ZA Kc 2--

V PRAZE 13. kvetna 1926

•

Co jest liberalism?

f. PEROUTKA

I
Mezinárodní fánglickárství
Klasikové ve smokingu

R. WEINER

JAN KLEPETÁR

Literární obrození v Americe
Dnešní problémy rakoviny

JAR. ADLOf
•

v

Ceskožidovské hnutí a sionismus

'PntolnnosG

Sberatelum doporucujeme:

ŠI BENIC,KY

nezávislý týdeník

(list satyrický) Odp. red. E d. B a ss

vychází

Rocník II.

1919-1920

ve ctvrtek dopoledne
v nakladatelstvi fy Fr. Borový v Praze -II.,

Stran 408.
Rocník III.

1920-1921

éíslo 1-4

JindriŠ8ká ul. 13, tel. *295-41, 312-34.

Cena Kc

Ptedplatné
na rok Kc 100°-, na pul roku Kc 60·-,
na ctvr,t roku Kc 26·-

J edn otlivá

císla

po Kc 2°-

100·-

za oba rocniky.

S príspevky predních karikaturistu
a humoristu.

Vzácný dobový dokument!

Za 'I'edakci odpovídá

Ferdinand Peroutka

V nakladatelství" Fr. Borový

Tiskne Edvard Leschinger Praha II., 624

NAKLADATELSTVí

FR, BOROVÝ,

PRAHA

Pro/. 101/.BMIL éBRMÁK

N
O
V

MOTOCYKL

I
N
K
Ke &0--.

U

všech

knihkupcu

----------_

....

A

a

11

vAech knlhku)JCD

1I1111111111111111111111111111111111111iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11I11I11111111

VOJENSKÉ
ZDRAVOTNICKÉ

tlSTY
Yldeckj orgán teskosloyenskjcb YDlenskjcb lékalu1 zYlrolékaru
a lékárolku.
Y.rChózcj/tt.rNkrót do roka o 12 t/skovJch
arších roeoé.

Rocnl predplatné Kc

25·-

4dm/o/strace:

Praha III Jindrilská 13.
1II11111111111111111111111111111111111111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmll

PfítomnosL
V PRAZE

13. kvetna 1926.

Politika
Co jest liberalismus?
1.
F. X. Šalda napsal do » Tvorby« xeferát o mé
»Boje o dnešek«, ve kterém posoudil zejména
u liberalismu. Reaguji-li zde na tento referát, tedy
'v proto, abych zavádel rozhovory 'O své knížce,
roto, abych se pokusil dohodnouti se s p. Saldou
, co za liberalismus pokládati máme a co za nej
v ovati nemáme.
Šalda klade nejprve prst na definici liberalismu
ézá, že liberalismus jeurcen jakožto zásada »žíti
i svobodne, v plném užívání svých sil a za plnéozvojesvé osobnosti«. Tuto zásadu, praví p. Salda,
rozumný nepopírá, a pokracuje:
»A prece kniha baju za liberalismus
je knihau útaku r.a
máre, Borské, Rádly, Krapatkiny,
Nejedlé,
Lcniny,
udce, Dyky ... Nuže, cO' strašnéhO' udelali titO' ubažáci?
ož nechtejí také »žíti na zemi svO'badne, v plném užívání
vých sil a za plnéhO' rozvaje své asabnosti«?
Zdaž práve
oto nemyslí a nepíší, jak myslí. a píší? Caž neuskutecují i oni liberalism v tomtO' pajetí? A zda který opravdový
iberál má právo zlabiti se prata' na ne?«

ned na první pohled jsou tyto rát-I(y pouhou karirou liberalismu. Obycejne je liberál karikován jako
k starické zásady I a i s S' e z f a i re, I a s s e z
~ r. Tato zásada se hodí do naší doby tak špatne
mumie, a není jediného moderního liberála, který
se jí vážne dovolával. Presto se pri každé príleži. vyleje liberalismu tenhle škopícek na hlavu. Libeé prý nechtejí nic delat, nic zarizovat, nic orgaat, o nic usilovat, a ve všech situacích si mrucí
modlitbicku: laissez al1er, nechte všecko jít jak
jde, neplette se 'do niceho, všechno, co se deje, je
epší z toho, co se miH,e dít. Liberál se tu lící jako
ost, která nesmí nic delat, nechce-li se zproneverit
zásadám. Je-li zde liberálum prisuzována nehybt kamene, je v rádcích, které jsme výše citovali, oba dokonce ješte prísnejší karikatura: tu se liberáprikazuje ješte mlcelivost kamene. Tu se jim zaídá už i nesouhlasit s necím, polemisovat proti neu cili, jak ríká náš kritik »zlobiti se« na neco. Je-li
da, že liberalismus znamená svobodu, pak prý je
berální nesouhlasit s nekým, protože ho tím ohroe v jeho svobode myslit si cokoliv. 'Tu se tedy
~ejmý pokus vylícit liberála jako ubohou bytost,
á r L1símlcet, at se deje cO' se deje; at kdo žvaní
, cl ~t nesmysl, liberálum se ukládá perpetuum siium Presne receno: pan Šalda bere nám' právo poiso lt a »zlobit se« jen v tom prípade, definujeme-li
rali;rnus jakožto zásadu »žíti na zemi svobodne,
Iném užívání svých sil a za plnéL
rozvoje své
nosti«; všichni, kdož píší a myslí, at už cehý nebo
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hot, uskutecnují tím liberální zásadu rozvíjeti se svobodne; jaké pak tedy polemiky?
Takovéhle spory se rozhodovaly v liberalismu už
velmi dávno, ješte za detských dob liberalismu. A už
tehdy se rozhodlo, že ne každý svobodný rozvoj osobnosti odpovídá liberálním zásadám. A tehdy se již také
rozhodlo, že »první podmínkou všeobecné svobody je
jistá míra všeobecného omezení«. Není naší vinou, že
se ješte musíme zabývat tou abecedou. Smí, dejme tomu, liberál »zlobit se« na N apoleona? Vždyt, rozvinul-li nekdo v devatenáctém století svou osobnost a
žil-li kdo v plném užívání svých sil, byl to ten,to velký
Korsican. To by melo rozširovat tedy velkou vuni pro
liberální nosy. Liberál však uzná jen takové rozvití
osobnosti, 'které neutlacuje rozvíjení osobností jiných.
N apoleon zajisté velmi znamenite rozvíjel svou osobnost, podrobuje si pomaloucku cdou Ev'ropu; byl v rozkvetu svých' sil, když si vzal do hlavy dobýt Moskvy.
S liberálního hlediska je ovšem vada v tom, že rozvíjení jeho osobnosti delo se na podstavci z lebek a hnátll'
mrtvých Francouzú a že každý splnený jeho sen byl
obletován deseti tiski' kostlivcu. Zásada svobodného
rozvoje pocíná v tomto prípade velmi skrípat, díváme-li se na ty mrtvé. Za rozvO'j podle liberálních zásad
mO'žno považovat jen .takovÝ, rozvoj, kter)' se deje na
vlastní, ne na cizí vrub. Takové NapoleonovO' plné užívání sil a rozkvétání osobnosti
vypadne nám hned
z rámce liberalismu, venujeme-li aspon chvíli pozornost
záležitostem toho, kdo to odnese. Nebo je ten, kdo se
pokládá za liberála, morálne povinen mlcet, když nejaký bursián, 'treba takový vídenský Castiglioni, rozvíjí
svou osobnost do gigantických rozmeru? V poválecné
Vídni zajisté nebylo osobnosti rozvitejší, a pan Castiglioni sám rácil se nekolikráte vyjádrit, že se považuje
za bytost renezancní.
!Ale ani tento kvet nevoní libe
nosum liberálním. Nestaráme-li se o nekolik zmatených
kritik, není nikde psáno, že my liberálové musíme prihlížet s tichými sympatiemi, jestliže nekdo krade za
tím úcelem, aby žil ,na zemi za plného rozvoje své
osobnosti. Rozvoj Castiglionovy osobnosti odnesly tisíce Rakušanu, jimž svou renezancní cinností na burse
vzal máslo s chleba a jejichž detem utrhl mléko od úst.
Opravdový liberalismus' jest velmi neprátelský zejména
osobnostnímu rozvooji bursiánu, ponevadž takový rozvoj
se deje vždy na cizích zádech.
Liberálové tedy inemO'hou uznati každé rozvíjení
osobnosti. Stejne nemohou ani privítati s radostí každé
myšlení. Podle teorie páne Šaldovy musili by liberálové
uznati i reakcionárské, fašistické a komunistickémyšle~'
ní, tedy všechno, co jim nejvnitrneji odporuje. Meli by
snad dokonce pecovati o volný vzrust takového smýšlení a vypisovati ceny" na nejpodarenejšího fašistu nebo
nejdivocejšíhO' komunistu.
Nebot reakcionári, fašisté
a komunisté, myslíce po svém, práve tím uskutecnují
liberální zásadu svobody a rozvoje. Je snad skoro zbytecno pripomínati,
že liberalismus není objektivní
v tomto· chorobném smyslu. Neuctívá jako svatý projev
života všechno, co komu' slina na jazyk prinese. Ví co
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chce a má svou vlastní vuli. On nejen smí, ale musí
polemisovati proti reakcionárskému a komunistickému
myšlení. Jak muže, ptá se pan Šalda, liberál polemisováti próti,' Kramárum,
Borským, Nejedlým atd.? Je
možno' vysvetliti, jak múže. Jeto vždycky z toho dúvodu, že každý z nich nejak odporuje liberálním zásadám. Tak Kramár: zde hned je liberálllm težko neprotestovati. Kramárúv naprostý'a starobylý odpor proti
socialismu úplne odporuje liberálnímu stanovisku v té
veci. Kramár neumí se podívat na socialismus jinak,
nežl neprátelsky.' Vubec nechápe, že v socialismu jsou
konstruktivní a organisacní síly, jichž nepochybnc bude
našemu starému svetadílu brzy velmi zapotrebí. My
vidíme, že socialismus namnoze pokracuje v starých liberálních zásadách a že chce jen možnost rozvoje osobnosti rozšíriti i na vrstvu delnickou .. Ale každé slovo
Kramárovo svedcí o tom, že neumí zaujmouti k socialismu jiný pomer než pomer poverecné, ve špatném
slova smyslu buržoasní, šosácké bázne.
edovede si
v továm.e predstavit jiný pomer než tento: tatícektovárník a deticky-delníci a úredníci.
Vetrí v socialismu jen rozklad. Že by socialismus mohl v mnohém
smyslu prinášeti vyšší a dustojnejší porádek a spolecenskou stavbu než dnešní hospodárství, kdy všechno
roste jako dríví v lese, to jest naprosto neschopen pochopiti. Úkolem liberalismu je uprímne sprostredko"Vatimezi starým a novým svetem. Kramár všemi silami své duše patrí svetu starému a prekáží takovému
sprostredkování.
To jsou duvody liberální polemiky
proti nemu. Mimo to vytýkáme Kramárovi jeho panslavistické fantasie. Ale to není výtka, která by nejak
obzvlášte charakterisovala
liberály. Tu musí pronésti
každý clovek, který dobre vidí na to, co jest, a I<terý následkem toho pozoruje, že se nemužeme opírati o slovanskou vzájemnost, jež neexistuje. - Dále: smí liberál poIemÍ'sovati prolii BQ[Skému? ·Pan! .Borský je
hlasatelem imperialismu, je dokonce heroldem komické
odrudy óeskoslovenského imperialismu, a vybíjí v »N árodní politice« tyto své pudy. Že liberalismus a imperialismus nevrkají spolu nežne na jedné vetvicce a že mohou míti k sobe pomer jen jako pes a kocka, to je úplne
zrejmo každému, kdo' ví, co je libeí'alismus a co je imperialismus. - Proti Rádlovi, myslím, nevede liberalismus polemiku jakožto proti porušovateli liberálních zásad. Pan profesor RádI sice vstoupil do sociální demokracie, ale jak sám pravil, hospodárské teorie, tato
podstatata socialismu, ho' nezajímají, a múže v hlavních
rysech býti považován za liberála. Nekolikráte, na pr.
v národnostní otázce, statecne hájil liberální stanovisko.
Polemisujeme-li prece proti nemu, tedy proto, že v urcitou dobu k nám prinášel nebezpecí nepresného a pouze
heslovitého myšlenÍ. Zvykl si ríkati jen pul nebo ctvrt
pravdy a vystrkovati ten kousek do popredí.
Jedné
doby nebylo pražádného spolehnutí na jeho slova. Zcela vezel v impresionistické pokrokovosti. Proti nepresnému myšlení nepolemisujeme ani tak z duvodu liberálních jako spíše všelidských; rozumu má býti užíváno
pokud možno presne. - Proti Kropotkinovi, jenž nyní
prichází na radu v p. Šaldove dotazu, polemÍ'suje liberalismus jakožto proti anarchistovi, a to jest veru dosti
veliký dúvod. Je treba zcela presne odlišovati od sebe
anarchismus a liberalismus. Anarchistická svoboda zakládá se na nekterých starých pl ~dsudcích, O než se ze-

jména pricinil Rousseau. Tyto predsudky vesmes predpokládají, že je treba jen zbaviti cloveka všech pou~
závazku, soudu, manželství, policie, aby na zemi nastal
zlatý vek.
Ackoliv tato nauka, zajímavá svým rozletem, má obycejne plná ústa vedy, prece patrí celá dopredvedeckého stadia, do doby, kdy psychologie nebyla
ješte vedou, ale pouhými dohady, a cele pocítá s jakousi
vybájenou lidskou povahou. Anarchistická svobodaje
rovnou cestou do 'chaosu. Liberalismus, který 'si na
svuj prapor také napsal jméno svobody, má syrchovanÝ,
zájem na tom, aby se odlišil od této nauky, která stets
clas Gute wil1 und stets das Base schafft. Opravdovému anarchistovi, jako je Kropotkin, prichází vždy
špatne od žaludku, 'slyší-li o organisaci. Organisace prý
prekáží svobode. Zajisté, pokud myslíme, že clovektak
trochu ješte ~ije v pralese. Liberalismus pochopil, že
v s/.ožitém moderním svete, kde vše je navzájem shloubeno, svoboda je možna jen na základe organisovaného
porádku, že se neudá sama sebou. nýbrž že musí b~ti
vydobyta a zabezpecena.
Není-li svoboda podpírána
organisací, stane 'se vždy koristí silných. Kropotkin
myslí, že každý sám od sebe rád ponechá druhému jeho
svobodu. To je psychologická slepota.
Liberalismus
musí polemisovati proti anarchismu,
protože anan:1Jimus odpírá svobode právo na organisované zajištení. Proti Leninovi pak už dokonce dovolte liberálllm polemisovat a protestovat. Lenin, krátce a dobre receno,
byl nejneliberálnejší ze všech silných osobností, které se
uplatnily v dvacátém století. Chcete-li· oznaciti nejak)'
naprostý protiklad liberalismu, tak velký jako clen a
noc, pak vyslovte Leninovo jméno. Je skoro komické
podivovat se, že fiberalismus se odvažuje polemisovat
proti tomuto velkému bijci liberálu. Což liberalismus
má být ovce, která tupe klade SVllj krk pod nllž rezníkllv? - Pokud 'se pana Hudce týká, pocínal si velmi
neliberálne v židovské otázce, ve které se liberalismus
muže staveti jen na stanovisko rovnoprávnosti. - Pan
profesor INejecl'~ý\ porodil ;vetlšinu povrchních .lev)'ch
frásí, které kolují touto zemí. Je otrokem své touhy
státi na levo. Nosí Kramáruv kožich, jen obrácený na
ruby. To se protiví liberální svobode ducha. - Pan
'Viktor Dyk konecne nosí už od r. 1919 pod srdcem
neco podobného faši'smu. Postavení nemecké menšiny
v tomto státe chce rešiti zcela proti liberálním zásadám
svobody. Tak tedy, odpustte, pO'lemisují liberálové i
proti nemu.
Podle našeho názoru polemika proti temto mužum
nikterak neodporuje zásadám svobody a rozvoji osohnosti. Každý z nich po svém zpúsobu svobodu a rOzvoj osobnosti nejak ohrožuje, utlacuje, pokrucuje. Nesmíme si ovšem predstavovati 'svobodu v tom starém
divokém smyslu, že si každý mllže delat co chce. Pan
Šalda jen proto, že se drží tohoto divokého významu
slova s v o bod a, se podivuje, jak zastánce svobody
muže proti nekomu polemisovat., A jen proto dochází
k záveru, že podstatou liberalismu nemllže býti oprávnení »žíti na zemi svobodne, 'V' plném užívání svých 'sil
a za plného rozvoje své osobnosti«, a dospívá k dohadu,
že liberalism spíše by bylo strucne definovat jako »lásku k stredocestnictví, nechut k výstrednostem«. Tím
tedy se dostáváme zase k onomu dnes tak populárnímu
tematu strední cesty, na kterém kde 'které literární mláde zkouší své drápky.
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Cla a mzdy.
sociálním ústavu bylo debatováno o prednášce dra
wtze o vlivu cel na mzdy. Otázka v dobe, kdy se
á o agrární cla, jiste velmi casová, byla podrobena
oru radou odborníku ve dvou debatních schuzích.
í úcelem tohoto clánku, kritisovati jednotlivé poy, které ve vetšine prípadu se príliš oddálily od
. a zašly až na všeobecné pole otchodní politiky, pri
ž byly pretrásány a ne práve pronikave y hodnoty, produktivity práce, spravedlivé mzdy
é. Ale na neco prece je nutno upozorniti, a to se
'ká jen debaty zmínené, nýbrž vetšiny našich debat
ket i",{\rodohospodárských. Je to nekolik zásadních
h, jichž se dopouštejí i ti nejvýznacnejší:
ledí na otázky hospodárské jako na celek v sebe
vrený, jako na exaktní vedu, jakýsi zpusob mateiky, kde lze vše formulovati vzorecky algebry;
yslí stále v pojmech n á rod ní h o hospodárství,
tato doba je tak dávno za námi, jako doba hospoství mestského, protože dnes lze mluviti jedine
spodárství s v e to v é m;
konecne smešují otázky hospodárské politiky se
dami ho podárské teorie, ac by jasné formulaci
pelo, držeti se teorie a užíti jí na politiku.
vedomíme-li si tyto tri zásady, mužeme prikrociti
lastnímu problému: Cla a mzdy. Jak pLlsobí celní
rana na mzdy, zvyšuje je ci snižuje? A jak pusobí
í ochrana zemedelská na mzdy delnictva zeme delo a prl'1myslového? Tedy zduraznuji: nejde o procel, nýbrž o otázku mzdy, úprava cel je až druho- závisí od výsledku zkoumání v otázkách mzdoModerní školy národohospodárské
zavádejí konecne
okruhu svého zkoumání nového :':initele , s nímž
~í neradi pocítali: moc. Tento opatrený argument
ralismu je stále ku podivu sveží a jeho výklad výše
dy je jediný správný, nezvratitelný: výš e !TIzd y
o t á z k o u moc i. Min i m á 1 n í mzda je ura existencním minimem delníka, to jest nákladem,
ímž vyrobil svoji produkcní sílu - práci, a náklana udržení rodu. Tedy Lassaluv zákon, až potud
'yn~·. Ovšem že pojem existencního minima je re'vni, je urcen životní mírou; ale tím se nic nemení,
o relativne platn)' je k a ž d Ý hospodárský zákon.
a x i m á I n í mzda je dána hranicní obetí kapitálu.
jest tou. pri níž se rentuje ješte v)''foba. Kdyby obmzdy pohlcoval podnikatelsk)" zisk, nebo sníží-Ii jej
, že jiné upotrebení kapitálu stane se výhodnejší,
tane kapitalista vyrábeti. To je jasné, nebot nikdo
uže ve vol n é m hospodárství prinutit podnikatele
práci se ztrátou. V techto mezích bude se tedy ponti mzda a její v)"še bude urcena mocenskými
ery. Bude-Ii silnejší delnictvo, vynutí si vyšší
n. podnikatel sníží pak sví'lj podíl ziskový, ježto
'ji~aK nemohl
kapitál vumístniti.
R~.,neme,
že ,továrna
cene IO milionú vynáší cio isku 6 procent. Klesne-li tento výnos, muže kali~, továrnu prodati a uložiti peníze, dostane všude
ch procent. Ale je otázka, uciní-li to. Prodá tonu ,a 10 milionu? V dobách nízkého výnosu sotva,
o 'Ienajde kupce. Rekneme, že najde kupce za
iliol11'LTovárna bude vynášeti op 6 procent, ale

