Ptitomnost.;
V PRAZE 22. ríjna 1925.

Doba
Jaroslav

a lidé

Kolman-Cassins:

Nekolik pražských soudcu.
III.
Oba predešlé portréty dostaly rámec v podobe krátké
predmluvy;vyberme si neco vhodného pro obraz muže,
terý zavešujeme do naší galerie soudcu jako tretí.
Nemyslím,že by jeho rysy ztratily na výraznosti bez
tohotoúvodu. Jeho zdravá mužnost poutala by i tak
()kodiváka. Ale zachtelo se nám býti duslednými.
Vhoclnou predmluvou k tretímu pražskému soudci
mohlaby býti krátká úvaha o akustice a její duležitoti v soudnictví nebo neco takového. Nekolik slov úvodemo tom, že hlas soudcuv má býti dobre slyšen v dobe, kdy je modou naslouchati Carcove »Parte« a tle.kati jejím lidským citum. Nejaká obecná poznámka
o vhodnosti dobré akustiky u SOUc1Ll,
kde mluví žaloba,
když divadla, biografy a literatura
mají tolik prostred·ku, aby co nejzretelneji
vynikly polehcující okolnosti
obžalovaných. Strucný výklad o tom, že je tím více na
Ístesoudce se zdrav}Tmi, silnými plícemi, cím více obhájcuex oHo mají provinilci.
Nekolik slov k chvále
íly a Zdraví,
které jsou oporami státní autority.
lašlo by se toho dosti, co by bylo dobré pro zarámování našeho obrazu. Ale tyto obecné narážky zatím
tací. Obraz sám má dosti života, aby mluvil za sebe.
Jak bylo receno, má kmen soudcovského statutu
u zemského trestního soudu V' Praze dva Soucky, po
kterýchsjíždí nuž nepravosti a zlocinu. Predešle byla
reco Eduardovi. Ale rekneme-li Eduard, musíme ríci
také Dobromil. To je totiž krestní jméno druhého
vrchníhorady Soucka a jak je videti, je to krestní jméno, které by mu mohli vši-chni dobrí soudci závidet.
e to vlastne jakj'Tsi strucný program, jejž mu na krtu
rivesili k jeho jménu pro pout životem - pro pout
obrého soudce. Bylo to jaksi první soudcovské jmeování,které ho postihlo. Jmenuje se tedy od té chvíle
Dobromil

Soucek

kdyby se jmenoval Dobromil Suk, bylo by to ješte
rípadnejší jméno. Jméno Soucek je jediné zdrobnení
na jeho robustní bytosti. Postavou silák, hlas barytona
Metropolitan Housu, cerný vlas, cerné oci a cerný
lár, splývající s jeho mohutných ramen jako ríza
" rodeje. Je to dobrý carodej, který dobré odmenuje
zlé tresce a pri tom rád nekdy nažene ubohému
rtelníku tak trochu hruzy, než ho propustí ze svého
zakletého zámku
nescetnými komnatami na rohu
Spálenéa Karlova námestí.
Provinilec na lavici obžalovanýchcasto cítí, že by nebylo radno nechat dojít
tomu, aby tomuto carodeji praskla poslední obruc
trpelivosti.To v jeho krásném sytém barytonu je chvíi slyšet takové nejaké zlovestné zahrímání, že obžaovaný nervosne poposedne na své lavici. Je to zvlá"tní: každá senátní sín, v které soudí pan vrchní rada
obromil Soucek, má dobrou akustiku.
'SI

cíSLO

4T.

I velký porotní sál, kde se tríští hlasy v tak bezbarvý chaos, že to obecenstvu znechutí i vraždu z vilnosti, zvucí pri porotách, jimž predsedá vrchní rada
Dobromil Soucek, jako bayreutské divadlo. Není to
hrdelní fortissimo vrchního rady Stanislava Boucka,
je to silný prsní hlas, který si sám vytycuje meze, ponevadž plná funkce tohoto orgánu mohla by míti nepredvídané následky jako katastrofy.
A dobrý soudce nesmí nikdy vstoupiti na sopecnou pudu Nepredvídatelna. To je cesta vášne a zlocinu, nikoli spravedlnosti.
A tak vrchní rada Dobromil Soucek stuplíuje sílu
svého barytonu jen až k jisté hranici. Je-li obžalovaný
drzý' tak, že spravedlivý hnev soudcuv prekrocí tuto
mez (jsout soudcové také lidmi, nejen zlocinci, a dlužno je posuzovati s humanitního stanoviska) spadne jeho baryton s vrcholného bodu v klidné moderato, jen
melodie vety stoupá hrozive od zacátku do konce v znepokojujícím crescendu:
- »Poslouchejte, obžalovaný, nedelejte hlouposti práve pred chvílí už jeden
takový dostal disciplinárku.«
Je to efektní prechod, který naplní otrlé srdce hríšníkovo úžasem a tajemnou bázní, jaká prepadá vojsko
pred dobre mas kovaným neprítelem. Nebezpecí hrozí,
ale lze mu vzdorovat; nejistota sklicuje. Je to tiše a
mírne receno, ale tak nejak srozumitelne a naléhave
a temné oci v snedé široké tvári tak výmluvne blýsknou na pana Zelenku u dverí, že obžalovaný si uvedomí soudcovskou autoritu lépe, než kdyby tento baryton na nej padl celou váhou svého fondu a srazil
ho s lavice. Neco podobného asi pocitoval onen nenapravitelne proradný ceský zeman, když stál pred soudem Táboru, o nemž Palacký s takovou klasickou hospodárností praví: A Zižka domluviv mu, palcátem ho
zabil. Každá senátní sín, kde zasedá vrchní rada DolJromil Soucek, má dobrou akustiku, jak bylo už receno.
Naši soudcove mají vetšinou dobrý, houževnatý koi:en jako lidé generace, která si prinesla ješte do mest
okyslicenou krev selských" sJ'nku.
V ražedné ovzduší
senátních síní, naplnených od rána do vecera vydj"chaným vzduchem a výpary lidí, potících se strachem
nebo studem, a rozparených diváku ve svých zimnících a s mokrými deštníky mezi koleny, kterí prišli »na
skok« a zustávají tu celé hodiny, zevlujke na divadlo
svetské odplaty, odsoudilo by bez milosti k smrti soudce, který by nemel v žilách takovou nádrž zdraví. h'áve takový puch byl v lesních slujích, kde naši predkové
v prevlecnících ze zubrích koží sledovali lícení pravekého senátu, opírajíce se o stehenní kost cerného
medveda nebo ovívajíce své rozpálené tváre lopatkou
skalního lva. l~ímské právo zmenilo trvale mnoho recí
v pravekém soudnictví k jeho prospechu, ale hygien inické' pomery jsou celkem stále tytéž.
Koren vrchního rady Dobromila Soucka je ješte
zcela sveží. A když prijede ješte k tomu ze své dovolené, kterou ztrávil v nejak)'ch ceských lesích, tu
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Prftomnost
zpívají jako barytonový

