·'
"
,

",'

..

, ,

..

. '

V PRAZE 8. cervence 1926

Revue. ci Hamlet?

K. H. HILAR

, ; ZA Kc 2·-

PNtomnosG
nezávislý týdeník
vychází

ve ctvrtek dopoledne
v nakladatelstvi fy Fr_ Borový v Praze-II_,

Sebl'ané spis.r

K. M. CAPKA-CHODA
PráJ'tJI'llel L sl'ozek:

SIlicI

flllzsl,1 doll)'lé - Ú,odlllk tall)',11I18"la

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

Ptedplatné
na rok Kc 100--, na pul roku Kc &0--,
na ctvrt roku Kc 2&·Jednotlivá

císla po Kc 2·-

A SLABOŠI
(Druhé

vydáni,)

Stran 282.

*

Dosud vyšlo celkem 10 svazku spisu K. M.
Capka-Choda o 3514 stranách. Stojí brož.
Kc 324-50, v polokožené puvodní vazbe

Kc 544-50

*

Za redakci odpovídá

Ferdinand Peroutka
Tiskne Edvard Leschinger Praha II., 624

Kc 24'-

U všech knihkupcu

a v nakladatelstvt FR. BOROví, Pratiil

PRHTELÉ CESKÉ KNIHY
navštivte exposici fy. FR.
BOROVÝ v cítát"ne Umelecké Besedy v Pt"aze lIl,
Besední ul. od 26_ cet"vna
do 11_ cet"vence t. t".Exposice tato jest soucástí pt"vní
výstavy »Kmene«, Klubu
modet"nícb nakladatelu_ Vstupenka za Kc 3-- platí
pt"o 7 knibovnickýcb výstav a jest soucasne losem
knižní tomboly.
•

HISTORIE

Ni~8H
Cyklus

ctyr

POD JIL~M
PANNA
PRSTEN -

románu:

- PROUTfNÁ
-AMETYSTOVY
PAN BEROERET

V PARlll.

.

Tyto
4. svazky
obsahuji
906
stran brožovaných
za Kc 50.-,
v celoplátené
vazbe za Kc 60.
SPISY ANATOLA
FRANCE
vycházejí
v dokonalých
orekladech
a krásné
úprave s výzdobou
A. Chlebecka
na jemném
oaoífe.
Jako
BALTAZAR

v.

5. svazek
vyšlo:
A
JINe
POVIDKY.
za Kc 12.;0.

všech
knilJk~pectvich
R. BOR O V~.

r

a v
P R A

nakladatelstvl
A II.

ti

V PRAZE 8. cervence

Literatura

a umení

Revue ci Hamlet?
Naši nejmladší provolávají
smrt divadlu. Je-Ii cloveku
acet let, podpisuje velmi snadno predchozím
generam ortel smrti, chteje oduvodniti svuj nárok na život.
e jisto, že poválecný život vyvíjel se v celé Evrope tak
chlc, že nové evropské
drama nemohlo jeho tempu
cit. Zatím co žijeme v dobe radia, transatlantické
fotoafie, transplantace žláz a umelého pocetí, evropské diadlo žije podle výstižného
slova Kiessewetterova
stále
šte v atmosfére doby poštovních
dostavníku.
Moderní
rama nestací zaznamenávati
technický a psychologický
"voj evropského lidstva. Touto okolností nesporne ztra? vztahy ke kolektivnímu životu evropskému,
prestalo
zrcadliti a tudíž i zajímati.
V jak živém vzájemném
pomelLI bylo divadlo a obcanký život v dobe antické, toho nejskvelejší
ukázkou jest
Ivadlo Aristofanovo.
Jen ponekud
významnejší
osobst politická (Kleon), básnická (Sofokles), význacnejší
sobnost myslitelská (Sokrates),
nic neušlo peru komiovu. Divadlo tvorilo tehdy tak rychle, jako se život
'}'\'íjel. Všecky verejné otázky, boje sociální, príhody
Iic,stylisace zákonu, život náboženský, život parlamen"mí - vše to obráželo se na antickém divadle s rychloti Gaumontova týdne. Recký
obcan tím, že šel na Aritofanovo divadlo, sáhl prímo do stredu vnitrního života
Iitických Athén. Dnes - než se básníci rozhoupají zahytiti na divadle tu nebo onu duševní vlnu spolecenkého života evropského
- již to dávno není pravda
• o tOI11nikdo nemluví. Objevy technické.
Výzkum;
edecké! I(esultáty filosofické!
Nejen p~ehlídka toalet,
e prehlídka nejapartnejších
osobností,
všechen živý
. zyk sveta pulsujícího, spojující jGko podmorský
kabel
uls starého a nového sveta, sveta byvšího a vznikajíIho, schází 5'nešnímu divadlu, ponekud ztuhlému a dogatickému. Zivotní puls dnešního divadla bije príliš zvolna v pomeru k pulsu života soudobého.
Tímto zpomaleJ

'm" touto rozlukou tempa biologického a tempa dramaekeho nastalo v dnešním divadle urcité desinteresement.
vet a príroda chtejí se - podle slov Shakespearových
obrážeti v divadle jako v zrcadle. Avšak soudobé
vropské divadlo není k tomu dosti ochotno ani dosti
ru~no. D~ . ochotno! Dosti pružno! Staré prísné zákony, starý dobrý mrav, starý estetický rád, težkopádná
jadrovací forma brání starému divadlu udržovati krok
novou formou života. Soudobé divadlo stále ješte platí
inél11uobecenstvu, jiné sociální tríde a jinému vkusu.
t na pr. stále ješte rízeno vkusem žen a ženským obeI tvem, zatím co dnešní nové obecenstvo jest mužské.
L

f
to tužbám nové masy diváku, která vtrhla do diad , po válce, vyhovuje
nejspíše forma revue, která,
byl nechanickým a povrchním zpusobem, vychází vstríc
'nsl.nktu nového obecenstva
svým slohem neustálých
~mtn, stálÝm strídáním výstupu a nepretržitým
soube-
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lIem novfrch scén, v nemž so1istu. tragéda strídá šašek,
monolog, tanecní výstup a davové scény - tam, kde
pred krátkým
casem rojily se davy žebrú ku, delníku,
tkalcu, vzbourených
lodníku (viz t. zv. kolektivní drama)
- následují dnes davové scény hezkých, vysv]ecených
žen, promenujících
za svitu magickfrch svetel na umelých mostech s jevište do hledište.
Tato novel forma divadelního
predstavení
zrejme odpovídá nestálé smyslné fantasii mužského obecenstva,
jemuž jest potrebí stále nového vzrušení, stále nové casové sensace. Takto revue jediná vychúzí dnes vstríc
vrtkavému
vkusu velkomestského
obecenstva.
Jest jen otázkou, jak dlouho bude to ciniti. Nebot již
jen úzká brišní páska revuálních »girls« jest poslední trik
této, dnes s pulsem doby krok držící formy divadelního
predstGvení, formy, která, ac csteticky zavrliov,ína,
jJrece nápadne odpovídá na pr. scénickému rvtmu nejvetších
del nejvetšího
anglického
dramatika
doby alžbetinské.
Srovnejme na pr. ,nejbežnejší a nejbezcenncjší
parížskou
revui s literárne nejvyspelejším
drama(cm ShakespearovJfll1 »Hamletem«. Pri podrobnc.iším srovnúní ncmúžeme
llpríti poucné formální podobnosti této vJ'soce spirituálnÍ
dramatické
tvorby s oncmi vlastnostmi,
které se jeví
tak typicky a vítezne v casove fascinující lvorbe revuí.
Zbežne nahodilé srovnání:
duch zabitého mluví z podzemí, tIamlet jest vyzván k POl11st~. Každ~' ceká od ncho
cin, který odpovídá této vJ'zvc. Ale lIapred se baví starý
žvanil Polonius se svým sluhou, jenž jest ješte pitoméjší
než on sám. V následujících
scénách parodují komikové
ceremonie dánského dvora. Pak prichází státní akce, vyslanci. Také Iiamletúv
vfrstup nepolme príliš dejem. Po
dlouhých peripetiích nekolik míst z Montaigne, pak herci
a parodie staré herecké školy. Teprve nyní si tIamlet
vzpomene na svúj úkol a pomyslí na pomstu. Jevište na
jevišti.
Nelze popríti, že ruznorodost
techto vfrstupu,
v nichž každý herec pusobí osamocene, tento nepretržitý
sled nových a nových scén, v nichž se deje neco necekaného, chovající v sobc príjemné rozpt~'lenÍ - upomíná zrejme na techniku revue. Pak solovfr V~lstUP »Být
ci nebýt« podle Macbethova monologu »Kdyby se to lJylo
stalo, bylo by už po tom« a dle Othelova »Buh to chtek
Pak princ zabije ministra. Vzpoura námorníku na dvore.
Hamlet eskortován
do Anglie. Princova
nevesta sešílí.
Pak souboj mezi princem a bratrem Sílené, tak verne
predvádený,
že návštevníci partelLI divadla O I o b e uzavírali mezi predstavením
sázky o výsledku. Pohreb princovy nevesty. Na jevišti se kope hrob, vyhazují se hnáty.
I-Iamlet bere lebku od ctveráckéllo
hrobníka, mluve o pomíjejícnosti
sveta.
Královna
omylcm vypije otrávené
YÍno. Princ zabije soka. Sok zabije prince. Král je zabit,
je: mu násilne vnuceno otrá vené víno do hrdla, a jest nakonec ješte uškrcen. Iiudba, panika, nový, neznámý princ
dobude scény. Stále se neco deje, stále nckdo prichází
s té neb oné strany. Soudobý historický pramen zaznamenává populární oblíbenost hry nikoliv pro její obsah,
ale pro její volnou formu, která ul110žiíuje alžbetinskému
šlechtici, patronu Sha1cespearova div,~dla, prijíti do divadla, kdy chce - na pocátku, uprostred
ci na konec a
vždy spatriti nejakou scénu, která stojí za to.
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Soudobý svedek chválí, že v kuse se stále neco deje,
nekdo tam vystupuje - at zpredu, se strany, zdola nebo
shora, takže i otrlý námorník, pijíCÍ své pivo v parteru,
jest ve stálém napetí. Jak patrno, publikum jest stejne
surové a naivní za všech dob, v dobe Shakespearove
i Shawove. A slavné kusy jsou nejenom dobré, že jsou
dobré, ale také proto, že jsou špatné, to jest, že vyhovují
nejen vznešené fantasii, ale i nízkým instinktum divákovým, který en gros za všech dob podobá se ctenári kolportážních románu. Jest patrno, že divadlo, aby se udrželo, musí býti nejen vznešené, ale i prosté, musí míti
schopnost nejen diváka poucovati, ale i baviti, nejen ho
povznášeti, ale také mu podléhati.
Jest si vzpomenouti jako psychologického príkladu pokusu nekterých parížských divadel zaujímati pozornost
divákovu také v meziaktích, aby byla udržována svežest
jeho pozornosti. Když padne opona, nesmí tekavé velkomestské obecenstvo býti ponecháno. sobe samému. Bufet
sám nestací, kinoreklama je nudný a idiot ní podnik. Ve
foyeru to musí jíti dále. fantasie, která se unavila výkony jevište, musí míti príležitost osvežiti se tancem
nebo jiným vzrušením. Vzpomenme žongléru, ilusionistu,
polykacu ohne, brišních tanecnic, tajných kabinetu pri
separátním vstupném - to vše jest naivní výraz správne
pocitované potreby osvežovati unavenou pozornost obecenstva pro príští akt.
Tento instinkt uplatnuje se skvele také v dramatické
forme Shakespearove.
Z ní jest patrno, že Shakespeare tvoril nejen pro vznešené panstvo staré Anglie, ale i pro staroanglické masivní
lodníky, kterí chteli v divadle prijíti na svuj úcet. Jak
patrno, velký dramatik pocítá nejen s ušlechtilou stránkou svého publika, ale i s nejtriviálnejšími jeho potrebami. Nejvznešenejší tragicnost je divákovi Hekubou,
krucí-li mu v briše nebo je-li ospalý. Také "Hamlet« musí
pocítati s touto vlastností divákova bricha nebo ospalostí. Moderní drama s temito diváckÝmi vlastnostmi nepocítá. Pocítá s nimi dnes už jen revue, ac nejvetším neprítelem divadla jest nuda nebo náhlá omrzelost. Divák
v divadle podobá se decku v perince. Hraje si trpelive
s nepatrnou cetkou. Uprostred zábavy hracku náhle odhodí a dá se do kriku. Tomuto rvoucímu díteti v hledišti
celí revue, navazujíc tak bezdeky na psychologické zlmšenosti nejslavnejší epochy svetového dramatu.
Jest na dnešních dramaticích, aby vyhnuvše se revuálním plochostem, stereotypnostem
a bezduchostem napoiili nové divadlo jejím aktuelním duchem a prilákali tak
ony široké masy diváctva k dramatu, z nehož je vyhnali
svou myšlenkovou nehnutostí a názorovou povýšeností.
Také básník "Hamleta«, aby mohl zaujmouti pozornost
nejvybranejší cásti svého publika, musil pred tím umeti
ukrotiti, zaujmouti svého prostého námorníka z prístavu.
Respektuje svým výkonem je oba, snoba i sprostáka, cine
je ob~ástrojel11 své duchovní práce.
B. Štepállek:

Shakespeare

a jevištní ceština.

Autor tohoto clánku preložil nove
»Hamleta« pro potrebu Národního divadla. Preklad vyšel v nakladatelství
Borového.
.

V otázoe nového ceského Shakespearea nejde mi
pouze o problém nového prekladu, ale o problém moderní jevištní ceštiny vubec .. Nejde mi o nové pojetí
Shakespearea po stránce výrazové, ale o formu jevištní

reci, která je u nás kritikou soustavne ignorována. V
!im-li k prekladu Shakespearea., beru ho jako typ'
vištní mluvy, a v této stati je mi jen konkretním •
kladem pro vec principielní. Nechci zde tedy podá
kritiku starého prekladu jen jako prekladu, ale j
typického príkladu mluvy, která se na scéne drží už .

ti

r. ás.

Shakespeareova mluva je necím, z ceho lze p
dnešní jevištní ceštinu vy težit mnohem víc, nežli
doposud stalo. Je u nás problémem naprosto nevyre"
n~·m. Zatím co ostatní kulturní národy mají už dá
své dol<-onaléjevištní slovo, u nás se doposud potácí
mezi dvema brehy, z nichž jeden je stará šablona škol
lumírovcu a druhý je zatím zaklet do kruhu ceském
derní lyriky. Stále se bijeme o nový shakespearský vý
ra<.., o jeho pokrivené chápání tou kterou dobou. 11n
jde (. výraz až v druhé rade, nebot je vždy vecí os
ního názoru, anebo názoru doby. Shakespeareova mJu
va je pro nás problémem predevším strukturou. Na t
dnes kiadu nejvetší duraz, protože to je vec doposud
u nás dost nevytežená.
Shakespeareova mluva je typickým príkladem jevištní reci, která je vázána jediným zákonem: dokonalou harmonií verše a prosy, básne a živého slova. Sha·
kespeareova prosa je oežnou, mluvenou recí své doby,
stylisovanou jen vo~bou výrazu a jistým zhuštením,
držícím rec pevne s korytu jevištní akce. A jeho veTš
je mluvenou recí, od prosy odlišnou jen rytmem, na:1ejvýš omezením výrazové volnosti prosy. A to je jediné tajemství úžasné prostoty Shakespeareova veTše,
i tam, kde mluví v nejdelších periodách anebo slovníkem nejtrpytnejším.
Jedinou královnou Shakespeareova verše je prostá
skladba mluveného slova. Hreší-li Shakespeare proti
všem pravidlum veršovým, proti ní nehreší nikdy. Je
proste vrcholn)'m zákonem, jemuž je podrízen rytmus
i výraz. U nás se sbakespearská rec staví jedine pod
knutu prísného rytmu, a to ješte rytmu, jenž není ceský
ani shakespearský.
Menivý a volný rytmus Shakespearecva blankversu byl u nás nahražen jednotvárným
kiepáním nec<tského iambu, pod nímž se syntaxe živého
slova bezmocne svíjí. Ctu-li dnes Sládkovy preklady,
mám dojem, že vidím pred sebou presnou sít prihrádek, do nichž jsou slov<t nacpána bez ladu a skladu, jen
když jsou tam všeck::t a když jsou spojena zákonem
domnele iambického rytmu,
A prece iambické verše
dokáže snad každý jazyk spíš, než práve ceština. Jednoslabicné pocátky ceského blankversu (pro než byl dokonce vytvoren i zvláštní slovník onech »v ráz«, »že!«,
»mžik«, »žet«, »zbyt« a pod.) netvorí iambický blanko
vers. A prízvuk na n'izných »se«, »jí«, »mu«, je zase
výpomoc pro zdání plynného, iambického blankversu.
Není-li tedy v ceštine možno udržet iambický ráz verše
(alespon, jde-li o tisíce veršu), je lépe nelhat a priznat
si poctivý rytmus ceského jazyka. Nechápu proste me·
tamorfosu, kterou byl menivý rytmus shakespea.rského
blankversu nahražen rytmem blankversu prísného až
matematicky. A byl-li takový omylný rytmus vrcholn)'m zákonem, pod kterým skladba a slovník živého
slova umrely umucením, stala se jevištní ceština exotikem, pred nímž by príslušník kteréhokoli jiného národa
utekl zdešením.
Váhal jsem dosti nad formou, která by slušela ceské·
mu Shakespeareovi. Teoreticky je jiste pro prevod nejlepším volný verš. Myslím však, že ac je lyrice anebo
epice vrcholem, v dramate je možný jen tehdy, reci-
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je-li se bez pevných vztahu k jevištní akci, tedy ne
,. Shakespearovi. Volný verš není dost pádný, a je-li,
recitacne, nikoli dramaticky.
Zustal
jsem tedy
blankversu, ovšemže. neiambického,
volného a podjného. Pro rytmus zbyl mi pak jediný zákon: plynut dikce a vetný prízvuk.
O vetném prízvuku, jaký je na pr. v Shakespeareovi,
oderní jevištní ceština ví dosud pramálo.
A je to
'irozeno u verše, který byl podrízen jen rytmu slovímu a jenž se o prostou
skladbu jazyka nestaral. Myím, že jedinou prícinou
byl proste nedostatek
zrako'ho smyslu. Nechápu aleSp01l, že by si nekdo, kdo
nu pred sebou vidí, nemohl rozvrhnout
vetu tak,
y mu scenu nerozbourala.
A to je jisto, že dve, tri
'ty zkroucene postavené naprosto
znicí všechen vztah
zi slovem a dením. Taková rec zní odnekud shury
o rec recitátora, pod níž se hýbají figury svou celou
tostí docela odlišné. Prosté a neznásilnené
mluvené
ovo s príslušným vetným prízvukem
není mi naproo v)'razem naturalismu jevištní reci. At si svúj výtvor
varí herec jakýmkoli stylem, rec je mu jen basí, na
íž má stavet, a jež mu nesmí prekážet
v cMzi. A atsi
oba na scene zduraznuje
prvek zrakový
anebo sluO"Ý, rec je jen podkladem,
jejž nesmí být cítit zúmyn)'m šroubováním do umelého pathosu. Deklamace je
láštní umení, jemuž rec muže jen sloužit, nikoli dikvat. l~ec prostá syntakticky,
jako je Shakespearova.,
icky srovnaná a plne podrízená
vetnému prízvuku
, myslím, jedinou
formou
moderní
j.~ištní
reci.
,ceštine bohužel pronikla plne dosud jen v moderní
lce.

