PNtomnosL
Pout míru.
ac Donald jede do Ameriky. Je to po prvé od secesse [3 státl\ kdy úradující
premier
Spojeného
'Iorst\'í Velké Britanie a Sev. Irska vstupuje
na
u Scveroamerické Unie. A jeho první cesta poved~
\\'~shingtcnu, aby položil venec k pomníku velikého
la a zakladatele Spojen)'Ch státll. Co to znamená?
cemu ta cest1., proc to gesto? Beží o konecné sjedí mÍm mezi starou a novou Anglií, nyní však ne
v tom smyslu, že l)y Londýn uzn~lval nezávislost
dejších kolonií, n)Thrž spíše naopak, že vel moc,
r o s t 1;1 z a p o u h ~,c h '50 let
z n e k ci e j š í
10 i n ti i ú n s k é k 1011 i e, u zná v ~I l' o v n 0nnost
a životní
nezhytnosti
b~'valé
a sl i. Došlo na slova Shawova,
že Anglie jednou
e Jlloci h~,ti ješte r[lda, že se i\merikl
odtrhla, poliž hy jí lo pak dalo slrašnou
práci odtrhávat
se od
Junior partner
anglosaského
weta preroste 0p'ravdruhému nehezpecne pres hlavu, a treha se ješte
vilo o parite, která má b),ti priznána
Americe, jde
kutecnosti o to, ,:lb)' Anglie udržela paritu s i\me-

dominace Anglie. Spor pocal pozcleji, když v Americe
vznikla agitace strany
»velkého 10cYstva «, živená zejména ocelársk~'mi firmami
z pochopiteln;:ch
dllvoclll.
Nejaký cas nyly clthodné ohaVy, že Amenka
se octne
ve stopách Evropy na clráze imperialismu.
Až dosucl
žádn)' z mocn)'ch
neodobl
této závrati.
kázalo se
však, že v širok)'ch vrstvách amerického
lidu se neclostává jakéhokoli vojenského
nadšení, že se zde pracuje
opravdu jen umele v zájn:u ~obchÚ'dL~«, y a, že jak~n~le se
rozpt~,lí pomluvy o angltckem
podvadel1l ve veCl parity a její neochote
povolit poctiv~)U me.todu mOl~)
a z uhude po .»velkém lÚ'cl'stvu «. A m e l' 1k ale
c i v i 1ní.
Anglicané
nevzpírali
s t a n e v j á dre
se rozšírení
zás:1.cly rovnomocnosti
na všechny lodní
kateO'orie (ve \\Tashingtonc
zllstalo roku 1922 pri yelk\-c1~hitevních
lodích 'z dl'tvoc1ll technick~'ch),
ale práli
si. ahy nejprve hyly technické nesnáze parity mezi lod'mi n'hn~'ch typll a v)'zbroje odstraneny.
J\.m~ri~ané naléhali na proslé vyrovnání
podle poctu vytlacenych tun,
což prakticky
musilo vésti k ohromné jeji,ch prevaze.
žen e v s k e z
roku
N e z dar
k o n f e l' e n c e
927 vyvobl nepríjemnou
situaci,
zvlášte. když n eo b I' a t n é j e d n ~I n í C h a rYl l~e l' 1.a I n o v o .s
F I' a n c i í v této veci vyvolalo dOjem jakoby AnglIe
chtela si vytyáret jednotnou
frontu se. sv~'~ evropským
spojencem proti ,\merice. Tou dobou JeVIlI se an~losasští prtneri
skutecn\'mi
rivaly, a ne h e ~ p e ,c I a T~(T I o-a m e l' i c k é
vál ky
m r a ke m, jehoz hrOZl~ost nebylo radno lehkomy<;lne popírati.
,\ nye!1ezp;cí
války anglo-americké
znamenalo
ne bez pec 1 va 1že v)'buch Všech tech horlak v V li b ec, znamenalo,
vi~, které zde zbyly, zejména zde _v Evrope,
:. Války
posleclní, je velmi pravclcpoclohr:~" Není t~eb~ pnpomlnat že mnohým bvlv tyto vyhhdky
velmi vltany. Kolem' rozporu
angló-~merickéhÚ'
byly by kristalisovaly
bojÚ'vné tábory príští války.
V tomto dusnu rozvíjeh
se americká akce pro zréknutí se "svrchovaného
práva králll«, pro 7 :í k a z v ~I 1c e n í v ti b e c. Po delší diplomatické
rozprave,
která
však mohla vyznít jen v presn~jší, defi~ici poj1?u ,::tlky, ja,ko války út~cné, sooukr~m~. v~~l.l~yJ3~<o,p~olIt,:ckel:o
prostrcdku,
byl h ..ellogguv nav~ h pn.Jat. I ~r~z,~kJ pakt,
zavazující
všechny státy k reSlgnaCl 110:1.
nasllt a k používání pouze mírových prostredkll
byl uveden ve sku~
tek. Zb)'vaJa otázka.
C o j e p I' a. v d a? To, co praVl
i t e l' a n o v é h o mez
n á l' o dní h o z á k O'n :t,
ci to o cem mluví l' o s t o u c í z b l' oj e n í a zejména práve rostoucí
zbrojení
st~ltll, a.nglosask:\~ch, které
souperí na mori? Rozpor musl1 by'tl ?~str;ll1~n. rychl.e~
jinak musilo se vše zhroutit.. ,\nglc:sastl
stat11loClmusllt
naiít formuli narit" bez malIchernych
rozpaku, zda to)
y {)itve nepov~de l~ urcité prevaze té ci oné strany, jinak nikdo hy jim neveril, že nemíní válcit. Hoover a
j\,f ac Donald
to dokázali.
J

u.

