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V PRAZE

Dr. lan Herben:

Nová Evropa.
Verím v novau Evropu. Nelekají mne utapie. Záverem svetové války byly nenávist jednech a strach
druhých. Nebyla jediné hvezdy na nebi, která by byla
ukazovala cestu k Betlému. A hle, sedm let po válce
máme odvahu k diskusi o Nové Evrape! Kolik vecí se
uskutecnilo z onoho MOl-ova ostrova Utopie, který byl
soucasníkum v 17. století snem, blouznením a bláznovstvím! Nová Evropa byla mnohým lidem utopií do
nedávna jakožto místo, které neexistuje; pajednou již
se k nemu vyšlapává cesta, nebat myslitelé už vedí, kde
leží. Leží v nás, na 'Okraji mozku našich.
Kdo verí s humanitními a pacifistickými filosofy,
že vývoj dejin smeruje k bratrství národu, bude pokládat Navou Evropu za první etapu. K bratrství
mezi nárady melo vést nábaženství, zejména krestanství, a nevedlo. Vubec pro budoucnost vylucují se tuším ze spolupráce církve, zejména církev rímská, která
nikdy národy nesmirovala a nesbližovala, nýbrž skoro
vždy rozeštvávala. Musíme si pomáhat sami. Na
štestí z francouzské revaluce rodily se laické státy a
ze všeobecné svetské civilisace vyrustalo neco, co bych
nazval svedomím civilisace, hromadné svedomí spolecnosti necírkevní.
e církev, ono to bylo, které v 19.
století odstranilo otroctví.
Ono prineslo ducha lidskosti, jehož 'Obetí se stal Lincaln. Ono odmítá pro
ochranu delnictva i kruté laissez faire. Ono dalo oduševnení socialistickým theoriím, které se zríkají bnltálního marxismu.
Nejvetší prekážkou ke sblížení evrapských
státu
k myšlence federace nebo Spojených státuv evropských, jsou otázky hospodárské, za nimiž jako temn)'
stín táhne se otázka sociální. Pres to že ta svetová
centralisace, kterau poznával již náš František Palacký
a na jejíž význam svuj národ upozornoval, spojila
Evropu i všechny díly sveta telegrafií bez drátu a
aeroplány hezky zevne, prece nejprudcím delidlem jest
výroba, výmena zboží, cla a jiné »zloby dne« z hospodárství vyplývající. N árodové necítí se ahroženi myšlenkami, nýbrž hmotou hospodárskou. Velice si vážím knihy Jakuba Novikova »Problém bídy«. Zdál se
mi že Novikav první vyslovil a podeprel dukazy svou
\Tetu: »Federace Evrapy a pak federace lidstva jsou
jediným prostredkem, jímž lze rozrešiti sociální otázku.« Verím s ním, že ani ústavní vláda, ani všeobecné hlasovací právo, ani osmihodinová doba pracovní
(také ne bolševism) nevybaví lidstvo z bídy, nýbrž
nové nauky hospodárské, které by provedly hospodárskou prestavbu.
\"ezme však, že pr<tvými zvestovateli všelik)'ch l)Udoucích prestaveb bývají básníci a myslitelé. Není
nahadilé, že na pr. v ceskoslovenském národe ti básníci, kterí se ponorili do snu O príštím lepším usporádání spolecnosti, privinuli se k rudé barve komunismu. Je to hlas touhy po lepším s\'ete. Pohybl1ií <;e
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v oblacných sférách, ale z tech lze snadneji spadnouti
na pevnou pudu na základe gravitace, nežli dle téhož
zákona vyletet nad oblaky. Myslitelé jsou od pocátku
reálnejší, Pocítají sice s danými pomery, ale usilují
je zmenit.
Takových myslitelu objevují se rady. Když v Londýne založen byl r. Ig16 revuální týdeník »The New
Europe«, pracoval v nem rektor King's Callege pan
Burrow a s ním rada ucených mužu Velké Britanie.
Lonského roku cetl jsem prekvapující vlznání víry
pro Novou Evropu proslulého dejepisoe francouzské
revoluce, prof. Aularda v Paríži, Už E, Denis byl pred
válkou predsedou Ligy mezinárodního
dorozumení.
A není-liž to prekvapující, že roku Ig25 vychází Europaische Revue«, v níž se ctou básníci nemectí Hofmannsthal, Rilke, Mann, Zweig vedle filasofu ze 'Všech
stredoevropských státu? Existují tedy už nejen hospadárské a socialistické internacionály, nýbrž rodí se
internacionála duchovní. Té nejde o v)'menu zboží,
TI)'brž o výmenu myšlenek; ani nejde o heslo »Pro1etftri všech zemí spojte se!« nýbrž o heslo: »0 b c a n é
všech zemí, spojte se! « Pokrok. Jestliže pak i v nemecké zemi mllže vycházet revue evropská, nemuže
trvat dlouho, aby práve i nemecká národní filosofie
byla prestavena. Nikde snad nejde o vec tak težkou
j;lko v Nemecku. Na generace vychované Treitschkem,
.iVIommsenem, Lenzem a j. a státnickým
duchem
Bismarckovým ceká ,chvíle, aby pochopily, že nemecké
HochbewustseiI). a že všecka zoologická theorie dejin
prící se tomu, kam smeruje vývoj lidstva. Ne theorie
násilí a úspechu, nýbrž humanita chce být náboženským vyznáním nových lidí.
Už pricházejí za básníky a filosofy aktivní státníci,
což je nejnovejší schod na ceste k Nové Evrope. Francouz i Anglican vyslovili víru 'Ve federativní
státy
Evropy a doufají po úmluvách
v Locarnu, že se
hude zakládati Locarno-Partei.
Ješte pred mesíoem
byli bychom o svém ideálu mluvili zdrželiveji. Jen ríše
holševická a fašistická z a s tre 1y svým národum pohled k slunci. Bohužel.
Pokud my Cechové mužeme prospet myšlence
ové
Evropy?
My jsme národ malý neb aspon menší. Ale jako
jednotlivec stá'Vá se cenným pro pokrok lidstva svými
myšlenkami a ne svým spolecenským postavením, tak
i malý národ muže se nekdy vykázat velikými myšLenkami. Zdá se mi, že ceský ná:rod stojí za pozornost.
S Husovým jménem spojen je pokrok lidstva ...nesporne.
Naši první buditelé po hrozném utrpení protireformacním prijímali názary encyklopedistu a byli vyznavaci humanity. Palacký r. 1848 v dopise snemu frankfurtskému vyznal, že výše cení veci lidské než náradní.
Až T. G. Masaryk stal se v druhé polO\Tici 19. století
prímo neohroženým knezem humanity.
Jeho ucení
proniká již druhou generaci. V letech go. staly se pokusy v mladé inteligenci o spolecnou revui c,eskonemeckou a a sdružení mladých pokrokových Cechu
s mladými pokrokovými Nemci. Je pravda, nevymreli
ani v Republice ceskoslov,enské šovinisté. Ale náš šov.inism na pocet je nevalnj" a obsahem ridollckj". Nikdy
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jsme nemeli nacionálního filosofa a la Ed. Hartmann
s jeho tvrdým heslem: Ausrotten! (Poláky.)
Když vysIo-yujeme Navou Evropu, vždycky myslíme na to, že 1 tento poj,em vyslovil první dle našeho
vedo~í náš ~ .. G. Masaryk. Jakési prvenství si tedy
o~obuJeme. Uz Jsem poznamenal, že r. 1916, uprostred
valky, ozvalo se heslo Nové Evropy v Londýne. Redaktor casopisu toho prozradil, že to byla myšlenka
Masarykova. Kolem neho sdružil se Anglican (Steed),
Skot (Seton Watson) a Italka (paní Rose). Vizte,
první prípad spolupráce ctyr kmenu národních! Potírali germánskou Mitteleuropu, ale hlásali N avou Evropu. Když Masaryk shrnul své clánky válecné v knihu,
aby propagoval prestavbu Evropy nejen zemepisnou
(dle národností) a politickou (pryc s monarchiemi),
zduraznil predevším, že by si prál z r o z e n í nov é h o c lov e k a e v rop s k é h o - h o m o eur op a e u s. A nový ten clovek nezrodí· se pouze politikou vnejší, nýbrž hlavne vniterní - všichni národové
budou po vá'1ce nuceni všechno své smýšlení venovat
hmotné a duchovní obnove. Snad se rozhodnou pro
mír a humanitu. Skoncil výzvou: »Ježíš, ne Caesar tot heslo demokratické Evropy.« Nejsme v pochybnostech, v cem je Masarykavi Ježív ideálem. Vyslovil
to již r. 1881 ve svém spise »Selbstmord«. Hodí se
císti v této souvislosti.
Do jaké míry myšlenka humanity má ozvenu v našem národe, k tomu pripomínám: Když jsme prijímali
v Národním shromáždení v únoru 1920 ústavu svého
státu, byl jsem štasten, že všechny strany prijaly dve
hesla z mého péra v cel'o ústavy.
Chtel jsem jimi
ríci, že paragrafy ústavy mohou qýt v rukou vlády
voskové nebo i neúcinné, ale duch té ústavy, duch humanitní, má být pri výkladu §§ príkazem pro všechnu
budoucnost. Takto nás ústava naše zavazuje i vuci
Nové Evrope.
Bertrand

Russel:

Co chce Asie?
Celková situace východní Asie je tak komplikovaná, že jest
težko predpovedeti vývoj. Chci postupne pojednati o zájmech a
práních Ameriky, Japonska, Ruska a Cíny.
Americké verejné mínení je pevne presvedceno, že vše, co
Amerika ciní, je moudré a dobré, a všechny pociny jiných mocností jsou vražedné a špatné. Mimo mír verí americké verejné
mínení i v obchod a prumysl, v protestantskou morálku, v atle.
tiku, hygienu a pokrytectví. Je ovšem potrebí vysvetliti, že pokud mluvím o pokrytectví, nemíním tím pokrytectví vedomé,
jaké mají japonští diplomaté v jednání se západními mocnostmi,
ale hluboký podvedomý zpusob, jenž tvorí hlavní sílu anglosaskou. Každý zná Laboncherovu poznámku o Gladstonovi, že
tento mel vždy v zásobe nejakou klicku, aby nemohl být ani
samým bohem zaskocen.
Až dosud byla Amerika nejlepším pHtelem Cíny, Japonsko
nejhorším neprítelem. Je rovnež pravdou, že Amerika je nejvetším prítelem míru, zatím co by Japonsko uspíšilo válku
ihned, jakmile by se objevila nadeje na vítezství.
Americké snahy v Cíne jsou hospodárské povahy a vyžadují
jen, aby Cína byla otevrena prumyslu i obchodu Spojených
státu. Politika zájmové sféry je zrejme pro hospodársky boha·
'ou i silnou zemi méne výhodnou než politika obecne otevrených dveri.
Už v r. 1921 byla pripravována financní mezinárodní kontrola Cíny. Bylo pracováno vedome k tomu, aby bohatství Cíny
plynulo do investujících zemí a v Cíne vytvoren vyssátý proletariát.

28. ledna 1926.