Požadavek vetného prízvuku
je mi tak kategorický,
nevadž v nem vidím jedinou disciplinu jevištní reci.
hakespearuv verš je velice uvolnen a pri tom nanej'š disciplinován; Sládkúv je presný až matematicky
a
ri tom beze vší discipliny.
Nevidí zákona, krom svého
mnele správného slovního prízvuku.
Necítí zákona
lpa, necítí zákona caesury. A prece je veliký rozdíl,
adll-li prí zvucné slovo do první, druhé ci do tretí treny blankversu; kladu-li caesuru
za ostré, prí zvucné
10vo ci za slovo na pr. dvojslabicné.
ShaJ.cespearL!\' verš
ní matematicky roz'prihrádkován
jako verš SládkLlV,
ven)' na presném návratu
slovního
prízvuku.
Ale
v místech, kde iamby jsou presné, je jeho blankvers
k tvárný jen proto,
že vetný prízvuk
je rozvržen
\elikou rozvahou. Je velkou vS'jimkou, je-li u ch'Ou
ršu za sebou prí zvucné slovo ci caesura
na. témže
b~t\~.A prízvuk konecných
slov veršLl, doverší mužá il ženská, jsou dána
nikoli náhodnou
pohotovostí
.no ci dvojslahicného
slova.
ale svS'm postavením
ccátku, vrcholu ci konci vety. A ceských zakoncení
ojslahicll)'cll je treba užívat s tím vetší rozvahou.
S otázkou vetného prí zvuku souvisí tesne i otázka
zt11rru.Strucnost ci rozvlácnost
shakespearského
vSr.u je funkcí . _ty; strucnost
ci rozvlácnost
vety je
nkcí odstavce pronášené
reci.
U nás je oboje jen
rkcí náhody aneho filologické presnosti v)'raZl1. Mym však, že je-li nutno mnoho už prekladem obetovat.
lbre rozvážit, co obetuji: a mnc jde rozmer pre~í
e )stí výraZll.
R 'ner mi není jen praktickS"m požadavkem
pro'
k hy na scene (ac je dost nemístno
pro presnost
n '1') výraZll obetovat
desítku
jiných pri nutném
;, ,i); rozmer mi není jen ohledem k budoucím
pre
Lm (revise nebo obmena prekladLl s postupem
jaa. jako ji znají na p1:'. Nemci, je u nás pro rozmer
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naprostou
absurdností);
rozmer je i nutným požadavkem pro vnitrní rytmus a vyvážení vety. Dodržení rozmeru není mi naprost;) peda,nterií. Je proste nemístno,
myslím, delat si svúj rozmer, je-li verš pLlVodní rozme'rem tak presne primeren myšlence. Je jiste veliký rozdíl, reknu-li ten který úsek ve vete strucne ci rozvlácne,
púlverším
anebo veršem. Nedostatkem
citu k rozmeru
vety ci vetné cásti je rušen volný beh reci a duraz té
které myšlenky. Soustavná
rozvlácnost
je zase obdobou
onoho matematicky
pravidelného
rozdelování
durazu
na všecko, jako je pravidelné
strídání
prízvuku
s neprízvukem.
U prosy je tato otázka p06tavena na ostrí nože. Shakespearský dialog jde smele, pevne a ráz na ráz, a tempo uvolnuje jen u scen nejlidovejších.
V prose, kde rytmus je nahražen tempem, kde rec je tak živá, že v kaž,dém okamžiku
žije svým životem, od chvíle k chvíli
svým, jiným, v té není možno rozmer ignorovat.
N ebot je nejenom požadavkem,
ale i zákonem, náhradou
za rytmus. Shakespearský
dialog je živý práve
vým
dokonale vyváženým
strídáním
tempa, a co s ním souvisí, úžasnou zakloubeností.
Nasazení
hovoru souvisí
tak pevne se slovy domluvivšíhu,
rytmicky i obsahove,
že skoro vždycky je náznakem,
zkratkou
ci narážkou,
docela jako ve všední ré.ci. Zacátky a drobná odseknuti,
úžasne rychlé a bystré reagování
na slova práve proIlesená jsou oním tajemstvím
živé a plynulé Shakespearovy prosy.
U Sládka tempo je zvolneno skoro vždy. Je velkSrm
omylem, myslím, delat si v prose úlevu vetší než ve
verši. Shakespearská
prosa" má-li se udržet, jaló je, je
mnohdy težší než blankvers:
vždyt nese dialog. Ale pak
llesmí se nahradit
dve ci tri slabiky rychlého dialogu
peti ci osmi a nezrytmovanými.
1\tsi jde o prosu, o vo~ný útvar, nesmí se polevit, má-li rec letet.
prosa je
recí nesporne
stylisovanoLl
a má své zákony. Není-li
celkove vázána rytmem, má rytmus v detailu a v celku,
je pevne
držena
dokonalým
rozvržením
dejového
tempa.

I

*

l'lekl jsem zpocátku, že mi zde nejde o shakespearský
vSTaz. Chápání výraz a je vždycky jen funkcí doby ci
více méne osobního nazír;wí. Nechci zde celkove soudit
sládkovský
výraz. Byl proste obrazem své doby, jejž
nemám práva objektivne posuzovat;
nebot ríci, že toto
je Shakespeare
a ono nikoli, je proste drzost.
Chci
podat tedy jen nekolik poznám k, jež se mi zdají dost
objektivními.
Nenamítám
niceho, cítí-li Sládek, veren své dobe,
potrebu celkove uhladit,
zkrásnet,
ci, chcete-li, »prer
básnit« i drsná místa anglického
originálu.
Vidíme
dnes jasne, co kde zní drsne; snad jeho doba to nevidela. Ale naprosto nechápu takové »preb;lsl10vá.llí« jednotlivých detailli, jichž pravý vS/znam je presne urcen
už filologií.
Nikdy se nebiji za presnost
výrazu po
stránce jen a jen filologické. Vždyt každSr výraz má ne··
kolik odstínLl, a. volba padá jen na bedra prekladatele
a
jeho schopnosti chápat svou dobu. Myslím, že biologická presnost je pojmem o mnoho širším a nejasnejším,
nežli se možná zdá. Ale tam, kde dá\-á slovník urcitou
cestu, je myslím nemístno
jí t cestou jin.1m a vSTaz nahradit vSrrazem naprosto
ocllišn.\rm. Nemluvím
zde jen
o vS'razech obsceních, anebo vulgárních.
jež Sládek prekládá soustavne
jinak, ale o v)rrazech docela bežných
a charakterisujících
ShakespearLlv mužný a jadrný ráz
reci. l'líká-li Shakespeare
princovými
ústy výrazy su-
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rové anebo dívcími sprosté, je myslím správno je podat
tak, jak jsou: at si je divadlo ci doba zmírní už samy.*)
Druhá vec, již Sládek soustavne ignoruje (až na, scen)' nejlidovejší),
je vo~ba v~r~,zu u. ruzn.)'~~ chara~<t~rtt
Shakespearské
osoby JSou recI vel1ce o?lIsny. ~ec Jeh~
osob je trídena stavbou i slovník~m a vz~ycky )e !~1I1kcI
stavu jevištní akce. Král mluví Jmak nez sec~1a~<CI sl~ha, a jinak mluví, je-Ii sám, v monologu, sv~c1J-h12éltrLlr
ne ci rozmlouvá-Ai s královnou,
sluhou CI dvoranem,
Princ mluví jinak sám anebo s prítelem, a ji11a~<pred
forem dvoranu. Zde zase proniká Sládkova dommanta,
Jelení díhazu na všecko stejne, aby nic nevyniklo, aby
nic 'nebylo odlišeno.
Celkove tedy vytýkám starému stylu jevištní reci nicím neodLlvodnenou
mttrickou
pra.videlnost,
pod níž se
syntaxe
živého slova krout! ~ ~abíjí; }1 'prosy zase
úplnou zvuli. Naprostou
nedlsclphnu
vers~ 1 p;'osy, kde
vetný prízvuk padne kam padne, a ,kde J~ d.uraz .rozdelen stejne po délce celé hry. A u vyrazu Jedmou mtonaci všech her a reci .•.·šech osob.
Zustává
naše stará
Papírov)r
i slovní a

jen výtka celková, a ta je nejhroznejší:
ž.e
jevištní ceština sr:);~ila hereckou deklamaCI;
pathos krol1cené reci, falešný prízvuk v~tny
zvláštní sloyník ucily ceského herce zášti ke

slovu, jehož se hledel zb)·t co nejrychleji.
necítí herec tak tvrdou netecnost k tomu,

Sr:~d, n!kde
co nka, Jako

ji cítí u nás. Je proste strašno b),t plné v~v,e hodinynv~
scene vystaven a držen v ~ho.pacllech urSlt; ~k:e, a ?n
tom mluvi t plné dve hod In y hruznou
rec, Jez k teto
akci nemá nejmenších
živoucích vztahu.
Z toho ho vyvedou jenom dve cesty: bud každou vetu ci slovo n:askovat urcitou
rafinovaností
a zd5ním vztahu k Jevištní akci, což je vždy kompro~isem
a akci srá~í už
proste proto, že na tento proces Je nutno vydat veskeru
energii; anebo slovo úplne ignorovat,
nestarat se o ne
a dát mu vyznít tak jak je, ovšem že se snahou, zb)·t se
ho co nejrychleji.
Lumírovské
verše ucily herce SYOU
úlohu ze sebe vyházet, takže se menivé dejové tempo
stretalo s naprosto
nemenným
tempem pronášené
reci,
jež bylo ztotožneno
s rychlostí
reci.
A potom bylo
opravdu fysickým utrpením,
poslouchat
volný tok lumírovské kra{ioreci pronášené
hbitostí cínštiny.
Rec není nervem dnešního divadla. Ale je necím, co
dojímá za akcí. Akce je v divadle velice (jlrnezena, a není

I

film, jen~ je
cloveka, jenž by byl ukojen pouze jí.
akcne tisíckrát umocnenejší,
cítí prec potrebu scel1lcké
hudby. At je to barbarství,
já vidím ve slove na scene
úplnou analogii. Slovo je necím, co dojímá, paradoxne
receno, práve svou neslyšností.
Slovo, jež plne podléh5:
zákonu akce a jež se necpe dopredu krouceným
patho:sem, je necím, co mllže diváka vybourit anebo ukolébat.
Akce je jen pouhou korunou a vtiskne svou pecet nálade, vyvolané slovem. Slovo na dnešní scene je necím
neslyšne _ skryte pLlsobícím, co musí chytit predevším
herce, diváka až ieho prostrednictvím.
A slovo, jež
chytí herce, musí být prosté, dnešní, za než se nikdo
nemusí stydet a jež je od chvíle k chvíli semknuto
tesne s jevištní akcí.
*) Ríká-Ii princ Ha m let
»maso« (flesh) vedle Sládkova
básnického »tela«, ríká-li »kurva« (whore) ci sebe nazývá oslem,
jankem a datlem (peak), nemohu za jeho »neprincovskou mluvu«,
kterou mi vytkl pan P. Laichter. - Jiné »vulgárnosti«,
jako
jsou v B I až e n e pridané vtipy (»holky _ vdolky«, »pet p«
a »sakrment«) a jež byly úpravou divadla, nikoli mou, mohu
jen ignorovat.
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V prekladu Shakespcarea,
i v této stati. nešlo I;,li!e
jen o 110V)' v)'laz, k Šen:u ,by .st~Šila, revI:e: C1;t~1J. "
jen dusledne ukázat, ze ceSi<y )eVlstl11 v~rs Je va:dll I)
nS/mi zákony, než pouhou
ni:atemat1k~u
ll;ceske
iambu.
Chtel jsem jeli ukázat, ž~ by}o-lt ~vo~n? ve
od prosy oc1l~j.t jen rytI:ner~l ve str~~ll11.angllctln~, y~
bychom nemeh podobnc vy sady t1~lt} v m?c1el~11
štine? Vrcholem
je mi verš pros~y. a.z k pI:~;-racllos
za nejž se nemusí nikdo rdít, atsI Jej prOl:~l,sl.kdyk~
kdekoli, jakkoli. Verš, jejž s~ .herec ~rozarI. Ja~\.c1~
sám, jejž mLlže pronášet p~os~~ I pathe!lcky a Jen,:-Je J
dinou sugescí sceny, protI VSI zaplave krollcen)ch
veršú nedávné minulosti.
Pa,X'ton Hibben:

Kino v Rusku.
Na úpatí Ka,vkazu, kde pouze stanice

a tucet nízkých stave

predstavují
mesta, jsem šel po zablácené ces,te, která pl~tí"
hlavní trídu. Nehylo tu svetel, vyjma planouclch pochodm p
drevenými boudami, kde se prodávalo víno a gruzínské meloun
Ale V' puli ceste mne prilákaly otevrené dvére místní klubovnr.
V jednom koute vystavoval stul na odiv tucet novin: ca,
pistl, které se zdají býti dnes hlavním výtežkem sovctsk
Ruska. Plakáty na stenách volaly po zavedení hospodárné
úcetnictví.
Ale dav mladých lidí, shromáždený
uvnitr i pr
skromným stavením, se nczajímal o nic. Tvoril dlouhou rad
u pokl<Udny práve za dvermi, kde se mu. za ctyrák mohlo dostati ncocenitelné cli spatriti jeden z nejvetších filmll doby
Glorii Swansonovu v »Madame sans Gene«.

v RostaVll na Danu se hemžil verejný sad
lidmi, jakmile se priblížila noc. Z kabaretll a barfl 7~lZníl'a
podivná orientální hudba Gruzincu. Herny, otevrené prímo
hlavní ulici, byly sk rovne navštevovány,
dav se valil k dvanác
místtlm,
kde jasná svetla oznamovala
Toma 1lixe, Cori
Griffithovl1 nebO' \Villiama Harta v posledních filmech.
Ve Spajených Sovetských Republikách jest asi 2000 bio~rar
proti 18.000 v Spojených
státech. Z tech jest skoro polovi
nejakým zpusobem spojcna s delnickými kluby, které vynášej
méne ne'ž obchodní divadla. Ale není ani jediného, kt~rý b1
llIebyl kažrlého vecera plný, a jenom hrstka tech, které neukazoJ
pravé výrobky Hol1ywoodu. Teorie, že americké filmy se sv'
obratným
znázoriíováním
života z ovzduší kapitalisl1lu zk
mladší generaci komuni'slických
askettl, nemá praktického v'Ý
sledku. Je-Ii neco výstredního,
lúxusního,
rozpustilého, ne
zvláštního, co nelze videti na plátnech v každém ruském m"
tecku, tedy to patrne americký film dosud - nedclá. Ne
americké filmy vládno\\, zaplavují, napliíují a zasypávají c1nc;n
ruské biografy. V Moskve jest divadla vcnované jedine Kláre
Kimball Yaung. V Arbatu, stredisku delnických ctvrtí, oslavuje
nová budova slávu Douglase Fairbank;se elektrickými písmeny
tri stopy vysokými. V. hlavním delnickém klubu .a na mnoha
jiných místech vede Mary Pickforrlová. A tak jde dále seznam
amerických hvezd, od jednoho konce sovetlského Ruska k druhému.
Jest to ponckud sklicující. Rusové jsou rlerlici vzácné tradice
dramatického
umení. Od dob revoluce si i ta nejzapadlejší mcsla
zorganisovala
svá vlastní kina. Ale s chudou výpravou a bez
prostredku
chradne vlastní ruské filmové ume.ní. Peníze, na
které mllže sovetská vláda vložiti ruce, jdou na výchovu a na
tak duležité prumysly jako doprava., težba uhlí a železa, texlil.
nictví a obstarávání
hospodárských
stroj ti pro sedláky. Sovctll
nemají ani volnéhol kapitálu ani volného casu, který by venovaU
vÝrobe filmt1. Celá vláda byla ochotna ciniti tak po nckolika
letech zmatku, a musila spojiti ruzné spolecnosti mmy vyJi
bející a pujcující,
které vznikaly samy sebou v období, kdy
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do nebral filmy vážne, v polooficielní spojenou akciovou spoost, ve které jest Sovctská vláda hlavním akcionárem
kino. A jednou založené Sovkino dostalo mOl1opol na veškerý
hod s flltny a poucení, aby pracovalo a nechalo vládu na
oji. Potrebuje-Ii kapitál 'na opravení nebo postavení dvou
o trí tisíc nových divadel, po' kterých jest bezprostrední
povb, nebo na výrobu TZO filmit, které c11ce opatriti pro príští
nebo koupiti moderní vypravení pro atcliery - at jde
hranice a sežene kapitál.
Prirozen);m výsledkem bylo, že dvanáct starých. nedostatecne
ravených filmových atelierll, od kterých se ocekávalo, že dojí cclé sovetské republice filmy, se k tomu nikdy nemohl'O
tati. Tak bylo Sovkino nuceno jíti na cizí trh a koupiti cizí
m~'- ncmecké, francouzské, a,nglické a více než jiné ameké.

