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Rudolf Procházka:

Delnokracie bez ilusí.
1.

D·emokratická
mY,šle:nkanení )i~ ml~~á. Nemá yná:ok
na iluse a musl Sl nechat hb1t kntIku. Kdyz pred
sto lety nastupovala idea lidovlády a obcanské svobody
svuj vítezný pochod Evropou, bylo vše tak samozrejmé! Nebylo pochybností o tom, že lid vládnout má,
ani o tom, že vládnout muže a dovede. Dnes je v nekterých zemích bezmála pochybno, i zda vládnout chce.
Logicky a mravne mohl .Kant odvodit demokracii
z praktického rozumu a H gel dokázat, že demokracie
leží nutne v dejinném vývoji kultury. Rousseau se domníval, že v spolecenské smlouve a representacní sou~
stave opatril demokracii bezpecnou právní základnu I
formu, a Marx veril, že bude plne u kutecnena sociální
revolucí. Lenin je v tom verne j,eho žákem: ani on nepoprel demokratický ideál, nýbrž pouze »odhalil podvod me š t á c k é demokracie«. Shledával, že ústavy a
parlamenty neprivádejí k vláde lid, masu a práci, nýbrž
jen vrchní trídu spolecenskou, která má v rukou moc,
t j. vojsko, tisk, kapitál. Komunismus, který znicí meštanstvo, odstraní trídnictví, všechnu moc vydá pracujícím, a uskutecní tak pravou demokracii. Diktatura
je pouze nástrojem trídního boje, je zbraní, která bude
odložena, jakmile válka bude vyhrána. Cesta revoluce
je jako vždy krutá a krvavá, cíl jest však mír, jdyl~.
Komunismus j·e tedy v jistém smeru krajní radikallsací demokratismu, ale již jen za cenu jednostrannosti.
Obetuje z trojhvezdí moderní demokracie první hvezdu,
svobodu, aby mohl tím dlIsledneji jíti za dalšími, rovností a bratrstvím. Komunismus je demokratismem neliberálním. A priš'el Mussolini, který zavrhl svobodu
i rovnost, a zachoval jen bratrství, ale ani to ne:n!ní
obecne,vše lidsky, nýbrž jen národne; v pravde zna Je~
oratrstvi silných, kterí jsou povoláni, aby predstavo vah
svuj národ a vtiskli svou pecet celému lidstvu. Demokracie, myslí Mussolini, jest neprirozená a nemožná,
ve skutecnosti si lidé mohou vzájemne jen prekážet,
parlamenty se pro diskuse ndost<inou k práci. P o 1it i c k Ý pro b 1é mne n í z ach o v á n í v II 1e j edi 11 c'e, n Ý br ž vI á d a a pro b 1é m vI á d y je
pro b I é m v u d c e. Liberální
demokracie,
tot
anarchie.
Problém kter)T vidí a chce rešit fašismus,*) (práve
t;lKjako s~)'m zpllso1>em komunismus), zde dn~s skt1~
t~Cl1ejest. Je jiu)' l1ež ten, kter)' zamestnával puvodne
demokracii, a demokracie musí jej také rešit, jinak
bude myšlenkove predstižena. což nelze prehlížeti, ne*) Pro jistotu pripomínáme
radeji výslovné, že autor všud~
tam kde se zminuie o fašismu nemá ani v nejmenším na mysh
to lalostné hnutí, které u nás, ~zniknuvši
z pocitu ménecennosti,
p:lkládá jméno fašismu. - Pozn. redakce.
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bot politické bitvy se vyhrávají nebo prohrávají již na
ideových bojištích.
Spolecenské a politické problémy se s dobou proste
posunuly. Na konci osmnáctéh~ století ~ po cel~ devatenácté byla svrchovanou aktuahtou ob c a n s k a s v ob oda. Emancipace kulturní, politická, hospodárská a.
sociální. To nebyl následek nejakého ucení a propa·
gandy. Každá teorie je odvozena ze :kutecnosti.,; ~ilo~ofové nejsou tvurci v tom smyslu, ze by staveh svety
z niceho a svádeli dejiny do jistých drah podle svých
libovolných predstav. Jsou spíše jasnovidci a ctenárI
nwšlenek, kterí vYS10l'lIjí, co je v podvedomí milionll,
v duchovní atmosfére a'v neodbytné potrebe doby. Ercyklopedisti a liberální klasikové si nevym)'šleli spolecenské utopie, n.~-hrž jen dávali v:haz nové spolecnosti,
ve skorápce již hotové. Anglické a francouzsk~ mé~famtvo opatrilo si postupne takmTou kulturní a husp)tlárskou rnoc, že politické formy státní musily se tOlliil
prizpúsobit. Kde to nešlo orgyanic~y, sta}o se tak m~,
chanickv, revolucí. Ve skutecnostI nel1l demokraCIe
nic jiniho než zpusob života ~yspe.lé, .u~e.ci0r:'elé ,!
rozruznené spolecnosti. Ve spolecnost1 pnlTIItJVl1l,s hospodarením natur:llnírn, s lidem llegram0t;nýn~ a tenkou svrchní feudální a klerikální vr h'ou, Je ohgarchle
neho absolutní monarchie primerenou a spr á v n o 11
formou. Ve ~pu]ecnosti, kteri je složitou soustavou
tríd, stavu, ruzne vyspelých, ruzne interesovaných a
nhne ori,::ntovan)'ch vrstev, jež však všechny již dobre
vedí, ceho je jim treba a jaký jest jejich význam .a
vliv v souhre celku, je zase parlamentární demokraCl('
jedine prirozeným útvarem politickým. Po 1i t i c k,é
for m y n e j s o u vec í v k u s u n e b o p o z n aní. Je-li vubec možna otázka po ideální ústave, nepatrí do politiky. Nemelo by smyslu príti. se o prednosti a vady monarchie (diktatury, ca,esansmu) a demokracie (parlamentarismu,
vlády stran). Mohl by to
b)Tti jen platonský dialog. Život je však vždy pragmatický. Vybírá si a podrží to, 'co se osvedcuje. Demokracie mela svetový úspech nikoli proto, že by bylI
politictí filosofové XVI~I. st. vymyslili nejlepší sou~
stavu spolecenskou a narody to poznaly a rozumne
si zavedly. nýbrž proto, že národy proste poznaly sebe
a pocítily svoji sílu, Nechtely se nechat déle porucníkovat. Byly presvedceny, že vládnout dovedou samy
lépe než panovníci z Boží milosti a vrchnost dedicná
i ucená, a že jim prekážejí práve jen pouta, aby vykonaiy zázraky. Dnes, kdy máme jistý odstup od té
doby, kdy jsme z údobí nadejí a zápasu vstoupili do
údobí realisace demokracie, mlIžeme si zkO'ntrolovat
verloucí myšlenky a srovnat výsledky s úmysly a skutecnost
nacli?jemi. Sotv::! kdo popre docela mimorádn)T
rozmach
západní
civilisace
ve století
o s v o b o z e n í.Bohatství
evropsko-amerického
sveta se zestonásobilo a zpopularisovaJo. Žije se lépe v masách i individuelne nežli za doby vrchnostenské. Clovek
je více c1ovel',em, nebo aspoi'í muže jím býti. Liheráblí
(lemokracie vykonala za to století úctyhodné dílo ve
;,'1,erll vytreného ideálu: osvohození a ohohacení lidí ,1
<;

národu. T:vár sveta se promenila více než, dríve za
celá tisíciletí. Lec práve postupné u vol ií.o 'lán í a
pot o m ú p ln éro z p o u tán í sil dosud vždv vázaných prineslo nebo aspoií. nesmírne zdíhaznilo problémy, s nimiž je nám dnes zápasiti.
Osvobození národu od tyranu a individuí od tyranie, od tyranie duchovní, církve, i tyranie hmotné, bídy a otroctví, nebylo tak jed110duchým revolucním ak·
tem jak si to predstavovali hrdinové demokratické myšlenky od Dantona a Schillera až po Lassalla a Abrahama Lincolna. Ukázalo c,c. že clovek není docela nevinen svou ubohostí a svým neštestím, že nese v sobe
jistou kletbu, která brá11í, aby se mu »život stal lehký
a jasný jako letní den.« Tyl' a n i ne j s o u nad
nám i, tedy mimo nás, aby mohli býti svrženi, j s o li
V nás.
A nastává nová revolucní nálada. Republiky a
parlamrnty nestacily ucinit z obcanú vyzbrojených
stejnými hlasovacími lístky lidi opravdll volné a sobc
. rovné. Povznesení hmotné i kulturní úrovne širok)'ch
vrstev, potrení periodického hladu a masové negramotnosti prispelo jen k tomu, aby si spodní vrstvy uvedomily své bídné postave11í a zatoužily nejen po lepším,
nýbrž po stejném jako mají »ti nahore«, po prípade
po úplné zámene posic, po tom, aby »první byli posledními a poslední prvními«. V tom je práve tajemství
úspechu bolševictví a tajemství jeho nedotknutelnosti
j;'1kýmkoli vyvrácením rozumem 11ebo zkušeností. Ruským delníkum nikterak nevadí, že se jejich reální
mzda nezvýšila, že snad mají ješte vetší nouzi o nezbytné životní statky než pred prevratem. Rozhodující
jest, že není již nad nimi vrstvy blahobytných.
A v proletariátu
zahranicním bude také vždy vetší
ci menší procento takto smýšlejících. I kdyby se zde
uverilo »lžem meštáckého tisku« o bankrotu bolševického Ruska, nemuže to zbavit proletárských sympatií
stát, kde b o h a t s tví jez a k á z á n o. Nebot práve v té negaci, ve znicení nenávide11é, ponevadž ndu··
stupné, trídy, j.est pro masu »vydedených« smysl vecí.
Ty city, které jsou ženoucími motivy socialistického
tl'ídního boje, nejsou arci práve morální, ale rozhodne
je za tím vším mnohem méne materialismu
a více
u r a že n é i d s k é h r d o s t i a t o u h y nežli se
myslí. Komunismus
je bezohledným domyšlením a
procítením toho životního názoru, který j'est podkladem
lib-erálního
demokratismu.
N á b o žen s k é
k ore n y moderní jemokracie jsou známy a patrny.
Jen krestanské presvedcení o nekonecné hodnote lidské duše mohlo vésti k zavržení všech hierarchických
rozdílu a k ucení o rovnosti všech lidí bez ohledu na
rod i schopnosti, ba i zásluhy. Z tohoto názoru plyne
opravdu dusledne netoliko, že každý obcan muže nebo
dokonce musí jednou za cas jíti k volbe, aby si vybral
z nekolika tesne vymerených možností, nýbrž že ne;-.;míjden býti povýšen nad druhého a nekterí l\žívati
všech statku tohoto sveta, zatím co druzí mohou na
nich jen pracovati. Ale pri r o z e n é z á k 1a d y
s vet a j s o·u h i e r are h i c k é. Nerovnost je základním faktem prírodním, a delba práce na jemnou
a hrubou, organisacní, iniciativní a výkonnou, mechanickou je principem každého utvárení
spolecnosti.
V tom jest práve vecný rozpor ducha a prírody, ideálu
a reality. Mravní živel nutí nás k prekonávání, opravování, zlepšování puvodních
životních podmínek,
k vylucování násilí a boje a k odmítání plného využití
prirozené nebo získané prevahy. Komunistický ideál je
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nejlépe vyjádren v podobenství o jelnících na
Páne, kterí za nestej110u práci byli stejne odmen
Celé moderní hospodárství a západní civilisace
spocíva jí však na úplne opacné z á s a d e v ý k O
n o s t i a mír y. Demokracie XVIII. a XIX. st.
brala ji nikterak v pochybnost, naopak žádala jen pr
né její uplatnení. Rovnost není jí nic jiného, než fa
play, poskytnutí rovných vne j š í c h podmínek, t
vlastne zas jen uvolnení, jež mllže arci prospeti j
zdatným. Slabí, neschopní, úpadkoví, ale i jen mé
schop'l1í, príliš mnozí zustanou vzadu a dole. Proti t
mu nelze se starého liberálne-demokratického hlejis
delat nic ji1Jého než snažit se, aby zaostalých a zan
dbanýc~ bylo stále méne a méne a aby celkové kul
.turní a technické niveau bylo zvýšeno. Socialism
uvedomuje si naproti tomu, že v dnešní forme hos
dárství a spolecnosti nepredstavují slabí jen zjev úpa
kový. který by bylo možno prehlédnouti, neho kted b
mel sklon mizeti, že jsou naopak t r val o u z á k a
n o u »k a pit a i s t i c k é výr o b y«, oclsouztTlO
nésti vecne a trpne bríme kulturní nadstavby. Pri to
však nerozlišuje, co je na veci podstatne ldského a prí
rodního, tedy žádným hospodárským a spolecenský
prevratem neodstranitelného, a co je vinou urcité so
stavy. Tento omyl umožnil Marxovi a Leninovi, ze
obešli bez idealismu a náboženství a prece verili a
ným veriti nechávali, že prijde jednou spolecnost li
ská, v níž nebude bohatých a chudých, lepších a ho
Ších. Revolucní premena výrobního rádu, podmÍne
ryze mecha11icky, zpusobí sama nutne tyto potešitel
výsledky. Proletariát je tím hnán jo zoufalství na
možností skutecného z].epšení své posice za platnéh
spolecenského porádku a soucasne do mythické jistot
o príštím ráji hned po revoluci. Delnictvo je sváden
neužívat obcanských svobod parlamentních élemokrací
ve smyslu sociálního reformismu, nýbrž skutecné tríd.
ní války s veškerým aparátem lsti a násilí. K o m 1IlI i s m uvedl klasickou tendenci emancipacní po
p~vních revolucních rozbezích (I789, I830, 848), rozvažne sledovan6n demokratickými liberály i sociální
mi demokraty, do pre k o t n é h o fu t u r i s t i c k é h o
tempa
a vyvolal
tím
úplnou
kulturní
r e a k c i. Od Adama Smitha a J. St. MiHa vede prímá linka až k Fabianské spolecnosti k Mac DOl1alc1ov
a Bernsteinovi. Válkou však nastává prevrat. Svetovú
válka rozvinula se ve s vet o v o II S o c i á 1n í r e·
vol u c i a mír vojenský a politický nemohl zname·
nati konec celého historického procesu. Ukázalo se, že
jde o všechno. Že Rusko stává se velkým príkladem.
Popud jest dán jako roku I789. Kam až dospeje, jest
však nejen vecí jeho vlastní prubojnosti
n)'brž také
životnosti a pohotovosti
sil kO'1servativ'ních a citu
tradicionalistických.
K o n sel' vat i s mat
rad i ce
ocitají se po válce v docela jiné situaci a nabývají také
docela nového obsahu, takže to již naprosto není totéž.
Moderní protiliberalistická reakce nemá nic spolecného
s vecí trunu a oltáre, ale nelze ani objektivne ztotož·
novati ji zcela se zájmem kapitálu. Jí .Jde o zachování
základních hodnot m e š t a n s k é k u t u r y a me·
š t a n s k é h o po r á j k u, ba podle jejího vedomí.
(l zachování kultury a porádku vubec proti »luze na
pochodu«, proti anarchii a obecnému chaosu. Je to
prostý dusledek d 10 u h é h o pre v á dán í a' k 0necné
prekotnosti
ideje
a tendence
o s v o b o z o v a c í a n i vel i s a cní. Reakce v nej-
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vlastnejším psychologickém smyslu. Jen tak lze si vysvetliti, že porozumení a urcité sympatie k fašismll
projevují i nezávislí duchové nesporne pokrokového
smýšlení, jako na pr. Bernard Shaw.
Zkoumáme-Ii dLlvody zjevu, který musí prekvapovat
generaci, pro niž ješte jen snahy osvobozovací a demokratické mají ráz pokrokový, shledáme, ž.~ se tu ocenuje dílo
s P o lec e n s k é k á z n e a rád u, sebrání národních energií a hospodárské i kulturní skladby a stavby velkého slohu. To je príznacné pro prítomn)' dejinn)' okamžik. Co dosud hylo samozrejmé.
nabyté nebo zdedené, treba nyní namáhave znovuzÍkomunismus zakládá si dnes již více na poskávat.
sitivní stránce: tvorení nového rád u, nových hodnot
a stat1<ll, nežli na borení starého. A fašismus je si Z;IS
vedom, že neudržuje nic nakloneného, nýbrž že tvorí
rád nov)'. Spolecné a zdLll'aznované je v obou tak odlišných úsilích potlacování osobní i korporativní svobody a samostatnosti, popírání spolecenského automatismu, víry v prirozenou
harmonii volných hospodársko-sociálních sil, a ukládání u r cit é h o po r á ,1ku a smeru práce spoleccnského celku s hor a, v eden í m a k o m a n d m po 1i t i c k é e 1i t y.
J{omunismus i fašismus mluví o nutnosti prekonání
dosavadní anarchie a myslí tím v podstate opravdu
totéž, nebot ani fašismus nemíní vycerpávat smysl své
existence potlacováním bolševické divociny.
pro nej
je individualism a hospodárská svoboda liberální jernokracie dokonal~'m zmatkem, slabošstvím a korupcí.
Cím více se v~~d;1.lujemeod údobí revolucního, tím více
vystupují do popredí spolecné dogmatické zt1<lky fašismu a komunismu, a tím více stává se zjevn)'m, že kritic!CDuotázkou dneška není dovršení svobody a demokracie úplným osvobozením delnické trídy nebo zrízení spolecnosti netrídní podle programu socialístickokomunistických, nýbrž otázka z ach o v á n Í c i z ;\n i k u 1i ber á I n í dem o k r a c i e a jej Í n ahra z e n í s o u s t a vou
a u t o r i t a t i v n Í a v áz a n o u, at již to h o c i o noh o dr u h u. Fašismus a bolševismus uvádely se pLlvodne do naprostého
protikladu, ale to byla jen episoda, jen pocátecní situace. Fašismus vystoupil na scénu jako zachránce
spolecenského porádku, když komunismus delal revoluci. Theoreticky je však stejne dobre myslitelno, že
by byl komunismus vystoupil proti fašismu v zámene
rolí, kdyby fašismus hyl delal, resp. byl odporem vládní moci ·donucen delat krvavou a prevratovou revoluci
v demokracii. Proti platnému konstitucnímu a práVT1Ímu rádu jsou revolucní oba a po revoluci predstavují
zas oba tuhý, diktatof.ský rád nový. Kdyby bylo nešlo
o nic jiného než o obnovu vnejšího porádku, ovládnutí
továren a ulic, byla by na to stacila každá 110rmálne
fungující státní administrativa a policie. Ale fašismus
zamítá liberálne-demokratický
rád spolecenský stejne
jako jej zamítá, treba z úplne opacných dtlVodtl, komunismus. Veliký boj této doby nebojuje se mezi fašIsmem a komunismem,
nýbrž mez i dem o k r aci í a a u t o k r a c i í, mezi soustavou založenou na
individuu a na jejich mnohosti, a soustavou založenou
na urcité predstave o spr á v n é m u tvá r e ní s p 0lec n o s t i, jemuž se musí clovek podríditi.
lndividualism
demokracie podminuje její liberálllOSt, skepticnost, snášelivost, humannost, pacifismus.
její methodou je nezbytne parlamentarism,
obecné.
rovné právo hlasovací, pomerné zastoupení,
koa-
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líce a kompromis.
Ve sfére hospodársko-sociální
to znamená právo na organisaci a stávku, tovární výbory, konecne delnické podílnictví na zisku i správe,
ve sfére mezinárodní
sebeurcovací právo, ochranu
menšin až k jejich autonomii, obecné zajištovál1Í míru, arbitráž a odzbroj.=nÍ, Spolecnost národú. To jest
vývoj OV)' smer celého novoveku, to je puvodní inspi-race celé západní vzdelanosti, v politice pak zejména
plemene anglosaského. Nyní poprvé zdvihá se reakce
proti tomuto vše strhujícímu proudu, nikoli jako pouhá
obrana patriarchálního
zrízení a primitivních pomeru, nýbrž jako útok nesen~7 vedomím úplne n o v é h o
k u I t u r n í h o i d e á I u, vne m ž mís t o s v oh o d y z a ují mák á z e n, s 1u ž b a. Komunismus
"tejne jako fašismus domnívá se, že zavede jak)'si ahsolutní porádek, odpovídající tomu, co býti má. Pro
žádný soukromý názor a zájem není tu místa. JndividUl;1mnemá tu ceny než svtiu funkcí v celku, a každý
mltže býti spasen j.en podle jedné fasony. Methodou
této soustavy je tudíž 'I111tnediktatma, postupuje ~-,~
podle prísne logického plánll, bez jakéhokoliv dotázáni
tech. s nimiž se pracuje. Masa je trpná a nevedomá,
vedot( osvícení a to zas stejne v komunismu jako ve
fašismu,
ponevadž je lhostejl1o. pochází-li
svetlo
z MaL'e a Engelse nebo z Mussoliniho, je-li heslem
proletariát nebo národ. Velení nevybírají své vtlclce
a nerozhodují o smeru a disposicích, nýbrž dostávají
vudce darem, který není možno odmítnouti.