nyní je to jen 420.000, kdežto dríve to bylo 600.000.
Také uložení kapitálu na úrok vynese jen 420.000. Ponechá si tedy podnikatel továrnu (nezapomínejme na
momenty citové, s nimiž obycejne - neprávem hospodárská veda nepocítá), treba že její císelný výnos je nižší. Bylo-li snížení v)"nosu zpusobeno vyšší
mzdou delni<:tva, máme zde príklad, jak mocnejší,
v tomto prípade delnictvo, stanovil výši mzdy.
Vezmeme ješte praktický príklad: v dobe konjunkturálních zisk\\ at již inflacních, jako v Nemecku pred
tremi lety, nebo jiný-ch, jako u nás, v dobe nemecké
stabilisace pred piH druh)"m rokem, je delník mocnejší
a vynucuje si tedy vyšší mzdy, nebot jeho stávka. zn~mená ohrožení konjunktury. Naopak v dobách knse Je
silnejší podnikatel a snižuje mzdu.
Mzda je však pouze cástí - a mnohdy ne vellkou výrobního nákladu, v nemž další položky ciní surovina, stroje, amortisace budov, risiková kvota, ~ane,
cla a sociální poplatky. Opet netreba konstruovat! nových definic. Otázka moci bude rozhodovati i zde.
Abych nebyl rozvlácný, vyjmu. dve položky nejnaléhavejší: d a n e a cla. Stát mllže zvyšovati svoje financní požadavky do nekonecna - záleží na tom. kdo to
déle vydrží, kdo bude silnejší až do konce. cím vetší
zájem na státu jako hospodárském celku bude míti
výroba, tím vyšší dane bude ochotna platit a bude hledati náhradu jinde: ve snižování mezd, v lepší organisaci ve využití stroju atd. Také zde platí však výše
zmí~ená maximální hranice, nad niž výroba jíti nemuže. Cím blíže této mezi, tím povolnejší bude stát,
nebot každé další zvýšení daní mu prinese spíše ztrátu
než zisk. Výroba nebude schopna souteže, zastaví práci, nebude platit daní, nezamestnaní zatíží státní pokladnu. Viz u nás v roce 192:). Stát seslábne. Jeho
tržební bilance se zhorší, jeho platy do ciziny vzrostou,
nastane neklid politický. A nyní je opet silnejší podnikatel, který bude diktovati výši daní.
Konecne clo. Výroba si vynutí ochranné clo. Jeho
výše bude urcena mocí. Bud stát potrebuje tu ci onu
výrobu - at již z dlIvod LI danových, politických nebo
jakýchkóli - pak povolí a bude držeti vysoké clo. Tak
dlouho dokud jeho zájem se nezkríží se zájmem jiného
prLlmy~lu jiného státu; Kdo z ObO~lbude ,sJlne~í,. prc:sadí snížení ochranneho cla. To .Je tak uzasne Jas-ne,
že je zbytecná každá jiná argumentace. Jak bude PLIsobiti nyní clo na mzdy? Zdálo by se, že pri celní protekci budou vyšší mzdy než bez ní. Ale to je nesprávný názor. Potrebuje-li prúmysl celní ochrany k v)"vinu,
nebude míti clo na mzdu vubec žádného vlivu. Teprve
tehdy, až pri dokonalém, zaveden:é~ podnikání zy)"ší
nebo sníží se clo, mllže se odraZItI tento pohyb I ve
mzde, pri cemž ovšem záleží opet na mocenském pomeru mezi podnikatelem a delníkem.
A jak je to s clem zemedelským? Opet není du"odu
meniti v)"še položenou thesi. Clem se zvýší ceny zemedelských plodin. Ovšem že ne o cel)', obnos ~I~, )ežto
se uplatní zákon náhradový (mohu nahradItI Jeden
produkt jin)"m, stejne úceln)"m: mouku rýží, chléb
masem) a volná soutež. Reální mzda delníkova se
sníží.*) O kolik, múže jen velmi nepresne zjistiti statistika nákladll podle cenového indexu. Zda dojde ku
*) Vyvracím pri této príležitosti nesprávnou argumentaci jednoho z recníku v Sociálním ú"tave, že zemedelské delnictvo
není tím dotceno, ježto hodnota deputátu se zvýší. Deputátníci
tvorí jen ne pat r n é p r oc e 11 to zemedelského delnictva!
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opet zduraznovati, že musí býti celý evropský prumysl
zvýšení mezd, závisí opet od dané mocenské situace
delnictva.
I
: reorganisován, že musí býti postaven na výši prumyslu
Co zde bylo receno, zní liberalisticky. ~rajne libeamerického? Ovšem - kdo to má pro:v~)lti? 1\lN sta·
rejme se zatím jen o sebe. Provedme,[porádek ve vlastra1istlcky;ba témer anarchisticky. Ale je tó jen zdání.
ním dome, reorganisujme
predevším ildnt~nistrativu,
Zásada »Laissez faire ... « je odbyta. Nebot, zabývaaby bylo možno snížiti dane a odlehciti prumyslu, re·
jíce se otázlwu mezd a cel, musíme se dotknouti hlavorganisujme naše bankovnictví, které sotva stací udrního problemu, který zduraznil zcela správne dr. Hožeti samo sebe i pri horrentních debetních úrocích,
towetz ve své prednášoe, problém u ev rop s k é h os pod á r s k é k r i s e.
_
které nutí našeho výrobce pracovati s 12-14% úverem
Nedelejme si zbytecných ilusí. Krise, jevící se v An(Amerika pracuje s 5Y2-6%.), soustredme prumysl, ty·
pisujme výrobu, specialisujme se na druhy, k nimž jsou
glii, Nemecku, u nás, není lokálním zjevem, nýbrž zjevem všeevropským. Evropa ztratila svoje konsumenty
dány nejpríznivejší
podmínky A pak muza války a Amerika je získala. Do souteže s. Evropou
žeme pri velmi dobrých mzdách otevríti hranice dokorán; zdravému prumyslu, který není skle~íkovou kvepouštejí se státy, které ješte vcera byly pustinami Jižní Afrika, Kanada, Australie. Ješte pred válkóu
tinkou, neublíží žádná soutež. Technický a !Sociálnípobyly tyto státy, jako všechny témer ze!TIe mimoevropkrok je prvním požadavkem - politická a hospodárská
ské, dodavateli surovin a odberateli ušlechtených výkooperace prijde pak sama sebou.
robku. Dnes zpracují vlastní surovinu doma a svým
tovarem souteží pak nejen na svém trhu, ale mnohdy
i na trzích cizích evropskému zboží.
Sledujte, prosím, techto nekolik císlic. Vezmeme-Ii
dovoz a vývoz Anglie v roce 1913
100, mužeme,sestaviti tento index: dovoz 1923 94.9, 1924 106.4; vý- Richard Weiner:
voz 1923 74.5(!), 1925 75.5(!); reexport 1923 91.3,
Mezinárodní fanglickárstvi.
1924 90.5. Tedy nápadný pokles vývozu i reexportu
Techto
dnu Ceskoslovensko málem kdesi scházelo:
(pri cemž reexport obsahuje vetšinou císla surovin,
,dovážených do Evropy) a velký vzrllst dovozu. A nav Paríži, na mezinárodním kongresu divadelní kritiky.
proti tomu Spojené Státy ve styku s Evropou vykaSkrovná horlivost, již pri této pi:-íležitosti ceskoslovenští
zují vzrust vývozu a pokles dovozu. Všimneme si jen
kritikové osvedcili, jest, ac-li schválná, potešujícím príhlavních prumyslových státu:
Do Anglie vyvezeno
znakem, že se mezinárodního fanglickárství, tohoto dez U. S. A. v létech 1910-14 prumerne rocne zboží za
dice fanglickárství národního, zacíná mít dost. Rozdíl
568 mil. dolaru, v roce 1923 za 882 mil. Do Nemecka
mezi starým a mladým jest leda ten, že onen byl naivstoupl vývoz jen málo - z 304 na 317 (rok 1923 je roní, kdežto tento je chytrák. Jenomže bohužel nevím
kem inflacního rozvratu, Nemecko nemuže kupovati),
jiste, zdali to Pražáciopravdu
udelali schválne. " Hido Francie ze 139 na 272. Ale pri tomto vzestupu výstorie je totiž trochu spletená, a - držte se - ceskovozu je pomerná kvota k I e s a j í c í, dukaz, že Evropa
slovenské vyslanectví bylo požádáno, aby ji vyšetrilo ...
stává se pro Spojené Státy kontinentem druhého rádu.
Jsou totiž na ceskoslovenskou kritiku stesky, velké steN a prvém míste je Amerika. K vota vývozu klesla
sky! Byvši pozvána, neodpovedela. Neodpovedela jeu Anglie z 26.2 na 21.2, u Nemecka ze 14.0 na 7.6,
diná! Dost možná; že nebylo, kdo by odpovídal. Nebpt
u Francie se nezmenila - 6-4. Ješte jasneji mluví cí- pozvali ji korporativne, a u nás, kde se divadelní krislice dovozu. Kdežto pred válkou byla Anglie prvním
tika delá ješte chválabohu s nadšením dIletantským,
dodavatelem U. S. A. a její podíl na dovozu cinil
nikoho, pokud vím, ješte nenapadlo dávati kritiky do
16.5 ze 100, klesl tento podíl na 10·7 a Anglie byla za- spolku. Ejhle, spolkarský prý národe, mezera, již treba
tlacena na druhé místo - s v Ý m v I a s t ním
d 0- vyplniti! Pan Ginisty však, jenž jako predseda parížm i,n i e m - K a nad o u. Z Nemecka klesl dovoz
ské divadelní kritiky byl hlavním poradatelem, nemohl
z 10-4% na 4.3% (pres to, že Nemecko melo v r. 1923 . se smíriti s myšlenkou, že by na jeho kongresu Ceskodumpingové ceny!), z Francie ze 7.7%' na 4.0%" A proslovensko scházelo: vedel, že Nemci neprijedou, a tujdeme ješte dalšími prumyslovými státy Evropy: v Belšil, že se ani parížští valem nepoženou (na zahajovací
gii poklesl dovoz z 200 milionu angl liber v r. 1913 na
schuzi prišli všeho všudy ctyri, a nikoliv zrovna špic149 mil. liber v r. 1924, vývoz klesl ze 147 na 110, ky); »pusobil tedy« na ceskoslovenské cinitele v Paríži,
dovoz do Nemecka klesl z 10.7 miliard zl. marek na
a výsledkem techto temných diplomatických traktací
9.1, vývoz z 10 miliard na 6.S( !).
bylo, že se jednomu zdejšímu dopisovateli ceských novin dostalo od pražského syndikátu novináru oklikou
Evropa je v krisi. Rocne odcházejí miliardy národního bohatství do Ameriky, surovin vlastních starý
telefonického vzkazu, aby »tam šel«. Ten clovek by to
byl resignovane ucinil, byt se této cti dorostlým necítit
kontinent nemá mnoho. A pracovní metody Evropy
a ztrácel cas. Ježto však jistý pražský pro onu funkci
jsou daleko, daleko za organisací práce ve Spojených
Státech. Evropa je dnes mosaikou státu, vzáj.emne se tuze schopný novinár byl zrovna v Pa,ríži na dovolené,.
požádal ho, aby tento kríž, jenž by pro neho mohl být
hospodársky potírajících,
šikanujících
ochranárskou
švandou, vzal na sebe, a pražský syndikát tuto zámenu
politikou, která není hospodársky úcelná. O koncen~raci
a typisaci, o standardisaci a delbe práce není ani zdání.
nadšene schválil. Prozretelnost
zarídila tedy všechno
Zatím co Ford vyrábí statisíce vozu jednotného typu,
co nejlépe. Na neštestí však se zástupci deštivá Paríž
zprotivila, snad také že si (a právem) od kongresovánÍ
dovoluje si náš státecek s 13 miliony obyvatelu luxus
velké degace mnoho nesliboval - zkrátka odjel, a Cepeti automobilových továren, z nichž kaž,dá vyrábí neskoslovensko bylo zase bez representanta. Ne na dlouho,
kolik typu, místo aby práce byla rozdelena. Ze v seriové
výrobe mužeme i my dojíti úspechu, o tom svedcí Bata.
chválabohu.
V seznamu úcastníku figurovalo jméno
Je nutno opet poukazovati na príkaz doby? Je nutno
ceskoslovenského zástupce prece, a to jméno tak neoce-
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'vané, že »smerDdatní« cinitelé pocítili potrebu žádati
titulárovi vysvetlení (je to jejich obor, žádat vysvetní). Dostalo se jim h'o telefonicky, a prekvapujícího:
ražŠl'íkritik;bvé - s jedné strany hudební, s druhé
inoherní - ne'mohli se prý dohodnout. Pan 'Ginisty
• enovaltedyJteskoslovenského zástupce ex oHo, ustaviv ho »pozorovatelem« (Beobachter), což je tedy
sí tak jako byste brasilského zástupce ve Spolecnosti
árodu jmenovali vy ci 'já pod záminkou, ž,e Brasilie
k tomu nemá. Zároven byli smerodatní cinitelé oním
'nem zpraveni, že Prozretelnost, jež se svých práv
ikdynevzdává, ucinila výborne. když onomu ceskosloenskému novinári na dovolené Paríž znechutila; celo ho pokorení: nebyl by býval uznán; jeho »jmenoání« - a tedy i jmenování toho. za kterého mel zaocit - bylo, zdá se, nepravidelné. A tak tedy je
•.chno zase v porádku. Páne Ginistyho satrapie,
skoslovenská kritika hudební i cinoherní sakumpak.
dobre jí tak! zastoupena byla. a zastoupena dustojne
'nem, kterému to delá opravdu radost. Je to pozoro:vatel.jenž bude dobre koukat, a nenapsal-Ii už. napíše
jiste ješte do dvou pražských
deníku, jichž jména
pouze z konkurencní závisti opomí iím. zprávu. V' níž
veškerýmdustojným patosem. jehož je schopen - a
ho schopen kapitálne - vylící význam této manifetace. Naskytne se mu tím zároven také príležitost
platniti svého ducha a nakupiti námestky první
osoby jednotného císla.
Dostalo se tedy ctenárum (ci dostane) referátu »dutojného«, a .iá jen lituji, že se nekonal zároven mezinárodní siezd myšáku. Napsal bych dustojn~T referát
nem.Nebot dovedu-Ii si velmi dobre predstavit užitek
diskusemyšáku, byl bych, priznávám se. trochu na rozpacích,kdybych mel vypracovat program sjezdu divadelní kritiky. O cem že se tak as,i mohou dohodovat?
Co je nlltká, aby »vymenovali« názory? Jaký pak
otázka volnásku má asi vliv na ohrodu divadelního
umení? Ctu-li dobre. byl v té prícine i pan Ginisty na
rozpacích.Procetl jsem program sjezdu; shledal. že je
tak bohatý a rozmanitý jako školská vysvedcení, kde je
vepsána jedna známka, a pod ní s'ama idem. .. Tady
zrovna tak: Jak fungují kritická sdružení v jednotliv)"ChzemÍrch,a potom už jen idem, trochu pozmenovaná. asi jako iídelní lístek onech velkých restaurací,
kde cteme: Veprová se zelím a bramborami, Brambory
se zelím, zelí a brambory, veDrová bez zelí a s bramborami, veprová nature atd. Kdo se v kuchyni trochu
vyzná. uhádne hned. že si kucharka hlavu príliš nelámala. Kongres kritiku také ne. A predevším: u nás
není sdruž,ení kritikll, což by práve melo být vzorem
vem, kde kritikové spolkarí. Myslil jsem dosud, Že kritik je clovek, který nabyl jistého vzdelání a má jakÝsi
kus a jemuž ctenári novin, kam píše. duverují natolik,
že k vuli nemu listu nevypovídají. Myslil jsem dosud,
že kritik delá dobre. jestli trochu samotarí, protože je
(l ten nejlepší zpusob. jak zustat neodvislým. Nic se mi
nikdvtak neDrotivilo jako kritikové v Drestávkách šmuuiící. Nevedel jsem,' ž,e kritikové ma jí neiaké zvláštní
zájm' korporativní. Maií-li jaké, tedy splývají se zájmy novináru.
Zato však jsou korporativní povinnosti celkem prosté: ríci, co myslíme, a ríci to s nejlepšíl"'vedomím a svedomím. Kárati a chváliti bez
predsldku. Zas.Joužiti se tímto wusobem trochu o to,
aby
divadlo sobe newroneverovalo.
Nevím, co to
má sT,olecnéhose spolkarením, natož mezinárodním.
zájemnost? V novinách píše se o cizine víc než zdrá-
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vo; mezinárodní styky potrebují nikoliv povzbuzení,
nýbrž brzdy. (O tom pozdeii víoe.) Pro povzbuzení
jsou leda lidé, kterí si z mezinárodnosti udelali živnost,
Jež je dnesL1 výnosná. Poslední instancí. kter1 v tom
smeru rozhoduie, není ostatne a nebude usnesení kop,
gresu kritiku. nýbrž zcela proste otázka paDíru a množství domácí látky (mám o tom dost zkušeností vlastních). Pomer kritiku k reditelum novin a divadel?
První z nich není žádným nroblémem ryze kritickým,
druhý ;e všude na svete stejný a vyjadru;.e se slovem
volnásek. Opravdu, 'nevím, o cem že muže mezinárodní
kritika diskutovat, aniž o tom mohla stejne dobre mlcet.
Kritikové, myslím, cítí tyto veci velmi silne: proto také
nenajdete mezi úcastníky
sjezdu ani jedno jméno
opravdu reoresentativní. Kritikové? Nikoliv; lecl::t refer,enti. Parížští nemeli veru daleko: ale kde je Bidou,
kde Souday, Antoine. Boissard, Pawlowski. Ponpig-h?
Nenalézám iich mezi jmény úcastníku. P::ttrne píší kritiky. Je-li i kritik, jak se tvrdí, ne-li umelcem, tedy tvoritelem, platí i o nem ... bilde, rede nicht! To všechno nestálo by za rec. kdyby nešlo o symptom
jedné z nejprotivnejších nemocí, O' SymDtom nemoci
vpravde šeredné - mezináro<iní f;:J,ng-lickárství. Tento
s;ezd kritiky ;e v oodivuhodné blízkosti Mezinárodního
Ústavu prO Duševní Koopenci (délk:J. slov:J.není v žádné souvislosti' s vplikostí. i;:lko nikdv). Úst::tv ho sice
nepatronisu je. nýbrž ipn hostí. ale t<lto kamufláž firmy nikoho nezmýlí. Sjezd kritikv divacldní ie dítkem
Ústavu. který je zase nlodem SDolpcnosti národu. svereným francouzské vláde. která n<ln Dlatí <lŽse ohýbá.
Ríci. že ž,e je tento Úst::tv p;:Jrížským miláckem. bylo
by velkým Drenínáním. Zato však ie sotva pochvbno, že
francollzská vláda. která v té nrícine narazila doma
dost silne. se k této obeti odhodlala proto. že si od
Ústavu, sídlícího v Paríži, s,libovala a snad ješte slibuje jisté plus nro francouzské »rayonnement«. Úst::tv
má ruzná ori<ielení a nodocl<ielení. hnkou hromáriku
rerlitelu. podreditelu, taiemníku a d<lktylografek, a jako
každý oficielní ústav: spisy, dossiers a archívy. A záleží mu ovšem na tom, aby se mohl vvkiizati mnoha
spisy, dossiers a akty. Jednou z vedlejších funkcí tohoto úctyhodného ústavu iest, že slouží vládám za skládku presnocetných kandidátu na vvslanecké atašé. Tsou
to s výiimkou dvou, trí imen. která si netroufala odríci
po'tažmým vládám svou dekoncní skvelost, vesmes rádní a prumerní lidé. kterí Dráve proto. že jsou na neštestí i rádní i prllmerní (trochu príliš). nem<lií ani
toho nejmenšího smyslu pro prODorce a pevne verí. že
to ted pujde s duchovým životem jako na másle. Pošli steine, jako jeiich ústav, z poblouzení, jakoby se
i genialita dala Dorídit v k<lt>esním vvdáni. a ústav iejich bv se mohl zcel::t dobre n<lzÝva.ti »VÝsek kllltury
v malém«. Úcelem úst<lVU ie míti v patrnosti vše. co
se v rllzných oborech duševní práce na svete deie. koordinovati to, usnadnov"l.ti tímto znusobem tvorhu a
studium. prisDívati k šírení vzdel::tnosti a unevnovati
tak štestí lidského rodu a ovšem mír ... Te toho trochu
mnoho na ;erlnou, ale vršpní nrekážek šlechtí tím spíše,
ide-li o prekážky ušlechtilé. Toliko ie Dodivné. že úst::tv,
který necouvá pred žádnou potíží. vzal si do hlwy
usnadniti individuím práci tak. že býti ne~Tm vvnikajícím nebude oomalu už žádnou zásluhou. T<l.ké ;ednotlivec je prekážkami šlechten. a kdoví.. není-li štestí
tvurcovo úmerno práve množstvím a vp1ikostí nrekážek,
jež mu bylo prekonati. Ale. jak již receno. jde spíše
o výsek v malém, a usnadnovat práci detail istum, jak