To ovšem vubec neznamená,
že se výroba filml! v Rusku
.tavila nebo že jest v nebezpecí, že se za~taví. Naopak, za
hto let nouze se vyrábely ustavicne tri' druhy filmu: filmový
ra\'Odaj, tuctová filmová dramata a nekolik vysoce umelec'eh výrobkú. Zpravodaje potrebovala sovetská vláda pro svou
trehu, a proto si jej obstrávala - ani ne proto, aby jej ukavab v cizine, jako spíše, aby jej roze51ala po zemi a seznámila
'vatele Kamcatky;; tím, co se deje ve vnitrním Rusku a nak. Tov<Írní delníci se predvádejí sedlákum. a havíri textilnírn
'Jníki'll11.
Leninuv pohreb, manévry Rudé armády, práce dobroného10cTstva,vzorné statky s moderl1IÍmi hospodárskými stroji,
jezd svazu sovetských republik a podobné námety jsou poohnczobrazovány. Všeobecne jsou obrazy tohoto druhu v Ru11mnohem smelejší a živejší než západní filmové zpravodajtví. ~ebof za nimi se skrývá myšlenka hlavního spojení tech,
rí každý na svém vlastním poli tvorí nové Rusk'O.
j 'cco

z tohoto ducha jest také ve filmových dramatech. Reluee poskytuje nejzrejmejší
a tedy, nejvhodnejší
prameny
temat. Jest tu na pr. rozcilující
melodrama
"Admirál Kolcak
a z{jsobazlata«, s chvastavým,
opilým., knutou švihajícím
ko'ek~'111
hejtmanem jako otrokárem
a statecnou dívkou komuni tkol1 v kožešinové
cepici jako hrdinkou.
Jsou tu scény
hrác,kých orgií na sibirské trati, která sloužila Kolcakovi za
hlavní stan, a mnoho kozákl! jedoucích na koni po nekonecných
nthových plilních. Ale spletí zápletek a príhl 1 pronikpe nekdy
fakt, že ti špatne ozbrojení sedláci bez vMce, bez pomocného
,nj-ka v pustine sibirské zimy, nejen prežili organisované
voj,ko, podporované Anglicany, Japonci a Americany, ale i nad
ím zvítezili.

nos t
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ocekávati. z'e "Ocelová cesta« nám predstaví pravou
vého prlnnyslového
rádu, který 'predstavuje
Rusko.

duši no-

V jistém smyslu jest to následek Eisensteinovy
»Stávky«,
která práve probíhala Ruskem. Eisenstein jest žák M,eyercholNyní jest zamestnán filmováním
dLlva jeden Z; nejmodernejších.
ohromného
díla, které se má jmenovati »1905«. Ale rozsahem
predcí daleko Trockého knihu téhož názvu, a lící celé revolucní
hnutí v' Rusku od r. 1905 až do nynejška.
Bez potrebného
kapitálu jest i nynJ Rusko mnohem lépe
schopnQJ vypracovati
se k ohromnému a predevším príznacnému
rozvoji kinematografie,
ncž byla Amerika pred patnácti lety, kdy
byl prl1l11ysl Spojených státG skoro na témže stupni jakO' je dnes
jJrlllnysl rtlIský. Potreba: širok);ch vrstev presahuje daleko všech'ny prostredky.
které 1111"1že
cizina poskytnouti,
i s omezenými
prostredky
Sovkina. Naproti tomu pracují ateliery v Moskve,
Leningradu,
Sibiri, Odese, Kijevu, Tif1isu, Jalte - v JaJte na
Krimu, jejíž podnebí a krása jsou povestné. Zde jsou herci,
jimž se nevyrovná žádný na .;svete a sbírky historických kostým,"!, nábytku a kulis, jakých není nikrle jinde. A sovetská
vláda,
nemohouc
poskytnouti
dostatecných
prostredku,
jest
ochotna pomoci jakkoli, od manévru rudé armády až po proplljceni palácu v Kremlu za jevište. A predevším jest v Rusku
smysl pro dramatické
umení, který se ani nesníží' cetkami ani
nedá svésti nádherou.

Doba

a lidé

F. J. NefuJil:

Cemu se mužeme ucit od Ameriky.
1.

Pred válka u nám Ameriku
predstavaval
Barnum.
Byla nám 10' zeme bez kulturních
hadnat, všecka, cO'
šla adtamtud,
byla nám humbuk,
reklama,
nedL1Veru
vzbuzující
artikl. A pa válce zase byla to zeme penez,
veritelLJ, turistu dO' Evrapy,
jež lze nestydate
akrádat,
zeme Rackeftelleravy
nadace, která nám hlásá él finan·,
cuje hygienu, zeme FordLl a zeme, kter:Í nám padvazuje
v)rvaz špiritusu.
Lidé, kterí jezdí dO' Ameriky ::t vracejí se adtamtud,
jsau dvají: ti, kterí se dívají na Ameriku acima paváiecn5'ma a jsau nadšeni vším, cO' z l\mtriky
prichází,
a ti, kterí jsau v zajetí pred válecných predstava
AmePravé umelecké výl'obky jsou dvou docela ruzných druhu:
rice a adsuzují šmahem všecka, <COz Ameriky prichází,
~ar;í škola jest predstavov,'ll1a herci z MoskevskéhO' umeleckého
krame boha:t€lla Jstrýcka. Mála··e
tech, kdož by' 'se' dodlladla. a novejší "revolucion~lrskú« škola ultramodernisty.
První
vedli k Americe pastavit
kritiCKY. Jsou zpravidla
dve
dala plátnu nekteré krásné príklady výborného
a svedomitého
príciny jednastrannéha
názoru na Ameriku.
Krá:kast
dlla. ktcré poznali ti, kdož videli moskevskou hru »Car Feodor«.
pabytu a znalasti jazykavé. Ti, kdaž jeli dO' Ameriky
Titíž mCASkevštía skupina herel! z Moskevského
umeleckého
dabre jazykave pripraveni
a pabyli tan: krátce, bývají
divadla dok~ncila práve Puškinova
"Prednostu
slanice«, který
nadmíru zamilaváni
dO' všehO', co 11am videli, a ti, kdož
e teef predvádí v usku. Vyjma technické, svctelné a mecha- .
pri krátkém pabytu nemahli se dahavarit
ani zvyknaut
nické vý 'ledky filmování (o nichž vedí Rusové jen málo nebo
na stravu. obycejne Ameriku nenávidí. Pro takavé návr.ie), jest to nejvýš chvályhodné dílo, Podobný, trebaže vetšl
števníky
Ameriky
na krátkau
dabu jest razhadujíci,
podnik, se má v brzku uskutecniti ve velkofilmn podle Tolstomeli-Ii dastatek
daparucení
dO' spalecnosti
a dastatek
jOI'Y"Vojny a míru«. Doufejme, že než se uskutecní tak ohrompružnasti,
aby se prizpusabili
jiným mravltm jiné zený podnik, pošle Sovkino nekteré své technické síly do HoUyme, nebO' zda se museli prO' nedastatecné
znalasti jazylIOoduna ucení.
kavé vyhýbat spalecnasti
a prasedeli cel)' cas V' ceských
.\le jsou to u1tramodernisti, kterí pres svou technickou nedohaspodách, kde je držely knedlíky a varené havezí a nevyhlídky ruské filmové prolalecnost predstavuj í nejslibnejší
dastatek prizpusabivasti.
Ti avšem celou dabu pa1:>ytu
IIkce.Meyerchold, jeho "Ocelová cesta« má liciti rozvO'j ocetaužili pa vlasti a pa svají pražské hasp,lldce.
('I'éhoprCnnyslu a ohromný boj cloveka s kovem, jest vlldcem
Já j!sem se pakusil za svých dvau delších návštev
Skl1Jl111y
ctyr riditc1lt, vybraných z jeho vlastních náslcdovate1ll,
v Americe pazoravati
objektivne
a srovnávati
bez zakttri berou tento film priímo v dolech, prudkých tavírnách a
ujetí živat tam a u nás. Mel jsem dakonce ta štestí, že
l"álcol'11ácb,
kde se zpracovává ocel v posledním ctvrtstoletí. Lze
jsem bezprastredne
pa návratu z Ameriky, ze své druhé
"I
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návštevy, mohl na delší dobu navštívit Francii - a to
ne pouze Paríž, ale i venkov, sever i jih, Anglii, Svýcary, Nemecko, Dánsko a Svédsko. Tak jsem mel vzácnou príležitost srovnávat dojmy nejcerstvejší z ruzných
zemí, z ríhného ZpLlsobu života a zvykLl.
Abychom mohli posuzovat nekterou zemi, její národ,
jest zapotrebí vniknouti do spolecnosti, a ta nejrL1Znejší, dostati se pod povrch spolecenské konvence, jež
se snaží na pr. v Americe všecko maskl)vat harmoni:
a spakojeností, u nás nespokojeností a neudržitelnými
pomery. Byla mi popráno okalnostmi a doporucujícími
dopisy, jež tolik ve svcte pri pomerne rychlém cestování
znamenají, že jsem proputoval mnohé spolecnosti lidí,
kterí meli vedeck§ zájem na studiu jevu sociálnícli,
umení a literatnry. Dostal jsem se do spolecností delníku, studentu a vystehovalcLl. Náhoda mne zavedla d<J
spolecnosti lidí, kterí mohau cestovati pro pobaveni na
Nový Zéland a jiných, kterí z povinnosti ohjíždejí zemekouli a jsou stejne doma v New Y orku jalm v Pekinku, v Sydney jakO' v Kodani, mají stálé adresy v Ženeve, Paríži, Londýne, Washingtonu, v Ríme i v Praze.
Karel Capek v tomto casopise uverejnil preklad nebo
originál svéhO' dopisu redaktoru Sunday N e\v York Times. Byl jsem do jisté míry prekvapen. Ale neni to
pouze Capkuv núzor, že Amerika je neco desne sp:ašeného, že jsou tam lidé upoceni od spechu a vydelávání, že tam megafony rvou na križovatkách »c1l)lar,
dolar, dolar« ve vterinových prestávkách. Tak J,li to
trochu pripomínalo režii »Zeme mnoha jmen« pri premiék
Tak asi si to u nás predstavují, že to vypadá
v New Yorku, Chicagu, Philadelphii. Ale ujištuji v:'ts,
že taková Pátá Avenue nebo takový mrakodrap vypadá
docela civilne. Naší fejeton isté si predstavují šíJen}'
chvat na križovatkách americk}"ch velemest, a zatím na
takovém Herald Square nebo na križovatce 42 ulice ct
Páté Avenue se jenom docela ,civilním tempem pL 1)'bují mohutní hadi disciplinovaných aut a obecenstva
Naproti tomu v té ciste evropské Paríži vás každ')ll
chvíli ohrožuje splašené taxi s pánem, který má strašne
na spech a v naší poklidné Praze vás aspon drcne auta
na poloprázdném Václaváku. Me se zdá, že jsem ni'{c1e
nezažil tolik mírné pohody klidu a pohodlného projednávání vecí jako
Americe. Prišel-Ji jsem v Americe
kamkoliv, i tam, kde jsem zr,ejme prekážel, chteje neco
videt, po cem mi nic nebylo, našel jsem vždycky ihned
lidi, kterí, zdá se, meli prO' mne spoustu casu. Prijcl'..l-1i
u nás nekam, kam jsem pozván za prícinou úredníhO'
jednání, tu jsou všichni tak strašne zamestnáni, každ}'
tolik spechá a má takovou spoustu práce a jenom vy
musíte mít cas celé dopoledne.
Píše se u nás ted velmi mnoho o Americe, ale myslím si, pod dojmem Capkova dopisu, že snad prece
bude dobre, když i já napíšu nekolik srovnávacích
obrázku z Ameriky. Prosím predem, abych nebyl pokládán za bezvýhradného obdivovatele všeho, co. prichází ze Spajených Státlt, budu-Ii neco chválit. Znám
velmi dabre mnohé stinné stránky Ameriky, mezi než
patrí prohibice prese všechna nadšení všech propagátorlt abstinence.

*

A m e r i 'C k é k ni h o v n y. Zacnu tím, cO' se ml
v Americe nejvíc líbila.
Každému, kdO' se maril hledáním knih v naSl universitní knihovne'a pak prišel dO' vetší knihovny americké, se musí zdát, že vletel z pekla ravnou do nebe.

nos t
Jest nutno papsat cestu za knihau v nekteré knihovnE
ve Spojen:)"ch Státech. Vezmeme na príklad knihovnu
Harvardské university, t. zv. Widener Library, Za'\I'"
žena byla na pamet studenta TJ arvardské university.
který s,e utopil na Titanicu, pri známé katastrofe. Založili ji jeho rodice a nese jeho jména. Typický príklad,
jak v Amerce vznikají ústavy, n~mocnice, knihovny.
Budovy v miÍém slohu New England, který je3t (10·
mavem práve kolem Harvardské
university, jsou na
Ameriku ponekud prepychové. Obycejne se pri stavhe
padobných verejných ústavLl dost šetrí. Znám na pr.
nemocnice, v nichž nejsou v pokojích pro nemocné
omítnuty zdi z úsporn}'ch dL1\'oclLl.Knihovny ovšemhý.
vají staveny dosti casto s prepychem. Widenpr Lihrary
oplývá mramor,em ve fasáde i uvni tr. Slu"pora' ~iv portálu jest rovnež mramoravé. Ch,)dby a schodište jsou
celé obložené bílými mramorovými deskamI.
Zajímáte se o nejakou otázku. Obsahový katalog v;l1n
podává veškeru infornnci. Knihy, které jsou v kniho,,ne, jsou zaznamenány
na lístcích bílých, tišten)'ch
v kongresové knihovne ve Washingtone. Jest na nich
vytištena signatura, pod kterou jest kniha v kongreso\'\~
knihovne a strojem napsána signatura domácí knihov·
ny. Na rL1Zl1abarevn}"chlístcích jsou vyznaceny knihy,
jež nejsou sice v domácí kn ihovne. ale které lze ohdržeti v nekteré knihavne ve meste. Tak máte možnot
opatrit si prehled o veškeré literature, která se nalézá
ve meste a a úplné literature. kterou lze opatriti, ponevadž kongr,esová knihovna vvashingtonská jest velmi
obsáhlá o lze se domnívati, že obsahuje prakticky veškeru moderní literaturu, aspon vedeckou.
Zajímal jsem se svého casu o sebevražednost. Vypsal
jsem si tedy veškeru príslušnou literaturu na objednaci
lístky a odevzdal je II stolu knihovnioe. (Knihovnictví
v Americe jest po vetšine ženské zamestnání.) Knihovnice se mne vyptala, chci-li knihy hned nebo mají-li se
pripravit na zítrek, chci-Ii je pouze prohlédnout, nebo
dllkladneji studovat. Objednal jsem knihy na zítrek a
prohlásil, že je chci studovati podrabneji. Obdržel jsem
lístek, s nímž js,em se príštíhO' dne prihlásil v katalogu.
Dostal jsem nový lístek, na nemž bylo napsáno, že jest
mi vykázán na týden box císlo to a to. Box byl V postraním krídle budovy, velmi tich:)".Steny boxu jsou plechové a lze jej uzavírat. Zarízení jednoduché, stltI.
židle - kreslo -, policka na knihy a - po'pelník.Smí
se totiž kourit! Na palicce mel jsem pripraveny všechny knihy, které jsem si vcera napsal. V revuích a v knihách, jež mely rozlicný absah, byly založeny state, o
jichž obsah jsem se zajímal. Na stole ležel tištený leták
asi tohoto obsahu: »Potrebujete-li výtisky, oznacte príslušné stránky mekkou tužkou. udeláme vám fotostatické kopie, jedna kopie takového a takového formátu
stojí 10 centLI.« Použil jsem tétO' výhody. Pouze jsem
procítal knihy a revue a tužkou oznacoval stránky, které mne zajímaly. Príští den jsem mel hotové fotostatické kapie pripraveny s úctem na stale. A prosím nikde
nijaké nápisy, ~e se to a ono zakazuje.
Podobná zarízení
mají
všechny vetší knihovny
v Americe.
lidové knihovny jsou podobne zarízeny.
Tak na príklad lidová knihovna novo-yorkská, kde rOvnež mLlžete studavat, aniž byste znali jediného autora
predbežne.
Vyprável jsem príteli knihavníkovi jednou o tomto
skvelém zarízení knihoven. Mínil, že je to '»systém pro
blbé«. Ale reknete mi, prosím, prac má být systém ka-
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ogu tak komplikovaný nebo tak primitivní, že jest
potrebivždycky individuálního studia knihovny, aby
zjistil obsah skríní? Systém má snad ulehcit stu'um a zmenšit námahu, spojenou s hledáním knihy na
inimum a nemá b}rt zkušebním kamenem bystrosti
ho,kdo systému používá.
Najdou se snad nadšenci, kterí reknou, že to ni~
ní, že si to mužeme zavést taky. Ovšem, že mužeme
"ec je dokonce velmi prostá. Dejte do naší univeritní knihovny asi desatero- až dvacateronásobný perná! než je tam nyní a nežádejte, aby každý poslední
Tabákbyl aspon doktorem a vec je rozrešena. Všecko
'jde. Jenom že v tom je práve ten vtip, že to nepl'1jde.
slyšelibychom, že když to tak dlouho šlo s tímto netatecn}'m personálem, že to pLljde dál taky a že je
'hec škoda penez. Ostatne, jak to, že by se mela dumí práce ulehcovat. Dri se clovece, když si tak neZllmnýa' stavíš si otázky, které chceš vyrešit. Nežli
hledášpotrebnou literaturu sešedivíš a dávno nekterý
'zinecti uverejní rešení tvé otázky. Takové l,ekce sílí
erl'ya udržují prímou páter.

