických kolácu - tak zvaných pie. Kolácu, na nichž
l?lavní vecí je nádivka z ruzných druhu ovoce nebo ovocných
kaší, ne testo, jako na našich kolácích. Vrchol všeho na této
pouti za obedem jsou kompoty, smíchané ve sklenickách z kousk!l banánu, ananasu, pomerancu, jablek a jiných božskostí které si mužete dát polít šleha'ckou. Na konci obdélníku jsou
dve mén~ príj emné zastávky:
slecna, která vám spocítá, co
máte na tácu (aniž by se p.ri totÍl drbala tužkou ve vlasech a
koktala: »to máme - - to máme«) a slecna, která od vás
inkasuje, co první scetla. Pak si zanesete svuj tác na stul, naobedváte se a jdete, když jste do je d I a ne až' po pul hodine
marného volání na sklepníka, že chcete platit (kterému, až se
mu konecne urácí prijíti, jste nuceni dávat velké zpropitné).
Co se tím získá? Cas i peníze. Obojí v zcela neuveritelném
množství. Nechápu, že ješte nikomu nenapadlo pozastavit se
nad temi r o k y a s nad s ta let í m i pracovních hodin, které
den n e protráví kucharky celého sveta u plotny, každá varíce
prtlmerne pro tri osoby! V Americe se nejprostší pracovní V)'.
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kon v továrnách probádá odborníky,
aby se podle Taylorova
systému zmenšila doba, v níž jej Iz;e vykonat, na minimum.
V Evrope a zvlášte u nás, pri našem zpusobu stravy, se s klidem trpí, aby íO-80% všech žen se po plné tri hodiny dopoledne patlaly s obedem pro »mužícka«, ac by pri stejné práci
stacily tyto tri hodiny, aby &e nasytilo tricet »mužícku<<. O tom,
jak úsporné je varení ve velkém, ani nemluvíc. Ale nejen cas
mužové, zamestnaní nekde v city, at v ob·
ženin by se ušetril.
chodech, úradech ci v továrnách by ušetrili dvojí cestu domu
a dvojí jízdné za elektriku. (Aby se dalo této výhodly plne užíti,
bylo by ovšem dobre rozvrhnouti
jinak pocet pracovních hodin.)
Ani nepodotýkám, jak by si muž i žena ušetrili vzájemne ner,
vy, kdyby se vzdali každodenního
obradu obedu, jehož knedlíky se casto zdají být zadelávány
výbušným práškem
hádavosti. Odpadlo by tím ovšem ono bodré labužnictví, jež se zdá
casto hlavním duvodem" proc se ceský muž odhodlá oženit.

I

J sem presvedcena, že tento zpllsob rešení má také svoje znacné stinné stránky - který líc nemft rubu? - a verte, že kdyby
mne nejaká z nich napadla, uvedla bych ji uprímne a loyálnc.
Jediné, nac si mohu vzpomenout je, že príliš zamilované manželky vítaj í poledne, kdy táta vchází do dverí, s velikou radostí, i když to znamená celé dopoledne práce. Ale což by
nešlo být ješte radikálnejší
a rozvážet už hotové obedy z velkých kuchyní do domácností,
jež by se chtely vzdát ideálu
rodinné plotny? Plotny" v níž se tolik propálí!
A toHk spálí
pri dnešní výchove žen, které, jak píše dr. Procházka,
vedí
více o Juliu Caesarovi a prepone trojúhelníku,
než o úsporném
a správném zatápení a ohni. Co by ženy dovedly stvoriti v tech
letech a staletích pracovních hodin, jež by se tím denne uvolnily, je též jiná otázka.
Nakone'c
i se svýmí
vede jaksi
zine casto
timentalita

- pro spravedlnost - priznávám, že ceská kuchyne
vadami se behem let (ci z nejakého atavismu?) dozapsat do našich žaludkll, takže se nám po ní v cizasteskne. Ale snad je to jen nejaká žaludková sena tak se s ní asi nemusí vážne pocítat.

S pozdravem

Ma -

Fa.

II.
Pane

redaktore!

