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je velmi složitý a casto velmi dramatick,)'. Již za vetšinového systému, kde strany mohou prijíti k moci samy
o sobe a nemusí se koalovat s jin,)'mi, vede casto'
Emil Sobota:
k vnitrním sporúm a krisím ten fakt, že vládní strana
naráží na neprekonatelné prekážky skutecn,)'ch pomerú
Nesnáze stran, když vládnou.
a nemúže udelat všecko tak, jak slibovala. Takov,)'m
Dokud politická strana není zatížena vládní odponedorozumenim a krisím je ovšem ješte mnohem širší
vedností, múže své základní politické ideje formulopole otevreno za systému pomerného. Kompromis
vati bez jak,)'chkoliv ohledú na možnost jejich uskutecs fakty a kompromis se stranami spolukoalovanými
není. Program mimovládní strany múže b,)Ttivykousjednává nekolik vedoucích osobností strany. Jest již
zlen jako pohádka, a bývá také tak. F'roto ovšem také
proste technicky nemožno, aby všichni straníci byli
mívá více lákavosti, a získávati proJí. verejné mínení
bezprostredne
zúcastneni na takovém jednán í. Pri
jest daleko snadnejší nežli pro stranu, která jest
vlastní
práci
mohou
b,),ti jen nekterí, ale práve jenom
u vesla.
ti
vidí
do
všech
odstínú
nutnosti takového kompromisu.
Strana, která je u vesla, jest ovšem vystavena PllSOJenom
ti
vidí
tvárí
v
tvár
skutecnostem a jenom oni
bení »skutecn,)'ch pomerú« na SVllj pracovní program.
jsou pod bezprostrední
sugescí argumentll druhého
»Skutecné pomery« ciní násilí do znacné míry »cisté
spolukoalicníka.
Cím více je clen vládní strany vzdáideji« takové strany.
»Skutecn,)'mi
pomcry«
jsou
len
svého
vedení,
tím méne naií. púsobí všechny ony
všechny ony vlivy, které politick,)'mi prostredky nelze
vlivy, které vlldce donutily ke komprornisu, za nímž
vubec anebo dosti rychle meniti: geografická poloha
strany nyní stojí a pro kter,)Tse má exponovati. Z toho
státu, povaha obyvatelstva, jeho národnostní i politické
vzniká mezi vedením a mezi množstvím ve strane nasložení, vliv zahranicní atd. i\ni absolutistick,)' monarcha, ani nejenergictejší
lidov,)' diktátor neunikne pú- petí. A napet to jest - jak vyloženo - mnohem vetší
ve stranách, které púsobí v politickém živote za parlasobení techto vlivll a mllže SVllj pracovní program mentarismu pomerného, nežli ve stranách pracujících
jejž, pokud nevládl, hlásal zcela nekompromisne
vetšinového.
uskutecnit jen pokud vyšší moc techto pomerú mu do- v rámci parlamentarismu
Stací pohlédnouti na náš vlastní politický svet, abyvolí.
Stejne je tomu s politickou stranou, která prišla za chom pro tento teoretický výklad nalezli plno urcit,)'ch
vetšinového parlamentního zrízení k vládní moci, do- dokladll. Není u nás koalicní strany, ve které by nesáhši samojediná potrebné vládní vetšiny. Ani ona ne- bylo takové vnitrní :napetí velice vystupnováno. V zpomenme jen zápasu o agrární cla, který se v naší 'koalici
prorazí pouhým celem zed tvrdé skutecnosti. V parlamentním zrízení však, které je založeno na zásade po- práve odehrává a l<túý dospívá ke kompromisu, jejž
bude našim socia1istick,)'m stranúm velmi težko strámerného zastoupení, jest postavení stran, jež jsou
viti a který vzbudí v jejich nitru nové krise a novú naII moci, ješte komplikovanejší. Ponevadž rúznorodost
petí. Ale i meštanské koalicní strany mají podobné težzájmll a názorll v moderních státech je velmi znacná,
ponevadž pomerné zastoupení prímo vede k tomu, aby kosti. Jaký je rozdíl názorll, na príklad; mezi vedením
národní demokrJ.cie a prostým jejím str;tníkem v otázse politické stranictví tríštilo zcela úmerne této zájmové
a myšlenkové roztríštenosti
moderní spolecnosti: tož ce honorování válecn,)'ch pll icek, ba i v otázce jazykové,
v otúzce pomeru k sovetskému I\.usku. Anebo ve strav parlamente zvoleném na základe pomcrného zastoupení nikdy nedosáhne jediná strana vlády schopné ma- ne lidové v otázce obcanské nauky a v,)Tchovy, státem
jority. K tomu, aby mohly uchopiti vládní veslo a uZJ1an~'ch svátkll ci spo]uužívúní kostelú. Ve strane
agrární v názorech na celou sociální politiku vlády a
udržeti se pri nem, bude se musit vždycky nekolik
na její pomer k jJrllmyslové v)Tobe atd.
stran spojit, koalovat. Takto koalované strany zajisté
Spoléhati na to, ze takovétn vnitrní napetí ve vládse budou musit smluvit také na spolecném programu a
ních stranách bude mOžno paralysovati osobní dúverou
program ten samozrejme - aby vyhovoval všem nebude úplne vyhovovat ž[t<.lné z nich. Každá z koa- prost)'ch straníkll ve vlldce, jest tím méne možné, cím
politické strany se více rozrllstají v organisace mass,
licních stran, kdyby vládla sama, bez ostatních, mela
v telesa deseti- a statisícová, v nichž osobní styk téby program v,)rlaznejší, radikálnejší, než je program
koalicní, byt i pri své vládní práci musila delat kom- mer neprichází v úvahu. Zlomyslný agitátor oposicní
strany prichází s vládním volicem do styku daleko capromisy se skutecnostmi. Ale jsouc v koalici a úcastníc se státní moci vedle ostatních, nikoliv sama o sobe, steji než vl'tdce vlastní strany volicovy. Kde moment
musí vedle kompromisu se skutecnostmi podejmout se osobní c1llvery ve vl'tdce nel11llŽe pricházeti k místu,
tam by se tedy mela uplatniti síla objektivního argutaké kompromisu s názory stran druhých. Musí upustit od leccehos, co by podle svého programu ráda ude- mentu. Ale i tato síla má své meze, nebot uz,nati objektivní dúvod predpokládá zpravidla velkou znalost
lala a co i v rámci skutecných pomerú je možno; jen
pomerll a prímo odbornou zasvccenost do otázky, o niž
proto, že její spolecníci v koalici toho za nic nepripustí.
Tento dvojí kompromis Je podstatným znakem poli- jde, - a to jsou veci, které nelze tak beze všeho predtického života za parlamentarismu založeného na prinpokládati v širokých massách.
Nejakého absolutního prostredku, který by s naprocipu pomerného zastoupení. Není pochybnosti o tom,
stou pllsobivostí paralysoval rozkladné úcinky nutných
že život uvnitr politických stran za takových okolností
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kompromisu uvnitr vládních stran, ovšem není. Ale
v politice a spolecenském živote nutno se vtlbec spokojovati pouze s prostredky relativními, a jde tedy jen
o to, aby napetí, k nemuž ve vládních stranách dochází,
bylo co nejmenší a organisacní trvalost techto stran
byla co nejvetší. Požadavek ten možno a nutno vysloviti nejen pro tento, ale pro kterýkoliv jiný režim, nebof není jiste v zájmu lidového státu, aby každý vládní cin musil býti vykoupen ihned rozkladem a pádem
vládního systému.
Jaký tedy lze nalézti prostredek, který by proti rozkladnému vlivu kompromisu na vládní strany byl aspon
relativne pusobivý?
Na prvý pohled by se zdálo, že prostredkem nejvhodnejším k tomu cíli by byl tisk vládních stran. Tisk
má možnost nalézti pro každý akt vedení strany
všechny citové i rozumové argumenty a má možnost
pusobiti v massáéh, jako nic jiného. Tisk muže prostredkovati i mezi prvním vudcem strany a posledním
straníkem. Jest tedy snad tisk, jemuž by mela pripadnouti tato úloha?
Nezdá se tak zcela. Sugestivní moc tišteného slova
zustává daleko za sugestivním vlivem slova mluveného.
Krome toho verejnost dnes tisku vtlbec málo verí. Ale
hlavní vec: z dtlVOdtl taktických, z ohledu na ostatní
politickou verejnost tisk stran nemllže casto svým ctenáHlm nalíti cistého vína ani tehdy, kdy vedení stran)'
hy již potrebovalo míti své stranické gros informováno.
Predstavme si, že jedna z vládních stran je ostatními
vtlacována do nejakého kompromisu.
Její straníci se
proti kompromisu bourí, avšak pomery jsou takové,
že strana se mu nebude moci vyhnouti, nebot odchod
z koalice mel hy pro ni dusledky ješte mnohem horší.
Strana tedy povoluje, ale nepovolila ješte docela. Aby
zmírnila svoje kritické postavení, jest jí potrebí dvojího: predevším aby kompromis dopadl co možná nejméne nepríznive, a za druhé, aby její straníci byli
k prijetí kompromisu co nejvíce pripraveni. Prichází
do postavení paradoxního. Potrebuje, aby její straníci
se kompromisu co nejvíce bránili, aby vyvinovali proti
neml~ co nejvetší
odpor,
na který byNaproti
se vtldcové
odvorávati
pri svém
vyjednávání.
tomu mohli
však
potrebuje také, aby straníci nehyli neprístupni smluvený kompromis nakonec prijmouti.
Jak patrno, nemuže této dvojí potrebe najednou sloužiti tisk strany.
Za takové situace tisk bude pravdepodobne co nejdéle
držeti toninu nesmiritelnou, nebot tisk ctou nejen politictí straníci - kterí by meli býti informováni nýbrž i politictí odpurci, kterí mají co nejdéle veriti,
že odpor uvnitr dotycné vládní strany je neprekonatelný. V takovém kritickém okamžiku tedy strana má
dve potreby, sohe zdánlive odporující. Tisk muže sloužiti toliko potrehe jedné, a hude pravidelne sloužiti
tomu, aby co nejdelším odporem chránil strane ústup
v týle.
Pro druhou potrebu, pro potrebu dorozumeti se co
nejrychleji s širokou massou straníku a odstraniti
vnitrní napetí, má strana zapotrebí jiného orgánu. Jakého orgánu? Orgánu, který by vystupoval jen uvnitr
strany, který by na venek, mimostranické verejnosti,
unikal a který hy byl s to prostredkovati mezi vedením
strany a jejím nejširším clenstvem i nejclttvernejší sdelení. Orgánem takovým by meli býti místní duverníci,
ale instituce zcela jinak v organisaci strany umístená
než tomu dnes v našich stranách bývá. Dosud místní
clttverníci politických stran byli vlastne. poverováni jen
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úkoly organisacními.
O zcela aktue1ních potrebách a
otázkách neb:)'vali celkem více informováni nežli ostatní straníci. Plne informov~no je pouze ústredí vildcové a ústrední sekretari~i:~( alfna periferii strany jsou
duverníci pravidelne staveni stejne pred hotové události, jako ostatní stranická verejnost. Jest prirozeno
pak, že pri nedorozumeních a zklamáních, ku kter~'m
mezi vedením a clenstvem strany doch~fí, takoví dttverníci staví se zpravidla na stranu oklamané verejnosti stranické proti vedení, které je neinformovalo.
ašim vládním politickým stranám se nedostává instituce duverníku, kterí by byli nositeli dt'tverného dorozumení mezi centrem a periferií politické strany a
jako takoví požívali naprosté dtlvery vedení a byli neustále a soustavne o všem informováni a na výši situace. V instituci takových dtlverníku spojil by se
v jedno moment osobní clttvery s momentem vecného
argLimentu. Napetí, ku kterému dnes po každém kompromisu dochází mezi úzkým kroužkem vedoucích osob
a širokým gros stranické verejnosti, by se rozložilo
v napetí mezi neinformovanými cleny jednotlivých organisací v míste a mezi informovanými, v osobním
styku s clenstvem žijícími místními dt'tverníky. A vybilo by se tedy zpusobem mnohem méne nebezpecn~'m
pro stranu, nežli tomu bývá dnes.
Taková dokonalá instituce duverníktl jest ovšem
velký organisacní úkol, ale je to úkol, který jest v bezprostrední souvislosti s demokratisací
verejného života. Dokud naše demokracie bude živnou pLldoupro
casté krise, dotud nebude sama sebou dosti jistá. A také
palcivá otázka vudoovství v demokracii a nesnáze z ní
vycházéjící pokrocila by velmi ke svému rozrešení,
kdyhy naše politické strany takto zdokonalily institucI
sv:)'ch místních duverníktl.
O. S/cola:

Positivní diplomacie.
Presvedcí Platontlv lodivod vzboureno I posúdku, že
v jeho vedení je spása? Ci ztroskotá lod a zahyne i kdo
byl slep i kdo videl jasne? Mnoho lidí pred touto otúzkou halí se v togu rozhorcení na hloupÝ. dav anebo n:1
zlý svet - ti, kterí vidí v cloveku prede ším jeho nedostatky a špatné stránky.
Jsou i lidé, kterí nevidí stínu - štastlivci. Jsóu tu
však i lidé, kterí vidí stíny, ale prece nepodlehnou pessimismu a jednají dtlsledne jako by jich nebylo, jdouce
pevne za svým cílem. To jsou lidé positivní, kterí verí,
že v cloveku je také dobro, a podle toho se zarídili,
Takovým positivním clovekem byl na pr. Josef Dobrovský, jak ukazuje Masaryk.
Je takový clovek možný v diplomacii, v této doméne
úskoku, dvojsmyslu a nesmyslit, jakou skutecnc jest,
aneb jak si ji populárne predstavujeme?
Ramsay Macdonald nastoupil cestu positivní diplomacie. Stará diplomacie vidí všude podvod a zl~'
úmysl. Diplomacie nová staví predevším na dobré VLIli.
Verí, že každý clovek touží po tom, aby svet vyhlížel
prátelšteji. Proto mluví otevrene, staví své požadavky
jasne, nepoužívá triku a diskutuje s prítelem i neprítelem. Anglický humorista vtipne vystihl tento rozdíl
touto fingovanou rozmluvou:
Macdonald: »Ríkám, 00 si myslím.«
Poincaré: »A já myslím, co bych rekl.«
Prvního dubna ohlásil podsekretár zahranicních zúležitostí Ponsonby poslanecké snemovne, že príšte
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všecky návrhy týkající se zahranicních dohod a jednání, budou vyloženy po tri tj'rdny na stole k nahlédnutí
všem poslancL'tm, dríve ne~ bú& o nich oficielne jednáno. Tento duležitý król<:; l~terý má historický význam v mezinárodních stycích, nemá dosud rovného
v Evrope. Je z neho patrno rozhodnutí Ma<:donaldovo,
neuciniti nic, co nesnese soudu verejnosti. Je z neho
patrna ale i dljvel~a Macdonaldova k této verejnosti.
Nejjasneji vynikne tato positivní stránka Macdonaldovy politiky z jeho vlastních slov. Proto uvádím nekolik citátu:
V Port Talbot 28. dubna rekl: »N ebudiž žádné pochybnosti o tom, že považuji dobrozdání znalcu za príležitost k míru, utišení a k dohode, príležitost, která
bude jednou z nejvetších príležitostí Bohem seslaných,
které byly lidmi zanedbány a ztraceny, jestliže evropští
státníci se jí nechoní. Pokud se mne týká, jsem rozhodnut, neztratiti áni okamžiku, abych zjednal platnost
tomuto dobrozdánÍ. A pokud na mne jest - chci, aby
Francie šla s námi. Vidím, že nekteré z našich listL't
mluví, jako by Francie byla isolována. To není nikterak mým práním. Nechci, aby Francie, byla isolována. Chci státi Francii po boku. Chci, aby pan Poincaré vedel, že Francie, pokud se její bezpecnosti týká,
nemá lepšího prítele než naši vlast.«
»Jestliže se neshodujeme v nazírání na tyto záležitosti, není to proto, že nechceme její bezpecnosti, není
to proto, že nechceme prátelství.«
»Jsem pevne presvedcen, že toto dobrozdání a naše
zkušenost za poslední 4. roky mela by presvedciti jak
Francii tak nás, že spolecným prátelstvím a jen prátelstvím, spoluprací s Italií, spoluprací s Belgií, spoluprací s malými národy, poskytnutím Nemecku skutecné možnosti splniti závazky, skutecné možnosti dáti
záruku a dodržeti ji jen touto otevrenou cestou,
touto prátelskou cestou, touto spojeneckou cestou dojdeme nového míru, štestí a mezinárodní
spolupráce.«
»To je moje politika, a vynasnažím se tuto politiku
provádeti vytrvale, trpelive, ale bez humbuku a švindlu, rovnou, poctivou, otevrenou diplomacii.«
»Jestliže se dhníme, rekneme, že se rllzníme; jestliže souhlasíme, potvrcTme souhlas pevným stiskem
ruky jako prátelé a soudruzi. Touto cestou naše vlast
dojde zase svého pravého postavení v rade národu.
Naše vlast bude prllbojníkem mravních hodnot.«
V Novém Yorku 19. dubna Macdonald prohlásil:
»Mužeme jednati dvojí zpL'tsobem. Mužeme ríci Nemecku: »Víme,že nedodržíte svých slibL't. A dríve
ješte, než jste ukázali svoji faleš, zarídili jsme všecko
potrebné k vašemu potrestání. Následek bude, že Nemecko bude falešné. Utvoríte psychologické ovzduší,
které z neho udelá podvodníka.«
»Je tu ješte jiná cesta: Rekneme Nemecku: »Prijmeme vaše slovo. Jestliže prohlásíte, že prijlnete dobrozdání znalcL't, uveríme vám. Neucinili jsme žádných
príprav, abychom vás potrestali, nedodržíte-li slovo.
Jestliže pres své slavnostní závazky nedostojíte svým
povinnostem, pak semkneme se tesneji proti vám než
kdykoli jindy, ale tecTvám dL1Verujeme.«
»Jaký bude psychologický následek? U nárocllt, jako
u individuí: vzbudí jejich ctižádost.«
V poselství clenum delnického hnutí k prvnímu máji:
»Mou vroucí nadejí jest, že príštího májového dne
Spolecnost N árodLl stane se všeobecným parlamentem
clovecenstva, a odvažuji se mysliti, že nic by tak vhodne
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nevyznacilo veliký tento pokrok, jako kdyby prvním
zákonem Spolecnosti první máj byl ucinen slavnostním
dnem svetového prátelství v každé zemi - dnem, posveceným vzpomínkami na marnosti starých rozbrojil
a oživeným svetlými nadejemi na veliké lidské spolecenství, k nemuž clovecenstvo je urceno.«
Jest jen dusledkem Macdonaldovy politické smernice, že obrátil se prímo dopisem na Poincaré, že zahájil vyjednávání se Sovety, s Italy (o Dodekanezos),
s Turky o Mozul, s Reckem (o pomoc uprchlíkum),
s Rumunskem atd. Egyptský nacionalistický minist.
predseda Zaglul paša projevuje duveru ve spravedlnost britského ministra a z pustin Maroka prichází dopis bojovného krále Riffu Abdula Krima, žádajícího
zprostredkování mezi jím a Španely.
MLlže býti Macdonald spokojen s výsledky své metody? Jeho vnitrní si tuace zajisté není skvelá, jest representantem menšiny národa, odvislým casto od dobré
vLlle té ci oné oposicní strany. Ale i tu nepozbývá duvery: »Nedají mi nikdy zapomenouti na názor, který
je více falešný než správný, že mám sice úrad, ale nemám moci. Kdokoli má úrad, má príležitost, a príležitost je vždycky moc.«
Pred nekolika mesíci rekl Asquith: »Témer se zdá,
že Velká Britanie pozbyla veškeré váhy mezi velmocemi.« Dnes, díky positivní diplomacii Macdonaldove,
jiste není duvodu k takovému pessimismu. Delnická
vláda ukázala se nejsilnejší v tom oboru, kde, jak se
ocekávalo, mela býti nejslabší: v zahranicní politice.
A v zahranicní politi'ce má Macdonald za sebou celý
britský národ, bez rozdílu stran. A za hranicemi dL'tvera v dobrou vuli Britanie a tím i váha Britanie stoupá den ze dne. Volby ve Francii, které vynesly na
povrch muže stejného smýšlení, osobního prítele Macdonaldova, otvírají positivní diplomacii další prospekty.
Bylo psáno o anthropomorfismu,
naivnímu prenášení osobních predstav na politiku. Lidé prenášej i nejen naivní predstavy, prenášejí i své špatnosti. K illustraci budiž humorná príhoda z života Macdonaldova,
kterou sám nedávno vypravoval: Na ceste svým volebním okresem, doprovázen
policejními automobily
vpredu i vzadu, jel okolo tábora cikánl1. Cikáni vybehli
k silnici, a jeden z nich vyjádril své pozorování takto:
»Zase jeden veliký darebák došel svého osudu.« Takových cikánu je mnoho i v diplomacii. Macdonald jím
není a nemusí být.

Literatura

a umení

J oset Capek:

Skepsi ve psí a o kursu nadosobních
hodnot.
V minulém císle »Prítomnosti«
docetl jsem se
v clánku J. Kodícka O generaci ztracené a opet témer
zase nalezené o zásadních výtkách skepse a o neschopnosti povznésti se k hodnotám nadosobním, jež této
generaci z r. 1914 jsou adressovány. A to ani není
všechno: vždyt nám (a specielne bratrím
Capkum)
prisuzují i naprostý nihilismus. Dle toho byla by tedy
tato generace od základu odsouzena zustati vlastne sterilní.
i
Nechci omývati žádné moureníny, a konecne vím to
už dosti dávno, že je celkem lhostejno, jakou kdo u nás
na sobe nese nálepku; nejakou dostat musí. Chci jen

l
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poznamenati, že se mi to s tou skepsí nikterak nezdá
tak zlé, a že nemohu dobre pochopiti hrllZU, kterou
z ní a ze skeptiku má p. Gotz. To my jsme tak lehkomyslní, že - ackoliv jsme na skeptiky ocejchováni veru se ani dosud nedom)-šlíme, jsme-li skeptiky, nebo
vubec necím jin)'m, dokonce snad náruživými
optimisty- a melioristy. V obecn)Th rceních se sice o skepsi
ríká, že je »zžíravá« a »nicivá«, ale obávám se, že tu
b)-vá, drobet nemístne, ztotožií.ována bud s mravním
cynismem nebo s naprostou beznadejí duše. Ale skepse
se naz~'vá schválne a zvlášt skepsí jen proto, že nepochybne je necím jin)"m než cynickou otrlostí nebo »nejcernejší beznadejí.« Když ctu treba Voltairova »Candida«, mám "ždv dojem náramné pohody a naprosto
tu nevidím zlovolného starecka, kted' všechno nejlepší
lidské polévá žlucovit)-m jedem sv)7Ch slin. Ba naopak, skeptikové mi pripadají jako velmi filantropictí
lidé, jako velmi rádní hospodári, kterí na polích života
s cilou myslí vytrhávají v~elijak pekne kvetoucí plevel
frází a jalového idealisování, aby uchránili pred zadu~ením živné klásky pravdy. Proto, když se podíváme
do literatury, obycejne jeví se nám t. zv. skeptikové
jako jadrní a robustní lidé a teoretisté a ideologové
vetšinou zas jako mátohy. Vyverá z nich více života
i více dohroty; proto je mnohem príjemnejší císti tisíc
let starého skeptika, než jalového idealistu z dneška.
Ale nejen proto je skeptik živejším a aktivnejším clovekem než ideolog, n)"brž také proto, že skeptik verí v tisíc vecí, kdežto ideolog verí jen v jedinou.
Je tedy skeptik v jádre jedin)'m nejlegitimnejším
optimistou, nebot když prehJeril veci co do jejich životní nosnosti, dovede je uznati a verí v ne. Naproti
tomu ideolog verí jen ve svou ideu a prehlíží a odmítá vše ostatní, co se mu sem rovnou nehodí: to vše
pak je mu špatné a prekonané. Tu tedy skeptik žije ve
svete utešenejším, bohatejším a bezpecnejším, co ideolog mnohdy se tu musí cítit jako na území neprátelském ci v nehostinné pustine. Skeptik neverí jedine ve
fráze, ale jinak lze mu veriti ve vše na svete, kdežto
ideolog nemá dostatecnou víru v nic, než zacasto výhradne ve svou frázi.
l\H'lžeme si na to vzíti príklad skoro školní: Karel
Capek je prohlašován za skeptika, který v dusledku
tedy musí býti pessimistou a nemá dosti lidskosti. Ale,
kdo precetl s jasnou hlavou nejakou jeho knížku, nemllže nevideti, že Karel Capek verí v tisíc vecí: verí.
v staré venkovské doktory i ve vojenské auditory, v hezká devcata i v americká kamna, verí v blahodárnou
moc hrnécku caje i v to, že jaternicové hody mohou
prispeti k lidské snášelivosti, verí v lidskou práci,
v lidský dllmysl, odvahu i statecnost, verí v clovekovu
ctnost a velikost i v jeho smešnost, ve vesmír i v dohrotu otcovu, vše zdá se mu hodno víry, ocenení, srdecnosti i výrazu. Nikde tam nenajdete zžíravé pochyby,
že by na pr. starý venkovský doktor byl opovržení
hodný buržoasní moula, že hy auditori byli coparskými
byrokraty, že americká kamna jsou kapitalistický prevít, že by caj hyl jen pro staré báby, jaternice že jsou
zvírecká nízkost, a že lidská práce je otrocina, a ctnost
že by byla pitomost atd. Naprosto ne; jak vidíte, nepochybuje o nicem, co pro jeho cit a zdrave a bystre
pracující rozum se jeví skutecným a dobrým. Ba verí
i ve veci nehmotné, v neviditelné hlasy, v hlasy pochyby, v nejvnitrnejší hlasy bolesti, svedomí a poznání,
v križovatky a prahy osudu. Není nic, nad cím by ho
nutkala ideová pýcha a zpupnost prehlížive a s neprá-