Ano, vrchní rada Dobromil Soucek miluj.e dobro,
o tom není pochyby, ale nekdy jakoby se zdálo, že
trošku - víte, jen docela trošinku - pocituje i sympatie k jistým druhum zla. Ne ovšem pro zlo samo,
ale jako by byl zvedav, kam až ten chlapík dojde a co
všecko ta cerná dušicka má za lubem.
Je také podmracený, ale chmury na jeho hezky moc1elovaném cele nejsou bolestné jako u vrchního rady
Eduarda Soucka, kterého trápí tolik nehodné lidské
deti. Tyto mraky jsou jen jako stín silného košatého
stromu. Dívá se z tohoto stínu na chybující lidicky a
má všechen klid k svému pozorování.
A jsme-li silni
jako košatý strom a máme-li klidnou vyhlídku z bez:
pecného stínu, jsme také svedomitými pozorovatel~
všeho, co se v kraji kolem deje. A jsme zvedavi a rádi
bychom videli více, at už to je co je. Zmocnuje se nás
zájem, kterému se ríká ve škole domácí píle a který ze
všech povolání a remesel delá tak trochu umení. Je to
rozkošná oživovatelka vší Ilidské !Cinnosti i takové,
které se ríká úmorná - touha videti.
Vrchní rada Dobromil Soucek je soudce svedomitý.
Vynáší rozsudek, jak mu velí jeho zamestnání delati
soud. Ale vedle soudu tvorí si i úsudek, pro který nejsou paragrafy - pro domo sua. To je taková domácí
píle svedomitého soudce. Zlocin je ohavná vec, ale materiál je to sympatický, když má clovek dosti silné
ruce, aby jej mohl zpracovati po své vuli.
Snad se bude zdáti nekomu slovo mat e r i á 1 príliš
silným výrazem pro mravní bídu. Jaký pak je to materiál, ten neštastný cLovícek na lavici obžalovaných?
Zbloudilá duše boží je to, at Petr nebo Pavel. Ach,
ano, kdybychom její viny mohli souditi, zbavené všech
svetských prívesku v nejakém chrámu uprostred chó1'Uspravedlivých chválících Boha, jejichž hymnus stoupá k nebesum a unáší duši hríšníkovu s dosahu dábla
a jeho pokušení v sladkou, osamelou zahradu pokání.
Ale takový Petr - rekneme Sucha z Viktorky na Žižkove, abychom nechodili da),eko pro konkrétní prípad
- nikdy neprijde sám k zemskému' trestnímu soudu
(a není vznešenejších chrámu pokání v Praze pro tento druh hríšníku), tím méne s chórem sprav'edlivých.
Prijde-li s nekým, nemusíte býti Lómbrosy, abyste poznali originelní typ, k nemuž patrí tito prátelé, kterí
obsadí lavice pro obecenstvo.
Nemusí te znáti lebecní
index, stací zcela dobre jejich charakteris.tická cepice,
abyste se znepokojili nad nebezpecným nepomerei11
mezi touto vetšinou na strane zlocinu a mezi hrstkou
ve službách spravedlnosti, která drží v zajetí jejich
druha. A obrátíte-li zrak od této pochybné existence
k stolu soudního tribunálu, na nemž jsou vyloženy
1'Ltzné paklíce, .revolvery, vrtáky na nedobytné pokladny, hasáky a jak se jmenují všechny ty pracovní pomLlCky, jež tvorL»nádoQ.í~<~Ql;>žalovanéhoa s jichž užíváním jsou tito diváci tak obeznámeni, ž,e by každý
z nich mohl býti od hodiny soudním znalcem, uvedomíte SL teprve jasne co to znamená, má-li právo, které
je nekdy pocetne v menšine, na své strane silného muže, jakým je vrchní rada Dobromil Soucek. V této
spolecnosti muž, který miluje dobro, musí také vypa-,
dat tak, aby i obecenstvu bylo zrejmo, že si to muže
dovolit. Je to snad stanovisko - abychom tak rekli
- sportovní, ale každému ovzduší a každému shromáždení lidí vtiskuje ráz vetšina. A muži z žižkovské
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Viktorky, kterí mají zaJem na osudu Petra Suchy a
jeho »nádobí«, milují sport vedle nekterých horších
vecí.
V takových prípadech, kdy na lavici ohžalovaných
a na lavici pro obecenstvo sedí približne stejný materiál, stává se, že i svedkové nevybocuji príliš ze slohu
sclidárního celku a snaží se svými výpovedmi menšinu
spravedlnosti zavésti na scestí a isolovat úplne.
- »Kde pak, pane rado« - ríkají tito svedkové a jejich souhlasné lži vyvolávají 'srdecnou veselost v obecenstvu, rozjarenérp nadejí, že se Petr Sucha, který
sedí náhodou dnes na jiné lavici, ze vš,eho štastne
»vyseká« - »kde pak, pane rado, u nás na Žižkove je
to docela jinak. Tadyhle je Viktorka a tadyhle
Tu soudcovský baryton, který hrmel již jako bubny
v plném proudu bitvy, aby prehlušil ten hlucný zájem
pochybné verejnosti
tam vzadu, poklesne v náhlé
p i a n o a praví se záludnou vecností, vzbuzující neurcité obavy:
- )}J á vím, já jsem byl také u žižkovského soudu,
já znám dobre Žižkov a nekolik svedku jsem tam dal
také zavrít.«
Je ku podivu, jak vecná poznámka chladnokrevného
muže dovecle zachránit situaci. Menšina spravedlnosti
je opet na nohou dríve než bylo odpískáno a tlací obžalovaného, kryjícího se pred knock-outem, k provazu ringu. Milovníci kriminálního sportu tam vzadu
sázejí na barvu spravedlnosti. Cerný talár silného muže
zase vede.
Nekdy obhájce se domnívá, že nadešel cas, aby byl
dán pruchod objektivní pravde, že každý z nás má
v sobe kus zlocinnosti a že muži práva by meli s tím
pocítat a zamhourit oko nad pouhou
náhodou, že
strážník toho nebo onoho z nás chytne. Zapomíná, že
mluví k obecenstvu, které pocítá príliš s fakty, než
aby mohlo bráti tuto vetu obrazne.
- »Slavný soude« - praví obhájce dojat, obraceje
se s vlídnou shovívavostí k posluchacstvu a klada ruku kajkne na náprsenku -- »kdo ví, 'Zda nekdo z nás
tady nemel by sedeti na lavici obžalovaných spíše, než
muj klient?«
- A tu se zdvihne vzadu mezi obecenstvem plachý
stín a proklouzne dvermi, že ani nezavrznou. Co se to
stalo. Nic zvláštního. Byl to jeden, který to ví a který
odešel pro všechen prípad, nebot velké cerné oko pana
vrchního rady Soucka, které se nan uprelo pri otázce
obhájcove, jakoby to vedelo také. Jsou lidé, kterí mají
duvod, aby brali podobné recnické otázky doslovne a
necekali na odpoved. Jak bylo receno: senátní sín, kde
soudí vrchní rada Dobromil Soucek, má dobrou akustiku.
V rchní rada Dobromil Soucek je rodákem z královéhradeckého kraje. Rekneme i bližší urcení místa:
Všetaty. Krajina jako mlat, široké repné lány, daleké
obzory, mnoho vzduchu pro plíce a klidné linie pro oci.
Tato úrodná krajina dává svým silným detem zdraví
pro rozmanitá težká zamestnání a kariéry v mestech,
kde bojují obycejne s jeho telesnými neduhy jako lékari a operatéri. Vybavila dosti silnými plícemi a charakterem také tohoto soudce u zemského trestního
soudu v Praze a to je co ríci. Bude dosti težko najíti
v Ceskoslovensku kraj, který by rodil takové zpusobilé
junáky také pro olovené komory na Pankráci, kam se
má zemský trestní soud stehovat.
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Prítomnost
Asie a my.
víme o Asii my, petadvacetiletí, kterí za pár roku
e representovati dQspelé, rozhodující a odpovedd tvo starého sveta? Odpoved je strucná: nic.
víme opravdu nic 'O onom obrovském dílu sveta,
, dal vzejít nejstarší kulture naší obežnice, který
vIpaláce v dobe, kdy praotcové mykénské kultury
spali na tromech.
Asii nás naucili, že tam byl Marco Polo a že se
Alexander V,eliký nedQstal, a kdo ve tríde vedel,
arao Sestura, Herodotllv Sesostris, kdysi kus 1n-:
dohyla posbl snad i cio Cíny posly, platil za »drí, .. O kulture, tisíciletém umení a filosofii, které
i koreny tkví skutecne v genesi lidstva. o tom
se mnoho nedozvedeli. Asijské dejiny posledních
u set let ó, ty byly v knihách na cisto ke konci.
ly tedy na radu pravidelne tehdy, když už každý
ás mel peclive spocítáno, kolikrát ješte bude dejepis
tina, kdy každý z nás, když zvonila prestávka, hozatrhl jedno polícko, které leželo mezi ním a
dninami. Nevíme tedy 'O tom nacisto nic. Co píše
ter, to predstavuje jakousi hodnQtu negativní.
isatel techto rádku není o nic lepší než 'Ostatní prívníci jeho rocníku. Tímto zjištením se hájí proti
ávce: mravokárce. Liší se od mnohých jen tím, že
príležitost srovnat duševní život studenta minuléhQ
letí Se sférou zájmu nás, príslušníku veku Battling··ho a TQma Mixe.
Úvahu tuto snaží se vystihnout clovek, jenž byl vyován druhou generací vzestupné linie. Žil v dome
že, jenž studoval pred nejakými padesáti lety. Za
ích vecerll a dlouhých procházek slyšel mnohé,
se dnes poslouchá jako 'pohádka. Slyšel o lstutech, kterí ve vetchých kabátech (v léte svrchník,
zime to byl zimník) za tmavých únorový,ch jiter
ali pred redakcí deníku, až se sluhovi urácí vysit noviny, které koupit nebylo možno. Stude!'lti celí a mrzli, aby se dozvedeli, zda se podarilo dokoncit
dení podmorského kabelu, jindy jich nenechalo spát
jevení hledané obežnice - zkrátka, žili v ovzduší
kroku nejenom 'Od 8 dá Ii a od 2 do 6. Slyšelo dvou
dentech-prátelích, kterí dvakrát týdne nevecereli,
y si v sobotu mohli koupit nové císlo Corvinových
vetových dejin, které vycházely na pokracování: a
ály pokaždé kapitál 24 kr. rakouské meny. Slyšel
bezradnosti nad špatností sveta, když se studenti po
I roce dovedeli, že jiný knihkupec prodává tytéž se'ty po 18 kro za kus. Že tedy bylo prece možno týde sníst alespon pul pecnu suchého chleba víc
Dm'edel se o studentu, jenž byl ze septimy vyloucen,
rotože napsal ve školní práci, že si šedin Galileových
pánku váŽÍ víc než zlaté kQruny na hlave monarcny.
ylo mu vypravováno o obecném rozechvení ve tríde,
dyž kdosi donesl zprávu, že v Anglii chtí vysílat
laky, které mají probehnout trat Londýn-Dover šíleou rychlostí - 6 kilometru za hodinu. Jak se radili,
oho má rozbolet zub, aby se mohl k redakci podívat,
'ak to dopadlo. - Bylo nutno psát cíšníkum žádosti
a vyrizovat jim jejich korespondenci, aby cloveku dali
staré francouzské a španelské noviny, z nichž by bylQ
možno naucit se troše cizích recí. Latinu znali, z ceských novin vedeli, co tam asi bude, a tak bloudili labyrintem cizích slov. Bylo nutno poprosit britskou
biblickou spolecnost o venování anglické bible. Spolec-
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nost, potešená zbožností chudého studenta, bibli venovala, student si sedl za stul: v levo ceskou bibli, v pravo anglickou a ucil se anglicky. Za rok anglicky rozumel. O v)'slovnosti ovšem ani ponetí.
Když pak
skvelá kondice (deset krejcaru za hodinu) umožnila
najít ucitele, naucil se vyslovovat.
Mluvil sice biblicko-archaickou anglicinou, jako zarytÝ. Puritán nebo
Kvaker, ale mluvil:
Tak se pracovalo kdysi. My mladí, kterí žijeme ted,
si neuvedomujeme, že žijeme v dobe nádherné.
Nevadí,rozmachu
že trpímevedy,
podkterý
dedictvím
jsme svedky
nemá války.
rovného Ale
v dejinách
lidstva. Než nevadí nám to. Víme, jaká fasona je moderní a nelámeme si hlavu, jak asi vypadá stroj, který
nám látku utkal. Kousne-li nás zdivocelý pes, vzpomeneme si, že máme ústav, který je pojmenován pa jakémsi Pasteurovi, jehož jméno známe z etiket mléka
v zaplombovaných lahvích,. Zpráva, že kdosi premenil _
olova ve zlato, nám jde jedním uchem tam a druhým
ven a nenamítáme nic proti tomu, že kdesi v Americe
za nás myslí jakýsi Edison.
ŠkGdy, které z naší nemyslivosti vzchází, jsou ovšem znacné.
Bude-li nás Evropany nepochopení, s jakým hledíme
nebo nehledíme na Asii stát krk, bude to jenom spravedlivé. Corvinovy dejiny, o nichž byla rec, by dnes
pred kritikou neobstály. Byly mnohomluvné a vyskytovaly se v nich obrázky, jejichž štocky snad prevzala
Kronenzeitung
blahé pameti. Ale Corvin hledel objektivne na to, co v Asii provádí Evropan a neveril,
že je to kultura, co bílý voják Maximovými jehlovkam i a solidním prachem vštepuje stQupencum Buddhy
a Konfucia.
Jak je tomu dlouho? Pred japonským pobrežím kdysi u Yokohamy se 'Objevila flotila anglické N avy.
Poslali parlamentáre,
že britské velicenstvo se dává
poroucet a preje si prátelských styk LI se Zemí vycházejícíhG slunce. A voln}' obchod. Krome toho pár prístavu. Japonci dekovali, že nepotrebují. - í1J;nionJack anglická vlajka, je nejenom modrý jako prívetivé ~ebe. Je také cervený jako krev. A spolehlivé granáty, které poslala dela presentem do bezbranných chat
ubohého mesta, byly výmluvnejší, než jazykové poslu.
Nebot presvedcily hák,
že btyky s Anglií Q,udou
opravdu prátelské. Volný obchod byl povolen.
O plášt Cíny metali kostky. Jedno mesto za druhým
otevíral násilne evropský voják lacnému obchodníkovi.
Kdo z nás ví, co to byla opiová válka? Cínský císar
zakázal dovoz opia, prQtože nemírné požívání Qmamného jedu nicilo zdraví synu Stredu. Ale Evropa, která na opiu vydelávala jako Rakousko na lotynce, protestovala. Na cizím, kradeném zboží protestovala se zápalem a kulomety. Tricetpet obrnených lodí veplulo
proti proudu reky Yangtsekjang a 400 del presvedcovalo ocelí a traskavinou cínskou vládu, že opium je
zdravé.
Zákaz, který de facto platil jen jediný den,
byl odvolán. V onen den zabavila cínská vláda v jediném prístavu 20.000 beden vražedného jedu. Roku
1844 se rozhovorila dela admirála Cecilla. Prinášela
zvest o tom, jenž rekl: Nezabiješ.
Když za nekolik
dní pach hnijících žlutých mrtvol pronikl až do Zakázaného mesta, uznal císar cínský, že na té lásce k bližnímu musí prece jen neco být - a splnil, co Ceci11c
žádal: dovolil Cíúanum prijmouti krest. Portugalci,
už' i ti, zacali na cizím území vybírat od domorodcu
dopravní daú, nacisto po zpLlsobu výpalného. Cína protestovala, bránila se, až »roku 1856 zlomilo anglické
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lodstvo zpupnost domorodé vlády tím, že bombardovalo Kanton, jehož polovina promenena v trosky«.
(Brockhaus, Geschichte Chinas.) Anglie si nadiktovala
24 milionu zlatých franku náhrady za válecné taže111.
Dukladné vyplenení císarského paláce v Pekingu rokli
1860 jsme my, Evropané, svýml námorníky dali z ob·
zvláštní ochoty provésti zdarma.
Do roku 1874 obchodovali v Cíne Evropané s otroky, kterým ríkali
kuli.
__I
Prišel rok 1900 a v Cíne se pod tlakem ciz5.cké zvule ustavil vlastenecký Svaz peste, který Z'1áme pod
jménem Boxéri.
Prišla známá vzpoura, kdosi zabil
barona Kettelera a velmoci s ochotou podnikly »trestnou expedici«. Nevedeli tenkrát, že je poslední. Feldmars'chall Graf Waldersee to Cíl1anum dal vypít. ,:\ad
úcastníky expedice se z Berlína rozlilo požehnání j"áclú
a byl pokoj. Až na další.
Casy se zmenily. Prišla svetová válka a z opovrhovaných domorodcll Asie se stali Associés na Jedné a
Kaiserlich Deutsche Hilfstruppen
na druhé strane.
Tsingtau hájené I emci a jejiCh Cíl1any bylo obléhánO'
Dohodou a jejich domorOdými vojsky, .Pred ocima
Cíny se potoplla obrnená lod bílých, rakouská »Kaisenn Elisabeth« a to byla podívaná pró Asiii poucná.
Kdo poslouchal emisary Dohody, slyšel správne po
asijsku, že Nemci jsou zbabelí a hodni utracení,
kdo
zpstal stát, když mluvil verbír centrálních mocností,
se dozvedel, že Anglicané nestojí za 111C,a že zabít je
jest skutek bohum libý. - Dnes vidíme, že Asie poslechla a uvcrila obema.
Je to všecko tragické, jak každá událost, která vede
k vraždení a válcení. J-\. prece nemožno nevzpomenout
na výstižnou anekdotu, která v predprevratovém
Nemecku byla pronásledována
a proto hojne kolportována. Obraz: cvicište, pluk kyrysníku v zárné zbroji.
l)an generál s taseným kordem prohání koníky i muzstvo. Na kraji velké louky stojí polský žid a smeje se,
porád se sméje. »0rdonanc, pnved t,e sem toho Chlapa!
1'roc se smejete?« - Galician na to: »jJane generálleLJen, voni JSou jeden a tech je tisíc. Voni si tocej
savlickou a jak tocej voni, tak se tocí tech tisíc. Já se
smeju, co by si na nich vzali, kdyby - nedej p~ll1buh
- téch tlsíc najednou reklo: nemelem ... « Vnes mozno opravdu ríci; Evropa tocí šavlickou, ale Asie nemele. Snad melou ted mlýny boží.
Kde je chyba? Asi v tom, že jsme my Evropané,
kterí musíme merit cas nt desítiletí, šli na nároay tisícileté kultury tak, jak svého casu dobrodruzi na 1ndlány a lovci otroku na kmeny Nam-nam. Ti-i sta let
j::.me hrah, ne-li kradli a 10upill v Asii. A co jsme jim
Gél.lit Koi-alku a strelný' prach. Každý dává, co muže.
A to mela být odmena za nádheru podzemních chrá·
mu Ellory, za krásu Mahabharaty a moudrost Ved?
Cím jsme se odvdecili Mlcícím mnichum, jejIch, ge:
nerace VYlVOfUY v 1Y1odrych L-lorách arChlleKt0111Ci"e
zázraky, jakých na svete nenÍ: a už nebude. , Bllts~?mdlckOu spOlecnost jsme na ne pustlh, lakotne kramare
s policejní a jurisdikcní mocí, která vydala kvet, ž~
usmrcení domorodce Ang1icanem není vraždo~ an~
zabitím, nýbrž poškozením cizího majet~u. C~ pn?e~~I
jsme Cíne za sladké, verš; velké~o žebra~a ,Ll- faJ;F.e:
Poslali jsme do ASIe ukazky naseho ume111, umoz111h
jsme jim prístup k dílum našich B,rezin~, Byronu,yP?zvali jsme jejich ucence, aby zhléd!l, co Js;ne .vytvollh~
Místo Goetheova Fausta jsme Jim ukazal1 co uml

22. ríjna 1925.

Krupp a z oboru jemné mechaniky tam poslali omylem
opakovacky.
Ríkají: Asie byla zeme kulturní, ale její vývoj se
zastavil pred tisíci lety. Možná. Ale jsme my Evropané - ruku na srdce - hodinári boha vecného, abychom bušením obrnené peste násilne uvedli v chod
mechanismus, jemuž nerozumíme a takto ani rozumet
nebudeme?
Nám samým umírají rocne tisíce detí skrofulosou,
miliony plíc sežírá nám tuberkulosa, 60 procent lidí
v Evrope melo nebo má pohlavní nemoc, statistika nám
praví, že na jednoho obyvatele slavné Evropy pripa,dne
trictvrte cisté košile a osmina puncochy. Mame
sami doma statek, proti kterému zverinec nebožtíka
Augia byl dánskou vzornou farmou.
Cím mužeme
Asiatum být, než vetrelci, kterí si chtí plnit kapsy vecne prázdné.
Našli se Evropané, kterí Asii pochopili, protože ji
milovali a nic po ní nechteli.
Ale Lefcadio Hearn
zemrel neslyšen, z Claude Farrera si velká obe~ ctenáru vybírá jen milostné historky, Evald Banse Je volajícím na poušti a Kellermannovo Japons~o zapadl?
nepovšimnuto. Každý gymnasista se v tercll 'p0vmne
hrozil nad Rímany, kterí odnášeli z llecka 1 to, c~
bylo pribito. Ale nekdejší terci,á~i. pro~p~li a p~sla!l
sami vojáky do zeme, ve ktere z11 a stetcem basn~l
Hokusai.
Hokusai, jehož obrazy jsou tak pomyslne,
leaendárne jemné, že jenom velký básník by, o nich
m?hl, pyromlu,vit. Na hebounkém pap~re vyk~~uzlilprostyml caraml obrazy, vedle 111chz dl1a naslc,h h,e~brandtu plIsobí jako vojenská kapela? ktera spusti,
když Kubelík dohrál Sonatu <:on sordma.
Asie se brání. Docela po evropsku. Zbraní a perem.
Vcera prinesl jeden velký ilustrovan)' ca;sopisy,ukázky
cínské protievropské propagandy. Pl:OSty, tU~l m.alovaný obraz. Predstavuje
hlavu ASlata.
;Llce JSou
ztrnulé, krk hubený jaký mívají lidé, kter,í težce,? ~ladu pracují, z ocí, úzkých, ale ~ýmluvnych as!pl:x~h
ocí cíší hrllza. Pár car všeho vsudy, ale ta tvar z1je.
Be~mocná báz'el1 a vitální pokorení mluví z tech ocí.
Napríc celou tvárí ale ,s~ táhne kre~ní I:?0dlitina. N,ení
zpusobena zbraní, to vldlte. je"to rana J~ ,z d;- c ~ ~ ~1
bic í ke m, jaký, nosí v, kolon~lch ev:opstl d~stoJnlCl.
Rána se táhne od praveho spanku az po levy koutek
úst. Z pravé skráne se line nekolik kapek krve.
Pod obrázkem je tuší nacrtnuto jediné slovo. Zní:
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Jazz.
Privalil se na Evropu, udýchanou a upachtenou, takovou ~yrovou novostí, že se udivila. )~kmile se E~ro:
pa necemu diví, je jí u?eláno. Je~n: reknou, nadsene
ano druzí ne. OdepnI Sl latl11sky c1tat o kostl a, psech.
Ale' je to tak. Jazz zrovna škodolibe d~ ní v1111~1.,
To
je duležité. Pri~,el ne~vá? ,a po negersky;ch p~astlkach.
Je to tedy dr~ha e~otlcka l11vase v, XX. stolet.l. ~ ~odstatným rozdl1em utoku. N egerske plastlky Sl EVlOpa
zavolala sama, ,chtíc se pridržeti práva na pokrok a
podle osvedcené J?etody: ~hl~m:: se ne~eho. Jazz ntLyl volán, vypravll se o sve Ujme a vnutll ~e. Je tom~
práve tak, jako kdysi, dávno tomu, kdyz Maurove
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ikli do španelské hudby. Je milo plýtvati histori, i paralelami. Po morových ranách ve stredoveku
1aEvropa zachvácena tanecním šílenstvím a ukrutrozplemenovací chutí. Lze pripustiti,
že dnes
i zde podstatného rozdílu, lec ve formách. Také
hdejší i nynejší kazatelé jsou stejní. Už jsme Ion i
tom hovorili. Evropa chce tancit, smyslne tancit, lec
udá, nevytvorila si svého nového tance. Jazz je pro
i nový tanec i nová tanecní hudba. Proto jazz pripro sebe a pro ni v pravou chvíli.
Jeho historie je dost spletitá, a dnes lze jen zhruba
hytiti nejhlavnejší osnovy jeho vzniku. Nemá ani
jevenitVllrcí, ani spontánnost lidské tvorby. Byl vyyšlenarcheologickou cestou, a co se z neho stalo, je
knutí z rukou sporádan~Tch vedcu. První byl uceckýzájem folkloristický. To je stadium predválecné.
irali Negro-Songs a N egro-Spirituals.
domnívajíce
, že takhle snad vytvorí americkou národní hudbu.
vorákova »Novosvetská symfonie« není tomuto inressu príliš vzdálena, a americký kvartet kdož vÍ.
nglicané sbírali,
Jemci systemisovali,
Francouzi
hlltnávali.Mistr negro-songs~ L. M. Gottschalk, prieil~esvému umení v Paríži. Musily se negerské zpevy
tance uceným vymknouti z ruky. Nebot, pravím
Mn. neumrely, ale spaly. A spaly na veliké rozloze
e. Od jižní Virginie až do severského Bostonu.
tred v umení nehraje roli; to jsou jen vypln.ovací
asy. Okraje jsou hlavní, a v nich byly také dve síly
peramentu: jeden rízený anglikánskými církvemi,
eré potrebují k pestování slova hlucnou hudbu asi
e smyslu vhodné -kulisy, a drahý elementární, živený
udkouradostí ze života. Život v jazzu je ovšem výcne fysický. Jeden temperament ukrotili a zavedli
orádane do nedelních besídek a propagacních táboru.
en druhý se svý~~ evolatérum více méne nezdvorile
roucel,nabil se životním elánem, a to je jazz.
ení cistokrevný. Napodobivost cerných vyrovnála se bílým, puvab exotismu pro bílé zlepšoval príos cerných. Že je t.o zle p š e n á cernošská hudba
je-li opravdu zlepšená, je jiná - pokládáme za príacné. Synkopy rag-timu byly puvodne mechanické.
taktech - škatulkách byl pošinut rytmus, a tyto
tereotypníkrabicky sestavovány jako kostky v detské
ve.Evropský vliv nekolik krabicek spojil v jednu, ve
šší celek, a tak z taktu vytvoril rytmickou vetu. To
• st ovšem již stylisace. Vedle rytmu, který v tét.o fore mohl precházeti do evropské umelé hudby, a také
prechází, jest u jazzu jen ješte zvuk rozhodný. Diok~'.krepcící, pokorný a melancholický. To je základí predstava jazzu. Ale nástroje, které této predstave
ohou odpovídati, postavily a vymýšlely továrny neecké.parížské a ceské. Sordiny trubek, rohit pozou'. jež pošinují a dusí ton, vyzkoušela nejprve evropá umelá hudba, a byl to její dlouholetý efekt. Skumu bicích nástroju rozmnožili jsme také my. CerÝ vlastní nástroj.
banjo, smutná kytara nad bubíno"ou blánou, tratí se v hluku techto evropských nátrojl!. Jen v· pianissimu zpívá svoji nostalgii. Meodika jazzu v tomto seskupení jde stranou. Je-li ori"nální, užívá jen nekolika tonú; jinak interpretuje
anglikánský chorálový vliv a prednáší melodie evropk~'Choper a Eeder. Glissanda a celotonové harmonie
prevzala oním zlepšením originality.
Jazz však prinesl si to. co ze zvuku ciní onen jazz.ový Rahylon. Jest to príšerná a triviální. srdcelomná a
znešená a k rob a t i k a nás t l' oj e. Jazz-band je