O thematu, jež pan dr. L. P. Procházka
probírá ve svém
clánku »0 ceské kuchyni«" jsem tolikrát premýšlela, že bych
mela chut hovorit o nem a&pon hodinu, nebo popsati aspon deset stránek. Celý život rodiny závisí od toho, jak zacne hospodyne varit. A práve ve stredních vrstvách, kde je sice jistý príjem, ale taj skromný, že nutno na všech stranách ušetrit to,
co se na jídle prilepšÍ.
Myslím, že by bylo zdravé pro ženy, kdyby se takové clánky objevovaly
casteji,
a kdyby je ženy také opravdu cetly.
Žena proto, že je celá ukucharená
a uuklízená se vyhýbá namáhavé cetbe, všemu, co je cítit vedou. Pres to by ale jiste
dovedla prdcí ti i tak vážný clánek jako je »0 ceské kuchyni«;
císla tam uvedená by ji možná sblížila se slatistikou. Jen kdyby
jí práve p'rišel do ruky. Mimo to s clovekem, jenž celý týden
myslí na kuchyni, není možno zacít hovor jinak, než zase
kuchyní, ale tak, aby ze své vlastní se octla najednoul ve
svete, srovnávala a uvidela, že je možno hospodarit také jinak,
než hospodarívala
maminka.
Mám za zlé našim ženám, že dosud nedokázaly si svou práci
zprijemnit a zjednodušit,
jako ženy jiných národu. Ale 'prímo
trapno mi je, když muži, casto velmi vzdelaní, se vrátí z ci
ziny celí zdešení, protože jim tam predložili neznámou zeleninu,
a celí nemocní, protože
tam nemeli houskový knedlík.
Od malicka j sem neumela ocenit naši vyhlášenou
»ceskott
kuchyní~, a dTÍes, když jsem poo:nala, jak se žije jinde, zdá se
mi to naše vecné kucharení a vecné jedení
jakousi
šílef,ou
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na trhu
vas111: Ženy, jako hladové samice, slídí v krámech
již kolem osmé hodiny. Domu vlekou tašky tak nabité, že odpocívají za kažclým rohem. A doma hned zatopí a hned zacne
zadelávání, sekání a veliké kuchtenÍ.
Francouzka
jde nakoupit mezi 1I_YzI2; v malém košícku,
opatrne rozloženu jednu vec vedle druhé, má pár sardinek, nebo
CI
slaneckové filet, n. litr škeblí, n. kousek nejaké paštiky,
trochu
p.ripraveného už salátu (vlažský, ze syrového celeru,
a. t. d.) s majonesou - to je predkrm. Spoustu vecí možno
koupit hotových, nebo polopripravených,
a vše je cerstvé, cisté.
Je to ohromnou výhodou pro hospodyne a jiste i z národohospodárského hlediska úsporné. Ješte koupí mofskou rybu, jež jsou
smešne lacíné, a jež je na oleji usmažena za deset minut; nebo
biftek, který se na drátené mrížce opece za pet minut; pak
hlávku salátu, jichž je spousta druhu, sýr, ovoce, Pije se obycejné bordeaux, míchané s vodou, nekdy tak, že je to vlastne
jen ružova voda. Ale stul je prostreni jako k hostine, uprostred
kytice, hospodyne není urícená, muže jíst s ostaními, hovorit.
Jídlo bez hovoru bylo by jako nekorenené.
Tak asi vypadá obed ve stredních rodinách. Je však velmi
mnoho rodin, bydlících ve vile za Paríží, kdežto otec pracuje
ve meste. V tom prípade clenové, kterí zustávají doma, jedí
v poledne jen neco málo: vajecnou omeletu, kotletu, omaštený
karfiol, sardinky s máslem. Muž má v poledne pouze sandwich, který si prinesl 5 sebou.
V cetnejších
rodinách
je nekolikrát
do týdne opakovaným
jídlem hovezí varené maso. Príprava
velmi jednoduchá:
maso
ve vode a v tom naházená celá zelenina: mrkve, retkve, celere,
karfiol, brambory, pórky, se postaví na ohen, obycejneí na plyn,
a není se vubec treba o nic starat. Ríká "e tomu '»hrnec na
ohni« a rcení »avoir son pot-au-feu«
je mnohem poetictejší,
než naše »míti svuj krb, svou rodinu«.
Polévka
vecer je pro pravého
Francouze
nepostradatelná.
Pak maso, varená zelenina. Jak nenávidím ty naše umne pripravené zeleniny se stojednou p'rísadou, takže to nakonec u~
vllbec nemá chuti oné zeleniny, tak miluji zelené lusky, hrášek, celer (koren i nat), karfiol, po francouzsku jen uvarené,
posolené a pomaštené.
V tom je nejen hospodárnost,
gourmetství, vidím v tom i vkus. Saláty si pripravuje
obycejne každý
sám až už stolu. Tak sýr, ovoce, pecivo.
Zdá se mi, jak~ by si Francouz s jídlem pohrával, kdežto
my se na ne vrháme. Snad za to nemužeme, že máme vetší
hlad.
Poslední dobou v Paríži stoupla drahota. Rodiny však žijí
stejne ve všem - šetrí se jen na jídle. Myslím, že jim to ani
nepripadá
za težké. Stíhlá silhouetta je možná více zjevem
hospodárským,
než modním. Naše tlusté panicky, které ríkaj í:
»a vždyt já nic nejím«, by užasly, co toho dovede nesníst
Francouzka.
Pri detské výžive se velmi dbá -presnosti jak v case tak
v množství, a cistoty. Deti, ac se rodí slabé a jsou málo kdy
kojeny, vyhlížejí velmi zdrave.
Ješte si musím postežovat na školu, která nás vychovala tak,
že se každá musí od prvopocátku prokousávat na vlastní pest.
Nejen že nám nikdy nepovedela: niceho o varení, vedení domácnosti, zarízení bytu" ona i to, cemu nás ucila, nedovedla podat,
anebo to vubec nebylo »to pravé«, protože vetšina to hned zapomnela, a jakoby poznala, že mamincino komplikované varení je konec koncu prece jen to nejdokonalejší, co život pripravil, oddala se mu slepe a bezvýhradne.
Pavla Stehnová.