telskou nedllverou pokrciti nosem a vyk
života a casu ven. Proto vyverá z prací
jistá suggesce bodrosti a duvery v život, c
prohlašovaného za cirého intelektuála, p
sympaticky. Je to práve v)'hoda, jaké se
telne nedostává treba p. Gotzovi, když píše
clánky o moderní literature, nebot zde se p.
spíše ukazuje se stránky pessimistické. kde r
prál by si hýt optimistou. Verí jen ve svou id
likož nachází jen velmi málo vecí, které by na
ciste a pevne aplikovati, stále se dostává do
situace volajícího na poušti.
Ano, odpoví mi p. Gotz, ale to je práve ta
víra v nadosobní hodnoty. Uznávám, že Karel
jenž je proto pro mne meštákem, verí ve
doktory, v jaternice a v americká kamna, ale
skeptický k hodnotám nadosobním. Kde že by
jeho SpiSll vrcholily v revoluci? Proc se Lou
když ohráti! záda k buržoa nímu prostredí, nezac
dusledneji a jedine správne, a nestal se na konec k
n istick)-m redaktorem, nebo aspoií studentsk' fU
kem techto casll, jaký peje o kvetináci na okne,
své milé a zároveú o revoluci? Nebo proc inžen
kop neodebral se po odabsolvování všech svých
družství do Ruska, aby nabídl krakatit sovets
proletariátu?
Ba ano, je tomu tak: Loupežník n
cuje v sekretariátu komunistické strany, a obávám
že se možná spíše dal na vojnu a že tyranisuje o
nekde na Slovensku. A inžen~T Prokop má pra
podobne nejakou dílnu na levné motory, a poti
diví, co se mu to všechno na svete prihodilo.
ikd
netrímá standartu ani orientacní tabulku ani in
hodnot nadosobních, a tak všechny situace vyvrchol
zde kompromisne, nedusledne a tedy nízce, meVt
Tu tedy se nemohu nepriznati, že opravdu odjak
jsme chovali jistou nedllVeru ke všem agentum
notami nadosobními, ke každému, kdo si vyplach
ústa velik)'mi slovy. Byt by slepice sehe hlucneji
kala, preoe jsme váhali uveriti, že snesla zlaté
Neuverili jsme tak lacino ve výrobu umení t.
rodní ho, selského, v svéráz, ani v umcní trans
a neveríme tak lacino ani v umcní sociáln:
nos ti dávaly neduvere za pravdu. - Znamen
že by nám nadosobní hodnoty hyly príliV n
vysoko a daleko nad nízkostí našich obz r
štuji, že, i pres naši neduvcru k trubaY
ních hodnot, vždy jsme chovali k hodnotá
ním úctu takovou, ba i jistý ostych, ž nik
pro propagandu
tvorby nereklamovali.
bylo
efektní, ale bylo to poctivé. poctivá hra.
ikdy'
se za jejich svetlem neschovávali a nikdy j me i
jejich teple neprihrávali svuj hrnécek.
Je-li clovek mlád, tak mlád, jako p. Gotz a jeho
nerace, také už nikdy nebude, tu vidí pred sebou pr
devším ty velmi veliké veci, a rád nedbá proto zna
losti zacátkem,
sveta a života.
Ale rekl,
precežejen
vždy
je nutno
zaví
nati
a tu byth
cesta
k víre
v hodnot
nadosobní musí prece jen v první rade vésti pres víru
v hodnoty osobní a v hodnoty ohecné. Kdyby techt
základních predpokladu nehylo, pak hy moje víra
v hoclnoty nadosobní byla postavena na vzduchu a
byla by bud naivností, neho posou a švindlem. Bylo by
to veru neco tak nesolidního jako existence na dluh
a s vypujcenÝm baronským titulem.
Víra predevším v hodnoty osohní a ohecné. To
ovšem udává urcitý vztah k lidem, životu i celkum a
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nepochybne to urcuje i jistý smer tvorbe. Jiste že zde,
kde stožáry nejsou honosne zdobeny vlajkami hodnot
nadosobních, na cestách této víry najdeme velmi ocité
diikazy pragmatictejšího "V;+tahuk svetu, víc liberalismu
(a tedy kompromisnosti?)
ba snad zase i více moralismu, než na vzdušn)'ch cestách víry v jediné hodnoty
nadosobní, dllkazy, na nichž se generaci GCJtzove zdálo
správným formulovati rozsudek. Než to jsou jen rysy
charakterové. A co v umení? Ve veci formy?
N uže, ani p. GCJtz nepopírá,' že naše generace, dríve
ješte než prišla válka a po ní ono svítání nového sveta
a rádu, v jehož cerváncích nelze ješte ani jemu dosti
jasne kolem sebe a ku predu vide-ti, p. GCJtz nepopírá,
že naše generace byla generací prubojnou.
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Z jiné strany vystoupil VI. IIelfert. Provedl historické
trídení hudebních zjevu ceské hudby a dospel k názoru,
že Dvorák jest pokracováním toho hudebního typu.
jež vytvorila protireformace, a dospel pri aplikaci stanoviska k názoru na Dvoráka odmítavému. Ze poprvé
ocitl se Dvorákovský boj na reálné Pllcle a na huclehních
kriteriích. VI. H elfert má úplne pravdu. Jednalo se jen,
jak i tyto proti reformacní hodnoty budou jednou hodnoceny a kolik se jim prizná závažnosti. Strana od~
purcll podráždena jednak Bartošem, jednak neschopna
vedecky vyvrátiti stanovisko lIelfertovo, vytasila se
s demagogií. Typickou pro ceské boje. Manifest podepsaný tolika a tolika jmény oddekretova.l Dvorákovi
velikost (jako by mel toho potrebí) a odmítl odpúrce:
chyba byla v tom, že oba dva hodil do jednoho pytle a
pro nic za nic zatáhl do boje i Zd. Nejedlého, jen proto,
J. Hutter:
. že oba dva byli posluchaci Nejedlého. Po té »boj«
Dvorákovské intermezzo.
zvrhl se v podezrívání osob ve všech smerech. Vedomí,
(Post jubilejní poznámky.)
že musí b},t ale hudebne rozhodnut, stávalo se cím
Mezi hudební verejností ujalo se mínení, že tak rec. dále, tím jasnejší. Dvorákovi odpllrci prijali za svou
studii hudebníka i školeného vedce: je to Zichova vedvorákovský boj byla boure, která procistila ovzduší.
liká studie, v níž analysuje dílo Dvorákovo na pllvodJedni to vidí v tom, že Dvorákovi
zastánci napsali
nost koncepce, a je to soucasne prvá práce vúbec, jež
opravdu poslední rádky polemik. Druzí nalézají pak
stanoví bezpecne pojem slova eklektik. V tomto smeru
doklad pro sebe u faktu, že pri jejich umelé antitesi:
pronesla rozhodné a definitivní slovo o Dvorákovi, ale
Smetana-Dvorák
jméno prvé vystoupilo
opravdu
rekl bych spíše z druhé ruky, nebot její v)'znam je prev nezmenene
závažnosti.
Pri kvetnovém
jubileu
tato nejistota byla patrna; ani. tem ani druh)lm ne_o devším v bezpecnosti formulace tohoto casto zneužívaného slova. Na ni protivná strana odpovedela ubochtelo se ríci neco urcitého, jen aby snad nevzplanula
nová polemika osob - ovšem, že již v onom boji byla h5-m pamfletem, osobní hádky ješte chvíli vírily, až
to jen osobní polemika -, jíž by si ohrozili své fik- osoby se unavily ci poznaly, že není radno O tak intimních vecech jako je prezkoušení kvalifikace - nitivní vítezství. A tak pod heslem: opatrne, pomalu
koli vysvedcení, - mluviti. A od té doby se také houv mezích mírného pokroku, mlcelo se neb vyškrabaly
ževnate mlcí. Podstatnými rysy této druhé fase boje
opotrebované, a v tom i zvlášt výhodné, fráze denního
jsou:
nehudební, mimohudební v)'Chodiska.
hudebního referátu. Je pro to jistá omluva, spíše záNaí~írání, nikoli, {ormulka se však takto ustálila;
sterka: že nebylo príležitosti, zvlášte ne v roce velikéhQ
Salda ji vyrkl definicí, že »forma je práve charakterijubilea Smetanova. A práve naopak. Jsou lidé, kterí
nevidí v oslavách Smetanov)'ch plochou národní vese- stick5'm v)'Tazem kultury«. To znamenalo dekretaci
u mel é h o c lov e k a a umelce, a znamenitou roztalici, nýbrž hlubokou revisi všech ceských hudebních
žifost P9jmu - nebot formulace neríká presne o jakou
hodnot, všech, tedy i tech, jež se vskutku formulovaly
i které byly umele vytvoreny. Dvorákovská otázka je formu se jedná; nemohla to také vysloviti. nebot její
jednou z nejpodstatnejších
hodnot ceské hudby, a její 'premisy nejsou hudehní -, takže bylo možno (a dodnes
se tak praktikuje) vykládati »formu« jako formu tektokritické odvážení jednou z nejnaléhavejších
otázek.
nickou ci formu obsahovou. Dvojak
a neuprímnost,
Vyríditi ji práve v Smetanove roce, tot bylo i príkazem
soudobého umení. Že Dvor~lk platí dnes více, než na povrchnost a ledahylost této zásady je zrejma každému
zacátku tohoto století, kdy jeho kult byl artisticky vy- hudebníkovi, nebot on dobre ví, co znamená práve forhnán, nebude pochyby, alespoi1 tomu, kdo hudebne pro- ma (technická) v hudhe. Co hy byl Foerster, Ostrcil, Suk
pracoval si umelecké osobnosti dnešních cesk)Tch skla- bez formy? (Jmenujeme autory, u nichž i neodborník,
ale hudebne nadaný posluchac má pri slyšení vedomí
date1lJ, jimiž nastoupilo
nové období v dejinách
hudby.
stahility formální struktury.) Podle ustáleného mravu
vyhlíží dobrý hudebník takto: pí še hudbu, jež v hruNeco retrospektivy: Dvorákovsk)T boj vzal pocátek
b)'ch obrysech clelá urcitejší obsahový dojem, dejme
v Národním divadle, kdy Kovarovic sv}'mi úpravami
dramatických del Dvorákov)'ch odsunoval mladou ce- tomu radost ci zbožnost; na programech netiskne se
obsah, »program«; ten se kryje zhusta s onemi hrubýskou produkci. Tohoto bodu nebudeme se dotýkati;
náleží jinam. Ale prijmeme z neho dva duležité mo- mi obrysy, a na nekter)"ch místech upozort1uje na jedmenty: negace - dramatické dílo. Již na samém po- notlivé frapantní detaily, dejme tomu v symfonické
básni, že kapucín káže. Poslouchajícímu dostavuje se
cátku byla provedena zámena boje proti režimu divadla
nesmírné uspokojení, jak snadno dovecle se v této hudbe
za boj proti materiálu režimu; Kovarovic byl porážen
nikoli Kovarovice.m, ale dílem Dvorákovým, a v boji orientovati, a má-Ii náhodou k disposici žurnál, kde
muže o tom psáti, jest jen krok odtud ke »kritickému
proti Dvorákovi nastoupilo se na frontu jednostrannou,
hodnocení«. Hodí-li se program skladby nejak jeho
kde Dvorák byl nejméne odoln)T. Neodolnost Dvorávlastní myšlenkové ci náladové konstrukci, posoudí se
kova v tomto míste prechází spíše na pole u žit í huddílo kladne; ne-Ii, zamítne se s patricn)"m Odllvoc1neby než na hudbu samu, a vskutku J. Bartoš vydal knihu
ním. V)'Thoda spocívá v t(}m, že »kritik« nemusí uváo Dvorákovi, v níž operuje všemi zbranemi, jen jedinou vyjímaje: hudbu. Tím hudebníci musili cítiti vý- deti notové doklady, ale že mlIže hovoriti jakoby dokladne, tím spíše, že debata o úcinku již pet minut po
vody Bartošovy jako invektivy a insinuace, zvlášte,
reprodukci jest illusorní. Takto se dnes »kriticky« pokdyž došlo k ostrým slovllm místo notovan)"ch dokladlI.
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slouchá hudba šmahem, nebot kritika je obsazena nehudebníky. Nepríjemné je, nemá-li hudba programu,
má-li kritisující slyšeti výkyvy z tonality, komposicní
práci stredních hlastl, oceniti význam každého pruchodného tonu (a jak casto jen jediný ton podstatne mení
hudební obsah díla!), ovládnouti psychicky polyfonické
vedenI hlasu a sluchove kontrapunktické
koncepce,
psychicky harmonické funkce, sluchove harmonickou
strukturu, psychicky velký rytmus a 5luchove polyrytmiku díla, atd., všechno to, co j es t h u db a, a jež
predpokládá hudební schopnost slyšení, tedy s o u c a sn é vnímání alespoI1 dvou reálných hodnot. Tak mluví
se a mluví, dochází k soudtlm, že Ostrcilova symfonietta je artistická, že referent ani po príprave nechápe
»Legendy z Erinu« (což ovšem není chyba díla), že
Suk je krecovitý, banální a vnejší, že Novák není tektonik a pod. Dvorák že jest jen muzikant a ne básník,
zkrátka dobre potírá se hudba hudbou nepochopenou
a de facto neslyšenou, formulují se závery, jež nejpozdeji do dvou let jsou smešny vecnou neznalostí.
A proto tyto poznámky:
odmítnutí
Dvoráka pod
temito hledisky je koren neporozumení a negace soucasné hudby.
Tvrzení nepopulární, jež bude pocitováno a oznámkováno jako hanebná zpronevera na Smetanovi (a pri
pisateli i na Nejedlém). Mezitím co ceská hudba vytvorila si svou novou cestu a své vlastní klady, kritika
a z cásti obecenstvo je ve vleku 19. století, jsouce tak
konservativní jako je konservativní reprodukcní umení
existencne zabezpecených ensembltl. 19. stol. je charakterisováno prevahou tak recené programní hudby,
jejíž detailní formulaci provedl Liszt. Hudba nelisztovská vystupuje jako kontraérní oposice v Brahmsovi.
Ceská hudba, prejavši vedení ve svetovém hudebním
dení, a to práve Smetanou,
neguje vlastne Liszta.
I Smetanovy tak rec. lisztovské básne nejsou programní v úzkém slova smyslu, a jedine proto, že jejich absolutne hudební plus tak nesmírne prevažuje literárnost lisztovských partitur, je východiskem tohoto období. Vtírá se prímo otázka: a jest to tedy hudební
program? Ono dení, jež je tvoreno tématem, polyfonií,
harmonii atd., jak v predu ukázáno. A toto dení
prejal Dvorák od Smetany a to tak úplne, že prejal
i doslovné hudební myšlenky a koncepce, ano že prejal tyt'o prvky a útvary i od skladateltl výslovne literárne programních, jen když - byly absolutne hudebne cenné. Dvorák sám, tot úžasná tragika umelce.
Žádný umelec neshroutil se tak na konci svého života
jako práve Dvorák. Vyšed ze Smetany, a vyšed práve
tam, kde hudebne jedine mohl, a kde vychází dnes
pocínaje Foerstrem až do nejmladšího soudobí ceská
hudba, totiž z hudebních odkazu, padl do rukou teorie.
V jeho díle není vzestupného vývoje; jsou tam stupne
a na každém stupni se Dvorák snaží jako žák naucit se
tomu, co se od neho požaduje. Proto skoncil u symfonické básne literární, jak to tehdy chteli a jak to dnes
chce také kritika od soucasných. Ale Dvorák mel své
chvíle, rekneme v takové symfonii d-moll, v záverech
kvartet, ve vokálních partech, kdy ponoril se zcela
v elementárnost hudby, kdy rozvinul svou schopnost
široce rozprísti myšlenku, kdy stavel hudební dilo, kdy
vubec prijímal a ze sebe vytvárel postuláty soudobé
dnešní komposice. Není vubec umelý. Jsou takty, treba
jen tri, ctyri, jež dosvedcují, že tato hudba je cinem
genia, prozírajícího napred - pri tom snad slabého
cloveka, který dal se zavésti. Není vubec reakcní. )}(;i-
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stá hudba«, a to je vždy Dvorákova hudba, je dnešním
umeleckým ideálem, jak dokázal to hudební festival
pro všechny zeme.
Dvorák je dnešní hudbe ,pližší než kdy jindy svému
prostredí. Protože není tu koincidence hudebního materiálu, nýbrž souhlasnost typu hudby. Jestliže ješte
dnes bude hledáno ve vybraný,ch a vytrhaných Dvorákových taktech; jestliže bude na neho bráno merítko
19. stol. místo merítka soudobé ceské hudby; jestliže
detail bude podrízen typu a soudobému hudebnímu
ideálu - budou soudy o Dvoráka odchylné, nebot obsah hudby není jednoznacný jako matematický vzorec
ci filosofická definice. Naproti tomu však, bude-li zvážena podstata soudobé hudby, a jí Dvorák osvetlen,
tu vystoupí jeho umelecký zjev jako žá:kovský genius
SmetanLtv, samostatne prohlédající - byt i jako clovek
tak mírný, že podléhal vlivum, a tak tvorive rozpolten)-,
že nedovedl sebe sama vysloviti -, který vede s Fibichovou symfonií ceskou hudbu k tomu úžasnému rozmachu, jehož svedky jsme dnes, a k tomu umeleckému
hudebnímu typu, jejž svetová kultura znenáhla prijímá
za ideál tvorby soucasné.
LOllis

Delluc:

Jak Chaplin pracuje.
II.
Casopis »Ciné pour tous« uVl1rejnil nedávno clánek od miss
Elsie Codd, sekretárky
Charlie Chaplina
a jakési hlasatelky
pravdy o tomto velkém malém muži. Jsouc v ustavicném styku
s hel cem, ví, kdo jest, a zaznamenala lépe než kdokoli správné
podrobnosti o jeho velké umelecké práci.

*
»Milý Charlie, proc nám nedáváte více filmu?« »J est faktem, že veliká cást dopisu,
které otevírá
Charlie
Chaplin p,ri své ranní pošte, obsahuje tuto otázku. Za poslední
dva roky skute!cne vytvoril dvc komedie za rok, a jeho obdivovalelé asi se domnívají, že by se tu melo neco delati.
Když zacal svou obdivuhodnou
karieru,
byly jehO' komické
filmy vyrábeny s rychlostí a pravidelností takrka matematickou.
Ale postupne,
když se stal svým pánem a zároven se ustanovil
svým vlastním
autoTem, reditelem
a hlavním predstavitelem,
zmenil to vše. Ví jako každý, že není na svete ni~esnad.ncjšího
než umení delati opra'vdu komícké filmy, a šest set metru komedie
Charlie Chaplina jsou plody nekolikamesícní
tuhé práce a trpelivých a svedomitých pokusu, jimž se oddává umclecký duch, nadaný tím komickým geniem, tak obtížll(Ým pro neho samého.
Jest dbsti zvláštní, že nejobtížnejší
Chap1inova práce nespocívá
v tom, co poskytuje pohledu. »Píše« všechna svá scenaria, všechny
své nápady na komické 'sceny, ale musí se tomuto slovu rozumeti
jen v p.reneseném smyslu, nebof nikdy nepracuje za pomoci rukopisu. Duch má své zvláštní zákony, a Chaplin jest 'všeobecne pokládán za docela zvláštního reditele, který má metodu neduverovati predevším všem obvyklým metodám.
Iniciativní nápad, který vytvá\rí jádro nového komického filmu,
muže nekdy vycházeti z náhodné komické scény, která se odehraje v jeho prítomnosti a kolem níž poznenáhlu rozvine celé scenario. "Charlie na pohyblivém chodníku« na príklad byl inspirován pohledem na ohromného muže, který nedobrovolne upadl na
pohyblivém chodníku na podzemní dráze v N ew- YOj"ku.
A domnívá-li
se nekdo, že delati komický film jest jen
prázdnou zábavou, chtela bych, aby jednou pozoroval Chaplina
den oae dne, ve chvíli, kdy se v jeho hlave rodí scenario.
Príchodu velké myšlenky predchází neomylne rada dnu špatné
nálady a neklidných nocí. Jeho pi"-átelé se zdržuj í v uctivé vzclálmosti, a casto lze tvideti Chaplína, jak na sebe vezme vzezrení
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klidiÍého rybáre a odjíždí na ostrov Catalinu, kde ZL!stáYá nekolik dnu, aby využil nejhlubší osamelosti. Když se rozhodnul
o námetu filmu, vrátí se do atelieru, shromáždí prátele a sdelí
jim svuj úmysl s pozváním/~by"rhu
sdelovali své nápady, z nichž
mu nekteré poslouží, ale vetšina jest ihned zavržena. Když se
ujistil, že nalezl film schválení u nejbližších prátel, po vypracování behem patnácti až šedesáti dnl't se nyní zabývá tím, jak jej
uskutecniti. Tehdy pocne štvaní technického oddelení. Z jreditelství proudí rozkazy, a po. všechn~ následuj ící dny pracuj í tesari a mechanikové horecne na sta'vbe paláce, hospody, vesnice,
chudé nebo nádherné ulice, podle potreby. Chaplin mltže venovati
mesíce premýšlení o vhodném filmu, ale jakmile se rozhodl, nesmí se nic promeškati. Ted doprovodme
Charlieho na místo a
pozorujme jej behem pracovního dne. Když bije devet hodin,
jest každá vec a každý clovek pripraven k práci. Clenové spolecnosti jsou obvykle nalíceni a obleceni, jak toho vyžadují okolnosti, a každý ceká, aby se predsta'vil osoDne Chaplinove inspekci,
který si osobuje právo udelati takové zmeny, jaké uzná za vhodné.
Nekdy v devet hodin, nekdy také o neco pozdJeji prijede Chaplin
v autu, vtrhne do svÝch kancelárí, aby se hned na to objevil
v celé sláve masky, která ho ucinila králem filmu. Shromáždí
své spolupracovníky,
predepíše jim vše, co maj í delati, a popíše
óo nejjcmnejších
podrobnosti
scénu, která se má tociti. Kdy/.
jest na míste, zmizí 'všechna jeho drívejší roztržitost;
všichni,
kdož jej obklopuj í, v nem vidí veselého ulicníka, který má radost
z podivuhodné hry.
A tato duševní nálada má dobrý vliv. Nikdo by nemohl míti
spolecnost prívetivejších
a ochotnejších
prátel-spolupracovníku.
Vzpomínám si na starenku, která mi sdelila svou radost, že ona
i její sourlruzi mohli pracovati pod vedením Chaplinovým. »Jest
tak trpelivý a tak jemný, a predevší
tak odlišný od ostatních.«
Když urcil do podrobností prl'tbeh eje, dává Chaplin herclull
opakovati jednomu po druhém, když byl napred zkusil úlohu
sám. Aniž bych prehánela, mohu ríci, že hrál každou úlohu
v každé ze svých komedií. Každou z nich predvede nejprve umelci
do nejme11JŠích podrobnostÍ,
Pak hraje predstavitel
roli sám,
zatím co Chaplin doprovází jeho hru neustálými poznámkami a
povzbuzováním.
»Nehrajte!«
Kolikrát
jsem slyšela Chaplina vyjadrovati
své
rady touto vetou! Treba byla lJIrek'vapující pro herce, znamená
polovici Chaplinova úspechu v hraní komických filmu. Vážnost
vyvolává presvedcivost, a tím se stává, že veci, kterých bychom
nepripustili, kdyby pocházely odjinud, se nám zdají zcela prirozenými, jsou-Ii predvádeny
ve filmu Chaplinovu. Když zopakoval úlohy, 'venuje všechnu svou pozoroost prij ímacímu aparátu, postaví se na místo diváka a rozhoduje, se které strany se
má scéna tocit. Tehdy se oba operatéri pripraví: tocí se porád,
dokud není dán rozkaz, aby se zastavilo.
Chaplinuv film pri predvádení jest dlouhý 600 až 800 metrl\.
Vypotrebuje se nan 6000 až 10.000 metrl't filmu Plri tomto zpl'tsobu
opakovati jednotlivé scény. Není nepohodlnejšího
a peclivejšího
reditele nad Chaplina. Videla jsem jej vždy znovu a znovu tociti tutéž scénu, dokud ji neprivedl k nejvyššímu stupni dokonalosti.
Nekdy mu napadne no'vá myšlenka náhle, když už se scena
tocí. »A kdybychom ho nechali sklouznout a utéci, zatím co se
strážník zabývá jiným ulicníkem?« obrátí se na okolostojící. »To
by vyvolalo boure smíchu -« Tak se scéna opraví nebo prodlouží,
až kdy z vidí Chap!in, že využil všeho nového, co poskytovala
látka filmu. Není vzácným zjevem, že po peti nebo šestihodinové
pl áci )'odtocil« mnoLst ví scén, které by stacilo na celou komedii.
Ve skutecnost dal proste zaznamenati jistý pocet variací na jediné
tem a, které pak 'v ukonceném filmu zaujmou pouze dve nebo tri
minuty pri promítání.
Prvaí krok na ceste k výsledku jest ucinen ráno po tom, když
byl film tocen. Pred zapocetím pravidelné denní práce jde Chaplin
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do svého projekcního sálu, kde se mu promítá vše, co tocil ploedešlého dne. Tehdy si všimne, že mel lepší výraz obliceje na
obrázku C. 39 než na obraze c. 37, ale že se dej odehrával mnohem živej i ku konci c. 37 než v cásti C. 39. To znamená, že
v ukonceném filmu se wipojí konec C. 37 na zacátek c. 39.
Chaplin sám dohlíží na sestavování filmL! a na sepisování nekterých titulu nutných k porozumení deje. Jest 'velmi skoupý na
nápisy, ncbot rozumne usuzuje, že obecenstvo platí za to, aby
videlo film a necetlo dlouhá vysvetlení. Konecný název filmLl jest
obycejne jeho nejvetší starosti, takže není rídkým zjcvem, že
název, který vidíte na plátnc, jest plodem bezesné noci nebo intcnsivního mozkového napetí v poslední chvíli, než se posílá dokoncený film z atelieru.
Jest Chaplinovým z'vykem dáti promítati verejne film v jednom
z biografLl v Los Angeles bez jakéhokoli predbežného upozomcnÍ.
Teruto postup mu poskytuje možnost nejen posouditi dojem, který
delal film na nepripravené obecenstvo, :lle také naléztÍ, jak by
mohl zlepšiti film, než jej odevzdá vydavateli.
Tato pokusná
predstavení jsou zajímavá, nejen protože poskytují látku ku studiu psychologie filmového obecenstva, ale také protože ukazuji,
jak Chaplin rozumí dokonale obecenstvu. Vzpomínám si na zklamání, které jednou pocítil pri predvádení malé sceny. »Neslyšel
jsem smáti se kluky«, pravil, a my 'všichni vedcli, že alespon podle
jeho úsudku tenJto zvláštní dLlVOd znamenal neúspech. Chaplin
si uvcdomuje
že z velké cástí se zakládá jeho svctový úspech
na lásce milio;1u detí a nalézá v jejich nerozumové lásce posledn'í
di'lkaz zc!aru.
N ebot, abych skon\:ila jeho vlastními slovy, Chaplin tndí:
»My sami osobne nejsme velcí; ale naše velikost ve vztazích
k ostatním má cenu.«