rozbité a jak dlouho to potrvá, nežli bude toto okno
cestou úrední zaskleno, ackoliv je zima. Tu ho jak)'si
americký dustojník upokojil. Prinesl svoje služební
knihy a ukázal predpisy, které byly na vlas stejné, jako
predpisy rakouské. Jsa poucen touto príhodou svého
prítele, neocekával jsem, že na byrokratických luzích
Spojených státLI se prohánejí arabští orové na míste
našeho proslulého úredního Šemíka. A prece jsem se
podivil. Potreboval jsem pro knihovnu jednoho našeho
vedeckého ústavu scítání lidu ve Spojených Státech
z r. 1920. A pri znám)'ch bohatých dotacích našich vedeckých ústavu bylo potreha tyto mohutné a cetné
svazky získati zdarmo. Nevedel jsem, jak vyreším tuto
otázku, když jsem vstupoval do príslušné budovy ve
Washingtone. Budova vubec nevzbuzovala mnoho duvery. Jest tam totiž spousta federálních úradu umístena v drevených prozatímních boudách. Pripadalo
mi, jako bych šel do nekterého oddelení v našem ministerstvu národní obrany. (Vidíte jak se ameri1<:anisujeme. Rovnež cást amerid<:ého ministérstva vojenství
nachází se v drevcných boudách.) Když jsem vstoupil
do príslušné úradovny príslušného úradu, nabyl jsem
*
ihned více dLlvery. Šel jsem k panu šefovi statistické
služby a v predpokoji mne privítala hezká sekretárka
s p e c h a o r g a n i s a c e. Ke krátkému vylícení
pana šefa. (I V' tom jsme dosti podobni amerikánLlm.
rganisace knihovny se snad bude dobre hodit malý
Mají taky slecinky v kancelárích, jenom, že se jim nerúzekpráce u nás a tam.
smí ríkat hobecci z dLlvodLl spolecenské slušnosti a
lcjsemclovek, kted by dostáHI casto peníze vLlbec taky se o nich nezpívají kuplety v kabaretech.) Pan šef
cekemzvlášte. Taky nechci srovnávat zarízení cekové
úradu nemá žádného titulu. Ríká se mu po amerikánAmericea u nás. Tam mLlžete platit v obchode po~ sku jen tak »daktr« - to je »doktorc«. Každý mu tak
ožky cekem, znají-Ii vás osobne. U nás majitel ;teku
ríká. Slecinka mne tedy privítala velmi prívetive. Vybudto cizinec a nebo snad podezrelý clovek. Ale chci
lažil jsem jí svoje bolesti a slecinka s tím bežela k panu
ovnávatúrední práci u nás a v Americe.
šefovi. Pozval mne k sobe. Byl to starý brucoun s neobvyklou u Amerikánu kozí bradkou. Sedel jen tak,
Byljsem jednou v podivuhodné situaci, že jsem dobez kabátu, s vyhrnutými rukávy u košile. Bylo sice
l peníze z Ameriky a sice cekem. V radostné duvere
uprostred zimy, ale prosím vás, když jim to ústreclní
ebral jsem se do banky s jistotou, že mám-Ii cek,
topení doopravdy topí. (To j1sem taky nikdy nemohl
ám peníze. Dovedel js'em se ovšem, že cek musí být
pochopit,
že u nás máme dvajitá, dobre priléhající
Ikována ske na jediném míste v Praze, jež se zove
okna, ale tam kde je ústrední topení, že bývá zima jak
jchovní úrad. Vypravil jsem se stále v dobré nálade
v psí boude a v Americe že mají jednoduchá sešupocejchovníhoúradu. Banka sice dríve kolkovala ceky
vací okna, tak zarízená,
že nekdy mLlžete mezi obe
a, ale ukázalo se, že je to proti predpisum. Rozukrídla vstrcit celý prst, ale ústrední topení tak cerbovim tomu nyní. Brala úradu práci.
Priputovav do cejchovního úradu, pr,edložil jsem cek sky zarízené, že je v tech drevených barácích vždycky
harko.) Pan šef morous mne tedy privítal bez obvykokénkaa slušne jsem požádalo okolkování. Úredník
lého jinak u AmerikánLi úsmevu, vyslechl mne a krátce
"dním, to jest duležite hrubým tonem: »Kde máte
narídil, aby mi prichystali balík knih. Na to se mne
lek?«Já: »Odpusfte, já myslel, že když to zde koljete,že ... « Úredník: »Vy nemák co myslet. To by ješte, jako. obvykle, zeptal, co by mohl ješte pro mne
ucinit. Když už jsem tak byl na míste, požáclal jsem,
"išelkaždý. My nejsme trafika. Opatrte si desítihaabych si smel prohlédnout zarízení úradu.
Zajímalo
"o"Ýkolek,správne ho nalepte a prijdte sem.« Putuji
mne
to
z
nekterých
duvodL1.
Predal
mne
tedy
svému
y pro kolek v obavách, abych ho správne
nalepil,
zástupci a ten mne velmi ochotne provedl. To už zase
'tím se a konecne, když jsem za deset haléru utratil
inu casu, vracel jsem se do banky, maj~ štestí, že byl pravý Amerikán. Veselý, hovorný, úslužný.
m ji našel ješte otevrenu. Ale stále se toho nemohu
Videl jsem tedy stáje amerického. úredního šimla.
Ikulovat,vydelá-Ii na sebe takový úredník nebo ne.
Ale ach, ten rozdíl v rase! Úredníku podle našich po. tom si vzpomínám, že jsem jednou platil cosi
jmu tak zv. definitivních pouze nekolik. Jinak všechen
Angliia že musel být kolek na kvitanci. Slecna popersonál na, denní plat. Oddelení pw scítání lidu bylo
dní klidne utrhla poštovní známku v potrebné cene
prázdné. Byli již dávno hatovi. To nabrali lidí za denrií
nalepilaji na kvitanci. Užasle jsem se jí ptal, jestli
plat na úkalovou práci a chlubili 'Se, že byli se scítáním I IO milionu lidí hotovi v rekordní dobe. Amestací,nacež ona se také divila: Proc by to nemelo
"'t, vžd~f kolky i známky vydává a prodává stát,
rické scítání lidu jest jedno z nejpodrobnejších a poto tedy Jedno. Ale to by se už náš úrední šiml dokládá se za jedno z nejdokonalejších. Výsledky se obpolekala zjankovatel. Ale na mou cest, že je to
dr.ží pravidelne také vcas, takže ješte nejsou zastaralé.
a. To prvé i to druhé.
Pri tom ovšem pravidelná prubežná práce v oddelení
dyž byli u nás po prevratu jfcl!císiamerictí vojáci,
papulacním se nemlHe zastavit ani na chvíli.
v dobe
scítání lidu vychází pravidelné statistiky o pohybu I()by, s YMCOU, ukazoval jim jeden muj kamarád
sárnách rozbité okno a vykládal, jak dlouho už je vatelstva. Úredníci pracu}í jako v továrne, osm hodin
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denne. Od devíti do pet'. V poledne jest h,)(lina casu
na lunch, který lze ve Hlmi dobré kvalite obdržet v restauraci. kterou si vede úrad ve vlastní režii.
Polední prestávky
se nenadužívá.
Práce se platí a
ne doba pohytu v úhde.
Ptal jsem se taky na platy.
l'()c[(tecní plat pro ucedníka jest 25 dolaru t:)·dne. Veškero technické
úraJování
se platí týdne a úredníci'
jsou prijímáni
jako delníci, na ctrnáctidenní
v)'povecl'.
Jsou potom ovšem také zaucováni
do oboru své práce
jako delníci. Neptají se nikde po žádném vysvedcení.
Má-Ii kdo vyšší vzdelání,
které prispívá
k tomu, že
rychleji chápe a lépe pracuje, j'est to soukromá
záležitost úredníka,
který pak ovšem dodelá se platu velmi
pekn)·ch. Tak mi predstavili
jednu ze sv)'Ch úrednic.
Kontrolovala
prodírkované
lístky do tridicek.
Ríkali,
že je to jejich nejspolehlivejší
pracovnice.
Byla to Polka, ahsol ventka gymnasia
v Krakove,
která se s rodici
vystehovala
do Ameriky. Mela tehdy 100 dolarLl týdne.
Byly to její gymnasiáini
studie, které jí prinášely tento
I:rásn)" príjem. Jest treha poznamenati,
aby bylo rozumeno, co znamená 25 a 100 dolaru, že dolar má kupní
sílu asi našich 10-12 Kc.
Jsou tedy úredníci, aspoll technictí, velmi dobre pléJ~
ceni. Nesmí se ovšem zapml1ínat, že nemají pense ar,l
nemocenského
pojišteni. Jenom proti úrazu jsou Všichn; kolektivne
pojišteni.
Také ovšem, když se takový
úredník neosvedcuje,
dostane v)'povecl'.
Zde myslím, že je zc!wj dojmu, že Amerika je upocena spechem. Ve sklltecnosti
se nespechá, jenom organisace práce je ponekud jiná nežli u nás a systém placení mezd. Platí ~e všude tam, kde je to jenom trochu
možno. za \,:)'kon a ne za bs. Americanl'tm
se zdá na "e
somtava
platu za cas nemorální.
A shon za dolarem?
Myslím, že jest to pouze hledání zamestnání,
které vy1JO\'llje, které nejvíc vynáší. Ale nemáme my tento zjev
taky?
Aspon tam. kde jsou pomery
podobné
jab
v Americe. Kde totiž f'erozhoduje
vysvedcení z nejaké
~koly, n:)'brž osobní schopnosti.
Zde bych se chtel mimochodem
zmínit 'o PsycllOtechnice. Psychotechnika
vznikla v Americe jako prirozený
dLlsledek nedostatku
jak:)'chkoli vysvedcení.
U nás si
l\"oríme obraz o cloveku. kterého prijímáme
do nejaké
práce, podle vysvedcení.
Tato
pomLlcka v Americe
schází skoro úplne,
ponev<ldž i kdyby se prihlíželo
k vysvedcení, nebylo by to mnoho platnó, prolože školy,
zejména vysoké, jsou velmi rozdíln)'ch
kvalit. Jde to
t<lk daleko. že na pr. nemocnice
nežli prijme lékare,
žúdá, aby pred jejím zkušehním sborem vykonal zkoušku. Proto byla ps)'chotechnika
v Americe nutna a proto
myslím, že li nás má psychotechnika
pouze omezený
obor pLlsobnosti.
Naši lidé se pomerne velmi casto clodelávají
velmi
pekn)'ch príjmll. Nemyslím
zde na kvalifikované
delníky, jako jsou m pr. montéri, elektrotechnikové
atd.
Nemyslím
ani na kožešníky a krejcí, kterí sice u nás
doma mnohdy nevynikají,
ale za hranicemi jsou velmi
ohlíbeni. Myslím zde na naše prumerné
lidi s prl'tmern:)'m vzdeláním.
Povím vám na konec událost, která
vypad{l jako anékdot:r, ale není.
Prišel jsem do Ba1timoru do laboratoré prof. Pearla,
kdež jsem po delší dobu pracoval.
V souterenu
jsme
meli pokusná
zvírat:l,
myši, potkany a mouchy. Potkany ošetroval pan Knl1<y. Když Kr3ky. tedy Kraky.
Chodil jsem tam už asi dva mesíce a ·bayil se s panem
Krakym, pokud to bylo nutno, pouze anglicky, jsa pev-

ne presvedcen,
že je to nejaký Aj1ryš - to jest Irc
rasa ne práve, oblíbená. Jednou jsem byl v dobré n'
lade. vyndal jsem si z klece ochoceného bílého potkan
Ignáce, a zacal jsem se s ním };nazlit. Potkanovi je
jedno, jestli s ním mluvím cesky nebo an~licky, a
mel jsem príležitost
v puritánské
Americe naucit
mazlit po anglicku.
Mazlil jsem se s ním tedy cesk
Pan Kraky byl prítomen 'a, najednou na mne vyvalí
a p(wídá cistou podskaláctinou:
Voni umej cesky? P
zdravil jsem tedy syna »Vyšehradu«
a vyptával se
neho šefa. Dovedel j'sem se, že je to laborant k neza
placení. Nejen dokonale spolehlivý,
ale dokonce vel
inteligentní,
clovek. který má na svou trídu nepochopí
telné vzdelání (mel meštanku,
jak mi rekl). Má záli
ve své práci a dokonce se umí dívat do mikroskopu
ví co to je a na co to je. Pan Kraky se ve skutecnos
jmenoval Krucký.
V Rockefellerove
ústavu v N ew Y orku jsou podoho
témer všichni laboranti Ceši. Sli jsme s prátely, Cech
po chodbe tohoto ústanl a kritisovali
jsme zarízení.
opet to byla cistá podskaláctina,
která se nám onal
Mám dojem,
že se Podskalákl'tm
laborantská prá
velmi líbí. K tomu každ)' z nich umí bucfto truhlárst
nebo zámecnictví
neho vLlbec neco, co se'v All1eri
cení. Že Ceši laboranti
jsou již dlouho v oblibe, d
svedcuje. že jsme našli v Rockefellerove
ústavu Cech
doktora, chemika, syna laboranta.
Už ho tam otec usa
clil.

To ale už patrí

do jiné kapitoly.

*
V z del á n í. Dnes se na všech slranách píše o úpra
ve a reforme studia u nás. Píše se o americkém systém
školském a je již velmi rozsáhlá literatura
o tomt
predmete. Píší to všechno odborníci,
kterí videli al
riskou školu s hlediska ucitele. Chtel bych napsat, ja
já vidím americkou
vysokou
školu, jako posluclnY
ne jako ucitel.
Naše celé vzdelání jest vybudováno
na systému, kt
rý poklá~ám za nemecký. Podává co nejširší látku i n
úkor hloubky. Naše vzdelání je namereno na lidi
haté nebo na genia. Mám dojem, že v našem do
vadním vzdelání se velmi málo hledelo na denní
trebu prostredního,
tetly u nás chudého, cloveka. Každ
etapa vzdelání jest zakoncena vysvcdcením, že žák je
schopen vstoupiti na další. vyšší ucelište. Vyjde z obecné školy a jest schopen jít do meštanky - to konce
duji. Ale vyjde meštanku
a jest schopen jít na škol
strední. Nikoliv schopen élspon cástecne se živit. Vy;
pak strední školu, at už klasickou nebo reálnou, a o
jest pouze schopen studia na škole vysoké. A to ItŽ je
clovek dospelý,
který již má u nás právo hlasovací
Opet není schopen v)'delkové práce. Strední škola,
hylaJli to škola odborná, nenaucila ho nic praktického
Jde tedy na vysokou školu, studuje rekneme medicinu
Dre se pet let, delá obsáhlé zkoušky, snad nejobsáhlejší
na vys'oké škole vl'tbec a hle, jsa hotov vidí, že nic ne
l,mí, že se svému zamestnání,
které ho má živit, ll1usi
teprve ucit. Ale rekne se. že je to lékarství, vec príli
vážná, že jest treba prakse. Vezmeme právníka. Vy
studuje svoje práva, z nejakého duvodu jde do státO!
služby, ale prosím i on se musí ucit úra.dovat, vysok'
škola mu nedala prupravu.
Zastavme se ale tam, kde se tak mnoho našich li
zastavuje,
u maturity
na. strední škole neodborné. St
dium je zadarmo, proto kdo má své deti rád, pavle'
Y
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strední školy. Škola je v míste, nic to nestojí, co by
n~:hod~ly? A deti hudou pány. A tu syn je. f]0
atunte a Jest pouze schopen vstoupit na vysokou
olu, kdyby se byl ft cil sebe líp. K žádné praktické
áci se nehodí, nikdo ho nech~e. Manuelní práce se
li zdá degradací - a myslím, že práve v manuelnl
áci by se sV)'m všeobecným vzdeláním mohl vykonat
Imimnoho. ZbS'vá tedy nejaké škrabácké místo, nejv nejakém úrade státním. Stát sice platí málo, ;=Jle
to jisté aje to 1)od pensí. Dále jsou zde místa škra'kl'zobecních, v Cechách také okresních a pak v souom~Thpodnicích. Ke všemu je zapotrebí protekce,
rotflze takov~Th aspirantl't na škrabácká
místa j'e
noho a lze si vybrat. také ovšem není potreba nabí~et
noho. Lidé jdou na· taková místa, kde se jim zdá, že
u pány, j<lko mouchy na med a za každou cenu. A
i tisíc zákonLI llnr::lVuj'Ících zamestn;]neckoll otázku
je na veci nezmení, protože nahídka je nríliš veliká a
ptávka minimálnÍ. Proto není možná také žád .1
á\'ka škrabáku. Byla by ihned po ruce kohorta stávokazu a ani by se na všechny, kdož cekají na t. zv.
rednická místa, nedostalo. To má ovšem ';Ilv na páter.
hratle meknou a setkáváme se potom tak casto u nás
lidmi, kterí jsou tak lacino na prodej, že je to až
mv~šn.é.
,Z~ nadeji poskytnutí lepšího místa již dají
aSIhde vsecko. Jak potom nebrat provise, jak se neat svést k podvodum za ceny naprosto smešné? í':ouatství, defraudace. podvody,
rozvrácené ži\'oty jsou
ráve v techto kruzích a nelze se divit. Toto jest protariát ze všeho proletariátu nejubožejší ·a ješte se
nazí svou bídu zastrít. Dvacet pet procent všech seberahi'l v Cechách jsou lidé, kterí mají 8.sPOl1stredoolskévzdclání. A všech 'obyvatell't ve \'eku sebevr:thu,
~rí mají aspon. stredoškolské vzdelání není ani patacl procent. A JSou to práve tito lidé. tato kateg-orie
štastných, proletárlt, pro n~ž stredoškolské \ozdelání
yh zlem. protože je odvedlo od práce manuelní a
jiné práci jim nedl10 ani to nejnutnejší k uhájení
ivota vlastního ani k založení rodiv. Zní to jiste kaírsky mnohým uším, které nemají pOfO>ZLlihenípro
Vivatanebo jsou ho príliš vzdftleny, ale je to pravda.
Když jsem poprvé prišel do Amer1ky a srovnhal
oje všeohecné vzdelání s všeobecným vzdeláním
Americanll a. Britu, byl jsem nadšen a zdálQ se mi, že
i naše strední škola. dala hotov)' poklad vedenÍ. Zmeil jsem však svuj názor po case, když jsem videl skutecnou cenu svého všeobecného vzdelání pro život.
Uprímne receno nic mi dosud nevynesly moje znalosti
asick~'chjazykLt, nic mi nevynesly podrobné znalosti
eografické a. nic mi nevynesly jiné v.eci, kter)rm jsme
na strední škole ucili a jimiž jsem mohl os1110vatkogy studenty Amerikány, Anglicany, Indy, Filipínce,
rasiliány a jiné pronárody, se ktedmi jsem se sešel
a studiích.