NAAOD

I HOSPODAR

Z galerie našich bank.
(IV. Pragobanka.)
SPr

a ž s k o u úv e r n í ba n k o u byly spOjeny
v ceském hospodárském
živote nejvetší nadeje.
Vidíme ji proto již pred válkou, ale zvlášte po ní, jak
zápasí o vedoucí místo zároven s Ceskou Prtlmyslovoll
a Živnobankou.
Prvních tricet let jako venkovský ústav rostla banka
pomaleji, ale zdraveji než pražské banky, nevyjímajíc
ani Živno, a nebyla také stižena tolika pohromami :t
"tresy jako banky pražské_ Vznikla za obecné zaldadatelské horecky jako Úverní banka v Kolíne na jare
1870, kdy rostly nejen v Praze banky jako houby po
dešti, nýbrž každé vetší ceské mesto zakládalo svou
banku. Vetrná bursovní smršt a hospodárská krise v r.
1873 smetla všechny tyto banky krome Kolínské a Liberecké. Záložní úverní ústav v Hradci Králové likvidoval pozdeji. Byla založena, aby opatrila obchodu,
prumyslu a hospodárství potrebné peníze. Bohatý kolínský kraj a celé strední Polabí pri velikém rozmachu
hospodárského prumyslu v letech sedmdesátých nutne
takového ústavu potrebovaly. Proto také banka navázala ihned obchodní spojení s cetnými cukrovary, s nimiž sjednala komisionárské
smlouvy. Na rozdíl od
Živnobanky neutrpela temito obchody ztrát, nebot její
úcast nepresahovala míru zajištení, takže v kritických
letech stacilo pouze omezení úcasti.
Hlavním obchodem banky byl e s k o n t s men e ~"
který r. 1872 stoupl na 2,951.000 zlatých, kdežto u Živ771

nobanky cinil 2,045.000 zlatých. Pak se udržuje asi na
stejné výši se Živnobankou mezi 2-4 mil. zl. až do r.
1889, od kteréHo doby zásoba smenek u Živnobanky
v dusledku vetšího spojení s prumyslem rychleji stoupala. Také Kolínská úverní banka provádela smcnecn:)"'
eskont pres s p o 1k y úv e r n í k u, ale zrušila je dríve
'než jiné banky, totiž již t. 1905.
Bursovních obchodu s pocátku vubec nepestovala a
proto byla ušetrena krise v roce 1873. Neprímé dusledna,
ky, totiž pokles hospodárské cinnosti, dolehly
Úverní banku, a pri nucené likvidaci Ceské všeobecné
banky byla nucena koupiti zpet své akcie v nominální
hodnote 100.000 zlat:)"'ch a snížiti o tuto cástku v roce
1876 akciovÝ kapitál.
Jako ostatní banky tak i Úverní Kolínská hledala po
krisi 1873 nové obchodní cesty a prameny príjmú. Proto bylo rozhodnuto valnou hromadou r. T875 zabývati
se i obchodem se zbožím, s nemovitostmi, cennými pa-'
píry a bankovními obchody vllbec, jakož i úcastnit se
na prúmyslovém podnikání. Nejvetšího rozmachu dosáhl její obchod s cukrem, nebot banka navázala ihneu
spojení s holandskými a hambursk~'mi domy a zarídila
k tomu úcelu v Kolíne skladište.
Peníze si opatrovala v k 1a d y, s pocátku vydáváním
pokladnicních poukázek a pozdeji prijímáním vkladu
na vkladní knížky. Její penežní základnu rozširovaly
také úverní spolky. Tyto vklady byly ovš m trikrát až
petkrát menší než u Živno, a teprve 1893 prestoupily
I mil. zl. Zásoba pokladních poukázek v prvních trech
letech cinila 50.000-80.000 zlatých, pak však se pohybovala kolem 20.000 zL, až ke konci min. století úplne
vymizely.
Celkové penežní obraty ciní v prvJ1~ch letech 2'2 mil.
zL, 8'3, 147 a 18 mi!. zlo, za deset let stoupá na 50 miL,

i

na 139'5 dosáhl
mil. a obrat
1899 vnatomto
404'5 roce
mil. 3.108
zl, zatím
co
u1895
Živnobanky
mil. zl.
Dividenda však byla v techto letech lepší než u Živnobanky. Zisk byl slušný a vzhledem k tomu, že základ,
ním obchodem byl eskont smenek stálejší než u jiných
bank. V prvních triceti letech byla dividenda velmi dobrá a cinila vetšinou 10-12ro a jen výjimecne 8 proc.
Proto se tyto akcie pri zavedení na pražskou bursu
1872 doporucovaly jako ukládací papíry.
A k c i o v ý k a pit á 1 byl v prvním roce 200.0000
zlatých, v druhém 255.200 zlo, ve tretím již 500.000,
jenž byl na rok 1877 snížen na 400.000 zl. a teprve 1893
zvýšen na 600.000 a 1896 na 1 mil. zlatých a 1898 na
2 mil. zlat)'ch. Proti pražským bankám mela nepomerne vel k é r e s e r v n í fo n d y. Po prvních letech,
kdy se pridelovalo fondu pouze povinných 5 procent,
poznala se po kritickém roce 1873 duležitost reserv a
banka zríjila zvláštní volný reservní fond, takže 1891
pri akciovém kapitálu 400.000 zl. cinily reservní fondy
300.000 zlatých.
Ponevadž se v Praze soustredoval ceský hospodárský a obchodní ruch z celého království, rozhodla se
b!1nka zríditi zde svou první filiálku r. 1896. Pražská
filiálka strhla ovšem brzy na sebe hlavní cást obchodu
a proto valná hromada v únoru r899 rozhodla, aby sídlo ústavu bylo preloženo z Kolína do Prahy a zároven aby se zmenila firmá spolecnosti a znela P r a žs k á ú ver n í b a n k a v P l' a z e.
Do Prahy šla banka s plnou duverou a velkými nadejemi. Vždyt mela za sebou tricet let úspešné cinnosti
se skvelými obchodními výsledky a pražského prostredí
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potrebovala, aby mohla provésti své úmysly na
prumyslového podnikání a rozvinouti se i obchod

ch.

DOBA
Karel

Capek:

(Prednáška

A

LID

o Anglii.
pro anglický

rozhlas.)

JSoU
lidé, Tibetanllm
kterí by byli
s to jeti
na Tibet,
aby prednášeli
o Tibete,
o jeho
prírodních
pod·
mínkách, o mravech Tibetanu, o tibetském náboženství,
o postavení ženy v Tibete a tak dále. Jsou lidé, jako
pan G. B. Shaw, kterí jsou ochotni vykládat lékarum,
co je to lékarství. Pokud mne se týce, priznávám se, že
se necítím príliš kompetentní, abych vykládal Anglicanum, co je to AI).glie.'Mám za to, že by to mohli veclet sami, nejenom proto, že žijí v Anglii, ale spíše proto, že tak casto cestují mimo Anglii. Anglican, žijící
v Anglii, jako na pr. Mr. Pickwick, se múže domnívat,
že žije v Evrope nebo vubec na tomto svete. Anglican,
kter:)"'si vyjede pr.es kanál, muže zcela bezpecne poznat.
že Anglie je ostrov; ba více než to, že Anglie je jin)'
kontinent; ba více než to, že Anglie je vubec jiná planeta. Nepozná-li cestující Anglican toto tajemství, je to
patrne proto, že zustává trvale v Anglii, i když je náhodou nekde jinde, rekneme v Neapoli nebo na Tibete,
Já sám jsem poprvé vkrocil do Anglie nikoliv ve Folkestonu, nýbrž v Perugii; jeden mllj známý byl v Anglii jen jednou, a to v·e španelské Granade. Anglie není
jenom jisté území; Anglie je urcité prostredí, obvykle
obklopující Anglicany.
když tedy se cestovateli zdá nepochybno, že vkrociY
ila anglickou pudu se ocitá na jiné planete, kde jsou jiní
tvorové, jiné zvyky, jiná jídla, ba i jiné komíny na strechách, prece muže shledat, že tato zvláštní planeta
mela patrne v historických dobách dosti blízké styky
s naším kontinentem. Najde tam témer všecko, co potkává na kontinente; jenže všechno je trochu jinací. Na
príklad objevuje sice, že tam jezdí vlaky na kolejích
tak, jako v Evrope; ale - dává-li pozor - shledá
k svému úžasu, že u tech kolejí nestojí na každém kilometru hlídac s praporkem, tak jako v Evrope. Tak cestovatel ciní obj.ev, že anglické kolejnice nejsou celkem
hlídány; že v Anglii patrne existuje mystická víra, že
není nutno koleje hlídat. Podle všeho se v Anglii ne,
ujal evropský názor, že - obecne receno - clovek má
od prírody náklonnost vytrhávat kolejnice nebo vyhazovat vlaky do povetrí. Tak už mezi Folkestonem a
Lond:)"rnemudelá cestovatel první sensacní anglický objev: že v Anglii existuje jakási odvážná lokální tradice,
Lol'iž duvera v cloveka.
Druhý objev. jejž cestovatel udelá. jsou docela proste
stromy. Nikde není tolik starých velik:)'ch stromu, jako
v Anglii. V první chvíli cizinec neví, zda snad "\nglicané nebydlí na stromech, 'nebo zda je za mesícních nocí
pohansky neuctívají, tancíce kolem nich druidské rituální tance. Protože však neciní to ani to, pocíná cestoyatel chápat, že v Anglii je proto tolik starých stromu.
že Anglicané mají rádi staré veci. Mají rádi staré stromJ, staré zdi, staré zvyky, staré rády, ba dokonce i staré licli. Mají rií,c1iaristokracii, protože je stará; mají
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rádi demokracii, protože je ješte starší; mají rádi rodinu, protože je ze všeho nejstarší. Tak cestovatel objeruje, že v Anglii existuje neco nadmíru živého, totiž
tradice.
Další objev jsou, to se rozumí, anglické trávníky,
a to nejenom proto, ž.e jsou hustší a krásnejší nežli na
našem svete, nýbrž hlavne proto, že se po nich .muže
choJit, aniž by clovek dostal vynadáno od majitele nebo
odhlídace. Y dyž jsem poprvé postavil nohu na anglický
trávník - bylo to v Hampton Courtu -, mel jsem
nejprve pocit. že delám neco zakázaného; teprve potom
re mne propukl pocit neomezené svobody: že mohu jít
rovnou za nosem. Dríve jsem si ponekud nejasne pred,tavoval svobodu jako mladou ženu, která má na hlave
frygickou capku a mává jakýmsi praporem; od té doby,
co jsem byl v Anglii, vím, že svoboda je spíše zelený
trávník, u kterého ne n í tabule s nápisem: »Choditi
po této louce se prísne zapovídá«. Není-li Anglie pres
to zemí rajské svobody, je to zajisté jen proto, že tam
jsou také jiné veci než zelené trávníky. Mám za to, že
když Buh vyobcoval anglického Adama ze zahrady
ráje, nedal povesit na bránu ráje tabulku s nápisem:
»Vstup prísne zapovezen«, nýbrž jen tabulku s nápiICOŽ
anglickému
Adamovi
sem })Privat Property«;
ovšem nevadilo, aby tam nechodil s rodinou trávit
week-end, a Hospodinu nevadilo jim to mlcky dovolit.
» Je to Anglican,«
rekl si asi, »a ten už je na takovou
robodu zvykl)"; ostatne mi tam nenadelá škody.«
Další cizincLlv objev je Hyde-Park,
a sice recníci
y nem. Kdokoliv. na koho sestoppí Duch Svatý, se tu
smí postavit a kázat. zpívat, máchat rukama a zvestovat nejakou víru, aniž by mimojdoucí vypukli v smích
nad jeho pocínáním nebo aniž by se nejbližší strážník
pokusil uklidnit ho a dopravit domu. Pro cizince je to
nejen zvláštní podívaná, nýbrž i zvláštní zkušenost; nebot vidí, jak tu strážník pokojne naslouchá komunistickému agitátoru nebo gentleman v cylindru vážne debatuje s· otrhaným horlivcem. jak katolík hlásá svou
víru po hoku kalvinisty a zastánce volného obchodu vedle celního ochranáre. Vida tyto a jiné podivuhodné
úkazy v H yde Parku; potrásá cizinec hlavou a táže se,
jak to má nazvat: zda svoboda, nebo rovnost, nebo snášelivost.
D~lší ohipv. pockejte okamžik; další ohjev je hra
v kulicky Nikoli hra v kulicky sama o sohe. nvhrž velik,' nens~nv záKnn. že na schodpch promocní síne
v Camhridgi smejí hrát v kulicky jen graduovaní a nikoliv negradllovaní. Verím pevne. že se dosud nevyskvtl negr:1d110Vélnvzlocinec. ktpr)" bv na tech schodech
hrál v kulickv. Mám oevne za to. že Anglicané mají
svou hru v kulicky vŠ'1de: v rodine i v kluhpch. ve
sportu i v parlamf"l1te: že ma jí spoustu nepsaných zákonlt a or~videl v živote i chování. kterých jsou oerlive
poslušni. Mám za to. že tyto všechny hry v kulicky
mely a maií v anglickém živote dvojí rozhodující vliv:
že budí prdne dobromyslnou hravost cili smysl pro
hru. a za drnhé smysl pro loyalitu.
Mohl bvch vycítat jpšte mnoho vecí. které cizinec
v Anglii ohievu ie: ale abych skoncil n~cím. co vám posluchacum broadcastingu ie v tuto chvíli patrne nejhližší, tedy krom tech jiných zvláštností obievu ie cizinec v Anglii jeclnodllše lenošky. Ríkám vám. nikclp na
svete nejsou tak pohodlné. tak široké a nízké lenošky.
jako v Anglii. Z toho neplyne. že by si-v Anglii nadmíru vážilí lenošek, nýbrž spíše. že si nadmíru váží