rmÍr:wí politikové hritští nikdy se nepostayi~i p~ot!
osli, priznali .\l1lericanllm
n:Olrok n:J. stejne sllne
trn okamžite. nikdy také neprojevili nejmenší chu~
vtll se s ní do závodu ve zbrojení.
i když nemohlI
hlasit . e zptlsohem nazí rání na urcité lodní otázky.
ck;lrali jen trpelive vhodné chvíle, až na druhé straprijdou ke slovu klid, rozvaha ,:1.lidé dobré vltle. To
talo ckamžikem, kdy byl zvolen Her ber t
o 0r presidentem a Dawes a Stimson stali se jeho du-
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íky.

rec!cvším musíme vzít na vcdomost,
že Americani
dy neztratili pocit príslušnÚ'sti
ral;ové a nechtejí ho
tit. Poeltkem XX. století se zdálo, že vlny pristev)'Ch?dní Evropy
alecké, hlavne z jižní, streclní
lí anglosaský kmen a že casem Vyjde z tohoto
ného kadlubu nároc1l1 clocela nov)': praví Amei.. \le dnešní Americani netouží patrne po nicem
yém, ponevadž, j:1.kmile zl~ozorovali nebezp~cí, ~ali pri. tehovalectví. Dnes Je a n g los a s k y l' a z
uch A m e l' i k y z a j i š t e n. To je zajisté fakt
adní duležitosti prO' úvahu o budoucnosti
anglorick~'Chstykll. Amerika taková, j,:lk<'tje, nemltže si
i a nepreje si zásluhy britské ríše. Všechny spory
nice jsou tu mezi práteli, zvlášte ocl té doby; ~?
ini:tlní status znamená úplnou nezávislost
(ne11l JIZ
h imperinm, n~'brž commonwealk
of briti~h n:1.) a co Irsko je »svobodn~' stát«. Harclen U\~e<1oml1
Pf cátku svetové
války správne, že A.menka ~~á ,\nglii padnout a že až jí bude opnvdu
zle, pnjí n~1pomoc.
,
~lit nemusí tedv ani po válce, kdy svetcva m~c
ik\' náhle se uldlzala tak netušene vzrostlou,
byt
i ž;';rliva,nebo dokonce se jí ob;lvat. Na konferenci
ashing:tone r. '921-22 101' d P, alf O'u l' ani nehr\'()ll, když II u g h e s ohlásil americký, nál~o~
ein~ pocet bitevních lodí ,a tudíž konec namorl1l
,:=I.
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dvema

let v v ŽeneVe britská

admiralita

odu-

vodnovala potre1m' r1oo.()()O tun križníkl't á za neochvejné minimum bezpecnosti
ríše udávala 500.000. Amencani naprÚ'ti tÚ'mu tvrclili, že postací 300.000, že však
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~----~------------,
oni si musí postavit samé velké lodi po 10.000 tunách,
jélk se hodí jejich šir::-m morím s r~dk~Tmi opern~Tmi
body. To znamenalo hroL drobného križníkového lodstva Anglie, r()zpt~-leného po všech oceánech. Nyní
:\l,:lC Donald paUUt1J111·
admiralitu, aby uznala, že postací
nejak~'ch 350.00<lh1tl1l1,za to II"over dosáhl od sv:)'ch
vojákl\ aby uznali, že 10.000 tun težce p1.ncérovan)Tch
a s 21 cm dely není totéž jako IO.OOO tun lehkoobrne·
n~Tcha s lS cm dely. Tak došlo ke 1-o mp r o m i s u,
!der,,- sice neznamená ideální roVnost, Anglicané budou
mí ti o' pir tisí c vetší tonáž, .\mericani zas o nekolik
težk)'Ch križníkLl více, ale co na tom, když se nebude
válcit! Mezi Anglií
Amerikou bude opravdu na celé
ríšské fronte uplatnena zásada osvedcovaná již pres sto
let na hranici kanadsko-americké:
ž á d n é op e v n en í, d li v e l' a. Anglie zruší i zbytky svých opevnení
na Bermudách a Jamaice, Ocekává více od slova cti
AmericanLl. než od nekolika kanonL't. Taková úmluva
naprostého míru je vlastním cílení cesty l\1ac Donaldovy, ac žádný zvláštní pakt nebude podepsán, stací
obecný KelloggL1V.
C a top
r i náš í o s t a t ním u s vet u? Ta
se rozumí, že odborníci a profesionálové vetrí již zas
nebezpecí, lVIí l' a n g los a s k ~T, tat vlastne strašlivá
alliance n:1 zotrocení celé zemekoule, Budou našimi tyrany, treba dobrými tyrany, pripouštejí, ale prece jen
tyrany, budeme žíti možná v nadbytku, ale jako židé
u hrncLl egyptsk~'Ch. Sjednocený anglosaský svet predstavuje opravdu ohromnou moc, které dnes není rovná,
ale co b rán í tem
d l' U h Ý m, aby
u cin i 1i
to též?
Sjednocení Anglos:1SLl provádí se duchem
míru, Oba národy mohly by závodit, mohly by i zápasit o vládu nad oceány a zámarsk)'mi zememi, o prvenství mezi všemi. Ony se místo toho dohodují o sv:)'ch
cílech i mocensk~rch prostredcích. Proc národy kontinentu nemohly ucinit totéž, pro c by ze j m é n a
Nem c i a F l' a n c o u z o v é n e m o h i u j e dna t r o z u m n o u do hod u, dva národy, které nedelí nic, než odbytá minulost. Evropa mLtže se spojit
podobne jako svet anglosaský v duchu míru, nejprve
k dalekosáhlému omezení mocenských -prostredku, pak
k hospodárské soucinnosti, konecne ik politické spolupráci,
Dohoda .:1nglo~americká má býti jen dobrým príldadem pro všechny, a zdá se, že i tento príklad potáhne,
Práve tak jako napetí a konflikt zájmLl mezi Anglií a
.\merikou znamenal bojovnou anarchii pro celý svet,
mír mezi nimi znamená mír a práci všude. A t set o
k o m li
í b í, cin
e 1í b í. Žádný konflikt nemLtže
napríšte nikde propuknout, ,aniž by se súcastnené strany nepostaraly nejprve o to, co tomu rekne Anglie a
.\merika. Budou-li tito dva ve shode o tom, co se má
stát, a predevším ve shode o tom, co se stát nesmí -vál cit - bude s vet
op r a v dub e z pec n Ý pro
mez in á rod n í dem o k r a c i i, t. j. pro vládu
práce a spravedlnosti i tam, kde od nepameti rozhodovala jen pest.
Rudolf Procházka.
.:J.
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Jak se osvedcili Nemci ve vláde?
Dosavadní vládni majorita - cesko-nemecká
že nemtlže se už dohodnout o další své práci;
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- se dohodla,
cesko-nemeckou,