"I

Na Harvardské universite byl s námi jeden Armen
z Indie, Vardon. Ten vždycky, když jsme se produkovalJi s našimi ivšeobecným~,
ovšem pl)·tk)lni vedostmi, se nám smál a ríkal nám »German culture«.
I 'lOpij j cm pozdeji jeho mích. Co jemu, indickému
(l"'vému lékari bylo po tom, jaké komety lítají ve
eSIlIru? On mel práve jin)' druh vzdelání. Dyl vzdelán ystemem anglosask)rm. Ze všeohecného vzdelání
rft, ~ to nejnutnej1ší. (Pri tom znal - ovšem z prela(:ú daleko více z klasické literatury nežli my.)
aproti tomu pak speciální odborné vzdelání velmi

409

hluboké. To jest práve znakem anglosaského vzdelání.
že jest rízeno úcelem a proto jest vždy pouze odborné
a v odboru velmi hluboké. Také anglosaský ucenec
se liší od našeho ucence. Po našem ucenci se požaduje
jaksi samozrejme šírka vzdelání. Proto práce našich
ucenclt se obycejnc pohybují na velmi široké základne,
címž casto trpí hloubka veci. Typem ucence anglosaského jest novoyorksk:~ biolog Morgan. Svuj život Vcnoval studiu jediného materiálu, ovocné mouchy. Zde
však se dostal již do takových hloubek, že mltŽe pln)'111
právem generalisovat. Jeho práce o dedicnosti a prenosu znakl't dedicn)'ch jsou práve základnÍ.
Americké vzdelání se prodává. Jest drahé, (}\'lluvím
zde o, vzdelání vysolwškolském.) Vysoké školy jsou po
vetšine soukromé ústavy, dotované z daru a casto odkázané na vS'nos kolejného. To budí konkurenci. Nekteré školy se snaží konkurovat jakosti poskytnutého
vzdelání, jiné ovšem snadností, sníž lze na nich získati
akademické hodnosti. To jest hlavní prícinou rozmanitostí v jakosti vysok)'ch škol. Jsou t. zv. vysoké
školy, jež mají sotva úroven našich škol stredních.
Jsou ovšem zase školy, nebo lépe vedecké ústavy na
školách vysokých, jimž steží bychom hledali rovné
v Evropc. Kolejné bývá ohycejne vysoké. PrllmCrn)'
zápis na Harvardské universite se obycejne pohyhuje
kolem 250-350 dolarlt za semestr. Podobne na John
Hopkins University v Daltimoru. Tyto dve školy se
pokládají za nejlepší ve Spojen)'ch Státech.
Podohné
cenové pomery jsou na dvou nejlepších školách technick)'ch, Massa,chussetts Institute of Technology v Dostonu a na Universite v Ann Arbor, Michigan. Stejne
také na nejlepší zemedelské škole v Ithace, stát New
York.
Jest známo, že anglosaské školy, tedy i školy americké si vychovávají dorost na vlastních odborných
prípravkách, zvan)'ch koleje (col1ege). Do techto kolejí
se prijíma.jí žáci z t. zv. high schools, což jest neco asi
jako u nás nižší strední škola nebo snad lépe naše rozšírená meštanka.
Prednášky bývají nekdy konány jako u nás. Hodina
prednášky trvá 45 minut. Jindy bpet jest zaveden tento
system; hodina prednášky trvá 60 minut, pri cemž prvních 10-15 minut se venuje písemné zkoušce z materiálu minulou hodinu predneseného.,
Když veškery
otázky jsou vypracovány asp011na 80'o/ci student nemusí
kona,t záverecn)'ch zkoušek, jež se konají na konci každého semestru. Jinak se záverecné zkoušky konají pouze z tech otázek, jež nebyly zodpovedeny na osmdesát
procent pri každohodinové zkoušce. Prozkouší se skutecne otázky všechny. Mám dojem, že jest to velmi dobrý system, ov v em jenom tam, kde jest .i istota, že se
nebude opisovat. Bylo z-ajímavo pozorovat nás Cechy
mezi Amerikány. Využívali .i'sme okolnosti, že nám nikdo nerozumel a ríkali jsme si docela nahlas svoje názory. T neustalo, ani když asistent vyvesil tabulku ve
trech recech, že se nesmí hlasite mluvit. Proste jsme se
mu vysmáli. Byli jsme odchováni naší universitou.
Pozoroval jsem casto Amerikány budou-li opislvat
nebo dají-li opsaL 1':emolllt ríci, že bych byl videl je·
nom jednou, že se opisuje a byl-Ii, ovšem ode mne, uci·nen pokus opisovat - prosím vás, byla to tehdy spíše
potíž s anglicinou nežli s látkou - byl jsem vždycky
velmi nechápave odmítnut. No', je pravda, že jsme si
tehdy mysleli své o tech i\merikánech a mysleli jsme si,
že by nás ani ctyri asistenti, obcházející jako Ivové ne-
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zadrželi, abychom opisovalI nebo si sdelovali svoje vedomosti. Ale dnes mám pred nimi úctu.
Americký student je si vedom toho, že si vzdelání
kupuje, že je drahé . .Je si následkem toho vedom také
svých práv. Nevidel jsem mezi studenty nejaké hrubosti k sobe nebo k profesorovi, byl jsem ale svedkem
sceny, kdy profesor v zápalu pocal prednášet trochu
rychle, tak že ho nebylo možno sledovat. Najednou se
ozve z prostredka »Doktor, slowly!«, (Doktore, POomalu!) Profesor, starý šedivý pán, se na chvíli zarazil
a pak pocal prednášet pomaleji a ješte se optal, není.-1i
to opet rychle. A žádné disciplinární vyšetrování. Vec
se rozumela sama sebou.
Taky americká vysoká škola jest si vedoma, že prodává vzdelání draho a upozornuje rodice vcas, r-.:yž
student neprospívá. Dokonce v takov,ém prípade vrací
cást kolejného,. které nebylo odposloucháno.
Jest to
zkrátka kulantní obchod - fair play.
Mám dojem, že americký systém prodávání v~delání
má mnohé mravní hodnOoty. Vysokoškolský
student
jest ovšem daleko více svázán, nežli student náš. Nemá
té akademické svobody, jež tak snadno svádí k lajdacení, ale nemá také takového pocitu zodpovednosti,
jaký má student americký. Nevím, jestli láce našeho
studia jest tak velikou výhodou. Reknete snad, že bych
chtel vyhradit studium jenom bohatým.
Nikoliv, ani
v nejmenším, ale jiste by se našel zpusob, jak to zarídit, aby vzdelání, které se u nás poskytuje, nebylo tak
degradováno práve svou nízkou cenou. Že by se hodnotou nevyrovnalo vzdelání americkému,
jež se prodává tak draho, 00 tom není ani reci. Ale ve skutecnosti
se necení ani tak, jako vedomosti, jež se prodávají pri
ucení remeslu, jež se musí prece taky platit. Znám do·
centa ceské university,
který mel zapsáno' v kolegiu
jednoho dinovém a dvouhodinovém 27 studentu a za
celý semestr dostal prednáškového honoráre Kc 59'80,
slovy padesát devet korun a 80 haléru. Omyl je vyloucen. Byl jsem to já sám a honorár je za letoší zimní
semestr.
Veci jsou dnes tak daleko, že není možno nekdy selmat ani asistenta na predmet teoretický. A oddá-li se
nekdo teoretické vede, jest svými známými a príbuznými pokládán za neco, co je velmi blízko bláznovi.
Uživit se z toho není skoro možno. A prijde-li kdo
k úrazu následkem své vedecké cinnosti, jest to jeho
minus. Jestliže si nekdo v Americe pri studiu rontgerwvých paprsku popálil ruku, dostává od státu cestnou
pensi. U nás proto není schopen vést kliniku, jak jsem
cetl v novinách loni v j,éte. Ale techto bolestných vecí
radeji nechme.
Mnoho se u nás svádí na chudobu jednotlivcll i celku. Snad je skutecne ta chudoba tak 'strašná. Jenom že
mám nekdy dojem, že je to spíš chudoba ducha nežli
chudoba jiného druhu.

v

Zivot
JUDr.

a instituce

Evžen Esferák:

Obhájce -soudce - znalec.
Mluví se i píše O' tom, jak dnes pretížením verejných
zamestnancu prací zpusobuje zejména, v nekterých odvetvích verejné správy ruzné poruchy, k nimž zacasto
prispívá! dnes i to, že špatne pochopeným amerikani-
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smem byli na mnoha vedoucí a odpovedná místa postaveni lidé, jimž v normálnkh dobách by ku vedení a
zastávání takové funkce se nepriznala potrebná kvalifi.
kace.
O nekterých. specieln:e dnešního trestního rízení se
týkajících závadách chci se tu nekolika poznámkami
zmíniti. Pri tom chtel bych zejména ukázati na to, jak
tyto závady zde více tu méne pusobí svojí príkrostí
podle toho, jaký práve je pomer mezi obhájcem a soud'cem v trestní veci jednajícím.

1.
Je známo, že ]lZ v míru (pred válkou) u venkovských okresních soudu, kde sOoudcepravidelne si musel
sám delati žalobce i soudce (funkcionárem stát. zasetl'pitelství v užším smyslu je tu neprávník) - zacasto
vznikla mezi ním a obhájcem nevraživost. Soudci tu
nebylo možno zustavati nad stranami, ale bezdecne
okolnostmi byl k tomu prinucen, aby sám též myslil na
navrhování takových dukazu, jež jinde navrhují verejní
žalobci (právníci); tím ocital se ve stálém boji s obhájcem a tak casem vznikávaly ony známé osobní zaujatosti. V posledních letech pozorujeme však tuto nevraživost velmi casto jak u soudu okresn)ch v mestech tak
i u soudu kra jský,ch. Príciny, jež k ní vedou, jsou jiné.
Dnes zejména u sborových soudu jak samosoudci v trestnkh vecech tak i trestní senáty jsou prímo trestní
agendou zaplaveny. Soudcové tito však vedle toho povetšinou jsou ješte povereni vedením jiné agendy
sooudní, prípadne jsou cleny i jiných senátu. Aby trestní
agendu zmohli, narizují si více prípadu na jeden den
ba puldne, ac rádné a klidné pro}ednávání jednotlivých
prípadú by v icelku vyžadovalo doby mnohem delší.
Tím stává se, že cas pro projednání jednotlivých prípadu stanovený se nedodrží, a že soudcové vidí, že
nebude možno prípady v tom tempu vyríditi, jak referent predpokládal, když hlavní prelícení se narilOvalo. To vše pak svádí zacasto ku príliš rychlému projednávání trest'ního prípadu na úkor obhajoby.
Je prirozeno, že obhájce snaží se zmírniti takové prÍ'liš rychlé tempo jednání na úkor obžalovaného, zhusta
se vyskytující podáváním zacasto návrhu na opakování
provedených již v predchozím rízení dukazu usvedcujících, jež podle jeho názoru byly provedeny jen neúplne, dále podáváním návrhu smerujících ku dukladnejšímu provedení vývodních dukazll, navrhováním
nových dukazu vývodních.
Obhájce tu velmi casto naráží na neochotu resp. ner'vositu soudcu, oni mají pocit, žeobhájoe chce jen trestní rízení svými návrhy protahovati, že je chce 'V každém prípade napáliti, obhájce pak cítí to jako nespravedlivost a zaujatost, že se jakoby a priori jeho návrhy
ku zjištení a vyšetrení prípadu podávané zamítají nespravedlive. Tak dochází i zde již k animosite mezi
obhájcem a soudcem, jež nebývá na prospe,ch nepredpojatého rozhodování trestní záležitosti; stretnou-li se
náhodou živejší temperamenty nekolikráte za sebou,
dochází tu prímo ku neprátelskému pomeru mezi obhájcem a soudcem. Když potom nekdy má dOojítik projednávání nejakého choulOostivého prípadu, nezbývá 00hájci v takovém prípade zacasto nic jiného, než aby dal
se substituovati jiným obhájcem v zájmu obžalovaného
l-clienta.
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II.
Trestní senáty odvolací pri krajských soudech lze
dnesvelmi snadno každému poznati již podle toho, že
predkaždým clenem jeho na stole leží hromada spisL!,
nichž je referentem a jež všechny mají se projednati behem téhož puldne. Rychlé a velmi strucné je
prednášení referátu referentem k informaci ostatních
dvousoudcu. Je zrejmo že pri usnášení se je takový
referát rozhodujícím. Mínení referenta je smerodatné
pro rozhodnutí soudu, mají-Ii býti obžalovaným navrh'nutédukazy nove pripušteny, doplneny neb opakovány.
Pocínání si obhájcovo pri podávání takových návrhL!
resp. setrvání jeho na tom, aby navrhované jím dLlkazy byly pripušteny a provedeny, má zacasto velký
liv na to, zda trest odvolací instancí bude zmírnen
neb zvýšen, neb bude-li odsouzení obžalova'ného prohlášenojako podmínené.
Co jiného tu zb)Tvá obhájci, jenž jest si vedom že
pro II. instanci platí obdobne »Roma locuta c~usa
inita«,než aby obžalovanému radil vše to c~ za dan}'chokolností jeví se pro obžalovaného pr~kticky prízni"ejším,i když sám osobne má za to, že to není zcela
pravedlivé,a že mu prípadne radí k necemu, aby pod
bmtotlakem doznal, o cem za casto ví podle své informace,že obžalovaným spácháno nebylo.
Tretí instance není; podání mimorádných opravných
rostredku nezávisí na vuli obhájcove, okolnosti nutí
b}·tipraktickým a podríditi se ...
A nepodrídí-li se obhájce, vzbudí proti sobe nelibost,
ze prý vec zbytecne protahuje,
obžalovaný patrne chce
soudnapálit. Obhájce má dojem krivdy a pri castejím takto podníceném konfliktu dochází k napetí mezi
hájcema soudcem, jehož následky potom se jeví pri
ruznýchokolnostech.

III.
Znalecv trestním rízení. - To by mohlo býti kapiL
oloupro sebe. Omezím se tu jen na znalce z oboru
ékarství, ježto o jmenování jiných znaldi v trestním
ízení na príklad znalcu t,echnických to již neplatí.
rízení civilním, kde se zacasto jedná jen a jen o makovéotázky, soud prihlíží k návrhum sporných stran
za znalce ustanovuje zpravidla osoby mu oznacel)é,
any pak samy zase mají zájem na tom, aby soudu
utecnenavrhovaly jen odborníky. Je témer nemyslilno, že by v civilním rízení soud jmenoval znalcem
záležitosti na príklad gynaekologické lékare ocního
b lékare s praksí ponejvíce zubní neb pokladenskorávní. Zde tedy zájem stran jest dostatecne chránen.
Jak zcela jinak je tomu v rízení trestním, kde se
ná o cest a svobodu obžalovaného.
Dnesfakticky u valné cásti SOUdLlobžalovaný obmejest na to, že i pred dávnými lety kdysi jmenovaní
a-tri znalci-lékari šmahem se povolávají se setrvactí prímo prekvapující jako stálí znalci, aby na záde svých formálních prukazu o odbytých studiích
dicinskýchpodávali své posudky v každém oboru vey lékarské i tehdy, když snad s podobnými
prípady
dle své prakse pravdepodobne
co ciniti nemeli, a
'eci ví snad jen tolik, co kdysi o tom jako studenti'
universite slyšeli, pokud to již snad zase nezaponuli.
Jak podivne to potom zní, když na pripomínky ob'jcovy,že nekterý prípad podle nynejšího stavu vedy
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lékarské a podle uc,ebnic uznávaných lékarskými kapacitami - jež on prípadne cituje doslovne a predcítá nelze považovati za dokázaný, slyší od stálých znalcu
techto oduvodnení:
»že teoreticky je možno leccos,
avšak pro ne pro praktiky že to úplne stací, aby prípad považovali za prokázaný«.
Stálí znaki-Iékari to jsou dnes snad již jediní znalci,
u nichž se .t:l.odl,eprakse v' trestním rízení tolik obvyklé,
pr,edpoklác' d, že každý z nich musí všemu v medicine
rozumeti. Ve všech jiných disciplinách našeho vedení
si již prorazila cestu zásada, že není možno, aby jeden
clovek obsáhl rádne celý obor vedy i když snad v d<Ytycném oboru dosáhl formálního prLlkazu (vysvedcení).
Všude jinde se priznává též, že se veda (vedení) vyvíjí, že se mnohé zdokonalilo, mnohé omyly opravily,
a že proto predpokladem pro správný posudek je, že
musí býti co možno vyžádán od odborníl):u event. specialistu, jen u vedy lékarské se patrne predpokládá, tam
že se nic nezmenilo, tam patrne žádný pokrok se nedeje, tam žádný omyl nedošel opravy.
Jen obcas podarí se obhájci, aby byl za znalce volán
nekdo jiný než takový stálý znalec-lékar.
Když obhájce nechce se spokojiti s takovými znalci
stálými a navrhuje predvolání odborníku v tom kterém
prípade vhodných, narazí pravidelne na odpor, návrhy
jeho se zacasto zamítají, vždyt se má za to, že stejne
jen smerují k tomu, aby obžalovaného uchránil pred
trestem, delal soudu jen zbytecné potíže a zatežoval po
prípade státní pokladnu.
Zapomíná se nekdy, že i v konecném svém stadiu
trestní rízení nemá za úcel odsouzení obžalovanéno podle
podané obžaloby, ale že jeho úcelem jest také poskytnouti obžalovanému možnost obžalobu vyvrátiti neb
aspon zviklati. Zásada »in dubio mitius« nemá platiti
jen tam, kde soudí se o trestních cinech zlodejL!, pod<vodníku atd., ale i v tech jiných cetných deliktech zdraví a života jednotlivce se týkajících, kde soud nemaje
sám odborných znalostí fakticky bere za základ rozhodnutí svého to, co znalec-lékar ve svém posudku
vysloví.
Je jisto, že není možno ponechati obžalovanému resp.
jeho obhájci, aby svobodne a závazne pro trestní soud
navrhoval znaloe-odborníky.
V zájmu spravedlivého
soudu jest však, aby všude tam, kde je to mowo (a to
je dnes jiste možno v sídle každého sborového soudu),
aby trestní soud za znalce-lékare povolával si podle daného prípadu odborné lékare.
Tím zjedná si spolehlivejší posudek a tak i podklad
pro své rozhodování bezpecnejší, spravedlivejší, a nedojde potom tak snadno ke kontroversím mezi ním,
obhájcem a znalci, což bude jen ve prospech klidného
a vecného jednání ve veci samé.
Lékarské komory mely by též samy v této veci podniknouti príslušné kroky ve vlastním zájmu a spolecne
s advokátními komorami domáhati se v této veci nápravy. Vždyt dnes shodnou-li se dva stálí znalci i na
nesprávne založeném odborném posudku, nemuže se
obhájce zpravidla proti dusledkum, jež tím obžalovanému vzniknou, nijak hájiti. Pr,edvolání nového znalceodborníka je na jeho návrhu úplne nezávislé. Zvrátiti
takový vadný posudek dnes je vlastne možno jen z duvodu týkajících se formálního rízení.
Lékarské komory by mely rovnež míti právo a po!vinnost sdelovati obcas trestním soudum vhodné osoby
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za znalce pro jednotlivé obory mediciny v místech kraj~kých SOUdt"1se usÍdlivší. Vhodn)'mi
opatreními
lékarsk)'ch komor dalo by se též zabrániti
tomu. aby jako
somlnÍ zna lec nebyl pripušten
snad lékar stižený sám
duševní poruchou,
ne zrovna nápadne se jevící, o nemž
by se' jinak bez této kontroly
teprve dodatecnc jednou
zjistilo, že hyl pro duševní chorobu
již ošetrován
~
v dobe posudku sám neprícebl)'.
Tak opet by mohla jedna z tech neprÍzniv)'ch
záv.ad,
o nichž ovšem tr,eslnÍ rád nemluvÍ, ale jež ve skutecném životc tu jsou, b5rti odstranena
a byl by tak ucincn
další krok k spravedlivému
a obiektivnÍmu
rešení
trestních
prÍpadll.·