i

645

dle toho složen. Bez rozpaku, že je to artefakt, a kopie vojenských dechových kapel. Ale ovšem artefakt
a napodobení (bílí a cerní) provedené do dllsledku až
v teorii nemožných. Za to 'V' praksi tím úcinejších.
Evropa v XVII. stol. vymanila se již z tendence
každý nástroj staveti ve <:tyrech až šesti velikostech,
což dríve nahražovalo
princip dnešního orchestru.
Jazz, nemaje smyccu, byl donucen k retardaci, a vrátil
se k tomuto prekonanému stavu rád a dobrovolne.
Za nic na svete by 'Si nedal roztrhn.outi a smísiti základní zvuk je v te jin~Tmi zvukovými barvami. Jemu
stací klarinety, saxofony, trubky. rohy, pozouny. Ale
dreva postavil si ve všech potrebných velikostech od
basu až do sopránu, a v 'ladení od hlubokého do vysokého. Jako je hrác na bicí nástroje zastaven po
zpusobu malých bytu všemožnými nástroji, také tak
i dechari: mají okolo sebe celý soubor téhož nástroje,
a treba jen na jediné písknutí volí patricný instrument. Odtud to podivné zmatení hudebních jazyku a
prec jen poutavé. Ted prichází to hlavnÍ. S nejvážnejším presvedcením delají na nástrojích kotrmelce, premety, groteskní skoky a posunky, vyluzujíce zrOvna
takové ztreštené zvuky. Co v evropských varieté se
kdysi produkovalo jako komictí hudebníci, v jazzu
jest sama vážnost. Schopenhauer
se svou vážností
hudby pohorel ve výsmechu, který mu jazz ostentativne staví tvárí v tvár. Predstavte si trilek: nikoli
onen vyhran~' prsty. podle systému. jak zakrývati a
odkrývati a kombinovati tonové dirky na nástrojích,
ale neskonale sprostý trilek, vylouzený zasunováním a
vytahováním sordiny z trycht~'re trubky. Ohlušující
skrek necistých tonu, který na konec umluví ucho a
rozkolébá boky do rytmu.
Specifická jest je dno tvá r n o s t a ú n a v n o s t
jazzu. S boží vytrvalostí opakuje formulku, jako tikot
hodin. Vnucuje ji motori·ckým funkcím tela. Stane se,
že za chvíli pocitují lahodnost, jako ji má jankovitý
kun, vytrvale v stáji pohazující hlavou; jako ji má náboženská tanecnice, déva, pred modlou celé hodiny se
otácející; jako ji má zbožný orientálec nad premítáním modlícího mlýnku. Je to sluchové obžerství; aby
bylo dost silné, potrebuje jednotvárné, únavné d y n a111 i k y.
Vrací-li se jazz k svému, po zabloudení do
prednesu evropských
sentimentalit,
jeho dynamika
není ani forte, ani fortissimo,
ani mezzoforte, ani
piano a pianissimo; je to neco mezi tím, neco ne silou,
ale jednotvárností
ohlušujíeího, posvátne pitomícího,
zprvu
prorokujícího,
znenáhla premáhajícího,
neosobního, až vzbudí .osobní zaujetí a oblouzení.
To je stav, jejž jazz vyvolá. Jiný národ, jiný mrav.
Jazz hodí se pro každéh9. Záleží jen, co takový oblouzený p a k v sluchovém obžerství provádí. Jazz hraje
neosobne dál.
J. H.
E. R. Curtius:

Evropský duch a francouzská kultura.
Francie! mela od r. 1650 až po r. 1800 nesporné kulturní yeden i v Evrope, a sice na základe stylu aristokratického, jak se
vyjadroval ve všech formách literatury, stavebního umení, mravu i veškerého života. Tento klasický systém byl obdivuhodne
jednotným produktem. Jeho nadvláda byla zlomena Revolucí,
romantikou (vne i uvnitr Francie) a nacionálními pohyby
v evropských státech. Ale revoluce byla východiskem nové
ideologie, již ješte jednou Francie naplnila své svetové po-
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slánÍ. Po celé století byla Fr:lncie zemí lidských práv, zemí
demokracie, svobody a pokroku. Velikým representantem této
kultury byl Victor Hugo. Ale dnes je nutno ríci, že francouzská kulturní idea, jež vystrídala v nároku na evropskou
nadvládu ideu klasickou, se rozložila. Predne byla tato idea
v samotné Francii co nejvášniveji potírána slovními vudci
protirevolucní školy, jež vyvstala Maistrem a Bonaldem. Za
druhé došlo k príznacnému presunu, nebot hlavní stan Revoluce
je dnes v Rusku. Všechen levý radikalismus, jenž dríve patril
do Francie, hledí dnes do Ruska. Francie není více »nation
initriatice<<. Za tretí je však možnO!ríci, že ideologie z r. 1789
ztratila dnes svoji presvedcivost pro evropského ducha. Historická a kritická práce XIX. století podryla už osvícenské ideály.
Nemají životní síly a prítažlivosti.
Francouzský duch vytvoril tedy v posledních trech stoletích
dvakrát nacionální formu, jež se stala v nejdalekosáhlejší míre
evropskou duševní formou. Ale historické predpoklady se tak
pošinuly, že žádná z techto dvou forem nemuže již prevzíti
této funkce. To jim neubírá niceho na jejich historickém významu, nemení niceho na sympatiích, jež je nutno' míti pro ne
i dnes. Vysvetluje však zvláštní težkost, kterou je práve Francii
duševní problém Evropy. Francie dekuje za svoji velkolepou
jednotu a harmonii své kultury; jisté konservativnosti základního myšlení. Ale práve tento konservativní rys nese s sebou,
že bývá težko upouštenO' od historicky overených práv. Francouzskému duchu bylo by težko uznati takovou ideu Evropy,
jež nespocívá na nadvláde národní kultury, ale na její organické
a rovnoprávné spolupráci. A práve dnes, kdy je Francie vudcí
mocí kontinentu, j sou zase mnohé kruhy nakloneny myšlence
francouzské kulturní vlády.
Mimd to tkví v charakteru francouzského života a francouzského lidského typu jistý nacionální provincialismus. Francouzský pocit života nemá v sobe niceho z atlantické šíre. »Francie
obrací záda k oceánu« - pravil Michelet. Francie se uzavírá
sama v sebe.
Ale i ve Francii má idea evropské duševní pospolitosti velikou tradici. Tato idea byla nejdríve pochopena a uskutecnena
paní v. Stael. Proti abstraktnímu kosmopolitismu 18. století,
jenž odnárodnil· cloveka, aby ho po:tdvihl k svetoobcanství,
stává se pojem evropské kultury, jenž znací nikoliv nivelisaci,
ale sloucení ruzných národních kultur. V knize o Nemecku,
jež vyšla v r. 1813, stojí významná veta: »Je treba v techto
moderních casech míti ducha evropského.« Tato kniha je základem srovnávacího pozorování moderních kultur. V nemeckém básnictví i filosofii nalézá paní de Stael vyslovený cit
svetový, jenž se jí stále zdá býti nevyhnutelným obohacením
evropského duševního život<ll.
S restaurací království zacala pro Francii po tíživém censurním systému Napoleonove epocha universální obnovy ducha.
Probouzelo se nové básnictví. Poh:l.'blivou mládeží byla uchopena nová tvurcí látka ze všech vrstev. Je tomu práve sto let,
co byl ve Francii založen list, jenž již svým titulem »Le
Globe« naznacoval cíl sjednocení lidstva. Jeho zakladatel Dubois dovedl kolem neho soustrediti elitu mladé generace s cílem
všeobsáhlé kritiky a kulturního zpravodajství. Sainte-Beuve zahájil v »Globe« svoji dráhu. Ve vzdáleném Výmaru byl Goethe
horlivým ctenárem »Globe«. »Chválím si své globisty« - ríkával svým návštevníkum. Tendence »Globe« vycházely vstríc
Goethove idej i o podstate svetové literatury.
O jeden lidský vek poZdeji pusobili ve Francii jako intelektuální prostredníci zahranicních duševních hodnot Taine a Renan.
I zde je základem jako u paní de Staelové nikoliv import 'cizích literatur a filosofu, ale rozšírení francouzského kulturního
vcdomí. Ale základy metody a proporce tohoto rozštípení jsou
u Renana a Taineho naprosto jiné a pllsobivejší než u paní
de Stael. Paní de Stael je cestující literátkou. Její kulturní
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prllvodci Nemeckem a [talií (nebot »Corinne« stojí vedle »De
l'Alemagne«) jsou intelektuální dojmy z cest. Taine a Renan
jsou historiky a filosofy. Ztelesnují pro Francii poprvé to, co
je možno nazvati duševne vedeckým názorem svetovým, COž
znací získání nových kulturních hodnot z historického myšlení
a badání. Oba studovali podstatné rysy anglické, nemecké a
italské kultury. Ale ponevadž uvedli ve spojení svoj i badatelskou práci s vlastními životními problémy, a poncvadž se pokoušeli vyjádriti literárnc v nejdokonalejší forme výsledek této
práce, stali se sami klasickými autory. Jejich díla se vclenují
v nádhernou tradici francouzské literatury .. Tím se však stal
francouzským majetkem i jejich obsah, znalost cizích kultur.
Mladý Francouz, jenž si osvojuje duševní a literární dedictví
svého národa, prijímá prostrednictvím techto spisovat u zároven obrazy cizí formy ducha, ssedliny anglického nebo nemeckého svetového názoru. I když se stává pozdeji nacionalistou a zrizuje pohranicní valy proti cizímu národnímu živlu,
jak to cinil Barrets nebo ciní ted »Action franc;aise«, vyhrážujíc
ve svém Pantheonu místo Shakespearovi i Goetheovi.
Další krok byl podniknut mladou literaturou let osmdesátých
a devadesátých, pohybem, jenž bývá zván neurcite, ale pohodlne symbolismem. Z estetických teorií tohoto hnutí nezustalo takrka nic, z básnictví zapadlo velmi mnoho. Ale prece
bylo vrení oné doby velmi oplodi1ujícím. Rozcerilo hladinu života, stvorilo novou duševní atmosféru, v níž nalezl formu
svého výrazu francouzského ducha tak veliký genius jako Rimbaud. Roucho tradice se stalo znovu tesným. Bylo znovu protrženo a ze všech duševních pomezí byla dobývána nová duševní
nápln. V techto desítiletích zacala elita duševní mládeže Francie
objevovati duši ruského románu i duši nemecké romantiky. Je
známo, cím bylo mladému. Rollandovi poznání Tolstoje. Jeho
éterický obraz proniká prvními pracemi André Gida. Maeterlinck ho prekládal a vykládal. Ve své studii o Novalisovi staví
proti sobe svet francouzského klasicismu a romantické mystiky. Emerson i Novalis slouží Maeterlinckovi osvetlení
onoho mystického koutu duše, jehož klasická literatura francouzská neznala nebo jej znala jen uvnitr církevní tradice.
Mystika MaeterlinckQva však neví niceho o církvi a Bohu, ví
pouze o tajemství duše a posvátnosti života.
Život - toto slovo je pak heslem "pro mladé síly nejbližší
gcnerace, pro mladou francouzskou literaturu XX. století.
Svetový pocit této generace nebyl dovnitr zahledeným oduševnením symbolistu, ale tlacil se v€n, aby prišel v bezprostrední
styk s proudem dení, s elánem života. Tak ruzné individuality,
jako Gide a Rolland, jako Suartes a Péguy" jako Claudel a
Philippe nalezly v nem duševní spolecenství. Bergsonova filosofie vyslovovala pochopitelne i nadpochopitelne týž pocit života. A projevuje-li tato filosofie nedotcene svoji tvurcí individualitu myšlenkami nemecké romantiky a zvláštním príbu-.
zenstvím se Schellingem, rozširuje se tím literární výraz vlastní
podstaty francouzského ducha v tétlo dobe prijetím takového
\Valt Whitmana i takového Nietzsche.
Pri pohledu na století mezi 1813 a 1923, mezi objevením se
knihy o Nemecku od paní de Stael a výbuchem svetové války
je zrejmo, že francouzský duch v neustále se obnovujících nábezích se zmocnuje podstaty ostatních kultur, prijímaje ncmecké, anglické a ruské prílivy. Ale vše spocívá ve správném
pcchopení tohoto dení. A nacionalisté uvnitr
mimo Francii
ciní vše, aby toto zbavili významu a tím znehodnotili. Francouzští nacionalisté upírají evropsky rozšíreným spisovatelum
francouzským jejich francouzskou národnost. Prohlašují každé
z vnejška pricházející oplodnení za zfalšování francouzského
ducha. To jsou kruhy, jež zahájily polní tažení proti Rousseauovi, proti romantice, proti Renanovi, potíraj íce dnes takového
Rollanda, takového Gida. V Nemecku jsou zase krátkozrací
kritikové, kterí zjištují s patriotickým zasažením každý zásah
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eckého ducha, jako by tím byla vyjadrována
rasová prea. Obe posice jsou stejne úzké, malicherné a falešné. Vytávají z hlubokého bludu o vztahu ducha a národnosti. Vzni·
jí z idey, že duch kultury je jen biologický zjev. Tento názor
e dusledne k požadavku, že je nutno mysliti nemecky, resp.
couzsky. Mu~eme slyšeti tyto výzvy ve Francii i v Nemecku.
porují samým zákonum ducha, falšují myšlenÍ. Duch muže
. tvurcím jedine tehdy, stojí-li ve službách idey a pravdy.
Jen toto spojení je patricné a nutné. Teprve když v cistém
ažení uskutecnilo svoji ideu, muže se státi, že se v jeho
ritvoru projevuje národní povaha. Ale nelze toho postaviti
ako program. Každý veliký duševní výtvor je výrazem svetového ducha v jeho zvláštní reci. Osvobozující
slovo pravil Nois: Germánství je stejne málo jako románství,
rectví nebo
nglicanství omezeno na vlastní stát; jsou jen obecné lidské
araktery" které se staly jen tu a tam výlucne obecnÝmi. A pripojme k tomu slovo Goethovo: - Pozemské i nebeské
Yeci jsou tak ohromného rozsahu, že všechny orgány poznání
mohou se jen pokusiti o jejich poznánÍ. - Goethe i Nowalis
vyslovují týž obsah. Harmonie
ríše ducha sc podobá orchestru,
y nemž nesmí chybcti jediný nástroj. Každý nacionální duch
je takovým hudebním nástrojem,
je tedy zároven individuální
i universálnÍ. Jaký by to byl hudebr.ík, jenž by zduraznoval
a
chtel slyšeti jen jediný nástroj?
Nemohl by pochopiti ani jediné Beethevenovy symfonie: Kuiturní
nacionalisté
jsou takoY);mišpatnými hudebníky. Opravdový
hudebník není tím, že
hraje v symfonii, žádným špatným houslistou nebo hudcem. Duševne živý clovek není proto žádným špatným Nemcem nebo
Francouzem, spoluúcinkuje-li
v evropském koncertu.
Naznacil' jsem již predem, že symfonická
hudba evropské
dl:še zaznívala v posledních desíti1etích i ve Francii. Vrcholným príznakem toho je podle mého zdání prícina, že krátce
pred válkou predstavovali
francouzští
básníci svuj obraz sveta
y románech, jej ichž hrdiny byli cizozemci. M ys1ím pri tom na
Romaina Rollanda a jeho »J ana Kryštofa«,
myslím pri tom
na Valéryho Larbauda a jeho »Barnabooth«.
Tam je Nemec,
zde American kosmopolitické
ráže, oba formovaní Francouzem.
Nic neukazuje názorneji, že tento nový lidský typus 20. století
prerustá hranice nacionální
tradice, hranice historické,
a že
tento nový typUS byl viden a tvoren i ve Francii.
Válka nyní ovšem zpusobila chaos v myslích i srdcích, znicila život, vznítila nenávist a neduveru. V prvních poválecných
letech se zdálo, jakoby práve ve Francii se projevovala
citová
reakce na válku ustrašeným uzavrením se proti všemu nefrancouzskému. Tato tendence trvá v urcitých kruzích i dnes. Ale
v celku se atmosféra prece jen zmenila. Ti, jichž se to týká,
tvurcí duch('Vé, pokracují
ve vývoji zase tam, kde v r. 1914
nastalo prerušenÍ. List tak smerodatný
jako »Nouvel1e Revue
franGaise« dává duševním proudum zahranicí širý prostor a je
evropský v nejlepším slova smyslu.
\' tomto liste je predevším Thibaudet, znamenitý francouzský
kritik, jenž vystoupil pro »intelektuální
demobilisaci«.
Potíral
tam >>nepríteli neprátelské
proudy«,
jež se snažily vylouciti
nejen nemecký, ale i anglický vliv. Je to representant
kri,tiky,
již lze dnes jmenovati kritikou inteligence. Humanista
do poslední nitky, spojený všemi koreny svého ducha s helenismem,
zaujímá svým universalismem
zájmll a kulturních pocitu jedinecné místo v soucasné kritice. Kritika Thibaudetova
(a vedle
ncho dlužno jmenovati Charlea du Bos a René Laloua) prekonala jak dogmatismus
takového
Brunetiera,
tak i impressionismus Lemaitruv. Mohlo by se mi odpovcdeti, že treba zahrnouti i Remy dc Gourmonta. Ale Gourmont nebyl po svém
zpusobu méne dogmatický než starší akademická kritika. Jeho
dogmatismus byl jedine logicko-positivistický
ve smyslu 18.
18. století. Thiboudet
však prošel Bergsonem. Jeho filosofický
zpusob pozorování spocívá na spojení inteligence
a intuice.
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Rozsah tohoto pochopení je mnohem širší než Gourmontuv.
Pro neho je vyrízen stoletý zápas mezi klasicismem
a romantikou.
Obé je rovnomerne
vklíneno ve francouzskou
tradici.
Tento názor se zdá dnes ve Francii obecne získávati
pudu.
Francouzská
kritika speje k duševní syntése,
jež prekonává
každou prekážku.
To ukazují dve nedávno vyšlé knihy, jež
musí zajímati všechny prátele francouzské
literatury:
»Dejiny
moderního
francouzského
básnictví«
od Henri
Clouarda
a
sbírka esayí »Pour le romantism« od Henri Brémonda. Clouard
uverejnil 1913 knihu, jež byla manifestem
novoklasicismu.
VeHl tehdy, že romantika
je dábelským hadem, vecným pokušením recko-latinské
Evy. Nyní to odvolává. A abbé Brémond,
vynikající historik francouzské nábožnosti, vysvetluje,
že si romantika nezasluhuje
onech nadávek, jimiž je pronásledována
v posledních dvaceti letech. Záp::ts mezi klasicismem
a romantikou je jen pouhým sporem o slova. V té veci vládne dnes
v celém svete jednota názoru.
Romantikové
jsou obdivováni
více než jindy, ale jsou dnes krteni za klasiky.
Tato zmena soudu je ovšem nej dríve ciste vnitrne-francouzskou záležitostÍ. Souvisí však prece s poevropštováním
francouzského kulturního
svedomÍ. Provádí-li
dnes Francie na svých
romanticích
klasicky krest, uznává tím duševní hodnoty, jež
priplynuly
do Francie
cinností Rousseauovou,
paní de Stael,
zásahem romantiky nemecké a anglické. Legitimuje se to, cemu
doktrinári
nacionalismu
dali známku »germanismu«.
Míní tím
tak zvané »brumes du Nord«, nordické mlhy, jež táhnou do
Francie kanálem la Manche a pres Rýn, zatemnujíce
francouzské jasné nebe. Nebot rytírum
latinsko-francouzské
kulturní
idey je anglický vliv stejne tížive pvc hybný jako nemecký. Ve
Francii však v posledních deseti nebo patnácti letech zesílil
práve anglický vliv. Ani katolíci nezustávají
tím nedotceni, a
práve Brémond, ctitel a portrétista
N ewmansuv, prítel Tyrreluv, je toho príkladem. Co prijímá Francie z anglosaské podstaty, pusobí však nutne ve smyslu hluboké evropeisace.
A
knto anglosaský príliv znací mnoho. \Vhitman se stal prostrednictvím lyriku' J ules Romainse,
Vildraca, Larbauda
a jiných
kvasem francouzského
básnictvÍ. Studovali ho prední kritikové.
Val éry Larbaud
zprostredkoval
Coventry
Patmorea,
Samuel
Buttlera a J oyceho a je v anglické literature
tak doma jako
"II literature
svého' národa. Jsou cteni a prekládáni Keats, Shell"y, Browning, Walter Pater, Meredith, Henry Jammes, Joseph
Conrad a mnozí jiní novejší i nejnovcjšÍ. O Ruskinovi nemluvil nikdo krásneji a s vetší láskou než Marcel Proust. Ale i nemecké básnictví znovu zdomácnuje ve Francii. Rilke, Thomas
a Heinrich Mann, Georg Kaiser a Fritz v. Unruh (oba poslední
uvedl Benoist-Méchin)
jsou prekládáni a hodnoceni. Mohlo by
být uvedeno ješte mnoho jiných jmen. Chci poukázati
ješte
jen na jedinou knihu, jež patrí v rámec soucasné francouzské
kritiky:
r. 1923 vyšlý »Dostojevský«
od André Gidea.
Dostojevský!
V srpnu 1922 jsem se súcastnil literární slavnosti v Pontigny.
Pri konci zasedání jsem uvedl na pretres
otázku, kterí jsou nejvetší podnecovatelé našeho života. Každý
mel dáti odpoved za svoji národnost. Skoro ve všech odpovedích navracel se Dostojevský.
Ale Dostojevský
je jen podnetem pro spoustu otázek, náznakll,
problémll,
které predstavují zkoušku moderní duše. Jde o nové trvající pravdy, o kritiku morálky a intelektu, o mystiku a duševnost. Jakoby byly
vrhacem svetla na okamžik orzarovány jednotlivé
oblouky nebeské klenby, jež se pne nad naší zemÍ. A k Dostojevskému
pripojuje
Gide tri jiná jména: Nietzscbe, Bl::tke a Browning.
Nemohu se déle zdržeti u této výzkumné knihy. Ale ukazuje
se s úplnou zrejmostí, jak se jeví jednomu z vlldcu francouzského ,ducha spolecný evropský obzor duševnÍ.
S Gidem jsme už prekrocili hranici mezi kritikou a básnictvím. Gide je kritická síla téhož vnitrního nutkání, jež živí jeho
básnickou tvorbu - pri cemž prijímám básnictví v souhrnném
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smyslu, jenž zahrnuje i drama a román. Odkud prichází tiché,
ale hluboké pusobení, jež zachycuje duševní elitu všech zemí?
Jeho knihy, essaye, dramatické básne i romány zahrnují všechny problémy moderního ducha. Pred jeho ocima stojí obraz nového, krásnejšího, štastnejšího lidství. On ozaruje propasti, proniká konvence, žije vstríc budoucnosti. Jako básník vyjadruje
cítením formu svetového zážitku, jež je naprosto nadfrancouzská. Jeho umeleckým ideálem je nový klasicismus. V nem provádí vynikající vyjádrení své kultury. Jen v této forme,' jak
verí, muže klasické dedictví francouzského ducha nabýti zase
váhy evropské. Francouzské umení, jež obsahuje v ~obe
všechny záchvevy nového evropského cítení životního a vede
k rovnováze estetické harmonie - takové umcní muže být svetovým umením.
Tohoto druhu je rovnež umení Marcela Prousta. Cizinec, jenž
si tvdril svuj názor francouzského ducha na Flaubertovi a
Franceovi, bude stylem Proustovým jiste prekvapen, nemoha
ho zaraditi v rámec francouzský. A prece mají pravdu ti kterí
vidí v Proustovi nové zralé ovoce francouzského k:lasi~ismu.
11. pravím predem,
že je Proust ctitelem Ruskinovým. Ale
právc tak dllvcrne žil s vévodou ze Saint-Simon. Mohl bych
uvésti, ješte jiná jména - ale jmenuji úmyslne práve tato dvc,
poncvadž se mi zdají zvlášt presvedcive podporovati mé pojetí evropského rozšírení francouzského ducha. Existuje ncco
r(>zmanitcjšího nad anglické proroky, prearafaelity, puritány a
grandy krále slunce? Kdo žije v tak ruzných zemích, ví všechno
o lidské duši, a ten náleží k velikým Evropanum francouzského
ducha. Zjev Marcela Prousta je významným dokladem, pro skutecnost a jednotu evropského vedomí.
Tuto jednotu musíme prohloubiti a opevniti. Nejedná se pri
tom o intelektuální hracicky a svetu cizí sklony literátské. Duše
Evropy nebyla behem posledních století ješte nikdy tak ohrožena jako dnes. Bude rozervána vnitrními konflikty, prosáklá
jedy procesu vlastního rozkladu, ohrožena zvnejška:
americkou mechanisací, již predvídal už Baudelaire, ale rovnež i nove
se probouzejícími silami Asie. Byl prorokován zánik. Hodnota
poznání takových proroctví netkví uvnitr. Zádné myšlení nemuže rozhodnouti, zda Evropa zanikne. Bude to rozhodnuto naším chtením, vydržením a napetím našeho života. Osud nám dá
možnost volby. Zvolíme-li si však ~zestup, potom musíme ocistit a uzdravit všechny evropské duše. Musíme je naladiti
k harmonii, musíme znovu zríditi jednotu. Potom bude ona
moci obhájiti a zvýšiti svoji podstatu ve velikém procesu kulturního vyrovnání, jež je svetove historickým príznakem naší
epochy. Pred námi leží možnost, podobná oné, o níž pravil v r.
1806 Adam M,iil1er: »Nám, kterí žijeme v této težké dobe, jsou
drívejší stavy sveta a jejich soucasný pestrý zmatek nekonecnou radou disonancí a harmonií.« Vnitrní touha po všeobecné
harmonii zvestuje nám velikou možnost bud nalézti souvislost
všech zdánlivc tak protichlldných cinitelu naší sféry, vzbuditi
v chaosu nekonecných prí touhu po míru celku, nebo se dáti
zniciti a zahrabati všemi temito válkami, zápasy a disharmoniemi.
ClIrsor:

Karl Kraus a nemecká kultura.
II.
Je prímo radostné pozorovat, jak Kraus ciní prítrž nekritické
velkovýrobe geniu v nemecké literature, jak rozlišuje zrno od
pleva svým výberem prímo vyznacuje cestu, jíž se brala skutecná nemecká kultura až po naši dobu. To projevuje se nejzretelneji v jeho nemilosrdne kritickém pomeru k moderní literature, v níž dnes ješte mnohé jméno, jež za pár desíti letí
zapadne v hlubinu zapomenutí, má dobrý zvuk. Ale i starší literatura jeví se, nazírá na jeho zpusobem zrení, jinak než ofi-
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cielní literatura cítanková. Vystupují tu na povrch jména, jež
bud vubec již jsou zapomínána nebo alespon se uvádejí jen
jaksi mimochodem. Mathias Claudius objevuje se jakO' jeden
z nejvetších lyriku nemeckých, zapomenutý G6cking staví se
mu po bok, Gryphius a jiní slaví z mrtvých vstání. Jean Paul,
jehož desivá hloubka byla dostatecnou výstrahou ctenárské
obci, již uchvacovaly ubohosti lecjakých Bartschu, Hans MiiIleru a j., znovu byl nastolen v práva jedinecného myslitele a
romanopisce. Prímo útrpným veselím naplnuje, srovnáváme-li
tollo Krausovo ocenení techto' mužu, jež vzniká ze živého citu
sprízneného ducha, s velikolepe pohrdavým úsudkem oficielních
nedouku, 'jimž trebas takový Jean Paul je duchaplným pisálkem, jehož sláva - ríkají - byla jen chvilková.
Ke Gocthemu, tomuto ústrednímu bodu nemecké literatury,
má Kraus vztah tak živý, že nelze jej odbýti nekolika slovy.
Zase rozestupuje se Goethuv zjev ve dve cásti: v oficielníln
nejvetšího básníka ncmeckého a v neznámého inoficielního
tvurce nejvetších a nedocenených, ba neznámých del básnických, jimž zlatá orízka dodává lesku nejmenšího. Tu nutno
jmenovat v prvé rade Goethovu »Pandoru«, jež, slyší-Ii se 'ji
nad to v Krausove prednesu, plisobí dojmem nejvyššího, co
básnicky lze vytvorit. Je to táž »Pandora«, o níž »národ
Goethuv«, jehož každý príslušník zná zpameti onu desnou Schillerovu »Písen o zvonu«, nemá ani ponetí a již nemectí literární historikové dovedli pouze zohavit svojí odbornou nebo
lépe odpornou kritikou textu, nikoliv odporucit národu jako
jeden z jeho nejvetších literárních pokladu. Podobný osud stihl
pátý akt druhého dílu »Fausta«, téhož díla, jehož nabubrel);
úvodní monolog opet naplt'íuje všechny hlavy nemecké tak, že
v nich není místa pro Faustovo setkání s Helenou.
Oficielní Goethe ubil v Nemecku Goetha pravého, skutecného
básníka, jenž se dobral posledních hloubek a dostoupil nejvetších výšek. Opct je to Kraus, jenž rekonstruuje jeho dílo, pomíjí jeho vnejší efekty a odhaluje jeho témer neznámé vnitrní
bohatstvÍ. Byl to v prvé radc on, jenž ne sice vyslovene, za to
však celým svým vztahem ke Goethemu ukázal mladému Nemecku, že tohoto básníka nelze odbýt jako »výmarského velkovévodského ministra«, že Goethe není, jak se ríkalo, »prekonán«, že je kulturním zjevem, jenž prišel, aby nikdy již nezmizel, že cesta, jíž on šel, skoncila u cíle a že každý pokus,
dojíti jejím smerem dále, je neplodný.
Doba pogoetheovská práve z tohoto dllvodn je úpadková. Vedle jeho zárícího slunce pohasínaly obklopující je hvezdy, nikdo
nemel již nadeji, na titul národního básníka, jenž byl neodolatelne pro všecky doby zadán. Zbývalo jen jedno, cím se mohlo
dojíti úspechu: osobnost. Známá objektivnost Goethova, jeho
predmetnost (Gegenstiindlichkeit), již on sám uznal za význacný
1:ys své povahy, ucinila z nej - spolu s jeho ostatními schopnostmi - básníka národního. Jen osobitý svéráz, individuelní
tvorba mohla vyniknouti vedle jeho del.
Krausuv kriticky výber ukazuje bezpecne, kde tvorila osob-'
nost a kde jednotvární profesionálové usilovali s rámusem
o chabý výraz svého chudobného života vnitrního. Tam kde
literární historie sleduje nepretržitý tok, zeje pro Kraus~ veliká mezera. Vyjadruje-Ii se již s posmechem až prílišným
o »druhém nejvetším nemeckém básníku«, Schi1lerovi, tretí,
Gril1parzer, jenž byl dle Krause nazván jen proto rakouským
klasikem, že Rakousko pocitovalo potrebu, mít »svého« klasického spisovatele, existoval pro nej jen jako neškodná velicina cítanková. Heine naproti tomu je mu škudcem nemecké
reci, jehož zhdubnému vlivu je venován spis »Heine und die
Folgen«, v nemž dokazuje prícinnou spojitost mezi uvolnením
tvurcích a hlavne jazykových pravidel a dnešním nespoutaným
feu'illetonismem, jenž ovládl nemeckou literaturu v myšlení
a ve výrazu.
Teprve koncem devatenáctého veku vstupují na jevište opet