III.
Pane

redaktore!

K clánku p. dr. Procházky »0 ceské kuchyni«, který bych do
poslední písmeny podepsala, pricinila bych ráda nekolik pozná·
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mek o kuchyni švédské. Nemám ovšem onech odborných
a
statistických znalostí jako autor zmíneného clánku, proto budou moje rádky pouze zkušeností laika, který mel príležitost
poznat, oc zdravejší a výživ!1e'jší je jed!noduchá a lehká strava švédská, oproti komplikované
a žaludek zbytecne zatežující
kuchyni ceské.
Náš prumerný obed sestává z polévky, event. kousku masa,
ale podstatnou soucástí (to, cím se má kúdý
zasytit)
jsou
knedlíky, kynuté obycejné moucníky, nebo jemnejší
moucníky,
pretížené zas množstvím obsaženého másla, vajec, mandlí, oreChll a pod. Zelenina se varí málokdy (»Vždyt se na tom nikdo
nenají -«
»Dejte pokoj se zeleninou, za hodinu po tom je
hlad ... « a my jsme zvyklí cítit žaludky hodne dlouho plné dodávám já), ovoce je považováno za luxus. V tom je ovšem
neco smutné pravdy, nebot ovoce je opravdu príliš drahé, než
aby se ho mohly do syta naj íst široké vrstvy mestského obyvatelstva, ale pri dobré vuli a ved e n í lze dobre na ovoce
ušetrit práve na úkor ostatní stravy.
Ve ~védsku v prumerné
domácnosti
se ráno snídá ovesná
kaše, zavarená ve vode a hojne politá mlékem. Deti ji jedí
zpravidla slazenou, dospelí radeji solenou. Po té dostanou deti
kakao a' c e r n Ý chléb (oproti našemu je sladký) s máslem
(zavareninou,
medem)" dospelí tentýž ke káve a ješte neco
ma,itého (studenou peceni, pa štiku atd.) nebo oblíbený tvrdý
sýr. Presnídávka
v našem smyslu odpadJá a místo obedJa je
lunch i v jiných zemích zavedený. Lunch je vlastne sytá, masitá presnídávka, ne však zas tak hojná, aby se vyrovnala
našemu obedu. Obed je mezi 6-7
hod, a sestává z nejakého
masa (nejcastejší
peceného),
ryb, brambor,
zeleniny, ovocné
.polévky s mlékem a suchary, nebo kompotu. Místo
ovocné
polévky (tato je studená
a sladká), bývaj í také moucníky,
ale 11 i kdy k y n u té. J sou to jednoduché lehké koláce s práškem, nekynu té rídké livance, pudinky, omelety a pod. Naše
polévky (grunt!)
vubec
nejsou
známé,
práve tak jako
jiška, kysaný chléb a jiné. Dostatek zeleniny a ovoce je vecí
samozrejmou.
P1'irozene, že tato jednoduchá kuchyne nevyžaduje
z daleka
tolik casu, kolik jí musejí venovat naše hospodyne', a prece
výborný výsledek výživy nejlépe dokazuje
stav obyvatelstva.
Mela jsem na pr. príležitost pozorovat jak znamenitou potra.
vou pro deti je zmínená ovesná kaše a prece, snažila-li jsem se
u nás proto získat maminky bledých a chudokrevných
detí, neduverovaly této jednoduché a poctivé strave, ale daly prednost
precpávání a železitým preparátum.
Konservatismus,
neduvcra a snad i trochu pohodlí je u našich hospodyn ják vuci
zav'edení jiných pokrmu, tak vuci zjednodušení
naší kuchyne.
»Ale u nás se vždycky tak jedlo a už maminka to tak varila .. ,« ».Kdepak, abych mému muži dala místo knedlíku
ovocnou polévku, ten by se mi podekoval -«
U nás se stalo jídlo príliš duležitou soucástí našeho života,
kult veprové s knedlíkem, vdolku a buchet je tak pevne zakorenen, že bude zapotrebí mnoho práce privést lidi na ji;nou
víru. My nejíme proto, abychom
byli živi, aíe žijeme, pracujeme, staráme
se proto, abychom se mohli najíst a tO' co
možná hodne a podle ceskÝch názorll dobre naj íst. Zeptáte-li
se našeho prumerného cloveka, který se vrátí z ciziny, jak se
mu tam líbilo, dá vám stereotypní odpoved:
» o, bylo to dost hezké, až na tu stravu.« Jinými slovy, krajinné krásy a umelecká bohatství
cizích mest hodnotí podle
svého uspokojeného žaludku.
Nemyslím tím, že by bylo dobre
odbývat jídlo a to nejen co do kvality a výživné hodnoty potravin, tak co do úpravy pokrmu i stolu, ale je chybou, stane-li
se jídlo cloveku hlavnim životním zájmem. Al'e oproti našemu
tvrdošíjnému
konservatismu
v oboru uctívání ceské' kuchyne!
btlde zapotrebí vytrvalého
a trpelivého
opakování
základních