lidí; že jim pohodlí cloveka není tím posledním a nejnižším ideálem. Clovek v lenošce je tak trochu clovek
na trune; je to král, který už nebojuje, nýbrž požívá
SVOl!dtlstojnost. K:iyž cizinec vidí anglické lenošky, nemyslí na to, že Velká Britanie je veliká ríše, nýbrž že
Anglie je velmi pohodlný domov. Ale snad práve to je
velké politické tajemství; snad musíme stvorit nejprve
pohodlné domovy, abychom mohli zakládat nebo udržovat ríše. Avšak ježto jsem nebyl ve vše c h anglických
domovech, koncím u vecí neobjevených; temi se už zabývejte sami.
.V. LVlelniková-Papoušková:

Sovetsh:ý život ve svetle anelidot.

Z~ bytky
lidové
poesie
ale jejich
pozornost

sbírají
filologové,
poutají národopisci
hlavne díla astarších
dob
a tvorha vesnická. Jejich pozornosti uniká ona anonymní lidová tvorba, která vzniká ve mestech, zvlášte
na periferiích, a také moderní vesnická neknižní poesie,
legenda a povest je sotva zajímá. A prece soubežne
s literaturou a z cásti pod jejím vlivem vzniká jak ve
meste, tak na vesnici neobycejne zajímavá a pro svou
dobu charakteristická slovesná tvorba. Takové poulicní
popevky, kuplety populárních laciných kabaretu, anekdoty, leg-endy z doby svetové války, veršíky, posílané
v dopisech z vesnice na frontu, budou dríve než za sto
let vzácným materiálem jak pro historika, tak pro národopisce.
Ruská revoluce a prímo k ní se pojící údobí zaujmou
jiste v historii XX. století nemalé místo. Jak si ji budou
predstavovat naši potomci, težko ríci. naší vecí je zachovat jim co nejvíce pravého, faktického materiálu.
I když však nebudeme pohlížeti tak daleko, shledáme,
jak mlhave a nepresne predstavují si lidé v Evrope soudobý ruský život. Nemám vúbec na mysli velikých politických událostí, nýbrž obycejný život.
Nynejší politické a tudíž i censurní pomery v Rusku
silne napomáhaly rozkvetu dvou odvetví lidové anonymní tvorby - anekdote a »castušce« (lidovému popevku o ctyrech verších) zachycujících jako momentka
jednotlivé episody a nálady., Co se u jiných národu vyjadruje v politické satire nebo sociálním románu, vteluje
se nyní v Rusku do anekdoty nebo do castušky, které
kolují od úst k ústum, z ruky do ruky, prepisují se a
teprve po uplynutí dlouhé doby dostávají se na stránky
casopisu. Výber materiálu zase se nedeje podle hledisek umeleckosti nebo dí'tležitosti, nýbrž loyálnosti, takže na príklad podle sovetských sborníku castušek lze si
ucinit jen velmi jednostranný a nesprávný obraz. Pro
tuto práci užívám tudíž jak tištených sborníku. tak materiálu. který se mi podarilo shromáždit soukrome. Vynasnažím se rozdelit materiál chronologicky, pokud to
dovoluje neustálenost vecne se potulujícího materiálu,
který stále prechází z jedné formy do druhé. Z epochy
válecného komunismu, kdy všude vládl hlad a lidé si
opatrovali potraviny jen v~'menou rU7nvch vecí v daleké vesnici. kam jezdili s bafochy (meški). procež tato
živnost dostala název bafochárství (l11ešecnicestvo), zachovalo se nám už velmi málo materiálu. Zde je na príklad anekdota o konském mase. které jedine bylo tehdy
dostati: "mas z kuchyne: kone jsou pripraveni racte jíst.« A o tech bafochárích: »Vlak se zastavuje
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z neznámých
pncm. Z vagonu vystrkuje
kdosi hlavu.
Co se stalo? Hlas z temnoty: Vymenuje se lokomotiva.
Za co? Za sul?« Témer na totéž téma byla složena
i castuška, kterou zpívali batochári:
"Parovoz,
parovoz,
Kak tebe nestydno?
Spekulantov
nasažal,
Samogo nevidno.«

(Lnkomotivo,
lokomotiV'O,
že se nes,tydíš?
nabrala jsi kefasu,
že te až není videt.)

Tématem
i dohou je blízká anekdota,
kreslící tytéž
bafocháre,
pronásledované
isolacními oddíly, které odnímali tem, kdo nemeli zvláštního povolení, všechno, co
s takovou námahou nakoupili a casto vymenili za poslední veci: "Nácelník isolacního oddílu ptá se obcana,
ohromeného hruzou: Vaše dokumenty?
Ten se hrabe ve
svých vecech a vytahuje první papír, který se mu nahodil. Voják cte: "Analysa:
(- aha, to je cizinec -)
Bílkovina není, cukernatost
není. - Všechno v porádku.
Bežte.«
Ale ani doma ve meste nebyl život sladký, stálé prohlídky, zatýkání, loupeže nedaly klidne v noci spát. Nikoli nadarmo vysmívali se obcané životu, parafrasujíce
heslo
"Osm
hodin
pracuj,
osm
hodin
odpocívej,
osm hodin spi« takto:
"Osm, hodin boj se restrikce (ve službe),
osm hodin boj se násilného
ubytování (cizích lidí v byte), osm hodin boj se prohlídky
(doma v noci).« Ale nebyl to jen sloužící inteligent, který
se tráslo
svuj život, meli strach i "nepmani«, získávající veliké cástky. "Tmavá
noc. K bytu moskevského
nepmana
prijel automobil.
Nejací lidé se dobývají
do
dverí a mohou utrhnout zvonek. V byte je poplach. Obyvatelé l)obíhají sem a tam, schovávají knihy, spalují dopisy, vyhazují oknem peníze, strkají pod pohovku "prebytky«. Pojednou
se za dvermi ozve hlas: "Ale nebojte se, my nejdeme na prohlídku, - my jsme prišli
loupit.« Obcané, zmllcení politickÝmi prevraty,
hruzami
revoluce a neusporádaností
života odevzdali se do vule
osudu, nežili už, ale malátneli, lhostejni ke všemu, co se
dálo kolem nich. O tom vypráví rumunský žid, který jel
do Ruska a vrátil se odtamtud.
"Co pak jste delal
v Rusku'( - Vezl jsem tam dvojí zboží, obilí a rakve.
Jestliže Rus jí, pak potrebuje o'bilí, jestliže nejí, potrebuje
rakve. Myslil jsem si, že jsem nadobro zabezpecen. A co
se stalo? prišel jsem na mizinu. Predstavte
si, že ten lid
nejí a neumírá. Co delá? Mucí se.« Variantem
této
anekdoty muže býti: "Pri vyplnování
dotazníku napsal
žid na otázku, jak je stár, 40 let. Srovnalo se to s pasem a ukázalo se, že je mu 50. - Co to znamená?
A copak si myslíte, že tech posledních deset let je nejaký život?«
Podle toho, jak se revoluce
vyvíjela,
zaujali velmi
mnoho vysokých míst židé, ale i bez souvislosti s tímto
faktem vyvinul se v l(usku z jakési vnitrní príciny nebývalý dosud antisemitismus.
I lidé, kterí pred revolucí
nemohli být podezírání
z nejmenšího
neprátelství
k židum, nenazvou
je jinak než nadávkou
"žid« (jinak se
v ruštine ríká "jevrej«) - pro kterou by slabou obdobou v ceštine bylo slovo "židák«. Vím z naprosto verohodného pramene, že skupina studentu nejruznejšího
puvodu, která se shromáždila
k jakémusi vecírku, zbila
témer k smrti jednoho studenta jenom proto, že »je žid«.
Je zcela pochopitelno,
že pri takové nálade vznikají sta
židovských
anekdot, které mají obrovskJ'r úspech. »Starý
žid jede vlakem do Moskvy. Spolucestující
se ho ptá:
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Jedete asi do Moskvy za obchodní záležitostí? jaký pak je tam obchod! - Snad se tedy chys
vstoupit do úradu? - Ale kde pak. Je mi petaosmd
- Proc tedy jedete do Moskvy? - Chci umrít m
svými.« Nebo jiná: »Na Bílou sobotu sedí židovská r
di na u vecere. Ozývá se zvonení se všech moskevs
kostelu. - Povez, Nathane, proc tam tak zvoní? - Ac
to slaví ruská kolonie nejaký svuj svátek.« Tento od
anekdot mohl by jíti do nekonecna, ale uvedu jen ješ
dve nebo tri. Klade se na príklad hádanka: »Jaký je ro
díl mezi Stalinem a Mojžíšem?
Mojžíš vyvedl ži
z Egypta, Stalin vyvedl je (v ruštine má toto slovo
význam
»vyplemeniti«)
z ústredního
výboru.« Nebo
"Reknete mi, je mnoho židú v ruské komunistické strane
Ne, jenom asi šedesát procent. A ti ostatní? To jsou
dovky.« A konecne tuto: »Ke Kalininovi dobývá se d
predpokoje žid. Nejprve odmítají jej prijmout, když v
prohlásí, že musí osobne odevzdat
ncco velmi dule
lého, je prijat. Návštevník
odevzdá Kalininovi ~brovs
klíc se slovy: Zde je klíc od Berdiceva (židovske mesto
orijel jsem poslední do Moskvy.«
, Neméne rozsáhlý oddíl anekdot mohl by se sestavit
téma o vudcích. Pocínajíc
samotným Karlem Marxe
o kterém
se vypráví.
že se narodil v Nemecku,
v Anglii a nakonec byl pohrben v Rusku. všichn~
nodrobeni nejkrutejšímu
posmechu. Tak se na pr
ujišfuje, že na pohrbu Prunzeho
byl nesen, ohro
plakát s nápisem: »Zemrel Prunze, ozdoba a pycha ru
armády. Následujme jeho príkladu.« Nebo na smrt
nina: »Komunista se ptá žida: Reknete mi, koho by~te
prál na míste Lenina? Oj, prál bych si, abyste vy VŠlch
byli na míste Lenina.« Ani zde nechybela castuška, kter
s~ vysmívá jak samotným vudcum, tak jejich teoriím.
"Lenin Troe'komu skazal:
Pojdem, milyj, na bazar,
Kupim ,Iošad kariju,
Nakormim Proletariju.«

(Rekl Lenin Trockému:
poidme, milý, na trh,
koupíme kone hnedého.
nakrmíme Proletáre.)

Ale žádný z lidovJ'rch komisaru není v ústním podáni
tak rozšíren, jako Lunacarskij, jehož literární a soukromý
život vzbuzuje posmech. Vetšina anekdot o nem týká se
'ostí kluzkého tématu: donjuanství Lunacarského a predcházení hezkých herecek. »Sluha Trockého a Lunacarského se prou, cí pán je moudrejší a dovednejší. První
ríká: když muj komisar jde spat, klade pod podušku notes
a tužku v noci premýšlí a zapisuje a ráno je všechno hotovo . .-:. To nic není, ríká druhý, muj komisar položl na
jednu stranu stenografku
a na druhou písarku na stroji,
ráno vstane a všechno je hotovo.« Nebo: »Selská ucitelka se zamilovala
do Ka1inina, kterého videla na jakési
prednášce,
a napsala mu nadšený dopis, ve kterém ho
ujištovala, že chce od neho díte. Ka1inin si dopis precetl
a napsal : Postupuje
se Lunacarskému
k vyrízenÍ.« Na
toto téma byla také složena mestská, rekla bych dokonce inteligentská
písnicka,
narážející
na jeho kus
>,Cáry a samet«, i na jeho milenku herecku:
"Narkom naš gonit rubliky
I popadajet v eel'.
Darit loehmofia publikc
A barehat Rozanel.«

(Náš lidkomisar vydclává
a dobre to trefí.
Dává eáry obecenstvu
ale samet Rosanelové.)

ruble

Neméne citlive reaguje anonymní tvorba i na ryze ab·
straktní otázky. Tak neunikl posmechu proslulý »histo-
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rický proces«, kterým komunisté vysvetlují
života. "Obžalovaný,
povezte, jakou úlohu
historii? Jakou pak úlohu, soudruhu
hrát individuum v historickém
procesu?«
zpívá o tomtéž tématu:
,Menja milyj neberet
Na Princessu Turandot. Istoriceskij process
Zaprešcajet vsech princess.«

všechny jevy
jste hrál v té
soudce, muže
A podobne se

(Milý mne nevezme s sebou
na Princeznu Turandot. Iiistorický
proces
zakazuje všechny princezny.)

Všechno, co se podniká v Rusku, je doprovázeno
velkými recmi a sebereklamou.
Tak je to i v lidové výchove. V recích a novinách se ujištovalo, že pri desátém
výrocí nebude v Rusku
jediného
negramotného,
že
masy delníku se dostanou na rabfak (delnickou fakultu).
Dokonce v castušce se zpívalo:
,,vasja byl u ]Jas batra]"
Vzja\ ujechal na r::.bfak,
A teper chot ver', ne ver', Skoro budet inžencr.«

(Byl u nás Vas'lm celedfn,
sebral se a odjel na rabfal~.
A ted - ver si nebo ne brzy bude inženýrem.)