Cínané jsou sveží, zdvorilí a touží po spravedlnosti a svobode.
Mají kulturu, jež ve všem, co se týce štestí cloveka, prevyšuje
západní. Mají krepké snahy mladých reformátoru, kterí, bude-li
jim dopráno casu, znovu oživí vlast a vytvorí neco hodnot.
nejšího než soucasný mechanismus, který se zove kulturou. Podarí-li se to Cíne, muže Amerika financne získati, aniž by porušila duši této zeme. Cína potrebuje období anarchie, aby se
propracovala k uzdravení.
Nyní 'O vztahu Japonska: pro jeho vývoj jsou jen dve cesty
možné - bud se podríditi bílým nebo je potírati jejich vlastními zbranemi. Japonsko nastoupilo poslední cestu - vytvorilo
moderní armádu, již vycvicili Nemci, moderní lodstvo podle
anglického vzoru, moderní techniku podle amerického vzoru,
a moderní morálku, kterou odkoukali od všech západních velrrod dohromady. Všichni, mimo Anglicanu byli ohromeni a
jmenovali Japonce })žlutými opicemi«. Ale Japonci si dovedli vynutit ú,tu, poraúvše Rusko. Když po odtržení Tsingtau zotrocili
zpoloviny Cínu. byli pripušteni do Versailles na základe sebeurcení národu. Úcta, kterou Japonci požívaj í na' západe, spocívá
jedine v jejich zbrojeni.
Lidé. kterí nebyli nikdy mimo Evropu, nedovedou si vubec
predstaviti tu premíru predsudku, jež se vytvorí, kdykoliv bílá
rasa vejde ve styk s jinou rasou. Videl jsem, že Cínané nejvýš
vzdelaní, kterí dosáhli nejvetší kulturní výše, byli predmetem
nejpustšího opovržení poulicní chátry. S Japonci si netroufá takto
zacház( ti nikdu, nebot mají mocnou armádu a lodstvo. Skutecnost, že si žádný beloch nedovolí ani s jediným Japoncem špatne
zacházéti. je duležitá jako pocátek lepších vztahu k barevným
rasám vubec. Kdyby byli utrpeli takovou porážku, která by je
pripravila o mocenské postavení, byly by to pocítily všechny ba..
revn.é rasy. Tím by také· odpadla na vždy možnost vytvorení jiného typu civilisace, než který vytvoril prumyslový západ.
Civilisace Japonska je po hmotné stránce podobná západní, ackoliv tam není prumysl ješte v té míre vyvinut. Ale po duše"ní
stránce je naprosto jiná než civilisace západu, zvlášte anglosaského západu. Uctívání císare (mikada) je s úspechem provádeno v každé vesnické škole a zarucuje nacionalismu podporu
v nejširších masách. Morálka JapOnetl není utilitaristická, :lle
silne ide::tlistická. Základem je pieta k díteti a patriotismus a mikado je považován za otce národa. Japonský životní názor má
týž povercivý nedostatek realismu, jejž je možno postrehnouti
ve vztazích k papeži a císari. Ale v Evrope hyli papež i císar
zcela ruznými osobami, a jejich spory zpusohily pohyb svobodného myšlení; v Japonsku je obé od T. 1868 soustredeno v jediné osobe, a vzhledem k její posvátnosti není konfliktu, jež by
mohly vyvolati pochybnosti.
Japonsko je - opakem k Cíne - náboženskou zemí. Cínan
pochybuje o tvrzení, dokud není prokázána jeho pravdivost;
Japonec verí, i když je prokázána jeho nesprávnost. Japonské
náboženství je v podstate nacionalistické, jako židovské ve
Starém zákone. Schinto, státní náboženství, bylo v podstate vytvpreno od r. 1868 a bylo propagováno školou. Bylo prirozene
i staré náboženství schinto, ale vetšina toho, co je podstatou
moderního schintoismu. je nové. Není to nikterak náboženství,
jež by se snažilo být universální jako budhismus, kresfanství
nebo islam. Je to kmenové náboženství a obrad se úmyslne jen
k Japonetlm. Budhismus s ním souvisí co nejtesneji a je veren
týmiž lidmi. Obradu schinta se užívá pri svatbách, obradll budhismu pri pohrbech, nebof budhismus je považován za vhodnejší
pro smutné obrady. Ackoliv je budhismus universálním náboženstvím, je jeho japonská forma silne nacionální jako anglikánská církev. Mnoho kneží se žení a v nekterých chrámech je
knežství dedicné.
I když Japonci prijímají prumyslové metody, neztrácejí cil
pro krásu. Jsou nárky, že jejich zboží je pramizerné, ale mají
neobycejný dar propujcovati industrialismu umeleckou príchuf.
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Kdyby byl Japonec bohácem, mohl by metodicky dojíti až k nejmodernejším metodám amerického prumyslu, esteticky až k cítení Benátcana. Až dosud privádel industrialismus vždy jen šedivou všednost, a každý národ, který dovede prokázati opak,
zasluhuje naší vdecnosti.
Vzrust industrialismu v Japonsku mel svuj pruvodní zjev ve
vzrustu socialismu a delnického hnutí. V Cíne -jsou mnozí inte-·
lektuálové teoreticky socialisty, a následkem nedostatku delnických organisací není možno nic mimo teoretisování. V J a[onsku ucinilo delnické hnutí znacné pokroky, a jsou silne za·
stoupeny všechny socialistické a anarchistické ideje. J,akmile se
Japonsko stane ve veliké míre prumyslovým, muže se socialismus
státi politickou silou. Verím, že tomu tak dosud není. Japonští
socialisté se podobají socialistum z jiných zemí v tom, že ne·
sdílejí nacionálních pover. Jsou vládou velice pronásledováni,
ale nikoliv tak mnoho jako socialisté v Americe - tak alespon
mi ríkali Americané, kterí byli schopni vecného posouzení dané
situace.
Skutecná moc je stále ješte v rukou jistých aristokratických
rodin. Podle ústavy jsou ministr války a ministr námornictví
odpovedni prímo mikadovi, nikoliv pM'lamentu nebo ministerskému predsedovi. Mohou proto trvati i na takové politice, se
kterou nesouhlasí ministerstvo zahranicí. Prislíbí-li na príklad
I"Ír.isterstvo zahranicí vyklizení Vladivostoku, muže ministerstvo
války rozhodnouti, že tam bude vojsko ponecháno, a není proti
tomu konstitucního prostredku. Tím je aspon z cásti vysvetlite1no to. co je nazýváno japonskou verolomností. V Japonsku
je ovŠt:m takuvá politická strana, která by si skutecne prála
parla:nent!'lÍ ylác!u, ale její úspech je nepravdepodobný, dokud
trvající režim neutrpí vážnou diplomatickou porážku.
T:\prmcijSfJUpevne presvedceni o tom, že nemají prátel a že
Americané· jsou jejich zaprisáhlými nepráteli. Lze slyšeti, že
vláda ;JOvažuje válku s Amerikou za nevyhnutelnou. Jako prícina
byvá udáváno. že hospodárský imperialismus Spojených státu
nebude trpeti vývoj Japonska v nejstrašnejšího prumyslového ri.
\dIa v Tichém oceánu a že Japonci budou dríve ci pozdeji poslaveni pred dvojí možnost: bud umrít hladem nebo na vá·
!tcném poli. Tu vystoupí Bušido, aby II'ozhodl ve prospech svého
japonského lidu. Admirál Sato tvrdí, že americké duše, obtížené
hríchem zlata, nedovedou snášeti tvrdosti a strádán1 dlouhé
války. To je prirozene romantický nesmysl. Americané jsou
práve tak statecní a vytrvalí jako Japonci. Válka by mohla
potrvati i deset let, ale zcela jiste by skoncila porážkou J aponska.
~l Ii~
Pri povrchním pozorování zdá se mít konflikt mezi Amerikou
a Japonskem povahu hospodárskou, ale je známo, že hospodárská Tivalita bÝvá casto jen pláštíkem hlubších vášní. Japonsko verí ješte v božské právo' králu; Amerika verí v božské
IJrávo obchodu. Pokoušel jsem se mnohokrát presvedciti Ame·
ricany, že mohou býti i národové, kterí rozšírením svého zahra·
nicního obchodu nezískávají niceho, ale muj pokus byl vždy
marný. Americané verí, že svým náboženstvím, morálkou i kulturou daleko prevyšují východní Asii. Považuji to za klam,
treba jen za takový, v jakém jsou všichni Evropané. Japonci
se snaží s napetím všech svých sil o udržení vlastní kultury
a doufají, že se nestanou ani Evropany, ani AmeTicany.
Na ne!'.testí zpusobují Japonci svojí netrpelivostí a opovržením
vuci jiným, že je n:J.ne hledeno vesmes nepríznive. Cínané jsou
nakloneni k vdecnosti a stáli by vcrne pri Japonsku, kdyby toto
"vlo jejich opravdovým prítelem. Ale Japonci opovrhují Cínany'
ješte více než sami Evropané. Nechtejí u cíi1antl rozdrtit víru
v ménecennost východu, ale chtejí být považováni za opravdové
západníky. Proto se chovali tak, že vzbudili v Cíne dobre za·
slouženou nenávist. A tím že jednáním docílili, že se Americané
~t;.li jejich úhlavními nepráteli. Je ješte ptrO ne možno získati
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náklonnost Cíny a úctu predních Americanu. Ale pak by musili
zmenit svoji cínskou politiku a prijmouti demokratictejší zrízení.
Nepodarí-li se jim to, padnou, jako padlo Nemecko.
Válka mezi Amerikou a Japonskem byla by už sama sebou
velikým neštestím a ješte vetším neštestím byly by její následky. Japonská civilisace byla by rozdrcena, zpeceteno podmanení Cíny západní kulture a Amerika byla by zatlacena na
dráhu dobývacného imperiali~mt1. To musí býti znemožneno za
každou cenu. Z toho duvodu musí býti Japonsko liberálnejší, a to
bude jeli v tom prípade, ztratí-li nynejší vláda neúspechem du.
veru lidu. Od konce rusko-japonské války dával Japoncum spolek
s Anglií odvahu ke všemu nesprávnému jednání. Japonsko nejednalo sice hure než Anglie, ale jistá bezpráví jsou vyhražem.
jen nejvetším mocnostem. Japonsko nelze ovšem mezi ne cítati.
Tak lze pochopiti názor, že reformy v Japonsku musí míti jako
predpoklad rozvázání· spolku japonsko-anglického.
Tak pricházíme k ruské stránce cínského problému. V Evrope
soudí mnozí chybne o ojjosici Ruska. Je pravdou, že je v Rusku
jistý chaos a nevyvinutý prumysl. Ale to neznamená totéž, co
by mohlo znamenati ve vysoce organisované zemi. Rusko je ješte
schopno predskoku pred Anglií v Persii a Afganistanu, jakož i
pi-ed Japonci v Mongolsku. Jej ešte schopno OTganisovati v kterékoliv asijské zemi bolševickou propagandu. A úcinnost této
propagandy tkví v nejvetší cásti ve slibu, že Rusko osvobodí tyto
zeme od evropské nadvlády.
v Cíne si Rusko takto pocíná,
s výjimkou u nejmladších studentu, kde se bolševismus predstavuje jako metoda vedoucí k rozvoji prtlmyslu, aniž by se
prošlo stadiem soukromého kapitalismu. Tento apel ztratí urcite
svuj vliv, nebot bolševici jsou víc a více nuceni vraceti se k soukromému kapitalismu. Mimo to je bolševismus ve forme, v kterou se behem casu vyvinul, v Cíne zcela neupotrebitelný, a sice
z techto duvodu: 1. Vyžaduje silne zcentralisovaného státu;
zatím co je Cína státem velice slabým a naklonená spíše k federalismu. 2. Bolševismus vyžaduje velice mnoho vládní cinnosti a
dalekosáhlé úrední kontroly života jednotlivcova, zatlm co Cína
vyvinula osobní svobodu k mimorádné výši a je predevším zemí,
kde se zdá míti anarchismus dalekosáhlé úspechy. 3. Bolševismus
neuznává soukromý obchod, jenž je hybnou silou všech Cínanu,
s výjimkou literátu. Asiatské rozšírení bolševického vlivu není
žádným vyslovene bolševickým zjevem, ale pokracováním tradicne ruské politiky, vedené muži energictejšími a méne zkOTum.povanými než byli úredníci carského režimu, muži, kterí mimo
to verí, že jsou zamestnáni osvobozením lidstva a nikoliv pouhou
imperialistickou expansí.
Ceho vyžaduje zatím zájem Cíny? Nejlepším pro Cínu by bylo,
kdyby dostala zpet Šantung a Mandžursko a potom byla pone.
chána sama sobe. Umelé skoncení cínské anarchie cizím zákrokem znací zrízení jakéhosi systému, který by se hodil cizímu
prumyslu a obchodu, což by však nebylo Cínanum nikterak vítáno. Anglicané 17. století, Francouzi 18., Americané 19. století
a Rusové naší doby prošli lety anarchie a obcanských válek, což
melo podstatný význam pro jejich další vývoj, a tento proces
byl by se zhotršil každým pokusem o jeho zkrácení. Tak je tomu
i v.cíne. Problém zmeny Cíny v moderní stát je težký, a ci.
zina bude mít príležitost k cvicení své trpelivosti, než se Cínané
pokusí o rešení tohoto problému. Cínané rozumí své vlastní
zemi, nepletme se jí do jejích úsilí. Bude-li Cína ponechána
sama sobe. nalezne konecne jakési rešení, jež bude primerené
jejímu charakteru. Zvolna pokracující rešení bude míti trvalou
cenu, zatím co zrychlený proc~s následkem zákroku cizích mocí
nebyl by zdravý.
Existuje bohužel velice málo nadeje, že by závery ucinené na
washingtonské konferenci mohly zapusobiti v dobrém smyslu.
Ltyri velmoci - Amerika, Anglie, Francie a Japonsko - se
dohodly o vykoristení Cíny, nikoliv o pomoci i:'ínc. Existuje kon-
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sorcium, jež povoluje úvery, a má tudíž neobmezený vliv na
vládu. Pl'otože Americané jsou jediní, kterí mají mnoho kapitálu, ovládají konsorcium. P~nevadž považují svoji civilisaci
za nejlepší, budou se snažit zmeniti Cínany expresním tempem
v krestany. Ponevadž nejvýraznejším vyjádrením Ameriky jsou
bankéri, musí být v Cíne vládnuto tak, aby se tito obohacovali,
zatím co budou rozsévati po Cíne školy, hospitály a Ymky, jakož
i vysílati do Cíny své agenty, aby skoupili veškeré umelecké poklady Cíny k vyzdobení svých obydlí. Cínský intelekt bude stejne
jako americký, direktne i indirektne, státi v žoldu trustových
magnátu.
Americané by chteli v Cíne stabilní vládu, aby byla rozmnožena kupní síla národa. Ale nemohli by si práti, aby Cína zesílila do té míry, že by mohla budovati a sama spravovati své
dráhy a doly, a dokonce aby byl zaveden státní kapitalismus.
Amerika založí pravdepodobne fondy pro ty cínské studenty,
kterí byli vychováni v amerických školách, a postará se o to, aby
studenti radikálního ci socialistického smýšlení nedosáhli žádných míst.
Podstatným zlem dnešního systému je produkce pro zisk
místo pro spotrebu. Jedinec, spolecnost ci národ produkují zboží
nikoliv pro svoji spotrebu, ale na prodej. Z toho vzniká konkurence, vykoristování a ostatní zla. vývoj cínského obchodu
kapitalistickými metodami znací zvýšení ceny jejích výrobku
il zároven impuls pro nové potreby, což vyvolá znicení dosavadní
spokojenosti v lidu a horecné sledování materielních cílu. úspech
soucasné americké politiky muže na jistou dobu zajistiti mír,
dle nebude to jiste svoboda slabších národu, k nimž náležejí
l;ínané.

Literatura.
František

a umení

Kublw:

Zoufalství z hmoty_
(E s s a y o I i t e r a t u r e r u s k é r e vol u c e.)
V Blokove básni »Dvanáct«, kterou komunistická
literární propaganda tlumocila Evrope jako oslavu revoluce, zatím co ve skutecnosti shrnul se do ní tragický protest nejduchovnejší
tvurcí osobnosti proti
'prívalu beztvarého Prázdna - zazní z úst naivního
vraha strašný vzdech: »skúcno !« V tomto ruském
vzdechu je vk, než se dá vyjádriti v kterékoli reci
Západu: Je v nem bolavý smutek nad zlocinem, je
v nem touha po návratu harmonie, nuda ztraceného
životního smyslu, jednotvárnost
bezhranicních rovin,
melancholie rezavých stepí, hruza vyloupených ulic, na
kterých vykrváceli nesmyslne bratrí-lidé, i vedomi, že
Buh byl zabit v duši a že ho už nic, nic na svete nikdy
nenahradí.
»Skúcno!« volá rudý gardista, který jde za fantomem cerveného praporu, »skúcno« je vojákovi, jenž se
projíždí na saních s Katou-prostitutkou,
»skúcno« je
,buržujovi' na križovatce vetrných ulic a »skúcno« starému svetu, jenž zatáhnuv chvost,
lísá se k nemu
jako pes.
Ztracen smysl existence. Snad, snad tuto revoluci
vede Kristus, jako vedl ruský národ dlouhými staletími dejin, snad je to revoluce boží, snad je dobrá,
ponevadž je ruská? Snad jen zmenila »krásná dáma«
svou nežnou masku za grimasu surové nevestky, snad
jen rytír krásné dámy se promenil v ruského gardistu
na vyvraždené mrazivé ulici; snad za maskou zustal
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starý slavjanofilský »hledac Boha«, clovek boží, mystický Mesiáš sveta, ruský clovek?
»Dvanáct« jsou básní ruského messianismu a básní
fanatického spiritualismu, náboženskou baladou a velkonocním zvoláním: »V stalt jest ... «
Ale ta nesmírná nuda, ta úzkost z prázdna, Jez
rdousí dech spravedlivých
i hríšných, to typické
»skúcno« dalo ve verši básníka, jenž nenáležel ke generaci revoluce, ackoli revolucí zahynul, výraz celému
ttagickému rozporu v moderní ruské literature.
Jako nesmírná kalná reka valí 'Se touto literaturou
smutek smrti. Neradostný svet rodí se jí z chaosu.
Jako nová církev, silný a dogmatický, prikládá jí komunism své artikule k bezpodmínecnému verení. Do
posledních detailu vypracován, najde tento svetový názor na vše pripravenou odpoved. Spasení lidí na této
zemi vyžaduje prímého dodržování katechismu a prísných verozvestu. Organisace, které se nedostává du,chovního pathosu, mení svet v novou, dobre vyvážencu, matematicky strohou soustavu, kde jako v husté
síti trepetají se duše silnejších individualit až k mdlobe. Zasahuje se do všech lidských vztahu, jimž zustalo
neco z tradicní citovosti a poeticnosti. Buh byl vypuzen nejen z nebes, nýbrž i ze srdcí a mozku. Láska
zbavena nejen ethosu, nýbrž i estetického nádechu.
v nemž pud bral na se kouzelný šlár obeti, daru a
vdecnosti. Spartanská tvrdost a inkvisicní neúprosnost
odsuzují a odstranují vrcholky stromu, prerostší šedý
normál. Nivelisacní tendence, jež pusobí na formy
kroje, pokrmu a príbytku; seriová výroba karakteru
ve školách a v spolcích dorostu; hierarchické rozvrstvení hodností od bojovných komisaru doma i in partibus infidelium až k radám komisaru ve vsích, mestech
a metropolích, seskupení, vrcholící v koncily strClJnya
ve výkonném telese kardinálského konklave národních
poverencu: - celý tento dokonalý a úplností svou jen
stredovekému Rímu príbuzný systém pusobí už ve
svém prvním, revolucním období na literaturu mocn}'m negativním vlivem.
Problém ruské literatury revolucní- je práve v tom,
že se zrodila z anarchie, bntasticnosti,
des organisace
a chaosu. Že se musí spokojiti popisným oslavováním
prevratu, hynouc v okamžiku, kdy se pokouší o jeho
hodnocení filosofické a mravní, že zoufale a marne
hledá bod, na nemž by se v této státní a mravní soustave uchopila a že zrozena z materialistické atmosféry
v materialismu hyne, otloukajk si hlavu o steny mnišské kobky, která mela býti rájem na zemi. Hmota,
jsouc jako taková absolutne prijata a zbožnena, nevydává duchovních plodu. Tam, kde se existence redukuje na živorení jepic, ztrácí se idea vecnosti, a svet,
vypácený ze svých duchovních os, stává se dokonalým
a do povercivosti strízlivým mechanismem, na nemž
se žije bez radostí a smutku, bez bolestí ale i bez štestí.
Literatura ruské revoluce roste v tomto paradoxním svete a výboje mezi hmotou a duchem jsou její
tvurcí krecí. Byla dynamická a životná tam, kde beželo o pohyb a vlnení na barikádách a obcanských
frontách. Byla umelecky svérázná tam, kde se na ni
vrhly skryté síly, prodravší se k svetlu a osvobození.
Mela tragický pathos, kde zpodobovab rozpor a pre·
lom v duškh jednotlivcu a živelnou vzpouru davll, ale
jakmile s,e dotkla materialistické
ideologie, kterou jí
bylo podložiti výkrikum a dejllm, docházelo k hysterick~'m krecím, k vycerpanosti, nl1de a ud}chanému
hehu v cirku soucasll}'ch dejin.
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Futurism, jehož nejvetším básníkem v ruském bás"ctví zustane V 1 a d i mír
M a j ak a v sk ij ní pronesl oslavný prípitek novému svetu. Jemu
ráve šla o destruktivní útok na minulost umeleckau
ovzduší sociální revoluce dala mu k tamuto útoku
bran i prostor. Majakovskij a jeha druzi, Ma r i e nV. K a m e n s k i j a j. vrhli se
o f, A s e jev,
remhlav do víru prvníha, bojavnéha 'Období revauce, aby ve vhodné dabe znicili veškery památky na
inulý svet. Synové buržoasie, individualisté, dedici
ymbolismu, ideove i formove žáci Andreje Belého,
odchovanci dekadence vytvorili - a budiž ta zde výlovne zjišteno - nevedomky ci proti smyslu komunitické revoluce a proti literárnímu marxismu - lyriku bolševického Nadclovecství,
myšlenku Nadclaeka-Proletáre, typ nového individualisty - bajavníka
- vojáka - komisare, který se potom vine celou novou ruskou prózou - dílem Erenburga, Pilnaka, I vanova, Nikitina, Lidina.
Nikoli komunism, který je 'Otcem šedéha básnictví
proletárského nýbrž buržoasní,
indi'Vidualistick:~'
futurism zplodil tyPY a tvary revolucní
literatury.
Futurism, do nehož se v Italii prelila ideologie fascismu, stal se v Rusku sice neoficiálním, ale zato jediným lyrickým projevem revoluce, a kritikum i teoretikum marxismu, u nichž vule byla 'silnejší než umelecká plodnost - nezdarilo se vyš~nout postup futurismll na vedlejší koleje. Nezdarilo se jim ani vydupati literaturu k obrazu a podobenství svému. Bogdanov. Frice, Lunacarskij
a ponekud i všeumel
Brjusov nevychovali umeleckých detí. Nebot outsideri
literatury, které pocítají k proletársk5rm básníkum, takový Kazin nebo Gastev - jsou zase jen analogiemi
Západu, Vildraca, po pr. Whitmana
a Verhaerena.
Proletárští básníci, z nichž píle redaktoru
sestavila
celé ohromné sborníky, inteligentní delníci prošli školou svých umeleckých ucitelu (Brjusova, Belého, Lunacarského) a vedle nezmerné spousty braku napsali
proste,..nekolik pekných básnicek o tom, jak je nyní
krásný svet, jak mnohé veci náhle ožily, jak je pekné
slunce na nádvorí cinžovních kasáren
a jak nyní
i delník má právo na krásrl1o. U nekterých vznikají tak
skutecné »objevy«, jak jsme je milovali bezprostredne
po veliké vojne, vetšina však vyrábí cistotné produkty
podle nekolika standartních typu a padle nekolika základních motivtl. Osou všech techto proletárských
hásní je »Oktabr« a jejich kadence zní: V'cera bylo zle,
dnes však prišel pro nás nový život. A proto: milujme
se, odpustme si, budme dobrí! Sympatkká
ethika
techto skutecne nerafinovaných lidí poucuje nás o s'Vetlém idealismu delnickém a o touze proletariátu po
novém a skutecne lepším svete. Je to však lyrika tak
bezvýhradne psaná na jedno thema a formálne i ideove neplodná ba epigonská, že ji nelze precenovat.
Zvlášt na západe, kde self-made-manství
literární
bohudík není novým zjevem.
Prirozene se tito básníci živí ze zdroju materialismu. Verí bezvýhradne v komunistkké
these, ale
vidí jen jejich užití hospodárské.
Nedomýšlejíce
je
filosoficky, vytvárejí jisté ovzduší duševní pohody a
verí až církevne ve svuj ráj. J ad hospodárskou
základnou staví svuj zbožnÝ svet malé lásky a malých
rozkoší, vidí vše realisticky a jsou pokorni srdcem.
ProtD se u nich rodí jistý sociální soucit, který má
clllChcvé prvky. Casto nechtene prekonávají histarkký
materialism a zduchovnují svým laskavým dotekem
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hmotny s'Vet. Jejich primitivní mysticism se vrací
znásoben v sibirské povídkárce S e i fu 1 i n é.
Válecný a bojovný futurism básnický a básnictví
proletárské JSOll dva vidy první revolucní doby. Zatím co proletárští básníci tkvejí formálne v tradici a
ideove jsou nehybni, má futurism svuj zvratný vývoj.
V dobe obcanské války 'Vytvárí poesii J adclovecství :
»N ad vším, co ctili a ctí« staví »nihil«. Odsuzuje Ježíše a s Barabášem jde po Nevském prospektu na procházku. Hrebík v bate (fysický pocit) je mu bolestnejší než utrpení Faustovo. Jde nebem, ocistc:em i peklem, aby dospel nakonec do zemského ráje, kde budou
»lidé veci delat a veci zato budou lidi živit«. (Mysteria
Buff.) Celá zeme stane se jevištem tuhého revolucního
boje, kde zahynou musea, Puškin a Rafael, ale kde
i dokoná láska, jež se stává predsudkem. StarÝ arsenál citu se demoluje siláckými pestmi. »Starecká neha«
zbyla jako balast minulé kultury. Na duši nelze mít
ni jediného šedého vlasu. »Masem zbesilý« bude bard
l-1ajakovskij. V nov~rch edicích vycházejí jeho Staré
marinettiO'vské výzvy k nicení a útok na umení dokoncuje se útokem na celý rád sveta. »Tam - za horami
horí - nepocatá slunce zem. - Za hlad, za more morí
-milionovým
krokem jdem.« (Levý marš.)
Ale ta
zem za horami, to je ta naše, zde, naše pudove-hmatatelná skutecnost:
»2de