koalici rozbil konflikt mezi republikány
a lidovci; v po
pak hrozil konflikt se stranou ludovou. - Výrazným znak
této koalice byla úcast NemeCl. Je pozoruhodné, že ten t o ry
nikdy ji neohrozil
v základech.
Úcast Nemcll na vláde
ohložovala
majQTÍtu a nevedla ke konfliktu, který by ohr
koalici.
Nemectí aktivisté v dobe, kdy šlo o koalici, stáli strano
nemectí radikálové to také aktivistum vytýkají: byli jste pátý
kolem u vozu koalicního. Není tomu tak; také na pr. živnoste
ská strana a národní demokraté
stáli stranou konfliktu m
republikány
a lidovci. Na sjezdu nem. krest. sociálll v Ma
Lázních ministr Mayr-Harting
reklamuje
místo pro Nem
i v príští vláde,
Osvedcili se 1'<ernci ve vláde? Jak to zmerit? Osvedcili
potud, že podali dukaz o možnosti ceskonemecké spoluprác
Nemectí radikálové
oposicní ríkali tomu: experiment. Nuže
trvá-Ii experiment
tri roky, možno ríkati, že se podaril. Cen
tohoto dukazu o možnosti spolupráce
není zmenšována tím,
že dála se pod praporem
pravicovým,
Vážnejší je námilk
nemecká oposice: aktivisté neprosadili
ve vláde a v majorit
nic zásadního, což by nove formulovalo
politický vztah Cech
a Nemcu. Ale v tom mají pravdu nemectí ministri, kdy
uvádejí, že pap í r o v é vyrovnání
nemá ceny; mají pravdu,
považovali-li
za velký úspech n o vou
politickou atmosfél1l
mezi Cechy a Nemci. Není prozatím
videt dobre do dUn
aktivistu;
zdá se, že této zlepšené atmosféry využili k celému
když nevedl
intervencnímu
tažení, které bylo velmi úspešné,
k nejakým
novým
formulacím
pomern
ceskonemeckéh
Uvažme však, že i jiná složka koalicní - katolická - nedosáhla niceho zásadniho a že žila také z koalicního smenné

i

obchodu. Ale tríleté trvání ces k o nem e c k é koalice potrel
blud o úhlavním 'neprátelství
cesko-nemeckém.
Na nemeckých
aktivistech
bylo velmi casto znát, že jsou prvními strana
které z nemeckých pracují s Cechy. Jejich taktika - zejme
u strany ministra Mayr-Hartinga
- podléhala agitaci. Byl
zejména
aktivismus
p. Mayr-Hartinga,
který casto kolísal
ne snad proto, že by nem. krest. soc. chteli jít z vlády.
strana p. ministra justice je stranou oportunistickou;
vyhjb
se prímé otázce i odpovedi;
uprímný aktivismlls Spinuv b
zase zatížen barvou zelenou. Ale presto úcast Nemcu na té
koalici, úcast, která se osvedcila, jest k I a dno u stránkou tét
koalice, To je plus s hlediska národne-politického,
s hledis
státního, Byla-li otázka našich Nemcu oznacena .- a právem
jza jednu z nejduležitejších,
pa)<: dosti dlouhá úcast aktivistický
Nemcu na vláde ukazuje, že otázku tu lze poklidne reší
Nemecký clovek u nás je politicky aktivistou, byt to neb
vždy aktivismus
typu nemeckých vládních stran.
Nemecká
oposice?
Nemectí
nacionálové
upadají u
myšlenkove i organisacne práve v dobe, kdy mohli tolik agita'
težit z faktu, že tri nemecké strany - které pred lety poda
státoprávní
oh ražení - šly do vlády. Ale zatím? Oddelila
od nich skupina
Dr. Roscheho,
skupina neoaktivistická.
Také druhá složka nemecké oposice nacionální - hakenkr
ieri - nehraje aktivní roli, Nemá programu a bezduše p'
šlapuje
za Hittlerem.
Nemecká
na c i o n á I n í oposice
znamená u nás p o I i t i c k é h o cinitele. Z této strany
museli se aktivisté mnoho obávati.
Kapitolu pro sebe tvorí nemectí sociální demokraté. Jeji
problém není tak jednoduchý,
aby bylo možno je jako živ
protistátní
a velezrádné
vyhazovat
z naší politiky. Nel
tvrdit, že volic p. Spiny nebo Mayr-Hartinga
má republi
radeji než nemecký sociálne-demokratický
delník. A nech
již jednou pokusu o dukaz, že nemecká sociálne-demokratic
strana je "protistátnÍ«.
V dobe T u k y je dobre mluvit sp
'0 Tukovi než o nem. soc, dem, Ostatne nedávná minul