Anekdota však podává méne radostný obraz jak osvety samotné, tak i odvetví,
prímo s ní souvisejícího.
Myslím, že je obecne známo, že vysokého vzdelání mohou dosíci v Rusku jen osoby' proletárského
puvodu a ti
Ilcmnozí z jiných tríd, kterým se podarí dostat se tam,
b~Tvají vylucováni v prvé radc pri restrikcích.
"Pri vylucování studentu neproletárského
puvodu revisní komise se ptá polekaného
studenta:
Kdo byla vaše matka? - Selka. - A otec? - Dva delníci.« Nebo: "Student šlechtického
puvodu, bývalý sociální demokrat, je
tázán pri restrikci:
Jakého jste sociálního puvodu? Téhož, jako Lenin. - Jaké bylo vaše presvedcení
pred
ríjnovou revolucí?
- Totéž jako Trockého.«
Broucek
slunícko nazývá se v ruštine božja korovka - boží kravicka. Tu se prihází tento censurní prípad: "Sovetský
censor setká se s vetou:
"V okno vletela božja korovka.« - Jaká pak boží kravicka?
To je mystika, náboženská propaganda.
Censor vyškrtl sluvko "božja« a
tak vznikla veta: do okna vletela kravicka.« - Protirevoluci v prírode našel také jiný censor, který vyzval,
aby se prejmenovaly
proslulé "b í I é nocÍ«. Záliba pro
prejmenování
privedla
k tomu, že po prejmenování
Petrohradu
na Leningrad
ríkalo se v Moskve, že sebrané spisy Puškinovy
budou prejmenovány
na spisy
Leninovy. Ale tu je anekdota, vzatá ze života: "Sovetskému censorovi je dána k censure
"Populární
astronomie pro lid«. Nazítrí dostane státní tiskárna od censora prohlášení:
Vydání budiž zniceno. V novém vydání budiž planeta Jupiter prejmenována
na Ju. Lenin.
(Petrohradu se ríkávalo v prostomluve
"Piter«, "ju« má
v ruštine jednu písmenu, která se prihází i ve zkratkách
krestních jmen, na pr. Jurij, proto JU.Piter - Ju.Lenin.)
Jdeme-Ii dále od samotné revoluce do hloubky všedního života, tu otázkou, která vyvolala
nejvetší množství nejruznejších
anekdot,
castušek
a 'písnicek,
je
ovšem otázka rodinná. Když zrušili starou formu manželství. bolševici nemeli síly postavit na jeho místo neco
nového pevnejšího, sami se polekali zlého ducha, kterého
vyvolali a snaží se nyní usilovne zahnat jej do mezí zákona. Velmi snadný vstup v manželství
a ješte snadnejší rozvod vedly k tomu, že manželství ztratilo každj'r
význam, zmenilo se proste v konkubinát.
Trpely tím

w~
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nejvíce ženy a deti, vznikající jako výsledek konkubinátu.
Tu se objevily zákony o faktickém manželství a povinných alimentech,
které musí platit muž té žene, která
múže dokázat, že je otcem jejího dítete. A tu, byt by to
bylo sebe více prekvapující,
množství žen zacalo se zabÝvat podvody (vj'rše alimentu zavisí na výši mzdy nebo
výdelku otcova) a žít výhradne z prostredku,
které dostávají od domnelÝch nebo skutecných
milencú. Téma
nemohlo ujíti pozornosti lidové tvorby. Zde je na príklad
nekolik 'anekdot:
"Tento román je nepravdepodobný.
- Proc? - Na
400 stránkách
byl hrdina ženat jenom jednou.« Dále:
"Obcanko, jaké je vaše materiální postavení?
- Jsem
v pátém mesíci a na kom vymáhat alimenty, nevím.« "Jste ženat z lásky? - Ne. Ze soudu; Tam mne uznali
za otce.« - "Deti, kamaráde, jsou kvety života. A alimenty jsou plody.«
Pokud jde o castušky,
o lásce:

tu mužská

"Prežde, cem s miloj guliaf,
Ot neje podpisku vzjaf;
Cto ona potom nebudet
Po sudam tebja taskaf.«

Otázka

manželství

polovina

(Než se jde s milou na procházku,
musí se od ní vzít potvrzení,
že te potom nebude
tahat po soudech.)

také není podána

"Šel ja \esom antiresom,
Antiresnaja trava,
Davaj milka razvedemsja,
Nynce novyje prava.«

zpívá v nich

lépe:

(Šel jsem lesem interesem,
interesantnÍ tráva,
pojd, má milá, rozvedem se,
ted jsou nová práva.)

Motiv ženských castušek je ponekud jiný, tam prav~
všechno smeruje k tomu, aby, nepodarí-li
se žene výhodne se vdát, dostala alespon velké alimenty.
"Razukrašus' ja cvetami,
Uberus' ja lentami,
Pojdu v les ne za gribami.
A za allmentami.«

(Okrášlíme se kvetinami,
ozdobím se stuhami.
nepujdu 'do lesa na jHltlJ:.
?Je na a,Jimenty.)

A tu je ješte jedna, složená podle všech
tušky, to jest bez jakékoli vnitrní spojitosti
ctyrverší:
"Kaby ne bylo konkov,
Ne bylo by sporta.
Kaby ne bylo mužcin,
Ne byl'o b' aborta.«

pravidel éasdvou polovin

(Kdyby nebylo bruslí,
nebylo by sportu.
Kdyby nebylo 111 U'Ž:lt ,
nebylo by potratu.)

Tvorba vesnice, která je prec jen solidnejŠÍ než mesto,
už proto, že zemi není tak snadno opustit jako i'cmeslo,
že vyžaduje individuálnejší
péce a príchylnosti než stroj,
rozebírá i otázky manželství
s méne lehkomyslného,
a
rekla bych, materiálnejšího
hlediska, než ve meste. Na
jedné strane jsou zde staré lidové motivy neposlušnosti
rodicum
v manželství,
prítelkyne,
svádející
milence,
okrášlené však, možno-Ii se tak vyjádrit, komunistickými
prícinami, na druhé strane naprosto nové motivy, 'a'<;Q
je vstoupení do komsomolu z lásky k ženichu, vdavky :~a
komunistu, jako privilegovaného
clena vesnice atd. Do
prvého druhu mohou býti zarazeny
na pfíklad takové
castušky:
'
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"Chodit miJyj kmlrevatyj
Mimo 1.0renky moje],
Komsomolli:ll on usvataJ,
Prov<1litsja h' v zeml.iu .iej!«

(Chodí milý kudrnatý
mimo mé komurky.
Namluvil si komsomolku,
a t se propadne do zeme!)

*
"Ne byvat konju bykom,
A berezke jel koj,
Ne chocu žit s kulakom,
Budu ]({)msomolkoj.«

(Nemuže být kCln býkem
a bríza jedlí,
nechci žíti s kulakem,
budu komsomolkou,)

"Nej)'Ojdu
Pojdu za
Budu žit
Godikov

(Nevdám se já za popa,
\Idám se za lwmunistu,
budu žiti bez venecku
trista roku.)

ja za popa,
komunista,
bez venca
trista.«

"Ty nekorci kisloj roži,
M'Oj roditel dorogoi,
Komsomolec
mne dorože.
Cem ženich bogatyj tvoj.«

"Kaby ne bylo zemlji,
Ne bylo by globusa,
Kaby ne bylo MQskvy,
Ne bylo by avtobusa.«

(Kdyby nebylo zeme,
nebylo by globusu,
kdyby nebylo Moskvy,
nebylo by autobusu.)

"

Ostatní se týkají nekterých divadelních zjevu. Jed
se týká na príklad pozvání baletního mistra Golejzovsk
ho, který má rád témer nahé výstupy, na státní jevišt
V daném prípade srovnává se s povestnými moskev
skými láznemi, zvanými Sandunovskii:

(Nedelej kyselou hubu,
tatícku muj drahý,
Komsomolec
je mi dražší,
než tvuj ženich bohatý.)

"Oolejzovskij
jesf v Moskve,
Sandunovskij
jest v Moskve,
Raznicy mež nimi net,
Tolko v pervom jest balet.«

Z druhé skupiny uvedeme rovnež jen nekolik príkladu,
aby se ctenár neunavil jednotvárností castušek:
»Na gore stoit ol'cha,
Pod ol'choj jelka,
Menja milyj ne beret,
J a ne komsomolka.«

de o komsomolu, o elektrisaci a ostatních zievech,
prekvapily mysl lidu, ale v povšechných rysech budeopakování toho, co jsme již uvedli. Než však ukon
clánek, ráda bych podala nekolik castušek speciálne m
skevských, nekdy dokonce literárního rázu. Prvá z ni
se týká zavedení v Moskve neznámého dosud autobusu

(Na hore stojí olše,
pod olší jedle,
mne si milý nevezme,
nejsem komsomolka.)

(Oolejz,Qvskij je v Moskve,
Sandunovskij
je v Nloskve,
rozdílu mezi nimi není,
jen v prvním je balet.)

Dve ostatní se posmívají rnepodareným inscénacfm
v Komorním divadle u Meiercholda:
"Posadi menja v tjurmu,
Chot i' goda na tri,
Nepojdu smotret
Orazu
V Kamernom teatre.«

(Ai mne posadí do vezeni
trebas na tri roky,
nepujdu se dívat na "Bour
v Komorním divadle.)

"Nechodi, korova, po fdu,
Nogi raz'ježajutsja
Nepojdu ja k Meierchol'du,
Pušcaj obižajetsja.«

(Krávo, nechod po ledu,
rozjíždejí se nohy,
nepujdu k Meiercholdovi,
atsi je uražen.)

*
"Dajte, dajte mne pilu,
Ja osinu šku spilju.
Na osine želtyj list,
Moj milenok komunist.«

(Dejte., dejte mi pilu,
urežu já osy ku.
Na osyce žlutý list,
Muj milý je komunista.)

"Poljublju ja komunLta,
Zapišusja v partiju,
Každyj god budu rožaf
Moloduju gvardiju.«

(Pomiluii 'komunistu,
dám se zapsal do strany,
každý rok budu rodit
mladou gardu,)

"Nechodi menja, milo],
Provozai
do lesa.
Bczpartijnuju
ljubii
Mala interesa.«

(Nechod mnc, milý,
provázet do lesa.
m;[ov.at bezpartijní,
z toho nic nekouká,)

A jako záver uvedu anekdotu - hádanku, narážející na
heslo, vydané komunisty a žádající vetší pozornost k vesnici: »Proc je v Moskve takový špatný vzduch? Všichni
se obrátili tvá r í k ves nic i«.

v

Podarilo se mi však v Moskve zaslechnout
stictejší a prímo obchodní castušku, nemohu
opravdy tvrdit, že toto mesto' je jejím rodištem
ním meste Ruska je ted veliká smes národu a

ZIVOT A INSTITUCE
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materialivšak do- v hlavplemen:

,.Menja mileií!;ij Hubil.
Lillbovju sélmoj j'utoju,
On ne las~ami daril,
A 7.olotoj va!jutoju«.

(Milácek mne mil·o"a!
tou nejdivocejší
láslwu,
Ilcd{lval mi laskání,
ale zlatou valutu,)

»Ja naJcnu bel u jubkll,
A pod jubkoj kiscja
Ne prostyje chlopcy ljubjat,
Komsomolski
pisarja.«

(O~leku si bílOll sukni
:l pod sukni organtýn,
'lemiluií me obycejní 'ohajové.
ale 'komsomolští písáci,)

Byt život ukazoval sebe více nových stránek, všechny
se najdou v castuškách nebo v anekdotách a casto v ob 0i'ch. Tu se mtlžeme setkat s pozn;1mkami o rudé armá776

Lanrin:

,,'fou lavé" zprávy v novinácb.
(P r í s p e vek

k psy c hol o g i i n o v i n á r s tví.)

Z a zprávy
dob Fuggerových
stejne jako

obchodních novin cestovaly
tehdejší ctenári: d o s t a v n ík y, povoznou poštou. Po dlouhou dobu byla lod jediným zpravodajským prostrdníkem
mezi pevninami.
Dnes je to hrdinství spechu: telegraf, telefon, radio a všechno je málo, protože nejde už o rozdíl týdnu,
ne o dny a ne už ani o hodiny - mezinárodní zpravodajství pocítá s minutami; po volbe papeže Pia došla
definitivní zpráva o výsledku konklave do Londýna
z Nového Yorku o 7 (sedm!)
minut dríve než
z - Ríma.
To' jest ono povestné lámání rychlostních rekordu,
které musí pocítati s konkurencí druhých novin a predevším se stoupajícími požadavky ctenáru. Je marne
yolat, ž,~ rychlostí trpí kvalita. protože hned je posta-

venpožadavek: nejen vetší rychlost, ale i vetší spolehlivost; nejen vetší spolehlivost, ale i lepší výber; nejen
lepší výber, ale i nejlepší forma. Atd.
Ctenár - necht si to uvedomí všichni, kdo volají po
yetší »pravdomluvnosti« novin - nechce jen pravdu,
nebo aspon ne jen holou
pravdu. Napríklad
takoyouhle holou pravdu:
Sarajevo, 28. cervna. Y poledne tu byl zastrelen arciv~voda František Ferdinand a knežna Hohenbergová.
Mrtvol)'
zavraždcných byly uloženy v konaku. Vrahové byli zatceni.

Ctenári je treba vylícit náladu v meste pred cinem a
po cinu, v úvodníku je k tomu treba »zaujmout stanovisko«, den za dnem je treba nov)'ch detailu - detaily
pak rostou s psychotickou náladou a jsou takové, že je
jeden úcastník mllze dosvedciti a ze druh)Tch deset
o nich niceho neví. A pri tom to je stále »pravdomluvné«, nebo aspon ne vylhané.
I když to treba není
pravda.*)
Ostatne se všechno opakuje. A pres to, že se intervaly v doprave zpráva detailu k nim zkrátily na mikroskopicky nepatrné chvíle, je i dnes, jaksi mimo vybehanou cestu rychlostní dopravy, možno nalézti v novinách zákoutí, kde se opakují zjevy, které pripomínají
noviny pri vzniku knihtisku nebo krátce potom.
Jsou to zprávy, které by bylo možno zváti »toulavými«; je v tom jednak kus fysiologie novin, jednak kus
psychologie novinárství. Vec stojí za zevrubnejší rozbor.
Nejdríve historickou vzpomínku:
V šestnáctém století meli v Rudíne. letáky, zvané
}) Jewe Zeytungen«,
Jako všechny tiskoviny tehdejší
doby,žily i tyto letáky z tureckých ukrutností. Bylo to
thema neicasteiší a nejpalcivejší: coie nového ve vojne
s Turky? V jednom z techto letáku z doby po bitve
u Moháce s.e popisuje na príklad, jak sverepý Turek
znásilnil pri ohléhání Prešpnrku I IOn panen. P I' á v e
t i s í c sto. nresne spocítaných! Stací vmvsliti se do
život:!.tt"hdeišího ctenáre, al~ys 11ochopil, iaké zdešení
z toho bvlo vŠl1ne. bm se tento leták do<;t~1.
\Tec má m:llý hácek.
Nebo hned dv;:thárkv.
Za prvé: Turci nikdv Prešpnrku neohléh::tli.
Za druhé: V šestnáctém století mel Prešpurk ()500
obvvatel- i sverepý Turek by hvl mel velmi mnoho a
asi marné práce, aby v tomto poctu sehnal citovaný
pocetpanen.
Kde vzal tthdeiší »rdaktor«
tato na první pohled
nesmyslná »fakta«?
Rozborem zprávy dojdeme
k nekolika prvkum,
z nichž byh vyrohena. ostatne iiste v neilepší víre. že
se jí prospeie krest;:tllské veci proti neverícím. Turci
pleniliuherskou zemi. Donhé vyslovení jména »Tor2)k«
tacilo. aby posluchacum vstáv;:tly vlasy. Zprávy proházely psvchotickým prostredím prestr:lšených dnu,
eré je vybavovalo podrobnostmi, prevz::ttými z jinÝch
zpráv.Než došly do Budína, byla z nich lavina hruzy.
Vdle toho putov::t.la po Evrope leg'pnda o svaté Vor"ile,která se z Kolína n. R. vypravila s desíti družkai, z nichž každá mela v pruvodu po tisíci pannách, do
Íma.aby unikla svému pohanskému snoubenci.
Na
t) Tak na pr. práve pri citované události slyšel hrabe Harch. že arcivévoda rekl knežne Hohenbergové:
"Musíme žíti
o své deti(, - -generál Potiorek
a druzí, kdo byli v blízti, techto slov nrslyšcli. Ale v novinách to stálo.

