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Krise demokracie.
K parížskému divadelnímu nárudku
patrí jeden
zvlášte nenávidený kmen: uvádecky. Kde kdo shledává,
že jsou ranou morovou. Platnou službu - není pametníka, kterému by jakou byly prokázaly; za to však
"šichni až príliš dobre znají jejich doternost, drzost a
domýšlivost. Pozorujete-Ii je pri »práci«, rekli byste,
že je dosadila prozretelnost, aby zatápeli lidem za to,
že chodí po zábavách. Prekážejí,. strkljí a šlapou po
nohou. Byly-li kdy proti komu osnovány plány vyhlazovací, jsou to ony. Spocívají-li na kom kletby tisícu, spocívají na této korporaci .stejne nenávidené milionári v ložích jako proletári »na bidýlku«. Ale spíše
dovedu si predstaviti parížské divadlo bez hercu a bez
obecenstva než bez uvádecek. Nikdo se jim nedostane
na kobylku. Solidarita vypestila 'V·nich skvelý exemplár korporativní nedosl5'chavosti: jakýsi to neodvalitelný balvan. Upravily si zpusob, jak dávati na jevo
svou nepostrádatelnost.
Ctete-li francouzské noviny, mluvíte-li s lidmi,
chodíte-li do zpevních síní a posloucháte-li, co se
tam zpívá, aniž se zvedl jediný protest jah
barometr! - nemužete se ubránit dojmu, že uvádecky nejsou jedinou nahluchlou korporací;
tak.é
parlament nedoslýchá;
a parlament,
tot poslancI.
Pan profesor Aulard tvrdí, že lid poslance stále
ješte miluje. Jaký optimista!
Visí-li nekdo ješte
na poslancích, jsou to leda místní 'Volební výbory, a ty
se jich drží jen jako obeš'enec provazu. T'encience lícit
poslance jako protivného panáka
na financní krisi
ostatne necekala. Bujela už pred válkou. Ale v s,esmešnování poslancu hrála tehdy znacnou úlohu neuvedomelá a neškodná závist. Kredit parlamentu a tím méne
parlamentarismu jím netrpel. Poslanci respektováni
nebyli (jak teprve milováni!), ale par~~;nent r:rot;> ~e~t~
prestyže neztrácel.
Nebot v tehdeJsl pomerne Jeste
velmi mladé a žádnou životní krisí nenavštívené demokracii nic ješte opravdove neohrozilo onu 'Víru, jež
je úhelným kamenem demokratických zrízení, že totiž
demokracie a její výron, parlament, mají, vlastní cnosti bytostní. nezávislé na cnostech nebo necnostech
predstavitelu. Arcit, proti tomu, co jsem zde práve napsal, muže se namítnouti, že zrovna nejpresvedcenejší
demokraté mluvívají s nejvetším durazem o »výchove
k demokracii«. Ale touto výchovou rozumí se ucednictví, to jest návod jak dostati nejvetší rendement
z onoho domnele znamenitého stroje, jímž je demokratické zrízení a jež pres své vrOL~enécnosti jen proto
p sud za ideálem pokulhává, že z nedostatecné znalosti
své konstrukce není opatrováno tak, jak by opatrováno
být! melo.
Ale tato víra by.la nyní vážne podkopána, a tím a
nic'ffi jiným vzniklo to, co se tak témer všude pocituje
j;lko krise demokracie.
jako krise parlamentarismu.
Konstatuje ji každý; ne však každý ji také stejne vy-
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svetluje. V ankete usporádané P r a g e r P r e s s e a
uverejnené 1. ledna ukazují na krisi odpovedi všechny.
Je však nápadno, že dotázaní - ci odpovedevší - s vyjimkou Roberta Michelse usuzují na kri<si, kterou lz(;:
svésti bud na neúplnost demokratické výchovy, bud na
nedobré užívání demokratických a parlamentních metod. Krom .pravdenepodobného príapdu, že byli dotázáni
i odpurci demokracie, ale neodpovedeli, nemohu nepozfiamenati, že takto anketám nerozumím. Když Kessel
a Suarez, z návodu parížské L aRe v u e He b d o m ad a i r e, porádali anketu pred a po volbách I I. kvetna
1924, dotázali se Léona Daudeta stejne jako Léona
Bíuma (abych uvedl jen nejpríkrejší extremy). Anketa
P r a g e r P r e s s e je kusá, nebot 'dnes není treba práve lupy, jde-li o vypátrání lidí, kterí vidí krisi kvalitativní a nikoliv kvantitativní a navrhují tedy jiné prostredky než Josef Barthélemy (koncentracní kabinet),
Blum (kartel prijavší sanacní predlohy strany sociálne
demokratické), prof. Bouglé (prumyslová demokracie,
spocívající na dvoukomorovém systému: komore politické a hospodárské, zvolené kooperativami, syndikáty,
konsumními spolky, tedy: hospodárská rada), Georges
(~uy-Grand (príprava zákonu techniky a znalci), Maxime Le Roy) jakási taylorisace, zvedectení parlamentních metod).Je škoda, že práve z Francie došly jen takO\'é odpovedi, které, prijavše myšlenku demokracie
bez výhrady, hledají východ z krise výhradne ve zmene metod, nehledíme-li k prof. Aulardovi, pro nehož se
problém redukuje na existenci senátu a žvavost poslanecké snemovny. Jednostrannost
francouzských odpovedí je tím hodnejší politování, že práve Francie je to}
kde krise parlamentarismu
je toho casu nejakutnejší.
Prícinou toho jsou ovšem okolnosti specielní, ale nejsou samy. Složitost a osudnost problému, pred nimiž
se francouzský parlament
ocitl, zpusobily, že jisté
zvláštnosti, francouzské demokracii vlastní, se v techto
dobách kritických uplatúují prirozene nápadneji než
v ,dobách normálních. Popírá se však, že by byly krisi
zavinily ony samy; krise jim toliko dala ostreji vynikr.outi. Myslím, že hlavními z techto závad jsou mekýšovitost forem vetšiny francouzských politických stran
a skupin a platný volební rád, jenž jako každý voLební
rád založený na pomernosti - která Je ve Francii sil·
ne pomíšena se zásadami volení vetšinového - rozmnožuje nesnáze pri ovládání zákonodárných sboru,
nesnáze to, jež jsou ve Francii o to vetší, oc nevyhranenejší a méne disciplinované jsou strany a skupiny.
Ve Francii není stran ani tak mocne organisovaných,
ani tak disciplinovaných jako 'V'jiných demokratick)'ch
zt'ffiích. Stranami podle našich pojmu byly zde až do
r.t.dáYna vlastne jen strany extrémní, Action Fran«;aise
a sociální demokracie, a ovšem komunisté. Po volbách
r. 1919 podarilo se Herriotovu úsilí zformovati stranu
radikálu a radikálních socialistu v útvar jakž takž slucitelný s našimi pojmy o stranické organisaci.
Ale
i nejcetnejší a nejpevneji organisované strany nevykazují ani zdaleka takové soudržnosti jako politické organisace na pr. anglické ci i jen naše. Formace parlamentní jsou ješte vratší. Kluby (skupiny) nesdružují
príslušníky patrící k jediné strane; a zase naopak,
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poslanci, sledujíd
stejný politický program,
bývají zapsáni v nekolika ruzný,ch skupinách.
Tak na pr. schází
,'elmi mnoho do toho, aby clenové skupiny republikánsk)'ch socialistu (klub tvorící cást kartelu - 40 poslanctJ) byli republikánskými
socialisty
vesmes. Poslanci,
volení na program jen zrídka kdy vyhranený,
mají velikou osobní svobodu.
u radikálních
socialistli teprve
pomerne težké extrakty
rozpoutávají
nad provineným
disciplinární
tresty.
Usnesení
výkonných
výboru,
ba
dokonce i usnesení klubovní
jsou velmi relativne
zá,'azná. Témer vždy pri politi'cky v)Tznamnejších
hlasováních se kluby rozštepují.
Proti rozptýlenosti
a neforemnosti
politických
organisa'cí okamžitého
léku není; koreny tohotO' zla tkví
príliš hluboko, v povaze zdejších lidí. Zmena v té prícine predpokládá
intensivní
a dlouhou práci, a ani to
není zárukou, že povede k cíli. Proto hraje v nynejší
krisi tak význacnou
úlohu reforma
volebního
rádu.
Nynejším
volebním
rádem se nesnáze nesporne
stupnují. Zkriven~l pomernost
posud platná je pochována,
ale ani ryzí pomernost
nemá nadeje na úspech.
Po
pra vde receno, nemela nikdy ve Francii
stupencu zásadních,
nýbrž jen stoupence
ze ;sobect'Ví.
Návrat
k vetšinovému
volení v malých volebních
okresích je
vecí zásadne rozhodnutou,
otázka je toliko, má-li se
voliti J.)odle li tín, ci inidividuelne.
s prípadnými
volbami užšími, jak se dálo pred zavedením
volebního rádu
nynejšího,
ci podle
anglického
vzoru jedním
chodem, na úklade
relativní vetšiny.
Upraví se parlamentu
touto reformou možnost snazšího chodu a intensivnejší
práce?
Pomery,
které od
nekolika mesícll ve francouzském
parlamentu
zdomácnely, nelze nikterak
pokládati za vyvrcholené.
- Doumeruv sanacní plán na pr. není co takový príliš potírán, nicméne n~ní jisto, že povede ze slepé ulicky; jestliže, jak pravdepodobno,
socialisté
odeprou
úcast na
vláde, musila by pro predlohy hlasovati nynejší »umíTnená« oposice, mely-li by projít; byl by to, jak oposice
sama uznává,
obrat k lepšímu, pres to však se ona
\'zpecuje prispeti
svými hlasy. a to nikoliv z prícin
vecných, nýbrž jedine z vol.ebních:
VÝstižný príklad
úpadku parlamentu,
a nikoliv, jak ukážeme,
jediný:
levice, stred i pravice, všechny hrešily a hreší. Pomery
ty upevnily na mnoh)Tch stranách
presvedcení,
že nesnáze tkví hloubeji než ve zmínených
specielne francouzských
nedostatcích
demokracie,
totiž že jsou neodlucitelny
od parlamentárního
režimu vLIbec.
Bylo
hy mylno domnívati
se, že ti, kdo to tvrdí, jsou tmári.
Patrí k nim ovšem pan Aymard (fašismus
ci bolševismus), ale nikoliv lidé jako Romier, Poncet, mladý Bar[(~S a jiní.
A stejne mylno bylo by domnívati
se, že
káží vesmes jen hluchým uším.
Jejich výtky oproti
parlamentarismu
- nikoliv tedy jen proti parlamentu
francouzskému
- lze shrnouti
do trí hesel: 1. Parlament politický
je nekompetentní
vlibec,
a zejména
v otázkách
hospod[lrsk)'ch,
dnes
nejnaléhavejších.
2. Parlament
je likna\,)T, malicherný
a zbabelý, protože
není odpovedný.
Špatne pracujícího
ci docela leni'vého
poslance nemLI že stihnouti
nic více
než propadnutí
v príštích volbách.
To je trest nedostatecný.
Málo vedení vede k pochybování,
mnohO' vedení k víre; malá
odpovednost,
málo risika vedou k odkladLlm, oklikám,
smlouvání
a smirování
nesmiritelných;
velká odpovednost, velké risiko jsou pobízeci, nabádají k rozhodnosti, ráznosti, prímosti.
3. Parlam~nt,
pres všechnu
nájemnou
nevraživost
a náruživost
plodí cejchovni-
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ctví - 'esprit de ,corps -, poslanci trpí professionelní
pokriveností
a ztrácejí styk s vnejškem.
Tot vesmes zla, která lze v normálních
dobách zastríti;
zla, která, hrozí-li akutní nebezpecí, zevne nemají rovnež velkého významu, protože parlament tehdy
svou osobitost
ztrácÍ, byv jako celý národ prošlehnut
nacionální
mystikou;
za to však pri krisích vnitrních
a povahou svou vleklých se jeho kazy plne uplatnují.
Ale nejde j-en o parlament,
nýbrž také o jeho matku,
demokracii.
A predne, co je demokracie?
Jest, praví
její odplirci (a tím opouštíme hledisko jen francouzské)
nikoli'v lidovládou,
nýbrž vládou vetšiny, aniž by se
ostatne vylucovalo,
že spadne do klína menšine, bud
menšine fungující
jako jazýcek: na váze a diktující tak
strídavým
vetšinám, lpícím na zdání moci, bud prímo,
bez oklik, když totiž následkem
hry volebního rádu d.
»nemravných
volebních koalicí« došlo k té podivnosti,
že menšina v zemi má v parlamentu
vetšinu.
(Takov)'
príklad nastal ve Francii jak o volbách 1919, tak 1924:
blok nacionální
v prvním,
kartel v druhém
prípade
jsou vetšinovými
zastupitelstvy
menšin.)
Majorita
cituje Roberta
Michels - jest vždycky nahodilá, znamená panství slabých a vratkých,
neuvedomelých,
jest,
konec kond, pr,edstíráním
falešných skutecností.
Lidovláda je legendou,
legendou
nevedeckou,
nemravnou,
falešnou,
protože 'svádí lidovou
výchovu
k utopiím.
nejhorlivejší
hlasatelé
lidovlády
mluví vají o tom,
že demokracie
má býti vládou elity.
Bud tím chtejí
ríci, že politická výchova a vubec výchova mohou dospeti k ideálu, kdy by prakticky
všichni obcané byli elitou, a tehdy vedome klamou; nebo tím míní, že i demokracie j.e vedena
elitou (totiž nejlepšími),
ale tehdy
nejde o lidovládu,
nýbrž o oligarchii,
zhoršenou
o to,
že to je oligarchie opírající se nevyhnutelne
o majoritu,
tudíž elita vzatá práve z nejslabších
a nejméne uvedomelých.
Naproti tomu zvedá se koncepce »hrdinská«,
koncepce, která ve Francii
zejména má prá:vo domovské, výrazu dotud nejúplnejšího
došla v Georges 50relovi, který poskytl teoretickou
základnu
pro samoospravedlnení
bolševismu
a fašismu.
Jestliže socialisté
tak casto a škodolibe poukazují
na stycnost komunistu
a fašistli, poukazují
sice na nepopíratelný
fakt, ale logika je na strane fašistLl a komunistLl, a nikoliv na strane socialistické
ironie.
Vládcem
má podle této koncepce p r á v e 111 býti nejsi1lnejší ;vule :(jedincova
ci
menšiny),
ale menšiny odvážné a silne organisované.
Tato menšina
musí vša:k vládnouti,
aniž predstírala
lpení na formách demokratických,
nebot toto predstírání by ji za krátko korumpovalo.
Nezbývá ji než monopO'lísO'vati moc, jakmile jí dobyla.
Parlamentní
režim je nejvlastnejší
formou demokracie, její usnášecÍ a vlastne i výkonný organ,
protože
vláda je toliko výborem parlamentu.
Úpadkem
parlamentarismu
lze tedy meriti úpadek demokraci,e.
Kam
v této prícine dospel parlament
francouzsk)T? Poslanec
Josef Barthélemy
uverejnil nedávno v Ech ode
P ar i s clánek, v nemž snesl radu výmluvných
dokladu
o tom, jak strany
levice parlamentarismus
prakticky
masakrují,
což jim nijak neprekáží
svolávat
certy a
andele na ty, kdož proti témuž parlamentarismu
vystupují nepokryte.
Už nástup kartelu byl políckem parlamentním
normám, za jejichž strážce
se vydá'Vá:. O Mi1lerandovi
mužeme si myslet co chceme, ale 'Sotva kdo popre, že
jeho »sesazení« bylo v zásade znásilnením
platného režimu, které muže býti dalekosáhlým
precedentem.
Byl
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jím už ostatne pro celou serii obdobných, ale mene
sensacních nucených odchodu, nesluciteiných at s ústavou, at s domácím rádem snemovny: CaiIlaux musil
odstoupiti, protože to velel sjezd jeho vlastní strany,
sjezd, který nemá žádné ústavní kompetence. Kdykoliv
se tvorí nová vláda, shromaždují se skupiny kartelu
(socialisté povolávají do své snemovní místnosti 'Výkonný výbor (neposlance) a vyslovují veto proti té oné
osobnosti, trebaže ústavní právo presidenta republiky
jmenovati ministry je neomezeno. Tak vyslovili socialité po pádu Herriotovu ve to proti Briandovi, radi-kální socialisté po pádu Painlevéove proti Doumerovi
a po definiti'vním pádu Painlevéove proti Perretovi,
ackoliv patrí ke skupine, tvorící cást kartelu. Loucheur
musí odstoupiti, aniž byla parlamentu dána príležitost
vysloviti se; padá pred financní komisí, obet složitého
a dosud nezcela objasneného spiknutí. Není náhodou,
že se o krisi parlamentarismu pocalo diskutovati prímo
horecnc práve po pádu druhého Painlevéova kabinetu,
totiž po projednávání j.eho financních predloh. To, že
parlament, resp. jeho financní výbor zrovna z této debaty podaly jakohy promyšlený vzorník všech onech
nectností, které se parlamentarismu vytýkají. Painlevé,
'\'rátiv se ze sjezdu strany a obetovav mu Caillauxe,
ujal se portefeuiIle financí sám a podal predlohy podle
smernic diktovaných nizzským sjezdem, smernic to,
které byly témer totožné s práními socialistu.
Situace
byla tedy jasná: vláda se podrobila kartelu, a kartel
takto ukutý mel nepopíratelnou vetšinu. Jenomže, jaký
postup! Vláda dávala si koncesse kus po kuse vyrvati;
požadavky, které prohlašovala dnes za zhola neprijatelné, zítra nejen vradila, nýbrž nekdy i predstihla; predlohy menily se takto jako chameleon, a to po výtce následkem sybilinských prání ruzných neodpovedných
výboru,na hrozby prišlé buhví odkud, po nocních tajupln)'ch mtervencích. Každou chvíli prišlo se na to, že
v predlohách jsou chyby a protimluvy, dostavší se tam
spechem nebo neznalostí.
Konecne bylo vše pripraveno: jen hlasovat. Ale intervence oposicního poslance
Bokanowského stacila, aby se dílo vydávané za pevne
promyšlené, logické ti. uskutecnitelné, odpovídající politickým a financním zásadám vetšiny, žalostne shroutilo. Byly podány vzácné príklady úteku pred odpovedností; strach a pochybnosti poslední chvíle hodily
na poslance tras tak veliký, že se jím vetšina žalostne
rozsypala. Zrídka .kdy bylo lze vídat myšlenkO'Vý debakl tak nesmírný; zemetresení . . .
Taková podívaná nemuže než podkopati autoritu institucí; nebot instituce tím ukazují, že nejsou s to
autoritu vykonávati. Jaký tedy div, touží-li se po ní
na všech stranách, volá-li se po ní, byt prišla odkudkoliv? Jen kdyby jí bylo! -
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dále ministerstvo za ministerstvem, až se mena úplne shroutí
a až bude komukoliv lze koupiti za sto dolaru celou republikánskou gardu.«