23. ríjna

pravidel správné
vání a to nejen
cínaje.

výživy a systematického
dívcí, ale i chlapeckou

1924.

populárního
poucoobecnou školou po'-

R. J. -

J.

Madarsko a Ceskoslovensko.
V Budapešti
Veledený

13. ríjna

1924.

pane redaktore,

v císle 39. »Prítomnosti«
otiskujete dopis pana -huz Budapešti o censure. Pan -llUmá veliké šte'stí, že jeho dopisy
nejsou madarskou censurou otevírány. Ne tak vedlo se Bedrichu
Kirchhofovi,
soukromému
úredníku
z Mnichova, jehož dopis
z 9. kvetna byl madarskou
censurou zachycen. Na podklade
obsahu tohoto dopisu byl Kirchhof zatcen, po dvou dnech propušten na svobodu proti kauci ve výši 20 milionu korun a kondcne odsouzen k pokute ve výši osmi milionu korun a soucasne
vypovezen z Madarska
na vecné casy.
Jest pravdou, že censura byla ~ Madarsku zrušena,
prípadu jest zrejmo, že trvá dále' a dopisy otevínijí
klade zákona 63. z r. 1912.

ale z tohoto
se na pod-

Ohledne censury casopisu dovoluji si Vás upozorniti, že redaktori soc. dem N é p s z a v ~ odsouzeni byli na celou radu roku
do vezení a k mnoha milionum pokuty jen proto, že napsali
ve svém liste pravdtL Místo censury pomáhá si tedy reakcní
Madarsko žalárem.
Promiiíte,
obtežoval.

pane

redaktore,
V dokonalé

že

jsem

Vás

tímto

dopi,sem

úcte Váš

--y-

Žádost.
Velevážený

pane redaktore!

2ádám Vás o láskavé otišteni tohoto clánku, kterÝ zni »P r odán é d i t e,« v nekterém periodickém, cteném casopisu, aneb
nejlépe v nekterém kalendiri.
Clánek tento znázornuje
utrpeni mladé hezké dívky, která
byla na pO'kraji zoufalstvi ... a jest psán na výslovnou žádost
jedné starší osoby. S úctou
F. G.
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Listárna
Pan O. B. K Vašemu dopisu, myslíme, ,Vám mužeme podati
ješte jedno vysvetlení, které, doufáme, uznáte: dopisy, zaslané
neanonymne, mají vetší nárok, aby byly uverejneny i se svými
silnými slovy, než dopisy, zaslané anonymne. V tom prípade
není pak vubec žádné záruky.