P"tomnosf
ti. Gerhart I-Iauptmann se svými Tkalci a »Hannele
rns Himme1fahrt«, Frank Wedekind
a Peter Altenberg.
co však ITauptmann záhy presedlává s Pegasa na neého houpacího kone, jejž lze predvádet bez pohoršení v lich salonech pred nejlepší spolecností, Frank Wedekind
buje se stále úsilovneji
a dusledneji
osobitým smerem,
nezávisle od prejatých
a všeobecných
pojmu sexuelní
u jedinecným zpi'1sobem a, podporován
Krausem i prakpropagací, stává se dle jeho soudu nejvýznacnejším
nc'm dramatikem. Altenberg pak, jehož drobnokresba
života
'ta zllstat nepochopena temi, jimž dutý zvuk dramatických
mací a hlaholný pathos od života odpoutaných
intelek6 zkazil sluch, stává se Krausovi sourodým básníkem, jenž,
entárne hnán, prochází papírovým
svetem.
této souvislosti sluš no uvést dvc jména ze svérázné kullohlasti vídenské: Nestroye a Raimunda. Pokud vím, predKraus Raimundova »Marnotratníka«
a jeho »Sedláka mive«. Mnohem užší je však jeho vztah k Nestroyovi,
jehož
"ckou sourodost dokazuje po stránce umelecké jedinecné
acování Krausovo v jeho díle tvorbou dodatkových
strof
jtho kupletum, v nichž nestroyovským
zpllsobem, nerozeznae prilehajícím k originálu, kritisuje
prítomnou
dobu.
ám-li nyní, než prejdu k vlivu Krause na prítomnou dobu,
luvit o vlivu doby minulé na nej, neucin1Ím, k cemu v z:íU nadšení se dá strhnout
mnohý obdivovatel genia; nebudu
't, že Krausova tvorba byla v celém rozsahu samorodá, že
v vzal niceho z hotového kultUrního
díla nemeckého
ná. Nemohu tak ucinit již pro nevyslovitelne
úzký vztah
use ke hmote, z níž tvorí, k reci, v níž bylo príliš mnoho
náno než aby byla zustala bez vlivu na nej.
Kraus na
oha místech sám se hlásí k tomuto kulturnímu
dedictví, sám
také v básni »Aufforderung
(\N'orte in Versen, svazek
,) odpovídá na banální výtku, že jeho básne upomínají
na
ha, výzvou, aby nekdo jiný zkusil, po nem Goetha napoit. Ne pracne získaná technická
a vnejší schopnost formální,
ž hluboce 'vnitrní samorodé založení umožnuje
mu >>naponÍ« Goetha až po virtuosní »Flamme der Epimeleia«, v níž
príkladu Epimeleiina monologu
v Pandore«
je, podruhé
nemeckém básnictví, použit ionicus a minore. Krausova orilita není onoho povrchního rázu, že by se musila prokaat, jako dejme tomu pochybná »olriginalita« dadaistu a jinovotvllrcu, kterí mínili, že tvorí nové hodnoty, pocnou-li
alyticky koktat, odchylnou formou vnejší. Jeho puvodnost
vlvá v tom, že pojímá veci v jejich pllvodní podobe, neýlen tradicními predstavami,
jež se o nich vyvinuly. NeVí po puvodnosti,
nýbrž po pllvodu a práve v tom setkává
s onemi klasickými básníky, kterí neznali žádných smeru
škol, nýbrž básnickým zrakem nazírali veci bezprostredne
a
ujaté, bez omezení volnosti výrazové, bez závazku k urciecké kultury: že nepodoben ostatním »básníkum« a la Werobratum, bez nichž dnes je težko napsat »moderní« báseií.
V tom a jedine v tom tkví Krausova
závislost od dosavadní
et cOllsortes, kterí, když pevný, mužný krok k vecne stejcílum umení v mínení plochohlavých
soucasníku
se zastávat jednotvárným, pocali pro potešení obecenstva na své
• k umení metat koze1ce, neomýlen krácel vpred s onou nevejností, jíž ve zmatených dobách genius se odlišuje od
ove podmínených literárních
a' jiných jepic. Jeho epigon, tkví v tom, že, hnán nejvnitrnejší
nutností, po svém ZP~Iu sledoval odveký cíl, jenž je nemenitelne
dán všem umcým snahám všech dob. Jeho štcstím a jiste neskonale po'ujícím zažitkem bylo, že hmota, z níž mu bylo tvorit, byla
Ovzušlechtena prací Goetha a jiných básníku predchozích,
že
I dovršitelem jejich práce na utvárení ncmeckého jazyka a
jimi byl uveden v oblast, v níž prožitý cit nenásilne a org'l. ky precházel ve výraz slovní. Svuj dluh Kraus splatil sto-
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násobne. Pozdejší
doba teprve pochopí, že JII11 ncmecká rec
byla privedena na vrchol svého zdokonalení,
ano,
že dosud
snad vubec nebylo básníka, jenž by se byl dobral tak dokor,ale nejskrytcjšího
bohatství svého jazyka. To však, jak pravím, pochopí teprve doba budoucí,
nikoliv prítomná,
jej íž
smešný vztah ke Krausovi znázorní clánek príští.

v

Zivot

a instituce

flranta Kocourek:

Historie jedné samosprávy.
Je to už dost dlouho. aby<:h mohl mít jak se ríká nále~itý odstup a není to ješte tak dávno. aby mi hylo
mohlo vypadnout z pameti neco podstatného.
Myslím
studentskou samosprávu.
Jako složku tak zvaného
prevratu, kterým jsme byli zcista jasna prekvapeni
v ríjnu 1918. Nevím presne, proc práve dnes cítím
nutkání o této veci psát. Možná proto, že práve v techto dnech tomu bude sedm let co vznikla. Možná proto.
že práve v techto dnech se dostala na verejnost aféra
ze života studentského. A možná proste proto, že jsem
pred rokem cerne na bílém slíbil v Prí tom n o s t i
vvlícit stredoškolskou samosprávu, kteráž partie byla
t~hdy myšlena jako poslední kapitola »Studenttt a studentek, jací vlastne jsou«, a že tedy práve dnes se mi
hodí dodržet slib.
Stredoškolská samospráva je z prevratových složek
nikoliv ta nejposlednejší, ani nejméne významná. Je
zajímavá už tím, že v té dobe hyla cinem revolucním
- a revolucnost - se zretelem k vnitrozemí - nebyla tehdy úkazem nejak rozšíreným. Ale nejenom
proto je zajímavá, že byla revolucí, nýbrž také proto,
že ukázala na charakter a vývoj studentské revo!ttcnosti a také tím je za tretí zajímavá. že jejími hrdiny
byli príslušníci tehdejší nejmladší generace, tedy ti.
kdož dnes už jsou - pokud dále studovali - hotovi
anebo budou hrzy hotovi S vysokou školou, a z nichž
nekterí zacínají už hrát jistou roli v našem verejném
živote.
Bude snad dohre, vytknu-li predem za prvé, o co mi
v podstate ve clánku jde a za druhé pripomenu-li nekteré momentky technické a spíše vnejší, abych se potom nemusil prerušovat vysvetlováním - i V' dalším
ovšem místy nezbytným.
V podstate mi jde o to, abych podal nikoliv detailní
obraz stredoškolské samosprávy,
ale nekteré hlavní
rysy, jimiž toto hnutí hylo neseno, a jimiž 1:Judeobraz
v jádre celistve charakterisov;Ín. Chci se pokusit o vyvolání tehdejší atmosféry, z ní vybrat nekolik zjevtt a
príkladu a ukázat budto proste že byly, nebo u jinÝch
jaké byly, poprípade ríci, proc myslím že byly. Existuje tu mt'tj deník, z nehož mnozí lidé -=- a ?:ajisté
i ctenári Prí tom n o s t i - mají strach nikter~k
ostatne hezdttvodný. V tom deníkl.1 je historie stredoškolské samosprávy zachycována od pocátktt s podrohným nadšením rukou septimána. Ale nechme mt'tj
deník ležet nedotcený pro veky príští, a také deníky
kolegtt a materiál dávno shromáždený z rttzných ústavt't republiky: pri sebe vetší tríditelské ukáznenosti
bychom se neubránili kouzlu nekterých detailu - a to
nemt'tžeme potrebovat. Pujdeme radeji na vec ex abrupto a s perspektivy ponekud ptací. Osobní moje výhoda je v tom, že náš ústav - reálné gymnasium

650

22. ríjna 1925.

i

vinohradské ve Slovenské ulici - se zacal hýbat už
sobne dobrý a to platilo tehdy, neovládal-li svuj predmet a neumel-Ii ucit. Této nespravedlivosti se nedivte.
pred prevratem trochu jinak:, než doporucoval kázenJe vysoce spravedlivá v daném prípade.
ský a domácí rád. Když prišel prevrat a padly vnejší
prekážky, které se stavely v cestu studentskému reforMoment proti profesorský byl v podstate moment
mismu, sta} se náš ústav organisacním stredem, kolem
protibyrokratický
a byrokraticnost
stredoškolských
profesoru byla ovšem ctností, vyplývající z ducha ranehož se seskupovala samosprávná
hnutí ne]úrív
z pražských a potom i venkovských ústavu.
Tak se kouské monarchie, takže boj proti profesorskému byrokratismu mel vždycky
podmalování
proti rakouské,
stalo, že jsem mel prehled celé akce, pokud se projevoi když jsme se octli v,e svobodné republice Ceskoslovala organisovane.
Mel jsem také bezprostrední styk
venské. Predpoklady silné oposicnosti studentské tkvese všemi delegáty a se vším, co se tu peklo, nebot jak je prirozeno - byl jsem jedním z vudcích obrul1;·
ly pak hlavne v protitlaku, který vzbuzovali profetelu a organisátoru, címž se také rozumí, že jsem se sori svým byrokratismem. A tema d\!ema motivy jsou
nijak neobíral studováním.
predpoklady vycerpány z nejvetší cásti: profesor ten a
ten je špatný, naše škola je špatná, protože je rakuMusím ríci, že tuto hru považuji za cistou tragikošácká a byrokratická.
medii. Ríkám to pro prípad, že by se mi nepodarilo
presvedcit vás o tom vlastním obsahem. Také musím
Je pri rozenI), že cím více jsme rostli, tím víc phbyješte v prologu poznamenat, že tuto tragikomedii ze
val o prícin, abychom se strední školou byli nesp.okoživota studentského pokládám za zjev sociologicky vyjeni, tím víc se rozširovala puda, na níž mela vyrust
soce pozoruhodný nejen pro sebe jako úcastníka, ale
žákovská samospráva, ale ve skutecnosti už v techto
i pro vás, treba prímo nesúcastnené. Byla to vlastne
zárodcích a v tomto prípravném stadiu byla ukryta
jediná revoluce, již jsem žil a na ní jsem také prozajedna z nejvetších prekážek príštího hnutí. A ta byla
tím nejkonkretneji
uvidel to, co by se dalo vyznacit
ukryta práve ve faktu, že za prvé se mimo motivy proslovy: masové hnutí, predpoklady
hnutí, podmínky
tirakušáctví a protibyrokratismu
nešlo obycejne nikde
vnitrní a vnejší, uskutecnení cinu, jeho psycholooie,
dál, a za druhé: tyto motivy byly dány celkem lehce,
prubeh úcinku a etapa výslední, cili k jakým koncLlill bez velkého srdce bolení. Krome výjimek, které by se
takové a takové hnutí dospelo. Bylo to velmi poucné
mohly brát v úvahu jen pri detailisování - nikoho
zvlášte smrtelne anebo hluboce neuráželo rakušáctví.
v mnohém ohledu, predevším ale socio ogicky a to predevším pro politiku jako pro sociologii užitou a vedu
Slyšeli jsme doma a na ulici všelicos, co nás naplnopraktickou. Vždyt to byl davový ,experiment sociolovalo strucnou a hlubokou nenávistí proti Rakousku,
gický v malém a práve proto, že jsem ho prožil, mymnozí z nás byli dokonce stiženi ztrátou blízkého closlím si, že na príšte bych nebyl nejak zvlášt prekvapen
veka, ale prece jenom prožitek nebyl tak mocný a
ani nejakým hnutím ve velikých rozmerech.
Ano,
uvedomerlý, aby to mohlo znamenat zásadní a plodvšechno by se odehrávalo velmi podobne a neco navlas
nou složku v nastávající reformistické akci. Nevadilo
stejne, jako mezi studenty v dobe samosprávné reby tu, že jsme Rakousko traktovali hlavne psinou a
voluce na stredních školách.
vtipem - v tom nebyla povrchnost, ale v tom, na co
Hlavní predpoklady revoluce. V prvé rade moment
jsme se v té psine a v celém tom zájmu omezovali.
Skrovnost intensity a rozsahu projevovala se ovšem
nacionální, vlastenecký, který byl nejelementárnejší.
Proto prevažoval a vnikal svou intensitou i do moješte více oposicí proti byrokratismu.
Oposice tato
mentu kvalitativne jiných.
Na zdi visel obraz mocbyla do prekvapující míry vysoko procentní, ale její
slabina - za Rakouska neviditelná - tkvela v její
náre, nejdrív starého a potom mladého. Byli jsme Ceši
a Slované a ovšem jsme úpeli pod útiskem tam toho
povrchnosti a nepromyšlenosti
i nedomyšlenosti. Je
to hodne pochopitelné u stredoškolských studentu a
Habsburka. Nemyslete si, že to byl motiv tragický.
nejde tu vec nám vycítat, ale nutno na ni ukázat: tady
Dovedete-Ii se ješte upamatovat na své mládí, tedy si
je jedna z kardinálních prícin ztroskotání stredoškolvzpomenete, že jako studenti nekam až do kvinty nebo
do seksty jste nebrali žádný útisk vážne a zvlášte ne
ské samosprávy.
útisk rázu tak specielního, jako je útisk cizácké dynaO profesorech pred prevratem, t. j. hlavne v dobe
stie. O tom Habsburkovi jsme musili psát komposice;>
války by se dalo ríci asi tolik: Jedni byli studentum
vyslechnout radu pochvalný'ch r,ecí. V prestávkách
naprosto vzdáleni a je skutecne težko pochopit, proc
jsme si to vyn~hrazovali tím, že jsme více méne nevlastne byli profesory, nebot nikdo z toho nic nemel.
nápadne plivali na mocnáruv obraz ve jménu Jiráska
Jejich funkce byla dvojí: jednak pro studenta neexia jin:)'ch svat:)Tch. Povyrostli jsme a bylo na case pristovali, jednak znamenali pro studenta to nejnepríjem-,
pravovat nás k životu vojenskému.
'Zaradili naše
nejší, co na strední škole bylo. Druzí - a tech nemladá tela do šiku Junobrany.
Tady pristoupil k nabylo málo - ke studentum meli vztah, ale v celkošemu protirakušáctví
ješte odpor k oficírum a militavém systému, který strední školu ovládal, nemohli
rismu, ackoliv se nenašlo málo loyálnich studentu, kterí
anebo neumeli tento vztah uplatnit, a zvlášte ne tam,
sekali Junobranu jako remen.
kde toho studenti nejvíc potrebovali. Kategorie tretí
V momentu národnostním, který není treba pro jeho
- nejvzácnejší: profesori, kterí vycitovali, co studenti
populárnost rozvádet, byl súcastnen zároven moment
potrebují, a kterí se studenty skutecne žili a znamenali
proti profesorský, kter:)Thrál vlastne nejduležitejší úlovudce, oporu a to, co na strední škole studenti milohu v dalším deji - ovšem ponekud pozmenen, a který
vali. Mezi nimi nejméne bylo tech, kterí umeli nalézt
nabyl plné síly teprve tehdy, když moment národnejvhodnejší formu pro styk se studenty: nebot jiní
mezi nimi se znemožnili neukázneným radikalismem.
nostní odpadl.
Psychosa studentu byla asi taková:
profesor rakušák je dvojnásobne špatný: Jednou jako ' A - vyjímaje poslední skupinu - nejvíc profesory
syn národa, podruhé jako ucitel a clovek. To platilo
charakterisovalo to, že meli strach a že byli zbabelými
i tehdy, umel-Ii profesor SVLljpredmet a byl-li dobrým
i tam, kde k tomu nebylo nejmenší príciny. Podrobpedagogem. Profesor vlastenec byl naopak Idvojnáneji se to obrazí v nekterých' pruvodních zjevech samo-