Doba

a lidé

Úvod do parížského života.
!l'lau.rice

Donnay:

Duch ParUe.
Je známa odpoved podprefekta ze »Sveta nudy« dáme, tážící
se ho, jaký je duch v jeho departementu:
»Ml'tj departement
je úplne duchaprázdný.«
Možná že kdyby se dnes ptal nckdo
nejakého starého Parížana:
»Jaký J duch Paríže?« odpovedel
by: »Žádný, anebo skoro žádný«. Mýlil by se: pravda je, že
parížský esprit jako vše ostatne je ve stadiu až J'ovážlive rychlého vývoje. Prec1ne procento pra'vých Pal'ížanu, detí Paríže
stále upadá, zatím co obyvatelst'va neu tále pribývá.
Paríž
ovšem odjakživa lákala venkovany možnostmi požitku, svou povestí a skvelostí. Ale od té doby, co se nadobro odzvonilo odstredivým provinciálním snahám, od casu, co Napoleon 1. utužil
've Franc! až uprílišnenou centralisaci, hrnuli se venkovšl! stále
cetneji do Paríže, bud za lehcím živobytím, nebo za zbohatnutím, jiní zase, velcí ctižádostivci
s nadejí v úspech a vítezstvÍ.

*

*
*

Asi pred triceti lety vykreslil Franci" Chevassu, mladý spiso'vatel velké ucenosti, plné humoru a pikantní eklekticnosti, ve
své knize Par í ž a n é portréty nekolika osobností, tešících se
tehdy v rozlicných oborech zvucnému jménu nebo i proslulosti.
Jeho modely byli: Vietorien
Sardou, Alexandre Dnri1as syn,
Henri Meilhac, Camille Doucet, všichni ctyri z P<ljríže; ale
také Alphonse Daudet (z Nímes), Arsene Hous..saye (Bruyeres),
Paul Bourget (z Amiens), Maurice Barres (z C1armes), malír
Meissonnier
(z Lyonu), Constantin Coquelin (z Boulogne sm
mer).
N uže není pochyby, že dobre informOVaný essayista, který
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by chtel dnes pokracovati v galerii pocaté Francisem
Clevassu,
nespokoj i! by se pouze P<lirížany, jako jsou madame de Noailles, Abel Hermant, Forain, Henri de Rotschild, nýbrž uvedl by
také Raymonda Poincaré (z Bar-]e-Duc), Alfreda Capus (z Aix
ell Provence), Brianda (z
ant s), Herri de Régnier (z Honfleur). Gustava Quinsona (z Marsseille)
atd. atd.
Paríž není zemí, ale je 'výslednici, symbolem zeme, a duch
Pariže
je nejobsáhlejším
výrazem ducha Francie.
K temto
provinciálním
žívlum se však druží od n2kolika let a rok co
rok citelneJj i elementy cizí: Obe Ameriky vysílají silný kontingent návštevníku,
takže pod vlivem tolika príchozich z Bolivie,
Chili. Peru a Argentiny mnohé elegantní Parížanky
si porídily
okrove cihlovou ple(, a miliardari z New-Yorku,
Chicaga, San
Francisca a z jíných mest ~richázejí rozhazovat plnýma rukama do Paríže, tím spíšc, že získávají rozdílem valut~lrního kursu, a nechávají ve Francii se svýmí dolary také cosi ze svých
zpusobu myšlení a vubec ze své p ahy. Paríž se silne amerikanisuje. Prídejte
k tomu ješte 'váld:né zbohatlíky a velmože
obchodu a prumyslu
a vyplyne vám z toho spolecnost zvaná
parížskou, v níž plno rozmanit)'ch živlu Sel slucuje a rozkládá,
ztrácí se nebo se spolu svárí a v níž by se už marne pátralo
po tom cosi ciste místním,
co rozpoznával
ješi'i~; v 1". 1833
Michelet v kníze D uch
Par í ž e, totiž po »té staré míze
ducha meštkkého,
prllmerného, ani ne tak bystrého jako spíše
SOUdllého, kritického a posmevacného, který se vytvoril ze zdravého galského humoru a parlamentární
zatrpklosti mezi námestím
otre Dame a schodištcm Saínte-Chapelle«.
Znamená to snad, že Paríž nemá už svého vlastniho ducha?
Takováto spolecnost není obrazem Paríže. Chceme-Ii se dobrat
tohoto ducha, musíme se obrátit k stredním vrstvám, k lidu.
V techto vrstvách stejne jako v lidu PaU'ížan z Paríže je až
do druhého a t tetího kolena vždycky veliký oposicník, posmevácek a hotov ztrópit si ze všeho šašky. Ale toho posmevácství
ncní na závadu jeho citum: tvorí jim naopak jakousi roušku,
j<J.koby se za ne trochu ostýchal. Parížan
je nesmírne sentimentální, k\'etinkovite
nežn)~. Mimi Pinson vdechuje stále do
sebe u vytržení vlmi kyticky fialek za dva sou, (dnes ovšem
za dvacet) a delnice J enny zdob i jako dríve okna rerichou. V
proslulém románe lIci nám Parížany Xavier Saintíne dojemne
osud politického vezne, jehož žiYot se upíná k životu skromné
drobné bylinky Picciola, která vyrostla mezi dla7.bou jeho vezellského nádvorí. Jeto
za vlády tYI'ana, ale je to vecne táž
symbolická
po'"ídka o preJ1lnoha Parížanech,
uveznených
po
celý žívot v ponurých ctvrtích velkého mesta bez nduchu
a
slunce.
Parížan má ovšem rád svou ženu a ženy vllbec; má
smysl pro ženu, ale jdé mu pri tonl zpravidla o prostý cit;
zajímá se o hry lásky a( už zábavné nebo dojemné a je stejne
jako Parížan M oliere vždy na stmne zamilov;lIlých a pro ne.
A jako Molierovi je i jemu velmi protivná pedanterie,
nenávidí sektárství,
dogmatícnost,
fanatismus,
je dalek vší dedanosti a pokrytectví, a hlavne ubíhá na hony prcd každým nudným a. nevtipou. Je republikánem,
ale prijde-li návštevou nejaký král, preje si, aby byl prijat co nejlépe a pak je na nekolik hodin vetším royalistou, než všíchní poddaní toho krále.
Vidí také rád, má-Ii presídent republiky smysl pro okázalou
representaci a je hrd, když za velkých príležitostí hlava státu
dá zapráhnout parádní presidentský kocár.
.N ení ani snobem ani dandym, ponevadž i snobismus i dandyovství jsou importované
zboží; z téhož duvodu neví dobre
co je bluff, nevyzná se v trustech a neláká ho nic co je »kolossal«. ·Má pouze smysl, prostý zd'ravý smysl pro pravou míru.
tní liný, je dokonce mrštný a ciperný, ale jeho hybnost je
casto pro nic za nic; okukovat, potulovat se, bez cíle je mu rozkoší. Zná arci cenu penez, tech je potrebí nahore i dole; a tak
není hned reci, která by jako parížská skytala tolik názvu pro
ne: galette, pepetes, peze, fric, platre a nejnovejí Aubert;
a

26.

jak patmo, lidová hantýrka tvorí neúnavne, stejne jako u
Vil1ono'vých dob, stále nová malebná a zvucná slova. Ano,
je potrebí, bohužel ale Parížan obrací heslo: Time is m
Pro nej cas nejsou peníze, nýbrž' 1'>e n í zem u z na m en a
cas
k od:roch.ku
a zíiba.vq
po vlastní
chut
PlOto hledí zpravidla mít nejaký skromný obchod. ale VV
am brzy,
ani poz&.
povcsí
práci
na hrebík
a tr
klidne zbytek života dílem na venkove dílem ve mc,tc. Ne
Parížan horuje pro prírodu, a to tím více, cím více se mu Pa
mení na metropol kosmopolitickou,
vyssavacnou a prekne
LJhmem 'vzato pravý P:J.jrížan je veselý, spolecenský, ironíck
sentimentální,
snáše!ívý bez pokrytectví a bez cynismu, vž
hotov nadchnoutí se pro krá né dílo, pro krásný ohj~ , kPá
gesto, vznešenou vec a tento Parížan je zosohncním ducha P

i

vzhlede
ducha,
nemž Parížar/é
vždy sl' uplatiíuje
kI-iže,
tomu,
že vvšichni
dohromady duchaplnost,
maji více vtipu
n
Yoltaire. Vzpomínám si ke konci na príznacný cistc panžs
nápad.
V prvních záríjových dnech r. I914 prilétaly nad Paríž n
mecké »holubíce« Vždy k páté odpoledne, a I'arižané, mohli
krk vykroutít
jak napíate sledovali ndušné
manévry techt
mcmstrosních
letadel. Jednoho vecera se jedno nCJak dlou
zdrželo križováním
nad Cbamps Elysés, a tu nt'jaký kluk
který už mel hlad. vykU'ikl na nc: Shou už tu S\'ou bombu
aE mllžeme k veceri.« Ciste parížský vtip; vyšcl z lidu.
Duch Paríže synthesa oposicniclví, posl1lc\'úcství. vyzý
v3vosti, revolty; ale také duch analysy, moudrosti, odvúžnostl
obetavosti. V tragických chvílích zacátku války ,e to nejlé
ukázalo. Tehdy; když Paríž byla ohrožena, cítili st' ]'aríža
vážní, starostliví, ale neohrožení doma, mezí sebou spojeui bratrsky ve svaté jednote.

*

A. de MOlltgon:

PariUti

k.nihk.upcl.

P;rešla už doba, kdy pan IIandtaux, probíraje Sl' knihkupc
vou skrínkou na nábreží. prí šel na exemplár CaC'sarc)\-ých Pa
metí s vlastnon.(cními poznámkami Napoleona 1. Faktcm, kt r
konstatují
všichní milovníci knih, je, že na núbreží se dn
nenajde nic, a ac jsou stále í prostoduší, ktC'rí marí jeVle C
hledáním, aby zaplatili knihu dráže než v krúmc.
Milovník vzácných exempláru 'velicc zmolldrcl, vr;ltil se k
kdejším tradicím a do mody prišly zase schlhky u knih
jak bývaly v oblíbe za casll encyclopC'disltí. kdy kr
opravdovým líterárnÍm
salonem s tou prec111lbtí vuci
že se tu mluvilo od plíc a nehledanc.
Kde kdo zná firmu Champion.
jejiž ch"tmbyl aj
dostaveníckem
všech nesmrtelných,
a( už j ou mrt 1
ješte na živu. V pozadí krámu, v p,rístcnku, kde nebylo k h
pro spousty foliantu prijímal pan llonoré Champioll otec s
latou cepickou na hlave nejznalllC'nilcjší literární vehcillY, kt
pricházely k nemu na poradu V n" jakých choulostivých pn
dech. Mel však týž vlídný úsmcv pro mladé zacátecníky, vy
teprve z Archivárské a knihovnické školy (Ecole des Charte)
a kterí se mu sverovali se svýmí nac1~jl'mí a ohavami.
Je~ syn udržuje rodinou tradici, prijímá v témže pokojíku.
pouze trochu upraveném. Skoro všichni clenové Akademie js
jeho dobrí známí, Vetšinou pricházejí na cdé hodiny do jeho
knihkupectví;
on telefonoval panu dl' Nolhac, aby mu oznámil
jeho zvolení, Anatole France je z nejvcrncjších
prátel firmy;
pircházívá shánet knihy z lG. stol. a staré eksempláre Rabelaisa,
rovllež tak Lavedan, velký mílovník cl:1 z 18. století a malovar.ých kalendáru;
Frédéric l\Iasson hledá, toE ..e ví, vše, C
souvisí s císarstvím. Maurice Donnay pátrá po literárl1C historické literature a Brieux, který pracuj e o kuse I e R é gen t,
sbírá Vše, co se týká dejín regentství.
Maršálek Lyantey není zas tak jednostranný,
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že sestavuje znovu krásnou knihovnu svého zámku v Lotrinsku,
zpustošenou
emci.
Pan Barshou
je sberatelem
rukopisu
Victora Huga a krásných vydáni del romantiku.
Pan René
Boylesve horuje pro velká. liI1ydání klasikll: zamlouvá si vždy
všechna nejnovejší.
Za to arci pan Bédier, predseda Spolecnosti pro studium starých teksti'1 franco~lzských, se specialisuje
na rytírskou literaturu, chansons. de geste.
Jiné knihkupectví,
které je strediskem
bibliofili'l, je firma
K r a, kde však spolecnost je už pestrejší.
Sem zajde mimojdoucí dáma pro knihu 'vybranou ve výkladu na zdarbuh dle
titulu; patnáctiletá
dívenka, která si tak koupila S a t y r o v y
cio p i s y od Remy de Gourmont, vrací ji za pul hodiny, })POnevadž to není to, co myslela«.
Sem zajde biblioman, milovník
podivnÝch vzácností, hledaj ící na p,r. M o I i e r a od Boucher
z roku 1734, kyartové vydání, v jehož prvém nákladu na str.
360 VI. svazku slovo comtesse je 'vytíšteno s dvc'ma o namísté
se ,dvema s.
Príjde velmi bohatý sberatel, který se vyzn[\ ve všech vydáních, ale neprecetl jediné knihy.
Mihne se také zbohatlik,
ale ten kupuje jako dáma, žádaj ící knihu na základe titulu:
vstoupí, objedná, zaplatí a jde.
Jeden takový válecný bohfuc
prišel ke K r a koupit osm ctverecných
metrll knih; požádal
o první edice Anatole France, l\Iérimée, atd.
Stálo ho to malickost ctyricetosm tisíc franki'1 _ metr po šesti tisících.
Prohlásil, že to potrebuje pro zvané hosty, aby meli co císt pred
spaním.
Stastní hosté, byli-li stejne 'vzdelaní jako jejich hostitel, ani si neuvedomili, pri jak vzácných vydáních usínají.
I tu patrí k denním hosti'tm Anatole France stejný milovník
starých vecí a moderny;
Tristan Bernard, sber'atel všech edicí
P a v I a a V i r g i ni e; pan Maurice Magre sestavil si. pozoruhodnou knihovnu ze opisi't jednajících
o okultismu
a spiritismu.
U knihkupce Car t e ret se scházej í kupci nejnovejší
literatury.
V elegantni pisárne »za krámem« v jeho knihkupectví
scházívají se p. Béraldi, predseda spolecnosti Amis des Livres,
p. Borderel, p. Barthone,
zbude-li mu cllYilka volného casu,
a jinÍ.
Je ješte dosti jiných knihkupectví, v nichž se scházejí ucenci
a bibliofilové, ale tato tri jsou nejtypictejší.
Jsou to ciste pa,rižská zákoutí, o nichž ani mnoho Parížanu nevi, a v nichž se
udá za hodinu více vtipných nápadtl, než ve vetšinc saloni'1 Z.1celou generaci.