na zemi chceme žít,
ne vÝš

ani však níže
než všechny ty jedle, domy,
Prejedli jsme se nebeských
žitného chleba chcem dosyta
dosti již vášní, jež papírem
s živými ženami chceme žít

stromy, kone a krávy.
slastí,
mít,
chrastí,

-«

»Co pak je kosmos? Kosmos je daleko, messieurs!«
Clovek je vec. Vec an sich. Materia, hmota an sich.
- A zde nastupuje tragika hmoty. Hmota se bourí
proti Bohu. Buh neustále a neúprosne útocí na hmotu.
Nehyibnost hmotnosti znepokoiuje
duši. Luciferské
rouhání nevystací na dlouho. Chce se nekam, na n eb e: »Ej, Velká Medvedice, žádej, aby nás z a ž i v a
vzali na nebe.« »Náš buh beh« -: vecný neklid. Ale
nikoli neklid tvurcích vznetu, nýbrž úzkost pred naléhajícím Vecnem. Nestací »trojdeváté carstvo - gosudarstvo«, Wilsonovo Chicago ze »150.000.000«, kde
je jakási grandiosní zeme kouzelného blahobytu pripravena pro vítezného Ivana-muZika: Zeme pecených
holubu, létajících do úst, nestací nadlouho pro básnické
nadšení. Prato Majakovskij a jeho druzi hodí revoluci
do kouta a jdou budto »vytahovat republiku z bláta«,
nebo se venují svému puvodnímu remeslu:
reforme
básnického výrazu. Nelze 'V' jiné reci nežli ruské
vyjádriti a doložiti ohromný význam »L e f« u a rekneme to po domácku - »poetismu« Majakovského,
Asejeva, Pasternaka
a j. pro ruský verš, básnický
slovník, morfologii básnické i recnické mluvy (studie
o Leninovi). Ale i tentO' - u Rusu neobvyklý a nový
- fanatický smysl pro formu dokazuje, že budta tam
nelze samostatne myslit neba že básnictví hmoty ocitlo se na mrtvém bodu.
Z futurismu vyšel i nejsilnejší lyrik nejmladší generace, S. Je sen i n. Stejne jako exotkký regionali-sta Ale x. K u s k o v prišel do revolucní Moskvy
s plnau vírou, že vstupuje do moderní »Mekky«.
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V Moskve_ s,e presvedcil ihned s revalucí, která ha
v zdvajnásabeném merítku .. Jemu j1e nicení vecí s'Vata u, uznává-Ii vubec svatast necehO'. JehO' materialism
našla ve škale symbolistu (Vjaceslava Ivanava, Belého,
Blaka) , že se mu padarí prati hradu Kiteži vystavet
je tak mefistafelsky zrudný, že Majakavskéha pathenavý hrad, InO'nii, kde dlí »bažství Ž i v ý c h«. A tak
tické »nihil« je pro neha už jen úšklebkem a cynickau
se celá jehO' mladistvá a vlahau pretékající duše vrhla
švandau. »Vidíte, uprímne recena, raduji se, nezdado baje za jakýsi navý, atheistický mysticism materiarí-li se necO' ... Pravím ne z touhy pa ariginálnasti,
lismu. Zcela nesourade,
ale s macným básnickým
nýbrž na svau cest a svedamí! Ano, adstran vš,e ze
vzletem, spajil ideje agrární revaluce s marxismem.
sveta, po tam zbude sama sebou pouze Ne.« (Julia JuI jehO' inspirací byl bajovný pathas prevratu. TentO' renita.) - K tamuta »odstranavání« všehO' s povrchu
vášnivý nacianalista; jemuž revO'luce, stejne jakO' Blosveta speje ve svém mistrne napsaném »Trustu D.
kavi, byla zálditastí
ruskou, jemuž se ruský mužík
E.«. Zarathustrau nihilistickéhO' anarchismu je i Julia
stal »Iavcem vesmíru«, apoštalem navé víry, mesiášem
Jurenito a jehO' navý ramán »Trhac« není apet nicím
jiným, nežli zabsurdnením všehO', »ca lidé ctili a ctí«.
sveta - nezbavil se pa celý svuj krátký tulácký živat
Neabycejný vtip, úplne neruský a úplne nekamický,
preludu prísnéhO' Bažství vesnickÝ'Ch sekt, které jej
premáhala, jehaž jazykem se rauhal, k nemuž se kletpanevadž komika a satira prýští z veliké dabraty a
lásky, rétarická výmluvnost a panevrapský žurnálavÝ
bami modlil a které se mu nakanec prO'menila aspan
v idylickéhO' skrítka za pecí, na níž klímá stará mastil ucinil jméno tohata macchiavelistickéha ramantika
ticka. Jesenin byl zrazen státi se básníkem nejaké
sla'vným v saucasném svete. Ale i an trpí balestí materialistu, stajících pred branau Prázdna: je hystericky
selské Vendée. Vyrastl 'však v r,evaluci, zasnaubil
s jejím vzrušeným tempem rytmy své bujné a nekra~
sentimentální a má pri celém svém atletickém samectví
cené selské krve. Zustal výrastkem ze vsi, chuligánerri,
mamenty raztklivení (Láska Jeanny Neuillavé).
Je zajímavé, jak balševism a fascism se stýkají
kriklavým zbajníkem s nežne detským srdcem rjazanského sedláka. Vrátil se pa své ceste svetem dO' Ruska.
v jednam badu, který vystihli fascisté finští: v úcte
k metadám jesuitským a k LoyalO'vi, jehaž E x c e rA uvidel, že prestal býti básníkem adbajnéha mužika, že je zbytecný a smutný písnickár a skutecnasti,
cit i a skryte jsau absažena i v Erenburgavi i v Marijež se vlastne ani tak mnaha nezmenila. I ten starý
nettim i ve švédském Finavi T i g e rte dtO' v i.
Antichristství a chiliastická hruza pred zítrkem, jenž
Stenka Rázin a jehO' Peršanka tu zustali! V jehO' mladé paesii zaznela Blakovské »skúcna«. Míta Karamase zradí z chaasu dneška, synthesa borgiavství a savanaralství, neklid mefistafelské negativní logiky zov dakanal svau bujnau cestu, ale mysterium hmaty,
. ta všechno vášnive vykrikuje v jejich nepakojném
které tvaril, vyznela hluše dO' 'Vesmírných prastaru,
kde sídlil starý biblický Buh. Nenalezl v sabe dO'sti díle, které marne hledá nadrozumavÝ bod, na nemž by
se uchytila jejich uštvaná rO'zumavast. Majakovskij se
duševní síly nebO' dasti cynismu, aby svau tragedii
zbajníka nedakancil katastrofou.
zachránil dO' nadrealismu a paetismu, Erenburg a Lidin jdau za ním oklikau pres fantastický
exatism,
Ma j a k a v s k i j, Ma r i e n haf,
V. K a m e ns.kij, N. Asejev,
Tretakav
a Jesenin
jsO'u dabrodružnast a clawnskau satiru bez útechy a nadeje na razjasnení abzoru. Jsou generací nedabajanejvetšími básnickými asabnastmi
revalucní lyriky.
vané
války a nedakancených prevratu.
K nim se druží plejáda dalších, ze které vynikli zvlášt
Z ruské pudy (- Erenburg vyrastl ze spenglerovmladý A. Ku s i k O'v a starší K I j u jev. Jejich ideaskéha Nemecka a z parížské kavárny »Rotonde« -)
vý razmach priclenil se k re'Volucní etape teraru a s ní
se z<tkraužil v smrtelném tanci. S navau haspadárskau
vyvstává po roce 1920 z'emitá, prudká a živocišná
vášnivast sibirskéha sedláka V sevolada hanova. Plodpolitikau, která uvalnila haspadárské síly, nastalo sauný !es, smyslne kvetoucí tajga, orientální záhadnost
bežne i uvalnení básníku. Ztratili predmet svých
obrazabareck)'ch
útaku a stali se budtO' aficiálními
pauští, barevnast Cíny a sibirských Mangolu - zdravý a štavnatý fO'lklarism vyzlatily svými svetly dravcí
bardy civilníhO' sacialismu a navé savetské státnasti
duši tahata tuláka a dobradruha, který upamíná na
nebO' se vrhli dO' nárucí navé l'art paur l'artistické
Garkéha. Umelecky, jazykave a tvarove dal IvanO'v
vlny, jež pricházela z Paríže a z Italie. Nad razbaruskému a svetovému písemnictví skutecne mnoho nareným svetem nedakancené revaluce zazpívali nové
véha a zajímavéhO'. Vyrastl z prastredí, které popipísne smyslavých razkaší a »pyšná síla farmy« stala
suje. miluje svau oiblast, krajany a saudruhy jakýmsi
se jim sama úcelem at už tvarili navé divadla, nový
film, navý železabetanavÝ vesmír, navý amerikanism
novým regianalistickým nacionalismem, v nemž predmetem lásky není už jen jeden nárad, nýbrž všechny
a exatism badI a burs, ci nový dynamický žurnalism
kmeny, bílé i žluté, všechny reky, vš,echny lesy, 'všechna
pan~vranské p'rózy.
pale a 'Všechna hrdinství i zbabelasti, jež z toho kraje
Z navéha ovzduší vznikala ruská revalucní próza.
N a jedné strane stanul I I j a E r e n b u r g a jehO' ras tou. Ivanov (padobne jakO' v Rusku Pilnak) vyjadruje i starou slavjanafilskau lásku k orné zemi, ale·
prátelé (Lidin). Na druhé samarastlí damaradci ruské
jd se analogicky
prozaické tradice, SerapiO'nci, a zvlášt V s e val a d pojí ji s moderním eura'lsiatstvím,
Ivanov.
vyvinulo i na pravém krídle ruské emigrace.
Daným mativem byla všem temtO' autarum saciální
Ale i tentO' sedlák, delník, tulák a básník je štván
revoluce, d<mau filasafií histarický materialism. Ereneryniemi hmoty. Naturalisticky verne papisuie obcanburg (a daleka shbší Lidin) vvrešil si svui prablém
skau válku a n<tturalisticky verne tlumací ieií hrazné
v dllch'l cvnickéha smíchu a baravé ethiky. Ert'nburg
zouhlství.
Skak do tmy opakuje se na každé stránce.
shrnul ve svÝch feuilletanech. ess~.vích. novellách a rO'Lidé umírají bez úcelu a bez usmírení, láska je živo1T,ánech celý výtežek ruské revalucní Ivriky: Jeií hmocišným pudem a nastalo-li theoreticky osvobazení od
t:Jrství. cynism. amaralism,
n<tdclavecství, nihilism,
všech astatních pout prí rady, neravnasti, majetku, nebpzahlednast. pazérství a hškavská g-esta vracejí se
svobody - upadá se v eratice do nového a znásobev jehO' expartne a nejvýš abratne udelaných ramánech
néha otrocení pudum. Bezútešné jsau dny sedláku,
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komisaru, kozáckých samic. Umírá se en passant a po
trag,edii neprichází ocista, ponevadž ty tragedie jsou
bez ethosu.
Vjaceslav Ivanov, N. N i k i t i n a stredoruský regionalista Bor i s P i I n.a k uchovali ve svém prosaickém díle (Barevné vetry, Modravé písciny; Nocní
pcžár; Ivan a Marie, Nahý rok atd.) výlupek revoluce,
jejího syna: komisare. V komisari. který vystupuje
vždy v koženém kabátci a s revolvery za pasem,
potkali se všichni andelé i dábli revoluce. Je to obycejne mladý, brožurkami vzdelaný muž. Je presvedcen
o svatosti svého díla, jako byl inkvisitcr presvedcen
o svatosti S'vých skutkll. Jde za svým cílem, komunismem, s oddaností mucedníka. Je hotov zemrít za ne
kdekoli a kdykoli. Miluje svuj fanatism a obetuje se
svým ideálum. Verí, že ten nový svet je blízek, ale
i kdyby vubec nikdy neprišel, verí a umírá. quia absurdum. Všechny prostredky jsou mu svaty. Dává zabíjet a zabíjí vlastnorucne. Neverí nikomu, pone'Vadž
"šude tuší protirevoluci
a zradu. Ty však potírá
s chladností drav,ce, jenž se jde proste sytit. Má minuty bezhranicného zoufalství, chandry a spleenu, kdy
budto strílí do lidí nebo miluje nebo pije. Strílet, milovat a pít jsou mu úkony fysiologické. Neverí v boha·
ani v dábla, je osamelý se svou vášní a misionárskou
p)Tchou a proto nenávidí celý svet. Ale jeho nenávist
je spíše lhostejností, prezíráním.
V prípade nouze se
strílí sám a skocí do Prázdna.
Ráj jeho je z tohoto
sveta a nemllže-li se dožíti jeho príchodu, hyne. Zoufá
si, ponevadž nemá se už nac tešit. Všechny rozkoše
jsou mu dostupny a zvlášt miluje styk s dívkami minulého sveta, které jediné mají pro neho jistou fysiologickou a labužnickou cenu. Kde se starosvetsky zamiluje (Boris Pilnak rád kreslí tyto atavistické stavy)
_. tam je to jeho zkázou. Noví rytíri sv. Grálu nesmejí milovati. Láska oslabuje jejich revolucní aktivism. Jim je dovoleno ukájeti jen pud. Ostatní je už
opium. - Tak nám dochovala revolucní próza hrdiny
materialistické revoluce.
vývoj Erenburguv, Ivanovuv, Nikitinuv, PilnakLlv,
Zošcenkuv a ostatních (Lev Luntz zemrel mlád s obrovským tvurcím slibem na rtech) - není ješte ukoncen. Zvlášt Ivanov, Nikitin a Pilnak pracují pod neustálým atmosferickým tlakem své doby a reprodukují
ji tak, jako ruskou minulost poctive a pravdive reprodukovali Goncarov, Dostojevskij,
Tolstoj, CechO'V a
Gorkij. Umelecky souvisí j'ejich dílo s tradicí Gorkého
a zvlášt formálne se naucili mnohému z prózy symbolismu. (I vanov a Pilnak napodobují prosaický Iyrism
Belého.) A veríme, že bezútešnost jejich literatury je
jen verným odleskem dilemmatu, skrytého v materialistickém pojetí sveta a že jejich zoufalství je poctivé a
tragické zoufalství z hmoty.
.
Avšak i u nich - a zde bych se vrátil k básníkum
proletárským - objevuje se nO'Vý prvek, který má
v sobe zárodky duchovna. Je to onen bolestný sociální
soucit, ona láska k detem, kvetinám, pr,edmestským
domum a trpelivým strojum, která ucinila z negra'llotných delníku básníky a která z bludného kruhu
vede ven k novému štastnejšímu
svetu. I Ivanov,
i Pilnak i Nikitin i Zošcenko mají chvíle, kdy jim
sr,lce zacíná pretékati láskou. Zvlášt Ivanov má nekc-.liknovelo velkém a dobrém srdci prostého clO'Veka.
A tehdy nalézají tony, které jímají lidskou plností.
Tehdy zacínají tito racionalisté znovu po rusku myslit
srdcem.
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O dvou spisovatelích se dá: dnes už s urcitostí ríci,
že vedou ruský román do duchovních sfér. Je to Sibiranka L. S e i f u I i n a aLe
o n ov. Seifulina je
skutecná žákyne Gorkého a u ní skutecne bije vzrušený
tep sociálního soucitu. Nová ethika roste z její ruské
pudy, zkrvácené a uražené luciferskou DÝchou. A miluje znovu slabé, ponížené a pokorené, jichž království
na tomto svete vyroste z míru a lásky.
Leonov pak dedí prímo sympatie Dostoje'Vského.
Jde k slabým, nepatrným, groteskním a smešným lidickám, vidí jejich lidskou príliš lidskou krásnou ohavnost a promítá jejich duše do transcendentna. Spojuje
znovu tento svet s Vecnem a stoje pevnýma nohama
na realite této z,eme má oci upreny do božích hvezd.
Absurdní kolobeh hmoty vymrštil své satelity do
zoufalství a smutku. Ale šílenou rotací - zplozen byl
starý svet - Absolutno.
Attguste

Perret:

Architektura a doba prítomná.
(Prednáška k bývalým žákum škol des Arts et Métiers.)