A nedávno, odpovídaje na Keynesuv popud, aby
Francie upevnila frank vyrO'Vnáním vnitrních cen s cenami svetovými, Romier se k této myšlence vrací:
»... postupovati podle Keynesa, to znamená konec koncu
provésti jedním rázem následující operace: vyrovnání cen,
príjmu a mezd, dosažení rozpoctové rovnováhy, cástecnou
konsolidaci dluhu a kontrolu valuty. To však, tof menová
reforma cestou diktatury, jež by vyžadovala výpravu nekolika vojenských sboru a prodloužení par1arnentárních
prázdnin na vždy.«

*

Vše, co jsme dosud uvedli z kritik proti parlamentarismu, potažmo proti demokratickému
zrízení, dotýká s,e spíše jeho príležitostných zjevu než filosofického základu. Netreba snad ani ríkati, že také na filosofii demokracie je útoceno. Všichni se shodujeme
v tom, že bolševismus, fašismus a jeho odnože jsou vedomou negací demokracie, ale demokraté považují tyto
vládní formy za episody odsouzené k demokratické
evoluci. Názor to, který ovšem ani zdaleka není sdílen
všeobecne, a anketa P r a g ,e r P r e s s e, o níž jsme
se zmínili, chybuje podle mého soudu práve tím, že
predstírá, jakoby nebylo milionu lidí, kterí popírají
dva strašlive vážné clánky demokratické víry, clánky
základní: axiom totiž, že clovek, jemuž katolicismus
z mravních duvodu káže víru v svobodné rozhodování,
má k nemu vskutku také neodolatelný sklon, a axiom,
že vývoj (pokrok) je prímocarý, totiž neomezený. Míti
neodolatelný pud k volnému rozhodování, to v sociologii znamená dožadovati
se svobodné volby v rade
možností, to znamená odpor proti tomu, abychom dali
se ríditi vulí dzí; odtud požadavek míti ve verejných
vecech maximální podíl rozhodování, ne-li iniciativy,
Demokracie ukula slovo »politické svobody«.
Proti
tomu zvedá se ideologie protivná: prumerný clovek ,a všechna politická zrízení pocítají s prumerným clovekem - není nikterak rízen pudem po svobode (osobní ani politické), nýbrž touží po bezpecnosti.
Je-li
v soukromém živote postaven pred svobodnou volbu,
váhá, mate se, zmocnil se ho tísnivý pocit bezradnosti.
Je štasten, našel-li silnejšího, v jehož nezištnost muže
spoléhati a jenž se uvolil ríditi jeho kroky. Strach pred
odpovedností je slabostí nejrozšírenejší. Ohromná prevaha lidí nepreje si dirigovati, nýbrž býti dirigovánu.
Maximum dosažitelného štestí není nikterak v prímém
porreru s maximem dosažitelné neod'vislosti, svobody,
nýbrž práve naopak, maxima dosažitelného štestí nelze
dosíci bez jistého minima odvislosti, zreknutí se porce
»Z nepríjemností, kam nás uvedla pošetilá nevedomost
svobody, jež je nám k disposici (prátelství, manželjistých politiku,« píše Romier, autor »Výkladu naší doby«,
ství). Tyto zásady se prenášejí prirozene nd život sonevyvtde nás žádný kompromis. Zbývají dva prostredky:
ciální. Každý ví, že se tak dálo a už zase deje nejen
oba prostredky autoritativní: autorita síly nebo autorita rozteoreticky, nýbrž i prakticky.
dospívá se k tesi elity,
umu. Priznáváme se, že objektivne souzeno, pochybujeme,
autority, diktatury.
Také demokracie mluvívá o autože by autorita rozumu mohla prijíti pred autoritou síly.
rite, ale rozumí autoritu prenešenou na své výkonné
Jednou nohou stojíme ješte na rozcestí; druhá krácí již
orgány, autoritu kolektivní, proti níž kladou odpurci
cestou diktatury. Není docela jisté, že to j ~ noha pravá ...
demokracie autoritu posvecenou (dedicná monarchie),
Není na nás, abychom diktátorským ucedníkum svítili na
nebo autoritu individuelní nebo skupinovou, 'Vzniklou
ClstU. Ale af poslanci aspon vidí, na jak naklonenou plochu
bud ze všeobecne uznané superiority tech, kterí se v ni
S" dostali: bud odhlasují financní zákony opravdu úcinné, a
uvázali, bud vnucenou.
P' k, aby unikli následkum nepopularity, ustaví se v kolekVíra ve vývoj možný do nekonecna je opouštena státJmí diktaturu, z níž nevyhnutelne vzejde diktatura osobní,
le hromadneji. Válka prispela nemalou merou k jejímu
nebo vytrvají v anarchii :L nekompctenci, budou uondávati
diskreditování.
vývoj lidstva ~ nejinak než pohyb
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astronomický a všechny prírodní projevy vLIbec- deje
se nikoliv 'v prímkách vycházejících z jakési pomyslné
základny (lidstvo prvotní) a vzdalující se od ní stále
více, nýbrž ve vetších ci menších kruzích, z nichž, každý má své mládí, zralost a úpadek. Dnes každý nezaslepený uznává, že vychvalované naše století pokroku
všeobecného neprokazuje, že jediný obor, v nemž nemá
v minulos,ti soupere, je civilisace mechanická, zatím
co 'všechny ostatní projevy lidské cinrJ.Osti a myšlenky
tohoto století, totiž jeho vlas,tní prínos, je spíše menší
než v mnohých stoletích minulých. Což je v kriklavém
odporu s ideou stále vzrustající lidské schGpnosti. Ale
konstatovavše
i úpadek prestyže parlamentarismu
'i
podkopy pod nekterými ze zásadních myšlenek demokracie - podkopy nebezpecné - a uváživše uvedené
specificky francouzské príciny, jež otrásly autoritou
demokratického zrízení, jak zodpovíme otázku, hrozí-li
H~ Francii zavedenému rádu okamžité nebezpecí revolucní? Myslím, že mohu ríci aspon tolik: Zprava
je nebezpecí svrchovane pravde nepodobné. Není sdostatek neopotrebovaných
mužu v politické posádce
starší, a nejaký »nový«, neopotrebovaný clovek, který
by byl s podnik takový, na obzoru posud nevz,eše1. Tím
je demokracii dána aspon šibenicní lhuta, a šibenicní
lhuta nevede vždy na popravište. (;as obsahuje mnohdy
sám..Q sobe více lécivého
principu než lidská VLIJe.
Tvrzení, jakoby jistí politikové jako Millerand bažili
po diktature, je smešné. Pr~ve oni jsou v demokracii
až po uši a v diktature by proste nedovedli chodit. Nepravím, že nenastane vláda tak zvané rea:kce, kterou
nedávno radikální listy strašily ver,ejnost den co den,
ale jen proto - marný pokus - primely socialisty ke
vstupu do vlády. Ale mezi demokracií a vládou »na
pravo« není žádné zásadní inkompatibility. Dost a dost
je demokratu, kterí jsou zjevy neskonale starobylejšími
a zkamenelejšími než nejabsolutnejší diktátor.
Francouzští fašlsté dlouho ješte nebezpecnými nebudou. Jejich nejprirozenejší spojenci - royalisté, dobre zorganisGvaní - je potírají a hnutí protidemokratické, pokud je na pravo, se tím prirozene silne oslabuje. Nejde
o spory osobní, nýbrž zásadní. Mužeme se o nich zmíniti jen letmo: Vyjadrují vubec tragiku odklonu od
demokracie.
Fašisté nejsou royalisty jednak z prícin
taktických - myšlenka dedicné monarchie ve Francii
je zatím prakticky mrtva - jednak a zejména se jim
princip rodové posloupnosti jeví býti v odporu s principem elity jakožto jediné možného diktátora. Naopak
zase spatrují royalisté v posloupnosti jedinou záruku
trvalosti režimu.
Zde dotýkáme se hlavního trumfu demokracie proti
dorážejícím protivníkum:
Pri strídách riskuje demokracie méne otresu a obcanských válek než vláda
»elit«. Je-li toOtato okolnost, která vynesla demokracii
prízvisko »nejmenšího zla«, a po pravde reiSeno, myslím, že ano, je to malGu útechGu, která však, zejména
v dnešní Francii, váží.

Doba

a lidé

Dr. Ladislav P. Procházka:

Jak se v Praze bydlí, chodi a jezdi.
Regulace mesta musí vyrustati z potreb obyvatelstva. Vlastnosti Pražáka, jichž tu treba dbáti, jsou asi
tyto:

2 I. ledna 1926.

Nestojí tuze o pohyb na volném vzduchu. Dedictví
po jeho selských predcích mu šeptá staré zkazky o zatlucených, nikdy neotvíraných oknech, útulném teplém
puchu kuchyne, kde se bydlí, jí, varí, pere. Bojí se
prU'vanu, nemá rád vetru; je líný na krok, chce mít
tramway pred nosem, jak vyleze z domu. Snaží se
bydleti co nejblíže místa svého zamestnání; pro své
deti chce mít školu CG nejblí,že, aby byly na volném
vzduchu co nejméne.
Strašne rád ráno dlouho spí:
ranní hodinová procházka pred prací nebo úradem
je rvec v Praze neznámá; vstává se v poslední moment, kdy je treba ve spechu se omýti, obléci, nasnídati, skociti clo tramwaye a prijíti do práce neb úradu
tak ctvrt-pul
hodiny pozdeji, než je predepsáno. Parky a sady jsou jen pro deti a pár pensistu. Pražák má
rád zelen, hlavne rád má okna »do prírody«, ale nevleze do ní: stací mu koukat na ni. Hríšte jsou pro
mládež; od svého 25. roku Pražák nepovažuje za dosti dustojno behat za mícem nebo pestovati nejaké jiné
sporty na hríštích: chodí se jen dívat, rozcilovat a
kricet, když jiní hraj ou. Jeho nedelní a svátecní výlety
znamenají obléci se parádne, sednouti na jakýkoliv
dopravní prostredek, dojeti do mí'sta v okolí, jež má
dobré renomé a dobré hospody »výletního místa Pražáku«, tak hodinku se projít »v prírode«, narvat kytek, pak posedet v natrískané hGspGde a vecír šturmelil
na vlaky.
Hlavním príznakem zdrcujíd vetšiny - výminky
jen potvrzují pravidlo - je tedy veliká nehybnost.
Nejsem toho náhledu, že by tento jezevcí charakter
Pražanu musel býti vyjádren regulacne: to by bylo
nejlépe, kdybychom nastaveli ve strední kotline vltavské samé mrakodrapy
a nechali Pražáky
udit ve
ctvrtí.ch s hustGtou obydlení 5000 na hektar.
Vždyt už je tu tendence opácná: bydl,ení v rodinných domcích, t. j. roztažení zastavené plochy co nejšíre - pak ale honem tramwaye a rychlodráhy na
dalekou periferii! Než se dáme do problému osídlenÍ,
podívejme se, jak to v Praze dnes 'Vypadá. Ujištuji
Vás, že o Praze vlastne mnoho nevíte a že se budete
divit, jak je stísnená a - chudá.
Predne, prevládající typ bytový ve Velké Praze je
jedna místnost, pak jeden pokoj s kuchyní. Takových
bytu je v Praze celkem pres 80'0/0; pouze ve stredu
mesta je jich jen asi 50%1 - na celé periferii od 70 do
95%. Bytu t. zv. velkých je pramálo: ku pr. na Starém Meste je bytu ctyrpokojových a vetších jen 14%,
tolikéž na NO'v'ém Me.ste, na Vinohradech
7%, ve
všech ostatních cástech mesta hlub oko pod 7%1.
Pokud se týce p0'volání, rozdelme si obyvatelstvo
na tri skupiny: I. Povolání samostatná (obchodníci,
prumyslníci, podnikatelé, nájemci, advokáti, lékari a
tak dále), 2. Úredníci a zrízenci, 3. Delnictvo.
První skupina ob,)/vá nejvíce stred mesta: je jich
37% obyvatelstva, v Karlíne 34%:,
v Praze L-VIII.
Smíchove 26%, Vinohradech 33% - kdežto ku pr. na
Žiž1.wve 17%, ve venkovských obcích 7-20'%1. To je
obyvatelstvo, které osobne málo obtežuje verejnou komunikaci: bydlí co nejblíže svých provozoven nebo
v nich, a vede vetšinou shora vy1ícený - více méne
pomernou zámožností vyšperkovaný - jezevcí život.
Za to 'V'šak na vrub tétG trídy padá devet desetin k0'munikacního ruchu :nákladního: tato 'trída diriguje
dopravní ruch a rozvoj nákladní dopravy železnicní,
ohrGmnou dopravu od nádraží do mesta a o'Pácne, a
rozvážení zboží po meste; tato trída tvorí pomalu naši
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centrální City, pusobí postupné odlidnení stredu mevá poulicních drah a preplnuje je mezi 6.-7. ranní,
sta, naléhá na intensivní zastavení stredu za úcely obpak. opacným smerem. mezi 5.-6. odpolední; polochodními a kancelárskými a pusobí také denní nával
vicka jich chodí do práce a z práce pešky - naše dov urcitých hodinách na komunikacích dostredivi'ch,
pravní prostredky jsou nejen nedostatecné. ale i drahé.
Jejich príští osídlení je predne spojeno s nutnou assakdyž úrednictvo a de!nictvp, u nich zamestnané, jede
do zamestnání nebo z práce domu; krom toho stále
nad stredu mesta i první periferi,e, pokud se týce malých bytu: budou odtud vetšinou vytlaceni. Za druhé
více se stupnuje paprskovitý príval kupujících, prodávajících, vyjednávajících z periferie ku stredu mesta.
je to otázkou koncentrace prumvslu, naprosto nutné
pro ozdravení celého mesta.
Težký prt'lmysl, poháAckoliv tedy tato trída obyvatelstva je sama pomerne
nený parou, následkem toho zahalující Prahu do její
nejméne pohyblivá, prece pOŽddavky komunikacní. jež
smutné atmosféry koure a mlhy. musí býti všechen
zpusobuje. jsou ze všech nejvetší a rozhodující.
zkoncentrová'n na v~'chodní periferii mesta, kde pri
Úredníci a zrízenci bydlí nejvíce ve stredu mesta
západních vetrech v Praze prevládaiících
bude nea nejbližších predmestích - se silnou tendencí k vzdáškodný. Proto je treba pocítati s' budoucím osídlením
leným nov)'1ll ctvrtím 'domkll isolovaných.
Pmvou
úrednickou ctvrtí jsou Vinohrady, kde jich j{' 34%; delnictva hlavne ve východních cástech v blízkosti praobyvatelstva; v Praze 1.- VIII. 29 %, Karlíne 27%', covních míst.
Ale komunikacní potreby nejsou vycerpány potreSmíchove 26%, Žižkove 18%', Vršovicích 20%; ve
hami obvvatelstva domácího a jeho denním pohvbem.
vzdálenejších obcích periferních 5-15'%'. Je to vrstva,
Je tu ješte prede'Vším doprava mezinárodní, vyžaduu níž nejspíše pronikají moderní názory na bydlení.
jící nutne úpravy osohních nádraží, prípadne iednoho
vrstva nejprístupnejší názorum hygieny. Ale spejí také
centrálního nádraží;
nákladní
doprava jednak do
dlouho, do kanceláre jezdí tramwayí. domu také tak,
Prahy. vyžadující nákladních nádraží ne v centru
a z dev'íti desetin rlegenerují telesne pro nedostatek
Prahy,· ale na okolních návrš.ích, abychom nevozili
pohybu na volném vzduchu; šedesátiletý muž povaplné vlaky do Prahy s kopce a nerozváželi náklady
žuje se za starce, jde na pensi a hnije v necinnosti
z nich do kopce, a abychom mohli zmenšiti nitronejvzácnejšími zkušenostmi.
Jejich požadavek bytový byl pre~ válkou tri pokoje a kuchyn, po válce mestské nádraží. nemohoucí už nákladn' dopravu podva. dnes už Jeden pokoj s kuchyní. V budoucnosti je jmouti; f'ak veliká nákladní doprava transitní, jež zbytEcne zatežuje vnitropražská nádraží a jež musí býti
jtjich místo na periferii mesta ve volném zastavení;
vedena mimo stred mesta. A konecne ne;vetší svízel
z centra budou vytlaceni obchody a kanceláremi. Tato
. - stále rostoucí doprava automobilová, vyžaduiící šivrstva ciní veliké požadavky na verejné komunikace
rokých silnic a ulic, co nejméne križovatek a hlavne
hlavne tri hodiny denne: ráno mezi 7.-8., pak mezi
odlehcení
na periferii spojk::!.mi radialních smeru 12.-2. pr? ty, kdo mají dvo}í frequenci, mezi 2.-3.
tak aby nekdo, kdo chce dojeti z Vvsocan do Radlic
pro ty s Jednoduchou frequencí; konecne mezi 5.-7.
nebo z Radotína do Kar1ína, nemusil projíždeti strevecerní. Jejich pohyb je paprskovitý - od periferie ku
dem mesta a pomahati
zatloukati
jeho úzké ulice.
centru ráno. opacne odpoledne; ponevadž úrady, obchod a kanceláre prllmyslu stále více se centralisují ve nýbrž dostal se na místo spojkou, vedoucí pres volstredu mesta a úrednictvo a zrízenectvo stále více je nejší periferii.
Z toho všeho a z mnohého iiného uvažování vyplývytlacováno na periferii rok od roku vzdálenejší, p0roste tato nestejnomerná vlna komunikacní stále a
vají požadavky na komunikacní sít: široké, prímé silstane Ise brzo težkým problémem
drah poulicních,
nice a ulice - aspon 40-6ometrové
- svádející hlavrychlodrah, dopravy autobuSO'v'é, místní železnicní a ni komunikace pavrskovite od neriferie do stredu Prav dohledné doufám dobe i automobilové. Na nákladní
hy. Periferní spoie - vzor: sít pavouka križáka. Odlehcení stredu mesta od transitní komunikace. N ádopravu ciní pomerne malé nároky - hlavne se tu
jedná o zásobování potravinami a uhlím.
kladní nádraŽÍ na v)'šiny periferní; jedno centrální
Delníci a nádenníci jsou na tom v Praze s bydledálkové nádraží, nádraží pro místní dopravu v predním nejhure. Je jich pres polovicku obyvatelstva a mestích.
bydlí celkem vzato všady, kde jaký malý byt byl pohoPlán komunikacní síte je hotov; vylícení, jak se
tove. Je jich dle procent rve stredu mesta Prahy kol
tato obtížná práce vyrešila, by vyžadovalo nutne vý30% obyvatelstva, v prvním
predmestském
okruhu
kresu a plánu - doufám, že státní regulacní komise
.~o'o/Ci.
v druhém okruhu as 65 %; v malých obcích periyýsledky své práce bude publikovati.
ferních tvorí až 97% obyvatelstva. Ale pomerné císlo
*
tu klame: ku príkl. 40%1 v Praze 1.-VII1.
znací
Starosti, jak obyvatelstvo Velké Prahy v' budouc94·500 lidí, 70% v okresu vršovickém pouze 4100 lidí.
nosti
osídliti, nejsou méne 'složité ne.ž plán komuniJejich bydlení je ze všech 'v'rstev obyvate1'stva nejkacní.
:
horší, protože zabírají malé byty z dob predválecných,
Predevším bylo nutno zjistiti plochu, která se má
kdy tvorili vetšinou tak zvanou chudinu, a nových
regulovati. Nemohly tu býti smerodatny hranice Velké
malých levných bytu pro ne se postavilo pramálo.
Prahy, utvorené celkem dosti široce dle hledisek doJejich pracovní místa jsou dnes roztroušena, tvoríce
cela jiných než regulacních. Pro regulaci je treba vejen tu a tam vetší celky (Karlín, Vysocany s okolím,
det, pro kolik obyvatel se má plocha mesta urciti a ja.
Smír ov a t. d.). Jsou to lidé žádostiví lepšího bykým zpusobem bude toto množství obyvatel po ploše
dlen:. ale nedorostlí posud kultury bytove-hygienické;
príští Velké Prahy osídleno a jak huste má plochu
hlavu prekážkou bytové hygieny jsou jejich ženy.
tuto zabydliti.
Pro\1 I komunikacní, jejž zpusobují, rozvinuje se nepravir~ell1evšemi možnými smery, ale celkem je opacRegulace delá se - theoreticky receno! - na paný tl L 11 úr·ednict'V?: smeruje více na periferii k todesát let. Je tedy kalkulovati, kolik obyvatel bude míti
várn: m. Z techto mužu a žen jen asi polovicka použíPraha roku 1970. Není to snadný pocet a odhad. Pra-
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chtejí pripustit, aby se vetrné hrady zakreslovaly do
ha vyrostla od r. 1848 asi sedminásobne;. kdybychom
plánu regulacního; já jsem z tech, kterí to žádají: kdo
krivku znázornující vzrust jejího obyvatelstva, proste
žádá málo, nedostane nic; a videl jsem už všelijaké
prodloužili a pocítali, že Praha poroste stále tak jako
»vetrné,zámky« uskutecneny, když prišla doba a praví
dosud, dospeli bychom k nemožnému císlu, jež by znalidé.
'
l:~
Il
cilo, že každý osmý obyvatel republiky bqde bydleti
v Praze. Nemohu zde líciti komplikované výpocty;
Z techto predpokladu a propoctu' vzrustá nám popocítal jsem já, a neodvisle ode mne, aniž jeden .vedel malu plán osídlovací príštího mesta a plocha, které
o práci druhého, i vodárna, jež pro své projekty topotrebujeme k osídlení 1,400.000 lidí.
hoto výpoctu také potrebovala.
Dospeli jsme k stejPríšte se pokusíme o to, tuto budoucí, ideální Praným výsledkum - k poctu obyvatel asi 1,400.000 pro
hu si nacrtnouti.
rok 1970.
.
Jednalo s'e nyní o to stanoviti plochu; které bude
treba k osídlení tohoto poctu obyvatelstva. Plocha ta
závisí ovšem na hustote osídlení, kterou vyjadrujeme
poctem obyvatel, osídlen}'ch na I hektaru. Pro porovnání uvádím, že Paríž (bez periferie) má hustotu obyJan J( lepetár:
vatelstva 364 na ha, Londýn prumerne 158, maximum
Co prinesli mladí nového.
je v Paríži 5:n, v Londýne 422. U nás je minimum
v periférních obcích venkovských - kol 200 na ha;
Nejmladší generace básnická. pokud vystoupila na
stred mesta má 600-700, maximum Žižkov 1;)00. Je
verejnost hromadne, byla obsažena v trech skupinách,
tedy i stred mesta, hlavne však nekterá velká predmez nichž skupina »Studentské revue« probojovávala zástí, prelidnena a vyžadují nutne, aby v príštím regukladní veci umeleckého i politického programu mla1~lcním plánu se pocítalo s jejich odlidnením. Postavil
dých, »Literární skupina« se pak snažila o vytvorení
jsem tu presné požadavky, ale nikoliv dle jednotlivých
literatury moderní sice, ale bez podkladu marxisticástí mesta, nýbrž dle zpusobu zastavení.
Je samockého, a »Devetsil« na základe komunistické ideologie
zrejmo. že ve ctvrti, kde se ponechá zastavení bloky
chystal se vybudovati literaturu proletárskou, neuvenekoEkapatrových
domu cinžovních,
bude hustota
domuje si svou úzkou souvislost s hásníky dekadencé
ohyvatelstva mnohem vetší než ve ctvrtích volne stoa s autory nejrafinovanejšími.
Je nesporno, že nejjících rodinných domku; mezi temito extrémy pak
mladší generace básnická se prihlásila o svuj podíl
buootl prechody.
na verejné pozornosti tak hlasite, že to až budik
Muj návrh byl, rozeznávati tyto' zpusoby zastavení:
obavy, aby tento výkrik nemel vlivu na její hlasivky.
1. Uzavrený blok cinžovních domu vícepatrových.
Bylo od zacátku zjevno, že je 'V' ní mnoho mladé síly
2. Otevrený blok domu cinžovních nejvýše dvoupaa odvahy, znacné množství .básnického
talentu a
trových, se zahradními
plochami
a hríšti v pro~
i porce dobré vule a že by bylo škoda, aby tyto dobré
stredku.
vlastnosti mely zmizeti pod prívalem frází a hum3. Isolované domy Cinžovní.
bugu, jímž byla provázena. Trochu mnoho letargie
4. Isolovaná domky jednorodinné.
bylo pred tím v ceské literature.
Dohasínala
škola
S. Sdružené domky jednorodinné.
Vrchlického a Cecha; ctly se verše Bohdana KaminTyp 1. ponechávám ve stredu mesta a prilehlých
ského, Karel Leger a Holecek representovali ceskou
velkých predmestích; typ 2. považuji za typ budoucepiku, lyrik Fischer vyznával svou lásku k Vrchlinosti. pomocí jeho si predstavuji odlidnení a assanaci
ckému a F. X. Šalda psal úvod k Vrchlického dopiprelidnených predmestí; typ ten byl již uplatnen ve
sum. Vedle této literatury oficielní byli tu básnícischválených regulacních plánech Vršovic i v pripraanarchisté, representovaní
Neumannem,
Šrámkem a
Gel1nerem, a soucasne dekadence tenkým hláskem
vených a vyložených plánech Brevnova a pláne Pankrácké. Typ 3. nezdá se mi vhodným pro naše podvou, kterí zbyli, hlásila se k slovu. Tyto tri literární proudy mely prímý vliv na mladé. Škola Vrchlimery; je to to, cemu se u nás ríká neprávem »rodinný
dum« nebo »vil1a« v nových ctvrtích volne zastaveckého dodala jim odvahy »otvírati okna do Evropy«,
ných, kde stri ženy byly malické parcely na jednorocož mladí cinili hned od pocátku v pevné duvere, že
v' této Evrope najdou sebe a svuj básnický 'Svet, N eudinné nízké domky, ale postaveny cinžáky s 4-6 byty.
mann, Šrámek a Gel1ner ucili mladé chápati veci po
Typ 4. nutno omeziti - je na naše pomery príliš drajejich smyslové stránce, Arnošt Procházka a Jirí Kah)", roztahuje pudorys mesta do hrozivé šíre, vznikají
rásek (a daleko více ješte Hlavácek) podávali mlaohromné požadavky na 'Výstavbu komunikací, kanalidým ona tajuplná zrnka dekadentského hašiše, který
sace, zavedení vody a elektriny; prozatím vede u nás
dovedl rozpalovati jejich pubertální vnímavost. Stopy
k žumpám a studním a tím zpet k - tyfu brišnímu.
Typ 5. považuji za nejnadejnejší pro nejmenší byty, . techto trí vlivu jsou v nejmladší básnické generaci
hlavne pro ctvrti delnické.
zrejmy zcela jasne. W olker a Nezval prímo se priHustotu obyvatelst'Vct žádal jsem maximální 650 znávají, že vyšli z dekadence, Seifert je cele ovlivnen
civilisacní poesií Neumannovou,
u Biebla kríží se
pro uzavrené bloky cinžovních domu - minimum 220
pro isolované zastavení.
Architekt Unwin pri své
Šrámkova ranná smyslovost s V rchlického smyslem
pro formu, Píša navazuje ne;T)rve na Neumanna a
návšteve v Praze to sice prohlá:sil za císla príliš vydopracovává se až k širokému individualismu Theesoká, ale chudí lidé varí z vody a je nutno pamatovati
i na možnost tohoto odlidnení. Vždyt tato císla znarovu, nite a nitky mladých nedrží v rukou mrtvý
Apollinaire nebo živý Cocteau, nýbrž básníci domácí
menají ku pr. na Žižkove, že, pripustím-li tam maxipres všechnu vuli mladých orientovati se jen smerem
mální hustotu -- 650 - že polovicka obyvatelstva
žižkovského musí nekam jinam.
Už \ to vypadá jako
k cizine. Tato cizí orientace je li mladých spíše jen
_en. jako vetrný l-Jrad, a je dost vážuých lidí, kterí nev theor'ii, prakticky ji provádeli jen ti mezi mladými,
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kterí nebyli básník). W olker se úmyslne a vedome
vracel k Erbenovi, kterého stavel výš než Apollinaira,
jemuž vytýkal chteno st a neuprímnost
projevu. Jediný Wolker mel však tuto vyzrálost a jasnost, kterou
pred ním vyjádril Neumann v oné básni, kde zduvodnil svou lásku k domácím lesum, vodám a stráním
tímto vyznáním:
»Zde jasne cítím, jak malí jsou bozi ti starí i ti noví,
a clovek jak mocne se vztycuje,
když se zemí vroucne se miluje
a její nápev provází chvejícími se slovy.«

W olker dal také literature nejvíce. Zanechal jí dílo,
které znamená básnický cin. V\T olker pochopil, že civilisacní poesie, jak ji stvoril západ, nedá se k nám
proste prenášet. Kultura stroju, továren, techniky vubec je majetkem západu. Anglosaská kultura vytvorila si tolik osobitého v oblasti technické krásy, že
právem tyto vymoženosti
opevovali básnki.
Jejich
svetovost, jejich všeobecnost nespocívá však v tom,
že by byli vytvorili programové
básne o sbratrení
všech lidí, o spojení proletáru celého sveta a o osvobození delníku, ale naopak v tom, že byli syny své
zeme, že dovedli vychutnati osobitou krásu výtvoru
svého národa, nadchnouti se jimi a tím jim dodati
velikosti. Pro naše básnictví je daleko význacnejší
idyla a selanka než vznÍ<:ený revolucní zpev, jakým
na Rusi zajásal Vladimír Majakovskij. Až do Svatopluka Cecha doznívá vlastne ceské obr'Úzení. V ceském divadle teprve Hilar je první evropskou osobností, v ceské literature teprve Karel Capek získává si
svetového fora. U nás nemohl r'Úku 1855 vydati Walt
Whitman bibli civilisacní poesie, jakou se stala »Stébla trávy«, ponevadž v té dobe nebylo u nás nejmenšího podnetu k tomu, co básníka inspirovalo, když
tuto knihu psal. U Whitmana cteme již tehdy:
»Já opevuji telo elektrické,
zástupy tech, které já miluji, objímají mne a já je,
nechtejí mne pustiti, pokud nejdu s nimi a nejsem jim
k službám,
pokud jich neposvetím a neobtížím elektrickým nákladem
duše.«

U nás teprve »Devetsil« prohlásil udivenému

svetu,
že se mu podarilo objeviti »krás)' elektrického stoletÍ«. Tento osud naši literaturu pronásleduje již od
dob, kdy u nás neznámí autori tv'Orili legendy jak'Ú je
ona o Jidášovi, zatím co v Italii v t~lž cas Dante dokoncoval »Božskou komedii«. U ná:s nenl proste tradice a tato skutecnost se hledí nahraditi oním povážEvým »dohánením Evropy«. Myslím, že v literature
je daleko lépe variti z mála, ale ze svého, než zasednouti k egyptským hrncum cizí produkce a preléváním tvoriti tak zvaná díla vlastní.
Wolker dal sociální poesii ceský a rekl bych n árod n í ráz. Pochopil, že rapsodicnost Whitmanova
je naší národní povaze cizí a uderil na základní tón
naší duševní stupnice: napsal nám sociální bal ad u. Balada Erbenova byla zatížena romantikou kouzel, rytíru, hradu a princezen. Byla to romantika slovai1ská, jež má vs'Obe více melancholie a smutku než
romantika západní, ale jež byla ovešena ješte celým
tím nánosem romantických rekvisit, které meli v zf.sobe Nemci. Balada Wolkerova má i clenitost balady
Erbenovy a její základní charakter: notu smutku a
resignace. Nová a originelní
je u Wolkera
práve
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motivace. Zasadil svou baladu do prostredí, v nemž
dnešek spatril svuj základní problém; 'Objevil .svuj
motiv v delníkovi. Wolkerovo pochopení tohoto motivu nemá v sobe nic z oné výrazové tíže nemeckého
expresionismu,
ale naopak je cele slovanské a ceské.
Pohledte jen na ono typicky slovanské s tup n o v ání k sesílení dojmu, které cteme v »Balade o ocích
topicových« :
»Na prahu jedné
noci
žena s deckem sténá,
na prahu d r u h é noci
nebesa otevrená.«

Stejne užívá Wolker
lade o snu«:

pro

t i k 1a d

11.