Plltomnost
vy jako typický rys studentu:
lism rubem'.

zbabelost lícem, ra-

edle vyniknutí momentu nacionálního bylo nejdnejším to, jak nepatrne znatelný byl moment
'ální a jak nehrál témer žádnou úlohu, ackoliv tu
prítomen, Dllsledky uvidíme v samospráve na priivnosti sociálne politického charakteru studentské
y.
tu prevažoval prízvuk nacionální, který hra:1 nekdy až se zabedneností
vuci všemu, co nebylo
ne vla tenecké nebo prímo šovinistické. Uvidímt>
zdeji, že to po prevratu vedlo nejdrív ke stadiu,
nemž se massa rozvrstvila zhruba na dva tábory:
en - pocetne ohromný - byl pro národ, druhý nepatrné menšine - mel na mysli také ješte neco
ého, než boj proti Židllm a Nemcllm. Temto dr use ríkalo jednoduše »židáci« nebo »socani« a
ycejne to byla synonyma. V perspektive pred 28.
jnem - a ješte i chvíli potom - bylo to stadium
hopitelné, ale ne111yslete, že behem dvou-trí let
ota samostatné republiky se neco podstatne zmenilo
hlavách a údech. Nábeh k projevení sociálního montu však v Praze prece byl ucinen, a to ješte pred
evratem. Ukáže se, že tu o sociálním momentu lze
uvit jen tak na posledním míste, ale nábeh tu byl
já ho vylícím. Ne proto, že by byl sociální moment
tržen, vždyt nebyl: ale proto, že je to první kotivnejší a oposicní akce pražského studentstva pred
evratem, A proto, že pri té príležitosti se objevily
náznaku nekteré rysy kolektivní bytosti stredoškolé. V míre hojnejší a více zblízka je uvidíme v epoše
osprávné. Dlouho jsem premýšlel O forme, kterou
ch to vystihl, ale nezbývá nic jiného, než abych kon ..
etne popsal jednu historii z mnoha. Vybral jsem hitorii našeho ústavu, protože byla nejdavovejší,
rotožeji nejlépe znám. S ohledu literární skromnosti
'tuji toho, že se musím sám popisovat v roli intelekálního pL'tvodce a demagogického organisátora.
Ale
akonec snad uznáte, že to je zaJímavé a že tb stojí
a zachycení, i když je v tom moje individuum.
Blížil se první máj 1918, Všúde temno, ale už s prL\ky v dálce se trhajícího
obzoru. Ze žižkovské reálky
yš]a iniciativa: na popud jistého profesora se umluilo nekolik sekstánu a septimánu, že se pripojí k manifestujícím delníkum a že oslaví švencováním solidáme s nimi svátek práce. Myšlenka se mi zalíbila.
avštívil jsem Klofáce, tehdy ješte socialistu, vyžádal
jsem si od neho nekteré instrukce ohledne arestu jakož
, otcovské požehnání a pocal jsem agitovat a organisovat. a dvou vinohradských
dívcích ústavech v lyceu a u jeptišek šla práce pomerne snadneji, než
se dalo ocekávat. Pozorne poslouchaly, nedaly se tak
;enom lehce presvedcit, ale za to byly jisté, jak se
prvního máje ukázalo. Horší to bylo s pány kolegy
na naší boude. Deset dní jsem chodil od trídy ke
tríde, od jednotlivce k jednotlivci a snažil jsem se je
nadchnout pro manifestaci
solidarity
se socialisty.
Alekluci se báli, krcili rameny, upozornovali, co mne
ceká,když se to pronese, zkrátka všude prijetí co nej-lepší. Konecne jsem získal nekolik stoupencll: v poctu
asi ctyricíti slíbili mi, že prijdou na prvního máje
v 8 hodin ráno místo do školy k Vodárne na Koruní
;\ odtamtud že plljdeme spolecne za manifestanty na
Yác1avskénámestí. Prvního máje se skutecne onen
pocet sešel na stanoveném míste. Ale špicl nekterý
prozradil náš plán toho jitra rediteli a ten k nám vyslal školníka se vzkazem, abychom se hned vrátili.
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Což také nekterí udelali, zvlášte když bylo skrze školníka pohrozeno, že trestem bude vyloucení z ústavu.
Stále více m)'ch bojovníkll odcházelo krokem váhavým
k boude a nakonec jsem u Vodárny zbyl úplne sám generál bez vojska. Bylo mi hrozne, zuril jsem, zvlášte
když jsem videl houf lyceistek jít dolll mimo na prúvod
- a v deset hodin jsem se do našeho ústavu vrátil
a umínil jsem si, že vec nejenom prosadím, ale že ji
prosadím v merítku daleko vetším. Užil jsem triku:
v prvém patre ve všech trídách jsem rozhlásil, že
všechny trídy v druhém patre už jsou obleceny a
prichystány jít na manifestaci. Ve druhém patre jsem
totéž rekl o patre prvém a ve tretím patre jsem to
prohlásil o obou spodní ch patrech. V)'sledek: za dve
minuty nebylo jediné trídy, která by nebyla spakovala
své ucení, a která by nebyla pripravena k odchodu.
Vš'echno žadvo od primánll do oktavánú se vyhrnulo
na schody a tam se hrozive seradilo. Marne kriceli
profesori, marne sí pel reditel, marne prosil, abychom
meli rozum. Massa byla probuz,ena, myšlenka dána.
Na žádost reditelovu zvoleny z každé trídy duverníci
a tem domlouváno, ale marne, všichni se prohlásili
pro manifestaci. Massa se hnula pod náporem z tretího patra, reditel a profesori musili ustoupit a celý
"stav vytáhl pred budovu, kde se vzorne seradil a nastoupil za zpevu Marseillaisy cestu na Václavské námestí, napred primáni, poslední oktaváni. všichni ucení
v rukou. Víte však, co bylo nejzajímavejší? Ti, kterí
se nejvíc pred tím báli, a kterí me zrazovali od uskutecnení plánu, nyní lítali divoce v popredí, delali šarže.
dávali rukou takt pro zpev - zkrátka ukazovali divy.
Tenkrát jsem poznal poprve, co je to dav a co je to
studentský dav, studentský charakter, co je to konservativnost, radikalism, psychologie cinu a lidí v akci,
Této májové manifestace se neúcastnil žádný jiný
ústav en mas se. Jinde byly to jen útržky: jednotlivci,
nebo vetšina odvážnejší trídy. Je snad dostatecne
jasno, že o momente sociálním tu mluvit lze jen
s úsmevem - pokud se týká niterné stránky. Byla to
náhodná manifestace skvele vydarená a jejím obsahem
bylo opet staré známé: navzdory rakušáctví a byrokratismu si švencnem!
To byla první a poslední nápadnejší akce studentu
v Praze pred prevratem. Prevrat prinesl žákovskou
samosprávu.
A té bude venována druhá polovina
clánku.

Práce v Rusku.
(J917-1920.)
1.
Jevím, kolik lidí, západníkú, by se našlo u nás,
kterí by mohli na své svedomí tvrditi, že znají dohre povahu prumerného ruského cloveka. Kdo múže
urcite ríci, že zná onu tichou, vecne filosofující, zadumanou duši, jež se za revoluce 'stala exekutorem
abstraktních, lidu ztežka prístupných teorií marxistických? Revoluce se dela ve znamení diktatury proletariátu, úplne podle predem predepsaného receptu, pro
nejž hledal Lenin historické predchudce ve všech
evropských revolucích, které mely nádech boje proti
koren lIm této spolecnosti. Že byla na cas provádena
zásadní aplikace destruktivní teorie revolucní s nádechem trídním, nebylo snad ani tak dusledkem úmyslných snah vudcu revoluce, jako prirozeným výbuchem
»yšeobecného trídního vzteku«, jejž jiste pocitoval jak
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mužík, tak voják, oba podnože pro carský trlln. K 0muni'stická vláda nebYla sama s to v prvopocátku Zilslaviti aspon onu cást revolucních vvbuchu.
iichž
r:ozdeii, pri r,ekonstrukci své hospodársk6 politiky "jiste
lttovala, svedcí o tom celá rada vládních dekretú z té
doby.
Máme-li zkoumati. kolik kladnÝch hodnot. znamenajících z jistých hledisek skutecný pokrok, ríjnová komunistická revoluce pro delníka prinesla, musíme za
merítko použíti jeden z úhelných kamenú komunistické
filosofie: zvýšení životní míry prumerného proletáre,
jenž se má cítiti v komunistickém státe doma. Životní
míra 'se dá nejlépe vyjádriti v penezích, obecném merítku hodnot: ty tedy Jednak vyjadrují životní míru,
jec1nak kupní sílu práce. Než k otázce honorování
práce druŽÍ se také otázka úpravy hmotných podmínek, na nichž jest delníku pracovati (hygienické zarízení továrny, kanceláre a j., upotrebení vymožeností
pri vÝrobe, bezpecnostní opatrení atd.).
Individualistický
stát. pokud ho pojímáme v jeho
teoreti,ckém, cistém znení, ,laissez faire, laissez nasser',
nemá na mysli sociálne politick~'ch opatrení státu. nemá za to, že hy hylo záhodno ulehcovati práci delníka
úcelnými, moderními zarízeními podniku, pokud práve
hy z takov~'Ch zarízení neplynul ješte vetší zisk do kapes kapitalistll. Jest dosti ,reservní armády' pracujícího lidu, není treha se starati o ty. již jsou práve
zamestnáni, ježto pro prípadiejich
nespokojenosti at
~IŽ se mzdami, ci vnejšími
podmínkami, za nichž jim
Jest pracovati. jest k c1isposici úcelné opatrení: hrozha
propuštením s poukazem na ony uhožáky. kterí trpelive
stojí za vraty podniku a žebrají o práci. 8hodinnft
doha pracovní? Ne, není zájem, výrohní zájem na ni,
potrebujeme co možná velkou produkci. lacinou produkci, ahv hyly zisky. Zisk je clnot
i v C II v jest
v teoreticky-individualistickém
ráde hlavním motiv'em
vÝrobní cinnosti.
A stát komunistick~-? Tot ono zaslíhené zrízení spolecenské, iež dá sociálne utlacenému to. co mu nikdy
nemúže dáti kapitalistický
stát, protože ne c h c e.
Tu jest postaráno o delníka, každý jest vlastne delníkem, není vykoristovaných
a vykoristujících.
Delník
má, ceho potrebu je, aby mohl spokojene býti živ:
mzdu odpovídající jeho potrebe, která není o nic menší, než potreba nrvního 'lepšího cloveka, proto tedy zásadne stejná pro vVechny, nejlepší vnejší podmínky
pracovní a zarucen)' zájem na vÝrobe, na prosperite
celého systému. Tak protiklad individualistického rádu, teoreticko-komunistický
rád.
Lec jest známo s dostatek, že není možno mezi
anarchisty budovat tak tuhou centralisaci, jaká jest
osou t. zv. prechodného komunistického systému; odtud také lze v zákonodárství sovetského Ruska sledovati rllzná ohdobí právní úpravy práce, jež odpovídají
pravidelne politické situaci vnitrní, jakou mcla vláda
v rukou.
P l' V é období se spokojuje s reformami zcela povrchního rázu, jaké bývají zavádeny v každém jen ponekud sociálne politickj'rmi snahami
ovlivnovaném
státe ,kapitalistickém'.
Pred nacionalisací
podniku,
hned po revoluci nebylo možno ješte mluviti o tom, že
by tam už nebylo kapitalistll starého vydání. Vláda,
zmocnivši se vesla musela se spokojiti prozatím
s omezováním zhouhného jich pllsohení.
Vydán zákon o 8hodinné pracovní dobe (:20. ríjen
až
19 I 7). Zakázána práoce detí pod 14 let. Delníciq
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22. ríjna 1925.

r8letí meli pouze 6hodinný pracovní den. Zrízeny
bursy práce, jimiž meli projíti všichni zamestnanci
i zamestnavatelé. Dekret z ;)0. ríjna 1917, o sociálním
pojištení stanovil, že náklady spojené s obligatorním
pojištením proti nemoci, stárí a nezamestnanosti, jdou
na vrub zamestnavatele, který mel na to platiti delnickým svépomocným ústavum 10% toho, co vydal na
mzdách. V tomtéž duchu pokracoval dekret o nezamestnanosti z I I. listopadu téhož roku, jenž narídil,
že nezamestnaným má býti po dobu jich nezamestnanosti, na úcet zamestnavatelú,
placena strední, prumerná mzda v míste obvyklá. Že tím nebyla povzbuzena chut nezamestnaných k hledání práce o tom
svedcí zvláštní dekret z 19. zárí 1918, jímž stanovena
opatrení proti úmyslnému odmítání práce. ,Nezamestnanost', jak praví Dr. Lydia Bach, .se stala sinekurou'.
Aby ustanovení 'shora uvedených dekretú byla zachována, zaveden byl celou radou jiných dekretú dostatecnj" dozorcí personál.
Výše mzdy byla stanovována zcela obycejným Zpt"lsohem, kolektivními smlouvami mezi zamestnavatelským svazem a delnickou odborovou organisací. Tyto
smlouvy staly se dle dekretu z cce I918 obligatorními
po ratifikaci komisariátu práce. Mzda, jež pevne byla
stanovena na mesíc nebyla pravidelne v žádném
vztahu k výsledkúm práce. Práce od kusu zakázána.
První 'souborná úprava sociální ochrany byla vydána ~T. ríjna 1918, kde se upravuje organisace pomoci delníkúm v prípadné nemoci, invalidity, tehotenství, stárí nebo úmrtí. Pomoc mela býti poskytnuta
stále jen na útraty zamestnavatele, at už in natura,
ci ve forme pense. Tak na pr. stanovena povinnost
podniku, platiti po celé 4 mesíce nemocnému delníku
plnou mzdu. Služby a podniky státní mely rovnež platiti svým delníkllm a zríz.encllm pojistné premie: lec
to bylo jen do I7. dubna, který je od této povinnosti
osvobodil, jak se o tom ješte zmíníme.
Druhá souborná úprava spadá na den 26. prosince
1Q18, kdy vydán zákoník práce. jenž mel obsahovati
všechna právní opatrení týkající se úpravy námezdní
práce. Vzhledem k celé rade pozdeji vydaných predpisu, které ustanovením zákoníka práce podstatne odporují, jest ho možno považovati už za absolutní. Zajímavým - teoreticky - ustanovením jeho bylo stanovení všeobecné pracovní povinnosti pro všechny obcany sovetské republiky ve veku 16-50 let. Rubem
této povinnosti melo býti všeobecné právo na práci,
podle jich zvláštních schopností. Aby toto právo bylo
použitelné, byly zrízeny bursy práce.