Pánové,
v dejinách byla vždy architektura verným výrazem
své doby. Architekti vždy plne využitkovali hmotných prostredku, jež jim poskytovala veda jejich doby; úpadek architektury pocal okamžikem, kdy veda
prestala prinášet nové.
Vynález kladí, neseného s,loupy, vytvoril antickou
architekturu, a když tento zpusob konstrukce byl všemožne využitkován, objevil se na štestí vynález klenby, jež se ukázala poprvé se všemi dusledky ve Sv.
Sofii v Carihrade; je základem architektur gotické a
byzantské. Obe pokryly svými díly velkou cást sveta.
V Oriente jsou všechny velké mešity dcerami Sv.
Sofie. Na západe gotická architektura pokryla Evropu
stavbami, vzniklými podle principu, užitých ve Sv.
Sofii, ale uskutecnených s použitím jiných materiálu.
Vzestup potrval až do konce trináctého století. Když
pak na konci patnáctého století všechny možné kombinace byly uplatneny, když obrazotvornost byla vycerpána, objevuje se návrat k antice, z touhy po zmene
a po novote: toto hnutí bylo nazváno Renesancí. Podle mého názoru není to však »znovuzrození«, nýbrž
dekadence; a možno ríci, že jestliže od konce trináctého století nekterí geniální mužové vytvorili vynikající stavební díla, jsou to sice nádherné dekorace,
pocházející od velkých umelcu, jejich str u k t u r a
však nediktuje jejich vzhled, jako je tomu u Parthenonu, u S. Sofie nebo katedrály v Chartres·. Není
to již v pravém slova smyslu architektura.
. Teprve zdokonalení výroby železa prináší dalekosáhlou promenu konstrukce a následkem toho i architektury. Pri stavbe Théatre Fran<;ais (1783) užil poprvé architekt Louis ve velkém železa a ucinil to s takovou dumyslností, že možno ríci, nikdy od té doby
nebylo podniknuto tak odvážné dílo. Krov dnešního
divadla, znovuzrízeného po požáru r 1"00, obsahuje
daleko vetší váhu železa než krov puvodní.
železná konstrukce nám poskytla pozdeji radu staveb, z nichž nekteré a nekolik mostu jsou anebo byly
pozoruhodnými' architektonickými výtvory. Železo není
však trvanlivé: vyžaduje neustálých a drahých udržování a možno ríci, že kdyby lidstvo náhle vyhynulo,
železné nebo ocelové stavby by je brzy následovaly:
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odtud jistý odpor k tomuto stavebnímu prostredku
li stavitelu, kteri chtejí uskutecnit trvalé dílo. Po výstave roku 1889, jež byla zdánlivým triumfem železa,
videli jsme na výstave roku 1900 prorážet zcela novou
snahu. Od této chvíle získávají architekti nový, mocný a trvanlivÝ stavební prostredek; je to železobeton.
Železobeton, vynalezený ve Francii již v roce 1855,
dokázal své výborné vlastnosti ješte pred r. 1900.
Hlavne výpoctové metody byly již velmi zdokonaleny.
Architekti upravili tyto metody tak, že vedly k ministerskému narízení z r. 1906, jež stanoví ješte dnes
predpisy pro železobetonové stavby; od tohoto data
pocíná ve Francii velik)' rozmach tohoto stavebního
prostredku.
V minulosti máme tedy kladí, spocívající na svých
oporách, pak oblouk a klenbu, konecne železo. Všechny
tyto systémy se skládají z materiálu bud na sebe l<:1a~enýc? neb.o s,pojených. Pro železobeton je typická
Jeh~ Jedr:~htost. Inženýri a architekti mají tedy nyní
k dlSPOSlCIstavební systém, v nemž vše je jednotné'
pilír a trám jsou jedno.
'
Nastínil jsem strucný historický prehled hmotných
prostredku, jež poskytla architektum veda, abych dospel k hlavnímu z nich, k železobetonu. Soudím, že
tento stavební materiál stvorí architekturu universální
nebot jeho moc je schopna uSDokojit požadavky všech
programu a celit všem podnebím. Což Japonsko neužívá všeobecne železobetonu vri rekonstrukci svých
mes~, znicených zemetreseními?
Nedovedu si predstaVit, co by mohlo - alespon za daných okolností soutežit se železobetonem
pri tvorbe architektury
zítrka, J.eda že zdokonalení neokyslicitelných ocelí a
autog~nního spá iení by nám poskytlo kostry, jichž
trvanlIvost a odolnost by hyla rovnocenná nebo dokonce by predstihovala železobeton.
K tomuto hlavnímu stavebnímu
prostredku,
poskytnutému moderní vedou, ienž má tvorit kostru našich budov, musíme pripojit Jiné vynálezy a materiály,
schopné vytvorit tuto kostru a dovlnit výstavbu budovy, aniž hy bylo treba užít nekterého materiálu,
nepostrádatelného
ješte pred triceti lety. Jsou to
v první rade aglomeráty. rovnež betonové, které vynikají tím, ze prubehem casu tvrdnOl1. kdežto prírodní
materiály ciní opak. Každý si povšiml, že na rímských zríceninách tvorí malta velké V)Tstupky mezi
cihlami, znicenými nepohodou; spára vyplnená maltou neprestala tvrdnout a neztencila se.
v?taf.f,"'·) t?lik v,t~~ívaný v provisorních stavbách je,
pnzneJm~ Sl, pncmou nedostaku uprímnosti,
který
k?nstatuJeme v množsvví staveb výstavy Dekorativl1lch umení. **) Užívá se ho tam. kde není treba
trvanlivosti a slouží k napodobení cehokoliv, i trvalých
materiálu.
Prál bych si. aby se pri nekteré budoucí výstave výslovne urcilo. že všechno bude ze staHu a aby se pak
pripustily všechny fantasie, jež dovoluje, anebo aby
byl úplne zavržen, zejména jedná-li se o vyhledávání
a manifestování trvalých forem naší doby.
Uvidíte na 'V,ýstave. že následkem užití této oohodlné
a levné hmoty mnoho staveb moderních nároku se
s~alo far;tasií zrucný,ch kreslíru, jichž výtvory budou
vsak stejne chvilkové jako materiál, s nímž pracovali,
*) StaH je smes sádry I'l vláken rostlinných.
**) Tato prednáška byla proslovena ti príležitosti parížské vý-

stavy Dekorativních Umení.
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protože formy techto výtvoru nevyšly z užití trvalých
materiálu naší doby. Uvidíte naproti tomu, že mnoho
's,taveb uskutecnených s použitím materiálu trvalých,
ale již v minulosti známých, není než bezcennou kopií
del již postavených v minulosti - což znamená proste, že povaha díla vyplývá z velké cásti z užitého materiálu a že bylo odvážné ocekávat od výstavy, kde vše
je prechodné, zrození architektonického
výrazu naší
doby.
Jak byly využity výhody moderních materiálu a
prostredku, o nichž jsme mluvili? Jak byl aplikován
zákon hospodárnosti,
jenž vede ke stylu, nezbytné
etape na ceste ke kráse? Nekolik príkladu vám to
ukáže.
Uvidíte palác, Grand Palais z roku lqOO, jenž skýtal prostranný železný sál, velice vhodný pro rozlicné
instalace a výstavy; vždyt obvykle jsou tu porádány
nejznamenitejší výstavy, od socharských až po automobilové a letecké. Tento velký 'sál mel další výhodu:
byl moderní co do úpravy a co do materiálu: železo
a sklo. U príležitosti Výstavy dekorativních umení
byl tu instalován rozsáhlý dekor ze staHu, jenž nevyhovuje žádnému programu.
Je tam nesmírné schodište, vedoucí k nepatrnému sálecku. Toho schodište
bylo použito k predstavením s osvetlovacím systémem,
pripojeným v poslední ,chvíli, a jehož vzhled rozhodne
nijak neprospívá dílu. Co však ríci o architekture tohoto sálu? Jakého systému moderní konstrukce je výrazem?
Na Esplanade des Invalides uvidíte budovy, jež
jsou - praví se - vystaveny ze železobetonu. Nic
by o tOm v techto masivních stavbách nesvedcilo. Což
loggie - ci horejší balkony o dvou poschodích potrebovaly, když bylo jednou užito tohoto materiálu
a vzhledem k tomu, jak nepatrne vycnívají, opory ctyr
velkých konsol? Zrejme ne. V prumyslu by nikdy nedošlo k podobnému plýtvání silou, plýtvání, jež vede
k poprení všeho, co železobeton dovede, a k nedostatku jakéhokoliv stylu, nebot opakuji: styl je rešení,
vyhovující pri minimálních výlohách minimální spotrebe materiálu.
Proc byly tyto stavby kryty kopulemi, když terasy by byly tak snadno proveditelné
s daným materiálem
a tak cenné pro zužitkování
místa?
Jinde vidíme pravý opak. Kdežto nekolik operných
bodu, nesoucích kryt, by bylo bývalo úsporou a vý~o~,o~, všec~ny tyto b,ody by~y pominuty. Místo uklidnUJlclho d0.1mu,ktereho vyzadovalo místo a úcel steny mely být pokryty malbami - došlo se zbytecným zavržením operných bodu ke vzhledu nádraží.
Prohlížíme-li nekteré galerie, vidíme, že byly zrímramorem.
zeny ze !železa, pokrytého nádherným
Jejic~ tvurci soudili, že budou uprímnými,
nezakryvse kovové spoje, upevnující jednotlivé desky zbavující však pilíre veškeré elegance. Nicméne m;amorové výplne nevyžadují techto spoju. Žádný obchodník
by nepripustil podobné rešení ve své výkladní skríni.
A proc všechny ty viditelné okapní roury? Což je nemohli umístit v pilírích, které jsou duté? Nebylo by to
vadné zarízení a zakrylo by ústroj, jenž postrádá
vznešenosti. Ukazovati nekteré ústroje budovy není
uprímné; je to neslušné.
Pavilony velkých obchodních domu jsou vesmes
velmi dtunyslne upraveny pro velkou návštevu obecenstva. Ale b?hatství hmotných prostredku, jimiž vládnou tyto fIrlny, spíše uškodilo jednote jejich del.
t
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šechny materiály, až po nejprepychovejší, zde došly
žití; v jednom z pavilonu, postaveném cele z železo~
tonu, byl vnitrek proveden ze staHu, takže neodpoídá v nicem, krome umístení východu, koncepci svého
vlastního vnejšku. Nalézáme uvnitr ohromné duté
sloupy, jež samozrejme nic nepodpírají, ježto železobetonový stan, kryjící celek, nemá ani jeden operný
bod. Kam se v tom všem podela architektura?
Rešení stánk1\ umístených na Pont Alexandre, dokazuje velice uprímné užití docasných prostredku, dreva a staHu. Jejich linie mohou být kritisovány; o tom
však zde nehodlám mluvit. Chtel jsem ukázat na
hlavní chybu a tou je nedostatek výraznosti a stylu,
plynoucí z vadného nebo mylného užití zvolených materiálu.
Vystavující francouzské provincie se cítily povinny
zachovat svuj místní ráz. Odtud naprostá nemodernost jejich vzhledu. Ceskoslovensko staví z železobetonu, ale Provence, Anjou a všechny os,tatní užívají
materiáll! kdysi bežných v kraji, zatím co dnes již
v kraji vubec neexistují. Francouzská vesnice má tytéž
vady. Nevidíme tam než vysoké a nákladné strechy,
a prece terasa je jedinou úspornou krytinou dneška.
Je levnejší postavit ctvercové poschodí, kryté terasou,
než tyto vysoké strechy poseté složitými vikýri, jichž
složité proniky nicí vnitrní použitelný prostor.
Podobne jako naše provincie ani naše kolonie se
necítily oprávneny být moderní; .na jejich území jsou
ice stavby vyhovující dnešním úcelum a materiálum,
ale jedná-li se o úcast na Výstave moderního dekorativního a prumyslového umení, nepošlou nám nic lepšího než ukázky svých nejstarších budov.
Nechci skoncit, aniž by;ch se zmínil ješte o nábytkovém zarízení; chci jen vyslovit politování nad tím, že
projektanti a výrobci nábytku neužívají
casteji zázracné moderní mechaniky; vždyf ebenisté osmnáctého
století užívali všech prostredku, které jim poskytovalamechanika jejich doby.
Všechny nedostatky, veškerá nejednotnost, na kterou jsem vás upozornil pri vetšine vystavených budov,
má, podle mého názoru, prícinu v oddelení Umení
od Vedy. Bylo by treba, aby inženÝr dovedl rozeznat
prvky krásy, jež obsahuje jeho dílo, a aby je dovedl
zduraznit. Bylo by treba, aby, jedná-li se o uskutecnení umeleckého díla, nevolaJ na pomoc dekoratéry,
kterí rychle znicí pod svými ornamenty krásné rysy
jeho práce. Bylo by treba zkrátka, k vytvorení velké
doby, aby ucenci byli umelci a aby umeki byli ucenci.

Chesterton

O

"Kamarádu Ctvrtkovi".
Chestertonuv »Kamarád Ctvrtek«,
kniha populární i u nás, byla zdramatisována a hraje se v londýnském Everyman Theatre. Redaktor »Observeru«
tázal se Chestertona na smysl nekterých cástí jeho knihy. Doufáme, že
odpoved autorova bude zajímati i u nás.

»Mohu dosti svobodne mluviti o hre nazvané »Kamarád
Ctvrtek«, která jak jsem slyšel, se bude hráti. Nebof, jak víte,
n"psa1a ji moje švagrová a pan Ralf Neale. Cetl jsem hru, a
myslím, že jest tam mnohem vÍCe z puvodního textu, než tomu
b};vá u Ldramatisovaných románu, ale autori dokázali uciniti
ji mnohem zajímavejší než jest má pošetilá kniha.
Co ID bylo podnetem k napsání té knihy? Víte, jest vždy
nesnadno pri umeleckém díle - mí'Jžete-li tak nazývati mou
chatrnou práci - rozlouciti myšlenku od obrazu. Ale myslím,
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že jedním z mých zámeru bylo obrátiti na ruby obvyklý postup
detektivní povídky. V obvyklé detektivce objeví detektiv, že ncjaký prívetivý clovek, který prispívá na všechny dobrocinné
úcely a má rád zvírata, zavraždil svou babicku nebo má tri ženy.
Myslil jsem si, že by to bylo zábavné, kdyby po stržení hrozebných masek: se odkryla dobrota. S tímto pouze fantastickým
názorem byl spojen další, že lze objeviti mnoho dobrého na
pravdenepodobných místech, a že my všichni, kterí spolu navzájem bojujeme, meli bychom všichni bojovati na pravé stranc.
Myslím, že jest to správné, stejne jako to, že neznáme pri
zápase všechno jeden o druhém; duše musí být osamelá, jinak
by se jí nedostávalo odvahy, ackoli pocit, který mi vnukl mou
morálku. jest možná rubem myšlení. Velmi zábavnou vcc rek!
o() tom
otec Knox. Rekl, že by se díval na tu knihu jako na
úplne pantheistickou, kázající, že jest dobro ve všem, kdyby
nepredvádela pravého anarchistu a pessimistu. Ale byl ochoten
vsaditi se, že prežije'-li ta. kniha sto let - což se nestane rekne se, že tam pravého a.narchistu uvedli pozdeji kneží.
Ale ackoli mi byly méne jasny mravní a teologické otázky
než nyní, byl jsem si zcela jist o tomto záveru: že to byl rozhodný protivník, a že jste mohli nalézti muže naprosto odvrá·
cevého od dobra.
Lidé se mne tázali, koho myslím Nedelí. Nu, myslím, celkem
že jej mužete pokládati za, zástupce prírody na rozdíl od Boha.
Ohromný, prudký, plný živosti, tancící na tiSÍCi nohách, zárící
jasem slunce, a na první pohled ponekud bezohledný k nám
a našim tužbám.
Bylo podotknuto. že na konci knihy jest jedna veta Nedelova;
»Mužete píti z tohoto ka1icha-«, která probudila zdání, že
Nedele jest Buh.
Ano. vím. To jest jediný vážný znak v mé knize. Tvár Nedele se mení. Strhnete masku Prírode a naleznete Boha. Ale
musíte si uvedomiti. že když jsem psal »Kamaráda Ctvrtka«,
hledal jsem svou cestu k víre. Kniha, abych užil nevhodného
paradoxu, jest jakýmsi »Ved nás, vlídné svetlo!«
Byl to ovšem protest proti pessimismu let devadesátých. A
ackoli jsem nevedel mnoho o Bohu, byl jsem ochoten zastávati
se Ho proti porote londýnských básníku, která ho prohlásila
vinným. Byla to zlá doba, kdy bylo nemoderní veriti v nevinnost, a my byli všichni podezírání, že uctíváme Wildea a
Vlhistlera a všechno pokroucené a nezvyklé. Domnívám se, že
to byla prirozená vzpoura. Charles Dickens má mnoho pohovek, ale jsou to! pohovky, v nichž jsou pera. Nevím nic o napodobitelích Dickensových, nebot zaplaf Pánbuh, napodobitelé
velkého muže jsou zapomenuti, ale musil je míti, a predstavuji
si, že byli hrozne vypasení. Ale reakce byla horší.
Krome toho, že pri psaní tohoto divadelního kusu pomáhala
moje švagrová, jest muj hlavní zájem na nem ten, že práve
nyní jsme zaplaveni vlnou pessimismu. A chcete-li bráti mou
výstrednost vážne. bude vás také zajímati srovnání pessimismu
mého anarchisty s pcssimismem dnešních .mladých lidí. Podle
mého názoru jest dnešní pessimismus mnohem vznešenejší.
Smutné duše devadesátých let ztratily nadeji, protože pily príliš mnoho absintu: naše mládež ztratila nadeji, protože prítel
zemrel s kulkou v hlave:«
Chestertol1ovi byla dána otázka, jak soudí o bolševické travestii své knihy.
»Nu,« pravil, »nemužete skutecne ríci, co z ní udelali, leda
že udelali výsmech detektivum. Ovšem, jsem docela ochoten
vysmáti se detektivum, ale to neznamená, že pochybuji o jejich obdivuhodnosti. Slovan jest podivný clovek: má mnoho
dobrých vlastností. ale nedovede žertovati o vecech, ve které
vcrí. Nechápe jiného duvodu k tomu, že byl strážník postaven
na hlavu. než že bv leda chtel nkázati pohrdání zákonem a porádkem. Vynechali asi morálku na konci knihy, protože ji pokládali za neupotrebitelnou.«
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Psychologie
Dr. Ant. Missriegler:

Z ordinace psychoanalytikovy.
(C u d n á k o k o ta.)