Píše

v
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»Tady jsou paláce - tady podkroví,
tady jsou sytí - tady hladoví,
jedni jsou otroci - jedni diktátori
a yšichni jsou chorí.«

To jsou d'Va typy výrazové, které jsou význacny pro
slovanskou národní písen a pro slovanskou poesii lidovou vubec. Wolker užíval úmyslne této formy,
nebot ji pokládal právem za prirozenejší
ci našemu
duchu bližší než byla pouhá resignace bez gradací,
jéJ<ou se vyznacoval volný verš. Jeho básnická reforma není vnejšková, ale jde ke korenum. Pro Vvolkera
je problém sociální predevším problémem cit o v Ý m.
Není u neho nenávisti a trídního záští, ale je u neho
lá'ska k trpícím. Machar, který byl neprávem vyrazen
z naší poesie sociální, má v sobe daleko více záští
k utiskujídm než Wolker, jenž byl postaven jako
prototyp -proletárského básníka. U VV olkera prevládrl
s o u cit. V básni »U »Rontgenu« lékar objevuje na
dne delníkova nitra nenávist, ale \Volkera bolí, že
se lidé nenávidí a potírají, chtel by, aby zavládla teplá, klidná láska všech. Jeho svet je svetem pokory
a odevzdanosti. Není to však u neho neživá póza, ale
utrpením vykoupený osobní názor, jenž se stává podstatou jeho bá'snické osobnosfli. Pro naši ,Iiteraturtl
znamená Wolker i otevrení nov)ch oblastí predstavivosti. Jeho básnické obrazy jdou k jádru thematu a
mají na sobe novost. kterou se vyznacuje thema.
Oproti Nezvalovi je Wolker predstavive jednodušší,
ale výraznejší. W olker rek11e treba:
»Smrt jsou jenom bílá boží muka
na rozcestí v poli.«

Eebo:
»Okno je sklenená lod
pripoutaná k brehum mé svetnice,«

a JIZ touto metaforou rekl tolik, že nemusí dalším
obrazem zatežovati básei'í. Jeho básnická síla je ve
'výrazové prostote
v železné logice myšlenkového
postupu. Kdybychom rozdelili novodobou literaturtl
ceskou na dva typy: Neruduv a Vrchlického, Wolker
bude na strane Nerudove. Je to básnictví jednoduchosti, opravdovosti a citové ryzosti. Je to básniciví
národní ve vlastním slova smyslu. Pochybuji, že by
kdo mohl lépe vystihnouti básnicky, cím je sociální
problém dnešnímu ceskému cloveku, než to ucinil Jirí
Wolker. V nem je také nejvetší a snad jediný úplný
literární zisk z mladé generace.
Nezval je už odvisl)' a méne originelní. Jeho první
básnická sbírka »Most« má v sobe mimo veci, jež se
pro Nezvala stávají pozdeji typickými, i mnoho prací,
jež nes0ti prímé stopy vlivu cizích. Srovnejme takovou
CI
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»Cukrovou baladu« s Verlainovými »Galantními slavnostmi« a poznáme hned, že prínos Nezvaluv nebyla
ani orginalita formy a motivu, ani šíre básnické koncepce jako spíše vnitrní zpevnost básní a nesmírná
hloubka fantasie. Nebylo u nás básníka tak predstavivého jako Nezval. Žel, že jeho predstavy nenabyly
dosud té kázne, aby se ctenári staly jasnými a jednoznacnými. Nezval je také nejvíce vzdálen tomu, co si
\Volker a nekterí z »Devetsilu« kdysi predstavovali
pod pojmem proletárského umení. Mladí nestvor,ili
proletárskéha umení. Navázali na dekadenci a tu dovádejí až k nemožnosti. Ideologie a prakse jsou tu
dva razdílné sv'ety. Pochybuji,
že by se proletári
modlili s N ezvalem :
»Andflku dobrý, opatruj ho,
až bude líbat slecnu Leu,
aby nám' nepritáhl domu
ošklivou gonorheu'.«

Myslím, že jejich zájmy nejsou totiž coctaily a bary,
nýbrž neco zcela jinéha. Marxistický pragram, k nemuž se »Devetsil« hlásí, nepocítá s temito možnostmi, nebot vidí v proletári obroditele sveta jen proto,
že je to trída zdravých a nezkažených pudu. Kdybycham pripustili opak, pak se ovšem celý sociální boj
zmení jen v boj o výmenu posic, a to, aby ti, kterí
dnes nepijí šampanské, je pili, a ti, kterí je dnes pijí,
je p,restali pít. Poesie Nezva10va prozrazuje
talent
svého puvodce, ale je vzdálena prol'etárství stejne
jako Teigovy umelecké theorie. V tom všem není nic
nového. Toto vše muže se pokládat stejne dobre za
umení vyhranene meštácké jako za umení vyhranene
proletárské.
Na veci se tím docela nic nezmení.
»Devetsil« si také ani sám pojmu dost neujasnil. Rizem spatril v anglickém katolíkovi Chestertonovi
proletárskou hvezdu první velikosti, ale zanedlouh<;
na krk meštákum,
na ta hadil pana Chestertona
»Devetsil« Ebuje si ve všem tom, v cem si libovala
dekadentní kultura. Dakedence se piplala s farmou,
»Devetsil« tuto formu ješte zduraznuje typografickou
úpravou,
dekadence si libovala v dekorativnosti,
»Dev'etsil« jako vrchol umení aplikovaného doporucuje fotomontážní obálky, dekadence se bavila odhadaváním tvaru ženských prslt a lícením rozkoší ženského klínu, Nezval básní:
»Diano krásná, rcete mi,
co ukrýváte v klíne,
a já se ihned zastrelím
k vuli té kopretine.«

Ostatne i vztah Nezvaluv k literátum není nepodobný
príkladne vztahu Gellnerovu. Nezval praví:
»V delnickém baru za hudby strelných ran
své básne koktat žhavým nevestám,
pod trestem smrti stíhat potraty
a plíti pa literáty ... «

František

Gellner si také uvedomoval:
»Což, páni spisovatelé,
Vašeho nej sem druhu.
Proto jsem stál tak nesmele
ve Vašem cteném kruhu ... «

A chce-li Nezval recitovat s'V'é básne žhavým
stám, Gellner nám to rekl, dríve a uprímneji:
»Jsem clovek nemravný a zanedbaný
a lehké holky mel jsem príliš rád,«

Není tedy tak zcela novým programem,
zval a »Devetsilu(c

praví-li

Ne-

"My jsme ta garda ulicníku,
atleti, básníci a kurvy v jednom šiku.
Až bude nejhur doma za pecí
do Australie rovnou utéci
a jinak s aeronauty v jedné rade
tanciti Rag- Time na barikáde,
z meštáckých lebek sádlo na šrouby
až sloni k pochodu nám zatroubí!«

Tato výzva je pro samotného
Nezvala nebezpecím
života, nebot »Rudé Právo« jej' »usvedcilo« z meštáctví. Zacínáme míti strach 'O sádlo z jeho lebky!
Bohudík to všechno není tak strašné, nebot »my jsme
ta garda uli'Cníku« a tedy to nemyslíme tak docela
'vážne, že ano. Nikdo dosud nespatril Jaroslava Seiferta na barikádách ani Vítezslava Nezvala, an macká
sádlo z meštáckých lebek. To j's'ou spíše básnické licence. A tyto licence, tato vyjadrovací
nehoráznost
je to, ceho se Nezval musí zbaviti, chce-li, aby Jeho
básnické obrazy mely sugestivnost pravdivou a prirozenau.
Nejblíže civilistum a zejména Neumannavi
(arci
Neumannovi »Navých zpevu«) stál Jaroslav Seifert.
»Mesto 'v slzách« je Neumannovi dedikováno ,a také
nejvíce Neumannem ovlivnena. U Seiferta nezpívají
dráty písní vyzývavou a rvavau, ale celý ten d'ajmový
kcmplex, jakým je Seifertavi velkamesto, jej znežnuje, zlidštuje a zjednodušuje.
Prímocaré
myšlení,
prosté a bez metafor dalo Seifertovi
velkamesto,
»Mesto v slzách« není kniha 'v'zdoru a revoluce, ale
tichého soucitu, nadeje a víry.
»Hranatý obraz utrpení
je mesto
a sama veliká událost pred tvýma ocima,
ctenári,
otvíráš knížku prostou a nevtíravou
a písen pocíná.«

Seifertova básnická rec je prostá a nevrstevnatá.
U Nezvala obraz se kupí na obraz, až zaniká základní pojem, u Wolkera je vždy jedna metafora, jež
se stává: akordem básne, Seifert spojuje vety prasté
a všední tak, že vzniká kouzelný úcin básnické predstavy. Na dne jeho básnické osobnosti je cit a jeho
touha je citové vyžití lásky.
Ty Seifertovy barikády a hnevy jsou vecí asi tak
príležitostnou jaka byly Sovovy »Sloky spisovatelum«. Pohledte jen, jak Seifert, který v znicení všeho
co jest, musil by spatrovati
dosažení svého politi~
ckéhoprogramu,
staví nad program a hesla lyrické
štestí dvou lidí!
Neumann dal Seifertovi poznat jen krásu civilisace, velikost lidského dumyslu, ale smyslovému rozpoutání první periody N eumannovy zu'stal Seifert
vzdálen. Je to u neho uposlechnutí výzvy, kterou
Emile Verhaeren pronesl slovyy:
»Podivujte se cloveku, podivujte se zemi celé
a budete žít horoucne a vrele.«

neve·

Seifert nachází v štestí dvou lidí jedinou bezpecnost·v svetovém ,chaosu. Tuto »hlubinu bezpecnosti«
hledali také romantikavé v oblasti svého názorového
sveta. Zanechali ji jako dedictví všem lyrickým básníkum, kterí prijdou po nich. Nebot pokud básnictví
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de básnictvím, zustane jeho cílem a tužbou uvádeti
oveka rozpoutáním jeho obraznosti do stavu vnitr'ho uspokojení. A toto uspokojení, dokud lidstvo
de lidstvem, bude spocívati v uklidnení erotického
etu. Láska zttstala lidstvu nejméne porušena ze
.•. h pudu, kterými byl puvodní clov'ek obdaren. Stala
hybnou silou lidstva a vedla je k vrcholum jeho
orivosti. Proto, že je láska neco velmi prostého,
ostalo se jí tisku forem a tisícu vyjádr'ení. A ona
proto také zkušebním kamenem básníku. Že Seifert
básníkem, jenž má své zvlá:štní kouzlo pusobivosti,
resvedcí již tyto verše z básne »Svatební cesta« v.e
btrce »Na 'vlnách TSF<c
})Mádrahá, vidíš v oknech hory Alp
otevrme okno vuním dokorán
hle cukr sneženek lilijí vlácný sníh
za Wagon lit je Wagon restaurant
Ach Wagons restaurants vagony svatební
být vecne jejich hostem a pak snít
nad krehkým príborem o štestí v manželství
POZOR SKLO! POZOR NEKLOPIT!«

Seifertova lyrika cte se jakoby mezi rádky. To nevyslovené pusobí nejmocneji. Seifertllv prínos do literatury je kouzlo lyrické nápovedi.
Myslím, že mluví-li se o tom, co mladí prinesli
nového a svého, bude jmenována jen trojice WolkerNezval-Seifert. Bylo upozorneno
na cistou lyriku
Bieblovu, ale byly jmenovány i vlivy, jež na neho pusobily, bylo mluveno o Píšav'Í, ale jeho dílo, ac' plné
a žité, je jen pokracováním naší básnické tradice, vytvorené pusobností onech trí proudu, o nichž' byla
rec. To neznamená, ž'e Biebl a Píša by nemeli svého
cestného místa v literature, že by byli epigony nebo
že by jejich dílo postrádalo výrazové síly. Naopak.
Ale pri peclivém prohledávání
a zkoumání, co je
opravdu n o v é h o v tom, CO prinesli mladí, vidíme,
že obohatili literaturu
1. Wolker o sociální baladu,
2. Nezvalo básen-fantasii a
3. Seifert novou f.ormou lyriky intimní.
V umelecké theorii nedocílili toho, co v umelecké
praksi. Karel Teige, nejlepší a nejvzdelanejší theoretik mladých, dosud nevyložil jasne a pochopitelne
ani co si predstavuje pod pojmem moderního umení,
ani co mu znamená: proletárské
umení. Teige ani
Honzl jasne a urcite nevyslovili svuj pomer k divadlu
a filmu pres to, že jsme od nich slyšeli mnoho theorií
o obojím a myslím, že i svuj pomer k marxismu a leninismu meli by mladí znovu uvážiti a sobe i ostatním
ujasniti. Žádné 'umení nesnese nadlouho, aby se pohybovalo v záhadném
rouchu
tajuplné
neurcitosti.
Každé umení je vyslovitelné a definovatelné. Myšlení
mladých by prospelo, kdyby slovy srozumitelnými a
prostými pokusili se vysvetliti své názory umel,ecké
a své umelecké požadavky. Myslím, že by 'se pak
teprve poznalo, že chtejí vetšinou to, co chce i mnoho
lidí, kterí mají urcité vztahy k umení a nejsou
v »Devetsilu«. Myšlení logické je myšlením na základe definicí. Není-li dosud urcitých definicí u mladých, pak je nutno, aby v zájmu svém i v' zájmu dalšího zdravého umeleckého vývoje u nás k nim došli.
Toto myšlenkové ujasnení je potrebné i proto, že
prijde generace
nová, jež srovnávajíc
vykonané
s pre sevzatým, bude soudit dnešní nejmladší generaCÍ hásnickou, jež, stejne jako se stalo s generací

almanachu z roku 1914, stane se jednou generací oficielní. O nové umení bude se vždy bojovat, nebot
umení muže být vykupováno jen tím nejkrutejším, co
zpusobila logika vývoje lidstva: zápasem mládí a
stárí. Umení nikdy se nedopracuje k definitivní forme, nebot definitivnost by pro ne znamenala zánik.
Každá doba bude hledati svúj výraz pro veci vecne
lidské a tento výraz bude obhajovat proti všem, nebot
bude vždy jejím nejvnitrnejším
presv'edcením.
Nad
bojem, který svádejí generace, nelze :prolévati slz.
V nem je živá! síla generací a hybná síla lidského vývoje. Naši mladí prinesli mimo dílo, o nemž byla rec,
mimo talenty i tuto živou, pdlbojnou, sveží náladu.
A již to je zisk.
Ferd. Peroutka:

Divadlo a prirozenost.
II.
Hilar tedy pronáší mnohé nevlídné slovo o zásade
prirozenosti v umení.
Pokusil jsem se ukázat, že
í v jeho srdci žije ideál prirozenosti a že jinak býti nen:uže. Tam, kde se prirO'zenost potírá na každém kroku, n~vzniká umení vznešené, nýbrž groteska.
Jen
c1O'wnipra,cují tak, že staví prirozenost na hlavu. Vážný umelec nemúže míti jiného cíle než vyjádriti nekterou stránku priroz,enosti. Umelec, který se pokouší
zcela se zríci prirozené pravdy, pocíná si jako baron
Frášil, jenž vyhodil provaz do výše a I pak chtel po
nem šplhat. Jest možno, že nekterému umelci se poaarí vymysliti cosi jemne a rafinovane neprirozeného
a že v této hre najde potešení a dosáhne vysokého
stupne vybroušené virtuosity.
AI'e konec konett shledá, že to, na cem si zakládá, je joen privátní kousek.
Rozhlížeje iS'C se svého kopecku, zpowruj1e. že mu
chybí živý styk porozumení s lidstvem, a není-li· to
duch zcela zatvrzelý, bude nad tím zarmoucen. Zpozoruje, že se .slavnostne postavil na odiv na jakési
stezce, 'U jaké se praví u Dickense, ž,e »vede z místa.
kde nikdy nikdO' nebyl, na místo, kam nikdy nikdo
nešel«. Pozná, že jeho umelým výmyslúm chybí mo~
hutná! rec uni'versálnosti, kterou se vyznacují všechny
plody prirozenosti. Je zcela správné, mluví-li majitel
cirku o prirozenosti jakO' o 'cems'i sobe velmi vzdáleAle reditel velkého
ném: takové j-est j,eha povolání.
divadla, které nemá jinou úlohu než predvádeti velké
deje lidské prirozenosti, múže o ní mluviti nevážne
jen z nedorozumení. Musíme predpokládati, že Hilarovým cílem nemllže býti nic j,iného než vyjadrovati
prirozenost.
Vyjadruje-li se a ní podezrele, je to jen
násl'edek starých bojú. Pri všech s'Vý.ch režiích, které
se nepodobaly onomu umO'unenému a bezvýraznému
druhu jevištního umení, jemuž se rí,ká tradicní ceské
divadelnictví, shledal Hilar, že v jednom šiku jsou serazeni proti nemu jacísi vyznavaci prirozenasti, kterí
ve sboru provolávají: jak neprirozené! Pokládám za
vinu Hilarovu, že ho to brzy omrzelo a že s jedním
panem Frabšou vylil ze 'své mysli i oelou zásadu prirozenosti.
Ponevadž ti druzí neprestávali o sobe ujištovati, že jsou ztelesnením prirozenosti, rekl Hilar
bohužel: at si joiní hledí cesty prirozenosti, pro mne
není. Místo tohO' meL se svými odpurci podniknouti
statecný boj o výklad zásady prirozenosti.
Mel podati
~ritiku toho, co tito pánové pokládali za prirozenost.
Mel ukázati, jak ošumelá je ta castO' konvence. Prirozeným se ná'm obycejne zdá to, nac jsme si zvykli.
Romantikové, plní všelijak)'ch nebeských vidin, poldá-
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dali první realisty za neprirozené. Mácha. jenž podal
hluboký pohled do skutecností lidské duše, byl Tomíckem a Chmelenským pokládán za neprirozeného.
A když vyšlo Nerudovo »Hrbitovní kvítí«, jehož prirozenost se mela k prirozenosti ostatní ceské lyriky
asi jako svetlo slunecní k svitu mesícnímu, pravil J.
V. Fric, ž·e tu knížku si zaradil do knihovny jenom
proto, aby mel také nejakou kuriositu. Bývá nekdy
osudem tech, kdož se príliš odvážne zahledí do hlubin lidské prirozenosti, že jsou prohlašováni za ne·prirozené. Ríká se, že zvyk je druhá priroz'enost. Je-li
tomu tak, pak jiste umelecké snažení musí smerovati
k té první prirozenosti.
Hilar mel namítnouti svým
odpurcum, že jejich prirozenost je jen ta druhá, zvyková. Tím nechci ríci, že považuji vše, co delal I-lilar
na jevišti, za prirozené. Lituji, že nekdy podlehl docela vnejším stylisacním predsudkum, které jsou obzvlášte casté v rozbité dobe, jíž schází skutecný styl.
Obávám se, že nekdy zacház<e! trochu násilne s lidskou
postavou na jevišti.
Nekdy chtel naznaciti dramatickou zákonnost pouhou chudou symetrií scény. Jest
mi velmi nesympatické jeho mínení, které .prý mel po
urcitý cas, že ceské divadlo musí projíti obdobím kubismu. Cítím živý odpor k stylisovaným
gestum,
která chtíval vpravit do našich herdt Ale to vše nutno
pokládati za experimentování,
at se Hilar sebe více
brání tomu slovu a žádá, aby se O' nem ríkalo nikoliv
že experimentoval, nýbrž že riskoval. V Hilarovi jiste bylo neco zmatku. Ale v tom byl jen pravým dítetem své doby, která celá byla zmatená a rozháraná.
Nejvýše je mu možno vytýkati, že nemel více síly než
vratká doba, a že leckdy podlehl jejímu sklonu k vnejš110sti, plakátovitosti, kriklavosti, snadné velkorysosti.
Ale je 'stokráte více ceny v tomto
hledajícím než
v onech pokojných ceských divadelní cích, kterí nehledali nic.
Kdo nechodí, prirozene také neuklouzne.
V Hilarových chybách byl vždy žár. odvaha, zanícení.
Pres to, že Hilar tak nevlídne mluvívá o prirozenosti, je nutno veriti, že v podstate po ní touží. Nebot
velký umelec nemuže toužiti po nicem jiném. Obracím-li se proti nekterým jeho heslllm, tedy proto, že je
pokládám za obzvlášte nebezpecná v našem umeleckém
prostredí.
Nemohlo by nás potkati nic horšího, než
kdyby naši spisovatelé, malíri, hierci, režiséri pocali
ohrnovati nos nad prirozeností.
Vždy budeme se žive
vzpouzeti obcovati s jejich pouhými výmysly a vejíti
do tohO' bledého panství stínu bez krve a ma'sa, bez logiky a tíž'e, do nehož by nás ponorili. Veru je lépe
býti živým psem než králem v tomto odmocneném literárním podsvetí.
Umelec má se predevším vyznacovati prudkou láskou k faktLlm. Thoreau ve své
krásné lmize o »Živote v lesích« vyjádril nejdokonalejším zpusobem tuto lásku k prirozenosti: »Stoji te-li
celem proti celu«, napsal, »a tvárí v tvár faktu, uvidíte, jak slunce blýská po obou stranách jako jatagan,
a ucítíte jeho sladké ostrí, pronikající 'vaším srdcem
a morkem ... At v živote, at v smrti, my prahneme
jen po skutecnosti. Umíráme-li opravdu, pak necht
slyšíme smrtelný chrapot v svém hrdle a cítíme tuhnout své údy; jsme-li na živu, jdeme za svou prací.« Sotva která jiná slova se lépe hodí k tomu, aby byla
pronášena ume1cem. Nikdy
nic dobrého nevznikne
v umení z toho, zapreme-li zásadu prirozenosti. Zejména mladá generace umelecká musí býti chránena
pred názorem, jakoby to nejlepší, co muže udelati
umelec, by bylo zasnoubiti se .s neprirozeností.
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Neklamme se ostatne: dnešní doba pracuje k zroz'ení nového reaEsmu.
Ta je celý smysl onoho pestrého umeleckého dení, které se pred námi rozvíjí.
Bude to pravdepodobne jiný realism než pred padesáti
lety, ale bude to realism. Bude jiný, ponevadž od té
doby se znacne zmenil svet vnejší i vnitrní: naše znalost lidské duše jest již jiná, náš život se vyvíjí v zmenených podmínkách, a do toho nového realismu prijde
neco z tempa moderní doby. Až se zrodí toto nové
umení, k nemuž pracuje doba, obracejíc se s novou
vášní k poznání cloveka, rychle a rádi zapomeneme na
tak žalostné módy, jako byl nemecký expressionismus.
A není pochyby o tom, že i divadlo bude sloužiti tomuto realismu. Je cas, aby se jeho vudci pripravovali
na tentO' úkol. Clovek opet chce se potkati v umení
s lidmi, jakož, bylo za casu anglických a ruských realistu, a ne s odštepky toho ci onoho stylu, který byl
suchou cestou vymyšlen a netrval déle než rok nebo
pul roku. Množí se pocet hercl1, kterí mají už dost
zápolení s papírovými bytostmi moderní dramatické
literatury a kterí cím dále tím smeleji vyjadrují svou
touhu hráti »lidi z masa a krve«. Stojím celým svým
srdcem na jejich strane, a snesu klidne, bude-li to nazváno tím ci oním umeleckým mládetem zaostalostí.
Jsou milé a silné zaostalosti, které trvají vecne.
Bylo by nespravedlivo, kdybychom se nezmínili, že
ony citáty z Hilara, proti nimž tu vedeme boj, pocházejí ze starých clánku, a že vývoj poslední doby Hilara již odv>edl od nekterých predsudkLi. Tak chtel na
príklad s'Vého casu »osvobození od všech zákonu t. zv.
prirozenosti,
zakrývající jen nedostatek nutne SOUr
stredeného dramatického pudu, ode všech požadavku
t. zv. psychologické motiva'ce«. Jest pravda, že jsou
nekterá díla divadelní, kde volne rozvinutá a popisná
prirozenost nedává vzniknouti dojmu prudké dramaticnosti. Ale tisíckráte horší jsou dramata, kde t. zv.
»nutne soustredený dramatický pud« se pokouší zakrýti naprostou chudobu absahu. To jest mnohem castejší choroba naší doby. V posledním case byla cím
dále tím více autoru, kterí, pojavše ne už tak neobvyklý úmysl napsati drama, r'ekli si predem: »nevím
ješte dobre, co a jak napíšu, ale tolik je jisto, že to
bude úžasne dramati,cky soustredené«.
Vyšlo pak
z toho obycejne neco jako boj kostlivcu: nekolik holých formulek, ch'Vatne a netrpelive potažených koží a
v poslední chvíli obdarených podobou cloveka se procházelO' po jevišti.
Soustredený dramatický pud stal
se nejoblíbenejší frá:s'í mezi novými dramatiky a jakousi omluvou na to, že životní pravda se nedotkla
jejich cela svým krídlem a že vnitrní obsah jejich díla
nestojí za dve slova. T,eprve pomalu se zotavujeme ze
spoust, jež na našem divadle napáchal onen soustreden)' dramatický pud. Pravá dramaticnost 'Velmi prirozene vyverá z obsahu. Ale ta dramaticnost, s kterou meli jsme casto cest setkati se v dramatech poslední doby, pritahovala si naopak obsah za vlasy.
Stejne nebezpecné heslo je odluka od t. zv. »psychologické motivace«.
Nepreji si videti ani herce ani
autora odpoutaného od psychologické motivace. Oc by
se, u certa, opíral, na té galére? Na základe ceho jedr:ají osoby v dramatu, ne-li na základe psychologické
motivace? Práve tak dobre by bylo možno ríci, že je
treba odpoutati divadlo od zastaralého zákona príciny
a následku. Znal jsem jen jednoho cloveka, který byl
dokonale odpoután od psychologické moti'Vace. A to
byl, bohužel, blázen. Odpoutá-li se divadlo od psycho-
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nový a snad ješte podivuhodnejší kvet - film, prodelc'gických zákonú, pak se nám nepochybne pod rukama
lala vývoj, jenž byl neustálým, rychlým a skvelým
zmení v cirkus. Zavrhneme-li psychalogické zákony,
technickým pokrO'kem. Ale protože nee:xistuje déle
pak není dúvodu, proc by s,e na divadle matky neradonež jediné století, jest dosud príliš mladá, než aby
valy hlucne nad smrtí svých detí a proc bychom nenám dnes byla úplne jasno, do jaké míry spolupusomohli postaviti vše na hlavu. Také obrácene tocený
bila na vytvárení citlivasti moderníhO' cloveka. Anebo
film je odpoután od nepohodlných zákonu. Zbaviti
cloveka - byt pod záminkou umení - psychO'logické snad už je príliš stará, že nám není dabre možnO' zme··
motivace, je práve tak málO' rozumné jako zbaviti ho riti úcinky tohoto optického vynálezu na dnešní myšlení? Rozhodne nikdy už nespatríme svet acima mikostry. Na jednom míste své knihy projevuje Hilar
nulých lidí a nikdy tedy nebudeme již vedeti, že to
odhodlání poslati »,ctitele studia ži:vota« do amatérbyla fotografie, která poskytla cloveku jiný pohled na
ských kroužku. Dobre,' pújdu tam s nimi. A verte,
svet, pohled tak nO'vý a tolik objevující.
milý Hilare, že bychom z tech amatérských kroužku
Fotografie, která jako všechno veliké na svete se
na hlavu pO'razili Vaše velké divadlO', kdybyste se
zrodila z velké práce, z úsilí, vynalézavosti, z optiopravdu odhodlal vymýtiti z neho rukou ždeznO'u studium života.
mismu a z neumdlévajícíhO' experimentování,
nepotrebovala hledati a nalézti básníka, jenž by snoval o ní
Byl jsem nucen postaviti se zde proti nebezpecnosti
verše a ucinil ji rekvis,itou poesie. Ona sama, v harnekterých Hilarových hesel. Vím, ,co ho k nim vedlo:
monii cerné a bílé barvy, prO' vždy za'chycující obraz
byla to úctyhodná snaha po stylu. Celá režijní Hilavecí, ona sama stala se básní, velikým eposem lidské
rova cinnost byl neobycejne prudký boj a styl. Není
cinnosti a práioe. Z cerné, primitivní daguerrotypie
vinou Hilarovou, že se mu nenodarilo dO'sáhnouti
se zrodila žurnalistická fotografie.
vždy toho, co chtel, a že nekdy mistO' toho sešnerO'val
Buh svet stvoril a fotografie jej objevuje. Umožnila
jevište do pouhé tuhé, neohebné, kruté stylisavanosti.
spatriti veci nikdy nespatrené, umožnila kontrO'lovati
Styl nikdy 11'emúžebj'Ttidílem jednohO' cloveka. K styveci v pohybu, pomáhala a dokonce podminovala velu musí vždy pracovati celá doba. Nehodou HilarovO'u
fotografie na jedné ;:t
bylo, že se dostal se svau vroucí touhou po stylu do deckoU' práci. Mikroskopická
astronomciká fotografie na druhé strane - a není
rozbité a rozhárané doby, která zcela stylu postrádala
treba ríkati více. Zbývá nám jen podivovati se. Mea nemohla ho podporovati v jeho úsilí. Také styl tétO'
chanický, bezvadne fungující
fotografický
prístroj,
doby prijde svým casem.
Vznikne kolektivní prací
s
precisním
objektivem,
:rízený
lidskýma
rukama
a
všech lidí, kterí s námi žijí. A pak jsem jist, bude styl
lidskÝm mozkem, fysickochemický proces fotografický,
stylem a ne nápadnou, násilnou stylisací. Pak divák,
tot podivuhodný nov~Ta skutecný Rabot, poctivý, vecpotká-li se se stylem na divadLe, nerekne, jak nepriroliý', spolehlivý a dokumentární.
A snad tento Robot
zené! nýbrž: hle, jak je ta vše prirozené a prosté! Nebot styl není nic jiného než zpusob, jímž cítí a myslí není už Robotem. Zdá se, jakoby mel už nekdy vlastní mozek a snad v budoucnosti ukáže cloveku svet,
lidstvo v urcité dobe. Proto pravÝ styl, srostlý se svou
jak ten ho nebude chtít videti, a zatímcO' dnes fotadobou, nikdy nepúsobí jakO' rána pestí mezi oci.
grafický objektiv miluje detaily vecí, v budoucnosti
V dobe Hilarovy nemoci se jasne ukázalo, že ceské
pomuže
možná videti jejich synthesu1 a jejich rád.
divadelní umení je dnes celkem odkázánO' na Hilara.
A protože chceme zde napsati o fotografii, CO' jen
Rez neho se pohyb zastavil. V I-lilarovi jsO'u nejlepší
dovedeme, a ponevadž to deláme proto, že se o ní
nadej'e, které lze míti vzhledem k ceskému divadlu. Je
dosud tak málO' reklo, a ponevadž budeme dokazovati
ta clovek, který byl nekdy velkj'T ve svých chybách.
fotografum, a to hlavne fotografum z povolání, že foBude nepochybne velký i tehdy, až bude stát obema
tografie není umením, totiž lépe receno, že nemá být
nohama na bezpecné ceste. Prošel úporným bojem
umelecká, a zase naopak, že je umením a to zcela a
o formu. Takovi lidé dO'vedou pak dáti tím více plastiky a výraznosti obsahu.
Jak prudký a vášniv~T od samotného základu novým, na než: neplatí merítka,
abychom tak rekli, malírská, dovolte, abychom se také
realismus to bude, obrátí-li se k nemu jednou tento
ponekud zabývali historií fotografie.
Budeme ovšem
nekdejší vyznavac nerealÍ'smu!
moci promlouvati jenom o vývO'ji a zmenách jejího
Jméno Hilarovo znamená též urcitO'u kapitolu naší
vzhledu, abychom mohli pak k posledu ríci nekolik
kulturní politiky. Byl to boj za cistotu umeleckých
slovo podstate a podmínkách její krásy.
zásad proti rúzným mimO'umeleckým a politickým zájV roce 1925 tomu bylo sto rokt'!, co byl dán vznik
múm, jichž zejména v první dobe demokratisace spráfotografii a devadesát let, co se podarilo poprvé ustávy divadla bylo všude plnO' jakO' smetí. Hilar se bil
liti obraz, promítnutý·v
temnici jednodllchoucockou.
s -nadšením a energií
sabe vlastní za samosprávu
Joseph Nicéphare Niepce to byl, jenž pocal pracovati
umení. Verejnost musí býti vychována k tomu, aby
na tO'mto abjevu. Byla to léta hraní, marných pokusu,
v té veci stála za ním. Ostatne, verejnost celkem ješte
nezdarú a patlání a velikých zklamání, než se tomuto
musí býti vychO'vána k omu, aby pochopila prevládastarému vojákovi, který nechal služby se zbraní pro
jící význam režisérúv v divadle.
churavost a hlavne prO' lásku k technice a mechanice,
jež byly hlavním predmetem jeho zájmu, podarilo
zhotoviti prvé abrázky mechanickau
cestou. Niepce
mel svaji laborator v malém hnízde na francouzském
venkO've v Chalons-sur-Saone
a tam v klidu a tichu
Fotografie.
se svým bratrem studoval a ,experimentoval.
1.
A v téže dobe jako Niepce, také Jacques Mandé DaJii se stala zcela obecnou tato velikolepá vymO'že- guerre, malír divadelních dekorací, jimž se podivovala
nost století mechani'ckých vynálezu, zmenivších tvárkdysi ,~elá Paríž, zabýval se podobnými pracemi,
nost sveta. Fotografie, která vydala v našich letech
usiluje ustáliti trvale obraz, promítnutý tenkrát ješte