zpátecní ceste bylo techto jedenáct tisíc dívek hunskými
vojáky pred rodným mestem povraždeno, svatá Voršila zemrela pod ranami hunských šípu, když byla nad
mrtvolami svých družek odmítla lásku pohanského knížete. - Od dvanáctého století se prenášela tato legenda'
Sigeberta z Gembloux, zdobená na ruzných místech
ruzným lokálním koloritem, po Evrope.
Zpráva budínského »redaktora« se rozpadne v tyto
prvky, jakmile se o ni kriticky zavadí. Charakteristickým znakem jejím je nepresná lokalisace (kdesi pred
Prešpurkem), nepresné urcení casu (když Turci obléhali mesto - to platí, i kdyby je byli obléhali mesíce
i roky), »operace« s ciframi (jedenáct tisíc dívek v Kolíne n. R., tisíc sto dívek v Prešpurku, nula sem, nula
tam).
Od této zprávy je už jen malý krok do Prahy dvacátého století. V jednom poledníku lze císti:
JI a/ ka podrezala vlastního syna z touhy po jeho dolarech
- a pall po svém. zlocinu zešílela. Strašlivá
tato príhoda
udála se pred nekolika dny na Slovensku ve Spišské župe,
kam se vrátil z Ameriky mladý Slovák,
jenž v ranném
mládí odjel z domova.
Po svém návratu domu ptal se
u místního krcmáre žida, zda rodice mladého vystehovalce
žijí, na což s\ostal kladnou odpovccT. Pak se umluvil s lucmárem, že plljdc k rodicum, aniž by se jim dal hned poznat a požádá je o nocleh, což ,také provedl. Rodicum, kterí
ho nepoznali, prozradil, že má mnoho dolarL! a že dobre zaplatí, což je primelo k strašnému úmyslu. Umluvili se totiž, že cizince zavraždí, oloupí a jeho mrtvolu
zahrabou.
Tento úmysl chteli provést již v noci, ale nemohli se k cinu
dlouho odhodlat. Otec mladého Slováka ráno vstal a šel se
do krcmy posílit koralkou, nacež chtel svého syna zavraždit. Než však se vrátil don1u, dovedel se od krcmáre, že
mladý cizinec je jeho, sedlákovým vlastním synem. Starec
bežel domu, aby tuto zprávu vcas oznámil své žene, která
však meZli tím svého syna ve spaní podrezala a oloupila ho
o veškeré peníze. což svému
muži radostnc
oznámila.
Když jí muž rekl, že zavraždila vlastního syna, omdlela a
po probuzení z mdloby zešílela. Starý
Slovák pak vše
oznámil cetnictvu. Tento strašlivý prípad vyvolal v celém
okolí ohromné vzrušenÍ.

Charakterisujme
tuto zprávu co do místa, casu a
osob. Kde se to stalo? Ne v urcitém meste, ne na malém prostranství,
kontrolovatelném
policejne nebo i
osobne - lokalisace je taková: na Slovensku, ve Spiš-ské župe. Spišská župa n e e x i s t u j e, župa XIX. má
sídlo v Lipt. Sv. Mikuláši, v Nové i Staré Vsi Spišské
jsou jen podrízené okresní úrady. Ale budsi, ve Spišské
župe. Kde? V které meste, vesnici, dedine? Nic
z toho, zpráva dí jasne: na Slovensku, ve Spišské zupe.
I-I1edej si sám, kdo chceš vedet více.
Cas je udán správne: pred nekolika dny. Zpráva vyšla v pražských novinách 14. listopadu 1923. Telefonní
spojení se Slovenskem nebylo tehiy nejskvelejší, rekneme, že bylo treba jednodenního
cekání, než došla
zpráva ze Spišské »župy« do Prahy. Kolik to bylo dní
pred tím, než vyšla v novinách? Nekolik.
Osoba je charakterisována jako vystehovaleoký zbohatlík, který chce zacinkat pred chudými rodici americkým stríbrem a zašustit papírovými dolary. Nic více.
Snad jen jedna pikantní drobnost: Syn nejde domll, jde
ke krcmári se zeptat, žijí-li ješte roiice. Krcmár je v tom zpráva je asi historicky presná - ovšem žid.
Toto krcmárské židovství je první a poslední fakt, kte;'ý asi opravdu odpovídá skutecnosti. Všechno ostatní
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je jako v oné budínské zpráve v »Newe Zeytullgen« ze
šestnáctého století.
Profesor srovnávacích dejin literatury Ti 11e sebral
prameny tohoto ukrutenství z lakoty, které zacíná, ku
podivu, také v šestnáctém století. Nejstarší v poradí
pramenL! je tu anglický leták (»Newe Zeytungen« byly
n in Co r ntaké letáky) »N e w s fr o m Per
w a 11«, v nemž se vypravuje o ukrutném mordu, spáchaném otcem na synovi. Charakteristické
je v nem
udání casu, ne dne toho a toho, nýbrž »v e ryl
atel y«, v poslední dobe.
.
A b r a h a m a S a n t a Cla r a má tuto událost ve
svých kázáních roku 1704.
1-1 r a b e Bor
r o m e o »Notizia dei Novellieri Ttaliani da lui posseduti (Bassano 1794): »Hostinský na
samote u Brescie. Syn utece z domu. zbohatne, vrátí se
po petadvaceti letech zpet. Prijde vecer, nedá se poznat;
rodice ho v nQci zabijí, aby dostali jeho peníze. Farár,
u kterého se syn dríve zastavil, prozradí zlocin.«
Ces kál i d o v á P o v í d k a: Podruh Kucera proJá dcerku Anicku bohatému anglickému hrabeti. Po
létech hrabecí manželé zemrou, Anicka dedí, vrátí se
domu, rekne hostinskému. kdo je, jde k rodiCúill. Neprojeví se jim, žena pošle muže do lékárny pro lék
proti bolení hlavy, zatím neznámou slecnu zavraždí.
Kucera se v hostinci mezitím doví. kdo je cizí slecna.
spechá domú, najde ji zabitou. Matka skocí do studny.
T}:ucera se obesÍ.
K u b í n, K 1a :1s k é, 1. C. 9.: Syn mlynáre lakomce
se vrací z vojny, potká sestru, poznají se, sestra hrJ
uprosí. aby se dal poznat rodicum až ráno, až e sama
vrátí domu. Voják prenocuje ve mlýne, mlynárka nutí
muže, aby vojáka zabil sekyrou. Když mlynár nechce,
udusí spícího horkým máslem. Dcera se vrátí ráno domLI a p~á se po vojákovi. Mlynár skocí pod kolo, matka
se obesl. -To je nekolik z rady príkladu, sebran)Tch profesorem
Tillem.
Bruno Grabinski cituje ve své »Neuere Mystik« nekteré události, které mají všechny znaky »toulav)Tch«
zpráv.
V roce J922 se rozbehla po Nemecku taková zpráva:

i

,,\' berlínském
rychlíku
mezi Augsburgem
a Donauworthem vypravuje
cestuj ící: jel pred nekolika dny stejnot! tratí, ve vlaku byl neznámý muž, který rekl, že roku·
1925 bude Nemecko
vésti novou válku. Na námitky prítomných, že rtlo není možno" rekl: moje tvrzení o nove válce se uskutecní stejne, jako to, že za hodinu jeden z nás
zeml·e. Všichni ce'stující jsou mzrušeni, zvlášte jeden starý
I án, který naríká, že smrt stihne jeho.
Na malé stanici
vstoupil nový cest~ljící. Z:-t dvacet minut na to zemrel,
ranen mrtvicí. - (Citováno z "Psychische
Studien«, leden
1923·)

J9. cervence 1922 otiskuje
»N e c k a r-B o t e«.
.\mtshlatt der Bi.i.rgermeisteramter
Seckenheim !lv-;·
heim, Neckarshausen und Edingen, tuto zprávu:
"Podivný prípad, který se udál ve voze poulicní dráhy
ve l'rankfurtc
n. M., sdeluje
"Frankfurter
General-Anzeigru« jeden z ctenáru: Ve voze debatovalo nekolik osob
o zavraždení Rathenauove
a o politických následcích atentátu. Jeden z prítomných pánu, patrne cizinec, uciní odmítavý posunek: "l\7eprete se, pánové, nemá to smyslu; osud
se vyplní na každém z nás«. (Zdá 'se, že t,ento muž verí
v kismet a že je ovládán podivným fatalismem, pozname-

778

nává »Neckar-Bote«.)
A pak se diskutuje dále. Starý ,
vystupuje z vozu a praví: "V roce 1923 bude v Nemeck
porádek. To je tak jisté, jako že zde ve voze, dríve n
dojede na konecnou stanici, nckdo zemre.« Tato slova
sama nic neznamenala,
ale do vozu v6toupil nový p'
který skutecne za nekolik minut na to zemrel. - List
k tomu píše: N euverejnova1i bychom této zprávy, kdyby
nám ji byli nepotvrdili dva verohodní svedkové - nota bene
advokáti.«

Berlínská »Germania« otiskuje krátký cas na to clánek »Prorok. Zažitá príhoda od Marie Scha:1e, Královec« :
» Ve tretí
tríde královeckého'
rychlíku se mluví o poli.
tické situaci. Jakýsi muž bledé tváre a' ostrých rysu prerušuje debatu temito slovy: Jsme uprostred hruzy. Rok
1922 je až do posledního dne naplnen tíhou osudu. Pak ...
pak ... to pujde vzhuru. Na krídlech.« Muž povstal.
Velké oci. Jasný paprsek .padá na prítomné. Všichni mlcí
pod kouzlem proroko'vým. "Již v roce 1923 se zase sjednotlíme. Mluvím pravdu; je to pravda práve taková, jako že
budeme míti, než dojedeme do Ka:sselu, v kupé mrtvolu.c
- Když vjíždel vlak do kasselského nádraží, byl jakýsi
starší pán, který vstoupil uríeen na predposlední stanici
do vlaku, ranen mrtvící.«

Autor psal pisatelce clánku o podrobnosti. Odpovedela mu: »Clánek je pravdivý. Fakta mi sdelila naprosto verohodná osoba. Bude Vás ostatne zajímati, že ~e
podobná událost prihodila i jinde. Moje lícení se t)'ká
události pred Kasselem. Dovc::lela jsem se však, ž,e se
podobná príhoda stala také na trati mezi Královcem a
Insterburgem, jiná zase ve Frankfurte.«
Stací zopakovati charakteristiky predešlé:
Lokalisace je neurcitá jak jen možno: v jedoucím
vlaku, na trati nekolik nebo mnoho kilometre! dlouhé.
Cizí pán, neznámý muž, který proroku je. Jiný neznám)'
muž, který vstupuje do vlaku) aby se naplnilo proroctví prvního neznámého.
Jeden list cituje druh)' a jen v závorkách pripojuje
poznámky. První list to má ovšem z první ruky, dokonce od dvou advokátu.
»Zažitá« príhoda se po presném dotazu mení v príhodu slyšenou, vyprávenou. Byt vyprávenou OSObOll
naprosto verohodnou. A - nota bene - pi~atelka Séim1
sdeluje, že se takové prihody udály i jindy - a jinde.
Samozrejme také ve :vlaku, obycejne pred poslední st:!nicí vstupuje neštastník, na nemž se naplnuje, co komu
souzeno.
Atd., atd.
Více než tyto príklady musí však zajímati otázka:
jak to, že v dobe, kdy :10 Londýna dojde rímská zpráva o volbe papežove o sedm minut dríve z New Yorku
než z Ríma, je možno, že se v 110vinách ocitne jiná
zpráva, která putuje po staletí po Evrope?
Po válce nebylo vlastne ješte doby »kysel)'ch okurek«:
naopak, statistikové mají prehledy o tom. že v parném
léte je od války mnohem rušneji než jindy v zime.
Pamatujete se, jak jindy v léte co chvíli stálo v novinách, že. na pobreží Stredozemního more (lokalisace:
pobreží Stredozemního more, bež si je zmerit, koho to
zajímá) zadávil žralok industriální ucitelku? Byla to
vždycky ucitelka a obycejne to byla ucitelka industriálnÍ.
Pamatujete se, jak jindy v léte ~e každé chvíle objevil v malé rybárské vísce na pobreží severního more

PmOmHQSL
rský netvor, který, prskaje a šplouchaje, zahánel
ašené rybáre k pobreží? Ne tam a tam, v té a té
ici,nýbrž kdesi na pobreží jakéhosi more, snad jeza sedmerými horami.
Pamatujete se ostatne, jak nebožtík Jaroslav Hašek
techdobách nabízel v novinách na prodej živé vlkoky? Po válce nebylo v novinách ješte místa na »kyléokurky«. Ale: pamatujete se na ty nešfastné rodiI jejichždeti byly postiženy malomocenstvím,
když si
ly hrály na perském koberci?
Taková zpráva:

v

Hrozné neštestí v rodine pražsllého vellloobchodníka.
Dve
deti
na.ka.ž
ny
maLomocenstvím,.
Mat k a z e š í 1 e 1 a.
Jak se dovídáme, došlo pred nekolika dny v rodine známého pražského velkoobchodníka
k strašnému,
politováníhodnému neštestí. Dve malé dítky velkoobchodníkovy
skotacily na perském koberci v jídelne, když tu pojednou se
u nich objevily
známky straš)1é choroby, v níž privolaný
lékar zjistil lepru cili malomocenství.
Deti byly odvezeny
na ostrov, matka ze zoufalství zešílela. Bližší podrobnosti
nejsou známy.

Všimnete si podro'hností, které »jsou známy«. Chakterisace doby zní, jako v šestnáctém století: pred
'kolikadny. Lokalisace jest taková: v rodine známého
ražskéhovelkoobcho::lníka. Komu známého? Novinám
. všeobecneznámého? Že matka zešílela, je. známo. Že
'ílela ze zoufalství, je pochopitelno. Méne pochopitel)' byly »bližší okolnosti«: mestský fysikát neví o nim, z pražských lékarl'l neví žádný o tom, že by byl
: al »privolán«.
Nejde tu sice o zprávu, která se toulá po staletí po
"rope, ale o »toulavou« zprávu tu jde prece. Než vyla v pražském liste, prenášela se ústním podáním.
sloí podání bylo ostatne presnejší, než novinárská
ráva.Ústní podání charakterisovalo blíže nešfastného
ce.