(P o zná m k are d a k c e. Uverejnujeme ješte jednu stat
z knihy Missrieglerovy »Aus der Sprechstube eines Psychoanalytikers«. Tato stat je pro psychoanalysu zajímavá a vÝznacná dvojím zpLlsobem: predne opet ukazuje, jakO' stat predešlá. na vznik nervové choroby následkein potlacení nejakého
pudu a jeho zatlacení do podvedomí, odkud zatlacený pud prece
ovládá celý organism a mstí se težkými prekážkami. Tento dej
je hlavním thematem psychoanalysy, která lící vždy tím zpusobem, že potlacený pud privede do svetla svedomí, címž mizí
obtíže. Zároven se zde ukazuje - a to je snad hlavní zisk,
který bude míti psychologická veda z psychoanalysy - jak telo
podléhá duši a jak mnohé choroby (v tomto prípade krvácení,
vyrážky, bolesti) nejsou puvodu organickéhO', nýbrž duševního.
Druhá vec, pro niž je tato stat významná pro toho, kdo chce
pochopiti psychoanalysu, je rozdíl mezi starou a novou školou
psychoanalytickou. Nepochybujeme, že veda dá za pravdu nové
škole. Freud sám a jeho pravoverní žáci verili v podstate jen
na pud pohlavní a domnívali se, že težké choroby nervové mohou vzniknouti jen potlacením pudu pohlavního. Je vynikající
zásluhou zejména Stekelovou, že ukázal na jednostrannost tohot'.::
pojetí a dokázal. že je ješte rada jiných pudu, jež je nebezpecno potlacovati. Vzal tím (spolecne s Adlerem) Freudove nauce
její sensacní ráz, podle nehož vše, snad i vune povidel, bylo
vykládáno sexuálne. Stekel ukázal na mnoha prípadech ze své
prakse, jak se mstí na cloveku, potlacuje-li svuj pud morální.
Tato stat z Missrieglerovy knihy ukazuje práve jeden takový
prípad, kdy nervová choroba vzniká zatlacením vrozeného pudu
morálního.)
Kdysi docházela po delší dobu do mé ordinace velmi elegantní
dáma. stižená organickou chorobou; nemoc povolání - tak sama
ji jednou nazvala. Dokonalá krása tela a okouzlující ducha.
plnost cinily z alí skutecne bytost stvorenou k tomu, aby pletla
mužum hlavy. A 'Ona také nikterak netajila, že je to jejím
vlastním zamestnáním.
Když jsme jednoho dne - bylo to již po delší známosti zase hovorili o jejím povolání, prohodila pojednou s koketním
úsmevem: »Neprekvapuje vás to, pane doktore. že žena muže
bez uzardení o tom mluvit? Ale já se mohu nanejvýš ješte zardít nad tím, že se už vLlbec nedO'vedu cervenat. A prece jsem
dríve, po celá léta velmi težce snášela, že se rdím pri každé,
príležitosti. Nemohla jsem jít ani do divadla, ani do spolecnosti, ani do obchodu a na ulici. Tehdy byla jsem ješte dcera
z velmi dobré, pocestné a zámožné rodiny. Otec byl ješte na
živu a když zemrel, zanechal mé matce i mne krásný statek
a znacné jmení. Nebyla to tedy rozhodne nouze, jež mne pohnula k tomuhle životu, nýbrž neukojitelná touha se vyžít, tešit
se neomezené svobode a zotrocit všechny muže. Jakmile se
mými otroky stanou, pozbývají ovšem pro mne ceny. Proto,
mám-li se priznat, jsem vám tak dlouho verná - jinak strídám
i své lékare každý týden - ale vás jsem si nemohla podmanit.
Víte sám nejlépe, jak jsem se o vás ucházela. Když tehdy
vzkázala jsem pro vás v hodinách ordinace - pro predstíranou
neuralgii. když podruhé odtrhla jsem vás od stolu a potretí
nechala zburcovat uprostred noci - a vy jste nikdy nepribehl
hned, ale až po ošetrení svých skutecne nemocných, videla jsem,
že musí dojíti k boji. A pak, sedíc pred vámi v nedbalkách a
pozorujíc, jak moje výcitky se odrážejí 'Odvašeho klidne úsmevného, mlcelivého naslouchání - stala jsem se sama vaší otrokyní. Nechci vám však skládat neužitecné, elegické vyznání
lásky, chci mluvit o svém zardívání. Tedy teukrát pocalo to
tak, že rdela jsem se nejprve ve spolecnosti, když byl mi predstaven mladý muž. To by konecne nebylo príliš nápadné. Potom
však mne rumenec zachvacoval i na ulici pri spatrení mladých
mužu il pozdeji už ani stárí nerozhodovalo, ba i pred devcaty
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a ženami jsem tonub v rozpacích. Konecne nemohla jsem už
s nikým promluvit jediného slova, aniž by se mi krev vhrnula
do tvárí.
pouhá myšlenka, že by se na mne nekdo mohl zahledet, mi býva.1atrapná. Zvláštní pocit - nemohu nalézt jiného
slova než slovo s t u d v nejužším smyslu - sevrel mi pri tom
hrdlo a žaludek, polo rozkoší, polo tísnive a já bývala nad tím
hluboce zahanbena. Toto utrpení mne trhalo telesne i duševne,
a jsem štastna, že už jsem z toho venku.«
»Jakým zpusobem jste se z tuho dostala? Zajímalo by
mne to.«
»Verím ráda, abyste mohl pak slaviti triumfy u druhých,
doktore.«
»Zardívání a strach pred ním je skutecne nesnadno vylécit.«
»Chci vám tedy podat dukaz 5vé lásky a vyzradím vám to.
Když jako žabkil/ zbožnovala jsem nedosažitelný ideál, propadla
jsem jakési náhražce v telesné lásce, v jaké tak mnoho devcat
v oné dobe nacházi útociste. A pri tom jsem pozorovala, že prožívám urcité fantasie. Sledovala jsem ten stav pozorneji a konstatovala, že žiji vlastne celý den v takových fantasiích, že
sním pri denním svetle casto prekrásné, podivuhodné sny, jež
by mi mnohý básník mohl závidet. Celé pohádky a romány odehrávaly se pred mými zraky. Postrádaly naprosto erotiky alespon s pocátku - ale videla jsem, že se poutají k osobám,
pred nimiž jsem se cervenala a znenáhla se mi ujasnovalo, že
se vlastne rdím nad svými myšlenkami. - Co v pozdejších
'Olsudechmne nutilo tyto fantasie skutecne prožívat, sem nepatrí. Stací, že zahájila jsem divou honbu za láskou. Videl jste
sám, že mne stále obklopuje celý sbor ctitelu. A tak odvykla
jsem rumenci.«
»Jste štastná a spokojená?«
»Budu uprímná, milý doktore. Nebyla jsem ješte nikdy dO'konale spokojena. Nepoznala jsem nikdy štestí a nenalezla jsem
dosud rozkoše v nárucí ani jediného muže.«
»Proto tedy vecne hledáte toho jediného?«
»Ovšem. A pr~ tom mi ješte cosi velmi vadí. Trpívám casto
krvácením.«
Navštevovala mne pak opetne, nemohla se ode mne odloucit;
mluvila vždy otevrene a mel jsem príležitost j i pozorovat v jejím spolecenském živote, na letním byte. A tehdy zjistil jsem
poprvé s podivením, že tato dáma, podivuhodne inscenující své
úspechy, nikdy nepožívala plodu svých vítezství. Vždy, v posledním okamžiku, dovedla vynalézt nejakou prekážku. Domníval-Ii se muž, že je již u cíle svých tužeb, byl náhle odražen
- a proto se nemohli muži vymanit z vlivu této fascinující ženy.
Ona pouze flirtovala. Flirtovala do kraj nosti, povolila muži
V5tup až do své ložnice - ale dále nic.
Prišel jsem k dvema uzáverum; bud je tak rafinovaná, že
úmyslne udržuje muže v tomto neukojeném napetí, nebo její
nervové obtíže jsou prece zavineny neukojitelnou sexualitou.
"ebot ona žije vlastne jen zevne životem svetacky, ve skutecnosti však je její život skoro klášterní. Mluvil jsem s ní o tom.
Priznala v slzách, že nehromadí tyto prekážky úmyslne. Je
sama plna touhy, ale vždy objeví se neco, co tomu zabrání. Ai
již obycejná nevolnost, nebo nastane krvácení.
Jednou byla mocí vzata príliš vydráždeným mužem, jenž nedbal jejích výmluva námitek. Následovala mnoho dní' trvající
nechut k jídlu a strašná povšechná znechucenost. Ne, její obtíže
nejsou rafinovaností, nejsou ani potlacovanou sexualitou, nebot
jejím ukojením jsou ješte stupnovány a byly nejsilnejší práve
v onech letech, kdy vyhledávala nejvíce uspokojení.
Tato dáma velkého sveta, mající vše, co že\1a si muže prát,
bohatství, krásu, neodvislost, umlcující svojí neodolatelnou roztomilostí i morální rozhorcenost filistru, žena disponující oddanou pomocí sta ctitelu, kterí láskou k ní pozbyli vlastní vule,
žena, jež nedala se rušit bežnou morálkou, ani výcitkami
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orní, žena - podle bežného výrazu - dokonale se vyžíva• tato žena byla opravdu nervove chorá. N ebot její casté
cení nebylo, jak jsem zjistil, organické. Jak to však sour s obvyklým názorem, hledajícím
v hysterických
nevoltech jen neukojenou
sexualitu?
Co mohlo tuto ženu, tak
{cf, tlumit a potlacovat?
2ádala mne konecne o analysu, aby se zbavila všech obtíží,
eré jí bránily v plném požitku života. A zde zažil jsem nejtšr prekvapení. Analysa rychle pokracovala, ale vždy, jakmile
e zavedli jeden z tech pmstredku,
po jejichž použití navá pravidelne zlepšení - ukázalo se naopak znacné zhoršení.
když jsme poznali, že nechce být zdravá, aby se nemusela
oucit se svým lékarem, jemuž také nepreje druhé vítezství
d sebou, když objevili jsme její resistenci - i pak bývala
ce úplne obrácená. Co za tím vezelo?
Nejprve zcela povšechne - zde byla analytick'.á práce velmi
rzelná a pomalá - odhalila obraz svého vnitrního charakteru,
tak protikladného této života chtivé, lásky lacné amorální koItote. Nejdríve se ukázala hluboká, nedoznaná zbožnost, která
vidí v každé mimomanželské lásce težký hrích, pak silná, uvedomelá vule, pokorne se oddati muži, místo možného triumfoání nad ním, potom silná tendence odvrhnout
vše, co jí na
penezích a majetku náleží tendence, jež rovnež byla ve
velkém odporu s jejím jednáním; nade vším však vládla mocná,
nicící síla - nenávist! Nehledala a nedávala lásku, dávala nenávist. Nehledala a nenacházela požitek, nýbrž pokání. Jejím
tajným cílem nebyla smyslnost a vyžití, ale askese a smrt.
Její choroba byla ochranou pred hríchem, byla pokáním a
trestem. Nebyly v ní smyslnost, nemorálnost a urcitá zlocinnost,
nýbrž docela protikladné, pudové síly, jaké podminuje u vetšiny
Iidr pestené a uvedomelé »morální já«: protipohlavní
instinkty,
abych použil Jamesova výrazu. Ona nebyla, jako tolik jejich
spolecnic, nevestkou v rouše jeptišky, byla jeptiškou v dekoltáži; nebyla vlkem v beráncí ktlži, ale nevinným jehnetem ve
vlcrm kožichu.
Hodné, v prísné ctnosti vychované devce, choré nepremožitelnou smyslností, pocestná žena, trpící nedoznanou,
nedovolenou láskou. tajný zlocinec, bojující s pokušením - tot jsou
typy, jaké známe již dávno, nebot tvorí vetšinu našich »nervove
chorých«. Objeviti tyto potlacované
pudy - jež bývají skoro
výlucne v nejaké souvislosti se sexualitou
-- v tom vlastne
spocívá práce analytického pátrání. Kdo se však pri podobné
analyse nespokojuje jen jednostranným
pozorováním, objeví, že
i jiné podvedomé síly mohou spolupusobit, že ne pouze - rekneme morální a života lacné - pudy mohou být potlacovány,
nýbrž i jejich opak, vyšší morální, asketická hnutí.
Proc by tomu také tak nemelo být? Proc by jen první mely
být podvedomé, druhé však nikoliv? Proc prvá skupina je casteji
potlacována než druhá, je lehce vysvetlitelno.
Poukázal jsem v jedné vedecké práci k tomu, že urcité pudy,
jmenuji je jednoduše, abych zamezil nedorozumení
positivními pudy jako: pud sebezachování, pud jídla, vule a touha
po moci atd., se radí kolem pudu pohlavního jako svého hlavního zástupce. Že se jím nechávají i redukovati, podobne jako
chemické síly, svetlo a magnetismus
elektrikou, a že se druhá,
negativní skupina pudu kristalisuje
kol pudu smrti. Pud pohlavní a askese, láska a nenávist, tvorivost a nicení - tO' je
vyjádrením techto dvou pólu. Míním tak ve vztahu k modernímu nazírání fysiku na protiklady a souhlasnosti;
síla pritahovad ., odpuzovací se strídá v celém vesmíru, svete i v nepatrných "tomech.
Freud uznává jen sexuální pud za skutecne prvotní. Ale Stekel
podal z~amenitou kritiku této theorie a dokázal, že i jiné pudy
jsou stejne cinné a sice pudy morál11lí nebo' jiné pudy, které
brzdí • .Id pohlavní. Freud se svým mínením o všemocnosti
a nad,láde pudu ponlavního zaplétá do neroz1uštitelných
ne-
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snází. Musíme se i na jiné pudy dívati jako na rovnocenné svou
silou a významem pudu pohlavnímu.
Morální protipudy jsou
tak puvodní, jako pud sexuelní. Kdo táže se po puvodu techto
pudu, táže se po puvodu celého bytí. Nebot to, co nazýváme
pudy, to jsou formy, jimiž se projevuje
ona prapuvodní
síla,
jež udržuje
život v chodu; jsou »vecí pro sebe«, životním
elánem, energií, jako »síla« podle fysiku.
Tak nás ucí, nejsme-li slepými a predpojatými,
pozorování a
zkušenosti podobné predcházejícím,
ucineným s cudnou kokotou,
Tak ucí nás rtlzné analysy a prípady jako na príklad nedávno
Stekel ve shromáždení
lékaru predvedl:
dáma stižená znetvorující vyrážkou, vždy, kdykoliv chce vyjíti za milostným dobrodružstvím.
Knihy Stekelovy j sou vubec plny takových pozorování pouze z praxe zaznamenaných,
aniž by ucenec je byl
zvlášte shledával.
Teprve když jsem toto pochopil, našel jsem klíc k duševnímu
životu své pacientky, a pak také pominuly její obtíže. A což
je dost zvláštní, i její »nemoc z povolání« byla vyléceha, ac
jsem ihned na pocátku analysy se prestal touto chorobou zabývati. Nebyl bych také ani mohl ji léciti tak odborne jako specialisté, v jejichž ošetrování se pacientka dríve nacházela.
Víte, proc moje nemoc ted zmizela?« tázala se mne, když
jednou jsme o tom mluvili. »Nepotrebuji
jí více. Byla mým
pokáním, jež jsem si sama uložila, byla jakousi brzdou mého
vÝstredního života - a prostredkem,
jímž jsem tišila svoji nenávist k mužum ... «
Po Ioce setkal jsem se s ní opet. Stále stejne krásná, jiskrící
veselostí, ale v prostém, treba velmi elegantním šate. Krácela po
boku muže; pozdravila
mne vesele a predstavila
mi svého
manžela: »Hled, to je doktor, který velmi horkými pilulkami
vylécil muj žaludecní neduh.«

Doba
Maxim

a lidé

Gorkij:

Knihy.
Za 'V'šechno lidské dobro, které jest ve mne, vdecím
knihám, a již dlouho bylo mým presvedcením, že umení je šlechetnejší než lidé. Miluji knihy: pohlížím na
každou knihu jako na zázrak a na básníka jaka na divotvorce. Nemohu mluviti o knihách bez nejhlubšího
pohnutí, bez nadšení. Snad jest ta 'smešné, ale jest
tomu tak. Mnozí snad reknou,' že jest ta nadšení divacha. At si reknou, ale já jsem - nevylécitelný.
Vezmu-li do rukQu novou knihu, vec vyrobenou
v tiskárne prací maléha hrdiny, sazec'e, a strojem vyrobeným jiným malým hrdinou, cítím, že dO' mého života vstupuje neca živéha, mluvícího, zázracnéha. Jest
to jiné svaté písmo 'Od cloveka a cloveku, 'O tvaru,
nad nehož nemá svet nic jemnejšího, nic záhadnejšího
:J. nic
hodnejšího mé lásky, o tvaru, jehož práce a
duch vytvorily všechno, co jest velkého a krásného na
zemi. Kniha mne privádí da živata, a treba by mi byl
sebe známejší, poví mi kniha 'Vidy neca, CQjsem dasud nevedel, co jsem na cloveku nezpazQroval. Nekdy
obsahuje 'Celá kniha jen jednu novou vec, ale práve ta
mne svádí v tajemnou blízkost s clovekem, ukazuje
mi jeho jiný úsmev nebo posunek. Velkalepost hvezdného sveta nade mnou, harmonický mechanismus vesmíru, tak presvedcive popsaný astronomy, mne nechává chladným a nepohnutým. Mne nepripadá v~smír
vubec tak nádherný, jakým jej ucinili astronomavé;
pro mne jest více nesmyslného zmatku než božského
souladu v roz,ení a umírání -svetu.
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Hl;, nek?e v hloubi mlécné dráhy vyhaslo slunce,
a c~ly system planet zapadl do temnot. Nepocituji lítosti. Ale smrt toho velkého fantastika Kamila Flammariona mne zrejme zarmucu je.
C9k.?li pol~lád~e vza krásné, vše bylo vynalezeno a
p~vedeno nam c1ovekem. Naneštestí
vynalézá také
nekdy u~rpen}, zostruje a. sesiluje je, jako tomu bylo
~l Dostojev.skeho, Baudelalra, Leopardiho a jiných. Ale
1
~om ~~dín: snahu, zkrášliti a zjemniti to, co jest
'V' - lsem
zlvote trapneho a odpuzujícího .
.. Není, v~rásy neprátelské prírode kolem nás: clovek
JI výtvan ze svého ducha. Fin vkládá krásu do svých
~?c~lu a lesu, do své žlutavé žuly rídce porostlé lis:~r.l1ke~. Ara? sám .sebe presvedcuje, že jest poušt
p:lje';lna.
Krasa vzmkái z lidské touhy videti ji. Clovek jest ohromen ne hrmotnou beztvárností
horské
krajiny, ale krásou, kterou v ni lidská predsta~ivost
vložila.
)es!, podivuhodné, jak lehce a štedre naplnuje clovek ~r.I.I~odul;r~sou; tím, odiv~hodnejší od té doby, kdy
zeme jlZ nem jen utulnym mlstem k životu. Jest treba
P?u~e pripomenouti zemetresení a uragany, snehové
v~mce a povodne, s.ucha a mrazy, škodlivý hmyz a
mikroby, a r1?-noh? jiných vecí, které by cinily život
d05e~a nesnesltelnym, kdyby byl clovek méne hrdinn)'
nez jest.
Lidský život jest úplne a nevycerpatelne tragický
ale clovek pretvárí nescetné životní tragedie v ume~
I~cká ~íla. N~,d?vedu ~i preds~aviti nic zázracnejšího,
v;,ce prek:'apUjlClho nez tato premena. A proto nalézam v knize veršLt od Puškina nebo Heinea, ve svazku
Flauberta. nebo Balzaca více krásy a moudrosti než
v chladném svitu hvezd, v mechanickém pohybu oceánu, V' šumení lesa a v tichu pouští. Borodin nám výmluvne popsal v jedné ze svých hudebních skladeb
ticho poušte. Aurora Borealis?
Jekteré Whistlerovy
obrazy nemají menší cenu než severní záre. Tohn Ruskin mel pravdu. když rekL že anglické západy slunce
se staly barvite;šími od dob Turnerových .. Naše oblo~,a by byla hezcí, kdyby byly hvezdy vetší, rozmanitejslch barev a blíže nás. A skutecne se takovými stalv
od dob, kdy nám o nich hvezdári vypravují.
Muj svet je svetem malých SpartakLI ci. Hamletu
svetem Othella a Romea, Otce Goriota, Pana Dom~
byho, Karamazových, Davida
Copperfidda, Manon
Les~aut, Madame Bovary, Anny Kareniny,
svetem
malych Don Quixotu a Don Juanu. Z techto malých
~sob - z nás - tvorí básníci velké postavy a dávají
JIm nesmrtelnost.
Žiji ve svete, kde nikdo nemuze pochopiti nic
z toho, co se týká cloveka necte-li zázracny' ch knih
k, tere' o nem vytvárejí ucenci
, a umelci. Flaubertovo ,
»Prosté srdce« mi pro mne ,cenu evangelia, a kricel
bych radostí, ctu-li nejbláznivejší
povídky Poeovy
nebo Hoffmannovy, pekelné básne Baudelaireovy dábelsky pronikavé povídky Knut Hamsunovy, n~šeho
nejvetšího epického soisovatele, jehož »Nová zeme«
mne ohromu;e stejne jako I1iada. Ctu-li epopej »Jana
Kryštofa«, vím, že jest to jedna z knih, na kterou bu~ou ,moji v.uuci pohlížeti s uctivým obdivem pod dusevm a dO.1movou proroc1<ou sílou nad neochvejnou
láskou k lidem.
'
Ovšem, 'V'ím, že se tato láska pokládá dnes za staromodní. Ale co mohu delati, když tu stále jest, když
nezanikne: a když stále žijeme v jejích starostech a
radostech? Myslím dokonce že se ta láska stává stále
<

nos t
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pevnejší, moudrejší a upotrebitelnejší,
a trebaže se
projevuje ponekud suše a obchodnicky ve svých krajních projevech, neztrácí svou vnitrní a vecnou nerozumovost. Lidská duše jest tím nejnerozumnejším zjevem ve fantastickém živote na svete.
Jsem clov'ekem zeme, a mimo její lidi si nepreji niceho poznati. Knihy mne privádejí do prátelského a
velkodušného styku s nimi, vnukají mi úctu pred nimi,
a stále prohlubují mLlj zájem o cloveka, pána ?:eme,
tvLtrce všeho, co jest na ní pekného a velikého.
Art1/r

Winterfeld:

Pešky kolem sveta.
Muž toho kuriosního a bohatého
života, jenž je vyznacen titulem, vypráví v berlínském »Querschnittu«
neco ze svých osudu.
Zemepis byl pro mne vždy nejzajímavejším predmetem. Již
j<.ko školák vysedával jsem celé hodiny nad atlasem a prstem
zcestovával celý svet.
Co ctrnáctiletému chlapci byl mi Hamburk již príliš tesný,
ale nemel jsem dosud potrebného veku k zarazení do oddelení
plavcíku válecného lodstva - což byl muj smelý sen. Prosil
jsem tak dlouho matku, až svolila, abych se stal plavcíkem
a kucharem zároven r..a malém dvojstežníku »Maria-Louisa«.
Konecne tedy byla moje prání splnena. Z úzkých hamburských
ulic jsem se vytáhl do širého sveta, kde bylo jen more, daleké,
nekonecné, voda, nebe, solené maso, knedlíky a nevyhnutelný
výprask. Avšak za to všecko v prebohaté míre.
Brzy mi však ani tohle nestacilo. Chtel jsem videt více, poznávati zeme a lidi a tak, když jsem sbehl s více ruzných lodí,
objevil jsem se jednoho krásného dne opet v Hamburku.
Dlouho jsem td zde zase nevydržel, a sotva mi minul šestnáctý rok, opustil jsem Hamburk a vydal se pešky do Francie.
Zvláštní náhodou práve tam, odkud pozdeji pocala má veliká
cesta. Dorazil jsem tam bez penez - mé skrovné zásoby se
cestou zcela vycerpaly. Co ted? Hlad je velmi nepríjemná vec!
Nosil jsem tedy zavazadla, pomáhal sklepníkum staveti na
terasách židle a stoly, otvíral jsem dvírka automobilu a tento
výdelek jakž takž stacil na nejnutnejší životní potreby. Nocního útulku mi poskytovaly lavicky v Bois de Boulogne'.
Seznámil jsem se tam s mladým Nemcem z Dráždan. Uzavreli jsme ihned prátelství a sdíleli spolu radosti i strasti. Jednoho dne jsme náhodou zaslechli, že francot1Zský sportovní
klub hledá mladé muže, kterí by se chteli vydati pcšky na cestu kolem sveta. Byl to osud predem mi urcený. Hlásili jsme
se oba, podrobili se lékarské prohlídce a v krátkém case se nám
dostalo radostné zprávy, že jsme ješte s nekolika málo jinými
vybráni, abychom cestu nastoupili.
1. ledna 1900, ve dvanáct hodin v noci dostavili jsme se
v plné cestovní výzbroji pred redakci casopisu »Le Matin« a
obklopeni tisíci zvedavcu, vyrazili jsme. Nastoupil jsem cestu
s pevným predsevzetím dokonciti ji za každou cenu a byl bych
svuj úmysl jiste s pomocí boží provedl, kdyby svetová válka
v r. 1Q14 nebyla tomu zabránila. Každý z nás dostal 5000 dopisnic s našimi fotografiemi a c1iché k zhotovení dalších. Dopisnice šly rychle na odbyt, dávali jsme stále tisknouti nové;
jejich prodej byl také prozatím Jediným zdrojem našich príjmu.
Pozdeji konal jsem verejné prednášky o podrobnostech naší
cesty. Úcelem jejím - byla rozvržena na dobu patnácti let bylo každomesícní zasílání cestovních dojml!, zpráv a fotografických snímku.
Tak zvané malé zavazadlo (pozdeji pro tropy jsem si opatril
zavazadla velká) sestávalo z torby následujícího obsahu: dvou
plátených obleku, dvou garnitur spodního prádla, deseti páru
rucne pletených vlnených puncoch, ctyr páru nátelníkLl, jednoho
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reservních bot, malého stanu s tycemi, jednoho páru sanností se ženami? Používútc také železnice? (Yontrolní knížka
potvrzuje, že ani jedenkrát, V horách severní Ameriky jsem se
nádobí k varení,
jednou zrítil s výše 4 metri'1 a vymknul jsem si levou nohu.
tografického apa.átu gX 12, prírucní lékárnicky, Zeissova biNepripustil jsem však ani tehdy, aby mne nesU a skákal jsem
u, trí svazki'\ patron, revolveru, winchestrovky, pohlednic a
o jedné noze 9 km k nejbližší vesnici. Ani vytahovadla jsem
ých malickostí. Celková váha 36 kg. Yelká zavazadla pro
nikdy v žádném hotelu nepoužil).
tu tropy byla pozdeji v Africe nesena velbloudy, jelikož jsem
1 casto nucen pripojiti se ke karavanám.
Mnohdy byly otázky proste nemožné. Napríklad
zda také
Pro kontrolu, byl jsem opatren kontroÍní knížkou, kde byly
jím a piji, jsem-li na pochodu dnem i noci, jak to zarídím,
je cesty a zastávky úrednc potvrzovány. Zde byla pod bežmusím-li pres more, proc nejedu nekdy alespon kus drahou,
m císlem (v celku jsem se podrobil 36.647 kontrolám) zapikdyž by se to prece nikdo nedozvedel, a byl.li jsem již také
rina data mého príchodu, místo, kde jsem se predstavil, doba
na severní tocne. Nebo: proc nebehám bos. Jedno devce v Sierrabytu, den odchodu, smer další cesty, pocet kilometru k nejNevada (jižní Španelsko; je tam mnoho »prírodních« lidí a
ližší zastávce, podpisy a razítka starostu, policejních prefektu,
velká vetšina analfabeti'1) se mne tázala, když jsme spolu poonsulátu, prednostu úradu atd. Všude, v meste, vesnici, v nejzorovali východ mesíce ze hrebenu hor, zavedla-li mne cesta
enších osadách i kde nebylo vubec žádných úradu a predi tam. kde za horami mesíc vychází, jak je ve skutecnosti vctavenstva, opatril jsem si potvrzení o zastávce - i když mi
liký a je-li tam k nemu dále než do Madridu! Zní to neuveJe musel vystaviti ncjaký nejstarší
usedlík. Po ctyrech mesíritelne - ale je to pravda.
cfch se muj spolecník vzdal dalšího cestování - já bežel vesele
Milionkrát jsem byl tázán a vždy jsem totéž s nejlíbeznejší
dál. Bylo to vhk den ode dne svízelnejší a odvaha mne oputvárí odpovídal. Byli i velmi neduvcriví zvedavci, kterí mne
tila vÍCenež jednou. Ale vždy jsem se znovu energicky vzchovyslýchali a zkoušeli velmi zevrubne, nechtejíce uveriti, že
pil. a šlo to zase. Není mi možno vypisovati všecky príhody.
chodím opravdu jen pešky. Moje overené doklady byly vždy
zažitky a zajímavosti, jež mne potkaly. Spokojím se nekolika
nejlepším presvedcovacím argumentem. Mnozí chápali a ocemálo poznámkami. Již v zacátku cesty pocaly prvé nesnáze: tu
ilovali mojí cestu a práci a mnoho z nich by se bylo nejradeji
byl to prechod hranic, opatrení pruvodního listu, mnohé velmi
vydalo do sveta se mnou. Ale naopak zase jsem se setkával
zajímavé zkušenosti s úrady, povšechné svízele životní, ri'1z- s lidmi nejevícími nejmenšího zájmu a považujícími celý podnik
nost prijetí v cizích zemích, stálý boj, který jsem více než
za detskou hru. Casto jsem byl tázán, jak mnoho bot spatrese dravou zverí a lidmi vedl s podnebím, nedostatkem i prebuji. Nebylo to tak zlé. Nosil jsem jen vysoké, až ke koleni'1m
bytkem vody a jinými prekážkami. Boj, který jsem bojoval
sahající šnerovací boty s nízkým podpatkem;
vydržely pre!sám se sebou, se svým telem, energií, ideály, svým vlastním
merne vždy ctyri mesíce. V Americe jsem nikdy boty nekujá, ruznými lidmi a »nelidmi«, s nimiž jsem se setkával (tu
poval. Velké továrny obuvi mi je dodávaly zdarma; hotovily je
bych s chutí zvolal s Bedrichem Velikým: »cÍm dttkladncji
pro mne zvlášt a vyžadovaly jen, abych po trech mesících opopoznávám lidi, tím radeji mám psy«). Krátce a dobre,
trebované boty zaslal zpet. Poslaly mi nové a starými si delaly
k vypsání toho všeho nestacila by ani kniha. Prvá ctyri leta
reklamu.
vegetariánské spolky žádaly ode mne udání životosvé cesty vedl jsem život vegetariána. Nepil jsem alkohol, nesprávy za úcelem propagacním.
jedl žádného masa a zdržel jsem se do svého dvacátého ctvrtého
Chci ješte uvésti totO': velmi casto byla mi kladena atázka,
roku veškerého pohlavního styku. Živil jsem se zeleninou, ovoproc mám v úmyslu probehnouti 135.000 kilometri'1, když objem
cem, mandlemi a orechy, vej ci, mlékem, cokoládou a ovocem
zeme merí pouhých 42.000 kilometru. Moje cesta však nebyla
sušeným. Vážne nemocen jsem nebyl nikdy. V Africe jsem
pouze cestou kolem sveta, nýbrž cestou svetem. Necestoval
onemocnel v Tunisu, ctyri kilometry od Sfaxu, slunecním úžejsem v prímé linii, ale navštívil jsem každé mesto, každou
hem a byl jsem dopraven (dle údaji'\ kontrolní knížky) do franprovincii. To vyžadovalo cestování krížem krážem - a odtud
CGuzskéhovojenského lazaretu ve Sfaxu. Pobyl jsem tam od
ono císlo 135.000.
19. srpna 1908 do 1. zárí téhož roku. Pozdeji jsem prodelal
Techto 135.000 kilometru melo být absolvováno v 15 letech
slabou malarii a jednou mne na ceste z Guadalajara do Matarovná se 24 kilometrum 650 metrum denne. Pozdeji byla
morosu v Mexiku (cesta pampou trvala 40 dní) prepadli banditi.
cesta prodloužena o dva roky - tedy na sedmnáct let.
Uloupili mi všechna zavazadla a ctyri mezky a zranili mne
Od 1. ledna 1900, dvanácti hodin v noci, až do 3. brezna
nekoíika výstrely na zádech a pravé ruce. Dva dny pozdeji jsem
1915
dvanácti hodin deseti minut v poledne, urazil jsem, po
dostihl Matamorosu - byl nejvyšší cas. Dále bych tehdy již
sectení
všech etap v kontrolní knížce c. 14, celkem 119.915 kilonedošel. Zde byly pro mne usporádány sbírky, jejichž výtežek
mi umožnil opatrení nových zavazadel a mezki'1. Neustálá chi'1ze metru, 373 metry. Vypuknutí války zabránilo dalšímu cestování
k jehož dokoncení nebylo mi zapotrebí již více, než pouhých
mi byla obtížnou pouze prvých trech letech - než se jí celé
dvaceti mesícu.
telo prizpusobilo. Behem celé dlouhé cesty mi stálý pochod
Evropu, Afriku a Ameriku jsem zcestoval dokonale. U Asie
zpusobil casto težké chvilky, ale prekonal jsem je vždycky. Co
mi.
chybí cást Japonska a Cíny. V Australii prošel jsem jen kus
epravdu rvalo nervy, bylo toto: u každého obecního a mestského
pobreží. O jednotlivých zemích, mestech a místech, a všem zapredstavenstva, u každého konsulátu, na každém úrade v kažžitém a pozorovaném bych mohl vypráveti neuveritelne mnoho.
dém hotelu, v redakcích, od sklepníki't, pokojských, policistu,
Zaznamenati jen malou cást toho by bylo ohromným dílem.
skoro od každého, kdo si koupil dopisnici s mou fotografií (a
Všechny ty nescetné události, príhody, podivuhodnost stvoprodal jsem jich miliony) byly mi kladeny tytéž otázky, denn~,
rení sveta, povznášející pocit naprosté svobody - bez zármutku
v každou hodinu ba minutu: odkud pricházíte, kam jdete, jak
a starostí, být každým ~ážen a obdivován, každý den i hodinu
se dlouho zdržíte, jak dlouho jste na ceste a jak dlouho budete
videt
neco nového, volný jako pták, létat krásným božím svejtšte cestovat? Byl jste nemocen? Jak je vám, co jíte, pijete,
tem - jak to bylo velkolepé! Kolik je lidí, kterí si dovedou
jak sníte? Máte príbuzné - jak dlouho jste je nevidel? Co
predstaviti, jak mnoho krásy dává nekonecná poušt, širé stepi,
tomu r'kají: otec, matka, bratri, sestry? Kolik kilometru uratmavé pralesy, rozlehlá morská, pobreží - ba nekdy kus pouhé
zíte de: ne? Máte kurí oka? Bolejí vás nohy? Kde je nejkrássilnice.
Jak málo je lidí, majících štestí mnoho, opravdu mnoho
neji, J..,-Ienejtepleji, kde vás nejlépe prijali, kde je nejlepší
uvidet, a jak mnoho tech, kdož nemají o svete, v nemž žij í,
víno a nejkrásnejší ženy. Byl jste již prepaden? Kolik lvi'! a
nejmenšího ponetí.
tygrll ,te zastrelil? (Ani jediného.) Získal jste mnoho zkušeu, dvou vlnených brišních pásu, garnitury
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Jen málokdo rozumí a pochopí reci kvetin, stromu, ptáku,
zvírat a všecky hlasy volné prírody.
Moje cesta a práce mi V nejmenším neuškodily; jsem zdráv,
sveží a cilý a rád bych - pres svou prekrocenou dvaactyricítku
- podnikl podobnou cestu znovu.