*

Maurice

Wolff:

Kl"Oužky umelcu na Montpal"nasse"
Nedávné sté výrocí M urgerovo obrátilo pozornost
na bohernu, která za jeho doby vzbudila znacný vzruch a za cenu
lIekolika del zVláštního rázu stala se osudnou mnoho originálním
a nadaným lidem, skoncivším v bídc a výstrednostech.
Murger,
který sám se dal trochu zlákat bohemským životem v dobách
svého težkého mládí, první predpovedel
konec bohemy spolu
s úpadkem romantismu,
z nchož vzešla jako cizopasná kvetina.
V cemž se také nemýlil; je tomu už hezky dlouho, co se
umclci' a spisovatelé prízpi'lsobili požadavki'uTI své doby, i když
si zvlášt nezakládaj í na ze'vncjšku a eleganci.
V dnešní dobe je
to také nejlepší zpi1sob udelat kariéru.
Ale pres to jsou v Parí7i, která chová v sobe tolik kontrastu, dve místa, dve památná
návrší, která se honosí tím, že byt snad v nich neožívala bohema sama, zachovala si aspon jej í smysl pro neodvislost a
nezištný zájem o umení, vlastnost, které dlužno si vážit ve
století, jehož králem je buh Mamon.
Má-Ii dnes Montmartre
S\"OU
I-epubliku verných, pestujících
tyto antické ctnosti, zaslouží si také Montparnasse,
méne známý
a proslulý, krátké
vzpomínky.
Nekolik umeleckÝch skupin se tu deJí o nepríliš
rozsáhlou oblast, jehož hranici s jedné strany tvorí nádraží
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l\f ontparnasse,
s druhé avenue de rObservatoire;
jej ich pusobišti a stredisky je nekolik skromných
a prostÝch kaváren,
z nichž každá má jiný ráz a proslulost.
Z nejstarších
techto kroužku byl, myslím, ten, který sídlil
po dlouhou dobu v kavárne Closerie des Lilas.
Na jeho do nedávna ješte tak povestných úterních zasedáních brávali kamarádskou úcast vybraní spisontelé
jako Paul Adam a J. H.
Hossy starší, stejnc jako literární veliciny, vdecící svou proslulost pouze uznávání svÝch prátel, jako Han Ryner, král
prosy a zvlášte Paul Fort, král básníku.
Ale odzvonilo-Ii už úterkltm kavúrny des Lila.';, vyvstala záhy
na obzor nová sdruženi.
u, družine založené básní-rkou
Pondclek patrí C h a mel e
tragického prízvuku, Suzannou Teissier, v kavárnicce, o níž by
ni dá udelat. Nekolik
si dríve nikdo netroufal pomyslit, co.se
1!aturalistických maleb, zavešených na holé, obílené zdi, a hlavne
nadšený zápal ;:akladatelcin a dobrá vi'ile jejich plátci dovedly
záhy prizpi'lsobit místnost novému úcelu a prilákati tam návštcvnÍky.
Nejvíce se tam ovšem. hemží básníky prišlými ze
všech konetl Paríže, ale hraj í se tam i drobné aktovky, dokonc
se zrídila tribuna pro' vzletné a barvité prednášky, a ponevadž
není mnoho místa, je casto tak nabito, že obecenstvo musí odcházet jako v diyadle, kde hraj i nejvitši saisonní noVinky.

°

11J
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Stejne plno mívá také "Boite a couleurs«, která zasedá v jiné
blízké kavárne každou stredu.
Kdyby i jméno'to
nehlásalo, poveclely by nám obrazy, dekorující zdi od stropu až do podlahy, dosti výmluvne, že jsme tu
v srdci mo'ntparnas.ského
m,t1írství nejrozman.itej,šich
,smij,'u,
sujetll i proveclení.
B o i t e a c o u I eur s je tedy predevším
strediskem výtvarn)'ch umclci'!, ale jeho znamenitý a di'lmyslný
tVltrCe, nacianý rytec H oury dokázal, že se neomezuj e pouze na
ne, nýbrž že se tam scházej í také 've znacném poctu básníci
a chansoniéri - všechna umení jsou si blízka - pravda? Ale
nezustává jen p.ri platonickém styku, nýbrž peStuje se príkladná
profesionelní
solidarita a prátelé casto se pokusí uvésti na své
vlastní útraty ve známost nadaného malí.re nebo literáta.
Nedávno byl na rade básník.
Když mu vytiskli knihu, zaplavili
celou ctvrt prospekty s autorovou podobiznou a kategorickým
prohlášením,
že si jeho dílo zasluhuje tohoto spolecného zakrocení. Dejme tomu, ale je to nespornc obdivuhodný projev
kamarádské
družnosti,
která se dovede obetovat druhému a
vlastním sebezaprením
mu umožní rozl
clo sveta.
Na jaké
hory a míle jsme tu daleko od jistých známých mravu literámích!
V jiné, lépe zarízené kavárne, jak to už tak úctyhodné jméno
vyžaduje,
se shromažcTuje r A q u a d é mi e.
Tu už je doI elekonce nutno b)'t clenem. chcete-Ii se úcastnit zasedání.
kejte se, pocet clenu není omezen na ctyricet, ale za to je povinností kandidátovou
vystavit
se útoku burleskní
prijímací
reci, na niž musí odpovledít, a jehož nejobvyklejším
shematem
je jeho patrná neschopnost dosáhnouti titulu akademika, o nejž
se ucházÍ.
Za touto ironickou maskou však shledáte, že Aquademie je z míry dobrá duše, která dovede diskretnc vypomoci
umelcum stíhaným nep.rízní šteste.ny, jimž poskytuje dlouhodobé pujcky.
Chystá vydání svého slovníku, "Z 1\1 o nt pa rn a s s u na M o n tma
r t r e«, kterÝ, docká-Ii se jednou
svého dokoncení, bude snuškou velmi pikantních postrehu. Dokonce nckdy usporádá banket pod patronací osob, které si brousí
zuby na opravdivou Akademii;
jednoho se zúcastnila Madame
Aurel, statecná bojovnice za právo žen zasedati pod kupolí Institutu.
Sobota patrí cenaclu ,,1e s U n set
I e s A u t r e S«, kterí
se také pristehovali
na Montparnasse
z námestí
St. Míchci,
kde prožili krásné casy v kavárne Sokil cI' 01', jak mi nedávno
vyprável jej ich zakladatel Cazals, jeden z nejstarších a nejvernejších prátel Verlainových.
Sdružení prijalo ostatne s'yuj ná-

,
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zev Les
U n set
I e s A u t r e s', titul jediné dramatické
práce vyšlé z Verlainova
pera, aby uctilo památku
velkého
básníka.
Chceme-li vystihnout ducha kroužku, musíme k Verlainovu jménu pripojit ješte jedna:
Jean Moréas, a tak tito
dva básníci, kterí nežili vždy v nejlepší shode, jsou sdruženi
aspoil v piétní pameti bývalých bojovníkll symbolických
šrutek
a plttek.
Skoro pri každém sobotním zasedání se vzpomíná
techto dvau drahých duší, a prichází'vaj í také _ vzácný ta požitekl starí prátelé literatury,
aby vypráveli
o dojmech
svého mládí a pokusili se prinésti neco z ovzduši dávno minulých vecírku, které porádala la Plume nebo z vune básnických
hostin v ulici de la Búcherie.
Nekdy sem také zajdou chansoniéri z bývalých tak: zvaných c a v e a u x,
literárních
to
spolecností, které byly velmi v oblibe asi predi petadvaceti
lety. NedáVno jsme tam slyšeli mohutného zpeváka Yahn Ni. bora zpívat z plna hrdla své námornické
písnicky a bratra
Trimouillat,
který tu svým tenkým, treslavým
hláskem Pl'Ozpevoval nekteré ze svých starých úspešných chansonlt
Vzpomnel jsem bývalých
»c a v e a u x«; tu je na míste,
abych v tomto letmém uácrtu umeleckého rozložení na Montpamassu upozornil' na poslední z nich. Není ostatne daleko od
památného návrší, ježto má své schllzky ve st,redu, jako Boíte
ú couleurs, ale v Café du Rocher, pobJíže križovatky u Odéonu.
Jeho osudy rí.dí dramatická
umelkyne
Mme H yrem a pan
A1canter de Brahm, druhdy \'elmi známý básník, povestný svými rýmy a ironickou vynalézavostí
a který je stále lepší než
tak mnohý z mladších
Schuzky tohoto kroužku. nesoucího jméno Ar t set
L e tt r e s, nepostrádaj í jisté slavnostnosti;
clenové výboru zasedají stranou na mekké pohovce a prednášej ící básníci, zpeváci
nebo hudebníci maj í opravdové jevište, zvýšené a velmi vhod. né k sehrání divadelních hrícek.
Ar t set
Let t r e s hostily u sebe pri oslavách Victora
Huga také republiku montmartreskou,
na caž se V montparnasských kruzích hledelo trochu nevrle; ty totiž se dívají namnaze na Montmartre
jako na moderní Babylon, žádostivý privábit do svých Boites protivného a hlaupéha p I a t í c í h a divúka, kdežto Montparn:lsse až dosud nepožaduje za chvíle príjemných a zajímavých
požitld1 niceho krome útraty v laciné
dobré kavárne a trocha potlesku, kterého posluch:lc nebo soudruzi v umení mohou jim snadno dopráti.

i
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Walter Elliot:
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Mluvící tisk.

Záz rak. radiotelefonie.
V praV(l uplynulém plll druhém roce byli jsme svedky vzniku a prvního vzrustu nového cinitele v dejinách lid tva, jejž
lze co do rozšírenosti, láce a prístupnosti
srovnati toliko s tiskatrským lise111. ] e to jeden z trí nebo ctyr cin tI naší doby,
jež v nás budí opravdu úchvatný dojem Renaissance. Jiné naše
V Ý k ony
jsou vetší, mnohem vcitšÍ.\ Ale rad i o tel e f on,
šírící svuj zpev širými pevninami,
znamená obrolzen;í velké
vedecké tradice, obrození Vedy s velkým »V)<, Pokroku s velkým »P«, záruky do budoucnosti,
pevné sebeduvery,
jež už
zanikla a stala se v naší generaci necím neobvyklým a vzácným.
V posledních letech zachvátila radiotelefonie
jako nic jiného
obraznost ohromných
prumyslových
mraveništ,
davCI, jimiž
jsou regulovány naše ži'voty, a tedy i naše myšlení. A postup
byl tak prudký, že bylo vytvoreno jellJ velmi málo filosofie, at
politické, af sociální, jež by tento zázrak vysvetlovala
nebo
vedla. Ba i historie tohoto zázraku, historie, datuj ící se od vcerejška, upadna v zapomenutí.

Pro naši generaci je duležito, aby si uvedomila, ze
lébky soustavy, jež nabude tak nesmírné dulcžito ti J
ský lis. Všimneme si také jaký je pomcr státu kradl
v Anglii: Potlacují
se anonce, stát vybírá rocní predp
\"ykanává trvalý dozor na autorství a pova:lll prísp'vkn,
jde o zprávy, hudbu, ci výchovu.
Myslím, že vznik státního orgánu, pllsobícího na ver j
ne-ní, vyžaduje více pozornosti než sc mu dostalo dosud.
témer náhO'dou, že takový orgán vznikl a že stát konecn
prvé má*) orgán, rovnající se pllsobi\'ostí novino\ému t
- moc to, jíž jest souzcno, aby se témcr automaticky 'vYVI
V protiváhu
k této strašlivé a neblahé instituci.
Dále je zajímavý fakt, že dosud jediná Anglie do pela k
muto rešení.
Ve Spojených státech se radiotclefonie POC&
dva roky pred jejím vznikem v Anglii. Provozuje sc tam v
gantických rozmerech. Ale nejeví se tam celkem ani snaha
vládní kontrole. Témer každý si muže zl-íditi vyilací sta
a pro stanici prij h11ací nellJÍ treba licence. V l":'anadc se z
licence pro stanice vysílací i prijímací, ale stanice jsou vesm
v rukou soukromých podnikatell!' Australská vláda zamýšlí aJ
kovati délku 'vln a zríditi licencní soustavu pro prijímací sta
nice; ale radiotelefonní
služba má býti zavedena na podkl
soutežném a soutežícím konccrnllm bude ponecháno na
ahy si zvolily ten druh služby, od nehož ocekávají nejY
predplatitelu
(Práva soutežících firem hocllají tam zajistiti t
že se rllzne prijímací
aparáty uciní schopnými
zachycoya
jenom vlny urcité délky.)
Obr, jenž je dosud dítetem, rozpma již své mohutné údy. V
Velké Britanii bylo vydáno :lsi tri ctvrti milionll licencí na
stanice prijímací
a normální možné posluchacstvo dostoupilo
poctu témer T\rí m.ilionu lidí. ProcentO' prírustku prevýšilo veškero ocekávání. Ješte loni v srpnu nepocítala Komise pro radiotelefonii pro kanec roku 1924 s 'vetším pravdi-podobným
poctem. licencí než pul milionu. Pred rokem vít~1 Rev, Dr. Flerning NoVÝ rok z 2 LO (Londýnská stanice), maje posluchacstvem asi 50.000 lidí. O rok pozdeji, V touž hodinu, vzrostlo
jeho pos.}uchacstvo 11:1dva milion)'. Letos v dubnu poslouchalo
královu rec, jíž zahajoval výstavu ve Wembley, vclení dll tojn:ku vojenským oddílum a zpC'v detí, prednášejících písne, 'víc
než šest milio'l1ll lidí. Tomuto modnímu zájmu slouží tisk,
ctyri mesícllíky a šest týdeníku, jež mají dnes týdenní cirkulaci
pul milionu výtisku. Velká Britanie má devet stanic, Belgie dve
Holal1ldsko sedm, Dánsko jednu, Nemecko tri. Ceskoslovensko
dve, Švýcarsko dve, Španelsko dve, Italie jednu, Australíe cly
Nový Zéland tri. Pet další~h anglických stanic se práve
lcuje plymouthská,
edinburská, Iiverpoo! ká, rawdonská
hul1ská.
Tato data se scvrkají pred výVojem ve Spojených státech
Tam je pres 600 stanic, ackoli nekteré jsou zavreny pro nedostatek p;redplatitclu. Podle odhadu je tam tri miliony prijímadch stanic, posluchacstva na deset milionll, 25.000 obchodníku
radiQtelefonními potrebami v malém, 3.000 výrobcu a 37 periodických listu. V roce 1923 vydalo americké publikum asi petatricet milionu liber šterlinku na potreby pro radiotelefonii _
COž se rovná asi sume, již letos vybrala Velká Britanie na daních k splacení amerického dluhu.
Tyto americké stanice jsou v nej ruzncjších rukách. Šedesát
je jich rízeno výchovnými ústavy, zejména universitami; sedmnáct náboženskými
organisacemi. Všudyprítomný Ford má své
ctyri stanice, j<IJk ani není potrebí se zminovati: dve v svém
domovském
mestJel Dearbornu.
A Me Adoo zamýšlel, dríve
než ho odnesla petrolejová
zátopa, zríditi svou soukromou stanici, z níž by vedl svou kampan a promlouval trikráte denne
k celé Americe.
(Aristoteles,
*) V Anglii.

definuj e v své Politice

ideál státu, praví:
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canu by melo býti jen tolik, aby byli s to slyšeti rozkazy jediného generála nebo prohlášení jedinéha hlasatele.« Z té príciny
kritisuje Platona, který 'v Zákonech ciní ideálem státu 5040 svoCI I';),
b~dných rodin.)
Ale v dubnu slyšelo cele souostroví britské a všechna anglická prel\dner1á mesta skutecný zvuk hlasu svéha krále na vlastní uši, jako kdyz prítel poslouchá prítele.
Radiotelef~hie
je nad to úžasne laciná. Prijímací stanice, pastacující pra i každéha na vzdálenost dvaceti nebo triceti mil od
stanice vysílací, stoj í necelou libru šterlinkll. A' saupravu lze
snadnp vyrobiti
doma, témer zadarmo;
nevyžaduje
žádných
bó.terií ani udržovacích
nákladu a vyplácí se znamenite od trí
odpoledne do jedenácti v noci. Úhmné vydání stanice, 'vysil aj ící
denne program z 2 LO, cinní rac n e I penny na I abyvatele
z celkového poctu obyvatelstva
v akcním radiu téta stanice!
Jeto
už dnes lacine:j ši než kupovati si denne pennyový casopis a l~siluje se "ážne, aby poplatky byly vllbec zrušeny.
N ákla·d na vysílací stanici ciní toliko asi 7000 liber šterlinku.
240.000 liber
šterlinku
umožní
brit:>ké spolecnosti
uspokajiti
celou
Britanit
a platiti
sedm a pul procenta.
Duchod ciní však již 350.000 liber a Spolecnost
má úspary na ruzná vydání, na príklad na proj ektavanou chelmsfordskou vysokoproudnou
stanici. Sro1vnejme S tím ohromné sumy
investavané
v nedávno vzniklé tislwvé kancerny neba náklad,
jthož vyžaduje zalažení londýnskéha deníku na Fleet Streetu.
Pusobivost
této protiváhy tisku je macne zvyšavána tím, že
její radius není jenom radiem mohutných plic z jednoho velikého centra. Každý program lze pos,lati kamkoli a tam znovu
reprodukovati.
Newcastleský
program, jehaž si /žádají v údolí
Clydeském, pošIe se po dráte db- Londýna a adtamtud do Glasgawa. Tam se zase 'vysílá tamejšímu
posluchacstvu.
Tak lze
pasloucha1t{ rec o rybá;rské industrii, pronášenou v Londýne, záraven v Plymauthu
a v Aberdeenu, zatím CO' napríc její -dráhy
uhelná ablast waleská, durhamská
a lanarkshirská
pO'slouchaj í
Franka
Hodgesa
neba statistiku
o pohybu lodního nákladu
v Jižní Americe.
Možnosti selektivního
vysíl'ání jsou nekonecné. N,ení techlllické prekážky, pro níž by asoba se souktomau vysílací soupravou nemohla zavolati telefonní centrálu a spojiti se s' kterýmkoli jejím predplatitelem.
A také s lodmi _. s ladmi! Predstavme .si novou hruzu, a níž bude abahacen život pOllitikuv, až
na neho budou zvoniti jeho volici po' cdou dobu pla'vby!