ivi,tických politikll je velmi radikální;
ani oni nechteli
~t c,l. ,tát. Ale na místo rekriminad
vyvodme z toho fakt,
nejradikálnejší slova velmi lehce se ukládají do archivll.
elze ,e divit, že némectí soc. demokrati nejsou nadšeni prací
ešnÍ majority. Nejsou jí nadšeny ani ceské strany sQcialiické. Ale pujue o to, dovede-li nemecká soci~lní demokracie
ca, vystoupit ze své dogmatické isolace. Je to strana slušne
á, ,trana
demokratická,
která prozatím
neznamená
poliky nic. Nepatrná frakce ncmeckých
živnostníku
dovede ~;e
e uplatnit než silná ncm. strana delnická.
Dnešní koalice je a bude kritisována.
Ale pomer Cechu a
emcll v leecems posunula na lepší koleje. Není to její zásluha
celých sto procent; Spina jednal hodne jako a g I' á I' n í k,
ayr-llarting hodne jako oportunistický,
konservativní
krest.

i

dál.

'cšlo o národnostní vyrovnání
tam, kde se zacalo hovorit
clech a kongrue; nešlo tak o sblížení Cechu s Nemci jako
aver,i proti socialistum. Ale ukázalo se, že praktická spoluáce Ncmcu s Cechy je možna.
Pocátek byl ucinen. Jaká bude další cesta?
Kudy puj de
V. G.
'mecká sociální demokracie?

Budte vítán, Jene Scbeinoste,
se mezi demokraty. Vstupujete mezi ne, pravda, zatím jen
dnou nohou, ale nepochybujeme,
že tu druhou za ní pritáhle, až budete soudit, že minula doba vhodného ostychu. Poud se toho ostychu týká, také bychom Vám ho nejakou dávu predepsali. Zatím tedy jsme zpozorovali
jen Vaši znacku
.Lidových listech", které prese vše,. co lze proti nim míti,
u prece jen listem demokratickým.
Z toho, že Vy, bývalý
bo ješte dosavadní generální sekretár
ceskoslovenského
famu (odpustte, nejsme zcela obeznámeni
s prítomnými
poery v této kalužince) zaCínáte zase psáti do demokratického
tu, dovolili jsme si usoudit, že jste zase už jednou nohou
ezi demokraty. A na základe obecné logiky a znalosti lidých povah dovolili jsme si prorokova ti, že jednou se zase
tanete demokratem úplným. Ponevadž
Vaše povaha baží po
rvenství, není vylouceno,
že prijde doba, kdy nás budete
poucovati o pravé demokracii.
Možná, že Vám vubec není vhod, jestliže Váš pomalý pochod
et k demokracii tak okázale oslavujeme.
Možná, že byste
vtisknul do tohoto systému rád pokud možno nenápadne,
o tchor do kulny. Odpustte,
v tom Vám vyhoveti
nemume. My Vaše obrácení vždy budeme hlucne oslavovat
a bume na ne svolávat verejnou pozornost. My totiž soudíme, že
I kterí tropili fašistická
alotria a opustili je teprve tenkrát,
yž zkormoucene shledali,
že na té strane není žádná buucnost, nemají mílí cestu zpet tak lehkou. Slíbili jsme, že
deme sledovati a verejne oznamovati,
jak krok za krokem
zou pryc od fašismu, až poznají, že to není hnutí, ale krach.
otichu se tedy, Jene Scheinoste, mezi demokraty
nedostanete.
deme žádat Vaši verejnou zpoved na námestí. Nikoliv z neé nezdravé nechuti k Vaší o "obe, nýbrž z duvodu obecne
chovných. Nech! lidé, kterí se lehkomyslne
pridávají
na
tranu nerozumu a neušlechtilosti,
vedí, že cesta zpet není
rostlá ružemi. Nech! vedí, že je v ní trochu ponížení, a
chf se bojí toho ponížení. Dokud se zdálo, že fašism neco
buje, dokud jste si mohli své osobicky predstavovat
v rouše
tátorll, lítali jste k fašismu jako na med. Ponevadž
Vaše
bdejší pocínání bylo nesvedomité,
stujtež nyní prekážky
ve
&lí ceste nazpet.
- f
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Cím dál tím mín
~vá z funkce senátu. Je známo, že ústavou mu nebyla vyfena funkce práve stedre. A i ty malickosti,
které podle