Povolání

a záliby.

Fotografie co povolání.
Uprastred pavyku a vrískarvéha lamazu detských píštal, frkacek, trubek, vyzvánení cirkusavéhO' zvance a
rámusícíha archestrianu kalO'tO'ce, mezi jarmarecními
caudami, strakate pamalavanými plátny mezi strelnicemi, panaptlky a I1lusí Buffarini, tam stává také bauda z apršaléha plátna s firmau zkraucenéha písma a
prehraznými
cirkusáckými arnamenty s nápisem:
Ir~e

obdržíte

F

SVQUO'

za 5 minut.
tpodobenku
og ra f

II
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A v prastare ubvarené ctyrmi stenami umalausanéha
plátna muž do cerna O'pálený, jak prísluší jarmarecníkum, macká balanek u skríne s harmanikavitým mechem, st.ojící na trech nematarných raz tažených nO'hách. Tat také fatagrafický pristroj, tatO' bachratá, nefar,emná, skrín s abjektivem padabným malému kananu. A sem, dO' zarného pale abjekti'vu, pred stenu
z cernéhO' hadru, predstupuj,í venkavské halky s velkýma cet:venýma rukama, chichatající se, áby v akamžiku, když fatagraf pokyne ke klidu, strnuly v hrazné drevené vyjevenasti.
Sem vstupují venkavští cha'Sníci a vajáci matající se a neobratní tremau, nevedoucí
kam s rukama a kam s nO'hama, vážni a upjatí, nebat
hadlají se dát vyblejsknaut devceti z lásky na památku.
Tak, tady na jarmarcích venkO'vských mestecek, pradelává paslední etapu a kancí veliká sláva a minulost
daguerratypie.
Kancí jakO' pautO'vá atrakce.
A vlastne už i tytO' stany patulných fatagrafu jsO'u
bezmála anachranismem.
N ebat není snad mestecka,
kde bycham na nárO'ží treba jediné frekventavané ulice
nenalezli skrín, v níž místní fatagraf vystavuje padabenky tupe zabrazený,ch tvárí místních abyvatelu.
F.otagrafie nebyl'a remeslem ci zamestnáním jen tak
dacela obycejným.
Prvními daguerratypisty
byli pa
vetšine akademictí malíri, ti bystrí, kterí si uvedO'mili
hned na paprvé, že tent.o navý vynález velmi ahrazí jejich živnast, neznemožní-li jí vubec. A mnaha ztraskatalých malíru také se stávala fatagrafy. Ackaliv fatografie zacal'a jakO' 'veda, brzy se fatagrafavé adeli
rauchem jakéhasi ramantismu a ucinili !Se umelci. N ebat už vyjímecnO'st tahata pavO'lání prinášela jakýsi
puvab, taj'emný byl prO' diváka i ten praces výrabní,
adehrávající se pri svetle cervené luoerny v temné kamare, a jestliže prvé f.otagrafie pusobily tak kauzelne,
fatografavé meli na sobe necO' zcda kauzelnickéha. Damníváme se, že první fatagrafavé byli dO'konce jacísi
výstrední ci. Ostatne každý bývával výstredníkem, kdO'
zavádel nejakau dríve neslýchanau navatu.
Buh ví, z cehO' plynau všechny ty papudy, které primejí radice dáti své syny na tO'které remesla. Mívá-li
kluk nejakau náklannast ke kreslení, nestává se zpravidla akademickým malírem, O' umelci nemluve. Jest
O'bycejne dán dO' ucení k malíri pakaju, ci, na lakýrnictví. A~d dab, v nichž fatO'grafie se stala prafessí,
/. pacátku v)'jimecnau a padivnou, od techtO' dab, cel-
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kem z neznámých pncm (nebat, jak 'víme, nemá mechanická fotagrafie
s rucním malírstvím tak hned co'
spalecnéha), jsau dáváni synavé s malírskými zálibami
k fatografLlm, aby se u nich ucili pa celá tri léta. A
.opravdu, jevívala se na malých mestech zevne jisté príbuzenství mezi fO'tagrafy a malíri pokaju. Oba tytO'
stavy, necetne se vyskytující, zanášely dO' malameštáckéha avzduší malých míst neco z taha r.omantickéha
puvabu prestárlého a v mestech už dlO'uha skamírajícíhO' bahémství. TitO' dva, malír pakaju a fot.ograf, diletavali jakO' malíri velmi hajne (a nevydali prece ze
svéh,o stredu Henry Rausseaua), zacasté nasili VO'Usiska pristrižená dO' špicatých kazích bradek, vlasy ponekud delší než malamešták a aba také zálibne nasívávali rekvisity bahémy dávnO' adložené: cerný sametavý kabát a vlající umeleckau kravatu.
I dílna fat.ografova, kterau za starodávna zvali dílnau snad jen ti
nejkanservativnejší,
obklapavala fatagrafa jistým nimbem. Ríkali jí pavznešene atelier, panevadž ten mívali také malíri umelci, a u našehO' lidu srostl tentO'
název zcda s pajmem fat.ografa, jakO' jehO' krestní jména. Fatagrafava dílna byla v prvních dabách abycejná
zasklenná kulna s málem nábytku.
Až v dobách razkvetu fO'tagrafie r.ozmnažil fatograf své rekvisity. Pribyla tam šediiVe malavaná pazadí, na nichž zabrazeny
byly úžasné interiéry dadaistické nádhery a lidé se
s velkO'u zálibau nechávali fotagrafovati
tak, aby alespan na abrázku nevyhlíželi sausedsky a abvykle, aby
alespan na abrázku stali, se jednO'u vznešenými., aby
se actli v prastredí tak nádherném, jak ta davalila fantasie lidu a fatagrafO'va. Predivná kresla, barakní balustrády, rakakavé stalecky, Makartava kytice, a v nemažných vaJsách papíravé kvetiny. Ta patrilo k úplné
výpralv'e fotagrafickéha atelieru. Nesmí se O'všem zap0menauti na plátená stínidla. a patam na jakési težké,
dávnO' už nepaužívané nástraje, jímž se ríkal.o kopfbaltry, prístraje, které mely usnadniti madelu dlouhO'u
expO'sici, a které skryty za ním padepíraly jeho hlavu,
ruce a pad., padabajke se prothésám.

*

Jest nutn.o ríci, a napsal už a tam J asef Capek ve
své pekné knížce »Nejskramnejší umení«, že ty prvé
skutecné fotO'grafie byly velice krásné. Jejicq praoes
výrobní byl zdlauhavý, nesnadný a cha'Ulostivý. Byla
nutna veliká peclivast a fO'tagraf musil si dát 'velmi záldet. ExpO'sice trvala velmi dlouho, nekalik minut, a
byla tedy treba, aby fatagrafO'vaný stál co nej!Stabilneji, ci aby byl bezpecne a nejvýš pahadlne pasazen.
Fatagrafie byla necím navým, byla velik.ou vzácnastí,
a fatagraf cítil ješte vážne svuj úkol. Zachytiti obraz
claveka, j'ehaž aslavou fatagrafie mela se státi. Primitivní abjektiv s jednaduchau óackau 'videl také velmi
jednoduše, trebaže názarne, vecne a presvedcive. TvM
vykreslil ztapenau v prastém bílém svetle dne zaznamenávaje detaily jen nejpadstatnej-ší a postavy na fatagrafii byly modelavány výrazne a presvedci've. Bylo
.10' necO'mnohem úžasnejšíhO' a velkalepejšíha,
nd staré
remeslné partréty ci kresby malírlt. Tady nebylo nic
než svetla a stín, jemnO'st padrabnasti. TytO' prasté fatografie mely v sO'be dakance necO' manumentálníha.
Snad také prata, že prví fatagrafavé bývali z malíru,
snad prata v nich byla talik smyslu prO' velikast, talik
až klasické vážnasti, vkusu a úpravnasti.
A>však fysikO'vé a chemikavé neustávali experimentavati a pracavati na zdakanalení f.otagrafie. Objektivy
staly Ise slažitejšími a svebelnejšími, vynález suchýCh
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desek znacne usnadnil práci, fotografie zacala se rozvíjeti. A v tuto chvíli také nastává povl'Úvný a težký
úpadek fotografie, p'Úkud je predstavována výrobky fotografl'l-profesionáltL Jest to doba rozkvetu f'Útografického remesla, které jest již zcela populární a slouží
už potrebe mnoha lidí. Není už tak vzácná.
Není
treba tolik trpeliv'Ústi, není to již hra a neco velmi
vážného a udivujícího zároven. Už· je to obycejné zamestnání. Clovek není již tak vÝznamným pro fotografa pred jeh'Ú aparátem. Živnost f'Útograf'Úva roste a
zamestnává mnoho lidí, f'Útografie se zacíná fabrikovat. Zdokonalený objektiv vidí presneji, :vidí mnoho
podrobností, které nebyly tak nápadny, a kreslí je na
emulsi negativu velice durazne.
To ovšem ubližuje
ponekud kráse obliceju, a lidé cht:'"být alespon na svých
podobiznách velice krásní.
A ostatne takové pihy,
kreslící se nápadne na positivu jako malounké drobné
tecky, porušují také klidnou modelaci obliceje. Vymoženosti se stávají závadou.
F'Útograf retušuje tedy
vše, co je nehezké, vše, co prekáží. Odstranuje 'vrásky,
zmírnuje záhyby svalu oblicejov~'ch, piplá se s ostre
n2.broušeným hrotem tužky na lidské tvári, až je celá
pokryta jemne zrneno u vrstvou tuhy. Ve tvári zbudou
takrka jen oci, nos a ústa, už to není 'Oblicej, v nemž
neco napsal život, je t'Ú naf,ouklé a prázdné jako bublina. Na míste pleti je cosi jako porcelán. F'Útograf se
nespokojuje již s prostým svetlem dne. Sklenená strecha a stena dílny jest zatažena záclonami, které tu a
tam fotograf otevre, aby jimi propustil svetlo na lidskou tvár, které chce dodati zajímwv'Ústi. A tváf, namíste aby se v klidném svetle proste, obycejne a také
melodicky modelovala v cerné a bílé, naj,ednou zneklidní, forma zmizí a jest tu jen roztríštené, neharmonické svetlo a stín. Fotografie už není dokumentární fotografií, ale ohavnou lží. Fotograf už vyrábí
obrázky bez té piety starých; naopak, chce být co nejefektnejší .. Už nestaví cloveka pred svuj prístroj, ale
nutí ho posovati.
Obklopuje ho vecmi, které jsou
ohyzdnými dekorativními zmetky všeho, co bylo v posledních stolletích v rllzných úd'Úbích vytvoreno. Barokní bal'ustrády, fantastické k'Únsolky, stolecky s prekroucenýma nohama staví k figurám poctivých sousedu, strnulé tvárnosti,
k pocestným matronám a
k devcatum z vesnic. Tento fotograf je nechce znát,
cím jsou, a oni jen chtí být krásní a jiní, lepší, panštejší než jsou. Pompésní korunovacní portrety králu
jsou vzorem k temto fotografiím malických meštákll,
kterí jsou nespokojeni s temi, kdož jimchtí vytvoriti
jejich vlastní kulturu.
'Dento druh fotografií tu i tam žije dosud. U f'Útografu 'v malých místech, na predmestích, mezi poutovými atrakcemi. Ale vzhled fotografie prece jen prodelával pak mnohé podstatné zmeny. Fotografie zlevnila, dík zindustrialisované výrobe jejích potreb a pomucek. Bylo možno odvážit se fotografovati na vetší
formáty.
vkus doby se zmenil. Malírství bylo už
jiné, jiných forem, jiných zámyslu, než bylo v dobe
zrození fotografie.
Malírství melo za sebou ,etapu nazvanou reali'smem a fotografie profesionálu postupoHla za ním, napodobujíc je, ac s velikým zpoždením.
l\lešták si zacal oblibovati staré mistry.
A fotografie
snadno ,d'Úvedla napodobovati.
Jak si kdo prál, mohla
být náladová, šerosvit'Úvá, temná ci svetlá. Bylo možno
vše. Ucinil'a z pravšední tváre démonickou, slecinku
s domácím vychováním promenila na dámu z velkého
sveta, prírucí stal se ne:rvosním myslitel,em. Byly vy-
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nalezeny nové druhy positivních tisku: pigment, gumotisk, olej otisk. Faktura techto fotografií už nebyla fotografická. Podobalo se to moderní grafice ci obrazu,
ale zdaleka t'Ú nebyl'o vecné, precisní, dokumentární.
Dobrá, neretušovaly se už tolik obliceje, avšak více
proto, že se dostala na fotografii trocha interesantnosti
než z touhy po pravde. Fot'Úgrafie vypadala bezmála
jako umení.
Avšak nebyla jím a nebyla také fotografií.
O. M.

Poznámky
At žije radikalismus! V legionárském ctrnáctideníku
»Prerodu« uvažuje pan dr. Jos. DobfO'volný o tom, že
na obzoru Evropy objevil se Sanin, hlasatel nespoutaného vyžití pohlavního, a jak tak ze široka a hlubok'Ú~
myslne uvažuje, zaradil mezi príznaky, jež veští príchod Saninlrv, i Karla Capka a celou skupinu »Prítomnosti« vubec. Pohled pana dra Dobrovolného je pronikavý:
Iskupine »Prítomnosti«
nepodarilo se zakr~,ti
pred ním, že za její »chvalne známou duchaplností«
zeje »zastrašující duchaprázdnota«.
Pan dr. Dobrovolný tedy rácí proste papouškovat to, co o nás rekl
po nekolikahodinném sezení ·v kavárne už mnohý zasloužilý muž, prímo prekypující duševním obsahem.
Tyhle veci si vyrídíme jindy. Zatím bychom chteli
ríci jen tolik, že by úsudky o »zastrašující duchaprázdnote« nemely lidem tak hbite sjíždet s jazyka. Myslím, že je primitivním
požadavkem slušnosti dbáti
ponekud opatrnosti, pronášíme-li o lidech úsudky rázu
tak všeobecného. Chteli bychom :skoro vejíti v sázku,
že náš duch je naplnen aspon do té míry jako sám
duch p. dra Dobrovolného.
Zkoumá-li kdo kriticky
vše, co se mu k verení predkládá, odmítá-li kdo ochotne vejíti na všechny ty velmi snadné :víry a illuse, vrátí-li se kdo ve všeobecném duševním zmatku k prísnému zkoumání reality a zrekne se mlhav~rch frází, jimiž
se utešuje tak mnohý slabý rozum, není treba v tom
hned hledati nedostatek ducha. Ale u nás se tak snadno píší odsudky, zejména o tech, kdo stojí v ceste nejaké frázi. Tak i, pan ]. Vodák napsal o Karlu Capkovi, že je to v podstate sybarita, který nemá nic jiného za lubem, než pokud možno pohodlne žít. (Ale,
ale, pane Vodáku, Kondelíku milý a nekdy trochu jedovatý!) Ale o to vše zde nejde. Nevole, která nás
naplnuje nad tím, jak špatne s námi pan dr. Dobrovolný zachází, nemuže nám zabrániti, abych'Úm nerekli
spravedlive, že na tom jeho pricházejícím
Saninovi
je neco pravdy. Ztrátou staré nábož,enské víry dostává
se svet do hluboké krise sexuelní morálky, kterou si
mnoho jedincu bude rešit a la Sanin, t. j. ve smyslu
bezohledného pohlavního požívacství. Ovšem, na druhé strane lze ríci, že takový saninský typ je tu už
hodne dlouho. Ale jde o to, jaký pan dr. Dobrovoln~'
na'Vrhuje lék. Protiví Se mu snášelivost, která prý
prozrazuje, že snášelivý clovek »0 mnoho ve1'ice dt"tležitých vecí nemá zájmu. Neslibuje si nic od umírnenosti, za níž se obycejne prý skdvá chlad. Zato
s velkými sympatiemi shlíží ke všem formám radikalismu. Verí, buh ví proc, že na svete bude lépe, bude-li
každý pokud možno radikální.
Jdou-li ty radikalismy
proti sobe, to panu dru Dobrovolnému nevadí. Je lépe,
aby ze dvou lidí byl jeden radiká'lní buržoa, šilhající
po fašismu, a druhý radikální komunista, než aby oba
byli umírnení príslušníci stredu. Píše:
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Pfltomnost