*

Úkolem tohota devateronásabného
Stentora je dnes paskytopovaze techto služ~b lze pravati hudbu, zprávy a výchovu.
zatím ríci jenom ta, že jejich duchovní úraven neuniká kritice.
Ale srovnejte je s úrovní populárního tisku! Rozbar ctyr pragramu ze dne 12. brezna ukazuje, že z dvanácti hodin hudby
byla pet hodin hudby klassické. Dalo by se, myslím, právem
tvrditi, že 50 procent hudby je hudba klassická - pri nejmenším šestina celého programu
jiné 'výpocty uvádejí tretinu.
Obycejl)Ý výtisk kteréhokoli
z našich vecerníku
má dvanáct
stránek. P1redstavíte-li si, že tento a kažM jiný vecerník podává
vecer ca vecer na trech svých stránkách výnatky z Shakespeara,
Mi1tona, Keatse nebo Chaucera, uciníte si jakousi predstavu
o úrovni techto
i onech výkonu.
Pet hadin klassické hudby!
Proc tenta myšlenkový
vzlet? Musí se hráti hudba vysoká,
protaže na celém S:vete není dosti hudby prostrední.
Petasedmdesát procent klassické hudby, jíž lze reprodukovati,
bylo již
prehráno za tcch osmnáct mesícu. Ale klass:ická hu.dba jest jediná hudba, jež obstají; proto se bude hráti znavu a znovu.
I8ké pri výchove detí se dospívá neuveritelne rychlým tempem k n~vému vývojovému
stadiu, o nemž svedcí mimo jiné
tato zpráva:
V Londýne se sešel Národní výbor, aby pohovorilo
instrukcich pro Bntskou rad;otelefooickou
spalecnost, jimiž by se mel
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ríditi vý'vaj radi-otelefc'nie se zretelem ke škole. Clenové Výboru
prijali zprávy, jež jsou výtežkem šetrení konaných v ruzn.ých
cástech zeme, ve školách obemých i stredních. Na podklade
techto zpráv bylo usneseno, aby se co nejdríve uskutecnilo
šest pokusných
výchovných' kursu
radiotelefonních
ze všech
britských broadcastingovÝch
stanic. Tyto kursy budou pravdepodobne záležeti v p.rednáškách a tématech hudebních, v recitacích ze Shakespeara, ve 'výkladech z ved prirodních, ~Ti všeobecných dej in a ze zkušeností cestovate1'ských. Prednášeti budou nejlepší odborníci,
jež bude lze získati. Po ,skoncených
prednáškách
bude každá z prislouchaj ících škol vyzvána, aby
paslal<t zprávu. Ve schuzi Výboru byla hlášeno, že mnohé školy
již kupuj í nebo si konstruuj í prij íma·cí aparáty. Na podporu
vývoje bezdrátavé
telefonie k úcelum výchovným tvorí se ve
všech broadcastingových
strediscích
výchovné výbory.
Velká Britanie má asi sedm milionu žáku. Zde se uskutecnuje sen francouzského
ministra vyucování, že v daný den a
v danou chvíli bude moci ,ríci, že se týž fakt z rímských dejin
podává každému diteti týmž. zpllsabem.

*

Odpovednost, již na sebe bére stát 've vlelci radiofonie, zahrnuje v sobe avšem také príslušnou kantrolu. Je zakázáno užívatí
této mohutné mašin.erie k ú}:elúm politickÝm nebo polemickým.
Censura je prisná a úplná. Kda chce mluviti ze stanice, pošle
napred svuj rukopis. Ten se prohlédne, vrátí a za vysílání se
s ním rec stále srovnává. Stací v kterémkoli
okamžiku, aby
kontrolující
úrednik hnul prstem _ a mikrofon je vypjat. Nezbytnost
osvoboditi
myšlenku
od! príliš príkrého
používání
techto zásad jest predmeltem úvah odpovedných úradu. Mel by
býti pOrrízen seznam jmen, jejichž úsudku, zdravému rozu,mu
a vysokému úrednímu postaveni by se sverilo všeobecné rozhadování. Netreba ovšem zduraznovati,
že by se pri porizování takových seznamu musilo postupovati s nejVyšší taktností.
Tech devet dnešních, ctrnáct zítrejšich
stanic stojí v jedné
rade s devíti nejvetšími
žurnály zeme .-: s devíti nejvetšimi
školami zeme!. Devet reditelu techto stanic je devet mužu, kterí
spolecne vládnou v Britanii vetší kulturní mocí než kterákoli
jiná skupina podobných clenll. Predstavte
si, jaké by zpllsobilo
vzrušení, kdyby se pajednou ohlásila, že nekdo zakládá skupinu
ctrnácti velkých žumálú neba ctrnácti velkých škol. A to se
deje - pred našima qcima.
Vláda nad centrální stanicí bude pro my·
kový život národa tím, cím jest pra jeho finance vláda na.cI menou - a penezokazu nebude jiste méne. Radiotelefonní
soustava se Istane
odvolacím dvorem a korrektivem
p.ríliš jednostrannéha
tlaku,
jimž nekdy pusobí velké novinové koncerny. Odtud bude možná
pllsobiti proti arganisovanému
mlcení techto koncernu.
Radioteldonní
soustava je kO'rrektivem ješte po jiné zajímavé a dosud nepovšimnuté
stránce. Hlas je nej osob nej ši ze
všech lidských prostredku dorozumívacích.
Každý broadcastingový )cláne!?« je sám sebou podepsaným clánkem a proslovy
radiatelefonní,
treba se s pocátku zdály neosobními, maj í svuj
velmi výrazný podpis, srovnáváme-li
je s anonymitou denního
tisku. Informace a kritika budou tudíž musit býti presné, nýbrž
bude se za ne musit i ruciti.
Všechny problémy, SIOuvisící s tímto predmetem, musí se rešiti pres noc, odpoledne. Napríklad!
právo autorské - problém, který trápí národní
i mezinárodní
státníky a právníky
po sta let.
Všechna to bylo predvídánO' již pred petadvaceti lety H. G.
'\\'ellsem v jeho knize »Až spác procitne«. Ale on byl tehdy
pred námi o 2'30 let. Jak jsme se mu priblížili ani ne za tricet!
Jak bude pusobiti radiotelefonie na svetové vztahy? Dosud se
nedospelo k žádným mezinárodním
úmluvám. Vec se dosud
zkaumá.
VŠimneme si však techto bodu.
Novi vynález 'nevyžaduje k svému pochopení vubec žádnéha predbežného cviku.
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rusobenÍ tiskarského lisu na nás nebO' na naše deti lze prosbe •• balševici dosud úplne ignorovali možnosti radiotelefoni
novy brožury
jsou dastatci;:,ne padvratné. Predstavte
a dokonale zameziti tím, že nás nebudou ucit císti. A prejímaní
Leninovy reci šírené do všech predmestí Evropy každý
názoru druhých národll závisí na prekladech. Bezdrátová
tepresne o 7. hadine.
kgrafie je vyloucena z široké verejnasti
a ucinena neosobní
Tyto 8tránky jsou plodem dopoledního nákupu
na tr I
Morseo"ými znackami. Jedním z nejzajímavejších
rysu noVéNových idejí, kde se zbaží poskytuje zdarma a kde jedi •
ho vynálezu je jeho prímé pllsobení. Tento vynález je dále naobmezením je velikost kaše. Ctenári necht si z mého koše
prosto mezinárodní, nebo, chcete,li nedbá územních hranic. Éter
berou absah a usparádají
si jej v jakaukoli farmu. Já j cm
prostoru je dokonale všudy prítomný a že jej nelze obmeziti ncuvedl fakta a myšlenky, aloe zdržel jsem se pi'ísnc od jakých
jakou zdí, vidno z toho, že lidský hlas pronikne na jeho kríkoli komentáJrll. Problémy ncbyly dasud ani urciti': definovány;
dlech kolmou skalau ztloušti ctvrt míle a že jej lze stejne slyjejich rešení bude vyžadavati dcsítiletí .Ale bylo o nich receno
šeti v hlubinách uhelné šachty jako na palube lodi na širém
dost i, aby se ukázala', že stoj í za nejpecli\cjší
studium argaoccán~. Prijímac
je t prenosný, laciný a témcr neznicitelnÝ.
nisátarských
duchu nejen britské ríše, n.\brž všeho z;lpadního
Konecnc pristupuje
jako nový cinitel simultánnost
cinitel
sveta.
snad úplnc nový sám o sobe, ale nový, a ta merou neobycejnou,
se zretelem k mase lidstva podléhající
jehO' pllsobení.

i

.Dotkncme se predevším tohoto pasledního cinitele. Neche je
vliv tiskarskéhO' ]isu jakkali veliký, byl v minulosti padraben
jistým fysickým obmezením
a okalnost, že londýnské žurnály
pri<:házej í na venek až odpoledne, ponechává venkovu jakési
zbytky klidu. Nous
allans
changer
tout
cela.
Vstupní
rec pres. Coolidge ke kongresu
bylo slyšeti nikoli za chvíli,
nýbrž s a u c a sn e na brezích Atlantiku
a Paci fiku. Slova
cloveka mluvícího v Aberdeenu
dastihnou
Christianie
dríve
l1éŽ dospela na konec sálu, kde mluvcí
stoji. A od' jihozápadního ostrahu Anglie 017. k nejsevernejšímu
jejimu výbežku lrídí si
. nyni lidé hadinky podle skutecného bití o.rloje na budo've kmdýnského parlamentu, tak nepatrný je interval, jehož je treba
k probchnuti techto velk);ch vzditlenasti. Tak byla osoba mluvící v Pillsburgu slyšena opaoYlle a v též e vterine v Londýne.
A londýnská zpráva byla zachycena až u Kapského mysu a
v Kalkute. Již letas lze kázati tatéž evangelium nebo, mluviti
. touž lež hlasem, pronikajícím
v jednom a témž akamžiku nejen
ke breh lIm Tichého oceánu, uýbrž soucasne p;res aceán Atlantický a Indický.
V
merice se konaly pakusy zda by nebylo lze použíti kabelu k vysílání radiotelcfanních
depeší.
Kdyby bylo mažno
použíti oceánských kabelu tímto zpllsobem, byl by do týdne
rozrešen problém mluviti po celé zemekouli. Králl!'v byla by
lze slyšeti ve všech vctších mestech ríše soucasne. Každý státní
tajemník by mohl s kresla v své úr-adovl1la mluviti do kteréhakali místa v ríši. Veru, není to fantasie, pomyslíme-li
si, že
zahranicní, osadni a jiná ministerstva,
majíci na starosti veci
mimo hranice králavství,
hO'Vorí vdcer co vecer s kteroukoli
cástí daminií a ~ecech spolecného zájmu,
ení technické P1rekážky, pro níž by se nemohla konati každého 'yecera schuze
parlamentu Britské Afriky v úradovnc osadního padtajemníka
ve Whitehallu .
Úcinek této strašlivé katastrofy
na atrescné nervy paválecnéha sveta je látka 'vhodná
spíše pro nekterého
z vctších
praroku židovských než pro príležitostného
pisatele.
Mluvící' tiskarský lis je ideální zbraní propagandy - simuÍtánní a tajnou patud, že úrady nemohou vypátrati, kdO' v jejich
oblasti zprávu prijimá, a neumlCitelnou. Nese v nejvyšší míre
pecet osobnosti mluvcíhO'. Dosah problému
pochopíte, predsta'víte-Ii si, jak ve dnech pred válkou nemectí úredníci pabíhají
po ulicích metských a snaží se zjistiti,
zda mají abyvatelé
své J).rijímace narízeny na délku vlny 4000 - co>ž jest velká
ylastenecká rec císare Viléma v Postupimi - ci o dva závity
dále na délku 2600, což znamená skandální a padvratnou
rec
Paula Déroulcda z Paríže. Opravdu u prelidn.ených a podezrívavých státu, jakými jsau na príklad státy balkánské,
není
težko si predstaviti vZl1ik mezinárodní
zápletky, nebo dokance
vpád na cizí území, na príl<1'adi proto, že Belehrad zpazoraval
na bulharském
programu
pro príští týdel1l p,rednášku nekterého ucenéhO' profesora o vskutku bulharském
charakteru
Alexandra VelkéhO' Macedonského.
A konecne si 'všimneme, že
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Dr. Ladúlav
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a InstItuce
bytové.