úmyslu ústavodárce
jej meJy odlišovat od poslanecké snemovny, jsou v praksi bourány jedna za druhou. Když jsme cetli,
že s rozpuštením
snemovny
ohlašuje se i rozpuštení
senátu
(stejne jako r. 1925), chteli jsme o té veci napsat poznámku.
Ponevadž" však nalézáme
v »Demokratickém
stredu,< podstatu toho, co jsme chteli ríci, citujeme z toho casopisu:
»Dlouho rozmýšleli
se tvurci naší ústavy, mají-li voliti
systém jedno, ci dvoukomorový.
Volili druhý, za podmínek
takrka cinících druhou komoru zbytecnou.
Jediný duvod
zustal. Ruzne dlouhá volební období snemovny poslanecké
a senátu, což melo zaruciti kontinuitu politického
života,
zaruciti klidný chod zákonodárství
státu a býti brzdou prekotného vývoje. Soucasným
rozpuštením
obou snemoven
otázka
senátu stává se znenáhla
balastem.
Z výjimky
stává se pravidlo. Souvisí to ovšem s odvislostí clenu zákonodárných
sboru na výkonných
výborech
stran. Druhá
komora u nás živorila, dominující vliv snemovny
poslanecké prevládal.
Nyní i délka pracovního
období senátu
ciní se závislou
na délce života snemovny
poslanecké.
Úmysl tvurcu ústavy nestal se skutkem,
za daných pomeru stanou se i nejzaprisáhlejší
prívrženci systému dvoukomorového
prívrženci
systému
proste je zbytecnou
a pri dnešním
hým luxusem.<,
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Dr. Jan B. Capek:

Nutnost názorové revise
v mladé
•
generaCI.
Ctenár
sám s dostatek
pozná z tohoto
clánku,
že názory
autorovy
nekryjí
s~
s názory
redakce.
Uverejnujeme-li
jej
prece, tedy proto, že jej
pokládáme
za
vážný diskusní materiál.

Sám
ve mnohém
gener,acní,
s O'losami
svými outsider
do týdeníku,
jenž

obracím se
ponenáhlu
se
stává tribunau národníhO' myšlení a jeho prúbojt1
i rozparLD'1nechci tím však naprosto demonstrovat nejakau oddanast k pokolení, jehaž výrazn~' clen rídí
tentO' casapis. N aapak, projevy clenLl této generace
me padnecují k stanavisku odmítavému a bajavnému.
Nesauhlasím s taktick)'m humanismem a s celau pozemskastí Peroutkavau a Capkavou, pakládám za nebezpecný jejich pahled na dejiny, jejich náklonnast
k Pekarovi a j. Zdá se mi, že na pr, Perautkovo ostré
odsuzavání RádIa a Šaldy - jejichž bezpodmínecným
vyznavacem také nejsem - jest negativním dl'1sledkem
navapositivistické
arientace; ta stálé ironisavání 1.
odbývání duchavních merítek na živat mne pripomíná
Kramáravy reci pa prevratu v N áradním shramáždení, kde Masarykavi všechna adpouštel, jenam ne tu
humanitu, prataže stát nespacívá na ní, n)'brž na .silné
armáde na kvetaucím haspodárství a p. Všude Je tu
základn'í chyba - neschapnost videt souvislast ideí
a život:!., paznávat vliv myšlenky a víry ve svete
hmatných prubehl1. U K. Capka lze težkO' snést jehO'
rastaucí samalibast v pazemském akruhu, uprostred
milovaných živacichu, a pri tam ty stálé pasmešky
na veci duchovní, citáty z bible, uvádené s úmyslem
paradistickým
zcela ve forme valnamyšlenkárskéha
611
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agitátO'ra z dO'by nepríliš uhlazené. Práve li K. Capka,
jenž nás tak horlive ,1. castO' s utrápeným výrazem ucí
slušnosti v pO'litickém živote, odpuzuje takový soustavný posmech a karikování duchovnosti.
Pokládal jsem ih ,hodné ríci slovO' O' svém názoru
na generaci t. zv. fpragmatikll, aby bylo jasn~;1 mý-m
plánem dnes jest však prehled myšlenkového života.
mladé generace v hrubých rysech. l'ovažuju dnešní dobu za zvlášte príhodnou pro takové obzírání a zpytování, ježta se lámou a bortí mnohé posavadní nejvyšší
tvrze mladých, predevším komunism, a s ním do jisté
míry soubežne duch pohodlnéhO' materialismu, kter)'
v mladé genera.ci O'd války prevládal. Ale zdá se mi,
že i jiné názory a O'bjekty víry, které mladá generace
vítezne nesla anebo pokládala za samO'zrejmost, dnes
všelijak se viklají a šírí pach hniloby,
Jiste že nemuže nic býti prirozenejšího, protože naši
mladí, zvlášte literární wantgarda,
príliš málO' dbala
na svetO'vé proudení ducha po válce, spokojujíc se
s parížskými novinkami a sensacemi. Francouzský vliv
prevládl vskutku jednostranne
a nepomerne, což je
jiste svedectvím urcité slabosti. A prece nelze jen tak
bezvýhradne mluvit o francouzské O'rientaci mhdých;i
Francie vytvorila mnoho silných hodnot, které smerují k vecnosti, u nás však byla predevším orientace
francouzských novinek.
Je nesporno, že v dO'be predválecné meli jsme ješte
mnoho dO'hánet, abychom se opravdu mohli postavit po
bok západním národum; ale tehdy jsme si to ostre
uvedomovali .1. rychleji postupovali. Dnes mladí žijí
v roztomilém predpokladu, že životne nepotrebujeme
se nicemu ucit na pr. od takových Anglosasu; pri tom
kulturní poplatnost mladého pokolení módním smerum
západním jest casto ponižující.
Kdo žije srdcem s dnešní mladou generací, ví jasne, že její probíjení a vnitrní vyrovnávání je krute ztíženo mnohými ciniteli. Doba, která volá 1. mnoho príležitostí a tvárnéhO' materiálu nabízí mužum dozrálým
a vyhraneným, dráždí, mate a unavuje mladého neustáleného cloveka tisíci hlasy a prímo ho bombarduje
prekotnými dojmy 1. prevratnými efekty. Tento rytmus
se nezmení tak rychle politickou konsolidací.
Práve
proto je tu však treba vášnive se norit ve víry této
doby, ostre si svítit do chaosu a kritikou bojovné lásky
dlabat ve skalách cesty k zítrku.
Mladé pokolení se sv)'m duchovým fondem na dnešek nestací. Ukazuje se na krise v jiných zemích;. qle
nezapamínejte pri tech poukazech na sílu tradice a
ustáleného duchovníhO' ovzduší tech zemí. Uvažte, že
my jsme stredisko v necem se obnovující a v necem se
teprve tvorící. Že potrebujeme silných kladu a silných
jistot pro SVllj vývoj a dabudování svého sveta.
Duchovní ovzduší mhdé generace bylo urcováno takovými ciniteli: trochu volnomyšlenkárské
literatury,
více písemnictví komunistického, hrubá strava materialistická a pri tom mlžný opar povšechného krasorecnickéha vitalismu. Hodne literatury krecavité (expresionistické, pansexualistické a j.), hodne dekadentní
kocoviny 1. únavy (ApUillinaire, Cocteau, Tristan
Tzara, Lautréamont,
Delteil, Proust),
hodne všelijakého casovéha PO'dprumeru (Ehrenburga
j.). Z ceských autarLt kanonisováni S. K. N eumann a Fr. Šrámek. Naprostá lhostejnost k duchavým otázkám; premoudrelé sebevedomí v tamta ohledu. Naši mladí vi612