IV.
D.nes pozorujeme
\'·elmi casto, že nerovnost
postavení stran v trestním rízení se temiLo shora uveden\-111i
okolnostmi
v )leprospech
obžalovaného
ješte zhol~šila
;-t že váhy
se již predem kloní více k 0bžalohc na úkor
objektivního
rozhodování
soudcova.
. Shora uvedené závady objevují se nejcasteji
a proto
Jen lila tyto ukazuji, jich omezení na nejmen vÍ možnou
míru je. pri dobré \'lili obou (obh:tjce i soudce) možno
a bude Jen v zájmu spravedlivého
posuzování
a v,e prospech ideálu vysoké úrO\'nc nestranného,
objektivního
tyto záv;ldy, s nimiž se my obsoudce. Poukazuji-li
hájci setkáváme,
ciním tak dále i proto, že bych si prál,
aby pomcr mezi sow1cem a ol)hájcem
byl lepší uprÍmncjšÍ.
Spolecn)'111 pak mšim cílem budiž
aby
obhájce prestal vid cti v soudci snÍše vcrejlného ž;lobce
a soudce. v obhájci ;:01112,ha((' obžalovaného
za k:J.Ždou
cenu (polTlahace v Lom šp:ttnérl1 slova smyslu).
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Mezi Nesmrtelnými.
Laskavý
ctenár dozví se z tohoto
clánku, jakými težkými vadami jsou
stiženi ~lavnÍ elenové slavné francouzské Akademie, a bude pak dvojnásob
potešen z toho, že žije v Cechách,
kde clcnové Akademie ani neisou 7~'ltvrzclÍ k novým myšlenkám,' ani neintrikují,
ani nejsou vedeni protekcionárslvím.
(V c.h o dbá

chF

ran
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Vetšina lidí ví málo nebo nic o vnitrku Akademie. Málokdy
vidí obecenstvo ncco vÍCe z budovy, která skrývá naše Nesmrtelné. ncž klenutou sHí, kde každá trída porádá své rocní verejné schuze a akademické
recepce. Tento sál jest jaksi Prllcelím nesmrtelnosti,
takže jest casto ztotoži'lován s celým palácem l\1azarinovým, kde pet tríd frakcouzské
Akademie koná
svá sezení již po dobu skoro jednoho a ctvrt století.
Pod touto klenbou lze videti naše Nesmrtelné v paráde. Zde
se obvykle zjevují ve svých zelených uniformách,
zde se rozvíjej í jejich irnposantní vedomosti,
zde jiskrí jejich vtipy a
zde podnikne tu a tam jeden nél druhého útok k radosti galerií. Ale pouze jednou nebo dvakrát do roka jsou clenové
takto vystaveni.
Zrídka je vnejŠÍ svet vidí, jak jednotvárne
vykonávají
své akademi,~ké povolání, bez zelených palem, ,bez
lTIf:Cll a pulmesícových
kloboukll.
A prece jsou snad ješte
žertovnejŠÍ v soukromí než na verejnosti.
Ar náležejí ke kterémukoli
oboru, jsou všichni jakoby uhneteni z téhož testa. Jsou ustavicne nevím ani o jedné výjimce nepráteli novot, jasnosli a svetla. Jakmile vstoupíte
do budovy, kde žijí Nesmrtelní
svým mdlým životem, cítíte
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ovzduší mauso1ca. Cítíte, že jste ve meste mrtvých, když spatríte F<'hromadené zaprášené mram.orové nebo broznové sochy
b)'va!.l'ch akademiku, kterí tu na vás pohlížejí s výrazem nudy
a zklamání. Všechno vyhlíŽÍ jako z jiného vcku - astmatická zdviž, která potrebuje
celých miímt, aby dojela do príštího poschodí;
zablácené
behouny, které prikrývají chatrnc
navoskované drevené schody; okna, jichž tabule nebyly nikdy
umyty; stropy, na' nichž se nerušene shromaždují pavuciny již
od dob Ludvíka Filipa; zelené pokrývky na stolech, které byly
s tradicní šetrností obráceny na rub; pohodlné lenošky, jichž
žíne se klubají
ven roztrhanými
povlaky; okenice, které již
pred padesáti lety zapomnely svou pllvodní barvu.
Ano, celá budova jest prísnou, nekompromisní
baštou tradice. Zu~tává presne tím, cím byla, když byla pres tavena a
rozšírena pred stoletím nebo více, vyjma že zde bylo ned;lvno
zavedeno ústrední topení a elektrické
svetlo. A tato pevnost
starobylých
zvyku
jest
obývána
spolecností
Nesmrtelných,
kterí nevedí, co jest to pokrok, kterí neduverují a vysmívají
se novosti, kterí pohrdají pohodlím, kterí jsou slepí k cistotc
a zdraví. Opravdu jsou zde temné Ikouty a. alkovny, které hou
podle našich modernÍCh zásad hanbou civilisace.
A ústav jest nemoderní ve své administraci
jako ve svém
zrízení. Bezpochyby si predstavujete,
že pokladník Akademie
má alespoií. pokladnu? Pokladnu?
Hanba! To jesl príliš modernÍ! Bankovky a kovové peníze, dodané koncem každého mcsÍce, aby se zaplatily gúže, jsou pekne složeny ve staré skríni,
uzavrené predpotopním
zámkem. Všimnete si toho starého koše
na vejce s držadlem uhlazeným
dlouhým užíváním. A'í. dokoncí svou dráhu, nalezne cestné místo v museu ústavu, které
mají v úmyslu zríditi nekterí s Nesmrtelných.
Tohoto starého
koše se užívá k nošení penez k výplate mesícních gá'í.í clenu
z pokladníkovy
kanceláre do hlavního sálu. Úcet každého clena
jest uzavren v obálce, na níž jest napsáno jméno Nesmrtelného
a výše obnosu, který mu náleží. Tyto obálky jsou svázány gumickou nebo obycejne kouskem provázku.
Zasedací sín Akademie
vcd má tak špatnou akustiku, Ž6
témer není vubec rozumcti reonÍku. To je ješte ztíženo bzukotem soukromých
rozhovoru,
který ustavicne zní místnosti
když nekterý
clen cte prednášku.
Jednou dostoupil zmatek
hlasu takového vrcholu, že rozhorlený recník prirovnal schuzi
k rvavému rybárskému trhu.
avrhl, aby bylo používáno hlásné
trouby. to že jest jediný možný zpllsob, jak se dorozumcti
v takovém nesporádaném
míste. Jcho návrh byl prijat podle
zásluhy.
Clenové protestovaJi:
"PoužÍval
hlásné trouby náš
Arago, náš Leverrier,
náš Bertholet, náš Curie, náš Branlie?c
A návrh frivolního Nesmrtelného
byl rychlt: a rozhodne za·
mítnut.
Clenové Akademie,
at náležejí ke kterékoli tríde, nosí pri
verejných
schuzích slavné zelené stejnokrO'je. Tento stejno.
kroj se nezmenil od té doby, kdy jej navrhl malír David pred
stoletím a ctvrt. Objevují
se s pulmcsícovými
klobouky na
hlavách a s meci po boku. 1\1ec je ovšem naprosto nepotrebnOll
dekorací. Nikdy se nevytahuje
z pochvy. Anatole France jed·
nou zlomyslne navrhl, aby byl zarazen do seznamu vysloužilcu.
Ale prece jsou zde v Ústave skupiny, které jsou v podezrení,
ze maiÍ zálibu v novotách. Jsou to tak zvaní "Volní clenovt:c,
cizí pridružení
clenové a clenové dopisujíCÍ. Nekteré z nich,
jako trída Krásných
Umení a sekce Ved dokonce projevily
jakési feministické
sympatie slabost, o které jiste se ani
nesnilo mužum, kterí založili ústav. Trída Krásných Umc1Ú
zvolila dokonce ženu za dopisujícího
clena; ale jest to královna ~ královna rumunská. Asi pred triceti lety zvÍtczili anti·
feministi v tríde Ved hlasováním:
paní Curie nebyla pripuštcna
do ústavu; zvítezil nad ní otec bezdrátové tclegrafie, dr. Branly
Od této

slavné porážky

nemely

ženy bojovnic

v této tríde.
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Ba ani jeden kandidát jejich pohlaví nebyl navržen. Pres to
~;ak tento náhlý ženský útok otrásl starobylou pevností fran-'
collzské Akamedie až do základlt. Ješte dnes jsou clenové tak
J'!l,trašeni, aby :lejaká žena nevnikla do. Jejich posvátné ríše,
e každý dopis, navrhuj ící ženskou kandidátku,
se prísne hází
do koše na papír, aniž by se vLtbec prozradilo
navrhované
jméno.. Když Akademie vyznamenává
nejakou
spisovatelku,
dtlfl to váhave a neobratne.
Uchyluje
se dokonce k zásad;::,
,tanovené pred nekolika léty v prípade hrabenky de Noail1es,
vyhnouti se jménu poctené. Stálý tajemník v té dobe Frédéric
hlasson se musil uchýliti k obšírnému
opisováni,
když lícil
dílo básnírky.
Francouzská Akademie jest antifeministická,
protože lpí na
kúdtm starobylém obyceji. Jest dnes presne tím, cím byla
%.1dob kardinála Richelieu. Jej ích clenu bylo vždy poctem
ctyricet. Pres to. že se doba zmenila a životní podmínky se
zl!ražily. dostávaj í clenové tutéž skromnou
mesícní gáži, jako
Dli-Iivždycky. Osm zvolených
dekan!"! dostává
stosedmdesát
lrankl, mesícne, ostatní osmdesáttri
franky.
11nozíz našich Nesmrtelných
nejsou zámožní, jiní jsou velmi
bohatí, ale všichni prijímají
se zrejmou radostí tento hubený
príspcvek. President Deschanel, který byl clenem Akademie, rík;lval, když dostával svuj mesícní plat: »Ah, to je mul malý
prídavek.« A jiný president,
Raymond
PO'Íncaré, když žil
v paláci v Elyseích, kde nikdy nemusil shánet ctyricet sou s,
vybíral svcclomite každého mesíce SVLlj plat. Posílali mu jej
zvláštním poslem. Podepsal dodávku, strcil peníze do kapsy a 7.1pomncldáti poslu zpropitné.
:aproti tomu vynikající francouzsk), státník, který nym Zlje
V ú,traní. byl sice
zvolen, ale nikdy se formálne nepredstavil
Akademii. Georges Clemenceau
odmítal
vytrvale, i po svén
zvo1cnÍr. JQJ8, plat, který mu patril jako Nesmrtelnému.
Když
byl na. to tázán. ríkával: »Proc mám bráti peníze, které jsem
si nevydcbl? Nechci si tam jíti sednouti pod kupoli. Vr<tUe muj
plat do POkladnice.« A nikdy neupustil od tohoto rozhodnutí.
Tak naši
csmrtelní dostávaj í velmi mizerný honorár.
A
pitce se Francouzská Akademie teší u nás i v cizine úcte, kte,á
zí,kává vznešené následovníky
kandidátLl pri každých volbách.
Ale jak trnit{" obtížná, únavlJ'á jest cesta, která vede do PaI;íce! Kolik n{lstrah se musí obejíti, kolik prekážek odstraniti!
Kc;(astný. trikrát nešra<;tný uchazec Nesmrtelnosti!
Mnozí by
<t zrekli rychle své .touhy, kdyby si jen na Iokamžik uv~domili,
co si pripravují za život. Neúprosný zvyk, starý jako Richelien,
ukládá za. povinnost každému aspirantu, aby navštívil všechny
volice, dosavadní Nesmrtelné,
v jejich domovech. Musí prolX·hnouti Paríží krížem
krážem,
vylézti
do nespocetných
schodl\, promluviti krátkou rec a pak slyšeti odpovecT: »Slíbi\
jsem již svuj hlas«, nebo: »Uvidíme«, nebo snad: »Milý príteli,
máte mou pomoc.«
Tomuto poslednímu tvrzení duverujte
co nejménc.
Tic není
klamnejší než slib akademikuv.
Znám kandidáty,
kterí vzali
vážnc sliby Nesmrtelných,
a úplne verili, že budou míti alepoií dvacetctyri hlasy, a dostali pak jeden nebo dva, když se
konalo hlasování. Ve skutecnosti
pa:n1.1je ve Francouzské
Akademii stranictví a protekce. To také jest N,esmrtelná tradice.
Již v sedmnáctém století, stará teprve nekolik let, byla tato
slavná spolec:lOst hríckou nadržování a intrik. Dnes jako vcera
jest tu strana vévodu a biskupu na jedné strane a skupina radllálll na druhé. Trpce se navzájem
nenávidí.
Ale rozpory
~ázorech nejsou jediným pramenem hádek mezi Akademiky.
ckoli jsou Nesmrtelní,
jsou prece jen obycejnými
lidskými
v!ostmi a jsou popou;z;eni osobními vášnemi. Máme dnes pádné
nkladv toho. Pánové Paléologue a Léon Bérard budou musit
;tc dlouho cekati, než obléknou, jak o tom sní, zelenou uniMinu. Pan Paléologue jest obetí svého bývalého diplomatic,ého kolegy, pana Julia Cam bona, který mu nikdy neodpustil,
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že jej za ministerstva
lfíllerandova
vytlacil z místa generálního tajemníka
ministerstva
zahranicí.
Následovne
byl pan
Paléologue,
který byl pred nckolika mesíci premožen
Henri
Robertem. úplne preskocen v dobe, kdy byl zvolen pan Albert
Bernard. Byl zarazen na konec seznamu jen dvema nebo tremi
hlasy. Pan Julius Cambon prísahal jeho zkázu, a vykládá každému, že pokud bude na tomto smrtelném svcte, neprekrocí pan
Paléologue práh Nesmrtelných.
Politické
souperství
vysvetluje
také oposici pana M. L.
Barthoua proti M. L. Bérardovi.
Bývalý ministerský predseda
a bývalý ministr zastupují týž okres v parlamentu;
a vliv druhého pána ve snemovne vyvolává živý pocit žárlivosti v srdci
prvního. Následkem
toho rozsévá Nesmrtelný
všemožné prekážky na ceste uchazece o nesmrtelnost.
Prísahal,
že slavný
autor »Dekretu« nikdy nezaujme místo Anatola France.
Mohl bych uvésti z osobních zkušeností ješte mnohem více
podobných prípadu, které jasne osvetlují rub dejin Akademie.
Ale není vinou spolecnosti, vyjde-li nekterá z jejích slabosti
na svetlo verejnosti.
Žádný jiný podobný útvar neprojevuje takové tajntlstkárství
ve svém konání.
Všechno se koná pod
pecetí dtlvernosti.
ic...nemá proniknouti
na verejnosL Všechny
tyto intriky se mají chovati pod poklickou, odkud ani žurnalista s nejbystrejším
nosem nemuže nic zvetriti. Uzavreni v zasedací síni naprosto pred jakýmkoli
stykem, i pred ostatními
místnostmi
budovy Akademie, vykonávají
Nesmrtelní
své záležitosti zrejme zabezpecene pred vnejším
pozorováním.
Ale
11ekdy vybuchne puma, která otrese jej ich klidnou myslí. To,
o cem se domnívali,
že bylo nevyzpytatelným
tajemstvím,
se
n;lhle odhalí' celé verejnosti.
Ale musím skonciti své povídání. To, co jsem vypravoval
o Francouzské
Akademii, hodí se i na jiné spolecnosti.
Jest
v nich totéž souperení, totéž stranictvÍ, totéž obchodování s vlivy
a hlasy. Jed politiky neušetril Ústavu. Jiste že je-li nejaké místo, které by melo býti ušetren,o této nákazy, jest to Akademie
Yed. Ale což' jsme nevideli, že byl zvolen roku 1921 ucenec,
protože byl náhodou v tu dobu ministrem?
Byla mu dána prednost pred jiným ucencem, skutecným,
který byl vynikajícím
botanikem. Zvítczil lehce, a jeho souper musil být vdecný za
to, že byl odkázán na seznam príštích kandidát!"t. Ale konec
koncu, »Nesmrtelní«
je pouhé jméno. Patrí jako my všichni
ostatní k obycejnému
lidskému stádu. Mají chyby a ctnosti
jako m)I, v{lšne i zájmy jako my. Jinými slovy, chodby Akademie jsou jen malým pri'trezem lidského života.