Vlastne: nešfastné otce. Nebof bylo nekolik ústních
dání a nekolik nešfastných otcu. Dva z techto nestných otcu, o nichž byly zprávy docela presné i
oznacenímcísla domu, byli svobodni. Jeden z nešfastýchotcu byl bezdetný. Ale 'byli - dlužno priznati skutecní otcové malých detí.
le ti bud nemeli per:'chkobercu nebo nedovolovali ::letem, aby si na nich
ály.A nevolali k nim lékare. A nedávali detí odvážet
jakýsi ostrov. A manželky jim také ze zoufalství neílely.Nekolik mesícl'l prd tím, než se prenáš,ela zpráva
stním podáním po Praze a než tu byla otištena, se
10 v Berlíne toto:
na policejní strážnici v Berlínehonebergu prišla v cervnu 1926 cizí žena, která prilaz ciziny a, jsouc bez prostredku, prosila o prístreší,
olicejnílékar zjistil u ní kožní nemoc a predal ji ke
'nickému vyšetrení ::lo Charité. Policejní raport to
lásil novinám, které vec zaznamenaly na zastrce"ém
Íste Íokální kroniky. Jen malý list (8-Uhr-BlaU) si
tohoudelal sensaci, kterou vyšnoril štavnatými tituly.
Odtud pravdepodobne prevzal zprávu list hamburský
pripojil k ní jen nové podrobnosti, které se pri
ransportu« zatím na ni zavesily.
Vecbyla zkoumána co do pravdepodobností hamhur"m ústavem pro tropické nemoci - byla shledána
kou a co do nových detailu nepravdepodobnou.
Zatímse ústne tradovala dále, až se dostala na místo
oelu,zpátky do Berlína. Zde už to byl známý lékar,
erý koupil perský koberec u známého obchodnika,

deti byly zachváceny leprou, manželka se jednou podrezala, podruhé zešílela, potretí skocila s okna - ale
stále to byla žena urcitého lékare z urcité berlínské
ulice, z císla toho a toho. To mela fáma zjišteno zcela
presne.
Spíše vlakem než radiovým zpravodajstvým se zpráva dostala do Vídne. Také tam byla otištena ve vecerníku a také tam bylo zjišteno, že na veci není ani slova
pravdy - ale také ve Vídni byli nešt:astní otcové a zešílevší matky.
Z Vídne prišla do Prahy. Trousila se po kavárnách,
v barech se o ní vyprávelo; ale - ku podivu - trvalo
skoro mesíc, než se dostala na redakcní stul.
Tyto »zarucené« zprávy docházejí -- to už vezí
v podstate vecí - do redakcí obycejne vecer - nebo
i v noci. Jde-li o svedomitého redaktora, volá kde jakou
instanci, aby si vec overil. Volá, ovšem, marne. Volá
v noci. A kdo mu rucí za to, že zpráva nebude zítra
v jiných listech? Pridá tedy k titulu otamík, zaradí
})zprávu« do listu - a kolobeh zacíná.
Druhý den telefonují ze všech redakcí na mestsk~'
fysikát. Naucné slovníky, písmena L. jsou v permanenci. Mladší redaktori se rozbehnou po interviewech. Jení
snad jediného lékare kožních nemocí, který by byl v té
dobe neodríkal nekolika lidem. co se v mládí ucilo lepre. V oposicní<;h listech jsou pripojovány k otazníkl'tm
jizlivosti o netecnosti zdravotních úradl't. Cizineck~'
ruch dostává škytavku. Policie vyšetruje po ulicích. po
domech. Postižen}'m otcum, resp. jejich obchodl'lm se
obecenstvo vyhýbá na sto krokl'l. Tic nepomahá poukazování na skutecnost, že llemeli a nemají ani detí, ani
perských kobercu.
Nekolik dní trvá horecné napetí. V rodinách se nemluví o nicem jiném, jen o zešílevší (s okna skocivŠí.
podrezavší se atd.) matce.
Konecne osvobozující úrední slovo: nebylo žádného
prípadu lepry, nebylo nakažen)-ch detí, nebylo zešílevší
nebo jinak skoncivší matkv, nehylo neštastn)'ch otcu. Puvod drobné novinárské zprávy v dobe »Iámání«
rychlostních rekordu zpravodajsk~'ch je z nejzajímavejších bodu psychologie novinárství. Je to onen skrivánek, zpívající rolníku, kter)' ore zdedenou pl'tdu. zatím
co na blízku vybuchují šrapnely válcících vojsk.
Zopakujme si otázku: jak to, že vedle rychlostních
rekordu mohou vzniknout zprávy, které se prenášejí
bud ústním podáním nebo se dokonce už po staletí toulají po Evrope?
Predpokladem
pro vZllik a prenášení »toulavých«
zpráv je neklidná atmosféra, nervosita, psychotické
stavy v davech, hrl'lZa pred budoucností, okamžitá nejistota politická; jin)'mi slovy: psychologie života na
jakékoliv naklonené ploše.
Jednou je to sverepý Turek. kter~' loupí, vraždí a
znásilnuje. Neklid strhává s sebou i vzdáleného pozorovatele, ten rozmelnuje zprávy a mísí je s jinými prvky.
vcerejšími zprávami nebo i staletými legendami.
Nemecké »toulavé« zp,rávy o proroctví smrti, které
se splnilo: Je konec roku 1q22. V Nemecku je carodejnický sabbath miliard. za než nelze ani koupit
známku k frankování doporuceného dopisu. Denne cteš
v novinách o sebevraždách po financn ím shroucen í.
Lidský život nemá snad ani tolik ceny. co nekolik bankovek cizích valut. Jak je tomu ostatne dávno, kdy se
z psychosy mestského obyvatelstva živilo na sta vykladacek karet?
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Zpráva o prípadu lepry mela tu pudu velmi dobre
zkyprenou: po dlouhou .dobu udržoval bývalý generál
mysli ctenáru novin v šachu, rádení nekolika poledníkll
zmrvilo pudu dále - kdyby do toho byla prišla zpráva
ze souhvezdí Orionu, i ta by byla bývala prijata.
A tak dále.
V dobe, kdy Rím byl stredem osobního hrdinství,
vznikaly tam i povesti h rdi n s k é; tradovaly se po
staletí, ješte v dobe, kdy jejich domnelé dejište bylo už
bez slávy hrdinství. Tradovaly se sice, ale nevznikaly
již. A to je konecne všechno; ne, že vznikají »zprávy«,
ne, že se tradují, ale j a k é jsou. Hdinskými
naše
»zpráyy« nejsou, byt vznikaly v dobe. kdy se zacíná létati nad Atlantikem ...

Politika si rozbírá také l'adio.
Rozhlas
nejte

by mohl
b};t duležitým
jen:
korporace
jest ráda, cinitelem
sežene-li osvctovým.
na nejakou Srovprednášku 50-roo
lidí. Rozhlas umožií.uje, že takovou prednášku
muže po~louchati 50.000-100.000
lidí. Tu ještc nepOcítáme se
všemi úredne napocítanými
radioposluchaci
a nehledíme k »cerným«. Ale v pokaji, kde sedí radioposluchac
se sluchátky nebo
u amplionu, to vypadá jinak: daposlechne si hudbu a pak rychle.
vypne prijímac. »Nejaká prednáška,« rekne, aby vysvetlil, proc
neposlouchá. Takový jest fakt: prednášky v rozhlase poslouchá
velmi málo lidí. Ne snad proto, že by ti lidé neradi meli poucnou prednášku. Prato ne. Koren bolesti je jinde. V organisaci
techto prednášek.
Rozhlas je velká vec; s dvema, tremi lampickami
mužete
chytit i Pitsburg v Americe. 2, 3 malé lampicky, které spotrebuj!
proudu méne než lampa Ha pracovním stole, preklenou oceán. Ale
u nás rozhlas podlehl jedné veci: stranám,
stranictví,
sta·
vovským a zájmovým skupinám. Metaly los 0' rozhlas, pak se
dohodly a podelily se. Tak vznikly odborné rozhlasy Radiojournalu. Rozhlas zemedelský, delnický, lidov(;u nebo katolický,
prumyslový
atd.
Trochu
zachránil
MasaryktlV lidový chovný
ústav, ale ne mnoha.
Odborné rozhlasy si rozebraly prednášky. Jsou mezi nimi rÚ'zdíly. O zemcdelském rozhlase nutno ríci, že jest nejlépe organisován. Jeho rozmer ovšem daleko neodpovídá poctu zemedelcu
meZÍ rac1.ioposluchaci; zemedelci si patrne na radio nepotrpí, a
tak zemedelský rozhlas se opírá asi o 2% všech radioposluchactl.
Jest dobre organisován.
Obsahove nenašel dosud to, co by se
melo pro zemedelce vysílati, nebot steží lze souditi, že by zemezaríditi a poríditi, cekal
delec se vším, CO< si má v hospodárství
odborné prednášky
až co mu rekne »Radiojournal,
Praha<<.
zémedelské
jsou priliš odborné, aby zemedelec mel chut se
z nich poucit. Vec, která jest dobrá v novinách nebo. v odborném liste, nehodí se ješte za predná.~ku, a k tomu za prednášku do rozhlasu. Delnický rozhlas trpí velmi neujasneností.
Nejslabší odborné rozhlasy jsou prtllnyslovÝ a kat01ick};. To
ríkáme sine ira et studia.
Pri tom censura,
která dohlíží
na tyto rozhlasy, peclive dbá, aby byly ucesány do nelltrality
až bezbarvé. Mezi radioposlllchaci
jsou delníci, úredníci, katoJíci, evangellci,
prumysloví,
státní,
soukromí
zamestnanci,
studenti"
ale .to ješte
neznamená,
že má býti delán delnický, úrednický, katolický a tak pod. rozhlas, který by byl dán
k správe a exploitaci té skupine, která jest faktickým ci fik·
tivním mluvcím té ci oné skupiny. Pro samé odborné rozhlasy
nezbývá casu pro rozhlas pro rac1ioamatéra, rozhlas, který by
referovalo
všem, co se deje, co muže lidi zajímat, poucovat.
Odborné rozhla.EY se spokojují s tím, že mechanicky drží posici,
kterou si pri delení vybojovaly. Prednášet
do rozhlasu, to jest
odl:ovcdno,t.
To neznamená jen ovládat látku (a nekdy pred-
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náška v radiu jest' jen chudickou, nepropracovanou kompil
to znamená umet prednášet,
umet ve vší strucnosti vyc
thema, osyetlit jej tak, aby bylo zajímavé. Uvážíme-li, •
j'ec1ná o prednášky 15 až 20 minutové, jest tato odpovednost p.
nášejících ješte vetší. Prednášky, které vysílá Radiojournal,
tvorí celek; jedna jest príliš odborná, druhá zase príliš
larisuje. Každý odborný rozhlas pracuje na svém polícku a
stará se, co delá druh};. Jedna prednáška se prišije k dr
v celku není program. \T Ncmecku již POZI1,lli, jak vysoké
žadavky nutno klásti na prednášky v rozhlasu. Jako jsou s
cielní podmính.')' pro s p e a kry,
tak jsou zvláštní podmín
pro dobré prec1nášky v rozhlase. \'elká cást prednášek v r~.
hlase našem padá na pudu velmi neúrodnou. Náprava byla b
možna jedine tím, že ceH osvetovJ. agenda v rozhlasu by by
soustrec1ena, sverena lidem s rozhledem, s názory tolerantními
kterí by dovedli posouditi, co potrebuje celek radioamatéru, kter
by dovedli vnésti do prednáškové práce rozhlasu kázeií, porádek,
vyšší požadavky;
casto se stane, že slyšíme v rozhlase prednášku, kterou by jako clánek neotiskl redaktor listu, i když
nemá velké požadavky.
Bylo by pctrebí, aby prednášková práce l'Ozhlasu byla vymanena z podruží vlivu ]olitiekých a zájmových. Jest však potreb!
hodne optimismu, abychom verili, že taková náprava bude brzy
11l0žna. Do té noby bude obvyklo, že radioamatér
bude odklá·
dati sluchátka a bude ríkati resignovane:
»Ncjaká prednáška.
Vypneme radeji aparát.«
K. T.

PSYCH

OLOGIE

F. Šeracký:

Dnešní úl{oly psychologie
a o]{ultismu.

N a~sal
Sll1ce:jsem

v » J árodním

osvobozen í« dne 1. pro-

})l'~ebyl jsem na smíchovské seanci se zázracným štýrskohradeckým
mediem. . . Neprikládám
podobným
jevtun
okultním ani zdaleka takového významu, jak se snad domnívají laikové. Nepopírám, že jevy takové je nutno vyšetrovát, ale jen vedeckými metodami, a vyšetrování
mu-í
býti provádc:Jo odborníky.
Sám se zabývám otázkami sugesce a hypnosy, pokud veda psychologická
skytá prostredky k jich výzkumu, ale jevy t. zv. okultní nejsou ješte
dnes ani, rekl bych, v predsíni vedy psychologické.«

Dnes, kdy celá vec stala se u nás prejmetem verejného zájmu a diskuse, pokládám za nejvíc duležito informovati širší naši verejnost o úkolech dnešní psychologie, na kterou bývá vrháno odium, že staví se odmítave k okultním jevum, vLlhec je nestudujíc. Moje ocitovaná slova praví ovšem neco jiného a ostatne souhlasím úplne s kol. J. B. Kozákem, když praví: »Evropské lidstvo se po staletí vlece s tímto tajuplným šušká·
ním o podivuhodných vecech, jež se dejí po tme ...
Ve skutecnosti jsme s temi fenomeny, s jejich popisem
a zaruceností tak daleko, jako pred jvema tisíci lety.<:
Ale musím tu promluvit pro domo mea a musím se též
zastati naší psychologie.
Slyšíme ted ve verejnosti jméno »psychologie« užívati velmi casto: Mluví se o psychologii národa, davu, delníka, muže, ženy, zlocince atd., mluví se
o psychologii verejného mínení, mravnosti, náboženství, umení a zdltraznuje se, že je nutno psychologicky

ápat ruzné problémy politické, hospodárské, sociálí a kulturní vubec, ale velmi málo najdeme prípadu.
de úkoly psychologie jsou chápány vážne, rekl bych,
·edecky. Psychologie je dnes jo urcité míry vedou
ódní, každý se jí ohání, ale málokdo dá si opravdu
práci, aby blíže seznámil se s jejími problémy a methodami.
Ríkám hned, není to vec snadná, orientovat
se
o dnešním stavu vedecké psychologie. Obor psychologie, která bývala dríve jen pouhou doplI1ující cástí filosofie, jež žila a padala s nhn)rmi filosofickými systémy, vzrostl v posldních
50 letech do netuš,ených
rozmeru a nesmírne vzrostly též úkoly psychologie.
Do nedávna psychologie, hledajíc základní elementy
a principy dnešního žití, omezovala se skoro výhrado.
ne na výzkum cloveka a to ješte cloveka dospelého,
normálního a kulturního. Teprve moderní psychologie, stojící plne na základe empirickém
a užívající
ksaktních metod výzkumu, ukázala, jak velké jsou rozdíly mezi jednotlivými individuy a tím více mezi rllzými typy lidí, mezi ruznými stupni vekov)-mi, mezi
bema pohlavími, mezi jednotliv)'mi stavy spolecenskými a poj.
Nemluvím ani o dalších oborech moderní psychologie: o psychologii duševních abnormalit, o p ychologii
diferenciální, sociální, o psychologii primitivního cloveka, zvírete atd. Mluví-Ii se nekdy v dnešní psychologii o krisi, je to nejspíšeembarras
de richesse, je to
esmírné bohatství psychologick)'ch problému a oblasti,
pred nimiž dnešní psychologie nekdy stojí na rozpaích, nevedouc, jak vše má zvládnouti. Jsou to obory
zvlášte praktické psychologie, psychologie, sloužící
onkrétním potrebám života hospodárského,
sociálr.ího,školského a pod .. které v posldní dobe narostly
jako honby po ddti.
Psychologie potrebuje vychovatel, který dnes stále
víe a více stojí na stanovisku, že vše, co ke škole náží, budova. místnosti, knihy, ucebné pomucky, plány,
etody jsou podrobeny nejvyššímu zákonu povahy a
otreb detské duše. Psychologie jeví se stále potrebejší pro lékare, nejen pro psychiatra, nýbrž pro kažého praktického lékare, nebot moderní psychoterapie
kázala, jak velmi mnoho pri lécení dá se docíliti suescí. Psychologie koná služby právníku, soudci, jmeuji zde pouze psychologii svedka a psychologii zloinee. a neménc je cenná psychologie i pro nároJ.oospodáre, ohchodníka, technika; na pr. moderní sna}' racionalisace ve v)Tobe, pricházející k nám zvlášte
Ameriky a Nemecka, zdllraznují zretel k lidskému
initeli pri každé práci i podnikání, že u každého cloeka. predem než mu dáme Llrcitou práci, je treba znát
ho inteligenci i speciální podmínky jeho výkonnosti
že nutno jej dále psychotechnicky vyšetrovati i beem pracovního procesu sama.
V našem národe. kj,e je nutno využívati ekonomicky
šechsil, nemáme takové možnosti specialisace pro ruzé ohory psychologie, jako je tomu u národu velkých.
émer všichni, kterí zab)'váme se u nás teoretickou
ychologií, musíme soucasne pestovati i praktickou
yehologii. zah;'vat se psychologií vS'chovy, krimiáIní psychologií. psychotechnikou.
rešiti konkrétní
rohlémy psychologie volby povolání, v~'beru kancEátu pro rllzné obory prací a pod.
Nedivte se proto. prosím. že ciste už s lidského hleiska nestacíme. ahychom se Z'lh~'vali problémy para-