-

278

Prítomnost

13.

kvetna

1926.

to pochopitelné v dobe, jež uvádí do veku, kdy rok
\o1dycky, protože predstavení chtejí videt agendu, a že
bude sestávati ze ctyr mesíci'! jakéhos takéhos zamestmnožství aktll je merítkem agendy. Jsou velmi mnohé
nání a osmimesícních prázdnin. Tolik zatím pokud se úrady, kde by tato hojnost a tento porádek netoliko netýce met-Qdické stránky ústavu. - Pdkud jde o veci byly závadou, nýbrž naopak címsi znamenitým. Y úrazásadní, spocívá na trech omylech: za prvé jakoby byla
de však, který sobe ciní nárok na aktivní, byt jen po·
duševní kooperace obj.evem Spolecnosti národu;
za mocné zasahování do svetového duševního dení, který
druhé jakoby brýle, jimiž je :velké a malé videti v stejsi osobuje právo býti strážcem kulturní míry (tak jako
je Francouzská banka strážcem míry metrické), tam je
ných rozmerech, nebyly vynálezem dáblovým (ci aspon
jeho tety, dámy to pr)'T neškodné sice, ale nudné); za to na pováženou. Aktová manie povede ony pány osudne
k nivelisaci hodnot, k jakémusi ideologickému rovnotretí jakoby nejlepším prostredkem, jak uklidniti dva
lidi, jimž je do pracky, bylo posaditi jednoho podle stárství, pred nímž nás chran Bllh tím spíše, že jsme
druhého. Posloucháte-li skalního kooperativníka, rekli
jím' (tím rovnostárstvím)
ohrožováni se všech stran.
Akta se dají udelat ze všeho, i z takového velesmešného
'byste, že existence antiky, renesance, Reformy, Alžbetinského veku, Encyklopedistu, vubec všech velkých du- sjezdu divadelní kritiky. (Tretí omyl, na nemž, jak se
ševních hnutí a civilisacních epoch byla bývala objemi zdá, je Ústav založen, zabírá do politiky, procež jej
v,ena teprve r. 1925. Není tomu docela tak. Jsou nakladu stranou.) Rekl jsem pedanti; mohl bych dodat:
živnostníci s mezinárodností.
Nemusím snad ani doopak svedectví, že ani pred železnicemi a telegrafem
nežili lidé ve svých zemích za cínskými zdmi. Už ve kládati, že všechny ty, kterí se mezinárodními duchostaroveku, nerku-li ve trináctém století po Kristu, ší- vými styky zabývají, do jednoho pytle neházím~ At
rily se ideje s rychlostí, jíž se za našich dnu vyrovná
prekladatelé, at po prípade tak zvaní pr·opagandisté, ar
jen zpravodajství (zvukové a optické) africk)'ch divonovinári: i techto lidí bohužel je treba, a jsou mezi
chu. Mne však profesorský tón nesluší. Zkrátka, mynimi opravdoví idealisté, ba co dím: skutecní milenci
slím, že lidé ze všech dob dovedli si vyšlapati k sobe
té ci oné civilisace, o níž se domnívají, že by bylo docestu pres hory, pres doly i pres more, jenomže možno
bre, kdyby se' jí též jiné oplodnily, toho onoho jména,
podnikali tuto práci, práve proto, že byla težká, jen po jež prinášejí jako domnelý talisman a sézamové seméndobré úvaze a když to za to stálo. My i bez Ústavu víko k velkým a krásn)"m tajemstvím. Diletanti zkrátka!
me o všem, a víme o tom bohužel. protože 99 setin toho
Ale jsou také jiní, živnostníci, kterí spekulují na mezi»všeho« je nicemným balastem. Kooperace hodnot
národnost jako na Alpinky nebo marokánské rudy.
ustoupila kooperaci kvantit, a Mezinárodní kooperativa
Nepozorovali jste, že nejvetšími horoucníky duchovního
a její výron (sjezd divadelní kritiky) proces tento ješte
internacionalismu jsou spisovatelé, divadelní ci atd. dounáhlí; nevím, k velikému-li prospechu, ale vím, že tu
ma pohorelí? Touží po cizine, kde, doufají, exoticnost
ríkám desná kacírství. .. Slyšel jsem, že ani ve smyjejich jména udelá jakýsi efekt, a najdou-li v nejakém
slu ryze praktickém není ústav takovou novinkou jak
novokaledonském casopise i jen své jméno, tehdy, aniž
namlouvá; novinkou je leda to, že je dražší: Jsou rllzsi precetli, co stojí za ním, volají: Victoire! Svet je
né ucené spolecnosti, které mívaly a mají prespolní
zarízen tak, že každý máme svého dvojníka. Tito docleny a vydávaly a vydávají o pracech svých clenu po- ma názadníci mají rovnež svoje: Jsou jiní lidé, kterí si
drobné zprávy, jež bývaly a jsou vymenovány velmi
delají doma slávu asi tak jako onen malír, jenž si v jisté
pravidelne a velmi všeobecne. Toki(i) i r. 1914 velmi doparížské publikaci vydávající se za umeleckou' revui
bre a z prímého pramene vedelo, co se ve všech obor-ech platí clánek a reprodukce, aby si tím doma delal reklave~lních delalo v E;vrope, a naopak. Byly také knihovny,
mu u lidí, které má za príliš hloupé. Ti, o nichž píši.
též odborné, a nepodobá se, že práce, predpokládající
tak daleko nejdou: nejsou z kremene, jiskry z nich
dLlkladnou znalost veškeré príslušné lit-eratury, zacnou
nevykrešeš, jejich »verou« je vždy víra onoho besedvycházeti teprve díky ústavu. Není tedy ani nad cím
níka, s nímž mluvili naposledy, individuality matné
spínati ruce, ani se rozplývati; nic nového pod sluncem,
jako špatne stažené úbtisky, ale nicméne ovešené sveleda snad, že to. co je na slunci príl1š dlouho, se posléze
télky jako vánocní stromek: svetélky »jmen« a »stystává hypertrofickým, príliš se rozbují, zmotá a sešmokll«, S kterými paradují, a jež jakoby náhodou byly tédrchá.
mer vesmes jmény a styky tech, již chodí do
ciziny žebrem, žebrem za slávou, za reklamou, lidé
Nicméne budiž: Mezinárodní kooperativa páne Lulojoví.
chairova mohla by být orgánem celkem velmi zbytecToho práve drie, kdy slavný sjezd dramatické krItiky
ným, aniž by 13rotobylo proc jí klnout. Svet l)y z ní nezahajoval své smím-li' tak ríci práce, byla v divadle
mel ni,c, ale v živote nekolika 1idicek byla by hrála úlojakoby pan
hu Pr-ozretelnosti (laska'vé), a to už také je neco. Sám Odéon hlavní zkouška na Revui,kterou
reditel Gémier chtel vstriknout trochu oživující injekce
jeden jediný Spravecll'ivý byl by Sodomy Hospodinova
divadlu, jež se po tolika jiných stalo jeho obetí. A
hnevu ušetril; ale Kooperativa má do Sodomy daleko;
v
prvním obraze vystupuje práve herec maskovaný jako
tedy ... Cert však nic nedelá na pul, a certem Kooperativy je pedanterie pánu, kterí tam sedí. Doufám, že pan Gémier. Obraz ten persifluje obsáhlou cinnost páne
reditelovu: delá všechno zároven: zatím co telefonuje
nemusíme príliš :cl'louze vyklládati, proc že personál
do
Berlína k vltli založení svého svetového svazu diÚstavu nevyhnutelne sestává z vetších ci menších pevadelního
(nápad dustojný tohoto pána, jenž se zajímá
dantLl, ale pedantu prece jen. Jeho práce je v podstate
o vše spíše než o divadló mu svefené), rídí zkoušku na
praCÍ' registracní - práce to jinak úctyhodná a nesporRevue, dává do zkoušky v Trocadéru bezdrátové pone nutná - která vyžaduje zvláštního temperamentu.
kyny at-d., a výsledkem je ovšem desný zmatek, úprk,
Práve temperamentu pedantského. Ci si dovedete vcele
katastrofa.
C·est komu cest: Nenadál jsem se, že by
Kooperativy nredstaviti ... rekneme Karla Capka nebo
pan Gémier byl s to uvésti na jevište divadla, jež rídí,
PeroL1tku, aby ni'c neprehánel? - - Oni lidé nezbyttuto krutou a pravdivou persifláž sebe sama. Je jedním
ne mají silnou náklonnost k tomu, aby jejich akta byla
z tech mezínárodnkh
fanglickáru, jimž jsou venóvány
v porádku, a hlavne hojná. To je tak v úradech

Pfítomnost
rádky, a jichž je Ústav pro Mezinárodní

Duševní

raci slibn)Tm semeništem.
Nlepetár:

Klasikové ve smokingu.
tek na divadle se, jak se zdá, nezmenšuje, ale
. Když Alexandr Tajrov proti staré divadelní ilusi
vil ilusi novou, ilusi strojové krásy a geometrii
zdálo se, že je to tendence živá, která oplodní
mí divadlo a priblíží je duchu doby. Tem, kterí nei stráviti težká sousta doznívajícího scénického naismu, zdál se býti Tajrov výtecným aperitivem.
nsace, kterou dodal :Evrope pan Harry Ayliff, je
jiného druhu. Pan Ayliff je mladý Anglican, který
ndýne provedl poprvé
»Hamleta« ve smokingu,
na pozvání reditele' Beera opakoval svou insceve vídenském Volkstheater (odtamtud jsou naše
nosti) a který bude, jak sezdá, oblažovati tímto
dem celou :Evropu, protože ho už pozval i Max Reindo berlínského Deutsches Theater a pražský renemeckého divadla si pospíšil, aby si nedal unik. tuto zvláštní sensaci. Ba dokonce i ceští mladí diíci provedli nám klasika
v salonních úborech
stavení »Misantropa« scenou adeptu pražské konatore) a postavili nás tak pred nutnost celou záletí se zabývat.
Vižádném pokusu nelze ríci predem rozhodné a urcine«. Nelze to ríci ani pri pokusu o navléknutí klado výrobku moderních krejcí. Jsou klasikové, kterí
tomu hodí lépe než jiní a jsou klasikové, kterí se
mu vubec nehodí, a je pak ješte otázka, jaký zisk
'ší tento princip divadlu a oc dovede obohatiti diváfantasii.
:an Ay1iffdivákovu fantasii vyškrtl ze svého prograR.ekl,že chce zduraznit slovo básníkovo. Až dosud
uznáváno, že ne slovo, ale akce jsou principem draPan Ay1iffchce ale zdurazniti slovo!
druhé: do divadla chodili až dosud lidé proto, aby
ali takovou synthesu barev, zvuku, pohybu, která
dovedla rozšíriti jejich fantasii, jíž nestacil dojem
ctením. Proto na jevišti odjakživa byla dekorace
tým. Pan Ayliff neodstranuje dekoraci, ale odstrakostým cili jinými slovy: v tomto bode zustává na
(este.
tretí: je možno klasika jiste prizpusobiti dobove.
'ngenští hráli Shakespeara v kostÝmech historickÝch
ových), Craigh jej premístil do jakéhosi historicky
trálního stylu a pak ruzní režiséri si na nem vylaali zuby, ale pokud se o jejich inscenacích mluvilo,
tyto inscenace sty 1. U pana Ayliffa není stylu,
tože by jinak Hamlet musil nositi mec u sebe a ne
rváti z ruky rytírského brnení, které za tím úcelem
jí v koute, a vubec musil by si pocínati zduvodnene
gicky, což ovšem osmokingovaný (chvílemi je Moissi
ve swetru) Hamlet nemuže. Panu Ayliffovi utekl
rukou Shakespeare a s ním zmizel i veškerý styl.
ence autorovy jsou pohrbeny, ale nejsou nicím lepa úcinnejším nahraženy. Hamlet na kontruktivistické
e, by mel jednotný sloh clownerie, na jevišti Ayliffovypadá to jako c1ownerie, která zustala na pul ceVubec' nemáte dojem, že jste na predstavení, ale
generální zkoušce.
roblém sám je duležitý pro moderní divadlo a zní:
hráti klasiky? Bez -nich je dnešní divadlo nemysli-
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tel no. Jednak není dosti hodnotné produkce dramatické,
jednak typy vytvorené klasiky jsou typy standartní, bez
nichž je divadlo záležitostí celkem velmi úzkého okruhu
zájemcu. »Hamlet« bude vždy, kdykoliv bude hrán, urcitou sensací pro obecenstvo, ale nebudou jí hry Kaisrovy,
Unruhovy, Hasenc1everovy. Problém aktualisace klasiku
je tedy sám o sobe problém aktuální. Jsou dramata, která si velmi dobre dovedeme predstaviti zaktualisovaná .
Vídenský kritik Hans Liebstoeckl uvádí príklad: problém Tannhi'iuseruv. Tannhauser by mohl být zcela dobre zaktualisován. Mysleme si: Alžbeta, dcera bohatého
statkáre, má dva sousedy. Jeden je vroucný a celkem
civilne slušný Wolfram, druhý je bohatý a požívacný
chlapík Tannhauser, který se do Alžbety zamiluje. Jednoho dne zmizí a uchýlí se do nevestince v blízkém mestecku, kde žije celý týden. Tam jej Ažbeta vyhledá, aby
jej zachránila. Kus muže skoncit tím, že si bud Alžbetu vezme nebo se vrátí zpet do »Venušiny hory«,
kde mu ostatne není nikterak zle. Stejne by mohl být
tradován »Tristan« a »Holandan«, ale práve Shakespeare se celý prímo vzpouzí tomuto principu scénického
pojetí. Názorne to vynikne, uvážíme-li jak by vypadala
historická dramata Shakespearova v moderních odevech .
Snad by bylo sensací, kdyby jednoho dne si PalstaH vykracoval na jevištních prknech ve fraku a Lear odríkával svou rec proti lidskému nevdeku, jsa oden v žUpan
nejnovejší fa<;ony, ale myslím, že by bylo stále dost lidí,
jimž by tato predstavení drásala nervy.
Byla-li pri scénickém konstruktivismu vyslovena obava, aby nenudil svou jednotvárností, lze ríci, že pri tomto
inscenacním principu je nuda prímo programem. Je možno predstaviti si divadlo, kde byste po celý rok nevideli
nic jiného než smoking a frak? Divadlo zmenilo by se
rázem v recitacní podium a Shakespeare takto provádený, podobal by se jako vejce vejci Shakespearu, který
je cten jako povinná cetba školní ve vyšších trídách
stredních škol.
U nás jsme videli takto provedeného »Misantropa«,
ale presto, že tato komedie je daleKo vhodnejší k podobnému experimentu, nelze o takovém predstavení mluviti práve jinak než jako o experimentu. Temto pokusum vadí práve to, co chtejí zdurazniti: sám text. To,
co ríkají herci, odeni jsouce v swetr nebo smoking, pri
predstavení Hamleta, jsou veci, které se ve smokingu
nebo turistickém odevu nikdy neríkají. Majestátnost veršli i situaCÍ je tu srážena až ke smešnosti. Velká scéna
Portinbrasova príchodu na konci hry upomíná na ony
scény ze známých kycu, které ukoncuje zakrocení policie, jež prijde udelat porádek. Klasikové pro takovýto
druh inscenace by musili být predevším ú p I li e p r eb á sn e n i. Je zajímavo, co vynikající kritikové vídenští o tomto predstavení napsali. Pelix Salten (»Wiener
AlIgemeine Zeitung«) praví:
» Toto predstavení
znamená pocátek.
Presto, že nebudeme nikdy pokládati za možné, aby historické hry byly
scénovány v jiných kostýmech než historických, znamená
toto predstavení Hamleta protržení hráze divadelních predsudku, Jsou tu nové výhledy, nové možnosti se naskytají.
Výhledy do lidského nitra,' možnosti pro herecké umení."

Leopold Jacobson (»Neues Wiener Journal«) je již
prísnejší a vidí v inscenaci i barbarismy, jež prý v -nekterých momentech mají puvab. »Hamlet prestavá být mystický«, praví Jacobson, »a ztrácí ono tajemné, c~ je
podkladem každé básne. Je zbanalisován a zbagatelIsován, což práve také neodpovídá jeho smyslu«. Béla
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Prítom

Balázs (»Der Tag«) ríká, že ony klasické hry, které
snesou tuto inscenaci, jsou patrne tak živé, že jí vubec
nepotrebují a že touto inscenací se nám vubec ~ijak
nepriblíží. »Saty delají cloveka v živote,« praví,
»nikoliv v básni«. Nejvíce pocuchal AyIiffa Liebstoeckl
(»Die Stunde«), který napsal:
"Doufejme, že tyto pokusy jsou jednou provždy pohrbeny
a že se pan Ayliff vrátí tam, odkud tuto nerest prinesl: do
Londýna, do vlasti Shakespearovy, který kdyby ješte žil by
mu patrne porádne dal na frak«.

Tak pochodil osmokingovaný Hamlet ve Vídni. Predstavení »Misantropa« u nás nemelo ovšem ani ten efekt,
který se pri techto pokusech obycejne dostaví: efekt kasovní. Obecenstva, které se sešlo v divadelním sále
Umelecké besedy, bylo celkem málo a scházely tu i takové osobnosti divadelního sveta, jež bychom pri podobných predstaveních nemeli postrádati. Problém byl
arci u Moliera jednodušší než u Shakespeara. Predevším
u Moliera není mecu a podobných nástroju, které panu
Ayliffovi delaly nejvetší potíž, za druhé Moliere se ke
spolecenské konversaci lépe hodí než Shakespeare: Moliere je spolecenský kritik. Jisto je, že ovšem »Misatltrop« na jevišti bez kulis (zde byl režisér Hanuš Thein
duslednejší než vídenský Anglican) ješte více nudí než
Shakespeare, a když švitorivá preciézka Célimena je
oblecena do vycházkových šatu, tu nejen ztratí onu
vzdušnost, kterou ,tato postava má, ale priblíží se v nekterých scénách povážlive k typu malomestské klepny,
jak je kreslili realistictí autori-figurkári. Zde by ovšem
bylo možno text velmi dobre prizpusobiti a celá hra by
se mohla dávati jako konversacní veselohra se všemi
dusledky. Ani dvora a hovoru o nem není potrebí, typy
hy ovšem musily být zcela pregnantní a pohyb na scéne
tak mnohotný a prokomponovaný, aby udržoval stále
napetí diváku. Pri statické režii je obecenstvo u osmokingovaného »Misantropa« stále vystavováno nebezpecí
usnutí.
Tedy: delati to I z e, otázka zní, je-li ú cel n o to delati. U konstruktivismu byl úcel a byla souvislost s dobovými požadavky. Doba našla krásu cistého geometrického tvaru - konstruktivismus jí použil, doba našla zalíbení v clownské ztreštenosti scénické buffonerie - konstruktivismus se temto vecem propujcoval, doba chtela
pohyb a zase pohyb - konstruktivismus mel princip dynamický vžitý. Tedy: organická souvislost s dobou byl
konstruktivismus (u nás dosud arci nevyžitý). Tajrov
pokusil se nyní dokonce i o konstruktivistickou revui
(v Moskve hraje revui »Kukirol«), ale zdá se, že princip
revue je principem jiným, než jaký snese konstrukci.
Konstrukce zmechanisovala Tajrovovu revui tak, že
tato, jsouc ochuzena o hlavní svou pusobivost (optickou),
propadla u obecenstva se vší okázalostí. Tajrov tedy divadlo zaktualisoval. Není jisto na jak dlouho, ale je jisto,
že pro prítomnost ano.
Naproti tomu stojí tu pan Ayliff jako prskavka, která
spadla zcista jasna. Z niceho nic obléká Hamleta, do
kostÝmu, v nemž Vídenáci putují na Semmering a pana
Scharwenku exponuje co krále Claudia do obleku návštevníku divadla, obchází dámské salony, aby objevil
moderní rob u pro královnu, a Ofelii nám ukazuje co gymnasistku :; veneckem ve vlasech. Všechno je to velmi
náhodné a všechno to nemá vnitrní podklad. Stejne jako
ve smokingu mohl by choditi Hamlet v tóze, Claudius
by mohl být nejakým rímským senátorem a herci by
mohli hráti svou scénu na kothurnech. Vídenáci by zase
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naplnili Volkstheater a efekt by byl týž. To zname
že páne Ayliffuv experiment nemuže býti základem n
jakého divadelního smeru. Výchovný rozhodne tento p.
klad není. Nevzbuzuje valné úcty ani k režisérovi,
ke klasikum ani k divadlu samotnému. Vypadá to ia
poslední úsilí vyhnati obecenstvo z divadel a vrhnou
je do nárucí biografu. Ve Vídni celou vec zachránil AI
xandr Moissi; bez neho se mohla tato záležitost stá
vzácnou príležitostí k divadelnímu skandálu.
Naše predstavení »Misantropa« nemelo hercu, kte
mel Ayliff, ale udelalo velmi poctive to, co chtelo. Chtel
ovšem neco, co nikdy nebude chtít divadelní obecenstv
které se vzbourí vždy, bude-li ochuzeno o svou i1u
U divadelní pokladny si tuto ilusi kupuje a proto ji p
žaduje se vší dusledností a konec koncu - právem. Srn
kingová predstavení klasiku nás práve ochuzuji o t
pro co do divadla chodíme. Pri tom není ztráta vyvA
žena ziskem na jiné strane. Je to divadlo bez divadel
nosti a proti tomu je nutno protestovat. Je možno vžd
diskutovati o vhodnosti prostredku ke vzbuzení div
delní iluse, ale je mimo diskusi, že iluse je úcelem ka
dého divadla. Fantasie jednotlivcova by byla temitor
produkcemi ochuzována i o ty citové možnosti, kter
má pozorný ctenár, a divadelní díla by se pouze cti
ale nikdo by nešel dát si pokazit svuj predstavový sv
»smokingovým« provedením. Fantasie moderního div
ka je tak pohodlná, že potrebuje vší té mašinerie fran
couzské revue - spokojí se tato fantasie s figura
které denne vidí a které nemá ráda ani tehdy, vyžad
je-li je prímo autor civilním rázem svého dramatu? Sp
kojí se moderní divák, který by chtel mít neirade
i »fiedu Gablerovu« v kostÝmech tím, aby mu byly brA
rty kostýmy i tam, kde si na ne tak dokonale zvykl
Cesta páne Ayliffova je cesta proti srsti. Byla by t
krásná odvaha, kdybychom nekde v pozadí videli vzn
šený úcel. Až dosud bylo úcelem této akce upozorni
novou sensací v návšteve ochabující obecenstvo na
vadlo. To se podarilo dokonale, ale bohužel se nezdaril
nic víc. Na strane páne Ayliffove jsou divadelní reditel
kterým jeho nápad pomohl v mrtvé sezone. Proti pan
Ayliffovi stojí ti, kterí v divadle nehledají sensaci, al
doplnení své vlastní iluse. Zdá se, že tech druhých .
zdrcující vetšina, protože od plánu delati ve Vídni i >lOtella« ve smokingu pan Ayliff upustil. O Ayliffovi mlu
dnes divadelní Evropa. Ovšem jen dnes, nebo! zítrek
tuto vec pohrbí jako každou, která je naockována s povrchu a nezakorení se do živné pudy soucasnosti. Pokus
'Ayliffuv pluje na povrchu. A pri nejbližší príležitosti se
beze stopy rozplyne.
B. Roberts:

Literárni obrozeni V Americe.
Jedním z nejzajímavejších literárních zjevu posledních let je
náhlé znovuožití literatury v Americe. Rozvoj tento jest zcela
nový. Amerika sice zrodila již dríve umelce velmi vÝznamn~
- Edgard Alland Poe, Walt Whitman, Longfellow jsou jména
opravdu veliká - ale vetšinou se ubírala cestami, naznacenými
autory anglickými. Prípad Henry James'l, jenž se odebrald
Anglie, aby tam žil a tvoril svoje mistrovská díla, je skoroc
symbolickým príkladem odvislosti Ameriky od Anglie na poli
literatury .. Krátce receno, ve starší škole žijících americký
autoru se nenajde ani jediný, jemuž by bylo lze priznati skutecnou originalitu nebo významné místo v moderním písem
nlctvÍ.
S mladšími americkými spisovateli Je to docela jiné. Oni
zapsali svuj kontingent do svetové literatury. Jména:
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Hergesheimer, James Branek Cabell, Theodore
Dreiser,
Eu!lene O'Neill, Sinc1air Lewis a Sherwood Anderso:1 - spokojíme-Ii se pouze temtito - jROU dnes známa v Evrope práve
tak 'dbbre j'ako v Americe.
_
Co zpusobilo tento obrat? Proc nacházíme náhle na druhé
strane Atlantického oceánu, po tolika letech prostrednosti,
a
('Ouhého napodobení, náhlé vyklícení
nových myšlenek, sveží
;nspiraci? Prícina zdá se spocívati v premene, které podlehl
americký lid nebo alespon jeho intelektuelní
trídy.
Po mnoho let bylo všecko myšlení Americanu ovládáno puritanismem. Boston dal Spojeným
státum literární
notu, jež
byla však více morálního než esthetického
rázu. Americký spisovatel musel být cistý a vždy ochotný nijak nerušiti rostoucí
blahobyt a pohodlí svých spoluobcanu.
Musel hýt i naprostým
optimistou ~ nebot vše bylo co nejlépe zarízeno v tomto nejlepším z myslitelných svetu - v Novém svete.
Mark Twain je tra~ickým
príkladem tohoto zvláštního
násilí. Neuvedomovoval si to jasne sice príliš zhusta, ale cas
od casu projevil se v nem prece opravdový umelec. Jak mohlo
také býti jinak? Jeho matka byla prísnou puritánkou
a jeho
manželka censurovala vše, co psal a jak psal. A prece nachá-"
zíme v ieho denníku takovéto poznámky': »Co to ze sebe delám - dovoluji si být panácou. Je to odporné. Nesnesu toho
déle.« - Mark Twain, jeden z nejvetších
satyriku sveta, se
proste neodvážil využít svých vrozených
daru na útraty krajanu a místo toho vyvolával smích, dobíraje si cizince všech
národností, Anglicany nevyjímaje.
Prítel a literární modla Mark Twaina, WiIliam Dean Howells, pronesl jednou tato významná slova: »Nejveselejší
názor
na život ie vždy také nejamerictejší«.
Je to nejcistší výtažek
oíicielní filosofie Spojených státu. To. vše bylo v devatenáctém
století. Nyní pricházej í na povrch nové myšlenky; vypukl odboj,
který se rychle rozmáhá. Vedeni kritiky, kterí sesmešni1i americké pojmy cnosti, dobroty a cistoty, pocínají
mladí spisovatelé vytlacovati své starší kolegy.
Jako všichni mladí rebelové, videli i oni z pocátku svuj cíl
v opacných extremech. Být »radikálem«,
to platilo pro mladou
školu kritiku za nepostradatelné
znamení
duševní velikosti.
!lIohl být napsán sebe vetší nesmysl - pokud se protivil panujícím literárním autoritám
musel býti brán vážne. Toto
období. v nemž nhní
spisovatelé
nejposlednejší
trídy dosahovali nezasloužené pozornosti a uznání, dnes už minulo. Na
jeho místo nastoupil zdravý vývoj. Dnešní americtí kritikové
pocínají nahlížet, že literatura
není ddnoží politiky a že nutno
brát stejné merítko esthetického
ocenení pro reakcionáre
jako
je Kipling i nepopíratelného
revolucionáre
Bernarda Shawa.
Sedm tucných let optimismu
a sedm hubených radikalismu
patrí minulosti. Dnes vidíme, že z uplynulého období vyrostla:
skupina mladých autoru, plne oprávnených
k velkým nárokum na všeobecné uznání.
V jejich cele stojí James Branch Cabell, tvurce knihy »Jurgcn«. Dílo - velmi dobre psané -- bylo napadeno spolkem American Society for the Suppression of Vice (Americký spolek pro
potlacení neresti - již to jméno!)
s odt"lvodnením, že je vyslovene nemorální; mluvilo se v ncm dokonce o »nocních košilích«... '. Cabelluv nakladatel protestoval
u soudu proti zákazu prodeje, kterého spolek skutecne dosáhl a vyhrál konecne
proces. Evropský ctenár neshledal by onu knihu, již ovšem cetl
nyní kde kdo, lepší než sto jí podobných, 'pro americko~ literaturu znamenala však znacný krok ku predu. Dokazovala,
žel
americký spisovatel je konecne schopen vyprostiti
se z pout
Qostonského vznešeného pokrytectví
a optimistického
šosáctví
a napsati knihu tak volnou a prirozenou, jako jsou knihy, uverejnované v Evrope. Z techto dttvodu patrí »Jurgen« mezi nejI'ýznamncjší americké knihy naší generace.
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Joseph Hergesheimer
je rovnež mladý American,
odrostlý
naivním predsudkum
svých spoluobcanu. Jeto
dokonale autor
udavající smer,
jenž mnoho se naucil od zemrelého Josepha
Conrada. Jeho první romany jsou práve tak pr ty amerjfa:nismu jako »Jurgen« - nevyvolaly však nikde ~redhuzky »nemravnosti<<. Ale zajímavo
je pozorovati,
jak americké zabarvení prichází k platnosti u jeho pozdejších prací: podobne, jako
mnozí Americani,
cestující do Evropy, projevují
- vzdáleni
prísných zákonu své vlasti - zbytecne velkou náklonnost k alkoholu a ruzným jiným požitkum,
jež parížský
nocní život
poskytuje,
tak venuje i Hergesheimer
ve svých pozdejších
knihách celé stránky lícení vune doutníku a barvy i chuti cócktaílu. Podléhá zcela podvedome starým nepríznivým vlivum.
Nejvýznacnejší
postavou mladého amerického písemnictví je
Theodore
Dreiser,
tvurce
trilogie
»The Financier«,
»The
Titan« a »The Genius«. Je nemeckého puvodu, bez nejmenší
kapky puritánské krve, a nemohl proste vtlbeC pochopit, co jej
chtel nauciti Boston. Jest - abych tak rekl - hlasem odboJe
proti Anglii a proti novo-anglické tradici v Americe a je mluvcím velké cásti obyvatelstva,
pocházejícího od stredoevropských
pristehovalcu;
kruhy tyto jsou sice spolecenským
životem nuceny prijímati bostonské pojmy mravnosti,
v umení nechavají
se však vésti svou vlastní evropskou tradicí.
Této podivnosti svého postavení není si Dreiser sám skoro
vedom; JXlkládá se beze vší pochyby za skutecného,
tradicím
verného Americana: a není mu dosti jasno, proc literární mandarinové bostonští a ne",,-yorští jeho práce neuznávají.
Nicméne je zrejmým
exponentem
vzpoury a symbolem nového
amerikanismu.
Jeho príkladu
následovalo
skoro podvedome
rr.noho jiných spisovatel U, pricházej ících z dalekého amerického »middle west«, nezmerných
ploch zeme, na než v j'ejich
nesmírné rozlehlosti
nemely bostonské
nauky prevládajíciho
vlivu. Tak nutno, na príklad, Sinc1aira Lewise, tvurce »Main
Street« a »Babbita«, po právu považovati za žáka musy Theodora Dreisera. Dne je si Lewis již dobre vedom toho co ciní,
ale první z jeho významnejších
prací, »MaJn Street«*),
je
spontánním vÝrazem svobody. Když .i i psal - opustiv puvodní
povolání, jen pro potešení tvoriti dilo, jež vybízive pred ním
stálo - sotva tušil, že jeho kniha se stane biblí nové americké
školy.
Kniha ta je zjevením sprostoty a nudnosti soucasného života
amerického malého mesta; vyvolala tím, že dala se uplatniti na
všechny panuj ící životní formy, mezi ctenári celé zeme hotovou bouri a Lewise pres noc proslavila.
Jeho popularita
nezmenila však niceho Vi jeho smýšlenÍ. Možno že i on, podobne
jako Hergesheimer,
zapadne jednou do své drívejší atmosféry,
a stane se pouhým hodnotitelem
luxu a mnoho kupovaným salonním radikálem.
Možno, že propadne, tak jako Dreiser, le·
sku bohatství a (spokojí se psaním pro velkomestské
filmy a kalifornské velmože;
zatím však muže se smele pokládati
za
energického
prubojníka
'volné literatury
a: svobodné satiry -.
každá kniha, vycházející z jeho pera, dokazuje to jasneji. Jeho
neúplatnost
rozhodne velmi posílí nového, zdravejšího
ducha
americké literatury.
Pricházím
k muži, jenž pred nekolika lety se zdál být geniem, jehož vzestup byl pro celý nový smer Ameriky príznacným. Jeto
Sherwood Anderson.
Byl puvodne zemedelským
delníkem, potom vojákem,
obchodním
cestujícím,
písarem
a
konecne spisovatelem. Prvá jeho kniha »Winesburg,
Ohio«, obsahovala sbírku skizz z vesnického života middle westu - jakt,si »Main Street« v malém vydání. Další uverejnená
práce
»Poor White«, dlouhá historie podobného námetu, byla skoro
zklamáním JXl prvním velkém rozbehu; Anderson zdál se upadati do mdlého, prázdného povídánÍ. Pozdejší knihy, pocínající
*) Vyšlo