Nová

Evropa

O. Prochá:Jka:

Otresená víra v Evropu.
Evropský mozek je nad jiné zpLlsobilý k chápání.
Dokumentuje to óvilisace (to je technický- pokrok),
která je v oblasti naší kultury (kulturou rozumím vyspelost duševní po všech stránkách, nejen rozumársky-civilisacní, ale i citove-mravní a náboženské) tak
vyvinuta, že predcí: vše, co v oblastech jin)Tch kultur
jest nebo vubec kdy bylo. Ponevadž však civilisace
není svrchovan)'m merítkem kultury, není tím dokázáno, že Evropa stojí na nej'vyšším kulturním stupni.
Urcení, na jakém kulturním stupni jsme, klade nejtežší požadavky na naší chápavost, nebot sebepoznání
je posledním stupncm pochopení. Svetlo pochodne proniká vše, jen ne SVLljvlas.tní stín.
Videt lze jen z odstupu. Chci-li ocenit evropskou
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kulturu, musím se vžít do jiné kultury. Východiskem
Zcela. preložena do »evropštiny« vyjádrila by se asi
budiž nám islam. Obtíž spocívá v tom, že zpllsobem
takto: »Inspirující silO'u evropskou je pokrok. Pokrok
našemu myšlení vlastním treba vyjádrit atmosféru naje ideál, jenž má stejnou .citovou sílu jako nekde buh.
šemu myšl'ení cizí. Nejlepším
zpusobem pochopení
Veríme, že jím dojdem ku štestí.«
není vysvetlování (t. j. »prekládání« do dosahu naHledí-li Evropan brýlemi civilisace, nutne vidí všude
šeho myšlení), nýbrž bezprostrední
vnímání. Cítení
školáky nebo své vyucence - a právem se má za mi·
krásy maul'ského slohu dá 'víc pochopit, než težkostra. Chyba je v tom, že jinými brýlemi nevidí. Nepádné traktáty.
máme jiného merítka než svou CÍ'vilisaci, odtud ono
Evropa byla prekvapena
úspechem mohamedánu,
presvedcení 9 inferiorite všeho. Vše, co se dovídáme
jejich silou, jednotou a vytrvalostí. Být prekvapen znao cizích národech, zarazujeme na nekterý ze stupnu
mená nevedet, neznat a nechápat neprítele. Neznám
své historie podle toho, na jakém stupni shledáváme
nic pohodlnejšího a zaostalejšího než vysvetlování cecivilisaci. Proto se nám zdá, že vše speje týmž výlého úspechu mohamedánu náboženským fanatismem.
vojem k onomu nejvyššímu stupni, kde truní Evropa.
Název »náboženský fanatismus« víc praví o mentalite
Je to ciste egocentrický blud. Civilisace má obdobná
Evropy než o mohamedánech.
stadia a v nejdO'konalejší forme jest v Evrope, ale ci·
Je ovšem zásadní rozdíl v cítení, rekne-li Mohamevilisace je jen jedna barva z obzoru kultury.
dán »Islam« nebo Evropan »Evropa«. Mohamedán
vývojová linie Musulmanu
sotva se kdy protne
užije oznacení »Islam« jako kolekti'vního pojmu, dtí
s evropskou. Jejich inteligence a psychologie není ve
vnitrní hodnotu, cítí duši, jež je tmelem kmenu, státlI,
stavu Evropou již zažitém a prekonaném. Stejne pominulosti a príton1nosti. Evropan mluví a Evrope bez vrchní je názor Arabu: »My jsme vaší kulturu p0vnitrního nutkání. Ve skutecnosti se necítí Evropaznali, pochopili, prekonali a zavrhli. I vy tak uciníte,
nem. Predstaya-. se rozpadá--na
státy a dobove na
až poznáte naše názory a dosáhnete naší kultury. I vy
staro-, stredo- a novovek. Prícinou toho jest, že Evrobudete mohamedány.« Mohamedáni Evropu uprímne
pan nezná vnitrního specifického pojítka pro Evropu
a hluboce nen-áviQí, jsou presvedceni o její nehodnotbez r~f3tátll
i doby. Tímto vnitrním jednotícím
nosti a špatnosti (eVropská moral insanity). Evropan___ ~pem
nemuže býti nic jiného než kultura.
loupežník-válecník na prO'pagacních obrázcích splývá.
Mohamedán cítí svou príslušnost kulturní. 1:'Vropan l{íká se: »Evropan vždycky lže« a zvlášte: »Evropan
nikoliv. Ne proto, že by neexistovala evropská kulnemllže ríci pravdu.«
tura, ale protO', že je zatlacena predstavou 6viTisace,
Bohužel každá kritika Arabu je podeprena deseti
na niž klademe hlavní váhu. Civilisace je pouze hepríklady ze života, nebot Evropa nejde do kolonií ve
úmerne vyvinutý úd naší kultury. Nekteré vysoké kulJménu kultury, ale civi.Iisace a jec1ná podle svého potury obešly se s primitivním
techni'ckým pokrokem.
výšeného názoru. Dnes, kdy po válce civilisace evro!>,
Do nedá'vna i sociologové vydávali civilisaci za evropská je »kouzla zbavena« alespon pro neevropany, zdá
skou kulturu. Pak bychom ovšem museli cítit duchov- , se Evropa koloniím skoro barbarem. Proto je stará
ní spoleoenství s národy téže civilisace a to nejen
koloniální politika otresena. Nezapomínejme, že Aras Amerikou, ale i s Japonskem, Tureckem a p.
bové již neverí v blahodárné
poslání bílého muže.
Panislamismus není prázdným pojmem. Jeho predV ocích mohamedánu jsme ocarováni horecn)'m snem
poklady cítení kulturního
spolecenství jsou
- a až se probudíme, dáme za pravdu víre Mohasplneny. Panevropa však zu'stane papírovým výpoctem
meda; to je názor mého arabského prítele: »Váš dubez obrody evropské kultury.
ševní stav je težko vystihnout. Vy nemužete pochoNazval jsem Islam kulturou. Není to v Evrope zvypit, že sníte težký sen jako farao v Egypte, nebo l~ekem. Chápeme jej radeji jako náboženství. O jiné než
kové u nás - sníte o vecném živote a štestí, vystaevropské kultur'e se zrídka mluví, protože smešujeme
víte-li 'si pyramidu. Tisíce otroku celá léta chvátá a
pojem kultury s civilisací a naše civilisace skutecne
sta'ví stroje a stroje pro výrobu strojll a technika roste
de predcila a je schopna vše ovládnout. Totéž však
a roste kamení v kamenných mestech. Jste živi snem,
____ ne ze ríci o evropské kulture. Evrope ve váke spíš
že na vrcholu všeho je štestí, a vrchol je stále výš a
.---bych uprel kulturu, ac jiste vynikala dllmyslem civivýše, nikdy nezachytitelný. Až se probudíte, uvidíte
lisace, než leckterému africkému kmeni na 'Velmi statll(lrnost svého díla a najdete v naší ,!íre útechu.«
rém civilisacním 'stupni. Kdybychom si uvedomili, že
civilisace není merítkem kultury, vystrízliveli bychom
z názoru o inferiorite všech neevropských národu.
Nechám mluvit svého arabského prítele. Nutno si
llvedomit, že my jsme nakloneni vše, i náboženství
h. Múller:
chápat rozumovými kategoriemi. Arabské kritiky zdaji
se nám vždy výkladem náboženským. Proto však neVeliké malickosti na Slovensku.
musí být méne správné než naše. »Evropský buh je
nepokojný Satan, který vám vnuká .nepochopitelnou
Politický život státu neodehrává se jen v Locarnu a
schopnost k cinnosti docela nesmyslné. I vy tvrdíte,
Ženeve. To jsou jakési slavnostní meetingy diplomatI!
že jest vaším ideálem štestí clove~a, ale ac víte ze zkua státníku, jsou to parádní predstavení, kterých neb)'\'á
šenosti, že život si deláte cím dál vetším utrpením,
mnoho do roka. Nejvetší cást politického života státu
ženete se týmž smerem dál. Nechápu, jak mužete ve- {)ct.ehrává se doma a bývají to mnohdy malickosti, které
rit, že tak dostihnete štestí. Jsem si jist, že vaše cesta
dávají ráz i politice velké, mezinár()dní. Velmi casto
vede k neštestí, i kdybych to nevidel v praksi - a vy
zapomínáme na politiku malicherností, drobností, deni pres opacné zkušenosti pra1~se stojíte na s'Vé víre.
ních událostí, starosti a nespokojeností, které nevyplýVaše víra je nesmyslne fanatická, jde i proti nabytým
vají ani z mírové smlouvy trianonské ani versail1eské,
zkušenostem.« Upravil jsem tuto rec našemu myšlení.
ale jednoduše z povahy prostého lidu. U nás za-

Politika

Prítomnost
míná se velmi casto na duležitost malickostí a nepatrností a když z této zapometlivosti vzrostou potom
apné zápletky, nevíme, kde se vzaly. A prece jest jisto, že pro gazdu v Tahanovciach je mnohem duležiejší, aby drevená lávka pres Hernád byla v porádku
ež otázka vstupu Nemecka do Svazu národu. Zborí-Ii
lávka pres Hernád, je hospodárská prosperita tahaovskéhOigazdy ohrožena, ale nedostane-Ii Nemecko
reslov Rade nebo dostane - lávka tím zachránena
bude.Snad je tento príklad smešný - ale je prvním
ychologickým podkladem pro politické nazírání tanovskéhogazdy na republiku. Když lávka není v po"ádku,zacne gazda nadávat naJ obec, župu i republiku
první to odnesou Ceši. Potom možná vstoupí do stray l'udové nebo komunistické
- a zde máte zacátek
itrního politického života v republice. Kdybychom
eli v republice samé obcany, kterí by meli nárok na
reslov Rade národu, musili bychom se v první rade
tara'tio Radu náfiOdu. Máme-Ii však v republice mnofahanovských gazdu, musíme se starati o lávky pres
ernád. To jest jaksi politika všedního a denního žiota státu a myslím, že není hríchem, podíváme-li se
. nou i tomuto projevu politického života v naší reblicena zuby. Neuškodí to, nebot pochopíme, že ma'ckosti to jsou, nepatrná pochybení, ponejvíce z nenal ti vzniklá, (která mnohdy na :Slovensku Zlivot
rpcují. Pri nejmenším mužeme tvrditi, že lávka pres
ernád muže nekdy nabýti práve takového vÝ2')p.amu,
. Rada Svazu Národu.
Kdo žije už nekolik let na Slovensku, neubrání se
nohdytomu, aby nehuboval. Hubování stalo se nám
jakýmsi - casto jen jediným - prostredkem prostu. Chteli bychom mnoho napraviti, chteli bychom
mnohých místech pomoci - ale marne.
A proto
, nezbývá casto než hubovati. Jestli tedy i tento clák bude jakýmsi psaným hubU'váním, nemejte to za
'. A jestli snad chvílemi reknu neco nepríjemného na
resu CechLl,tech »priprchlíku zpoza Mora vy«, jak
ás titulují I'udáci, nehnevejte se. Povím jen pravdu.
Na Slovensku poletují dve .okrídlené fráse: »Utvo'me ríši Velkomoravskou a Cechum dáme autonomii«
»Prvními autonomisty na Slovensku budou Ceši«.
uže,jsou to fráse. Co je však na techto frásích, které
narodily,aniž by kdo vedel kde a kdy a které prece
chvíliv' nejrLlznejších variacích na Slovensku zazníjí, pravdivého? .r emyslím, že neprestreluji, reknu-Ii,
tyto fráse vyrostly z pudy centralismu. Tyto dny
vili jsme padesáté výrocí úmrtí Palackého a zapoViijsme, že on to byl, který tak úsilovne bojoval za
deralismus - dnešní recí receno - za autonomii.
noho se lže, nejvíce y'šak lže porekadlo, že »historie
ucitell<ounárodu«. Není, skutecne není. My všichni
'me, že centralismus to byl, který zabil Rakousko, a
"erejen za'Pomínáme na to v okamžiku, kdy se jedná
nás.Též Palackému jsme ochotni v mnohém uveriti,
hudemeho chváliti jako vysloveného autonomistu Vak vého centralismu se nevzdáme. Snad se nám
. že v centralismu se projevuje naše národní síla a
lutnost, jednota a samostatnost. Neštastný to klam.
Istavmesi jen, ž·e vzdálenost Praha- J asina jest ta!! jako Praha-Brusel
a jiste bychom propukli
l1ích,kdyby nekdo tvrdil, že Brusel možno centraliati ku Praze nebo Prahu administrU'vati v Bruselu.
naprosto nezáleží na tom, že v Bruselu jsou Be1gié. Vždyt v Jasine jsou Rusíni.
Dopouštím se snad kacírství, hovU'rím-li takto, ne-
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mohu se však zbaviti dojmu, že náš centralismus jest
nejen dedictví po Vídni, ale i produkt Prahy. My totiž
jsme se nesporne dostali do podivného psychologického
postavení prevratem: až dosud jsme bojovali proti Vídni, omezujíce se hlavne na Cechy. A naj<ednou se náš
stát rozšíril. Najednou jsme zjistili, že do Jasiny je
dále než do Vídne, ba že dU' Košic je mnohem dále
než do Budapešti! Svet, který ješte vcera se nám zdál
cizinou, dnes jest naším domovem a život, který vcera
byl cesky-národní, j,e dnes ceskoslovenský. Vzdálenost
z Prahy do Brna, na kterou jsme se vcera ješte pripravovali jako na cestu k:U'lemsveta, je dnes pouhým
výletem. Pochopíme proto, jak dnes se v Praze rekne:
»Muj syn je až v Košicích!« To znamená, že j na
konci sveta. Národ cesk)', který polohou i usporádáním
své vlasti je a priori národem centralistickým - pres
noc s,e mel státi decentralistickým. To šlo težce a ješte
dnes jsou lidé, kterí neví urcite, zda Mukacevo patrí
k Ceskoslovensku a zda Košice jsou na Slovensku ci
na Podkarpatské Rusi. N uže a z tohoto psychologického založení vyrLlstá ten podivný ceskoslovenský centralismus, který nás zde- na Slov€i1sku tísní. Volání po
autonomii není jen poiiticum; volání po autonomii ve
skutecnosti není voláním po samostatnosti: je to volání
po rozumné decentralisaci, kterou si vyžaduje nejen
ethnografické, ale i geografické usporádání Ceskosloven~ka'. Jenže v Cechách 'se tomu dobre nerozumí a
v Cechách se neví, že volání po autonO'mii je vlastne
zmatení pojml't. Nikdo na Slovensku vážne po autonomii nevolá, ale po decentralisaci. První kroOkk tétO' decentralisaci byl ucinen zrízením velkých žup s župními
výbory. Bude ovšem treba, aby tyto župy a výbory
byly nadány pokud možno vdikou pravomocí, aby skutecne byly telesy samosprávnými a nebyly pod kuratelou Prahy tak jako pod touže kuratelou jest ministerstvo »s plnou mocou pre správu Slovenska«. Centralismus každou demokracii zabíjí. Decentralismus jest cestO'u k lidovláde cili demokracii.
A odtud to volání:
»utvoríme ríši Velkomoravskou a Cechíhn dáme autonomii«. Je tO' vtip a žert, který však prece jen vyrostl
z živelné, byt i podvedomé touhy po uspO'rádání správy
státu podle lidu a' ne lidu podle prání Prahy. A j'estli
dnes se mnoho nadává na Prahu, nadává se jí pro její
centralismus. Decentralisujte nás a budeme Prahu milovat všichni: Slováci i Ceši na SlQvenSkll pracllii2 a
žijící.
Máme však i jiné be1esti. Vytýkáme: Praze a Praha, tot Ceši - malý rozhled. Reknu prímo: malý
rozhled ceskoslovenský. Dívám se denne do pražských
novin i revuí: mluví se v nich mnohO' 0' mosulské otázce a o pomerech v Angore. O Slovensku však? A když
- jak mnohdy nesmyslne a neinformovane! A verte,
to zlobí. Vždyt prece jsme také Ceskoslovensko Vždyt
prece jsme také Cechoslováci!
Hledme
jen príklad.
Dlouho se hovorí o tom, že treba vybudovati v KOšicích techniku. Byly ankety - a v cechách boure odpant. Proc? Co s,e stalo? Nic jiného, než to, že rozumní lidé si rekli: technika v Košicích znací, že spousty
žactva z Podkarpatské Rusi a celého východníhO' Slovenska nemusí jezditi 7000 až 10000 kilometrLl na techniku do Prahy ci Brna. Že technika v Košících, slovenská, posilní netušene zdejší slovenský živel, že jednO'duše bude tO' obrovské politické i národní vítezství. Na
tytO' samozrejmosti bylo odpovedenO' slovy: máme technik mnO'ho, máme jich prebytek, netreba zrizovati novou. N uže, na Slovensku se melo odpovedeti - ale ne1
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odpovedelo se - slovy: když jich máte mnoho, zrušte
jednu z nich a preložte ji do Košic. Tato odpoV'ed' jiste
bude chápána jako šratn;' vtip. Ale proc? Ponevadž
u nás v Cechách se dosud myslí úzce cesky a nikoliv ceskoslovensky.
Národ tam není vychován pro
ideu, ani pro veelomí ceskoslovenské, ale ceské. Proto
se u n[ls v Cechách myslí, že vybudovati techniku v Košicích je práve takov)' nesmysl jako ji huclo\'ati treha
na Tahiti. Nuže, to je zase nepochopení politické malickosti, která však znací malickost m~Jušene velikou.
Kdybychom v tech Košicích techniku meli, meli 1;>1'chom i Košice napro·sto slovenské a nedockali bychom
se toho, že v košickém obecním zastupitelstvu mnohdy
strany ceskoslovenské jsou poraženy stranami - macl'arsk)'mi. A. ješte jeden prípad: v cechách se ani nedo-vede mysliti ceskoslovensky. Ceský nakladatd, který
posílá reklamní a reccnsní letácky slovenským knihkupcLlm, zúsadne píše, že »kniha tato rozldí se po všech
vlastech cesk)'ch«. Omyl, pane: dnes už po vlastech ceskoslovenshch,
Je to jiste malickost, snao smešná a
hloupá - ale ukazuje nám psychC'logii ceského cloveka jder,' sice sní o velikosti republiky, nedovede si
"š::tk'uvedomIti její ceskoslovensk)' charakter a nikoEv
již charakter cesk)'. Není to úmyslnost, není to schválnost: jest to neznalost.
A I::dyž už j~em u toho »ceskoslovenství«, nemohu
neríci, že tento poj-em nekdy b.\vá popleten. Na príklad: v dejepisné hodi ne se vyklil(lá o poselstvu Rastislava k císarovi Michalovi TTL v roku 860! Cílem tohoto poselství hylu, jak známo, aby -Michal poslal do
ríše Sva toplukovy veronesty,
znalé jazyk:l slovanského. Rastislav tehdy pr)' psal: »Lid ceskoslovensk)' na
1\J orave, na Slo\'enskl1
a v Cechách pohanstvi se
zrekl, .. « atd. To mi pripomíná jednu l1redni zprávu,
v které pr' jist)'ch slavnostech v Hulha·rsku se pravilo,
že slavnostní recník »\'Zpomenul prátelsk)'ch vztahLl,
které ví ží repuhliku Ceskoslovenskou s Bulharskem už
od casLl CyriIJa a Methodeje«. Ovšem - to netreba
brúti V[lžne. Mnohem zajímavejší je však ta »slovenská
tma«. Totiž u nás v zemích historických se verí, že na
Slovensku panuje skutecne tma neproniknutdná,
že
Slovensko je proJ.ezlé streclovek;"m kleríkalismem, alkoholismem :1 kdo ví cím vším. Povím vám skutecnou
událost: Jist), státní ústav na Slovensku, který pecuje
o výchoY.1LZkažených detí a mladistv)'ch provinilcllv, a
á ve spr[we nekolik živnostenských dílen, potrehoval
denaturo\'aný líh. Poslal žádost k státnímu úradu do
Prahy a skutecne líh mu byl pridel'en, ale s touto poznámkou: že »denaturoyan)T líh se mu prideluje k živnostenské potrebe s pripomenutím, že tO'hotO' líhu nesmí
bJ'·ti použito - k pitÍ«. Tím jaksi východní Slovensko
dostalo úrední vysvedcení, že je zde pití denaturovaného líhu všeobecne rozšíreno - i v' státních ústavech.
Naproti tomu my víme, že zde na Slovensku, i zaostalém Slovensku východním, máme celou radu vesnic,
kde není vLlbec hospody (Mengušovce v župe podtatranské, Stu lany v župe šaryšské, nová obec Hodžovo
a mnoho jin)'ch), kde také lidé nepijí, dokonce ani nekourí. Mimo toho j,e tu mnoho vesnic, kde hospodský
nenaleje hostovi vke než jistou dávku lihovin, kde dokonce tito hostinští jsou širiteli abstinentismu a podobne. Pravda, není techto vesnic ani na Slovensku
nadbytek, ale jsO'u tu. Jsou i v zemích historick)T·ch?
A to není diktát, není to teror - to je dobrovolné rozhodnutí slovenského obyvatelstva, podporované inteligentními Slováky, vrátivšími se z Ameriky, tak zva-