techto dnech byly rekapitulovány
v}'sledky 1>ytového zákona z r. 1921, respektive státní podpory hytového ruchu.
Byla uvádena císla zrÍzen}'ch hytel, a
shrnuto, že zákon odpomohl asi 20'%, nouzi 1>ytové.
Jest priznati, že t. zv. ruchový zákon vykonal mnoho
dobrého - více, než se dalo cekati pri jeho kvapnlm
zpracování
a uzákonení;
b:l že udelal méne škod, než
kolik hrozily nekteré jeho povážlivé paragrafy.
Stát
vydal na podporu stavebního
ruchu na 31J:l miliardy;
a dnes stojíme pred otázkou: co dále?
Pri zpracovávání
zákona 1>ylo zrejme úmyslem a
presvedcením,
že státní
podpora
stavebního
rucllll
bude prechodným
opatrením do té doby, než soukromý
ruch stavební se bude moci rozvinouti;
preclpoklúdall)
se, že se tak stane ve dvou ci trech letech. Predpoklad
tento zklamal: stavba je stále tak drahft, jako pred tremi lety, cinže v nov:)'ch domech prevúžné vetšine ohyvatelstva nedostupné,
a srovnání techto cinžÍ s cinž<'lni
ve star:)Tch domech - i po jich 40%, zvýšení - ~t;'t1e
príliš do ocí a do kapsy bijící. Nelze vtlhec cekati, že
by stavební
ruch na podkladc soukromého
jJ<Jdnikúní
rozvinul se tak, aby jednak vyrovnal staré nedostatky
bytLl, jednak vyrovnal nutný normální každorocní prírltstek.
Je to totiž tak: v každém vetším mcste postavil se
rocne urcitý pocet domLI na vyrovnání hežné potrehy
bytové.
V Praze obnášel tento normální
prÍrllstek
rocne asi 4% poctu stávajících domlt. Od roku 19I4 do
r. 1924 - tedy po 10 let - se stavelo tak málo, že tento
rocní prírltstek
cinil místo 4% nejv~'še 1% rocne, cili
schází 30'% domlt. Toto minus bylo vyrovnáno,
jak
se praví, státní podporou bytovou o 200/0 cili petinu;
schází tedy dostaveti
24% domlt, cili v Praze
asi
2500 domll cinžovních, jež by daly scházejících
asi
18-20.000 bytlt. Toto minus povleceme dále s sebou:
krom toho potrebujeme
postaviti rocne další 4%, cili
asi 400-600 velk:)Tch cinžovních domlt.
Nouze bytová polevila sice, ale pouze u tcch vrstev
obyvatelstva,
které mely dostatek rozhledu, inteligence,
kuráže, sdružovací
schopnosti,
penez a i prízne a pomoci smerodatných
cinitelL!. Podnikl jsem tn práci, že
jsem si jednak zjednal pomerne presný prehled o usídlení obyvatelstva
v Praze dle povolání, jednak jsem
dal bytové pomery ve všech obcích Velké Prahy prozkoumati
okresními
lékari; materiál takto sebran:)' je
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težká a smutná ~etba. CelkovÝ dojem je ten, že bytovou otázku nelze u nás rešiti schematicky a pocetne,
cili pouze kvantitativne, n)'brž že je to jedna z hlavních
otázek, jež je treba rešiti i s hledisek sociálních a sociálne-hygienick)'ch. Snad to není prílišnou chybou, že
si predstavuji toto rešení jako pomoc tem nejslabším
sociálne, o které v této dobe, plné hesel 'O sociální spravedlnosti, je postaráno daleko hlire, než pred válkou.
Chudí lidé, a prevážnou vetšinou hlavne delnictvo nižších kategorií, bydlí dnes v Praze hrozne bídne, hlire
než [Ji-ed ruchov)'m zákonem. V nejhorších derách,
podzemních sklepeních, b5'val)-ch skladištích, kulnách,
sklepích, chlívech a stájích bydlí lidé po 6-16 v jediné
místnosti;
kde jaká hlídacská bouda, polozrícená
chatrc, budky v)'bercích, vše je obydleno a preplneno;
zdravotne závadné byty, hlavne souterrainy, jež jsme
IOletou prací steží vycistili, jsou vesmes obydleny a
prelidneny; lidé zacínají si sami staveti z prken a odpadku stavebních boudy, v nichž prebývají i s detmi:
u bud tech není vody, ovšem ani kanalisace, casto ani
záchodu: a vypudit se z nich nedají, ac v zime nutne
budou mrznout.
N a radnici byla dobrá vltle, pomoci; vyžádali si tento
materiáL Ale ukázal'O se, že prípadll t. zv. nejhorší bídy bytové je tolik, že nad touto spoustou stojíme bezradni.
Tvrdím, že zákon byt'Ový, který zcela správne chtel
prísne omeziti príspevek státní na m a I é byty, svému
úkolu v tomto ohledu nedostál; ba že postupem jeho
provádení nastávalo stále se stupnující 'Obcházení zákona a jeho zneužívání ve prospech vrstev, které se
stavhou vlastního bytu nel) domku, eventuelne vily,
mohly pockati. Melo-Ii by se malým lidem pomoci
k malým bytllm, pak by se musilo postupovati docela jinak. Mel by býti porízen co nejpresnejší seznam a sounis h tLI prelidnen)'ch, k ob)'vání nezpllsobil)'ch a zdravotne závadn}"ch. Pak by mel stát ci obce s podporou
státu postaviti potrebný pocet domu s malými byty;
lidem z by tli preplnen)'ch a závadných by tyto byty dle
poradí mely býti prikazovány, a jejich preplnené brlohy
by nesmely znova býti 'Obsazovány, nýbrž rušeny a jich
zabydlení zamezeno. Jen takovéto rešení otázky bytové
hy bylo dllstojné doby a státu, vytknuvších za cíl sociální spravedlnost, která prece mela by zacínati u tech,
kterým scházejí i základní podmínky této sociální spravedlnosti_ Má-li se ve státní podpore stavebního ruchu
pokracovati, pak jediné tento smer omluví a odllvodní
ohromná vydání, státu tím vznikající;
pokracování
v praxi posledního r'Oku je z vetšiny plýtváním drahocennými státními prostredky.
Ale pomoc státu a podpora stavebního ruchu nemela
by se omeziti pouze na podporu penežní. Jinde tomu
rozumeli dukladneji. V Nemecku vedla snaha po zlevnení stavby ku nejrllznejším vynálezum a pokus li
které skutecne znacne pomohly. Predevším dá se ušetriti na nákladu za projekt a plány stavební tím, že se
domky neb domy s mal)'mi byty typisují, vypracuje se
dobr)' projekt, jenž se opakuje; podporu dostanou pouze stavby dle tohoto typu, plány c10stane stavebník hotové za nepatrn)' peníz. Mnoho se ušetrí pak i jednotnou mírou oken, dverí, kování, kamen, instalacního
zarízení; organisuje se seriová v)Toba techto stanc1ardisovaných soucástí, jež je zlevní až o 50'%,. Dále dá
se ušetriti mnoho tím, že se umožní malému cloveku,
aby si domek - aspon v hrubých cástech vystavel sám.
Byly porádány celé kursy, jak vystaveti zdi ze škváry,
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popela, z hlíny; domky takové, v~.lice ~evné, vypa~a~í
po omítnutí v)·borne, nepromrzaJI a JSou trvanltve.
U nás našly by se i domácí vzory: videl jsem na Slovensku, jak Slováci urobí si sami za pomoci sousedu
chalupu z kostry drevené, z málocenn)Th slabších kmenl't neb vetví sroubené, jež pak oplácají hlínou, a opatrí
šindelovou neb doškovou strechou: ríkali mi, že taková
chalupa, jejíž plochu se síní, chodbou a c~lévem jsem
pocítal na 80 m2 i více, je stojí hotová aSI 20:00? K.
V poslední dobe však v Nemecku ovládl amencky system stavby z hotov)-ch cementových desek se standardisovanou v)-robou remeslných soucástek; domek takový postaví se v nekolika dnech, a jeho cena obnáší
asi tretinu domku stejného typu a velikosti, u nás postavené!~o.
Všecky tyto veci jsou u nás neznámy. Stavíme stále
težkopádne a príliš draho. Když je nouze tak veliká a
pomoc tak naléhavá, mel'O by krom poskytnutí penežní
podpory býti hlavní starostí, aby stavba se zlevnila co
nejvíce; a tolik je jisto, že by využitím cizích zkušeností i domácích VZOrll dala se stavba zlevniti na polovici i tretinu dnešní ceny, cili že by se -'dalo za stejné
peníze postaviti dvakráte ci trikráte tolik by tlI.
Další otázka, již nutne treba rešiti a posuzovati, je
otázka typu bydlení. Byl jsem pred válkou tuh}"m zastancem domku jednorodinného,
volne stojícího. Dle
zkušeností posledních let jsem dnes toho presvedcení,
že je nejvyšší cas, abychom stavby tohoto typu, tak jak
se dnes prov.ádeií, co nejvíce omezili. Jednak jsou
pozemky stavební príliš malé; volne stojící domek z,>·
bére skoro polovici pozemku, ze zbylé plochy nikdy ,nemuže býti zahrada - nevejde se tam ani jediný košatý
strom; vznikají necisté, neupravené dvorky. Estetický
dojem kolonií techto domkLl je zpravidla zoufalý. Ale
nejhorší je, že tímto zpusobem tavení, príliš sevšeobecnel}'-m a státní subvencí podporovaným, rozširuje
se mesto nadmerne co do plochy, a naprosto nelze opatriti tyto kolonie nejnutnejšími hygienickými opatreními: vodovodem, kanalisací, elektrinou; a nelze zmoci
ani k'Omunikace potrebné, ani dopravu malodrahami a
tramwayí. Vznikají malé skupiny, po 10-30 domcích,
dle toho, jak které družstvo si kdesi v polích vybralo
pozemek, se žumpami, zamorujícímlplldu
svými prepady a studnemi, beroucími vodu z této zamorované
pl'tdy. Stavíme tu kolonie pro tyfus, assanacní objekty
pro budoucnost.
Primlouvám se proto za dva jiné typy: predne domky jednorodinné sdružené, asi po 10, v souvislé rade,
s dlouh)'mi úzkými zahradními parcelami (t. zv. rucní~óvé parcely). Nezaberou tolik místa, a sousedící spolu
dlouhé úzké zahrady utvorí souvislou zelenou plochu
opravdových zahrad. Je to 'Ostatne náš domácí typ,
skoro ve všech ceských a moravských menších mestech
prevládající.
Druhý pak typ je typ cinžovních domLl
nejvýše 2patrov)'ch v blocích otevrených, se zahradami
v prostred bloku. Tento typ považuji za hlavní typ
budoucnosti; bylo ho poprvé použito pri vyložené
práve regulaci V ršovic státn í regulacní komisí. U nás
je nejvetší potreba by tLI o dvou místnostech - pokoji
s kuchyní. Pro takov)-to byt nehodí se domek jednorodinn)'; nelze také staveti cinžovní domy pouze z takovýchto by tli; ale vhodnou kombinací s byty o trech
a ctyrech místnostech docílili bychom pri typu otevrených Mokl cinžovních domll nejúspornejšího a hygienicky naprosto nezávadného zastavení.
Jest pamatovati i na tu okolnost, že soukromú pod-
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nikavost jakživa se vyhýbala stavbe dOmtl s malými
byty.
v tom prípade, že nastanou takové okolnosti,
že soukromá podnikavost rozvine ruch stavební, nebude
pouzi o malé byty odpomoženo, protože podnikatelé
se temto bytum vyhýbají. Jsou pro ne nevýhodny ne financne: malí lidé platí za své malé byty pomerne
daleko více, než ostatní za byty vetší a velké. Ale správa domu se ztežuje, vybírání cinže je obtížnejší, a lidé
ti nicí byt a dtlm daleko rychleji, než partaje »vetŠí«.
A prece je naprosto nutno, prinutiti podnikatele, aby
v každém domc postavili jisté procento malých a nejmenších bytu, ponevadž je to príkazem naprosté so-·
ciální nutnosti a spravedlnosti.
Státní podpora, uložená do hrozných prístaveb pátých a šestých pater
v Praze, bez prinucení ku zrízení nejmenších bytu, nebyla dobre uložena.
Konecne jedna dtlležitá vec: když se postaví domy
s t. zv. malými byty za státní podporu, má se také dohlédnouti, jak to dopadá s jich obýváním. Cili, nezbytnou soucástí rádné reformy bytové je dobre organisovaný bytový dozor. To, co se deje s mnoha byty a domy, postavenými za státní peníze, jakmile komise kolaudacní opustí dum, jak se byty obydlí, jak rodina se
tísní v kuchyni a pronajme pokoje za lichvárské peníze
podnájemníktlm, jak se v souterrainech a na ptldách po
odchodu kollaudacní komise zrizují dodatecné pokoje
a kuchyne a draho pronajímají - vše to nebylo v intencích ruchového zákona, tím méne je v intencích
rádné bytové politiky. Bez zarízení bytového dozoru
dle známého vzoru hessenského nelze si další podporu
ruchu stavebního mysleti, nemá-li se celá pomoc v nouzi bytové zvrhnouti v pravý opak toho, 00 bylo zamýšleno.
Jsem celkem toho presvedcení, že se prodloužení
zákona ruchového a dalším obetem státu na podporách
stavebních naprosto nemužeme vyhnouti. Nouze bytová je posud príliš veliká, príliš naléhavá, a pomery
stavební príliš nepríznivé, než aby mohl stát tak duležité sociální opatrení pustiti se zretele a péce. Lid proste byl by dohánen k zoufalství, a ~kody ze stupnované
bídy bytové byly by vetší, než náklad na podpory stavební. Ale prodloužení zákona ruchového v dnešní
forme by mnoho nepomohlo; zákon ten potrebuje úplného prepracování, a provádcní podpory stavebního
ruchu musí postaveno býti na daleko širší basi, než je
pouhá podpora penežní.

I

Fra/lta

Koconrek:

Studenti a studentky, jaci vlastne jsou.
VI.
A nyní, pro potechu srdcí, se obratme k dívkám.
Nebot s t ude n t k y veš
k o 1 e jsou hodnejší, milejší, nebo aspon snesitelnejší. Jsou p0ddajnejším materiálem. Jaká slast, býti profesorem na dívcím ústave!
Pedagogické nebe!
Uvidíme. V každém prípade se tak zdá. Nekteré
závažné dodatky by mohli už pri tomto povšechném
úvode podati profesori na dív~ích ústavech, snad by
vychrlili i nekteré korektury, borící idylu dívcího školství. Zdarilý obraz by poskytly samy studentky, kdyby
chtely i verejnosti sdeliti ruzné skutecnosti tak bez
obalu a názorne, jak to delají zcela beznárocne a bez
tendence za vetrem v soukromí.
Predem si rekneme jen to, že nerovnováha mezi studenty a studentkami v tomto bode je nodezrelá. Pro-
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stredí, t. j. strední škola, je dokonale stejné. Musí tedy
být rozdílný materiál. Není však do té míry, jak by se
zdálo. Studentky se projev'l1jÍJ po, svém, v žensk)'ch
modifikacích téhož základu, jako u studentu .. Dívcí
variace na totéž thema, ve vetšine pripadtl ovšem.
Vždyt jsou jiste také naprosté odlišnosti, naprostá ruznorodost látky a naprosto originální temata.

*

'

Kdybych byl dívkou, mel bych o studentkách práve tolik materiálu, jako o studentech. Mel bych zásobu žensky cítených postrehtl, a tímto zázracným prevtelením
bych mohl patrne ukázat mnohé paralely zjevtl, jichž
jsme si všimli u studentu jako žáktl. Myslím však, že
muj materiál ke skizze postací.
Bývají-li studenti v It111Udomácností dL!vodem každodenních zoufalství pro své leže mí zacházení s casem,
vyznamenávají se studentky vlastností opacnou: Vstávají témer zároven s první elektrikou a rozrušují rodinn)' klid, hlavne rozmyslný spánek bratr tI-studentu.
Je tu ovšem neco na víc: Cesání, zvýšená péce o cistotu a krásu, nutnost vetší úpravnosti a svedomité
shromáždení všeho školního náciní, jež ostatne mají
studentky pripraveno vecer daleko casteji, než studenti.
Ti se mnohdy spokojí filmovou rychlostí a náznakovostí; pocínaje mytím. Opozdilé studentky jsou tedy
vzácnejší, ba daleko vzácnejší, než opozdení studenti.
Také chození za šlwlu praktikují studentky v daleko menší míre.Výkon na pr. 200 zameškaných hodin
za pololetí (jako se stává u hochu), je u dívek vyloucen.

*

Je-li kardinálním rysem ženské bytosti t o u h a o ddat i s e, být i úro d n Ý m mat e r i á lem nekoho silného a v sladké trýzni premožení prijímat za
své »tabu« vítezovo, projevovati nejvypjatejší aktivitu
naprostou passivitou a býti pri tom v plné síle, plyne z toho nesmírne mnoho pro školu. Skutecným pedagogum
t. j. nekolika procentum profesortl, je tímto momentem
dán ideální materiál a predpoklad k zdárné práci. (Studenti nejsou snad méne ideálním materiálem, ale 1:un
je težisko v necem jiném.) Pro školu je u dívek dána
jaksi už kolébkou záruka mnohých školsk}"'ch cností,
doporucovaných prolongovane pro život vubec a obcanský zvlášte. Myslím, že z této determinanty se dá
u studentek lecos vysvetlit, snad to nejhlavnejší. Což
nejsou v prímé souvislosti s ní: poslušnost, svedomitost, pilnost, presnost, poddajnost? Touha po autorite,
vedení, železné ruce, touha obdivovati? Vdecnost,
srdecnost, uprímnost, hluboká víra, doslovné, vážné
pojímání všeho? Zodpovednost, vernost, stálost? Pravovernou oficielnost, loyalnost, nesamostatnost,
odvislost atd.?
Studenti našli ve škole nejen druhý domov, ale lepší
domov, a jak jsme videli, dobre se v nem zaríClili. Také
jsme usoudili, že by rodice patrne nemile prekvapilo,
kdyby chteli plne pochopit, jak si tento druhý domov
jejich synové upravili, a proc jim vyhovuje. Roz v afné
stanovisko urcitých studentsk5'ch vrstev vystihuje V)'rok studenta: »Strední škola mi dala volnost, mohl
jsem delat, co se mi líbilo. Nejenom vinou systému, ale
i zásluhou liberálních profesoru.«

*

U studentek je ponekud jinak, pres to, že silná
vrstva dívek má doma život více než kasárnický, což
vyplývá z jistého rozšíreného názoru rodic LI na výchovu dcerušek. Ve vší roztomilosti, láskyplnosti a
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moudrasti domova jsou podrobeny dresure, jež vypadá
nekdy skvele a zdá se vésti k nejlepším výsledkum.
Má starobylou tradici 'q j<t!bohatýrské doufat, že se jí
rodice v príštích stoletích ve vetším merítku vzdají.
Milá dcerka smí delat jen bohulibé veci, a ozve-li se
v ní touha po zmene, klepnou ji pres prsty, což se delá
(se vší dobrodušností!) tak dlouho, ac se o zmenu ani
nepokouší. Pak se budto trápí, nebo na domácí rád nejak vyzraje: pomuže si lstí a lží.
Tato vrstva je príznacná pro dívky, nebot doma
»u hochu« se více rádo verí v samostatnast, a »rádne«
vychovaných mužských tvorLI je velmi málo - klukovská vitalita daleko snadneji prorazí skleník rodinných zvyklostí. Takové dívky najdau ve škole zmenu,
obcerstvení a valnou chvíli pro to, co je jim doma zakázána. To je prirozena. Ale prekvapí, že ani tyto trpitelky si ze školy neuciní druhý domov ve smyslu
hochu.