psychologie, spiritismu, okultismu a pod. A máme k tomu i jiné duvody: N aucivše se pracovat eksaktními
metodami moderní psychologie eksperimentální, jsme
krajne trpeliví, neklademe si velkých, težko splnitelných cílu, spokojíme se menšími výsledky, ale bezpecne zajištenými, a jsme rádi, mužeme-li svou vedou posloužiti obecnému i individuálnímu
prospechu. Jevy
okultní jako všecko tajemné lákají ovšem zvlášte pozornost laiku, kterí jsou nedockaví a chtejí hned mít
všecko rozrešeno. Právem proto žehráme, že lidé, nestarajÍce se o poznání vlastního nitra a jeho možnosti,
honí se za chimérami, prezíra jíce potreb svého ducha,
hledají spojení s duchy zemrelých a tajemnými mimosvetskými silami.
Nedivte se, že jsme krajne neduveriví vuci spiritistickým zjevum, kde bylo prokázáno prec,e tolik podvodu a klamu, jak ostatne ani úcastníci smíchovské
seance nepopírají. Slavn)' italský badatel Mantegazze
dal se na sklonku svého života po raju let klamati
Eusapií Paladinovou, profesor Schrenck-Notzing
secll
na lep podvodnému
mediu a v Nemecku, tuším
v Darmstadtu, celá jedna továrna je zarízena na vyrábení podvodných prostredku pro spiritistické seance.
Sirokou verejnost zajímají pak takové veci jen chvilkove, když práve se objeví nejaké })zázracné« medium,
jinak n,ení zde žádného trvalého zájmu.
Není treba se temperamentne rozcilovat, že naše
psychologie nemá zájmu o tyto jevy, že je snaj ztrnulá a nepružná, utkvÍva jíc jen na bezpecne vedecky
zjistitelných faktech, jen dejte našim, zvlášte mladším
odborníkum psychologick)'m opravdu možnost, aby se
skutecne mohli venovati studiu psychologických otázek, aby pri starostech o denní chléb, nemusili tyto
všecky veci delati jen levou rukou.
Neodmítáme nikterak pomoci, které s·e nám pri rešení rllzných psychologických otázek muže dostati od
širší verejnosti.
Vždyt skutecn)', každodenní
život
v ruzných oborech ldské práce a zamestnání
nese
s sebou tolik zajímav)'ch psychologických mDmentll a
jest pouze treba, aby lidé meli otevrené oci a všecky
tyto jevy videli a pozorovali. Mohou tak ciniti nejen
snad pedagogové, lékari, soudci, inženýri, nýbrž i cJeln Íci, remeslníci, zemedelci aj. Naše psychologie je predevším s tohoto sveta a jednotlivci, kterí budou si "šimati otázek psychologických, jež nese s sebou jejich
povolání a práce, budou prekvapeni, kolik je zde zajímavého a jak mnoho se dá vykonati jednoduchými
prostrdky.
Výzkum jevll okultních, podtrhuji však,
je nutno aspon dnes prenechati jen odborníkum.
Pro svou osobu, jak již jsem na pocátku rekl, nevybýbám se dle svých možností studiu jevu okultních a
slíbil jsem již ostatne kol. ]. B. Kozákovi, že v prípade pozvání úcastnil bych se i dalších POkUSll s pí.
Silbertovou.

LITERATURA A UMENÍ
F. Povážský:

]{ritika. na Slovensku.
Nikde není treba tolik mluviti o kritice, jako práve
. na Slovensku. Nemyslím tím ukvapenou kritiku
llekterých kritikll z historických zemí, kterí nekdy Slovenskem projeli nebo navštívili nekteré jeho lázne, ale
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PiitOmnosL
myslím tím kritiku slovenskou a kritiku na Slovensku.
- Jest jí tu málo a objektivní ješte méne. Slovensko
jest ve stadiu zašlSrch ceských casu »co je ceské, to je
hezké«. Nedivme se tomu: Slováci mají teprve v osvobozeném Slovensku možnost se ze všeho slovenského
radovati. Vždyt dnes tak ciní i »Femkou« kdysi pochválený Sivák a jiní, kterí se prevratem k plnejšímu
slovenskému životu teprve probudili. To však neznamená, že Slovensko musí jíti stále touto cestou. Proto
myslím, že jest na míste trochu se ze Slovenska na Slovensko ke slovenské kritice ozvati. Slovensku v minulosti a také Cechám hodne urcovali
národní i politickS' smer literáti. Za dnešní politicky
zbedované situace ceká tato práce na slovenské i ceské
Iiteráty tím více. Jak jest na to slovenská literární obec
pripravena kritikou? Slabe, ba velmi slabe. Vždyt tu
jest také velká vinna ta literární mrtvost mladých,
o níž jsem se zmí'nil v minulém clánku. Slovensko dnes
nemá literárních 'kritikti v pravém slova smyslu. Dnešní literární kritika jest na Slovensku odvislá hodne 0::1
politické legitimace. Jinak se kritisuje dílo lucfáckým
kritikem, nepsal-Ii je ludák; tu jest literárním skvostem i každSr nesmysl jako byly na pr. známé hrubosti,
zvané též básnc, od Žarnova. Beda však. napíše-Ii neco
takov)' agrárník anebo socialista, tu hyne pod »kritickS'm« nožíkem ludáckého kritika. Není-Ii nazváú lleznabohem :l odporn)'m Husitou, tedy jiste švachoslovákem a tím jest již nad jeho dílem ortel vyrcen. Skoro
obdobne casto sou::1í o práci ceskoslovensky orientovan)'ch spisovatelú kritikové okolo »N ár. N ovin«, ackoli v
tu jest metoda i kriterium slušnejší, ale milosti u llich
nenajde také. Socialistictí autorÍ jsou ovšem nejvíce
trnem v oku. U kritikLl pokrokových nacházejí zase
málo milosti autori klerikální. K tomu si ješte primysleme kritiku s hledisek náboženskSTch - katolíci proti
evangelíktll11 - a máme nácrt slovenské kritiky hotovS'. - Ovš·em jest nespor!)é, že nad tuto úroven vynikají kritiky Bujnákovy, Okáliho i Krcméryho dosti vysoko, ale ani tyto nejsou prosty vlivu prostreJí. Krcméryho jinak velmi dobré »Slovenské Pohl'ady« (musíme
hS,ti rádi, že aspot'í ty máme a že ma ji svou úrovei'i.)
zvlášte po stránce kritické škodí si sv)'m ~koro zásadním
odmítavým hojem proti ceským literátúm a VcdcLlIllokolo bratislavské Šafaríkovy ucené spolecllo"ti. Chaloupe·
ckS-, Kálal a Pražák jsou jim jména, která musí bS,ti
trhána. V techto martinsk)'ch kruzích jsou dokonce
lidé, kterí anepožádají
žádnou o prá<:i
Slovenska
slovensk)'Chceského
vccí seliteráta
tS'kající,o vedí-li
nem,
že jest smeru rekneme »Pražákova«, a radeji se nescetnekráte obracejí na slovenské lidi, 0::1 nichž se casto
pro svou vec nemohou nadíti ani rájky. Na druhé strane stací jim i k velké chvále dílo sebe slabší, které možno zacíti cisti vž::1y tam, kde otevreme, jen když bylo
napsáno Slovákem, který není aspon príliš ceskoslovenského ražení. Vždyt takový méne než prumerný
spisek rázu humoristického je mUže casto privésti do
vytržení, jen když si autor - ovšem aspon trochu jejich Slovák - vybral k tomu prostredí ciste slovenské.
Umelecká stránka díla i koncepce jest mu pak odpuštena. Stalo se tak v tomto smeru v jednom prípa::1e nejen
11 martinských,
ale dokonce i v kritice Okáliho, který,
zdá se, že má odvahu pustiti se i do model. Literární kritice na Slovensku nejvíce škodí, že jest
príliš odvislá od politiky. Není to hrích jen poválecný,
jest to vychováváno u slovenské literární kritiky již
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z dob predválecn)Tch, kdy boje mezi skupinou Va'
ského a skupinou »hlasistu« byly vdeny i literárne
mer zásadne pod tímto merítkem. vývojove se to p
neslo i do kritické obce dnešní a vinou zvýšené politi
»aktuality« a zvetšené politické roztríštenosti není d
na Slovensku nejen literárních obLÍ, ale skr,ro ,tni ~m
rLl, trebas bychom casto chteli mluviti jen o jednotli
cích. Slovenské pak politické deníky se skoro () lit
rárn'í kritiku nestarají a casto jim stací fermany
slané nakladatelstvím. Literárních a kritick)-ch rev
také není a tak se ocitáme u závedl neblahých, že mo·
no skutecné slove11Ské literární kritiky spocítati m'
než na jedné ruce. Kam to povede, jest ovšem te'
ríci. Mluví se mnoho o slov,enském »svojrázu«, volá
v~echno možné na Slovensku jemu na pomoc, a pr
v~'sledky jsou ubohé. Slovenský svojráz neumírá
SV,Oljsvojráz, který tu jest, ale umírá na nedosta
tech, kterí by ho rozumne opatrovali, kterí by ho prá
i ostrým kritickým okem povzbuzovali k ::lalšímuI
šímu životu. Beda však tomu. kdo by se chtel kritick'
ZpLlsohem slovenského svojrázu dotknouti, tu se
neho vyrítí kde kdo a takový ceský odvážlivec jest ok
mžite vyp{)vídán ze S!ov{'liska, i kdyby sedel na kateor
universitní. Nepozorují, že tímto zpusobem sami k
reny slovenského »svojrázu« podkopávají. když mu n
chtejí ::1opráti omlazující lázne kritiky - byt i n
príznivé, ale vecné. Smutkem však napllíuje, že starší slovenské literárn
generace mezi sebou kritiky mely a dodaly je i literárn
oh ci dnešní, ale mladé literární kritické generace slo-o
venské skoro nevidet. Slovensko kulturní netrpí taJi
politickou demagogií - a trpí jí prece hodne - jak
nedostatkem literárních a kritických smernic v genera
cích nejmladších. V dLls1edku toho nejen možno, ale
nutno mluviti o vážné krisi slovenské inteligence
zvlášte inteligence tvorivé. Vždyt v literárním ohlei
není na Slovensku inteligence nejen tvorivé, ale an'
borivé. což svedcí o tvrdém spánku - nikoliv vš
spravedlivS'ch. - Nevím, jaké pozouny kritiky bud
moci tyto spící tak hned probuditi. Verím však. že tru
baci k probouzení prijdou, nebot musí prijíti, chce-li
Slovensko v novém l1árodním seskupení dostati k tv
rivému dílu.
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Nejctenejší

spisovatelé americtí.

paní dujíGene
Stratt0n všech
Portcrová
je ijedna
z nich.
tomsh~
se kritikové
smeru,
ti, kterí
dílo V
literární
posuzují ~e stanoviska ciste umeleckého.Tito kritikové pripon
štejí rozšírenoSita oblíbenost spisovatelky,trebaže zduraznuj4
že pa stránce umelecké do americkéhO'románu neprineslano·
véhO'nic. Jiste máme i u nás spisovatelerozšírenéa oblíbené,
a jej ichž umelecké hodnote mohou být pochybnosti. Avšak
práve u nás literatura mívala vždy také úkol výchovný,a mn
spisovatelé hadnotili se s tohatO'hlediska. Podobne má se vec
s pí. Porterovou v Americe. Bylo vypocteno,že nekteréjej
knihy byly rozšíreny v nákladu ifémermilionu exempláru;t
se vypocítávalyjejí duchody z knih, cenené na mnohosta tisl
V každém prípade zasluhuje Porterová povšimnutítaké u nás.
Hlavní charakter del Porterové je naprostápravdivost,a pravdi
vost je spojena s odkrytostí a uprímností. Pravdivostchar
teru v knihách Porterové je také v Americetak vysokocene
pres to, že se tam s americkou houževnatostíudržují stále
zory zastaralé a nesprávné.
Porterová se narodila roku 1868; z jejích del nekteráj
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venována životu zvírat a rostlin na prériích a v mocálech amerického západu. Spisovatelka
vyrostla v rodinc západních pionýru a srostla se svým okolím; pozorovala život zvíra.t a lícila
jej s neobycejnou vnímavostí
a sympatií. Rozumí se vlastne
samo sebou, že život zvíht anthropomorfisuje.
Lidé v techto
knihách mají jaksi podrízenou funkci.
Z románu bych uvedl »Devce z Limberlostu«
a »Dceru pudy«;
v obou lící se život venkovský,
život zemedelských
pionýrii.
Elnora Comstock (ona je devcetem z Limberlostu)
chce jít pro
vzdelání do nedalekéhc mesta do koleje. Matka, vdova, protiví
,e tomu jednak ze strachu pred výdaji, hlavne však ze zásady;
nevidí potreby menit zvyky a život rodinný. Spolurozhoduje
také
podivný pomer matky k dceri. :vratka totiž truchlí nad smrtí
svého muže, utopivšího se jednoho vecera v mocále; od té doby
žije památce. svého muže a zanedbává své díte. Ale Elnora vrozenou a zdedenou energií vyprošfUje se z vlivu rodinné jednotvárnosti, zvyšované chladností matcinou. Když matka na vzdelání nicím nechce prispívat, Elnora prece provádí svou. Poznala
se štastnou náhodou s ženou, sbírající motýly a podobnou havet
pw luzné sbírky museí a škol, a tím se jí dává možnost sbíráním motýlu zaopatrit si nutné peníze. Elnora, vyrostší na zapadlém venkove, udelala svým phchodem
do kollej e necekaný
dojem svou prostotcu, svými nemožnými šaty a botami, vhodl~ýmik chytání motýltl a broukll v bahnech kolem osamelé vesnicky Limberlost, ale nehodících se do školy a kolleje. Pomocí
prátel sousedu se Elnora brzy zcivilisuje a navštevuje
pravidelne svou kollej.
V pomeru k matce Elnora ukazuje éest7lost a uprímnost;
vidi,
že matka k ní je nespravedliva,
a pokud vtlbec spolu obcují a
mluví, Elnora matce nepekné chování vytýki. Avšak chováni
matcino se casem zmenilo, když totiž se presvedcila, že svého
muže vzpomíná neprávem; dovedela se, že jí nebyl verný a že
život ztratil na svých záletech. Od té doby matka své chováni
k Elnore mení.
Do Limberlostu zavítal, aby se zotavil, I'llip Ammon. Pomáhá
Elnore chytat motýly a je nucen srovnávat ji se svou snoubenkou Edithou Carrovou. I Ammon, i Editha jsou z bohaté rodiny
a vychováni po' mestsku. Edith je velmi' krásná, ale povrchní.
Filip se vrátil do Chicaga a má brzy slavit svou svatbu. Kdyz
jednoho vecera Edith poznala zájem Filipuv o Elnoru, rozzlobí
se na snoubence, udelá mu pred nosty scénu a odjede do Evropy.
Filip si uvedomuje charakter
Edithin a jde zpet dO' Limberlostu v nadeji, že se s ním Elnora spO'jí. Elnora, trebaže ha miluje, odpírá mu, dokud se nepresvcdcí, že Filip již Edithu nemi\l tomt.o pomeru
luje a že tato jeho lásku k Elnore uznává.
Einory a Filipa spisovatelka v;;lmi pekne ukazuje, ca je pravá
láska bez sentimentality
a zárovóí co je pravda v pomeru dvou
milujících bytostLPrítel
Filipuv Henderson
miluje Edithu a
snaží se o její lásku, ale ciní to v naprosté odkrytosti a cestnosti
vuci Filipovi. Edith se vrátí z Evropy, presvedcí se o cestnosti
Elnory a Filipa, a touto cestností je po delším vnitrním boji
podmanena, upouští od I'ilipa a umožnuje
spojení s Elnorou.
\' Elnore podala nám pí. Porterová vzor americké ženy, její
energie a prakticnosti.
Príležitostne
Elnora v rozmluve s matkou praví o modlitbe, že nejlepší zpusob, aby modlitba byla vyplnena, je pracovat pro to. Na jiném míste matka Elnorina
mluví s ženou, která svedla jejího muže; neprijímá
názor, že
Bllh musí potrestat hríchy každého cloveka-cervícka:
»Myslím
o Všemohoucím mnohem víc. Má plné nebe svetu, jež musí
spravovat; neverím, že má kdy dívat se dolu na sveJ! náš a vybrat ze všech tech milionu hríšníktl vás a urcit zvláštní mucení,
které by vás pQltrdo. To by nebylO' gentlemanské.
A Všemohoucí
predevším musí být gentlemanem.«
TOot.oprosté, praktické krestanství PDrrterová provádí ve všech svých knihách.
»Dcera pudy« je snad nejzralejší
plod tvo'rby Porterové;
PO'dává analysu americké pionýrské
rodiny, která celý život a