»Nutna upazarnit na jednu významnau okalnast našehO'
politickéhO' živata: neznáme skara vubec prul>ojnéha politickéhO' darostu...
Nejstarší z našich prednich palitiktl
by avšem mnahým mladým mohli slaužiti za vzar dusled. néha a asvícenéha radikalismu ... K chvále nejednaha ze
starších pánu musí býti recena, že se práve v mladší naší
politické generaci prajevuje mála radikalismu a skutecnéhO'
charakteru. Kramár je kanec kancu radikálem svéhO'druhu.«

~em~me .rádi, dá-li s,e nekdO' taktO' úsIepiti slúV'em
»prubajnastl«.
Pan dr. Dobrúvalný sice nesauhlasí
~ nicím, ~? ~hce Kramár.
Ale ponekud jej s Kramárem UsmlrUje ta akalnast, že Kramár ta, cO' pan dr.
Dvabr~vú~nj nechce, chce radikálne.
Kdyby za temi
vetaml, jez pan dr. Dabravúlný pakládá za škadlivé
šel umírneneji, byla by ta dle nehO' kritická 'Vada v cha~
~akteru. Cili, krátce recena, ti, kterí mnaha chybují,
jS~U duchu nep?kajnému milejší než ti, kterí chybují
m,aJa. Z, ta~ú je. pat~na, že zde vúbec nejde o vecný
nazor, nybrz a JakéSI neravné záliby.
Není ta hlas
razumu, nýhrž hlas nervú, jenž vede k zálibe ke každému druhu radikali6mu, at jde ten radikalismus napr~vO' nebo nalevO'. S tímtO' typem charakteravým je
ovs;~. t~žko l'agicky debatO'Vat. Dríve by byla nutnO'
vylecltl
.
,JehO'
... nervy.
, Záverem budiž recena , že ani San111ne111111Cjmeho než »radikálern svého druhu« a že
je tudíž znacne pochybena chtíti odvrátiti jehO' P/íchod
velebením ruzných farem radikalismu.
Volební rozpocet v pravé podobe. Za zaznamena111
stají. asud,r »prvníha aktivníhO' razpactu«, s kterým
kaahce agltúvala ve volbách.
V kaalicní dvanáctce
prahlásil' nyní ministr financí dr. Engliš, že razpocet
na rak 1926 ve skutecnasti není akti'vní, nýbrž pasivní,
Predpokládáme, že tahle kúalicní
a sice 30'0' miliany.
vLldcavé vedeli také. Nechteli ta pouze ríci pred volbami, tak ríkají.c prO' dabrou vuli s valici.
Konce »nezlomného boje csl. socialistu proti Rímu«.
Vúlic má v celku špatnO'u pamet, ale daufáme, že ne
.tak špatnúu, aby již zapamnel na mohutný pokrik,
který udržúvali csl. sacialisté pa celé lanské léta. Tehdy to šla ráz na ráz: nikdy již nezélJsedneme s klerikály v kaalici! hlásáme nesmiritelný bO'j prati Rímu!
my jim dáme! my je naucíme! Rekli jsme si tehdy, že
pockáme, jak csl. sacialisté pol,ezau krúk za krokem ke
kríži. Bylo již tehdy zrejma; že hlavní prícinau tohata
statecného pakriku nebyla pr'Ícina úbjektivní, nýbrž
subjektivní, totiž predtucha 'Voleb, a že pa volbách bude
jinak. Ukázala se pak samazrejme, že csl. sacialisté
si pres své prísahy ihned s klerikály zase sedli dO' koalice. Tamu se avšem nikdo nedivil, panevadž nikdo
necekal nic jinéhO'. Ale nelze zamlceti, že protiklerikální baj csl. socialistu mát tentokráte nás[,edky abzvlášte katastrofální, a že se klerikálum pa nem pavede
daleka lépe než; pred ním. Nepochybne se modlí: raciž nám, baže, nadeliti jdte jeden pratiklerikální baj!
VÝsledky tohO' baje jsau tatiž prazatím, jak oznamují
noviny, takové: k úsnave zákona a platech státních zamestnancu' bude pripajena asnova a platech duchúvních
"šech CÍrkví státem uznaných. »N árodní as'Vobazení«
charakrerisuje význam pre dlahy správne taktO':
»]ista je, že tatO' osnava nemahla být predlažena bez
p\-(;dchazí dahady politických stran, a níž verejnost nemela
daaud potuchy. (Je prirazena, že bez sauhlasu csl. socialistu
by asnova nemahla býti podána.) Dasud platil stát jen
ucitele nál>oženství (katechety), kdežtO' pažitky duchavních
rímska.katalické církve byly vypláceny z nábaženské IIk'ttice ... Nyní ehce stát vstoupiti v tesné spojeni se všemi
církvemi tím, že bude hanaravati jejich duchovni.«

Tak tedy ypadá ta adluka státu ad církví. Místa
ní dachází k nebývale tesnému spojení státu s CÍrkve-
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mi, tedy nekalik kroku zpet. To. jsou prozatímní konce
»nesmiritelnéha boje«. Obcané, pamatujte si ta, abyste
videli, jakau váhu mají jejich slova! V takavých prípadech, prijde-li se na necí padvúd, ríká se abycejne:
nic jim nedávejte a nic jim neverte! U nás pamery nejsou tak jednaduché: poEtickým stranám dávat musíte,
nebat any si vezmau cástku, již uznají za vhodnau,
prímo z výnasu daní pad titulem podpory družstev.
Tedy naše svaboda spocívá v tam, abychom jim neverili, až zase jednau prijdou a budou hrát na svuj kalavrátek ukradenou meladii nesmiritelnéhO' baje!

Dopisy
Proc se u nás nepiši detektivky.
Pane redaktare!
Davalím si padati nekalik poznámek k clánku p. Fr. Langera
v I. císle Prítomnasti« a pravých prícinách, proc se u nás nepíší detektivky. Psaní detektivek zcela beznárocných a prece
zábavných má nejvetší prekážku v tam, že prostredí, ve kterém
žijeme, je práve takavé, jaké je. Píše-li nejaký Cech detektivku
jakO' feuilletan, bÝvá ta abycejne psina, a i pak se detektiv jme.
nuje Hany nebO'Jim a nikaliv ] asef nebO' Karel. Remeslné detektivky a la Cliftan nemahau u nás vznikncuti, protaže zde
není prastredí, které by se dalo afotografavati. Takavá cesk;l
detektivka byla by nejtežším výkanem, kdyby mela být ceskou
a být detektivkalL
] e mnahem pravdepadobnejší, zacne-li u nás nekdO' psáti detektivky, že budau ve stylu G. K. Chestertana, nebal dabrému
spisavate1i-básniku postací zlocin, aby z neho udelal detektivku,
ale remeslníku-spisavateli je ti""ebaskutecného velkamcsta, alba
zlocincu. policejních raportu, Velké Opery, podzemní dráhy.,
expressních vlaktl atd.
Je amylem damnívati se, že je dasti materiálu pa ruce k detektivním príbehum. Opak je pravdou. V "Peer Gyntu« ríká
knaflíkolijec: »1 k hríchu je treba apravdovasti a síly.« TatO'
zvlášte platí zde, aby zlacinec byl zajímavý, aby si zaslaužil pozarnasti. Zlocinec, který vzbuzuje saucit, se nehadí k literárnímu zpracavání v tomtO' smeru. Nejde o ta líciti úpadek cloveka. kterÝ tam na dne ztrácí prirazené instinkty dabra a stává
se zvrhlým, ale jde a to, nalézti tutO' zvrhlast u lidí v nejvetším
l'ozmachu jejich živatnosti. Nebot veliký zlacinec je hlubší ta·
jemství než genius. Všednímu zlacinci je údelem pustota srdce
a není posléze nic než štvané, chvející se a bajácné zvíre, ale
zlacinec. o kterém mluvíme, apírá se () celé pekla jako a skálu.
Ale tento typ zlacincu je rídký. Prato je tak težko psáti dobré
detektivky. Chestertan ta davede, prataže vidí jasneji a lépe než
jiní lidé, a jehO' postavy, byt i úplne vymyšlené, jsau prirozené
a zapadají dO' tahato sveta.
[. K.
...
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DOkonalá

zlatá~

plnicipéra
pa Kc 110'-, 120'·, 150'·, 160'·,

a 180'· a výše dadává na mírné

mesícní splátky
od Kc 20'· a opravy všech
saustav pravádí
Ing. J. PELLER, Praha III.,
Harrachava nám. 4·XIX.
trfednlktlm & ollOb"" v pevnám z&me.tnlW1zaelu oohotne nekolik perna Výber.

Nové knihy.
Francis Carco: Scény ze života na Montmartru. Lícení bokého paríhkého života. Nový román autora, jenž behem
ZÍskal si v Cechách svým lícením života apacu cetné cte• tvo. Preložila Stanislava Jílovská. Vydal »Cin«. Za Kc 19.50.
G. K. Chesterton: Povera rozvodu. Preložil V. Marek. Náladem Václava Petra, Praha-Bubenec 334. Obsah: Povera
toZVodu.Historie rodiny. Historie slibu. Tragická manželstvl.
Perspektivy rozvodu. Stran 86. Kniha je temperamentní obhajobou instituce manželstvr.
Almanach osveto'ué práce v našem vojsku za hranicemi
j doma. Vydáno pécí výchovného odboru M. N. O. Z obsahu:
Josef Koudela: Prehled osvetové cinnosti V ceskoslovenském
zahranicním vojsku. F. Oberpfalcer: Osvetová práce mezi
vojskem doma. Co ucinilo M. N. O. pro osvetovou službu vojenskou. Výchovná cinnost vojenských útvaru. Jak se psalo
o kulturní práci mezi vojskem. Co dosud vykonáno a co zbývá
ješte vykonati. S~ran 430 za Kc 45.-, 72 vyobrazení, 18 statistickýcýh tabulek.

Ctete TESNOHLÍDKA!
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 ~Žatvy«.
356 stran.

Kc

40·-

Nakladatelstvf FR. BOROVÝ
Praha
U všech knihkupcu.
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Cosepíše o našich knihách
I

I

K are
P o á c e k : »Na prahu neznáma. Kouzelná štmka."
Knížky dobré pohody. Nakladatelství Fr. Borový V Praze. (Stran
98. za Kc

12.-.)

Ve svém parodistickém svéživotopise priznal se Karel Polácek k svému velmi blízkému príbuzenství s Karlem Capkem,
ale též k tomu, že jako septimán dostal nedostatecnou na pokus
o fejton a že tato úloha byla predcítána na posmech celé tríde.
Veríme: Humor Poláckuv je tak prirozený, tryskající z jeho
talentu pozorovacího a popisného, že kožený profesor z anno

dazumal se toho musil zhroziti! Nejcennejší na jehO' humO'ru
je ona strašná váŽíIlost, se kterou rozvádí své groteskní námety
a uvádí na scénu své lidicky, kterí nejsou nijak literární, ale
postavy všedního života a dne, ulice, obchodu, hospudky s m.a,lým obzorem a omezenými tužbami} napalovaní a' napaluj ící
s bežnou v tech vrstvách lehkostí. Polácek je nesporne dobrým,
úsmevným, naprosto netragickým prírodopiscem tohO' lidskéhO'
hmyzu, jehO' hemžení, shánení a rojení. Es. (Rovnost, BrnO'.)
Letošního roku pripadá 50. výrocí úmrtí velkého historika
a vudce národa našeho Fr. Palackého. Jest nesporno, že této
historické události bude vzpomenuto všemi korporacemi kulturními. celým národem tak, jak toho vyžaduje jeho význam. Bude
nutno, aby všechny korporace a organisace spojily se k této
vÝznamné akci, aby tím byl jí dán ráz jednotnosti a spontán.
nosti. J akd dobrou prupravu k tomuto jubileu lze již nyní doporuciti studium životopisu Palackého, a sice za doby jeho
mládí. Peknou takovou biografií jest kniha Karla Kálala:
Palackého! mladá lléta '(18I7-I828).
,Nakladatel Fr. Borový
v Praze 1925. Stran 320, za Kc 48.-, v celopl. vazbe Kc 65·-·
Spisovatel snesl tu bohatý materiál jakož i prostudoval veškery
zápisky Palackého, sleduje všude s pietou stopy jehO' rozvoje
telesnéhO' i duševního. Kniha jest prodchnuta neobycejnou láskou k Palackému a cílem jejím jest také tuto oddanost a lásku
šíriti a vštepovati ji v srdce mládeže a povzbuditi tak k následování. Svojí tendencí hodí se kniha velmi dobre do obecních
knihoven a knihoven dorostu.
(Moravský Jih.)
L. Š e tel í k a v á: O našich lidoch. (Šestnáct povídek v nárecí predmostském. Knížky dobré pohody sv. 3. Nákl. Fr. Bo~
rového v Praze I925. Stran 70, za Kc 9.-. Lola Šetelíková.
Bílá, dcera známého literárního historika Fr. Bílého, otiskuje
obcas pod carou tohoto listu humoristické crty, v nichž znamenite vystihuje karakteristické podrecí predmostské, které se
tolik líbilo Gebauerovi, a jež patrí k velké nárecní skupine hanácké. Nyní sebrala 16 zvlášte význacných crt a spojila je
v prítomném svazecku, jenž prináší vítané osvežení v suchOpáru naší bežné humoristiky. Lidové figurky jejích humoresek
jsou verne zachyceny v celém svém názorovém ovzduší jmenovite pri zábave, pitce, na hone i ve sporu. Velmi dO'bre je vystiženo cire materialistické náboženské pojetí našeho lidu v úvodním císle »Na hrubé" a cástecne i v císle záverecném "Zázrak«,
kde se lehce ozÝvá. motiv Sumínova románu »Spása«. Po zásluze šlehne satirický obrázek "Obecní kmihovna«, osvetlující
pronikave nedostatek zájmu o knihu, který na venkove ješte
tu a tam je, jakož i typický venkovský strach z opletacek
s úrady. Hlavní cenu sveží knížecky však tvorí její štavnatá
hanáctina, znatelne jiného odstínu, než široké podrecí z okolí
prostejovského. známé z humorných vzpomínkových obrázku
Prikrylových, k nimž podává Šetelíková zajímavý protejšek
z východního kraje Hané.
Dr. Jos. StMtek (Lid. Noviny).
Pametní spis k oslave stých narozenin J. G. Mendela. Eugenická knihovna - svazek III. I925. Stran 381. Za Kc roo.-.
S ill. v textu. Vydali z uložení Cs. Eugenické Spolecnosti a
pomocí ministerstva školství a národní osvety doc. Dr. Artur
Brožek, prof. Dr. Lad. Haškovec, za vrchní redakce Prof. Dr.
Ružicky. (N ákl. Fr. Bor o v é h o v Praze.) V roce 1922 ceská
veda biologická oslavila v rámci velkých slavností za úcasti
zástupctl i cizí vedy sté vÝrocí narozenin slavného našehO' krajana P. Gregora Mendela. objevitele zákonu o dedicnosti. Padesát .let po jeho smrti badatelé trí ruzných národu - nezávisle
na sobe - prišli k týmž resultátum, k jakým došel Mendel
v Brnc. Po dlouhých prutazích konecne nyní vychází v krásné
úprave statný svazek, venovaný památce Mendelove - tvurci
nové vedy - genetiky. Poprvé v dejinách ceské vedy získáni
pro. literární oslavu ucenci zahranicní a pokus ten korun ván
skvelým zdarem. Tak dustojne oslavena památka muže, jehož
dílo je maj etkem kultury celého sveta. Jen nahodilými
prekážkami bylo zabráneno dodání príspevku zahranicní
vedy slovanské. Pametní spis rozdelen ve tri cásti: predne stenografický zápis o slavnostní schuzi, konané Cs. spolecností
Eugenickou v Praze dne 19. ríjna 1922, na níž vedle rady projevu zástupt-u všech našich korporací prOlllesli významné reci
Prof. Dr. B. Nemec, min. zdravotnictví Dr. Šrámek, Praf. Dr.
Struve. Prof. Dr. H. Ružicka. V cásti druhé je podán obsah
cyklu verejných prednášek. V cásti tretí podány vedecké prí.
spevky zahranicních badatelu a osm ceských, doprovozené anglickým výtahem. Celkem možno ríci, že pametním spisem byla
nejlépe uctena památka Mendelova a. na nem nejlépe mužeme
zmeriti nesmírný rozmach genetiky v navodobé biologii od roku
1856, kdy augustiniánský mnich poprvé provádel své pokusy
o krížení rostlin ve své skromné zahrádce klášterní. Vedla ho
k nim snaha získati nové bart!vné varianty u rostlin ozdobných.
Nebýti nepatrné publikace, otištené ve zprávách prírodovedecké
spolecnosti brnenské - která po padesát let zustala nepovšimnuta - nevedeli bychom, k jakým resultátum už tehdy geniální
badatel dospel.
Viktor Jedlicka (Nové Cechy, Praha).
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