v ceském

prekladu

u Laichtera.
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"The Triumph of the Eg:g«, dokazují však jeho veliké nadání.
Je tediným meZi devíti ciste americkými autory, který je zcela
prostý dedicnciho zatížení puritanismu
a remeslr.ého optimismu.
Je proste lidll'kou bytostí s geniální schopností výrazn. V Evrope by takový zjev nevzbudil žádnéh0 rozruchu;
máme sta podebných v každé zemi f- jen stupen nadání bývá rozdílný. Ale
v Americe je "volný duch« skutecne
pozornost
zasluhující
zvlášt1'1Ostí - jako Anglie bez mlhy.
Jaká buduu'cnost je urcena americké literature, nemuže nikdo
predvídati. Pred C"1:yrmilety, kdY'ž všichni tito ml;lJdí spisovatelé
- mezi nimi i výborný dFamatik Eugene O'Nei11 - stáli na
výši práve vydobyté popularrty,
dalo se predpokládat,
že nastane VÝznamné li:terární období. Od té doby však žádný z nich,
vyj:ma Lewise a Andersona,
neuverejnil
díla skutecného
významu.
Snad zacnou znovu a prinesou práce ješte silnejší;
snad doba jejich nejvetšího rozpetí již minula a my musíme
je" považovati z'a predchudce príštích velkých mužu. At je však
již literární budoucnost každého z nich jakákoliv,
nelze popríti, že Amerika vybredla z bahna, v nemž se dusila.
Oni
nám ukázali, že Spojené státy dosáhly konecne stupne duševní
zralosti. že nebudou nadále pouhou skládkou del evropských
autoru, že j ou zemí schopnou tvoriti knihy a divadelní kusy,
jež v celém civilisovaném svete vzbudí zájem a obdiv.