všecku energii venuje pude. Jak Zola pro Francii, Kay-Smith
pro Anglii, tak Porterová
pro Ameriku lící ten zvláštní selský
hlad po púde. Slyšíme o rodine Batesu, že peníze byly jejich
bohem a práce jej ich nábožen~tvím.
Paní Batesová vyznávala
totéž náboženství, treba ne docela uprímne a oddane jako její
muž a vetšina detí. Když muž, vládnoucí ve své rodine despoticky,
ze~rel, Mrs Bates rozvázala svuj jazyk a prekvapila dceru Kate
pronikavou kritikou drícského života rodinného. Kate je Elnora
v druhém a snad z!epšeném vydání; je od prírody v rozporu
s rodinnou tradicí a touží po živote vyšším. Mela vzdelání stacící na ucitelku, i odchází z domu proti vúli rodicu a venuje
se škole. Román podává historii Katina mravního a životního
vývoje vubec. Již jako ucitelka se provdala za muže, který jí
nebyl hoden, ale tO' poznává teprve v manželství, koncícím disharmonií. Kate vychovává své deti bez pamoci muže, koncícího
predcasnou smrtí; teprve v druhém manželství nalézá pravé štestí. Pravdivost
a odkryto st jakožto charakterist<ická
vlastnost
Porterové vidí se až dojemne v scéne, ve které Kate mluví se
svým synkem o jeho otci a své náklonnosti k Robertu Gray; vyznává synu bez ostychu, že miluje RDberta a že ho vždycky
milovala. Z nedorozumení
Robert vzal si sestru Katinu; teprve
po její smrti a po smrti svého muže Kate a Robert mohou s~
spojit<. Matka vykládá synu, že si vzala jeho otce v dabe, kdy
jí bylo Ihostejno, co se s ní dálo. Zaplatila za to draze cástí
svého života. Co cítí pro Roberta, praví synovi, nemá co cinit
s Nm, že je jeho matkou. Prosí syna, aby stál pri ní, jestli
matku skutecne miluje. »Dej mi pusu a rekni mi, že jsi rád,
Adame.« Adam objal matku, a neblahý pocit, jejž choval, se
ztratiL
Druhý
velmi ctený autor
americký
je Ha r a I d B e 11
IV r i g h tJ, narozený 1872. Prožil ciste americkou kariéru, zacínaje malováním vývesek, dekoratérstvím
a p., až konecne se
stal \Jastorem v rozlicných církvích v západních státech, Kansas,
:'I1issouri a naposled v Kalifornii.
Poslední léta je farmárem
v Arizone, hledaje zdravý vzduch proti tuberkulose.
Americtí kritikové jsou na \Vrighta prísní. Nekterí vidí již
v tom, že je tak rozšíren a že za svou literární cinnost sklízí
statisíce dolaru, dukaz umelecké necennosti. Vytýká se mu neinteligence a dokonce nízkost, pro'tože intelígenci znevážnuje,
zejména figurou prDfesora estetiky v románe »Když muž je mužem«. Tyto úsudky nejsou dost spravedlivé. vVright není velký
umelec, schází mu také hlubší vzdelálú, a moderní americtí lidé
nenaleznou u neho dost casových problém lI, nebot má jen prohlém jeden a sice pomer civilisace k primitivnímu,
prírodnímu
životu. IVright klade západ americk:í' proti východu, prírodu,
pr-irozenou
prostotu
a prirnitivismus
proti civilisaci a nadzCl11.cdelského venkova
proti kacivilisaci.
Je ta protiva
l'it~listickému
velkomestu,
protiva
práce
kapitálu,
vykorisfUjícímu práci a také kapitál menší, kapitál podle Wrighl."d
prirozený
a mravní,
jenž chce sloužit
lidu, kdežto
velikému kapitálu východnímu
a velkomestskému
má sloužit lid.
Svou rousseauovskou
thesi demonstruje
castej i na inteligentovi,
na pr. inženýrovi, jenž prichází z Východu se svými kapitalistickými názory. Poznáním
Západu tento východník stává se
západníkem. Na pr. v románe »The vVinning of Barbara Worth"
inženÝr Holmes prodelává
na poušti v Coloradu tentlo proces
oprostovací;
vniká svými novými zkušenostmi
do ducha poušte
a tohoto ducha si osvojuje. Obycejne tomuto procesu napomáhá
západní dívka, v tom!'o prípade Barbora Worthová;
tyto ženské postavy jsou zdravé, silné, mužné, ne príliš vzdelané, ale
rozumné a vtipné prevyšující
školské inteligenty
z Východu.
'[ uvedeném romá'ne »Když muž je mužem« provádí se zásada,
že cestný muž nikdy nesmí zneužít slabosti ženiny.
V celku romány a novely Wrightovy
jsou pDkracováním starých povídek O' Indiánech. Indiáni j sou nahrazeni ruznonárodními pristehovalci
ze Západu, Mexikány, tu a tam mihne se i
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:Indián; obycejne mluvívají svým žargonem irským, nemeckým,
španelským atd. a již tím ilustrují
se rozdílnosti necivilisovaného Západu od civilisovaného Východu.
V románech Wrightových je mnoho zápletek, nikoli však milostných,
nýbrž obchodních a financnich, lící se boj velkého kapitálu, uchvacujícího
panství nad malým kapitálem a prací primitivního
Západu. Romány Wrightovy daly by' se velmi snadno filmovat a jiste by
lícení západní prírody a primitivního
živCJlta bylo zajímavé také
pro nás, když už jsou zaj ímwé pro samé Americany. Západní
cowboy je jedna z hlavních figur Wrightových
a velmi casto
vyniká svým prirozeným
vtipem nad východním
inteligentem.
Nckdy \Vright neužívá svého západního aparátu; v »The ReCreation of Brian Kent:« poznáváme »cloveka mest«, Kenta, jenž
vlivem venkovského
okolí a venkovských
lidí, starické
milé
ucitelky a její služky mrzacky, se znoVllzrodiL
Kent dokonce
pochází z Chicaga, tedy ne z Východu, ale je práve »clovekem
mest«, mestem pokažený.
Zpronevcril
jakO' bankovní úredník
nejaké peníze, ale život na venkove zpusobil jeho znovuzrození
a posílil ho mravne do té míry, že se stlal uznaným spisovatelem.
1 zde láska k EeHy ] o uspišuj e obrodní proces; Eetty J o je nejen krásná, ale i praktická a energická, svou prakticnost uplatiiuje lTaké ve své lásce.
\Vright, t!'ebaže toho nechce, do jisté míry representuje
americky farmáTský socialismus. Ale socialism západní potírá; venoval mu, zvl[lštní roman, v ncmž svuj sociaLisl1l krestanský vastne pastorský - podle známých šablon rozvíjí s limonádovou
a
naivností. Stoj í proti sobe zbohatlý delník, velkokapitalista
socialistický agitátor - oba jsou jen výstrelky; syn kapitalistuv
zachoval si delnickou prostotu; ožení se s dcerou delníkovou atd.
Slyšíme, že bohácovo náhoženství,
jeho církev je pojiš(ovnou,
na druhé strane stejne a vlastne mnohem príkreji se odsuzují
stávky, atentáty a teror vubec. \\'right ve svém odporu proti socialismu má dost cetné predchudce; ale jeho stanovisko je dnes
tím zastaralejší,
že prece sám stojí proti velkokapitalismu.
Y tom na pr. Harold Frederic zaujal stanovisko slušnejší, lidštejší a spravedlivejšÍ.
Prirozeným
vývojem Amerika strední a západní svým bohatstvím zastinuje Východ. Západ americký je více kontinentální,
kdežtb prímorský Východ je více industriální
a obchodní, využínjící
svého položení na Atlantickém
oceánu a svého spojeni
s Evropou; \-ýchod je více evropský', Západ je pionýrský, americ!~ý, spojcni s ASIi a Australií Tichým oceánem je v zacátcích. Romány \\'rightovy
zachycují soupereni Východu se Západem, do jisté míry také stehování
Východu na Západ.
To
všecko u V,'righta není dost' promyšleno a ujasneno. Podává své
zkušenosti, ale není pozorovatelem
pronikavj"m a presným. Vy.
bírá si ze západního života, co ilustruje
jeho thesi. Ale fakt
sám je zajímavý,
že spisovatel techto skrovných umeleckých
kvalit je tak oblíben. Jestliže nekterí hitikové
\Vrighta odsuzují jako spisovatele cowboyu, neubírá mu to hodnoty, nebot
\Vright tem západním cowboyum podává slušné ctenÍ.
Svou iheorii o knlturním a sociálním antagonismu amerického
Západu a Yýchodu \\iright nemel vypracovanou ve svých zacátcích. Prvý román z roku 1903 a ješre jiné práce jsou psány
v dobe, když byl kazatelem svobodné »církve krestanské«
(také
církev »Ucenníku«);
.služby v církvi vzdal se roku 1908. Je
jistc divná okolnost, že »Církev Ucenníku« vznikla na Východe
a dokonce mezi unitári; její zakladatel
(Clarke) byl proti kalvinistické
orthodoXli
a pro krestanství
podle
vzorlJ
apo;tolu, krcs(anství
prácc a hlavne práce ve všech težkých
otázkách doby, zejména v otázkách sociálních.
\Vright prošel touto školou socialismu krestanského',
boj proti mluven!
o krestanstd
místo krestanského
jednání, boj proti orthodoxii a církvím
hovícím
boháciim
a zbohatlíkum
teprve pobytem na Západe, zdá se, stala se mu orthodO'xie Východem, z nehe·ž ostatne pochází, byv narozen ve státe Ne\\' Yorku.
Prvý román Wrighti'1V je zamerikánštený
Nieritz; hodní FridoHnové hÝvají odmeneni, zlí Detrichové potrestáni, jenže dejište
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tohoto boje zlého s dobrým je v divoké scenerii západo
prírody a primitivní kultury.
Mezi spisy Wrightovými
je také pohádka »Neko
král«. Je to symbolická
poháka o dvou královských p
dVlJjcatech. Poucení pohádky-krále
nedelá koruna, korune
dává lesku král.
Pohádka se cte jako nedelní kázání a
oplývá evropskými pohádkovými
prvky,
není v ní pahá
B.
poesie a romantiky.
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ceské el'otil{y.

Pane redaktore!
Skoro by se spíše mohlo nadepsat »Spor o Durycha«.
J sem také pilným ctenárem knih Durychových, ale nem
souhlasit s tónem clánku p. Jaroslava Pribíka. Vec není
jednoduchá. Priznejme si uprímne: nejsou v knihách Durych
vých místa, jimž nerozumí ani nejvetší ctitel jeho umení, b
i sledoval j ho dráhu od první knihy? Taková nejasná, te
místa jsou ostatne i u moderníeh sldada,~elu, malíri'l a j. Di
se pak, když pisatelka clánku v "Prítomnosti«
vezme jednu n
dve knihy, cte poctive., je svedena realitou, od níž Durych
chází, dá se svésti lehce i v dalším a zabloudí. Nebot Duryc
docela jim:k založen, vše u neho produchovneno, vše m
pl"Omítat do jiného sveta. Už v románu .Na horách« podal
skvelý príklad, lmedle byste šli k mape a hledali ony hory, av
ani nePDzorujete a už jste mimo náš svet, mezi nebem a
Procp"k hned tak zhurta na Stepánku Petránovou, která m
jiste uprímnou snahu, aby Durycha pochopila? Jest to tak v
liký hrích, že sešla s pravé cesty?
Vzpomenme si jen na naše kritiky, ti prece už jaksi oficiel
mnsí rozumeti všemu umení, a jak hledí na Durycha? Treba
sám Karel Capek upozornoval už pred lety na veliké nadání Du
rychovo, kritici se svými úsudky byli opatrní anebo docela mlceli.
Vždyt i oficelní kritik mladých Fr. Giitz v »Anarchii v nej·
mladší ceské poesii« radeji se DUrychovi vyhnul, nezmíniv se
o nem. A ani v druhé. své knize kritické" »J asnící se horizontc,
zaradil-li tu už Jaroslava Durycha, prece mu úplne neporozumel,
jak je to zrejmé každému ctenári. Vidíme prý u Durycha mnoho
prachu a smetí, nazývá jej básníkem baroka, píše o transcenden.
tál ní ironii, je mu symbolem bloudení clovcka za absolutnem;
p~'o hri'lzu z reality uvádí príklad »Sváby jsem tloukl«. Zatím
"riš~~l Durych ct v »l~ozmachu« vysvetlil k velikému prekvapenf
\'3<:ch kritiku a ctenáru, co temi šváby mínil! Prece však tento
nadaný ktitk uzavírá, ž~ Durych je vzácným umelcem, ac prý
poslední dobou jde za kalendárovou
lidovostí (moji septimáni a
septin:ánky toho ncpozorují, trebas by šlo jen o nejlepší vec Durychovu »Sedmikrásku« i). Když tedy i nejlepši mladý kritik
v pO'sudcích se rozchází a na témž míste prohlašuje, že Durych
jc záhaácu, co chcete od ženy, jiste léty ani uceností nezatížené?
Stejne tak se nerovedl rozbor Durychova díla v 101lském rocníku "Hosta«, ani už se ncpamatuji na jméno autorovo.
Pan J. P. podezírá profesory ceštiny, žc Durychovi nerozumejf,
že by mohli n;;:co podobného napsZcti jako ona dáma. Je možná,
:~e ~e ve svém živote setkal s nejakým profesorem, jenž nemel
..mysb F0 umení, j,-hož duch ~e plnl: vyžíval v punlícku a cárce.
Jako jsou dnes jiní stn<1enti, tak ani profesori ceštiny nejsou
j:!l,o b~;-vaii. j'sou 1:Jké mezi nimi tací, Udí žáky upozoriíuj)
na 110vé zje\'Y dnešni litleratury, nabádají je k cetbe nejen na
Kopty, V::mcury, Nora a jiných. Po
j,L Dmycha, Capka., nýbrž
t<'to strúnce musím tedy odmítnout takové ocernovánÍ profesonl
ceštiny. JiDak me ti(;ší, že se ctenári zajímají o Durycha, že O
nem píší, že se konecne o' nem vÍ. A tak generace Karla Capka.
jehož sláva se nezastavila u hranic našeho státu, muže právem
k sobe pripojiti i Jaroslava Durycha, trebas povaha jeho díla
predpok];ídá znacnc menší obcc ctenárskol1.
Dr. fa/l Bar/oj.
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