-

Povolání

a záliby.

28

Plltomnost

obycejnou cockou na stene temnÍ<:e. Dozvedeli se
o sobe. Daguerre zacal psáti N iepcovi a pak se mezi
nimi rozvinula korespondence, ale oba byli s pocátku
k sobe velmi opatrni, ba veLmi neduveriví.
Avšak
v roce 1826 se spojili k spolecné práci. Niepce v roce
1833 zemrel a Daguerre nesložil ruce v klín. Pokracoval dále ve výzkumech s Niepcovým synovcem, jenž
rovnež jako jeho strýc zacal kariéru jako voják, ale
pak nechaL všeho a oddal se fysice. Díky náhodnému
objevu užil v roce 1835 pri príprave desky, na níž
chtel obraz zachytiti, jodidu stríbrného, a už v roce
1837 byly tu prvé dokonalé obrázky, které nebyly dílem malírovým, avšak mechanickým produktem fysiky
a chemie. Byly to obrázky na tenkých plechových destickách, na nichž byl získán rovnou positiv, a tyto
prvé fotografie zacali jmenovati daguerrotypií.
Vypráví se, že objev Daguerruv, který dal daguerotypii vznik, byl ucinen jenom náhodou. Nejaké jen
málo osvetlené desky si uschoval do skríne, kde Zllstaly ležeti po nekolik mesícu, a když tam byly, snad
pri úklidu, objeveny, na všech byl obraz. V této skríni
mel Daguerre uschovány rovnež nekteré chemikalie.
Jedna z nich zajisté obraz vyvolala. Uložil tam nové
desky, jednu chemikalii po druhé odklidil, avšak vždy
za nekolik hodin objevil se na deskách fotografovan~'
obraz. Malá, dríve nepovšimnutá deska se rtutí jej
vytvorila: výpary rtutové usazovaly se na tech místech desek, jichž se dotklo svetlo, a dríve neviditelné
fotografované
veci hyly vyvolány na ploše. promítnuty v bílé a cerné.
Ale ,celkem nikdo zprvu nevenoval pozornost tomuto velkolepému objevu.
Kapitalisté nekvapili jej
využitkovati.
Až teprve v roce 1839 dostal Daguerre
od 'V'lády francouzské 6000 frankll jako cestnou a doživotní rentu a ctyri tisíce renty hyly poukázány dedicllffi Niepcovým.
Zájem o daguerrotypii se dostavil pak brzy a po té
i její popularita. Byla to težká rána pro remeslné malíre portretisty, kterým zacala hned v svých zacátcích
konkurovati svou precisností, vecností a spolehlivostí
a hlavne rychlostí.
Konec útrapám modelu. A láce.
Mít svuj obraz ted už nebylo výsadou zámožných mešfanu. A ti malíri, kterí konec koncu nebyli než nedokonalými fotografy, ti také nechali zaschnouti své
štetce a nechali napadati prach na své palety s málem
barev.
Akademictí malíri byli mezi prvými remeslnými daguerrotypisty
zastoupeni nej.více.
V Praze se o daguerrotypii, jako o nejnovejší vymoženosti. dovedeli ze zprávy, !kterou do sborníku
»Wlastimil« napsal v roce 1840 Jan Slavoboj Tomícek, jenž píše v ní, »že v nekolika minutách jest vyhotoven obraz predmetu pouhými toliko paprsky slunecními«. - »Každý se tázal, jaká jest to asi látka.
jenž tak prenáramnou citlivost pro svetlo má? Každý
se divil, jaké to mistrné rejsování, jaký spanilý prísvit, jak dokonalé provedení! Všechno jest '\r}/borné,
avšak není-liž to rejsování nekterého obratného umelce?« A pak vypravuje Tomícek dál, jak tazatelum
podal bez odpovedi pan Daguerre zvetšovací sklo, a
bylo prý možno videti i ty nejmenší veci, bylo možno
pocítati kameny ve dlažbe, pozoryovat~ velk.ost dešt~, ~
císti nadpi-s n(l)d kramem. »Avsak Jen ticho stoJIel
veci dají se zobrazitil; pohybl'iv'á 'tela dávají ob;az
splavený, neb se il svetlo od nich ~dr~žen~. spla~uJe:.(:
- »Jistý ucený muž videl .as .601 o!~s'l~ua JIstil, ze ~n
prvním pohledu nevýslovny CIt duse Jeho se zmocml:

21. ledna 1926.

Zde poskytuje se nám príroda sama; zcela jest to
samý ten náhled, jako ve skutecnosti, jen v menší
míre. Neco takového na malém prostoru pred sebou
videti má cosi premocného do sebe, že z pocátku divíme se tomu,
jakoby pred našima ocima divy se
dály.« Avšak na konci své zprávy se Tomí'Cek stává
náramne skeptickým. Veci pohybující se nelze prý fotografovati.
Treba oblaka a listí na strome, »i jest
se tedy obávati, že vyobrazení krajin nikdy dobre se
nepovede«. - Avšak prece jen tuší: »Jak Daguerruv
vynálezek na umení a vedy oucinkovati bude, nelze
predvídati.«
vývoj mel tempo rychlé. Exposice Dagu,er!ovýc~
obrazu v plném svetle slunecním byla dlouha 'sest az
deset minut. Vídenský uhi'V'ersitní profesor dr. Josef
Petzval (puvodem uherský Slorvák) zkonstruoval objektiv ze ctyr cocek yšest~áctkrát .. svet~lnej~í v. ro~e
1840. Ve Francii soucasne sestroJtl svetelny obJektt,v
Charles Chevalier. Už, rok pred tím Fox Talbot ukazal Royal Society v LondÝne p.rv~ n~gativní papíry,
které se užívají podnes. A vehky vyznam mela 'Vymoženost Niepce de Saint Viktor, který prvÝ ?,:hradll
papír sklenenými deskami.
Byl to. vnuk., N :cephor~
Niepce.
Tu už bylo možno získati kop11 hbov91ny
pocet positivních obrazu. Sklenené. desky byly opatre~!,
na jedné strane vrstvou bílku s Jodem a ta byla UCInena citlivou v dusicnanu stríbrném. Ponevadž se však
roztok bílku snadno rozkládal, byl bílek roku 1849 nahražen kollodiem (roztokem strelné bavlny v éterovém lihu). Drahá daguerrotypie byla. po;ažen!.
Fotografie, už tenkrát k:ás?~ a ha:momcka, av'S~k bez
té premíry podrobnosti, Jez kresh dnes. Pr::nI fot~grafie, jež mela neco z ducha Ingresova, zacala eXIstovati.
Byl to ovšem velmi složitý ,Proces, ne~nadný, nepohodlný a neji'stý, fotografovatI na mokre desky kolodiové, které se tesne pred snímkem musely. v labor~torích pripravovati. Mnoho dl:myslt;.
ene!gle a yt,rpyelivosti mnoha lidí bylo spotrebovano, nez byl ucmen
vynález prvých suchých. bromostríbrných,
d;sek n~o-ativních s emulsí želatmov'Ou. Taky znamy tech~lk
: vynálezce ceský Václav Kaderábek se o to: pok~~sel,
polévaje jodostríbr~é desky roztokc~1 kyselm~ tr~sl~vé avšak fotografIe mu z desek vzdycky brzy zmIzela. Prišel na to anglický lékar Dr. L. R. Maddox
roku 187!. A zas - objev nekolik roku zustal ynepovšimnut. Musil se dát na ne fotografovat papez Lev
XIII., aby desky vzbudily jistou sensaci a. zacly s~
obecneji užívati. To už pot?m t:val~ eX'P~~lce na ne
ni.koli:v minuty, avšak pouhych ne~ohk vten~. A tady
máte také datum vzniku amatérske fotografie. ~d to:
hoto roku rozvíjí se dodnes a stále tento vehkole~y
vynález s možnostmi' netušenými. Historie fotografIe
nekoncí.
O. M.

--

Dr. Marie Svozilová:

Ménecenné doktoráty.
Profesorský sbor právnické fakulty Karlovy university usnesl se v listopadu r. 1918, že dovolí ženám.
aby se staly rádnými posluchackami tohoto ?bo!u. Je
samozrejmo, .že svým cinem vyvolal radostne prekvapení mezi ženskou inteligencí a v rozrušení poprevra-
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tových dnu nikomu ani nenapadlo. že !)okrokovost
universitních profesoru se srazí jednou s kons'ervativDostí vysokých republikánských úrad{L Náraz odnesly
prukopnice. Není to ojedinelý prípad
Mel již nekonecnou radu analogií v dejinách ženského boje o rovnoprávnost. Predsudky nutily a nutí nejpracovitejší
a.
nejenergictejší ženy, aby veškeré své síly venovaly
boji o samozrejmá práva. Každá z nich musí prožíti
tento vleklý a znechucující boj prídavkem k obtížím
svého povolání.
R. 1922 skoncily první ženy svoje právnická studia
a zacaly se ohlížd po zamestnání. ceskoslovenská
byrokracie zachovala se k nim asi tak, jako její rakouská predchudkyne k lékarkám. Dokud studovaly
práva, byly úplne rovnoprávné s kolegy a za tytéž vedomosti dostaly tytéž diplomy. Jakmile však opustí
posluchacka akademickou pudu, mení se vytoužený
diplom v prakticky témer bezcenný kus papíru v jejích
rukou. Dostati se do státní konceptní služby je pro
ni nedostižným ideálem.
V té dobe panoval úžasný nedostatek soudc'U, který
ani dosud není zažehnán. Denní tisk psalo pretíženosti soudu prací a vyzýval mladé právníky prímo
tklivými slovy, aby se venovali soudcovské službe, nemá-li ceskoslovenské soudnictví býti zaplaveno nemeckými silami. Zákon o organisaci soudní a Soudní
instrukce stanoví náležitosti vstupu do prípravné služby soudcovské. Jikde nepraví, že by žena nemohla
býti soudcem. Žadatelky vyhovovaly všem podmínkám, všechny mely doktoráty, ac stací pouze tri státní
zkoušky, a nekteré byly výtecne kvalifikovány. Po nekolika mesících nejistoty jim bylo oznámeno, že se
mohou státi pouze právními (n e p a cen Ý m i) praktikantkami, nemajíce tak možnosti skládati soudcovské zkoušky a státi se soudci. V zhledem k nedostatku
sil byli však v té dobe prijati a placeni i muži, kterí
ani nebyli ceskoslovenskými státními
obcany. Tak
došlo u nás k zajímavému zjevu: naši právnicky naprosto nevzdelaní muži i ž'eny zasedají v porotách a
rozhodují o nejtežších zlocinech, avšak ženy s právnickým vzdeláním a se soudní praksí nesmejí ani doufati, že do jejich rukou bude dáno tolik moci, kolik je
jí treba k tomu, aby samosoudce odsoudil nekoho pro
prestupek; nesmejí provádeti ani soudnictví nad nezletilými. ani soudnictví nesporné.
Ženy pracovaly tedy Ul soudu zdarma, doufajke
stále, že pomery se zmení. Nekteré z nich nemely prostredku a musely po únavné službe ješte pracovati
vecer v jiných kancelárích, vyucovati nebo delati preklady. Jen kolegiální a skutecne demokratické
jednání soudcu, s kterými pracovaly, bylo prícinou, že
neprestaly doufati v zlepšení pomeru.
V jiných oborech státní služby bylo ješte hure. Nejen u soudu, ale i ve službe financní a politické nebylo
dosti konceptních sil. Zemské financní reditelství muselo sáhnouti k prostredku jinak neobvyklému, aby si
opatrilo právnický dorost. Vypisovalo tisková stipendia pro ty studující práv, kterí by po skonceném studiu e zavázali, že aspon pet let se venují práci v tomto
oborn. Vyhlášky byly vyvešeny velmi dlouho, z cehož
je patrno, že se uchazeci nijak nehrnuli. Když: se však
prihif.sila výborne kvalifikovaná žena, byla odmítnuta.
TvrdIti, že by se žena pro své »citové založení« nebo
slabš konstrukci nehodila k financní službe, není dobre možno. Když se táž žena ucházela o mí-sto u zem-
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ské správy politické, byla písemne odmítnuta s poukazem na své pohlaví.
Taková byla prakse u úradu s nedostatkem sil. O jiných oborech právní služby, kde byli postiženi i muži
restrikeí, se prozatím ani nezminuji. Nepríznivé stanovisko státních úradu melo bohužel vliv i na jiné instituce a soukromé zamestnavatele. Bylo nutno brániti
se proti zaujatosti notárských komor, a jediný advokátní rád ucinil opatrení, aby i advokátka provdaná
za cizince mohla provozovati dále svoji praksi.
Zacíná bídu
se jiža objevovati
i nehezký zjev,
provázející
rozpaky zneuznaných.
Zenámcasto
nabízejí
se namnoze menší platy než mužum stejne neb i hure
kvalifikovan)'m. Je nutno venovati pozornost této veci
již v zacátcích. Nelze se ovšem diviti, jestli uštvaná
oytost, jež se mnohokrát pokusila a mnohokrát byla
odmítnuta a jež. pracovala rok i více zdarma, je pak
vdecna za každou sumu, jež se jí nabídne.
Odvolání se na citové založení a tím na ménecennost žen pro odpovedná a vedoucí místa je jen pouhou záminkou, aby se mohlo hledet na ženy jako na
tvory, kterí nesmejí mužum »ubírati«.
Duvody uvádené proti ženám porotkyním stávají se
v zaujatých ústech také duvody proti ženským soudcum, pri cemž se rádo zapomíná na prípady s kriklavým politickým pozadím a na rady zlocinných, ale
krásných žen, osvobozených mužskými porotami v ruzných státech. Výtky kdysi ženám cinené mely platiti
spíše porotní praksi, jak se vyvinula.
Verejný život i ženské hnutí potrebují žen s právnick)'m vzdeláním. Ruzné obory prímo volají po ženské
práci (policejní služba, sociální péce, soudnictví nad
nezletilými atd.).
Dnešní verejný život je v podstate ovládán mužskou
mentalitou. A nejen to. Reformuje-li se rodinné právo, tedy právní aféra, jež je dosud nejduležitejším
okruhem ženské cinnosti a kam je žena výhradne zatlacována, tu reformu navrhuje dvanáct odborníku bez
jediné ženy. Výmluva je známá: vždyt prece pri sestavování komise ani nebylo odbornic:. Tak se stalo,
že reformní návrh opisoval ze starého ob'C. zákoníka
ruzné zastaralé partie, nad kterými žasne moderní clovek bez rozdílu pohlaví.