nos t
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pas lední daby je dlt1ežitejší a který je bezvÝznamný. Na
baji prati rakovine mtlže se úcastniti nejen lékar, ale
i badatelé z abO'ru jiných, na pr. práve v poslední dobe
fytapathalagie,
nauka' a charabách
rostlin hlá,e;i se
k spalupráci. V baji prati rakavine je možno být abrazne recena - prímO' »na frante«, rekneme v posici
léka're-praktika, je mažno být však nekde »u· štábu«, at
už vyššíhO' ci nižšíhO', caž by adpavídala rekneme asi
tak pasici lékare-specialisty nebO' lékare pracujícího na
nekteré klinice nebO' v jiném vedeckém ústave. Je dokonce mažna sledavati baj prati rakavine ciste teoretickY', existují tatiž dnes nekteré casopisy, slaužící V)"
hradne výzkumu rakaviny a tak je .možnO' v tearii o rakavine dakance vynikat, aniž by byla nutnO' aktivne do
lécení némacných zasáhnaut.
Ten, kdO' zná však nejen tearii, ale i praxi boje proti
rakavine, nebude se diviti, že snad všechna dasud hlášená »ve1ká vítezství«, všechna ta dasud hlášená »úplná
I razrešení prablému« a' vúbec všechny dosud hlášené.
»epachální abjevy« zústaly velké jen - v tearii. Prakticky vítezství dastaví se teprve tam, kde neprítel, zde chO"raba - ustaupí všude tam, kde se prati nemu
pastavíme. Rakavina však je neprítel, který ustupuje
dnes zatím jen nekdy; úspechy jsau. ale jen cástecné.
Prablém rakaviny je predevším v tam, že yeda, která
má nám vysvetlit prac a padle jak)'ch zákanú ta a ono
ve s'vete se deje, nedavede nám o rakavine ríci nic na
otázku »prac?«. Veda by mela ríci predevším, proc a
Dr. Jaroslcrv Adlof:
jak dachází k nemaci, pak teprve ukázat jak ta vše probíhá, jak ta vypadá, a nakanec avšem lagicky aduvod·
Dnešnf problémy rakoviny.
nit a na:jít, jak charabu lécit a jak jí predejít. Veda však
Pres všechna O'hramnau práci nekO'lika generací lé- dnes nedavede nic vÍ{:, než papsat, jak ta vypadá. Zakarských, pres úsilí tisícú badatelú a pres snažení jiste
cátek, prícina, schází, a kanec, vylécení schází casto
kalika set labaratarí, ústaVtl a klinik je v O'tázce »COje
I
ravnež.
rakavina?« dosud daleko víc tmy než svetla. Boj, který
Nelze se šírit a všech podrabnastech, které víme
je námi lékari veden prati rakavine, není dasud ani
o pathalagii a zejména histalagii, t. j. mikraskopické
zdaleka rO'zhadnut. Situace vedecky je i dnes takavá,
skladbe tkáne rakavinné.
Byla ta ahramná práce, jež
že na jednu otázku není jedna adpaved, ale deset navykonána byla' na pali pathalagického a histalagického
v:)'ch atázek, a myslí-li snad nekdy nekterý badatel, že badání rakaviny, a není daleka ad pravdy ten, kdo by
dal aspan na jednu O'tázku adpaved, polaží prati té jehO' pavažaval badání tímtO' smerem za ukancené. Nedoveodpovedi ostatní badatelé deset navý,ch O'tázek a jsme
deme si ani dabre predstavit, že by kdo mahl prinésti
stále tam, kde jsme byli. Jsme pred atázkau nerazreneco novéhO' a far me nemaci. Farma nemaci je zašenou.
chycena vedecky naprasta exaktne, ad saméhO' zacátku
ProtO' lékar, který je žádán a ta, aby napsal infarmaaž dO' kanecných stadií anemacnení víme, jak nemoc
tivní clánek o prablémech rakaviny, jaké jsau dnes, ocifarmálne vypadá a V' jaké forme prabíhá.
tá se v situaci dosti ,abtížné; zejména, je-li clánek urcen
Ale nevíme nic a prí cin e rakaviny a tím schází
prO'laiky, nelékare. Nelze mu brát ve zlé, mluví-li snad
nám logicky také vešker:)" padklad prO' ta, jak byla by
místY' tak O'patrne, jakO' bývala kdysi rekneme prO' prípotrebí nemac tuto I é cit
a jak jí pre dej í ti.
klad, zvykem clenú generálníhO' štábu nebO' vubec arV atázce aetiolagie, t. j. príciny rakaviny, nedastala se
mády, dakud vítezství nebyla razhadnuta.
veda lékarská dasud nikam dále než k n e d o k á z aOpatrnast jest zde dokanoe príkazem svedamí, nebat
n Ým t'eariím a hypatésám, které snaží se vysvetlit, jak
k rakovine dachází, ci spíše pa pravde: snaží se dokánesmíme-Ii na jedné strane vzbuzavati klamné nadeje,
zat. jak by asi k rakavine dajíti m a hla.
nesmíme zase na druhé strane malavat veci cernejší
než jsau. Je ta zlé a prec zas ta není tak zlé dnes s tuSmer bac1ání rakavinnéhO" je v padstate hlavne dvojí.
Jedni vycházejí od t. zv. tearie i r r i t a c nt, která snaberkulasou, je ta zlé a prec zas to není tak zlé se syfilidau. a tak padabne je ta zlé a prec zas' ta není dnes už
ží se dakázati, že prícinau rakaviny je nejaké dráždení
tak zlé, jakO' ta bývala kdysi, s rakavinau. Nikde se
tkáne v nejširším· slava smyslu, at už mechanicky ci
chemicky ci jinak. Druzí vycházejí zase ad tearie p asnad nevyplácí apatrnast tak jakO' V' medicine, nebat kanec kancú jsau prípady, že lidé mahau zemrít na velice
r a s i t á r n í, která snaží se dakázati, že príci,nau ralehké onemacnení a zase jsau prípady, že lidé se pa-' kaviny je nejaký dnes nám neznámý parasit, mikrob,
zdravi:i z anemacnení beznadejných. Zminuje-Ii se tenbacil ci padabne. Mahla by se zdát divné, že lékarská
veda nedavedla dasud 'razhadnaut se ani mezi temito
tO' clán k a nekter:)'ch prablémech rakaviny, treba predem rír, že prihlížena bude jen k prablémúm dnešníhO' dvema teariemi. Bude však s praspechem zmínit se povedeckel.a b a dán í o rakavine.
nekud o cestách a zpúsO'bech, kterými pastupuje vedecké
Úcas v baj i prati rakavine múže být ruzná. Prata
paznávání v lékarství. Není tatiž v padstate žádné jiné
mezi :ékari mltže být rtlzný názor o tam, který abjev
cesty než: 1. abjev, 2. pokus, 3. kantrala, a tak ani
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\' otázce »poznání rakoviny« nebude mažna jinak patupovat. Nejlépe snad znázarniti lz'e vec na príklade:
Pren radou let všimnul si jeden anglický prý lékar,
že korení, které jedna, rekli bycham »místní zázracná
bába« prodává a' vychvaluje prO' urcitý druh nemoci,
má v nekterýth prípadech
apravdu výtecný úcinek.
~Iožno,že bába i lidé verili tehdá ješte na nejaká kouzla,kdož ví, lékar v ne ale neveril a tak zkoumal jednotli"é byliny, absažené v karení, a prišel na ta, že
hlavní úcinnou soucástí karenÍ je digitalis, náprstník.
Byl ucinen o b jev n á prs t n í k u, ale teprve mnohé
po k u s y na' zví ratech byly s ta vysvetliti, jak vlastne
pusobíchemická látka, absažená v listech náprstníkav)Th. Myslilo-Ii se puvodne, že náprstníkav)'m
korením lécí se »vodnatelnast nahau« ci tak nejak, ukázala
se pozdeji nezvratne, že nejsau ta »nohy«, na než ná~stník úcinkuje, ale srdecní sval. Tisíce žabích a jin)'chsrdcí muselO' být spotrebavána pri experimentální
práci, než jsme pochopili, jakým zpusO'bem vlastne náprstníkový jed dovede býti lékem prO' ty a any choroby.O b jevem
dastali jsme látku, p a k u s y dazvedelijsme se, ja'1<:
pLlsabí, ale teprve k a n t r o' I O'u všech
našich zkušeností naucili jsme se, kdy lze náprstníku
užít, kdy pri které nemaci se hodí a kdy se na jehO'
úcinekmLlžemespalehnout. Stává se nekdy, že uciní se
ob jev, pokusy jsou uspakajivé, ale ta vše je mála,
nutnovyckat k a n t r a ly! Lasta až pO'rade let se ukáže naprostO'nepríznivý úcinek taha neb anaha léku, lék
selžepri kontrale.
Nikde snad nebyla ucineno talik »epachálních abje\'ll({jakO'pri rakavine. Pad kantralau však tyta abje'vy behemcasu se, mažna ríci, také »epochálne scvrkly«.
Uvedemejen jeden príklad taha druhu. Pred více než
padesátilety vážený vídenský universitní profesar ucinil objev, který pri prvních pokusech vypadal zdánlive
tak presvedcive, že dakance néjsalidnejši a nejvetší té
dobyfirma s lécivy dala se zlákat, a ucinila s profesorem smlouvu na výrabu jehO' léku prati rakavine. Pa
casevšak firma docela' tiše prestala s výrabau a nechala
se klidne zažalovat prO' nedadržování
výraby podle
úmluv.Pred soudem pak v,edla firma praste radu svedkt'l,lékaru, kterí užili jejíhO' vychvalavanéha prastredku na svých pacientech, k a TI t r a I a val i ta:k úcinek
lékua jednomyslne dašli k presvedcení, že celý' ten epachální objev musí být nejaky amyl. Osvedcili, že lék je
- })všestranne« neškadný.
Úplne neškadný prO' pacienta i pro nemac. ] sau tatiž i takové léky, že jsau
škodlivé pro pacienta a pri tam »neuškadí nemaci«.
Mnoho krásných a slibných abjevu ve vede lékarské
skoncilajiž na poli zapamenutí, ac mnahdy a vynálezu
a vynálezci psal svéhO' casu skara celý' svet.
Cesta našeho pokroku v badání rakavinném není cestou nejakých »epochálních abjevu«, ale cestau abvyklé,
rastO'šedé práce, myšlení, experimentavání
a - kantrolov;mí. Každý stupínek,
který pastaupíme V)'Š
\' našem poznání, musí být ne j'ednau, ale desetkrát a:
vÍckrát prohlédnut. Vezmeme n e k t e r é z ne j v ýz nac nej š í c h p r a c í v abaru badání rakavinnéha
z a p o s led n í c h d va c 'e t pet
let.
Tak na príklad hned ]ensenavy pakusy a transplantacních možnastech rakoviny myší,' pravádené
okolo r. 1901-1903, byly tak široce vedeny, že v neJwlikalaboratarích meli tenkrát až 20'.0'0'0' myší najednou v pozorování a pod kantralau! Co' práce byla s temilo objevy spajena, lze si predstavit už z uvedených
cí'e1. A to vedle ]ensena kanali své pakusy a své kan'iO/
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traly také jiní badatelé, každý na svých myších, Jensen
vedl pri tamta badání prata, že jednak mel talik materiálu, že ma hl paskytnaut všem, kterí se a vec zajímali,
jednak byl' tak achatný, že každému zcela aehotne cO'
mahl paskytl.
Další zajímavý objev a papud vyšel v race 1907 bd
americkéha badatele v pathalogii rostlin, Smith-e, který
upozornil na nádary, vyskytující se na nekterých rostlinách a mající padle neha nekteré podabné znaky jaka
rakavina zvírecí. Panevadž však byla známa, že tytO'
nádary rostlinné jsou vyvalávány bakteriemi, viditelnými pad abycejným mikroskopem, názO'ry a práce
Smithovy nedašly témer pavšimnutí mezi lékari'. Teprve paslední dabau, kdy pokusy anglického badatele
Gye privedly opet na pretres otázku bakterielníha puvodu rakaviny, nekterí všímají si i prací Smithavých.
V race 1910 Raus, z amerického Rockefellerava výzkumného institutu, privedl na pretres jiné myšlenky.
Pracemi ]ensenovými i jinými dakázána bylo a tau dobou tedy platilO', ž,e rakavinu lze transplantavat,
t. j.
za urcitých podmínek chirurgicky prenést, jen tenkrát,
preneseme-li cást nádoru, cást tkáne, bunku. A tu Rous
dokázal na nádoru stejne zhaubném jaka rakovina, na
t. zv. sarkomu, že lze tentO' nádor prenésti i tehdy, nepreneseme-Ii tkán, bui'íku. Rous razmackal sarkamatosnÍ
nádor, filtroval' ho pres filtr tak jemný, že jím neprocházejí ani ty nejmenší známé bakterie, a s tímto filtrátem, prostým bunek i bakterií, delal' své pakusy na
kuratech. V race 1913 mel zdarilé pokusy již na 32 S'eriích kurat. Této velké práce bylO' treba k tomu »objevu«, že ucení, že nádor prenáší se jen bunkou, neplatí. Rous abjevil, že v urcitých prípadech nádor prenáší se, aniž by prenášely se nádorové bunky, a tak postaupila lékarské badání a malý stupíneI<::dále. Pokusy
a objevy Rousovy obstály pri kantrale.
Dalším význacným a velice zajímavým abjevem
bylo sdelení kodanského' profesora pathalogie Fibigera.
V roce 1913 uverejnil Fibiger sdelení o svých objevech,
na nichž pracoval více než dva roky. Práce Fibigerava
je tak skvelým príkladem maderního vedeckého badání,
že stojí snad za to, zmíniti se a ní i prO' laiky ponekud.
obšírneji. Fibiger objevil r. 1907 pri svých pitevních
pradch - tedy rekneme n á hod o u - v žaludku
u trí polních myší nádorky, vykazující docela zrejmý
rakovinný charakter. Prirozene pO'ložil si otázku »proc
a jak tu rakovina?« Nápadné tu byla jen ta, že záraven
s temi ta nádorky 'našel v žaludku a ve strevech anech
myší zvláštního cervícka, hlísta, parasita z druhu škrkavek neba tasemnic, abychom rekli pro laika. (Latinské jméno' Spiraptera neoplastica nebo Congylonema
neaplasticum.) To bylo vše, jinéhO' nedopátral se niceho
než toho, že myši byly sna:d dodány odjinud než obvylde. Fibiger prohlížel tedy a zkoumal myši z nejruznejších koncin Dánska dodané, nikde však nenašel ani
nádorky ani cervícky. Vec zustávala nevysvetlena.
Pri dalším pátrání pa t@m, jak asi zmínený cervícek
mohl se dO'žaludku myší dostat, pocal Fibiger pomýšleti
na nejakéhO' hostitele-prostredníka,
v nemž by tito cervícci žili a s nímž by se do žaludku myší dastali. A tu
prišel další abjev: - možnO' zde ješte mluviti o náhode? - u myší, dodaných z jedné rafinerie cukru, našel
Fibiger opet ony nádarky a apet ony cervícky. U 61
myší nalezeni byli cervícci ve 40 prípadech, z toho v 18
prípadech byly vedle toho pathologické zmeny v žaludku a v 9 prípadech byly tyto zmeny daoela typické pro
rakovinné bujení. Rafinerie nelišila se ad jiných rafine-
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rií nebo skladtt nicím. Jen ta byla nápadné, že nalezeno
by~a v ní hojne švábu, tak zvaných amerických, pa
latmsku »Penplaneta americana«. Fibiger nepospícbl
s ~:lJVerejnenímnejakých »t'pochálních objev'u«, pristoupIl k experimentování.
Chtel se presvedcit, jak se má
k sobe navzájem objev nádorklt, cervíckú a švábu. V zal
asi 60 obycejných i bílých myší a krmil je šváby z 'Oné
rafinerie. Cervícka-parasita
našel pak u všech techto
myší, u 4'0 pak pri pitve pathalogické zmeny, u 7 typic,ké zmeny rakovinné. Z pokusu bylo jasno, jak dochazí k zmenám u myšt, zbývala však »objevit«, jak to,
že po požití nekterých švéÍbu myši dostanou - rekneme
pra názornost: - »škrkavky« a po požití jiných švábtt
ne. Nebot ve švábech samých tito cervícci nalezeni nebyli! Fibiger mel již zkušenosti, vyšetril do té doby
již pres IIao myší podrobne! Proto další pastup byl
tento: 18 švábtt krmena bylo myším trusem a to trusem
myší nakažen)Tch cervíckem, nekterí švábi krmeni pro
kontrolu ovšem »obycejnou švábí stravou«. A tu pri
pitve švábu (laik si sotva dovede predstavit tu piplavou,
ale nutnou nekdy práci »pitvat hmyz«), nalezena byla
~vláštní infekce ves val ech švábu. Neco podobného,
Jako je známá trichinosa v mase veprovém, kdy vajícka
se musí prenést nejprve do zprostredkujícího'
»hostitele«. ve svalech hostitele prodelají urcité zmeny a
teprve tehda, dostanou-Ii se požitím ci jinak da žaludku
a. sttev ~rcitého dalšího hostitele, vyvinou se v definitlvl1lho cerva. Dalo to tedy znacne p r á c e než ucinen
byl zde a b jev, že vývoj jednoho malého cervícka deje
se cestou: vajícko - švábí žaludek - švábí svalstvo myší žaludek a streva - cervícek - vajícko.
Zdála by se snad laikovi podivným, že veda vynak~ádá tolik práce na »cesty nejakého cervícka«, ale v c~lé
teta práci bežela o jednu principielní vec, poprvé totiž
dokázáno ex per i m e n tem, že rakovinné onemocnení vzniká t a k é n e kdy pusobením parasita. N utno ovšem zdltraznit, že tyto pokusy prakticky platily a
plat.í jen pro rakovinu urcitého druhu u myš í, nelze
z n~ch n.aprosta vyvozovati záver, že by snad pra rakovl11u ltdskou švábi mohli mít nejaký význam.
Beželo však o zásadní otázku, zda rakovina vubec
muže být vyvolána parasitem, a proto Fibiger jako
pravý vedec nelitoval casu a práce a prohlédl se s\ ými
asistenty pri svých pokusech a 'kontrolách celkem asi
pres 18'00 myší, z nichž asi 1300 byla z Dánska, asi
500 pocházela z nejruznejších pokusných ústavtt z Anglie, Holandska a ·Nemecka.
Sotva ustal rozruch vyvolaný pracemi temitau nás kontroloval tyta veci profesor Hlava - abjevily
se práce, svedcící a pravém opaku, ukazující totiž, že
lze vyvolati experimentálne
rakovinné
bujení bez
pt':tsobení
nejakého
parasita!
.
~oku 1913 zacal japonský badatel Yamagiwa, pathologtcký anatom v Tokiu, a s ním Ichikawa, veterinár,
své pokusy s vyvoláním rakovinného bujení experimentálne d r á ž d e ním pokožky.
Vyšli teoreticky ze známého faktu, že rakovinné bujení se dosti casta vyskýtá u delníktt, pracujících v toyárnách s dehtem a podobných. Potírali 'Ob den \!lebo
ob dva dny boltce králíktt roztokem dehtu kamenouhelného po dlouhou dobu, až rok nekdy, a tu podarilo se
jim vskutku vyvolati bujení, které pod mikraskopem
ukázalo se jakožto typická rakovina. Pokusy jeji:ch vešly
\e známost teprve pozdeji a v nejnovejší dobe máme
celou radu kontrolních prací nebo rttzných modifikací
této metody hlášeno ze všech stran. Ukázalo se, že ne-
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jen kamenauhelný dehet sám, ale i jiné destiláty nebo
i barviva (pr. suda)l III.) dovedou vyvolati rakovinné
bujení u králíku, ~ekdy' i myší:
"
Zá"~r techto pokusu tedy je: žádný 'f>arasit,,;jiádné
bakterie, žádná infekce! A aby tento'·-.+matek byl ješte
vetší, loni 1925 na podzim uverejnil anglický badatel
Gye 'se svým spolupracovníkem Barnardem výsledky
svych pokusu, na základe niGM tvrdí, že rakovina je
pttvodu parasitárního!
Gye je taho názoru, že bujení rakovinné ie pusobeno
mikrobem, který je tak malý, že obycejným mikroskopem není vttbec viditelný, a protože je tak malý, prochází i temi nejjemnejšími našimi filtry. Barnard sestrojil zvláštní zarízení pro mikroskopování i tak malických cástí a tak nyní Gye tvrdí, ž'e nalezl mikroba
rakoviny a uverejnuje v lékarském casopise anglickém
i jeho mikrofo'tografie. Ovšem nutna dodat, že podle
Gye mikrob sám prý není s to vyvolat 'Onemocnení,
je prý zapotrebí ješte urcitého chemickéha cinitele,a
Gye prý nyní pracuje dále v tomto smeru.
At je tamu jakkoli, kontrolních pokusu zatím nemáme od jiných badatelu, ale možno doufat, že dopadnou príznive, práce anglických badatelu zdá se být solidne založena. Necht však dapadne kontrola sebe prízniveji, pokusy tyto nedovedou vyvrátit fakt, že bujení
rakavinné lze vyvolat také roztaky kamenouhelného
dehtu, raz toky bez mikrobu! Zdá !Se tedy, že cím více
víme, tím vetší panuje zmatek.
Nepochybujeme, že lékarská veda vyhraje jednou
svu:j' boj proti rakovine. Není také pochyby, a to je
snad pro laika nejduležitejší - že dnes mnohou rakovinu dovedeme vylécit, at už chirurgicky nebo Roentgenem nebo radiem. Situace není dnes tak beznadejná.
jak byla treba ješte pred deseti lety! Zejména chirurgi'cké lécení mívá krásné výsledky, pad a r í-Ii se
nemac
zachytit
hned
v zacátku!
Bylo by možno napsat ne jeden, ale pet clánku o jiných neméne duležitých problémech rakoviny, o metodách lécení, o tom, jak jsme byli kdy zklamáni tou ci
onou metodou, o lécení nadiem, které nesplnilo dosud
to, co jsme 'Od neho cekali, o 'Organisaci boje proti rakovine u nás a v cizine, o prablému co má spolecnost
lidská delati s temi, kterí prijdou k lécení - žel - již
pozde, když nemoc již príliš pokrocila, a t. p.
Clánek tento však chce jen ukázat, jak težký je problém rakoviny ved e c k y a jaké jsou približne metody,
kterými je tento problém dnes rešen. Beží o to, približit, pokud je ta avšem ve schapnostech pisatele, problém-laikovi, a zejména varovat pred tím, aby se verilo
hned v každou novinárskou zprávu a nových a nových
»velkolepých objevech« na tomta poli.
Popularisace vedy ukazuje zejména zde všecky svoje
stinné stránky. Zapomíná nebo neví se, že vedecká práce znamená h led á n í n a v Ý c h p r a v d, hledání
neceho, co dnes ješte není pravdou obecne a o cem myslíme, že by to pravdau mohlo být. Aby však neco
pravdou bylo, je nutno to d a k á z a t, je nutno pokusy
k O n t r O 1 a vat
a takovéto kontrolní pokusy vyžáda jí si casto rok, i více casu! Proto uverejnovat »epoch~lní objevy« v novinách není žádná »popularisace vedy«, ale spíš je to delání sensací, neco, cemu by se žurnalistika mela vyhýbat zejména ve veci tak vážné, jako
je choraba nekdy nevylécitelná, rakavina. Je treba cekat na kontrolní pokusy!
Abychom se vrátili k našemu prvnímu prirovnání
»válcení na fronte a válcení ve štábu«. Není k nicemu,
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erejnovat zprávy o bojích, které nejsou skonceny, at
• beží o zprávy z nejakého malického úseku fronty ci
plángenerálního útoku. S rakovinou je to podobne.
richázejÍ zptávy ze štábu i z fronty a nekterf. jsou
licepríznivé, nekdy se nad rakovinou doopravdy vyává,zejména, zacne-li se boj hned v zacátku nemoci.
e toho dosti, abychom mohli verit, že nad rakovinou
hrajeme, ale je toho prec jen velice málo k tomu,
by se z techto skromnejších vÍtezstYÍ delaly sensacní
vinárské zprávy.
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a SVllj zdánlivÝ zmatek úcinneji než uniformitou typu
spojuje barvou a umístením v ploše. Takto <:hápaná
moderní fo~qgrafie musí si ovšem posloužit fotomechanickými reprodukcními methodami. Tak, jako byla vynalezena obrazová telegrafie, dá se predpokládat v do~
hledné dobe vynález fotografických
sázecích stroju,
o než prý se dejí už v Nemecku pokusy. Dnešní plakáty, ilustrované noviny, akcidencnÍ tisky všeho druhu
jsou v leccems urcitou ukázkou smeru, v nemž se typografie rozvine.
*

Funkce fotografie jsou mnohonásobné. Vypocítejme
je: je to nejprve zobrazení situací a skutecností, jsou
to podobizny a dokumenty, je to propaganda, plakát,
je to politická agitace a je to posléze typofotografie,
fotografické obrazové knihy, kde fotografie nahražuje
Žurnalistická fotografie.
místa dlouhého textu. Predpokladem tu je ,nový zpuHluboký lidský zájem na veškerém svetovém dení
sob montáže a výroby knihy od autorova psacího stolu
predevším, žíznivá zvedavost, hospodárské duvody,
až clo práce V' tiskárne a grafickém ústave.
zájmya zretele a rovnež touha po novote, to všechno
Všechny tyto vypocítané funk,ce fotografie cerpáme
dohromadyje hnací silou dnešního zpravodajství, zpraz jedné její vetve: fotografie zpravodajské, O fotovodajství tiskem, obrazem, depešemi telefonickými a g'rafii, jakožto elementární tvorbe svetelné jsme již tu
telegrafickými a posléze radiem. A konecne vynález
promluvili .. Ale práve tak, jako elementární užitkové
bezdrátoveprenesitelných fotografií
umožní cloveku
stavby inženýrské prinesly poucení moderní architeknašehostoletí v tichu svého pokoje videti celý svet proture, práve tak fotografie v užitkové, to je v zpravomítnutýna stenu ci desku stolu. Zpravodajství jest nadajské funkci, ukázala jasne, cím fotografie je a cím
šímperiskopem vuci svetu.
b),ti musí a usvedcila tak zvanou umeleckou fotografii
Má dve hlavní složky: sdelení tiskem (slovem) a sdetoho, že takovou fotog-rafie b)-ti nesmí. Fotografie
leníobrazem. Typografie sdeluje tiskem, zpravuje litezpravodajská, jejímž úcelem bylo toliko. presTíe v ','
rárne,fotografie a zinkografická reprodukce informuje
prinesla mimo to a nad to nový smysl pro kvality teobrazem.Toto sdelení obrazem má tu prednost, že je
mnosvitu, cit pro sametovou cern a zárivou bel. Tak
strucnejŠÍ, i v mnohém ohledu jasnejší a jednoznaczvaná umelecká fotografie
plagovala chabe nekteré
nejší, že je pochopí cernoch jako beloch bez filologivlastnosti soudobého malírství,
kdežto zpravodajská
ckýchznalostí. Ovšem, obraz sdelí jen to, co je sdel ifotografie, svým smyslem pro materiál dostihla krásy a
telnoopticky. Moderní zpravodajství, moderní zurnalicistoty hovící modernímu duchu. Lidské optické orgásmus cím dále tím více dospívá k sloucení obou zpuny zmenily se jiste cástecne vlivem moderního malírsobu.Byl vytvoren nový typ novin: obrázkové noviny.
ství (na príklad od dob impressionismu vidíme barvy),
Spojenátypografie s fotografií umožnuje nejpresnejší
ale predevším je naše optická kultura vy školena fotoa také zrakove názorné sdelení.
grafií a filmem, mnohonásobnou podívanou' civilisova~
Nedávno vyšlá kniha Moholy N agyho: »Ma1er'ei, ného života. Ovšem, i dnes mají lidé optické zvyklostt
hodne zastaralé kulturu zraku dík osobní nevšímavosti
Photographie, Film« prináší Vi této veci nekolik zajímavých podnetu. Zduraznuje nejprve spojení typografie
velmi nepokrocilou, ustrnuvší tak nekdy v dobe renaia fotografie a urcuje ji pak zároven nekteré základní
sancnÍ ci staroholandské. Není divu, že i nejlepší dnešní
smernice pro tuto typ o fo t o g r a f i i. Potreba reobrázkové casopisy, jež jsou pro ctenáre vyJ.oženým
formovati dnešní ustrnulou ~pografickou praxi jeví se optickým telocvikem, jsou vuci tomu, cím by skutecne
ostatne na všech stranách.
Bylo by potrebí vytvorit
býti už mohly, v témž pomeru, jako je »Gartenlaube«
dnes typografii, která by nejen obsahove tlumocila, a~e vuci »Graphic« ci »London News«. Domyslete .dnešní
i zrakove podškrtávala to, co cteme. Nová typografIe
stav zpravodajské fotografie, že se obohatí nekohka nodospela k nejvýraznejším výsledkum v plakátech a vými technickými vymoženostmi a máte v hrubých ryv básni, kde nové formy sdelení, v prvém prí pade snaha
sech její príští praxi, která se uskutecní v nejbližší dopo reklamnosti a nápadnosti a v druhém prípade zvýbe. Barevná fotoarafie, použitá také ve filmu, vytvorí
šení zrakové úcinnosti privedla typografii k realisacím
hodne jiné pome~y, než dnešní snímky Lumierovs~é
hodneodlišným od výlucne lineární a jednotvárné typotradice. Dockáte se snad i bezdrátove promítnutých fIlgrafie gutenbergovské. (Ostatne ani mnohé typogramových žurnálu.
O. M.
fické znacky mathematické nejsou v tomto ohledu bez
zajímavosti.)
. .
Prirozene, že základním požadavkem typografIe j~
rychlé sdelení tedy maximální
citelnost. Možno-lI
všakríci, že k~ždá nová doba má své nové optické mravy, je jisto, že dnešek, doba filmu a svetelné reklamy
Zánik remesla.
10dávánašemu zraku rychlejší vnímavost a prizpuso1.
ivost. Zažíváme mnohost a soucasnost optických vjev ážet1!Ý pane redaktme,
nti, cteme soucasne barvy, tvary, písmena, císlice, jako poznámky k dopisu p. Jul. Landesa z Mor. Ostravý (viz
Jsou-lirozvrženy racionelne a prehledne. Takov~to tJ:- C. 16. Prítomnosti) a soucasne doslov ke své práci dovoluji si
pografie, která pro snažší prehlednost kontrastuje nejrozmanitejší typografický materiál, užívá pretisku a zaslati ješte tyto rádky a prositi Vás, abyste' je laskave uve:
rejnil.
podtisklI,cte se vertikálne, horizontálne a všemi smery