II.
Dr u h é ohdohí právní úpravy práce jest karakterisováno sesílením vládní moci komunistické 'Strany,
jíž už tolik nezáleželO' na prízni širokých delnickj"ch
(nekomunistických) vrstev jako dríve. Potreba udržovati si sympatie delného lidu jemu sympatickou úpravou práce, mizí s upevnováním vládní moci. Zretel
vlády se obracel nyní už predev~ím k tomu, jak dosáhnouti co možná rychlého z i n ten s i vne n í v j"rob y. Podniky byly nacionalisovány, stát vystupoval
jako zamestnavatel, nemel tudíž sám zájmu na tom,
ahy taková omezení, jakými zatežoval mnohdy soukromokapitalistické
podniky, ukládal i 'Sobe: používal
pri tom fikce, jež dovoluje. není-li lidí, kterí by ji
dohre prohlédli a zamítli, páchati nejvetší zvlJ1i v zájmu nekolika vládnoucích jednotlivctl: že totiž sovet·
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republika, jakožto stát proletárský nemuze prece
ti proti delnickým zájmum, i když vystupuje jako
·stna\'atel. Ze tohoto hesla bylo skutecne zneuží, o tom svedcí odsouzení mnoha stávkujících že'cáru v Perovo, nedaleko Moskvy za trest k 10
Jetému žalári (4. listopadu 1920). Nebylo tedy
usledku recené fikce ani uznáno právo stávky.
oto prece jest ješte i v proletárském státe jedinou
ou nápravy, jestli že se dostanou na zodpovedná
a lidé, kterí nejsou proletári, a kterí by chteli vy. fovat delníka asi tak, jak to ciní kapitalisté z Mar'ch dob. Zápovedí práva stávky se sankcionuje
entuální vykoristování
delníka, jenž se nemuže
dovolati v takovém prípade ochrany. Toto opa. tudíž jest jedním z tech, které nutno ze shora
zeného hlediska hodnotit negativne.
tak stanoveno bylO'mnoho VÝjimek ze všeobecných
~ních predpisu týkajících se práce ve prospech
ích podniku, zejména pokud se týkalo podnikú
ujících pro národní obranu. (Tak dekret národní
y z 23. ríjna 1919 stanovil, že v podnicích praích pro národní obranu muže býti zavedena
dinná doba pracovní, rozhodnutí
komisariátu
povoluje v prípade nutnosti nocní práci žen ze
. 1919. Rozhodnutí komisariátu
práce z 1. ledna
zakázalo podríditi obligatorní práci deti mladší
let. Rozhodnutí téhož komisariátu
pripouští v podch pracujících pro národní obranu delníky mladší
let.) Taktéž ochranná opatrení delnÍl::ká, upravudélku a podmínky práce se netýkala správ a úrakomisariátu války. Na ty byla závaznost recených
trení vztažena teprve 26. listopadu 1920, jenž i pro
ucinil závaznými dekrety, úpravy, rozhodnutí a
uláre komisariátu práce.
e znamení i n ten s i f i k a c e výroby stojí celá
velmi zajímavých narízení, jejichž jediný raison
re jest hledati v úpadku
zodpovednosti
delníka
v)'sledkúm práce. ~em spadají: Dekret z 17. cer1920 o tarifech, jenž upravuje podmínky práce a
eny delníku a zrízencú ve státních službách, v podch prumyslových a obchodních.
Zavedl pro maí práci ~hodinný pracovní den, pro práci intelekní a mládež 6hodinný den pracovní. Pripuštena
pres cas, nepresahuje-li 4 hodiny denne se schvásyndikátu, jinak se schválením kom. práce.
y pak tímtéž dekretem
zavedeny urcité normy,
é na základe peclivého statistického
šetrení sta" jakého prumerného výkonu a jakého maximálmuže delník dosáhnouti. Mzda, podle tarifú staená, se vyplácela delníku celá jen tehdy, když podal
on, který podle predpisu byl. schopen a tudíž poen podati. Nepodal-li jej, melo to za následek reci jeho mzdy.
ráce k u s o v á, jež dríve, po revoluci, byla zaká" jakožto delníkovy síly vyssávající (podle Marxe)
znovu p'Úvol e n a.
veden systém p r e m i í in natura, nebo v pene; premie pocítány bud individuálne, nebo koleke. Výslovný predpis však omezil rozsah techto
ií tím, že stanovil, že není dovoleno, aby premie,
plat za práci od kusu presahovaly 200% mzdoo tarifu. Dekret z 23. ríjna 1920 podrobne uprasoustavu premií in natura: tyto se mohou sklá, z potravin, strižního zboží, klempírských výrobnádobí, mýdla a j. domácích potreb. výš e jich
. ela na intensite práce, na tom, jak dalece se pri-
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blížil výsledek práce programu
podniku, na jehož
uskutecnení vetsím ci menším závisela tato výše premií in natura. Podnik, který dosáhl plného programu,
dostal také plnou 200% premii. Lydia Bach o tom
praví, kritisujíc toto opatrení: ,Tato opatrení dala podnet k stanovování výrobních programú nereelních a
nerozmnožovaly vúbec výrobnO'st práce. Premie skoncily tím, že se staly doplnkem, ptipojovaným mechanicky k delnické mzde.' (Le clroit et les institutions de
la Russie soviétique.)
Za úcelem kontroly doby efektivne v podniku pri
práci ztrávené byla vydána celá rada podrobných pravidel práce a v111trních rádu, urcena výrobnost jednotlivce (jak už jsme podotkli), presné urcení hodm, po
které má sedet! písar v kancelári, delník u rucní práce, nebo u stroje, vydán prisný zákaz choditi pred urcenou hodinou, zavedeno užívání zvláštních verifikacních tabulek atd. Tato ustanovení konecne nemají na
sobe nic zvláštního, typicky sovetského, znázonlují
nám jen, že bylo-li to treba zvlášte prísnými sankcemi
dolohti, znamená to, že takové dochvilnosti, svedomité práce atd. u delníkú nebylo, což lze pricísti jen
na vrub demoralisaci porevolucní, jež ovlivnila trídne
J.1euvedomelé delníky, kterých byla rozhodná vetšina .
Pro dozor nad zachováváním recených predpisú byly
zrízeny zvláštní delnické tribunály dIsciplinární.

III.
Také i mobil
i s a cep
r á c e sleduje jako svuJ
úcel zintensivnení produkce. Opírá se o urcité teoretické zásady, jež byly státem (sc, vládou komunistidmu) rádne využity, jak toho vyžadovala okamžitá
hospodárská situa,ce. JIŽ 'V deklaraci práv lidu pracujícího a vykoristovaného
byla obsažena povmnost
k práci všech, potom ústava (v cI. 18) vyslovuje tutéž
zásadu. Než v praxi aplikována zásada ta v,elmi pomalu, od nesmelých pokusú registrovati
povinne
všechny pracovní síly (k cemuž pro nesnadnost veci
nedošlo tak brzo) bursami práce se pomalu prikrocovalo k omez,ením obcanské svobody s provádením této
zásady souvisejícím. Ješte i zákoník práce z prosince
1918 spokojuje se s akademickým prohlášením
všeobecné pracovní povinnosti, avšak okruh osob, které
této povinnosti mají podléhati stanoví už konkrétneji
(16-50
let). Jest vsak dosud priznáváno pracovníkum právo opustiti dobrovolne úrad, zamestnání, které
práve zastávají.
Duvod, pro který došlo posléze k opatrení ze zacátku roku 1920, spatrován - mimo jiné -v
tom, že
delníci, špatne placeni za práci, odcházeli z továren
na venkov, nebo sedeli v duležitejších úradech. správních. Sám Lenin 'Se dotkl této otázky na desátém
sjezde strany, když rekl: ,Náš proletariát jest z velké
cásti deklasifikován, neslýchané krise vedly až k tomu,
že delníci opustili továrny, usadili se na venkove a
prestali býti delníky.'
Aby tomuto opouštení míst, jež podle svého karakteru pracovníci zastávali, se predešlo, vydán pro zamestnance v úradech dekret z 12. dubna 1919, jenž
zapovedel úredníkúm
služeb a podniku sovetských
opustiti jich místa a nastoupiti na místa jiná. Z druhé
strany zase bylo narízeno úradúm, které propouští
svúj personál, že mají seznam osob propuštených zaslati úradúm práce, které pak mohly je prideliti, na ta
místa, kde jich bylo práve zapotrebí .
Ke konecnému konkretnímu použití zásady obliga-
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torní práce došlo ze zacátku roku 1920. Praktický
zpusob využití této zásady se rídil podle teoretické
poucky, která rozeznávala na jedné strane všeobecnou
pracovní povinnost pro všechny, podle jich zamestnání a roboty na strane druhé. Rozdíl mezi nimi spocíval v tom, zda šlo o práci kvalifikovanou ci nekvalifikovanou. Šlo tu o zásadní militarisaci pracovních sil
ve prospech státu. Rozdíl od obycejné povinnosti byl
pouze v tom, že byly mobilisovány k práci i ženy.
Podle rozhodnutí ústredního výboru služby pro závaznou práci z 2. brezna 1920, byly stanoveny podrobnejší predpisy o rozsahu, v jakém má mobilisace býti
provedena, pokud se týce o tom, kdo jí podléhá. Nepodléhali mobilisaci: deti pod 16 let, ženy starší 40
let, muži starší 50 let, invalidé, nemocní, tehotné ženy, kojné a matky rodiny vedoucí domácnost pro více
než 5 lidí, nebo mající deti mladší 8 let. Lec pres to,
že ženy, u nichž byly podmínky pracovní povinnosti
je zbavující, byl vydán dekret z 30. ríjna téhož roku,
jenž narídil povinnost žen šíti pro vojáky prádlo, kteréžto povinnosti podléhaly všechny od 16-45 let. Mobilisace práce kvalifikované týkala se z vetší cásti obyvatelstva, jež zastávalo nejaké odborné zamestnání, vyžadující delší prupravy. Soustredila se na obyvatelstvo
me s t s k é. (Tak mobilisováni železnicári 30./!' 1920,
ucitelé 17/II.
1920, horníci 16./IV. 1920, dále námorníci, rybári, kovodelníci, typografové
a mnozí
jiní.)
.

22. ríjna 1925.

nimi dostatecná garancie politické moci 01?r:~é ~. v?~sko. Nelze nám však ani dost málo dnes Jeste ZJIStltl,
pokud se projeví clovek býti tak tvárnou ~1motou, do
které se dají pouhými vnejšími opatrením! s trochou
ideologie, vrýti typické známky nového ž~yota, y~myšIeného u zeleného stolu nepatrnou menSl110U hdl.
Bk.

Príroda

a práce

Jaroslav Kríženec ký:

Jak se dnešní biologie dívá na darwinism.