deli u nás duchovní hodnoty v bídném lakálním tVlru
a proto se nestydí za duševní vývoj takovéhO' Ratkina
ze »Stríbrného vetru «, u nehož žádná kniha nebo
idea, ale zato každý záchvev pokožky znamená životní
událost. Tak ~If,vyvíjí typ mladélw muže, jenž s útrpne
skrÝvaným úsmevem ,mgura odmí tá jakaukoli narážku
na neco duchovního. Pri tom ve slavnostních okamžicích abásní
neurcitých,
ahromne
výrazech
sem vtam
rád mruvíale na
základe vygjatých
...,aldovaobjevu, že jsme generací novéha Absolutm. Ve jménu
toho Absolutna se jde jaka s težkou artilerií na K.
Capka a jeho relativism;i to slava se atrepává do nekonecna a usvedcuje jen mladé z filosofického diletantství a vLtbec z životní úŽ<lsné nedLtslednosti';i nebot ne·
mllže být vetších relativistu nad ne, a K. Capek mMe
se svými »Božími mukami « a jinými kreacemi hodne
se nad nimi vypnout. K. Capek otázkami a smyslu života, o pomeru vedy k víre, hmoty k duchu jiste trpel;
mnozí z mlad)rch, kterí stále vypalují svou veler1ketu
Absolutna, musili by se teprve propracovat k vážnému
prvnímu zamyšlení nad takov)rmi problémy. Na nekteré hloubavejší, jak jsem pozoroval, pllsobila neprí.
znive filasofie L. Klímy; jest chankteristické,
že
tento negativismus se uchycuje silneji než jiné smery
a tak clovek uslyší o Absolutnu, které nemá co delat
s moralismem, které davaluje a prímo prý žádá nejdivocejší vybití a p.
Švejkovství, ale ne humor; egocentrism, ale ne personalism; takavých pahodnot
bychom nalezli mezi
mhd)rmi dost. Je tu silný proud cynický, nihilistický,
dadaistickÝí;! pri tom sklon k rozmazlenosti, narcislTl
a farizejství, které skrývá ješitné ambice za nezištné
a obetavé kulisy (zvlášte tO' byla »sociální nadosobnost « )I;! pri tom hodne ideologie, cerpané servilne z politických stran 1. jejich služebné hlásání s drzou ma·
skau radikalismu,
jehož ve skutecnosti není (leda
v morální anarchii); celkO've tupá indiferentnost, jevící se diletantismem filosofickým a ignorancí náboženskou; zmrtvelost ducha, umele zalhávaná všestranným vzrLtstem frazérství, které dnes shví tropické orgie. Duševní dandysm, jenž se' pojí k zmínené švejkovine. - Lze to vše velmi dO'bre vysvetlit a oduvodnit z prostredí, doby, vývojových etap; ale chybí tu
analysa, uvedomení a vLtle k prekonání. Receno obrazem SheldO'novým, je naš'e mladá generace sociálním
výsledkem, ne sociální silou.
Vedle VliVll sociálních a vnejšne dobových lze sledO'vOlt charaktewtvO'rné
cinitele mladého pokolení
v myšlenkovém ovzduší. Jest tO' popularisovaný positivism a názorný naturalism v širším smyslu; tyto
smernice urcov:aly 'vývO'j mladých. Poslední léta preJ
válkO'u, léta O'trávených úšklebkú Gellnerových, cá·
stecne též TomanO'vých a DykO'vých, pak vlastní bm"
tální príval válecný, 1. nejmocneji poválecný rozmacil
neukáznených energií, zápasLt, nejistot a demagogií to vše posilO'valo v mladých te:ndenci naturalistich'u
a pozemskou. Proc pLtsO'biltak mála Masaryk? Snad
jim stál príliš blízko, byl pro ne odbyt, ježto se stal
oficiální osobou; jest hktem, že šli pres neho s bolteravným klidem.
Urcitá schopnost vecnéhO' chápání, horlivá oddanor;t
životu, dar kombinacní a realisacní, vule k rychlému
prekonání starých forem, nenávist k nekterým posud
respektO'vaným lžím, pretvárkám a šablonám, jasnejší
smysl pro fysiologii a její razvíjení - tyto a jiné