Povoláni

a záliby.
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Mám uprlmnou radost z toho, že muj clánek o ohroženém
stavu vzbudil zájem práve v tech vrstvách, kterých se nejvíce
týkal a kterým se neprímo snažil pomoci. Zejména me teší poznání, že naši remeslníci a živnostníci hodne ctou a premýšlejí.
Je to dobré znamení pro ty, kterí chtejí žíti déle než myslí
národohospodárská
veda, jejíž názory jsem tlumocil ve svérr.
clánku, a špatné pro ty, kterí mermomocí si prejí, aby svetem
co nejdríve zavládlo mechanické pocínání a merení pracovních
výkonu podle rídící vt"tle a hodinových rucicek
Pan Landes tvrdí, že mé pesimistické názory o délce života
nekterých
našich
remesel
(krejcí,
obuvníci)
j50U velice
myltié. Priznávám
se rád, že bych se jen radoval, kdyby tomu
tak bylo - a to z duvodu, které jsem uvedl už ve svém clánku.
Žel, že skutecno-st je jinou a myslím, že i specielnÍ
statistiky, kterými argumentuje
proti mne p. L., kterých však -pokud vím ze soukromého pátrání .._- u náš ješte nemáme. To
ovšem neznamená, že bych nemohl dokázati jinak p. L-ovi,
že
pocet remesel od doby Marxovy neklesl. Stací prostudovat
dejiny jejich a ohlédnouti se trochu kolem sebe. Jdete, p. L., do
kteréhokoliv
obchodu fa Bata a uvidíte plný krám celé dni.
Podobne jest tomu i s obchody s hotovými obleky. Prál bych
panu L. býti se mnou 30. dubna v bratisl. filiálce fa Rolný.
A ješte více bych sobe i jemu prál znáti pocet lidí, kterí si na
pr. zde v Bratislave
letos koupili hotový oblek. Namítne mi
p. L., že mluvím o velkomeste?
Dobre. Ukáži na svuj domov,
kde nej sou pomery lepší. Jsem z j ihoces. mestecka, kde pred
válkou bylo v jedné ulici 5 krejcovských
mistru. Po válce už
jen dva dnes jeden odešel dela·t do továrny na kartáce a druhý
je rád, že uživí rodinu. Sledujme
mestecko za mesteckem
a
poznáme všude, že kr~Covských a obuvnických- mistru ubývá. Na
tom nemení nic okolnost, že nekterým se vede dobre a ,že se
naší prognose jen usmívají.
Proto ne, že pod po-jem krejcí
spadají více ti, kterí sami se ženou, dOIP.a šijí od rána do vecera, než ti, kterí zamestnávají
10-15 pomor.níku a ríkají si
»závod, salon a pod.«. Prede mnou leží noviny s oznámením,
že fa Bala má pres 7 tisíc zamestnancu,
vyrábejících
denne
45 tisíc páru bot. Kolik z tech Balových zamestnancu
je vyucených obuvníku, není mi mámo, ale jiste jde ten pocet do
tisicu. A ti v-šichni ji~te šli do ucení s nadejí, že se stanou
jednou samostatnými
mistry. Racte uvážiti, () kolik obuvníku
príslušníkt"l zmenšil se pocet samostatných
obuvníkt"1--výrobtu
a kolik tisíc lidí je takrka bez chleba protO', že p. Bala vyrábí
denne 45.000 páru bot! Škoda, že nemáme podobných dat z továren na obleky. Powroval
jsem pri ruzných príležitostných
návštevách v Praze, Brne i v Bratislave
obchodní domy (Novák, Stránský,
Rolný, Fehér, Rosenkranz,
Tausky atd. atd.)
s odevy a prišel jsem logickým postupem k tomu, co mi p. L.
vytýká jako omyl. Ci je nelogické a mylné, tvrdím-Ii, že pri
dobré prosperite zmínených a jim podobn);ch obchodních domu
(a je jich už po republice na tucty a bude ješte více!) musí
býti krejcovských
a obuvnických mistru samostatných
méne, a
pujde-li vývoj dosavadním tempem - že pri nynejší své desorganisaci
a neschopnosti konkurovat
(cenami, rychlostí atd.)
pomalu vymrou? -nemuže vyhoNemohu souhlasiti ani s tím, že velkovýroba
veti índividuelnímu
vkusu a prání zákazníkovu.
Snad ješte dnes
u nás neni tak dokonalé a tak rozsáhlé výroby, ale v Americe
už dávno 'existují
domy, kam vejdete ve starém, abyste za
malou púlhodinku vyšli zcela »noví«! A nebudeme z toho usuzovat, že by Americané meli hO'rší nebo' podstatne jiný vkus.
Jestliže je takový technicko-výrobní
pokrok, vyhovuj ící práním
jednotlivce možným už dnes na pr. v New Yorku, neprekáží
nic, proc by za pár let nemoh1 býti u nás. Je to jen otázka casu!
P. Landes mi vytýkal, že basíruji
na ucení Marxove, hlásající, že velkovýroba
postupem doby pohltí všechna remesla.
Má cástecne pravdu. Studoval jsem Marxe a pres všecko opa-
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éné tvrzení M. odpurcu l1edovedl jsem setrásti se sebe d<>jem,
že Marx má snad pravdu, aspon pokud jde o remesla. Nebot
kdo se odváží poprít\ M. theorii proto, že remesla za tech nekolik desítek let od vydání jeho »Kapitálu«' nezmizela? Co
znamená pro život remesel tato pomerne krátká doba? Mau
se rozhodne mýlilo
zemedelství,
ale pokud jde o remesla, nemám té ·odvahy páne L., protože ani ne dukazL1! Ostatne ani
Marx nevzal své ucení ze vzduchu. Jiste premýšlel o sláve a
rozkvetu
remesel v dobách cechovních, pozoroval úpadek re·
mesel soudobých,
studoval
príciny s hlediska hospodárského.
politického i sociálního
a teprve potom cinil úvery. - Uci·
níme-li dnes totéž my, prijdeme
nepochybne k tomu, že se
tolik Marx nemýlil. »N ová doba ledacos (na obleku) znivelisovala,
ale rLlznosti
osobního vkusu v odívání se nezmenily, patrne proto, že osobní
vkus je odleskem lidské povahy« -- píše p. L. To je pravd,,,
až na to, že ten vkus prelS všecko opacné. tvrzení poklesl. V tom
se sice lépe vyzná p. L., mistr krejcovský,
ale proto mi prece
dá za pravdu, že se letos obléklo více lidí odevem výroby to,
vární ncž rucní. Vím ,od krejcovských
mistrú, kterí jsou menšími optimisty než pan L., že jim není pri nejkrajnejšíth
ob,··
tech možno (chtejí-li Uživiti také rodinu - nic více!) vyrobiti
oblek za tu cenu, za kterou se prodává ve zmínených už skladech. Namítnete mi jakost? Bože, dn(;s uz nikdo si nedává šíti
obleky, které by mohli nositi ješte jeho vnuci. -- Rovncž
rychlý spád, tempo dnešního celého života, vyj ádrené nejlépe
vetou »nemám kdy!« jde na ruku velkovýrobe,
ne remeslníkovi! Dnes už koupení obleku není rodinnou událostí. Tisíce
lidí dnes kupuje v obchodních domech, protože je za deset minut
každý oblecen. Je to v);hoda, když nemusíme ztráceti cas vybíráním látky, mírou zkouškami atd. Práve proto jsem se primlouval za živnost. družstevnictví!
Ale v tom, jakož i v dalším se mnou - myslím - p. L. už
souhlasí. Proto koncím a jsem uprímne Vám oddaný
JUD,'. Jan Prenosil.
Bratislava,

3. máje

1926.

II.
IV ážen~

pane redaktore!

S opravdovým zájmem sleduji diskusi v »Prítomnosti« o zániku remesel. Snad mi dovolíte, abych jako prostý pozorovatellaik, který vša.k již dlouho o techto vecech premýšlí, rekl
nekolik poznámek. Líbil se mi zvlášte dopis pana L a 11 des a,
který se myslím, dívá na vec ·správne. Myslím, že celá otázka
je vecí vývoje, kterému nelze ani napvmáhati,
ani jej brzditi.
Remeslnému
podnikání
zustane vždy vymezen znacne široký
obor podnikání, trebas že nekteré odvetví zajdou neb se zmenší.
Tak na pr. velmi správná je pozná.;nka, pokud jde o remeslo
1uejcovské. Konfekce vždy zustane ve svých výrobcích pozadu
za šaty, šitými podle míry. Podobne je to na príklad i s kniharstvím. Knižní »massenartikel«
budou delati tovární knihám)',
ale jemné vazby, a po nich je cím dále tím vetší poptávh, bude
Mlat knihar-umelec.
Stejne i truhlári
budou stále míti co
delat. Levná zarízení se budou vyrábeti en masse. Solidní, drahý
nábytek bude delat truhlár individuelne. Není také dobre príliš
predcasne
souditi o zániku nejakého
remesla. nebo živnosti.
1 a pr.: Pred nejakými
dvanácti, patnácti lety, zdálo se, že je
odzvoneno holicum. Objevily
se holící prístroje,
které umož·
ií.ují každému, i tomu nejnešikovnejšímu,
aby se sám oholil.
A hle, holicúm to, jak videt, neuškodilo,
zbylo stále ješte
mnoho mužu, kterí se rádi dají holiti, a naopak, móda zastri·
hova,ných vlasu u žen, prinesla do tohotO' remesla zcela neoce,
k,ávaný rozkvet~
Podnikavý jedinec dojde úspechu, neschopný zajde neb aspon
pozbude samostatnosti.
Tak je tomu i v ob c hod e: na príklad
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jaký podnikavý <Jbchodník pocne zakládati hlíálky po meste
z malého obchodníka stane se podnikatelem.
V Praze je na
lad takovou ukázkou K u I í k v odboru koloniálním.
Ale
e, rla pr. v Berlíne, vidíme celou radu závodu, které zakláji filiálky po celém meste a dostávají
do svých rukoú celé
odvetvi. Pamatuji
se na príklad na optické závody fy
"lm Licsegang, rozseté po celém meste, nebo konecne
sem
tri i známý Aschinger. I v Praze budou takovéto velkozáy vznikati, jakmile se vrátí ~ormální
pomery a bude dostaobchodních místností. U obchoruúku záleží mnoho na volbe
. Jsou místa, kde »obchod jde sam« a jsou místa, kde nikdo
berc«. Zajisté mnoho to souvisí s psychologií stavu, který
te rídí se zcela nevypocítatelnými
justinkty
a jemuž
je
o v tcchto vecech porouceti. Ale myslím, žt; práve v tom za·
" dohrý obchodník, aby tyto inponderabilia
dovedl již preodhadnouti.
Sám již po léta sleduji krámy, kde každý majitel
jde do
'ího a rozšírenejšího závodu, na,delav si na starém míste pe. Mimo to moderní život 'Otcvírá na príklad i drobnému
nikatcli a obchodníku stále nové a nové obory. Pamatuji
malý hoch, že amatérský
foto<llparát byl jes,te takrka
áštností, pak pocal se rozširovati
a již vznikaly spedelní
vody s fotoaparáty. Stejne plnící péra. Ješte tcsnc po prevratu
yl v Praze ani jeden
závod, který by byl obchodoval výadne jen tímto zbožím, zatím co na príklad v Berlíne, Hamce, Frankfurte,
Bruselu, Londýne
atd. jich byla již celá
da. Dnes máme již i takové závody. A nejen to, pred válkou
10 nutno zlata plnící
péra posílat do správky
za hranice,
es již máme správkárnu svojí v Praze. Podobne ješte pred
'VIlem nebylo v Praze specielních
zavodu s radlOaparáty,
jsou již témer v každé živejší ulici atd. - Je ovšem
\Sto, jak q.vlo receno, že urcita zamestnání
jsou odsouzena
naprostému zániku.
Zajímavý prípad je tento.
Jsou známi
eštici dobytka, tak zv. nunvári, kterí chodí po krajích a za
latu vykleštují dohytek. Toto zamestnání
se z.pravidla dedí
radc. Myslím však, že jeho dny jsou secteny a že záhy
de tuto choulostivou operaci delat výhradne odborný zveroar. - Celkem možno ríci, že celá vec se zánikem živnQ6tí
remesel není tak tragická,
nýbrž jako vše, podléhá zákonu
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se Vám
Váš

Dr. J. S. P.

Ceskožidovské hnuti a sionism.
Velectený

pane redaktore!

Prosím Vás, abyste laskave
uverejnil tuto mou repliku na
pis p. dra fr. Friedmanna
v c. 16. Prí tom n o s t i. Znám
oj! sionism, kulturní a politický.
Kulturnímu
sionismu nepíráme my asimilanti oprávnenost.
Palestýna?
A la bonne
e! Vykonali tam sionisté velkou práci. Chalucové?
Smeme, treba že na jednoho chaluce z csl. republiky
prípadá
fc našich domácích sionistu, z nichž by mnohý rád se stal
ulem židovského státu.
Co naším politickým sionistum
predevším
vytýkám,
je, že
ciní nárok na monopol židovské hrdosti a židovského
kateru. Asimilanti pred 50 lety založili spolek ceských akamiku židu, vydávali
C e s k o žid o v s k é I i sty,
založili
svou ceskožid. národní jednotu, dnes mají svuj "Svaz Ce6·židu«, svoje Ceskožidovské
spolecenské
sdružení,
všude
centují svou ceskou národnost
a svuj židovský puvDd a svou
ovskou tradici, všude hájí židovskou náboženskou
etiku, ti,
eri se posud drží církevního židovství, se o ne starají, zkrát, asimilanti provádí od pocátku své organisace
syntési ceši a židovství. Necekali na sionistiekou
hrdost.
Politicští

sionisté
p.
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našemu

hnutí

však

imputuií

lll"ospechárstvi.

Ne jinak

Friedmann.
Asimilant podle neho »vyhražuje
si volbu spolecenství
národního •podle t011O, kde bydlí (resp. s kým práve' ,obchoduje.«
Rozumíte této roztomilé pomluve?
Kde neco nevyložíte,
talJl
neco podložte!
P. dr. FTiedmann naše hnutí také uvádí jako spojence orthodoxie, cili židovského
klerikalismu.
Jelikož jsem konstaJ:ova1,
že orthodoxové
na Slovensku
a v Podk. Rus! odmítal vyucování svých detí hebrejským
jazykem a žádají výchovu jejich
v jazyku státním, což ovšem ciní z oportunity.
jsme my asimilanti p. drn Friedmanovi
prospechári.
Podle neho jen sionism
hájí poctivé, otevrené politiky, jen on zamezuje politický cachr!
Netreba mnoho vtipu k tomu, abyste si domyslili, kdo je 'cachrárem .. P dr Friedmann
pripadá mne jako onen milý clovek,
který na svého souseda kricí. J á stríbrné lžicky nekrad! Buh
<4:.