Starší biologie, ta, na které byl založen darwinism,
byla vedou popisnou. Vetlle systematiky, serazující a
trídící rostliny a zvírata do tríd, rodin, rodu a druhu
byla zde anatomie, studující složení živých tel a t. zv.
srovnávací morfologie, porovnávající na podklade materiálu daného anatomií složení tel u ruzných druhu a vytvárející abstrakcí jakási všeobecná schemata stavební;
k tomu se druži10 studium zvírat a rostlin vyhynulých
(palaeontologie) a studium zpusobu života organismu
v prírode (t. zv. biologie v užším slova smyslu ci oekologie). vývojová theorie resp. darwinism si vzala dukazy z techto oboru biologie. Darwin sám pri budování
své theorie používal sice hojne údaje chovatelu zvírat a
pestitelu rostlin o tom, jak se jim podarilo vytvoriti a
Naproti tomu ven k o v s ,k é obyvatelstvo podléhalc:
odchovati urcité formy - tedy jak se jim podarilo »udepoV'etšine t. zv. robotám. Tyto zavádeny už ke koncI
lati vývoj« a tedy mohli tento vývoj i sledovati ve skuroku 1918, pokaždé speciálním zákonem k provedení
tecném jeho prubehu. V pozdejším darwinismu, zejména
f'ejaké nutné, zvláštY v dekretu vytcené práce (kácení
darwinismu nemeckém (a darwinismu tak, jak hnul svedríví, odstranení snehu z kolejí atd.). Jako bylo po- tcm a ovládl myšlenkové zájmy všech možných oboru,
treba úcelne využíti kvalifikovaných sil, tak bylo také
vyšel z Nemecka) byl však tento materiál dokladu témer
treba sorganisovati repartici nekvalifikované manuelúplne pominut a veškerá práce se omezila na popisne
ní práce, k cemuž bylo treba použíti zas~ mobil~sa~e. srovnávací studování materiálu z prírody. tllavním predTento program vysloven byl samým Trockym na tretlm
metem a vrcholným cílem výzkumu bylo tehdá sestavokongrese rad národního hospodárství v dubnu 1920. vání t. zv. rodokmenu, totiž schemat, která .chtela zaRozumí se že výsledek mel býti zarucen celou radou
chytiti cesty, kterými vývoj zvírat a rostlin postupoval.
t.restních pr~dpisu: obcané, kterí se nepodrobili naŠlo o to, pop s a t tento vývoj v jeho postupu; ne vyrízené jim mobilisaci práce, byli považováni za obyšetrit dej vývoje sám a jeho hybné síly, ale popsat jeho
cejné zbehy pracovní; za úcelem stíhání takových decesty - rodokmeny mely býti jakousi schematickou
Ektll utvoreny zvláštní smíšené komise složené z rekronikou vývoje. Variabilita, boj o život, prírodní výber
presentantu odborových organisací a vojenských ko- se pri tomto postupu staly jen jakýmisi mlcky predpomisariátll. Trest byl stejný jako pro zbehy vojenské.
kládanými procesy, o nichž není treba diskuse; byly poPojem zbeha pracovního vymezen dekretem ze 4. kvetvažovány za neco samozrejmého, ale co je rozhodne
druhotného významu, cím se netreba blíže zabývati.
na: jsou jimi všichni ti, kterí se dle ~:,ého. zame~tná~í
nedají zapsati jakmile toto jest moblhsovano, dale tJ, Hlavní vecí byly rodokmeny.
kdo. zatajují své zamestnání, ti, kdož nevstoupí do
Tak se stalo, že postupne menil darwinism svoji vnejší
úradu k nemuž jsou prideleni, kdo opustí své mÍ'sto tvárnost: prestával býti naukou o vývoji tvorstva, o tom,
bez dAvodu; nebo opustí je a nedají se zapsati.
že tvorstvo se na zemi menilo a že bylo a je tedy meniToto byly jen nábehy pro in,tensivní využití každé
telné (Darwin dokazoval hlavne tuto vec!), a stal se
pracovní síly, jimiž mela. býti .~pr~vena c~sta pro
naukou o vyvinování se tvorstva,
o tom, co z ceho
n. e. p. Ovšem, že takovato mlhtansac~ pr~ce byla
vzniklo. Odtud také dojem prostého cloveka, který vidí
možna teprve tehdy, když už se po obdyobl vOJenskeh.o v darwinismu pouze nauku o vzniku cloveka z opice.
komunismu tento se zrestauroval tak, ze mohl pomyKdyž se s touto výzbrojí darwinism vrátil v novejší
šleti na obnovu ponekud normálnejšího hospodárského
dobe do biologie, našel ji tak p-odstatne zmenenou, že
života. Není lze z pouhých prvních predpisu, které sice
-- abychom tak rekli - nenašel již místa, kam by mohl
dají tušiti na postavení, v jakém se delník nalézal,
)dložiti svoji starou výzbroj. Tím psychologicky zapomožno uciniti si správný a jasný obrayz .o tom, zd.a. catá krise vývojové theorie byla dovršena i logicky.
delník bude na tom lépe v onom vysnenem komu111Nová, t. zv. moderní biologie, vyznacuje se snahou
stickém ráji, cili nic. Z onech dekretu lze jen tušiti
státi se co možná vedolf exaktní a analytickou. Na místo
onoho absolutistického ducha, který rídí celý spolecendrívejší metody deskriptivne srovnávací zavedla expeský život, utvárí jeho hmotnou ytváEn?s~ a ovliv~uje.
'l'iment a to experiment analytický. Již za rozkvetu dardo jisté míry i ideove. Lze se presvedSltJ .o torr:: ~eho
až mohou dosáhnouti suché regule praV111,stoJI-h za winismu používala analytického experimentu fysiologie,
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úplné upietí se na prítomnost.
Co bylo, prestalo biologii
ta žila svým životem bez souvislosti s darwinismem;
. nebyla zatažena do jeho služeb a ideologie, ani sama
zajímati a ta mela mysl nyní jen pro to, co jest.
darwinismu nepusobila. Z fysiologie prešlo však poZa druhé se zmenou pojmu dukazu došla biologie k niívání analytického experimentu
nejprve do morfologie,
hilistickému
stanovisku
o dokazatelnosti
vývoje. Je-li
e se vyvinula t. zv. vývojová mechanika a pozdeji též
dukaz možný jen umelÝm vyvoláním urcitého zjevu ponauky o dedicnosti (dríve se badání o dedicnosti ome- • mocí umelého sestavení
predpokládaných
cinitelu,
tu
valo na sbírání materiálu, který nanejvýše
zpracováevoluce, tak ji ucil darwinism,
se musila objeviti nedoo statisticky jako cinil Galton) a do biologie.
kazatelnou - totiž e x a k t n e nedokazatelnou
a bioloZavedení analytického
experimentu
po vzoru fysiky
gie chtela býti práve exaktní. Nebot evoluci, jakožto konbiologie neznamená jen obohacení
technické
metokrétní proces premeny
a rozlišení organismu,
který se
. y, ale hlavne podstatnou zmenu celého zpusobu myudá I v min u los t i, nebylo možno opakovati a proto
ení. Analytický experiment
znamená badání po zákotedy ani dokázati. Nebot, opakuji, darwinism nežij uce'tostech, kdežto drívejší metodika deskriptivne
- srovním a badáním o variabilite, o boji o život, o prírodním
ávací muže vésti pouze k poznání p r a v i d e I n o stí.
výberu atd. jakožto dejích vládnoucích
v prírode v miÍrn vzniká do biologie také nové hledisko dYnamické,
mIlosti a i v prítomnosti, nýbrž tyto deje resp. predstavu
eré sleduje souvislost úcinku.
o nich prijímal beze všeho dalšího jako jakési prupovedi,
kterými své konstrukce
rodokmenové,
v nichž videl svoji
S tím ruku v ruce se však mení - abychom tak rekli
vlastní práci, pouze doprovázel
a dekoroval.
celá biologie. Men í s e poj e m d u k a z u ve smytu jcho pojetí ve fysice:
urcité vztahy a zákonitosti
Jistý pokus o analysi variability,
výberu, dedicnosti a
ožno dokázati pouze tím, podarí-li se núm umelým sejiných pojml!, jimiž darwinism operoval, ucinil sice Weistavením cinitelu, vyvolati umele urcitý, ocekávaný
dej.
mann, ale ne badáním nýbrž cirou, trebas i duchaplnou
Z pouhé skutecnosti, dané v prírode nelze niceho dokáspekulací. Darwinismu
samému však užitku tím neprinesl. Nebot touto pouhou spekulací nebylo možno oživiti
ati; nanejvýše možno zde mluviti o prukaze .urcité možnosti nebo pravdepodobnosti.
Tak na pr. fakt, že u kretak mrtvé pojmy, jakými tyto pojmy v darwinismu skuténu nalézáme zakrnelou štítnou žlázu. neplatí za dukaz,
tecne byly. To ovšem neznamená,
že by Weismann se
že kretinismus vzniká zakrnením této žlázy, nýbrž tolisvými spekulacemi nebyl biologii užitecný-; jeho význam
ko poukazuje na tuto možnost; teprve když vyríznutím
leží však jinde než v tom co pro darwinism v y s p eštítné žlázy vyvoláme u zvírat kretenické
zakrnení d ok u lov a I - v tom totiž, že svými vyspekulovanými
k á z a Li jsme, že tom u tak jest.
pojmy ukázal na n e d o s t a t k y ve faktickém vedení,
což pozdeji vedlo k pravé výzkumné
práci. Tím však
Tento prevrat v biologii velice mocne podryl darwiWeismann
spíše
prispel
k
dnešní
krisi
evolutionismu
a
nismu pudu pod nohama, takže mužeme ríci, že darwik zániku darwinismu.
nism ztratil v biologii témer veškerou oporu.
Vedle zmeny zájmu a nazírací metodiky, které odvePredne se stala stredem pozornosti
prítomnost
a ta
dly biologii od historického
nazírání a platnily v ní nobyla studována bezprostredne
a vykládána sama ze sebe;
etiku exaktních ved a tak všeobecne zpúsobiIy krisi evot. j. studovaly se síly a príCiny pusobící v organismech
lutionismu, bylo to i vlastní badání, které velice prispelo
tak jak žijí dnes a ve zjištení techto sil a príCin nalézali
k úpadku darwinismu.
Vzniklá experimentální
biologie
biologové úplné vysvetlení žijících druhu zvírat a rostlin.
došla totiž rady poznatkl!, které mluvily proti DarwinoTaké vývojová teorie a darwinism
studovaly
sice príve teorii.
tomnost, t. j. dnes žijící organismy,
ale nevykládaly
je
Strucne receno, predstavoval
si Darwin evoluci asi
(jejich vlastnosti,
zpusob života atd.) z nich samých,
takto:
nýbrž z jejich minulosti. Vyložiti, proc zvíre nebo rostliPotomstvo
se neshoduje nikdy dokonale se svými rona jsou takové a takové, znamenalo ukázati, jak se do
dici, nýbrž vždy se v nem vyskytuje
rada odchylek; to
techto svých vlastností
vyvinuly;
a to opet ne nalézti
jest t. zv. variabilita.
Darwin soudil, že vzniká dvojím
príciny, které pri tomto vývoji pusobily, ale vystopovati
zPl!sobem: jednak jest v organismech
prirozená tendencesty, kterými vývoj šel (rodokmeny!);
jako príciny,
ce k variabilite
(variabilita
spontánní),
jednak jsou odkteré tento vývoj zpusobily, byly pri tom schematicky
chylky zpusobovány
vnejšími vlivy (životními pomery).
použity boj o život, variabilita,
prírodní výber.
Tyto odchylky
jsou do znacné míry dedicné. Zvírat
Nová biologie se proti tomuto zpusobu badání a vyi rostlin se rodí více než kolik muže uhájiti svoji existensvetlování postavila
prímo, uvedomele
a programove.
ci. Tím vzniká t. zv. boj o život, ve kterém zvítezí ti,
Jeden z predních representantu
experimentální
biologie,
kterí
svými odchylkami jsou ve výhodnejší
situaci; tito
Hans Driesch napsal na adresu darwinismu s odmítavou
se rozmnoží a tak svoje odchylky prenesou na další geironií o rodokmenech,
že v rodokmenech,
i kdybychom
neraci. Ostatní, ti, kterí v boji o život neobstojí, jsou
je jednou sestavili dokonale, meli bychom jen »galerii
z úcasti na plození vylouceni. Tím se deje stálá selekce.
predku, jakou nacházíváme
také na knížecích zámcích,
Vedle
boje o život zpusobuje selekci i výber pohlavní
jenom že nikoli jako fragment, nýbrž jako uzavrený ce(vítezství pri boji o samice nebo »vkus« samicek). Stálou
lek«.
selekcí vedenou v témže smeru se ony výhodné odchylVysvetliti neznamenalo
nové biologii popsati to, co se
ky sesilují postupem generací a druh se pozvolna vyvíjí!
stalo v minulosti, ale analysovati
daný druh zvírat nebo
Experimentální
biologie zaútocila
na tuto koncepci
rostlin o sobe, aby bylo zjišteno, jaké vztahy vládnou
z nekolika stran.
mezi jednotlivými
jeho cástmi, jaký je jeho chemismus,
Vlivem ruzných Weismannových
spekulací byl odstrajaké fysikální a chemické procesy probíhají pri jeho runen
názor,
že
by
odchylky
vznikající
vlivem vnejších
stu a vývoji ze zárodku - jaké príCiny v nem samém
cinitelu dedily se potomstvo.
Šlo o poprení t. zv. dedictedy zpusobují jeho vlastnosti a urcují jeho zpusob žinosti získaných vlastností. Tím byl odstranen jeden pravota. Bylo to úplné zreknutí se hlediska historického
a
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mcn, z nehož by 1I1Ohla vychúzeti rozmanitost
v prírode,
která by pak mohla býti podkladem evoluce. Ale i o ostatních odchylkách,
vznikajících
spontánní
variabilitou,
a
dedicných se ukázalo, že nemohou vésti k vývoji.
Kodanský
botanik J ollannsen, když zkoumal experimentálne vliv výberu, došel k poznání, že do jisté míry
možno sice vzhled potomstva posunouti výberem v tom
neb onom smeru, ale jen do jisté míry. Dosáhne-li se
tohoto stupne, tu selekce již nepusobí. Pri tom však posunutí charakteru
potomstva neprestoupí
hranic promenlivosti, která zde již byla dríve. Ne t v o r í sen
ic
n o v é h o ani odchylky se nesesilují, nýbrž jen urcité krajní odchylky se objevují u více jedincu, kdežto odchylky
druhého smeru z potomstva, mizejí. Jde tedy jen o rozmnožení urcitých krajních prípadu a o vymizení krajních
prípadu opacných, ale vždy jen v rám c i v a r i a b i1 i t y, k t e ráz
dej i ž byl a. Nad tyto hranice selekcc však nevede. Jde tedy jen o vypestování
urcitých
n:tzných stupnu, abychom tak rekli, ciste - o vypestování 1. zv. cistých linií,' které dríve byly spolu pomíchány (ovšem také o vymizení linií jiných). Selekce muže tedy urcitou stávající odchylku rozmnožiti
nebo odstraniti - nového však nevytvorí.
Tyto Johansenovy
pokusy uvedly darwinistickou
teorii
ve velkou pochybnost
- nekterí biologové pod jejich
úcinem prestali úplne verit v možnost vývoje selekcÍ.
Jiný útok udelalo na darwinism
znovuobjevení
Mendelových pravidel o dedicnosti
pri kríženÍ. Darwinism
videl v krížení zrídlo nových vlastností,
vznikajících
kombinací
vlastností
krížených
rodicu.
Mendelismus
však ukázal, že krížením nevznikají žádné nové vlastnosti, nebot i když krížené vlastnosti se spojují, v násled jících generacích se opet rozštepují do puvodního stavu.
-Z mendelismu
dále vyplývalo,
že organismus
treb<1 si
predstaviti
jako mosaiku samostatných
vlastností,
které
možno sice vzájemnc
kombinovati,
ale které
samy
o. sobe se nemení, nýbrž jako jakési základní jednotky
jsou konstantní.
Vlohy pro ne trvají a prenášejí se na
potomstvo
i tehdy, kdy na venek se neprojeví
(1. zv.
skrytá dedicnost).
Zmizí-li urcitý znak, nemusí to znamenati jeho skutecný' zánik, stejne jako objevení se znaku nemusí býti jeho vznik, nýbrž pouze projevení
se
vlohy dríve utajené.
Tyto výsledky
moderní biologie velice silne otrásly
ucením darwinismu.
Mezi biology se šírilo stále více
a více mínení, že tak jak si Darwin vývoj predstavoval,
tento se vlastne díti nemohl. Na druhé strane však se
biologové nemohli vzdáti názoru, že na zemi byla postupná premena zvírat a rostlin. Palaentologický
materiál mluvil príliš jasne. Vývojová
teorie žila sice dále
v myslích biologu, ale více již jen jako víra zdedená po
otcích; vlastní badání vedlo však stále více a více od
ní pryc.
Jisté východisko
z tohoto myšlenkového
rozporu se
spatrovalo ješte do nedávna v objevu 1. zv. mutacÍ. Mutace jsou náhle se objevivší zmeny znaku vetšího stupne.
Objevují se spontánne
uprostred
ostatního
zcela prumerného potomstva
a jsou dedicné. Zmeny byly zjišteny
u zvírat i u rostlin. Teorie byla opravena:
ne malé odchylky v rámci normální promenlivosti,
ale tyto mutace
skýtají podklad výberu a tak vedou k vývoji. Tím byla
zároven odstranena
námitka, která se také vynorila na
základe exaktního zkoumání oekologického:
že totiž odchylky v rámci normální menitelnosti
jsou tak malé, že
sotva mohou skýtati valných a úcinných výhod pri boji
o život a tak vésti k výbern. Na druhé strane nallka
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o mutacích znamenala i restauraci
starého názoru Darwinova, že zmeny organismu vznikají též vlivem vnejsích, cinitelu; nebot casem se ukázalo, že mutace nevznikají tak zhola spontánne,
nýbrž pod vlivem cinitelu
vnejších.
V novejší dobe láme však biologie hul i nad touto možností! Podrobnejší
experimentální
studium zmen ukázalo, že jde pravidelne o zmeny rázu více méne pathologického a spojené s náklonností k vyšší úmrtnosti a zacasté i o zmeny, které pro život ve volné prírode by
znamenaly novoty neúcelné, které by prirozeným
bojem
o život byly urcite vymíceny.
Tak se postupne výhled na exaktní prozkoumání
evoluce a na její experimentální
overení v dnešní biologii
uzavrel úplne. Ovládla skepse, která nedávno zejména
jasne promluvila o projevech dvou predních biologu: Anglicana Batesona a Holandana Lotsyho. První v adrese
anglické královské ucené spolecnosti a druhý v kritické
retrospektivní
studii v casopise Hereditas
resumovali
výsledky
hlavne svých vlastních prací a pak i jiných,
kterými šli za prozkoumáním
a overením evoluce ze stanoviska exaktní biologie a oba, zejména ale Bateson,
docházejí na sklonu svého života k pravému opaku toho,
co chteli: místo prukazu evoluce dostali se k jejímu poprení - všechno, ceho prý se domohla moderní experimentální biologie svedcí prý mnohem a nepomerne více
proti evoluci nežli pro ni.
Nelze ovšem ríci, že by dnešní biologie byla proti evolutionismu, že by popírala vývoj. Nechybí sice ani takovýchto hlasu a to nejen ze strany, která vždy ve jménu
zjevení bojovala proti evolutionismu,
ale i od nestranných badatelu. Hlásá se i jistý návrat ke starém Linéeovu ucení o konstantnosti
druhu, trebas pod jinou formou: místo o konstantnosti
druhu se ucí o konstantnosti
znaku. Ale to jsou jen ojedinelé smery v biologii. Biologie v celku evolutionism a ani darwinism nepopírá a nebojuje proti nemu. V nejnovejších diskusích o významu mutací pro vývoj se naopak hlásá s mnohých stran prímý
návrat k Darwinovi. Ale prijde-li se k tomu vydat svedectví, že se V~TVOjne snad udál, anebo že se udál temi
a temi cestami (rodokmeny),
ale i jen o tom, že byl možný - tu biologie v celku krcí rozpacite rameny. V techto
rozpacích je také kus tragiky: v nitru biologové ve vývoj
verí, nemohou však overiti jeho možnost a neodvažují se
proto ríci,' že skutecne byl. V prítomné živé prírode není
prý niceho, co ukazovalo byt i jen jeden zpusob, jakým
by evoluce byla mohla probíhati.
Celkem bychom mohli ríci, že dnešní biologie není
protievolutionistická,
ale je a - e v o lu t i o n i s t i c k á.
A v tom je práve krise vývojové theorie.
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