tnosti zmcí své plus ve vývoji mladého pokolení.
onekudsouvisejí s charakterem pozemskosti, o nemž
se již zmínil; ale stojí za úvahu, jaké stíny a
liny zpllsobuje pri tom ten duch tíže.
Myšlenkov)'a životní' naturalism nemuže b{,ti tvurhybatelem mstupujícího pokolení, zvlášte v dobe
rozkmitané a zmatené, jako jest ta, jež nás obkloje. Životní názor, nebo spíše jen trpne uchovivan~'
dpoklad, že še jest jen mechanickÝm procesem, v:Oe
míneno hmotou. vše obsaženo v case a prostoru t ubíjející a tlení dnes "1ni príliš oprávnen, protože
, o\'é myšlení dere se dále. Nyní budme ponenáhlu
návat jakou umrtvující prítež a mlhu, danajskS'
r snad pro vecné casy jsme si odnesli z dlouhoktého
zduší rakouské bigatnasti a s tím SJuVlsícího negaismu a liberalistickéha indiferentislTl.u. Nemahu si
ocí, vidím to historicky. V 7. staletí katalictví
, entské a loylovské .znacilo težké preru5ení vývoje,
s ten estetický prínas baraku. Tím ceské ohnisko se
lenilo do r:tdy tech, u nichž místo mírného stríI í konservatismu a evO'lucionismu
se odehrávalO'
J.
dké a krecovité zmítání mezi reakcionárstvím
olucionárstvím. V nové dabe samozrejme
duch
olucionársk\' se rozrostl a zabouril si - to negaistické buricství u nás není korene husitského, jak
Ine tvrdí novopecení státatvorníci, ale práve je díem absolutismu církevníhO' a svetského;' po urcitém
sr'ení ducha buricského se pak šírí a rozkládá menita a casto jen nálada požívacná, prízemní, natur.1.ická. Priblížili jsme se k duchu jižní Evropy, k topovestnému jasu a rádu latinskému. _ áš prevrat
·"el skutecne v hodinu dvanáctou. Prožívaly-li ceské
ence v 19. století urcitou duchovnost aspon v sou. losti se sv~'m národním a slovanskSTm smyslem,
la-li generace let 90tých silne potencována rrÍetafy~' (ovšem jinak Masaryk, jinak Brezina) a probío-li se pokolení Capku težce všelijakou skepsí a
telektuální mystikou k svému pragmatismlj,
jest
vdu u generace nejmladší té duchovnosti nejmín.
lze to odbýt básnením, že spirituální síla mladých
jeví práve v poetistických symbolech a p. Uprímjší jsou ti, kdo otevrene hlásají :l prímo si litují nilistickýpodklad techto proudi'!.
J

lekolik urcitejších dat. Poetism, smer kanonisoS', odpravil 1 tu mátožnou
a nepravidelnou ideovost
nictví sociálního. Celý ten smer ovšem, jak je ztenenv osobe vudce, K. Teigeho, kolísá mezi fosforesjicí hnilobou. parížského novodekadentismu
a mezi
dnou úcelností konstruktivismu. Ano, úcelnost meem umení - ale to predpokládá urcitou víru, žií názor ,"1smer; pak nelze již koketovat s dada'ck~'miskreky pierrota na zríceninách Evropy! e když je tak težko se vzdát pohodlného materialu. Rozlišovat, že konstruktivism je životní obsah
poetismovzduším, jest jen umelá dialektika: jednou
tane v kruhu Teigove tríbení: bud' práce pro život,
O v každém ohledu, anebo kult životního úpadku.
rí dekadenti, k nimž se poetisté vracejí, nemilovali
kon truktivistickSTch budov; opevovali prece staré
y, »a plísen, vanoucí z jich šera«.
V kruhu Teigove jest urcitý pohyb; nezt"1stane-li
ezenjen na Paríž' a Moskvu, muže dospet k urcitým
um. V kruzích méne prLlbojných vládne opovržení
nihilismupoetickému, ale pri tom tu véyodí cirý po~
'vism a myšlenkový indiferentism, kter)' vývoji pre-