Príroda
WillUJm

S.

a svet

Bruce:

Snahy a cile polárnich výzkumu.
Svet se zmenšuje a je dnes velmi málo míst na zemekouli,
která by nebyla projeta. Ríkám zúmyslne projeta, nebot mnoho
projetých cástí nebylo prozkownáno. Závodní jízda napríc Afrikou, z Paríže do Pekingu na motoru, nebo to, cemu se prípadne
ríkalo »klukovská honba za pólem«, se nemuže již dávno pokládati za vážné výzkumy. Vskutku, hlavne pri polárních yýpra.vách pocali lidé nahlížeti pomernou neúcelnost takových výletu a zrídka muže nekterá polární výprava dostati peníze, leda
by vudce oznámil, že spolecnost odborníku podnikne takové a
takové vedecké výzkumy a že patrne dosáhne takových a takových vedeckých výsledku. Ale obecenstvo žádá pouhou sensaci,
a proto bude polární cestovatel, který dosáhne nejvyššího stupne
šírky aJkterý dokáže podati živý obraz nesnází a trampot s tím
spojených, pokládán verejností za hrdinu, a bude zrídka váhati
využíti toho hmotne k svému pozemskému blahu; zatím ten,
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který se plahocí na neznámé cásti zeme nebo more a pracuje tu
systematickým a monografickým postupem, nebude míti patrne
takový svetový úspech, nemá-li obchodní nadání, aby využil
pro sebe obchodní hodnoty toho, co našel v zemích a na morích,
které probádal.
Všeobecnym pravidlem jest vždy, že vedec otevírá cesty a
odkrývá poklady neznáma, a obchodník sleduje a sklízí obchodní
výhody, a kde tomu tak není a vedec se snaží vydelávati, stává
se, že svet spíše ztrácí než získává. Jest proto správné, aby
vedec, který nemá casu ani sklonu zasvetiti svuj cas shromaždování zlata. hledal ty, jichž hlavním životním cílem to
práve jest, aby jej podporovali v objevování neznáma, nebo ty,
kterí pílí svých predki'1 mají více než jest nutno k pohodlnému
životu. Ve svetle techto hktu jest zajímavo všimnouti si, že
jsou lidé velikého bohatství a nemalého zájmu, kterí pres to
prohla;ují, že nevidí užitku takových výprav.
Téhož povzbuzení se dostalo Kolumbovi pred více než ctyrmi
stoletími! Bylo kdy ztreštenejší výpravy než tato? Pouhá skorápka plula k západu do neznáma a musila celiti nebezpecím nad
všechny možnosti lidského chápání.
když tam není tak velké
bohatství jako bylo bohatství Nového Sveta Krištofa Kolumba,
Hní duvodu k predpokladu, že neexistuje veliké bohatství
v polárních krajích, vzhledem k rostoucí moci, která jest dána
cloveku pokrokem vedy, jež ustavicne ukazuje nové cesty a
zpusoby k odhalení a využití pramenu prírody.
Tolik jsem se pokusil odpovedeti na otázku, kterou ustavicne
klade populárnímu badateli obchodník, jenž nemel nikdy veJeckých zájmu; "K cemu jsou tyto polární výpravy?« Je-li jediným
úcelem dosáhnouti severního nebo jižního pólu nebo dostati se
k nemu blíže než byl kdo pred tím, musí odpoved zníti, že to
má malou cenu pro vedu i obchod. To jest pak jedine atletický
výkon pro ty, kdož jsou výborne fysicky vyvinuti. Ale jde-li
o výpravy dobre opatrené všemi prostredky k vedeckému zkoumání urcité cásti sveta. af zeme nebo more, pak zní odpovecT
jinak. Prispeti k zásobe lidského vedení znamená zvýšení možnosti k lidskému blahobytu. Znamená to tedy uciniti další krok
k vecne nezbadatelnému neznámu, a jest povinností vedeckého
hadatele jako prukopníka zkoumati vymezený kraj neznámý se
spolecností vhodných odborníku.
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dého zvírete a rostliny nad morskou hladinou. Šest nebo osm
VI~(kLt není piíliš málo na utvoreni vedecké skupiny, a musí oSli
vybaveni alespolÍ dvcma l"boratoremi, vedeckým skladištem a
111
;rtllustí na fotografování. Je-li vudce sám dobre obeznámen
s p:acovními podmínkami li polárních krajích, nemusí jich znáti
jeho spolecníci, ale jest výhodou, má-li hlavní clen vedecké
spolecnosti zr;~losti ledu a muže-li prevzíti vedení v prípade
vážné nemoci r;ebo smrti vudce. Jest otázkou, jaký obchodní
užitek pJ-inese taková výprava; možná že bezprostredne žádný,
ackoli asi ješte nejaký pro príští pokolení, ne-li pro naše. Ale
stupnování lidského vedení dukladným prozkoumáním celého
povrchu naší zeme systematickým postupem jest dostatecným
zplnomocnením, aby se taková výprava konala.
Svet se zmenšuje, ale prese vše tomu tak jest jen s hlediska
tech, kteH nepohlíží do budoucnosti. Každé vedecké badání vede
k objevení nových vedeckých fakt a problému nejen pouze neznámých, ale casto docela takových, jichž si lidská mysl dosud
neuvedomila. NovejŠÍ a širší pole badání se otevrou v budoucr.osti než jak tomu bylo v minulosti; a proto mužeme spíše
ríci, že se svet zvetšuje.

Poznámky

Stranická kultura. Pred 'Volbami nepríznivá kritika
našeho dnešního stranictví nabyla na intensivnosti, a
byla to zejména národní strana práce. která šla do voleb s heslem: zmenšE:te škody, vznikající z dnešního
prepiatého stranictví' Pokusí-li se strana práce vážne
ve svých vlastních radách prekonati vady starého str anictví, bude to jiste velmi záslužná vec. evíme hned
tak, co by našemu politickému životu hylo potrebnejší.
qvšem, nelze si zastírati, že to bude úkol težší, než
s; snad v{'tdcové strany práce na pocátku predstavovali. Myslíme však, že pouze v tomto prípade, podarí-li se jí opravdu uskutecniti nový typ stranictví.
bude strana práce skutecnfrm prínosem do naší politiky. Stran se starou, zatvrzelcu duší máme už veru
dosti a není treba je rozmnožovati o stranu novou,
~foderní polární bad;íní se musí vésti tímto Zpllsobem. Rozv podstate se od nich nelišící, at už je její jméno jakéhodnuv. zda užije svých sil pro severní polární nebo jižní pokoliv a at ji 'Vede J>dokoliv. V strane práce je mnoho
lární kraje, musí si badatel ujasniti, chce-li zkoumati zemi nebo
more, a když to rozhodl, a seznámil se dobre s odbornou litechuti do tohoto úkolu, a to jest sympatické. Ale pravdepodobne bude musit i zde tento nový duch bojovati
raturou, a prodeial predbežný praktický výcvik v práci, kterou
se starou náturou ceského cloveka, který je peclive vyhodlá podniknouti, vybére si urcitou krajinu. Muže to býti šichováván k slepému a zurivému stranictv.Í. Náš poliroký nebo malý úsek, muže to býti taková krajina, která již
tický život je presycen církevnickým duchem, a vetšibyla procestována a o které lze si uciniti mlhavý pojem. Muže
na lidí si ani neumí predstavit, že by mohlo býti jinak.
to býti krajina, na kterou ješte nevstoupila lidská noha nebo
more dosud nezbrázdené.
V našem politickém ovzduší bývá snášelivost obycejne
pokládána za hezcharakternost,
a o cloveku umírne-Ale predevším tu musí býti peclive vybrané mužstvo, nástroje
lltrn,
kterfr
objektivne
zkoumá
hodnotu
ideí, at pria jiný materiál pro vedecké badání. Vudcem výpravy musí býti
chází
odkudko]j'v,
vzniká:
podezrení,
že
v
jeho
nitru je
vedec, a ovšem nekdo. kdo získal vedomostí na vedeckých výžalostná prázdnota. Clovek slušný bývá obycejne popravách v tom neb onom kraji ve službách jiné drívejší výkládán za skeptika, a tomu, kdo si myslí, že, povalivše
pravy. Bez techto znalostí musí být výsledkem jen nezdar.
neomylnost papežovu, nemáme na uprázdneném míste
Vedecká výprava musí sestávati z vycvicených mužu, SCh0p\ ztycovati neomylnost politick)rch 'Stran, se nadává
ných organisovati práci svých ruzných oddelení pod vedením
I,eznadejných relativistu.
(Ze slova r e 1 a t i v i s t a
vlldce. Astronomie: meteorologie spolu se zkoumáním vyš;í
ílebo
p
r
a
g
mat
i
s
t
a
se
u
nás již stalo cosi velmi
atmosféry a zkoumáním morské hladiny; magnetismus, fysika
hlízkého
nadávce.)
Bude
tedy
patrne i strana práce ve
oceánu, zkoumání proudu. temperatury, specifické tíže ve všech
svých
vlastních
radách
musiti
bojovati se zakorenehloubkách od hladiny až ke dnu; merení hloubky s presným
stndiem útvartl pudy polární krajiny; geologie, hlavne stucliuIEl nými zlozvyky, které jsou podporovány vážností rady
autorit. - Ale o to zde nejde. Když se ozvala kri1tika
povahy pudy; biologie a zkoumání každé živoucí bytosti, zví!at,
našeho stranictví, odpovedely orgány našich -politikterá žiji na dne morském, tech, která plují na hladine nebo
cký,ch stran zpusobem velmi pyšným a Tekly, že to,
blí:l(; ní nebo v pro5tredních hloubkách; studium ras a zvírat.
co vidíme, není jen stranictví, nýbrž stranická kulkteré se nalézají ve spoiení s ledem, stejne jako zkoumání kažtura, která lécí mnohý neduh,
jímž bychom jinak
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21. ledna 1926.

trpeli. Zejména agrární »Venkov«
vylícil dojemný
obraz cloveka, který od kalébky až dO' hrobu je veden
za ruku palitickau stranou, je jí krmen i vzdeláván.
Od valeb meli jsme již nekalikráte príležitost pozorovati, jak se to, cemu pánavé ríkají stranická kultura,
osvedcuje v pra""i. I videli jsme, že jejím bezprastredním následkem bylo. že ceskaslavenské strany se cel~'ch pet nedel pa volbách nemohly dohodnout, jak
upravit vládu,
ponevadž se nemohly sjednotiti na
tom, která stranická kultura má pusobiti svým blahodárným vlivem na ministerstva železnic, ministerstvo
vyLlcavání atd. Tehdy stranická kultura vedla k prímé rvacce ministerských kandidáttL Csl. sacialisté za
ni·c na svete nechteli pripustiti, aby dodávkami i vlivem bahaté ministerstva železnic prišla ze sféry jejich
zušlechtu~cíha vlivu - tu se stranická kultura abjevila s vyka:sanými rukávy a nejlepším jejím symbolem
by byl v takavých ,chvílích chamác vytržených vlastt.
Konecne se námaze a vždy obratné taktice ministerskéhO' predsedy padarilo ukonciti tutO' astudnau episodu, že šest kaalicních
stran, které všechny se
shodovaly v tam, že je mažnO' utvariti vládu jen ze
státotvarných ceskoslovenských stran, nemahla se na
této vláde shodnauti jen z dtlvadu asabních.
Mejmež
na pameti, že ta byl následek ané strani,cké kultury,
která se všeabecne daparucuje k užívání. Prišla episoda druhá: jednalo se a predsedu paslanecké snemovny. Dasavadní predseda, saciální demokrat Tamášek, je jeden z tech mála lidí, kterým se u nás poštestilo dosáhnouti sympatií takrka všeobecných. A
r;ebyla nikaha, kdo by nebyl spokojen zpusabem, jímž
Tomášek zastával svau predsednickou funkci, spojuje
t~kt s energií a milým pathos'em, kter)" se tak dobre
osvedcoval pri slavnastních príležitostech.
V cizine
predsedavé paslaneck)rch snemoven, kterí se osvedcili
ve svém úrade, zustávají na svých místech, at jejich
strana má 'více ci méne poslancu. Ve zpuchrelém Rakousku, nad než se cítíme povýšeni, se stala, že se
predsedou snemovny stal cJ.en nejmenšího klubu. Ta
jsou však zeme, které tanau v duševní nevedamasti
a kde stranická kultura nedošla dasud žádaucíha rozvoje. U nás, když saciá'1ní demakraté prohráli valby,
stalo se prvním pažadavkem stranické kultury Tomáška horempádem z jehO' kresla vyhadit.
Nebylo
jinéhO' duvadu mima ten, že j'eha strana prahrála
volby. Slyšdi jsme mzhovar, pri nemž se kdasi ptal
význacnéhO' agrárníhO' poslance, jehaž zadní cást
byla již pasvecena stykem s ministerským
kreslem.
proc vlastne vypudili Tomáška z místa, prO' které se
tak dabre hadí. Nato
odvetil anen statecný muž:
»Co pak mají socani všecko zeŽfat?« Tak tedy Tomášek šel, a hned v první schuzi poslanecké snemovny,
když navý predseda se abjevil bezmocným vuci nemecké obstrukci, ozvaly se vzdechy se všech stran:
kdyby tu hyl Tamášek! V tamta prípade tedy stranická kultura bere lidi schapné s jejich místa a dosazuje tam lidi neschopné. Episoda císla tretí:
nutno prikrociti
k valbe predsedy senátu. Zde to privedla 'stranická kultura tak daleko, že dva mesíce po
volbách nemáme ješte predsedu senátu a že naše' strany se zatím shodly jen na jakémsi provisoriu, nemohou se dahodnouti, které stranické kulture patrí cest
tohato místa. To bude, zdá se, velmi dlouhé provisorium, nebat strany se dosud nemohou dahodnaut,
jakým definitivním stavem ho nahradit.
Ctvrtá
episoda ze živata stranické kultmy:
politická puda
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naše otrásá se prave zápasem, který mezi sebou vedau csl. sacialisté a saciální demakracie. Prac? Jaksi
jen ze stranické kultury, Jak známo, csl. sacialisté
v podabe dra Frankeha byli nuceni s patupou odtáhpauti z ministerstva
verejnosti. Presne receno, byli
odtamtud vyhozeni na nátlak verejnosti,
která si
jednamyslne rekla, že nehodlá již snášeti to stranické
haspodárství, jaké dr. Franke zavedl v tomtO' resartu. Je prirazeno, že první myšlenka, na kterou
v takov)rch prípadech stranická kultura prijde, je myšlenka na pamstu. Dr. Franke povelel: útokem útok!
a argány strany pacaly mahutne stríleti do novéhO'
ministra železnic, pana Bechyne. Není jinéhO' duvodu
k tamuto sporu, pri nemž se práve verejnast dovídá
mnaha zajíma:véha a obau stranách, jak ta razharcení protivníci na sebe navzájem prazrazují, než t. zv.
stranická kultura.
Není žádného dúvodu, proc by
p. Bechyne mel býti harší ministr
železnic než
p. Franke. Naopak, daufáme všichni, že bude své místo zastávati s vetší objektivitou. Ale stranická kul-tura byla pahanena a chce svau obet. Tento prípad
stranické kultury je tím nápadnejší,
že jde o dve
strany sacialistické, velmi sobe blízké názorem i pažadavky, které by spalu mely žíti v dobrém i 'Ve zlém.
Místo prirazeného bratrství, které by je melo pajit,
vidíme jen stranické padráždení. - Z taho je patrno,
.že jediný prebytek kultury, kterým se mužeme vykázati, je prebytek stranické kultury. Kdyby té stranické
kultury nebylo talik, bylo by to nepochybne mnahem,
rnnohem kulturnejší.
Družstva a triadvacet milionu. Je treba vybavovati
náš verejný život z taho ovzduší, dO' kveréha upadl.
když politické strany odvykly si žíti z vlastních penez. Verejnast již velmi otupela tolikerými aférami,
že jen slabe reaguje na nepekné zjevy, které opet
v pasledních dnech vyšly na jevo. Odhalení, že stará
koalice ctyriadvacet hadin pred 'svou demisí rozdelila
z prastredktl minist'trstva zásabování dvacet tri miliony karun mezi 'podniky jednatlivých stran a že pri
tamto rozdelavání nepastupavala bez parušení verejné marálky, vzbudilo sice dosti rozruchu, ale stacilo
prasté prahlášení viníkú, že nemeli z cinu hmatnéha
praspechu, aby apet 'V'l"átilse klid. Velmi mála bylo
zjištována, do jaké míry je prohlášení kaalovan)',ch
stran pravdivé, dO' jaké míry padpara vlády byla Odtlvodnena a kde byla pouhým príspevkem strane ci náhradau takavého príspevku. Je treba priznati otevrene, že znacná cást onech dvaceti trí milionu byla
podporou družstevního hnutí, které apravdu podpary
potrebuje, ale 'se stejnou uprímností nutnO' upozarniti verejnost, že z titulu zlevií.ovací a protidrahatní
akce podporavány byly padniky, jimž tímto zpusabem
bylo nahraženo ze státních prastredku
vše, co poskytly volebnímu fandu své strany. Družstevní hnutí
je jiste duležitým
národohaspodárským
pakusem a
je treba, aby mu byla poskytnuta
podpara, zvlášte
bylo-li ve svém rozvoji paškozeno zásahem státu.
Družstva J.:íonsumní nemahla býti dosud vybudavána
tak dakonale, aby mohla bez otrestl snésti prechod
z vázanéhO' haspodárství potra'Vinami k volnému abchodu, a ani znacná cást družstev nákupních a výrobních nedaspela dosud k onamu stadiu, kdy mohla
by se státi vhadným prastredím pro nebezpecné pakusy def1acní. Je jen spravedliva,
paskytne-li
stát
družstvum možnost 'S'anace, jestliže sám ohrozil jejich
haspodárskou
stabilitu. Avšak nebylo dosud vysve-
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t!eno, jakého zlevnení životních potreb bylo dosaženo
vyplacením
100.000 Kc ceskosocialistickému
listu
1'1 I a d é Pro
u d y nebo 200.000 Kc ceskosocialistické tiskárne K r a m e r i u s. Rovnež je težko oduvodnovati, proc byl dán Dub r O v nic k é I á z e ns k é s p o lec n o s t i, jejímž 'skutecným majitelem je
národne-demokratický
milionár. celý milion Kc. Proc
dostala A k c i o vát
o v á r n a na š i c Í str o j e
tri ctvrti milionu? Do jaké míry pusobila zde na rozhodnutí vlády ona jiste zajímavá okolnost, že podnik
tento je majetkem jednoho koalicního poslance a jednoho bývalého ministra financí? Jestliže takové a podobné podniky dostaly více než polovinu, z dvaceti trí
milionu, rozdelených vládou den pred volbami, pak
verejné mínení nemelo se spokojiti výkladem, že šlo
je d i n e o podporu družstevního hnutí a že strany
na 'veci zúcastnené nemely pri tom úmyslu zištných.
Jsou jisté názory a zásady, kterých verejné mínení nemelo by opoušteti. Politické strany mají žíti z vlastních prostredku a nemají své potreby hraditi z penez,
které jim nepatrí. Verejné mínení melo prohlásiti, že
to je pravdivá zásada. A melo to ríci hodne hlasite,
když zjistilo, že usnesením ministerské rady ze 14. listopadu 1925 byla tato ušlechtilá zásada oficielne pošlapána. Verejné mínení nemelo hy mlc,enÍm podporovati zjevy tak nepekné.
B.