*

Zdá se, ž.e dívky nemají smyslu pro onu bahatou
stupnici možností. Škola vetšinou jakaby byla pokra. cováním
svedomitého
damova.
V y u C o v á n í se
úcastní dívky daleko poctiveji, než hoši. Jestliže studenti venují doma velmi málo casu š k 001 n í p r ípr a v e, studentky vetšinou vykazují opak. Uciti se
nekalik hodin denne (a casto do noci) je normál, nesmíte se dát plést jejich recí, nebot jsou aspon potud
dcerami strední školy, že se s:vau svedomitostí
nechlubí. Tajnýd1 clrícek je mnohem víc, než tajných
drícu. Je vubec charakteristické,
že odbývat ucení co
nejvíc, po prípade jím opovrhovat, je abecne považaváno mezi studenty a studentkami za ctnast, a že se
vyžaduje aspon v ústním podání.
O pretežování žactva se mnoho píše v úvahách o reforme strední školy. Studentum se mnoha z techto
hlubokomyslných a humanitních
úvah zdá naivností
a zbytecnau starostí, která se jich nemuže týkat. Je
jim proto lhostejné, dojde-li snad jednou doopravdy
k refarme. Studentky však pretežováním trpí. Má-li
být hotovo všechno na druhý den, studentka se ucí.
Obrací pri tom sice oci ke krásnému dni za akny, po
prípade vzdychá, ale pracuje. Marne protestují rodice,
marne vyhrožují odnetím svetelného zdroje.
Mladík, který prijde s rozmilými úmysly za studentkou, muže následkem této školské houževnatosti
skoncit docela jinde, než bylo jeho úmyslem: studentka
mu po jisté chvíli vtiskne do ruky péro nebo tužku
s usmívavou žádostí, jíž nemožno odeprít: »Prosím
vás, pomozte mi s· komposicí!«
Nebo: »Nevyhledal
byste mi slovícka? Nepreložil byste mi to, abych aspon
vedela, co tam je, máme toho tolik na zítrek!« atd.
Reknete, je možno, aby tohle provedl student dívce?
Jamais! Nebo dovedete si predstavit, že by septimán
rekl sekstánce: »Milá Máií.o, zítra s tebou na Zbraslav
nemohu jet, protože v pondelí je zkoušení z matematiky.« Vylouceno. Ale sekstánky tak zahovorí k ohromen~'m milovníkum casto. »V tom je metafysika!«
mL1žehloubati dotycn)r opuštený v nedelní prázdni.
To není bez následku pro ráz dívcího vyucování.
Pracne vyvážen~'ch vedomostí se musí prece využít.
zde je rozdíl. Studentky neznají duležité pravidlo,
k nemuž studenti dospeli nezávisle na Taylorovi: pri
nejmenším vynaložení energie dosáhnouti nejvyššího
efektu. V tomto ohledu jsou studentky staromodní.
Jejich úspechy ve škole bývají krute z,as]o.uženy, studenti by rekli: »Pyrrhovo vítezství.« Kdyby se tolik
ucili studenti, byl by jejich prospech dalekosáhle lepší,
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než prospech jejich kolegyn. Studenti totiž dovedo~~
ekonomicky zacházet se svou »hrivnou« a rozhodne JI
nezakopají. Ani drobecek nezapadne bez rádného vycucání smerem k zdárnosti zkoušky. Každý detail se
rozvážne rozprostre, nadnese, prikomponují se místa,
jež volají a pomstu svou nicotností, ale není možno
proti nim neco delat.
Že je na dívcích ústavech br aj g I, je faktum u nežného pohlaví neuveritelné. Nez~ámejší j~, ~e v tom~o
bode prekonávají studentky muze. Dovolavam se S}~dectví listonošu nebo inspektoru, zkrátka osob, navstevujících nestranne dívcí i chlapecké ,strední ~koly. P!-O~
fesori v této prícine nemohou nalezt dost! utrhacne
slovo na vystižení pánu studentL1, ale k~~~y šli nekd~
rozšírit sv LIjobzor do takového lycea, vrat!~1 by se, mezI
své sverence se zážitkem chaosu a s tajnou laskou
k brajglu mužskému.
,
Snad bychom se pri vysvetlavání tohoto ukazl~ 9bešli i bez obvyklé pomluvy o cipernosti a výkoIT?-osh ze~:
ského jazyka. Zajímavý rozdíl: Studentky JSou. tot~
tvorové daleko více založení družne, než student!. Pn
prestávkách se to jeví rtutovým r~,tm~m: Stt.ld;ntky se
navštevují z patra do patra, padaJI SI do obJe~I, tonou
v nárucích, tisknou se, líbají, hrejive si sd~luJí pokracování dojmu, jež prerušily ~ž ~red hod111;)ll anebo
vcera. Mají v evidenci záleŽltast! polyfon11lho stylu,
z nichž nekteré se trvale vinou, jiné se objeví chvilkave.
Jetu, pr~)ll~ení zbožl~~;a!~lek, spejících n::~~d~žitelne
za svym Idealem z vyssI tndy. Ceka se a pllJlma korespondence a vubec nejaké pr;kvapyení.,
.
y, y .
Celé ovzduší dívcích styku v prestavce 1 ve tnde Je
jiné. Mezi st~denty x:ení na p~.. možné? aby, se, poráda~;
zcela vážné urady, Jakou kytICI koupIt tnd11lmu. V)let je u dívek událostí. Jedná-li se o usporádání školní
akademie znamená to široké a dukladné prípravy, radu
bezvýzna~l11ých schLlzek, na nichž je prirozene »úcas5
každé clenky výboru bezpodmínecne nutna«. A coz
teprve, je-li takový podnik porád~n spolecne ~ nekt~rým jinošským ústavem! Student! ovsem take podlehají tomuto hrackárství, ale rozdíl je ten, že studen \:y
se dívají na každý krok úplne vážnc, že berou apr~voove své funkce, a beda tomu, kdo by se a takovych
schuzkách na akademii ponekud zdrave a rovne vytu se objevuje rys artodoxnosti dívcí, kte~ý
jádril!
by stál za analysu. Není ta jednoduché a našly by se
i prvky nechvalitebné.
Studentky jsou ve vystupování okázalejší, snaydi teatrálnejší, se vším nadelají hodne rámusu. Je vsak obdivu hodno, že i pri nejvášnivejším obírání se vecí nebývají nekdy studentky ani trochu vnitrne súcastneny.

I
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Z pražského dívcího ústavu:
V p r i m e a s e k u n d e byly jsme vhodný materiál pro všeliké loyální uvítání »vzácn)'ch« návštev,
z nichž »arciknežna Anastazie« byla nejvzácnejší. a
byly jsme schopny ve své detské naivite spravedlive
odríkat všechna nemecká naucená ríkání pocínaje curiculum vitae a konce »Gott erha1te« ... Chodilo se do
ústavní kaple na krátké vzdechy, aby to príští hodinu
dobre dopa'd'lo, a páterovi Z. se horlive ríkala »r~1kulíbám«, pratože rozdával »Stolverky«. Profesory Jsme
poslouchaly jako radice. V tercii pri hodinách ceštiny
konána recnická cvicení, obsahující nekde opsanou kritiku a výpocet del jednotlivých spisovatelL!. Divadlo
se zacíná považovat za víc, než zábavu. Chodí se nej-
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méne na všecka studentská predstavení, která je dovoleno navštevovati bez reditelského svolení. Ostatní
chodí jen s tímto svolením a v pruvodu rodic{L 13io
prísne zakázáno a zákaz dodržován ... Profesori, tehdy
všichni muži, zacínají podléhat kritice. Pro nekteré
vzniká intensivní obliba u trídy, pro každého je nejaká
ta osobní obliba (zbožnování). Kolegyne se zacínají
parádit. Vznikají mezi nimi prátelství i neprátelství až
na krev. Válka zacíná menit sociální rozvrstvení, projevované prozatím vnejškove (šaty. presnídávky, prázdniny, atd.).
V k v a l' t e se zacmají jednotit silná individua a ty
dívky. jež se silnÝmi zdály. Nekolik utvorí první kroužek v klase. Po dlouh)Tch úradách a zamítáních zvolen
název »Eso«, protože bylo osm clenu. a pr'Otože to
znelo vyzývave. (Pred tím navrhovány:
»Spolek zanedban)'ch žen«, »Silná osma«, »Rodina Svilláckova«,
atd. Poslední nápad mel své reeln í oprávnení, nebot
celé »Es{)« zakoupilo ze spolecn)'ch financí tehdy do
mody pricházejícího »šilhounka« (panenku),
zvolily
jsme jeho matku a otce a celé príbuzenstvo, a poimenovaly jsme je s.tarozákonne: Abraham, Rebeka, hák,
Sára, atd., Šilhounkovi se ríkalo »sví11ácek« ... Pllsobnost »Esa« se z pocátku omezovala jen na pobavení
trídy. Nekteré pocínají psát deníky, v níchž se ostre
kritisuje. Jeden takový byl zabaven profesorem a vznikají deníkové aféry, vysl)'chání: co jsme za spolek, máme-li stanovy, atd. Mnoho hrllzy poušteno, skoncilo to
otcovsk5'mi radami našeho trídního. Trída zacíná reagovat, tvorí se druhý kroužek: »Republika«. Zacíná
tím, co »Eso« 'Opouští a bohužel v tom setrvává. V znikají nábehy k filosofick)'m debatám. Mnoho kolegY11
zacíná chápat, nekteré se aktivne úcastní debat, zvlášte
šlo-li o náboženské tema, která pro nás byla akutní.
(Prostredí silne klerikální.) Negovány 'Odv~lžne dogmatické posvátnosti
rímsko-katolického
katechismu,
spíše z revolucnosti než z prem)'šlivosti ... Dia navštevována slabe a bez v5'ber~ . . . ekteré už zacaly chodit do tanecních a tím vnesen nový zájem: hoši. Nekolik zamilování - »SVLljideál« má každá. Plove se a
bruslí. Družina pí. Biliánové získává obliby, jsou navštevována její rekreacní nedelní dopoledne: Cítí se
potreba spolecenského styku.
V k v i n t e mn'Oho nového. Význacný prvek: trí da
si zacíná uvedomovat a dusledne provádet heslo solidarity. »Eso« a »Republika« zacínají spoleene pusobit
pri zevních projevech trídy. I ostatní jedinci v)'znacnejší mimo oba kroužky, chápou solidaritu.
Indiferentní je pouze 10 procent trídy ... V profesorstvu
velké zmeny (válka). Prichází první profesorka, která
si nedovedla získat oblibu - pomer k ní byl prekvapujícne studený. Zacínají vyucovati také jeptišky! Nejprve na nižších trídách, pozdeji i u nás jedna: dejepis.
Veliký odpor ve tríde. Slíbily jsme si 'passivní resistenci, ale nedodržujeme, ponevadž sestra M. byla lidská a dobrá a 'Objektivní aSP0l1 potud, že se snažila
prednášet podle knihy. Prichflzí nejlepší profesor, kterého jsem kdy poznala: dr. F. Získává sympatie trídy
a vzniká úzké prátelství mezi ním a »Esem«. Seznamuje nás s poklady literatury mimo osnovu, na pr. taková »Chanson de Roland« vzbuzuje nadšení...
Revolucnost a nacionalism spl)'vá, obojí se projevuje poprve navenek 1. máje 1918 ... Pro ten delány velké
prípravy ... Pro nás zacínal tím, že jsme v 6 hodin
ráno položily na Petríne u Máchy kytici s pentlemi
v národních barvách, a pak jsme stávkovaly, celá kvinta, korporativne.
Následovaly výslechy za deserci na
J. máje, hr'Ozeno »consiliem abeundi«, dopadlo to však
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celkem smírne. »Eso« prohlášeno za vudce trídy a za
rebely. Slíbeny jeho clenLlm na konci školního nku
zákonné mravy, ale nedošlo k tomu. Zákonky dostaly
nekteré kolegyne z »Republiky« za skutecné klukoviny
a to vzbudilo rozpor. Vymyšlena báchorka o jakémsi
konfidentství, které prý vyšlo z rad »Esa«, ideální solidarita trídy rozbita a poslední den školy vznesena na
»Eso« obžaloba, na kterou odpovedelo »Eso« (až na
dve clenky) okamžit)'m požádáním o propouštecí vysvedcení a vystoupením z ústavu ... Tím roztríštena
trída. (Pozdeji se ukázalo, že z nejvetších odpllrcll se
pozdeji stali i príznivci, címž zaražen vzestup i tak
slibné trídy.)
V s e k ste ... následkem prestoupení na jin)' ústav
jsme byly nuceny venovati se více studiu. Prostredí
nebylo tak jednotné, jako drívejší a mnohé. zac jsme
se na starém ústave rvaly, bylo zde samozrejmé, což
bylo dáno hlavne jinou správou ústavu. (Neklerikální.) ... Prevrat prožila každá z nás sama, nebylo tu
kolektivní hnutí ... Samospráva ... vypadala zpocátku
slibne ...
Septima
a 'Oktáva:
odliv vnejší cinnosti .. ,
Dochází se k individuálním rešením ... Diferenciace
individualit privozena je také z velké míry tím, že
mnohé zacaly rešit sVllj erotick)' vztah, což je velmi
závažný moment v dívcím svete. Po maturite se rozcházíme obvyklým abituri~ntským
vecírkem, klidne,
usmírene a srdecne. Vetšina studuje filosofii, 2 medicinu, 2 práva.«

Listárna
z politického slovníku: liisterie Kramárovská. infekcní
choroba hromadná,
pllsobící zejména
na zrak, který slábne,
v n~kterých prípadech
nebezpecnC. »Zeitschríft
flir das Studium der politischen Krankheiten«
u'vádí nckolik prípadu, kdy
lidé, postižení touto chorobou, dOlllnívalí se, že Kramár je nejvctší osobností tohoto století.
Smrtelné zakoncel1l této choroby nebylo dosud pozorováno,
Obvyklé príznaky této choroby
jsou obnovování »Národní demokracie«, sklon k fetíšismu, máv;,ní rukama, bourlivý, neutuchaj ící potlesk a 'volání »Nazdar<<.
Pr\'otnÍ
stadium této choroby vyznacuje se nápadným poklesem pacientovy
schopnosti
pro vnímání
logických duvodu.
V nckterých prípadech
upadá chorý do mystického vytržení;
v takových chvílích je nebezpd~no ho vyrušovat, v každém
prípade nic platno.
Podle dosavadních výzkumu se zdá, že jest
to nemoc, která navštcvuje zejména kruhy zámožncjší, a zdá se,
že má jakousi souvislost s tucnou stravOu. Je pozoruhodno, že
lidé vzdelanejší
jsou proti této nemoci immunnÍ,
Nápadné
príznaky této nemoci lze p"knc studo\'ati v referátu » árodnÍ
demokracie« o schuzi dra Kramáre v Plzni, kde se praví: ».. Na
verej né schihi v Mešfanské besede usporádány
dru. Kramárovy nevýlíciteblé ovace . , . Pal] d'r. Mandl, ujav se predsednictví schuze, pravil: Rád bych nalezl ono milé slovo, kterým
bych vyjádril svou radost z toho, že mezi nás zavítal dr. Kramár. A ještc více rád bych nalezl ono slovo, radostí, že mezi
mís zavítal se svoj í 'vážcnou ch0'tí ...
Dval~r'át nasadil život za
svou vlast, .. Vítám dra. Kramáer a jeho chot, která je skutecne andelskou bytostí . '.
Po reci dra. Kramáre predseda
dr. Mandl projevuje dru. Kramárovi vdecnost za jeho prekrásnou [rec ...
a jest pres\'cdcen, že rec dra. Kramáre bude pr0'
každého evangeliem.
Dále dr. Mandl podekoval za Kramárovu
zmínku o státních zamestnancích
a staropensistech a se zvláštní
vdccnostÍ vzpomenul jeho projevu o cinnosti dra. Lukavského,
pri cemž prohlásil, že tato pochvala je pro všechny prítomné
opravdovou
radostí.
Dru. LLUkavskému blahopreje, že se mu
tímto zplIsobem dostalo tak vynikajícího
uznání.