n)"mi l\merildny. Nuže, je-li na Slm'ensku tma, je tam
i svetlo. Snad je to lepší, než ahy zde bylo pouhé šero.
Veru, že od mnohých »zaostalých« slovensk)"ch dedin
mohly by se uciti naše ceské vesnice. Neopakujme proto naprište mechanicky, že na Slovensku je tma, ale
presvedcme se O'tom,
Uvedl jsem nekolik drobností z,e slovenského den·
ního života.
Mohl bych pokracovati dlouho, velmi
dlouho. Al,e vtip všech takovýchto poznámek by byl
jedin)': -pochybené malickosti,
které nejvíCe!zlobí.
Umení vládnouti nespocívá jen ve velkorysosti; ono
spocívá v tom, uspokojiti ohyvatelstvo v jeho drobn)'ch
požadavcích, nebot z techto drobností skládá se denní
politický život lidu. Jsem pevne presvedcen, že kdyhychom dovedli se vyhnouti temto nepríjemným a dráždivým malickostem, získali bychom v,elmi mnoho. Ale
hlavne jedno potrchujeme: poznati Slovensko z vlastního názoru, získati rozhled ceskoslovenský v plném
smyslu toho slova.

Nové knihy.
Dr. L. 'M ilde: IIus Zl naší dobe.
lidu. S cetnými snímky. Nákladem

Výzva k ceskoslovenskému
"Volné myšlenky«. Za Kc

2'50'·

Vojta Reneš: Z casl~ veliké v·íry. Bratr zahranicního ministra,
jeden z predních ciniteli! naší zahranicní revaluce, lící v tétl>
knize svou propagacni
cesiu ve službách ceskaslovenského od·
boje z Ameriky do Anglie r. 1916. S fotografiemi. Nákl. »Volné
myšlenky«. Za Kc 14'--.

SSSR. Stl1die, kritiky a poznámky. Redakcí Bohumila ~la.·
thcsia, za výtvarné spolupráce Karla Teigeho. 368 stran, 37 vy
obrazenÍ. Kc 54'50'. Vydal "Cin« v Praze CTI., Vojtešská q).
Vedle publikace inz. Sroma je tento sborník jedinou knihou, je
nás seznamuje dlJ!dadne s životem Ruska, sociální revolucí do
základu zmcnentho.
Jeto
zpráva delegace devíti ceských inte
lckiu;llu, vyslaných "Spolecností pro hospodárské a kulturní sblí.
žení sNovým
Ruskem« do SSSlt, k níž je pripojen referát prof.
dra Zd. N ej cdlého o jeho úcasti na j ubilej ních slavnostech le
ningradské Akademie nauk, s informacemi
iéhož autora o staVil
vcdeckého života v SSS1'. Z prací úcasiní1dl delegace jsou ve
sbarníku verše Tos. Hory a Jar. Seiferta, úvod Boh. Mathesi
sovctské spolecnosti, clánek dra Vlad. Procházky o sovet,ká
soustave, sbh Jindr. Honzla a Gabriela Harta o ruském divad
pred i po revoluci, clánek dra Th. Bartoška o odluce církve od
státu v SSSR, J os. Hory o literárním
živote v Rusku, Jindr.
TTonzla o m05kevské škole. Jirího Stolze o sociálne vedeckých
ústavech, Karla Teigeho o novém ruském výtvarnictví a filmu a
rada; drobných poznámek. Pripojené
reprodukce, u nás nové a
neznámé, ukazují názornc dne-~llí ruské divadlo, film, architek·
turu, malírství, socharství, masové projevy a j.
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Sonja Špálová:
Smíchov.

Cerný

motýl.

Vede.

Nákl.

A. Krále, Praha·

E. F. Míšek: IJríchy žen. Prósy. Z obsahu: Stroj. Cíšníkovo
srdce. Devce z továrny na rybí konservy. Príšerný host. Ulicka
smrti. Jsem Bernard Goldwein. Ta prokletá vec. Devce z UDi·
versitní knihovny. Atd. N ák1. A. Krále, Praha-Smíchuv.
Emil Tréval: Páne Baculkovy námllwy. Humaristický román.
Vychází ve sbírce humoristických
prós "Veselé knihy". V sešitech
N ák1. Ceoké grafické Unie v Praze.
a Kc 21.50. S illustracemi.
Vincenc l-:mlllár: Rembrandtovo
Zvestování P: Maríe. VyšlI>
jako I. svazek Knihovny
obrazárny
spolecnosti vlastenecký
prátel umcní v Cechách. V komisi Miloše Procházky. S reprodukcemi. Za Kc 28.-, pro cleny Spolecnosti V. P. U. zdarma.

sepíše o našich knihách
Knlla••••••• f.ek.

(Dokoncení.)
ytem v cizine - r.. 1859 rozjel se ze sexty, nauciv se.
polštinea jiným slovanským jazykum, dostudovat do Kra- Stašek rozšfr.il svuj rozhled a zbystril svoje pozor<r
pomeru.Poláci velmi mu imponovali, ac ne zase tolik, aby
trehl situaci jejich selského lidu ... Do Prahy prišel, uder. 1861v Krakove maturitu, a byl velmi sklícen srovnáním
em polské mládeže, která se tehdX chystala k povstání.
jný život dušen byl dogmatem svornosti, na universite fiDastich byl oasou vedle k1erikálního Velkonemce HOflera
ttaly. Všude se hovorilo »utrakvisticky«, míchane) i v té
ké Besede, nacionální buditelská práce mela pred s~
Hoe":

Nakladatel
Spisovatel
Výtvarník
Skladatel
Právník

I

precteF si

PRÁVO

NAKLADAtELSKÉ
Napsal

Dr. Jan llJwenbacb
Rozbor a výklad zákona

ze dne 11. kvetna
1923 o nakladatelské smlouve C. 106. Sb.
z. a nar.
Stran 65.
Za Kc 10'U všech

knihkupcu

a v

nakladatelství

Fr. Borový,
Jindrišská

Praha II.,
13.

ný úkol, bylo jí bojovati o každou duši. Sta,šek se jí zú. predevším jako ucitel na první ceské soukromé dívcí
kde vyucoval Havlíckovu Zdenku.
krkonošský rodák si prinesl radikalismus, který daleko
. oval prumernou šosáckou Prahu.
U' nich doma pri
válce lidé stranili neprátelum dynastie. Premnoho bylo
zavrenoa ubito, že práli Napoleonovi I. R. 1848/49 práli
um a Madarum a v tom jediném neposlechli ani HavNastávající válku r.. 1859 predpovídal jeden ze sousedu
: »Ti zas dostanou výprask 1« »Ti« nebo :tti tam«, vysloné s nenávistí a pošklebkem, byli Víden a Rakousko. Synproto neverili ani Palackému, ac ho už r. 1859 nazývali
národa. R. 1866 iIloyalita vyšlehla opet. Pusobí prímo
rsky, jak výprava soulsedtt ze Stanova vydala se za ustum rakouským vojskem a proplétala se mezi ním a Pru, až s vrcholu Zebína uvidela bitvu a rakouskou porážku
ávala pak prchaj ící rakouský štáb, volaj ící: »vVo liegt
?c A celý kraj hltal tehay proroctví povestné (Kotíkovy)
ry »Plác Koruny Ceské«, že poslední hodina Rakouska je
, nedbaje, že to byl jen Bismarckuv politický tah, pojako Klapkova madarská legie. A tak zustalo Podkrk<r
i v potomní dobe táboru. V srpnu 1868 byl nejmohutnejší
i'etruškových vrších«. Byl zakázán, ale 15.000 lidí se sea bourilos recníky pro státní právo. úredníci a detektivové
. tábor rozpustit, ale tlupa jezdcu (tehdy kvetla banderia)
lapila a s výstrahou: .•Pozor, kun kouše:« násilím držela
m stredu, až bylo po Tšem. A nikdo by nebyl zvedel, kdo
recníci a jezdci, kdyby to neprímo detektiv nevytáhl na
Potrestali ho ovšem krvave, i na opetném tábore komiFroreicha, jenž si pak uložil u hostinského zakrvácenou
. jako corpus delicti, netuše, že mu j i ihned vyperou.

VITAMIMOL "MEDICA"
dle prof. Dr. A. Velieha a doe. Dr. A. Kroulíka

vzbDlaje chut l: UdIo, posUuje telo, ollnie

prepracouné nervJ.
Ve všech lékárnách a drogeriich.
Hlavaí 8klad: Lékána ~U bílého andelac 'f PrlZflll., Na Porí61.

• Všichni za jednoho, jeden za všecky!« ríkalo ee tehdy a také
platilo: nikdo se nevyhýbal risiku, ano, když soudy vyšetrovaly
úcast na táborech, hlásili se dobrovolne i tací, kterí tam nebyli,
a podávali o tom hromadná prohlášení s podpisy. A stejne radikálne vzali tehdy i heslo »neplatit dane !«, snášejíce za ne
kruté ubytování a vyjídání vojska, ac šlechta, od níž heslo vyšlo, je nadobro opustila ...
Vášne byly však roznecovány i bídným postavením delnictva
v nemeckých textilních továrnách. U Liebiga ve Svá.rove od r.
1845 pracovali delníci po 20 let patnáct hodin denne, i v nedeli.
Celý kraj byl zamoren tuberkulosou a degenerací. Teprve když
tu vubec nebylo schopných rekrutu, zavedla vláda nedelní klid
a pozdeji živnostenské inspektory, pracovní doba pak r. 1867
snížena Il3J 13 a r. 1870 na 12 hodin. Nemectí fabrikanti byli
doslova otrokári,
až po ten karabác, delníci otroci. Státní
úrady - Stašek cituje o tom ze soudobé brožury okr. tajemníka Hrušky úžasné doklady - byly úplne prodány. Za 34
roky, po které byl autor advokátem v Semilech, nestalo se, aby
nekterý z delníku, které casto proti továrnám zastupoval, byl
u soudu vyh,.ál. Fabrikanti zaujali místa feudálních pánu, ale
jej ich pusobení sahalo hloubej i: brali lidu zdraví a jeho detem
jazyk, pracujfce svorne s :tobcanským ministerstvem«. Národnostní odpor proti nim šel tedy spolu se sociálním, ano byl mu
predpokladem a témer prvlllím stupnem.
Když r. 1870 vojsko zlomilo odpor proti neplacení daní, použili Liebigové ve Svárove situace a pokusili se snížit mzdy
00 10 procent. Delnící pohrozili však ihned stávkou a vynutili
na,i::ll
to i snížení pracovní doby s 13 hodin na 12. Ale továrna
zacala je tak týrati pokutami, že zahájili stávku prece. Pokuty
byly právem v nenávisti, ponevadž jich továrny užívaly k týrání lidí a vybíraly jich tolik, že se z toho zaplatily všechny
dane a ješte novorocní dárky úrednictvu. Stal se prípad, že
tkalci padla na pokuty I4denní mzda a ješte musil prinésti 20
krejcaru, které od neho vzali, nacež ho propustili. Továrna
tedy vedela, proc si opatruje vojsko a cetníky. Se zástupem lidí
byla VyVolána srážka, pri které vojáci stríleli sice vetšinou do
vzduchu, za to cetníci mírili na urcité osoby a postrelili hned
dva cleny rodiny Staškovy, se kterou vubec žili v nenávisti. Bylo
mnoho težce ranených, i žen, které nikdo nesmel odnésti, a
mrtvoly probodených a zastrelených zustaly na. míste až do
odpoledne druhého dne.
Roku 1870 otevrela se konecne Staškovi literární spolecnost.
Chodil k Ježíškum, kde vévodil Neruda a kam chodili Barák,
Eim, Sabina, Arbes, Hostinský, Smetana, Sládek a cetní herci.
Styk s jednotlivci byl mu milý, ale pomeru se brzy nasytil.
Byl príliš individualista, rád plul proti proudu. Sympatisoval
té strane byl kacírem,
s pokrokovejším mladocešstvím, ale
protože ».neveril v celý její ruženec«. Byl proto »z obou církvi
jako vyobcován a osamocen« a sám odvrátil se od denních politických otázek a zabocil do studia sociálních ved. V tom byl
však osamocen a ponevadž ho advokacie netešila, prijal r. 1874
místo domácího ucitele v Slislburku u Petrohradu. Ale co tam
videl, vzbudilo v nem, ctiteli Hercenovu, jenom pevné presved·
cení, že Rusko je stát policejní, který. speje k špatným kon-

i

dl'tm. . .

.

Demokratické a sociální llázorý 'Staškovy vedly jej k Masarykovu realismu; nicméne když mu r. 1889 StaJl'oceši prostrednictvím prítele Kotíka nabídli snemovní mal1dát, prijal, ac
zprvu prohlásil, »že není svou povahou' vubec zpusobilý, aby byl
spolehlivým stoupencem nekteré politické strany.« Byl také1
zvolen - ac si pohneval nekteré prátele, jmenovite Karia
Tumu. Za to se sblížil s Riegrem, o nemž jmenovite pro dobu
jeho setstupu mluví s nelícenou sympatií, ac jinak diametrálne
s~ staví proti jeho pomeru ke šlechte, jenž se stal i pomerem
osobním. Pro punktace jako mnozí jiní staroceský klub opustil a proti nemu vystoupil a tím Riegra si rozhneval - ale ten
se ve své noblese nikdy nehneval dlouho. Ani v mladoce.ském
klubu se mu však valne nelíbilo pro prílišné recnení a: nestejnou kvalitu poslancu. Stašek však vubec »nemel schopnosti by'ti
výhradným straníkem;
proto mel v živote málo prátel; kdo
hledá své vlastlllÍ cesty, potkává málo soudruhu.«
Index vydavateluv ukazuje, kolik pozoruhodných lidí potkal
Antal Stašek na své pouti životem .. Jeho pameti zustanou cennou pomuckou pro dokreslení podobizen velkého poctu lidí, kterí
v dobe jeho životního rozmachu stáli v popredí naší verejnosti
Národní Listy, 9. IV. 1926.
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