Dopisy
Ženy a štestí.
Pane redaktore!
P. Dr. Bukácek apostrofuje mne ve své odpovedi na muj dopis
"Ženy a politika« více méne podarenou sofistikou, že prý jsem
podlehla nekritit.ky svudnému heslu Xictzscheovu, ze kterého
jsem si vyumelkovala svuj názor.
Ne, pane doktore, nejmenujete veci pravými jmény! Nietzscheovo "Das GILick des Weibes heisst: er, wi1l« - není heslo,
ale zákon, ve který príroda a genius lidského rodu zacarovali
ženino štestí. Nietzsche ten zákon nevymyslil, pouze postrehl a
dovedl povedeti pravými slovy.
Poznala a pocítila jsem plne dosah tohoto zákona nejen na
sobe, ale na všech ženách, s kterými j sem se dosud v živote
setkala, a mohu Vás ujistiti, že tento osudový zákon ženina
života je mnohem víc tragický než svudný. S{astné ženy, které
byly
jeho moci vynaty!
Štepánka Petránová.
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Listárna redakce.
Pan Václav Krátký. Racte mm udati svou adresu, abychom
Vám mohli dodati dopis, který byl do redakce na Vaše jméno
zaslán.

Nové knihy.
C. Nor: Rozvrat rCi'diny Kýnl. Historie jednoho rodu.
Hománové knihovny »)Proud« svazek 25. Kc 31.50. Vydal »Cin«
v Praze II,. Vojtešská 14. Mladý spisovatel A. C. Nor vystoupil poprvé jako spisovatel na jare 1925 románkem svého
slezského domova »Biirkental«. Kritika jej prijala velmi vlídne,
vyzvedajíc jeho klady jak po stránce dejové, tak také básnické.
V »Rozvratu« pokrocil Nor o hodne ku predu. Prinesl pevnou
románovou konstrukci, aspon takovou, jež se románové forme
hodne približuje. Kritika zduraznila, když vyšel »Biirkental«,
že Nor je zdravý venkovan a že vesnice je nejvlastnejší koren
jeho tvorby. »Rozvrat rodiny Kýrii« potvrzuje tento názor.
Prof. dr. J. L. Hromádka:
Jan Karafiát. Známý protestantský spisovatel, profesor Husovy fakulty, napsal tuto knížku
o Janu Karafiátovi, z jehož díla široká verejnost zná pouze
slavné »Broucky<<.Knížka Hromádkova ukazuje, co Karafiát
znamená pro ceské evangelíky. Nákladem Synodního výboru
Ceskobratrské církve evangelické, Praha II., JUl1gmannova 15·
Stran 84.
Tseheehisehe
Lieder.
Ubersetzt und eingeleitet von JI. C.
IVeisskopf. Malik-Verlag, Berlin. Gedichte von S. K. Neumann,
J. Hora, J. Horejší, Petr Bezruc, Fr. Srámek, K. Biebl,
Petr Kricka, V. Nezval, Jar. Seifert, Jirí Wolker. Tschechische, mahrische und slowakische Volkslieder. 56 Seiten. Einbandzeichung von Th. Steinlein.
Dr. Vladimír Novák, profesor ceské techniky v Brne: Radiotelegrafie a radiutelefonie.
Str. 88 s 50 vyobrazeními Kc 14·--·
Vydal jako prvé císlo »KnihovllY prvního ceskoslovenského
radioklubu« A. Píša, knihkupec v Brne.
Spisek jest urcen
v prvé rade našim radioamatérum, kterým jde aspon o základlú
porozumení pojmum a prístrojum, kterých se v radiote1efonii
a radiotelegrafii užívá. Obsahuje 8 kapitol, v nichž vyloženy
jsou zpusobem prostým a velmi prístupným: Kmitavý a vlnitý
pohyb. Resonance. Základní pojmy elektromagnetické. Praktické použití úcinku indukcního. Elektromagnetické kmity a
vlny. Radiotelegrafie. Radioteleonie. Použití a význam radiotelegrafie a radiotelefonie.
A.

Pokracování

na 3. str. obálky.
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Bata.
V Hostivari dne 13. ledna 1926.
Pane redaktore,
pan Verunác v minulém císle ve svém clánku »Bata« uvádí
v odstavecku odnekud prevzatém moje jméno. Jenom proto
prosím Vás, abyste mi dovolil zjistiti, že od r. 1914 uplynulo
už mnoho vody, a události té doby stávají se patrne legendárními. Zprávicka je docela pekne sestilisována, aby se mohla
líbiti. Je tím snad poetictejší, ale není tak pravdivá.
Snad také neuškodí ríci ceským lidem všeobecne, že moravský
genitiv je ceského jadrnejší. Clánek netýká se Ba t i, nýbrž
Bate.
Znamenám se Vám v dokonalé úcte
Fr. Štepánek,

chef firmy Fr. Stepánek a spol.,
továrna na obuv, Praha-Hostivar.

Dokonalá zlatá

'plnicí Déra
po Kc 110'-, 120'" 150'·, 160'·,

a 180'· a výše dodává na mírné

mesícní splátky
od Kc 20'· a opravy všech
soustav provádí
Ing. J. PELLER, Praha III.,
.',
Harrachovo nám. 4·XIX.
nll.nl zalilu ochotne
nekoliklper
vtblír.
'lúrednlko.m
a osobll.m
v pevnémnaz8olllest-

Nové knihy.
Dr. A. S. Russel: Úvod do chemie radioaktivních látl'k. Preložil Dr. A. Šimek. II6 stran, II vyobrazení,
16 tabulek, ~2
diagramu s 1 prílohou. Vydal A. Píša, knihkupec v Bme. Cena
Kc 20'-. První kniha vydaná v ceském jazyku, která pojednává samostatne o tomto zajímavém
oboru fysikálne
chemickém. Její autor, známý svými významnými
pracemi experimentálními i theoretickými na poli radioaktivity,
podává v ní
prístupne a výstižne základní fakta své discipliny a klade pri
tom zvláštní duraz na její chemickou stránku.

"Život", výtvarný sborník, svazek 5. Vydal Výtvarný odbor
Umelecké besedy y Praze. Redigoval Václav Rabas s redakcním kruhem. S mnoha celostránkovými
vyobr'lzeními.
Reprodukce výtvarných del od Fr. Bílka, K. Bohácka, Brueghela,
Brunnera, Foujity, arch. C. Vorecha, Jar. Jareše, Zd. Kratochvíla, J. Lady, A. Moravce, G. N ekolové, V. Rabase, Vl.
Rady, Rubruse, V. Sedlácka, A.. Slavícka,
J. Šedivého,
B.
U1rycha, Vo/aroquiera, Zrzavého atd. V textu jsou clánky: Existencní a vývojové zabezpecení Umelecké
besedy. Pro Bílka.
Krise soucasného mJ.lírství. O novou theokracii:
Vliv ve1Y
ua umení. Dopis z Paríže.
O novou architekturu
na Slovtnsku. Henry de Waroquier.
Ceská karikatura.

Henri Béraud: Mesícní vitriol:. ;Preložil Roh.t Mathesius.
Románové knihovny "Proud" svazek 24. Kc 18.-. Vydal "Cin«
14.
Historický
román,
lícící dobu
v Praze II., Vojtešská
Ludvíka XV. a jeho milostnic,
jenž obdržel cenu Goncourtovu. Béraud dovedl stvoriti plastický obraz širokého a významného historického dcní ciste z nitra a osudu svých postav.
Z pekarské dílny v postranní ulicce doplazí se jedovatý had
osobního záští oklikou pres popravište
na ,námestí grévskélfl'
pres špinavé ctvrti londýnské, výhne tropu, tvrdou pudu amerických kolonií až do trianonského
salonu,
v nemž sedí
Ludvík XV.

Ctete TESNOHLÍDK.A!
Práve

vyšlo:

VRBA

ZELENÁ
Fantastický román, lícící s prekypujícím humorem neslýchané dobrodružství nekolika typických postavicek dnešního Brna .. S illustracemi
Jaroslava Krále a barevnou obálkou

Ed. Miléna.
Vyšlo jako XIX. svazek .Žatvyc.
356 stran.

Kc

40·-

Nakladatelství FR. BOROVÝ
Praha
U všech knih)mpcll.

Co se píšé o našich knihách
Poslední rok v ceské literature.*)
(Ctyri

citáty.)

1.
»Z románu, obrážejících spolecenské a mravní krise
naší prechodné a prerodné doby, mají Dedicové z péra
Anny Marie Tilschové význam prímo programní.
Tvurkyne
Staré rodiny a Synu zpodobuje i tento~
kr'áte chátrající
á rozkládající se svet bezkrevného
pražského meštanstva, který dozrává k pádu, ale posledním jeho clenem, na nemž spocinulo její zvláštní
zalíbení psychologické i lidské, hlásá odboj proti tomuto odumírajícímu útvaru spolecenskému a zároven
obrodnou príklonu k mladé, zdravé a cerstvé vrstve
lídové.«
2.

»Vojtech M ixa sestavil z nekolika povídek a malého
románku »Mistr« knihu Námluvy, která krome in tensivního pražského vzduchu a trochy cynismu nemá
s prosami K. M. Capka-Choda nic spolecného, leda že
jest výborne napsána. Jeho rozmarne vypocítavé milenky a chladne blaseovaní milenci z pražské plutokracie pojímají erotiku jako hru na zabití nudy a
manželství jako spolecensko-obchodní záležitost; i jsou
z míry prekvapeni, zaskocí-li je cit, jemuž se na hony
vyhýbali; najdou zpravidla zase brzy zdrženlivý odstup od prirozeného života, bezpecni, že jich nestihne
ani tragika, ani tragikomedie osudová - Mixa jeví
se pravým virtuosem v podání tohoto distinguovaného a jalového sveta penez a nudy.«
3·
»Z letošních básnických knih vstoupí do budoucnosti nejjisteji ty, jež se zj.evily bez hluku, bez programní osobitosti a bez prátelské reklamy, vždyt
každý prav)' umelec opovrhuje tímto doprovod~m,
který ho ruší ze soustredeného úsilí o dílo co neJdokonalejší. Zcela stranou veškeré casovosti stojí Jan
z W o/kowicz s novým svým svazkem reflexivní a filosofické lyriky Básník a vecnost; ctou se v nem nejzralejší básne, jež napsal od svých mladých let. Snivec silného meditacního sklonu uzavírá se v nich
pred svárem a kvapem zevního sv'Ha do melodické
ríše své dumy vzpomínkové i metafysické; vzpomínky
promítá do oblasti obecných ideí a metafysiku plní teplem duverného prožitku. Josef Hora, jak ho ukazuje
kniha ltalie, jest namnoze Wojkowiczovým
opakem;
jeho hutné a úsecné verše jsou prímo nabity srostitou
názorností, která v puvabných obrazových zkratkách
_nepodává první náraz dojmu, nýbrž jejich silnou
trest V Italii, kde hledal oddech, zotavení, zapomenutí, mluvily k Josefu Horovi príroda a zvlášte more,
lid ve své barvitosti i v zápase Zd. sociální spravedlnost, méne již výtvarné umení a skoro nic stará kultura - až na nekolik zbytecných záchvatu zurivého
straníka
projevuje
se v knize básník posvecený
Bohem.«
4·
»V literární vede .zaslouží zaznamenání druhý, obvykle dukladný svazek Dejin francouzské literatury
od Otokara Šimka, obsahující renesanci a reformaci;
celé dílo jest projevem úsilí o samostatnou
ceskou
orientaci v pokladech vzdelanosti západní.«
Ame Novák v Rocence Óeskosl. Repttbl. I926.
*) Citovaná díla vyšla v nakladatelství
Jindrišská
13.
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NAKLADATEL

FR. BOROVY,PRAHA

VITAJ!IINOL -MEDICA
Z lékarských
posudku:
"Váš VITAMINOL a NEOHAEMIN se výborne osvedcuje ve všech
prípadech
težších anaemií; jsem s jejich pusoben1m
zcela
spokojen a blahopreji Vám k výrobe techto léku, jež mohou
zcela dobte konkurovati
s cizozemskými
výrobky
a je dokonce i predci."
Dr, VLASÁK.
VITAMIMOL

MEDICA je na sklade

ve všech lékárnách a drogeriích.
Hlavní sklad: Lé.liál·na "U

Mlého andela", Praha. II., Poríe IS.

,
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FRANCE
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V sotiborném vydání techto spisu vyšly svazky:

Cyklus ctyr romdmt pod sot,bo..rným ndzvem

HISTORIE

NAŠICH

DNU:

I. POD JILMEM

. za Kc 12·50

III. AMETYSTOVÝPRSTEN ...

II. PROUTtNÁ. PANNA.

."

IV. PAN BERGERETV PAAtŽI.

"

12'50

(vyjde ve 14 dnech)

V knihách povídek vyšel svazek V. BALTAZAR za Kc 12·50.
V každém

F R. BOR

knihkupectví

a v nakladatelství

fy

O V Ý, P R AHA.

za Kc 12·50
. t' "

12·50