cpran, že by souseda vinil z krádeže stríbrných
lžic, on toliko
kricí, že o n je nekradl a nekrade.
"Pomer mezi Cechy a sionisty byl prý posud vzorný pres
kalení vod se strany asimilantu,
kterí pro ceskou vec posud
nic neucinili«. Další líbeznost ... Fakta! fakta!
Uvedu jich nekolik já, na osvetlení toho, co pan dr. friedmann
tvrdí. faktem
je•. že pred svetovou
válkou a po ní, pokud nebylo jisto, že
nemecký
imperialism
podlehne,
celý sionism byl nemecky
úrientován,
aspon u nás. Prišel prevrat.
Do tábora
sionistického u nás se nahrnuli Nemci-židé. Žijí nyní pod firmou sionistickou svým nemeckÝm životem dále. To jim nevytýkám,
že
'emci zustali, ale že nemají .Qdvahu žíti nemecky pod firmou
nemeckou. A sám náš sionism je....Q.QS.!Qes
v podstate
syé nemecký. Jeho projevy
oplývají sympatií
pro csl. národ, jsou
sionisté, kterí to s touto sy~patií
také uprímne myslí, ale je
to menšina a dosti malá.
Nikdo nedovede také vyžádané
oficielní projevy našich státníku o sionismu tak fruktifikovat
jako naši politictí sionisté,
nikdo nedovede se tak krecovite
ucházet o prízen ceské verejnosti jako oni. Ale, kde mají svou sympatii k národu osvedcit skutky, tam to mnohdy po certech vázne. Príklad: V Mor:
Ostrave je utrakvistická
škola židovská, vydržovaná
nákladem
tamní žid. náb. obce. Na škole té deti vyucovány
jsou cesky
v obcanské
nauce, v kreslení a telocviku,
celkem 21 hodin
týdne. Všem ostatním predmetum
vyucuje se nemecky 72 hodin týdne.
V jednom meste moravském,
kde má býti založena ceskožid.
organisace,
chteli se dva obcané židé k ní prihlásit. Jsou závislí hospodársky
na tamních nekolika židech, organisovaných
sionistech.
Temi bylo jim pohrozeno
bojkotem,
jest-Ii by do
ceskožid. organisace
vstoupili. Považte,
jaký by povstal krik,
jest-li by byli sionisté bojkotováni
kýmkoli a zvlášte
asi milanty! Kdo to chytrací?
My anebo politictí sionisté?
Dále nekolik slovo našem pomeru k orthodoxum.
My k nim
nemáme naprosto
žádných vztahil, ani politickÝch, ponevadž
jsme posud na Slovensku
a v Podk. Rusi zakotvit
nemohli.
Jinak musili bychom i my žádat demokratisaci
volebního rádu
do náb. obcí židovských,
ponevadž
jsme demokraté.
Byly to
práve mnohé náb. obce v ceských zemích, pokud jsou ovl:ldány asimilanty, které zavedli široké rozšírení volebního práva
do nich, dokonce všeobecné právo volební. TVl;dí-1i p. dr. frledmann, že za postup orthodoxu a jejich spojencu agrárníku v posledních volbách do parlamentu, se stydí celá ceská spolecnost,
kde.žto já v nem vidím slibný pocátek, tvrqí zase neco, co
jsem nerekl a nemyslil. Jen ješte o tom hebrejském
a vubec
o tom tak zvaném národním školství sionistu. Jejich školy, na
nichž je vyucovacím
jazykem nemcina
konfesijní školy. Jejich hebrejské školy
vytvoriti
u nás vyumelkovaný
národ
Kdyby paní Kunetická a p. senátor dr.

a ceština, jsou jen cist~
nemají úcelu jiného než
hebrejský
cili židovský.
Dyk chteli treba pomocí
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pozemkového úradu zabrat Devín a nejakou tu oblast kolem
neho a tam chteli pestovat staronový národ. z dob Rostis.avových, kde vyucovacím jazykem by byl jazyk zelenohorského a králodvorského rukopisu, kdyby jejich staronový národ tam chodil v krojích podle kreseb Mánesových k rukopisu poslednejšímu a podle vzoru Myslbekových soch Záboje
a Slavoje na mostu Palackého, kdyby byla zavedena glagolica
na školách takového národa, meli by jmenovaní strážcové nadnacionalismu ceskoslovenského k tomu právo ústavou zarucené. Také sionisté malí takové právo na pestování homonunkulu židovského národa na Podkarpatské Rusi. Ale je otáZKa,
zda-li to je v zájmu státního národa, aby se národnoštní pomery u nás beztak dost težké ješte více komplikovaly a zda-Ii
nesplácou jednou sami sionisté, ale ješte více jejich konacionáli na Podk. Rusi nad tímto experimentem.
Stejne se má vec s jejich snahou o získání zastoupení sionistickÝch zástupcu do parlamentu. Kdyby se sionisté chteli
zamyslit nad antisemitismem, jenž se datuje od dob, kdy bývalý národ židovský vystoupil do dejin, musili by si ríci, že
živným zdrojem je jeho tradicní separatism židovský. Pravdu
rekl o sionistech nem.-židovský filosof Brunner- Wertheimer.
Drive. -meli domy v ghettu, dnes dávají si donášet ghetto do
domu.« Nehlásím odvržení tradice, pokud jde o židovské náboženství, ani o odvržení tradice rodinné, neusiluji, jak mne to
bylo sionisty nejednou vytýkáno, a zánik židovstva, ale politika sionistického extravurštu dobre neskoncí. Jen treba si povšimnout, jak oni vychovávají svoje stoupence, v samé precitlivelosti, v samém sebeprecenování. Kdo je sionistou, je vý- lupek dokonalosti. Beda vidu asimilantu, jenž by poukázal
k chybám židu, nad tož židu sionistu! Nejsme jirn, jak to jejich
prácata rozhlašují, jen renegáty židovskými, .ale v takovém
prípadne také denuncianty, kterí štvou antisemitickou ulici na
židy. S dovolením. Antisemité necekají na naše upozornení.
kdykoliv zvednou hul na židy. Zvedají ji i tehdy, když k tomu
nemají jiného duvodu než, že se jim židovský nos nelíbí a zvedají ji na nás jako sionisty a orthodoxy. Oni necekají, abychom'
na ne volali: »Velectení, prší, opatrte se deštníky! Jsme
v právu židum vytýkat beztaktnost, kde se beztaktne chovají,
nikoliv že jsou židy, nýbrž že nikdo nesmí být beztaktní. To
je i naší povinností. Kdyby nekterý Cech se nekde na pr.
v libereckém rathskelleru choval neslušne a provokoval tamní
Nemce, nerekne o nem slušný Cech, že je nadvlastencem,
nýbrž že je hulvát a zakrikl by jej. Myslíte ostatne, holoub::i
sionistictí, že ceská verejnost to nezpozoruje dríve, jest-li nekterý žid, hlavne v ceském prostredí se nechová taktne, až když my asimilanti ji na to upozorníme? Zkrátka a dobre! Dospel jsem k poznání, že s našimi politickými sionisty
není možna rozumná rec o jejich politice.
Myslím, že bych se s p. drem Friedmannem domluvil, kdybychom rozmlouvali o kulturních snahách židovských, i sionistickÝch. Kdybychom se bavili o necem jiném, na pr. o Amundsenove letu k severní tocne, myslím, že budeme dokonce jednoho náhledu, ale o politice sionistické s politickými sionisty
mluvit? Škoda slova! Zato je nutno o jejich politice promluvit
verejne.
Dr. Edv. Lederer.

Nakladatelé 'hledaji východisko.
Velectený pane redaktore!
Poznámka p. R. Jílovského v clánku "Nakladatelé hledají
východisko« uverejneném v "Prítomnosti C. 17« težce se mne
dotkla. Mohu omluviti pouze neinformovanost. Nevydávám
žádné kolportážní hruzy a nemusím se za svoji nakladatelskou
cinnost stydeti. Jsem majitelem fmy Alois Hynek 17 let a tak
zv. krváku jsem za tuto dobu nejen nevydal, ale celý jich do ti
veliký sklad prodal jsem na balení, ac vlastne bytí závodu

13.

kvetna

1926.

v dobe, kdy jsem jej prevzal, kotvilo financne na kolportážnim
podkladu. Jen Karla Maye jsem si ponechal a ten. jest dnes
v Nemecku uznán za autora nikoli špatného. Nevím proto, nac
bych 'potreboval pláštíku. Snad na spisy S. LagerloÍové, Jensena, R.unga, .Ewerse, kritické vydání Flauberta (jehož každ4
dílo má svuj literární rozbor od Karla Capka, Saldy, Simka,
Vodáka)? A což Pestrá knihovna, Detská knihovna a jiné publikace?
Není ovšem možno vydávati jen co se mne I í b í, nebo! pak
bych ani já, ani moji spolupracovníci nemohli býti živi a jest
proto treba také trochu hledati neco lehcího, prístupnejšího širšímu kruhu ctenáru, avšak nic, co by bylo houbou pro mojivydavatel. cinnost. Chci se však dotknouti i vydavatelské cinnosti
mého predchudce. Bylo by nejdríve ovšem treba vmyslili se
do let pred 53 léty, kdy firma byla založena. Vyucil se u Ímy
Bensinger (ne jako n. pr. p. Otto u fmy Pospíšil), a že i on
mel snahy kulturní; svedcí jeho vydávání Slavie, Zábavných
listu, Rodinné bibliotéky, kde jsou poprvé do ceštiny prekládáni BjOrnson, Sienkiewicz, Dostojevskij, Turgenev, Balzac,
Jákai a jiní. Vydal Mudrosloví Celakovského, Erbenovu Kytic~
Písne a ríkadla a mnoho jiných, vetšinou passivních podniku.
Když ovšem videl, že tím se neuživí a že u Bensigera delati
dobré obchody s jinou literaturou, není divu, když i tam hledal
zdroj príjmu. Snad by byl mohl dríve prestati, ale když jest
clovek stár, težko se odhodlává k pokusum.
Ostatne, at posuzuje se tato cinnost jakkoli, znovu upozoriíuji, že hned pri prevzetí závodu jsem smer svého nakladatelství zmenil a na této ceste setrvám i když vidím, že bude
mne prekonávati mnohý predsudek proti své firme. Racte tomuto vysvetlení popráti místa a prijati výraz mé dokonalé
úcty
A. Hynek.

Nové knihy.
Panait fstmti:
Kyra Ky"alina. Romain Rolland, francouzský
spisovatel, napsal úvod k této knize rumunského dobrodruha,
v kterém nazývá jej Gorkým Balkánu. Francouzské vydání zpusobilo sensaci po celém svcte. Panait Istrati v zmínené knize
zachytil celý svuj život, jak jej žil za revoluce v Egypte, Syrii,
Beyrutu, Damašku, Libanonu, Recku, Halil. Vyšlo práve za
Kc 18'-, váz. Kc 23'--. Nák1. F. Topice, Praha 1., Národní
trída II.
Karel Stika: Almužna.
Cyklus šesti linoleorytu. Dílo obsahuje tyto listy: I. Válecny slepec. 2. Harmonikár. 3. Radiakoncert. 4. Kolem flašinetu. S. V prujezde. 6. Na dvorecku.
Vyjde v nákladu 100. Císlov. výtisku a každý list je autorem
podepsán. Predmluva básníka J o s e f a Hor y. S~bskripcní cena
díla do IS. cervna 1926 je Kc ,100'- Záznamy prijímá a obšírné prospekty zasílá: Josef Hladký, Praha- Vinohrady, Havlíckova 13.
William lvIc D01{.gall: Psychologie, studium cho'uání. Preložil
B. Sokla a Dr. Zd. Smetácek. Nákl. Bursíka a Kohouta v Praze,
208 stran Kc 20'- Preklad tohoto úvodu do psychologie znamená nesporne uvedení nového elementu do naší psychologické
literatury. Autor, jenž jest význacným zástupcem behavior i s m u, moderního smeru objektivní psychologie, vykládá velmi
~rístupným zpusobem problémy, metody a cíle psychologie~
Jeho nové stanovisko udáno jest již podtitulem knihy: s tud i u m c h o v á n í. :t-< ová metoda jest vlastne plodným vyhranením metody empirické, zduraznením její stránky objektivní
proti introspekci, jež slouží pouze k výkladu jednotlivých projevu živých bytostí. Krome bibliografie, uvedené autorem, jest
pripojen nástin bibliografie ceské práce psychologické.
Ludek B1'endl: Mnessreté
Fryné. Román recké kurtisány,
Cena Kc 16.-, naprodej u všech knihkupct"t i u nakladatele!
F. Topice, Praha 1., Národní tr. II.

sepíše o našich knihách
Prof. dr. A. T r Ýb: Choroby sexuální a venerické. Díl I.
Iní lunkce muže a jej! úchylky. Výchova sexuální. Naklatví Fr. Bor o v ý. Stran 200 s barevnou prílohou za
Kc. - Prednosta kožní kliniky brnenské university, vynikající
tolog kuže, napsal nám knížku, za kterou mu musíme býti
srdce vdecni. Není to suchá ucebnice,' nýbrž kapitoly tyto
'ny jsou nejen rozumem, ale citem, se rídkým smyslem
psychologiisložitých techto otázek, napsány jsou autorem,
ž jest nejen logickým vudcem, ale v první rade i clO'Vekem,
• srdce v pravde procítilo rádky napsané. Rad<JiStnojest
tuto císti, která jest nezatížena casto jen oloveným
tem zbytecných citátu literatury a v níž autor stojí souvee nad látkou, kterou dokonale ovládá, aniž by zbytecnostmi
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detaily ctenáre unavoval. Zvlášt skvelé jsou kapitoly o pudu
avním a sexuální výchove, které císti by mel každý, jemuž
y tyto jsou palcivým problémem. Publikace tato dojde
jisté rozšírení i v kruzích nelékar'ských, jak plne si též zaVí,nebot patrí ~ našim nejlepším tohoto oboru vedení.
MUDr. VI. Švestka, Ceské slovo 23. IV. 26.
Dr. František Pa c hne r, primár gynaekol. odd. stát. nem.
Ostravsku: O ženské neplodnosti. V Praze. Fr. Borový 1926,
stran. Cena Kc 100.-.
Ceská gynaekologická literatura vucihlede vzrustá. Rozevíe s potešením tlustý svazek Pachneruv, vytištelliÝ v pekné
ave na dobrém papíre tiskárnou Leschingrovou. V predmluve
autor seznamuje s duvody, pro které knihu vydal. Jsou
ávneny.Není snad v celé literature svetové monografie, která
nás seznámila se všemi podrobnostmi otázky, kterou spiso-

Maria·

t ber ma

LÁZNE.

vatel se zdarem reší. Další veta predmluvy nás zpravuje o tom,
že kniha jest napsána pro praktickou potrebu lékaru a že nevy·
cerpává všech patologických podrobností. Práve k této vete bych
mel námitku tu, že kniha jest pro praktický život až príliš detailní, což ovšem jí nikterak v celku neubírá na cene. Kniha jest
rozvržena na tri cásti. První: Pojem sterility a její klasifikace.
Usporádání knihy. Druhá: Steri1ita a její vztahy k všeob. vlivum,
konstitucním stavum a nemocem. Tretí: Sterilita z chorob ženských rodidel. Nelze se dopodrobna zabývati každou kapitolou,
chci pouze zmíniti se o nekterých názorech. V úvode autor
probírá vliv sterility na otázku populacní, kterou se zabývá
dosti podrobne, jeho názor kotví v tom, že u nás nebudeme
nikdy pobízeti k zvýšené plodnosti ty vrstvy, jež svou ploditelskou a rodicskou povinnost k národu a státu nadbytecne konají
a nebudeme nikdy žádati, aby bylo v rodine více detí, nežli muže
býti lidsky vyživeno a rádne vychO'Váno.Dále pokracuje: »dobré
zdravotnictví a dobrá sociální péce muže naši úmrtnost natolik
zmenšiti, že otázka populacní prestane býti problémem.« To
jest stanovisko idealisty, zda se s nim mužeme spokojiti, ukáže
budoucnost. Ministr národní obrany a, snad i nekterí eugenikové
s mm však tak snadno nebudou souhlasiti. Na strane 35. sub 4
nemohu sé spr'áteliti se slovem »vylíhne«. Celá veta zní: »vajícko
se vylíhne, ale žena nemuže ho poroditi« (impotentia parturiendi). V kapitole o tucnosti musíme býti spisovateli vdecni za
zpusob, kterým otázku probírá a opravuje názor skoro ustálený, že tlouštka je prícinou neplodnosti, »ženy nejsou neplodné,
protože ztloustly, nýbrž pravdou je opak.« Velmi dukladne
probráno jest umelé oplozováni, kterého autor sám použil IIkrát
20 výk911Ybezúspešne,
to však
autor tuto
methodu
dosporucuje!"
Zajímavý jest pres
odstavec
o právním
dosahu
umelého
oplozování, zde bych se domníval, že použití spermatu cizího
muže jest prec jen na pováženou. V oddílu impotentia coeundi
z anatomických vad rodidel jsou probrány jednotlivé složky
pathologické tak dukladne, že kniha tvorí zde skoro kompendium celé gynaekologie. Zaujala mne blíže kapitola o vagi·
nísmu, kde autor koriguje nesprávné názory na tuto vadu
s dobrým úspechem, jednou z nejlepších kapitol jest pojednání
O poruchách chemismu odmešku poševního, záslužná jest
zmínka o deloze h1emýždovité, kterou mnohé ucebnice vubec neznají. S velmi pronikavým úspechem zdarilo se spisovateli nakresliti obraz ucení o vzájemném vztahu myomu k llleplodnosti,
tuto stat cítám rovnež· mezi nejlepší. V kapitole o vadných polohách dává autor svoje vysvetlení hyperanteflexe dle stácení
plan-konvexních prutu vždy smerem k ploché strane, tedy
u delohy vždy ku predu a nikdy vzad.
Podtrhuji dále naprosto správný úsudek spisovateluv o pertubaci: »do rukou praktika se po mém názoru pertubace vubec
nehodí a do ústavu jen do rukou odborníkových a za vhodných
podmínek a peclivého výberu.« Tolik pouze namátkou, kniha
by zasluhovala, aby kritika nekterých kapitol mohla býti probrána do podrobností, z kterých by vysvitl jasný názor autoruv, který skutecne gynaekologii ovládá, a aby pronikly všechny
vlastní námety spisovatelovy, o než v knize není nouze. Celkem
možno ríci, že se spisovateli ·vyrešení úkolu v predmluve naznaceného povedlo s dobrým zdarem. Kniha jest psána prehledni:: a
jasnym slohem a nejlepší odmenou za námahu bylo by, aby byla
hodne ctena, poncvadž jest vskutku cenná a prináší úplne látku
úcelne serazenou a logicky urovnanou. Vítáme dílo Pachnerovo
a jsme si jisti, kdyby byla dána možnost gynaekologum uplatniti
se v samostatných oddeleních nemocnicních, o kterých se již
po léta mluví, ale nic se pro ne nepodniká, že bychom se jiste
dockali více monografií v našem oboru.
J. Gruss, Casopis ceských lékaru, Praha, 26. III. 26.
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Romány:
Ades, Goha prostácek . 24'Benešová, Clovek, 2 sv. 45'Hennerová, Pod krídly. 27'Kisch, Pasák holek. ,20'Lukavský, Komedianti.
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Saudllk, Diplomati , ,86'Sologub, Sladší než jed 15'Tilschová, Vykoupení,
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