káží. Typickým predstavitelem tohoto indiferentismu
jest A. M. Píša. Básník živé, pableskující i temne vášnivé síly, kritik bystr~T, pilný a elegantne výmluvný _.
ale zde práve odhalující své myšlenkové prázdno. S pohrdáním prehlížeje jakékoli smery ideové. zdllraznuje
stále své kriterium nejasné a ZVUCicl">osudovosti«, pod
kterou lze si to všechno predstavit. A. lVI. Píša mohl se
stát skutecn~'m kritick)'rn vudcem mladého pokolení,
pokud nezabocilo k poetismu: al jeho nepomerné sebevedomí, zahranující mu prohlouhit se v duchovém sVcte, mu znemožnilo tuto úlohu.
Slibné byly v)-zvy J. Knapa k »Severu ,1, V)'chodu";
ale zíbtalo jen pri jméne casopisu, který z rozbehu
orientace evropské se scvrkl na orientaci ciste regionální a vyznává oddanost k ptlde; tato casto se nejeví
skandinavskou prohlouueností a produchovnelostí, ale
jakýmsi matným mythologismem zeme, pro nejž by se
nalezly obdoby práve u tech Francouzl\ které Knap
tak po:tírá.
Mladí katolíci, kterí sledují Unii Durychovu a Demlavu, neukazují zatím žádné tvorivé síly. Jsou to vzdelaní epigoni dvou imponujících osobností. Ale nejen
umelecky, nýbrž i silou víry a presvedcení ztlstávají tito
epigoni daleko za svými vudci. Tolik o skupine
»Tvaru«.
Mladá gener."1ce nemá úbežného bodu sv)'ch perspektiv. Úpadek myšlenkové snahy a jakékoli víry znamená
i úpadek víry v tvorbu. Umelecké tvorení jest anachronismem tam, kde se verí jen v hrubou hmotu. Proto pozorujete u nekter)'ch mladS-ch básníku, j.ak se za to prímo omlouvají, že jsou básníky. Cítí svou zbytecnost,
a to doceh dusledne, na základe materialistického usuzování: a hodnocení .
V dobe takového zmatku a siroby ducha jest treba
nové silné víry. A lze nalézt mohutné zdroje dnes po
svete, jen ponekud hledat. Jak silný jest moderní nábažensKo-filosofickl:· proud anglosaský. Naše mladá generace jest ovšem handicapována tím, že nemá tradicních náboženských predpokladtt. Má tradici mrtvého
dedictví církevního, tradici lhostejnosti a posmechu.
Zde se jeví nepríznive naše sauznení s Francií. Ale
tam až na živé a procištené obrozování katalicismu
jeví se celkový úpadek duchovní i životní. Dekadence,
pesimism, krátkodeché siláctví, pseudovitalism, úmva.
Nechci nijak vyvyšovat »anglickou orientaci« a p., jde
práve dnes o novou jednatu, ne orientacní škorpení.
Ale anglosaského pravého, cistého vzduchu je u nás
porád málo (bohužel více jeho ménecenných plodin).
Z angloamerického soucasného sveta mužeme prijmout
dar konstruktivní metafysiky 0"1pri tom živé, neutopické, reální sociálnosti. To obé tak bolestne schází naší
mladé literature a celému jejímu ovzduší myšlenkovému.
Fr. Gotz u nás nyní v pravý cas pocal bít proti depersonalisaci našeho života, myšlení a tvorby. N ázotový svet poetistu - to jsou fantastické záblesky, fysiologické záchvevy, atomisace individuality.
J u ostatních clenu mladé generace poklesla na minimum víra
v osobnost a její budování. Polipsistické záchvaty to
nespraví.,
/
Personalism silnÝ a mužný, verící a cinný, taho nám
treba. Clovek není jen klubko nervu a ledabyle slepené
provisorium orgánt"1, osvetlené problematickÝm vedomím, ale klíc mnoha tvurcích možností, pri tom jedi613
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necná jednotka. Unit-being (G. T. Ladd.), která dvojzvuk sveta duchovníhO' a hmatného má spojit v jeden
siln~' a nedíln~' tón. Výtku maralismu. lze klidne admítnoutl; snad jsme již dnes vyrostli z té pubertní fantasie,
kdy všecka vhodné pro mladou generaci musilO' být nespO'rne a vyzývave imorální. Nejde o to, že je to proti
m~~·álce. ale je tO' proti úcelnosti a proti tvorivému roz-

Otto RádI:

Kocour Felix mluví.
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a f o van Ý h a s,
Zavreme oci a mysli pred oním nebezpecím. Nic vš
na tom již nezmeníme: prede dvermi je filmové díl
které bude.. snímkem stereoskopickým, autochromati
vaJI.
ckým a fonetickÝm. Bude reprodukovati skutecnost pla
Více sloužit životu a to nikoli takovému, jaký je, ale sticky, v prírodních barvách a se všemi zvuky. Zavr
takovému. j;lk~· má b~·t. Pryc s necinným nazíráním,
me se aspon nyní ješte pred tímto strašlivým vynáleze
které se pohrdave dívá na tvorivou aktivitu a je prekterý bude evokovati nikoliv na plátne, nýbrž v prost
ru pred ním, od skutecných predmetu a tvoru neraz
svedceno o své objektivite, zatím co si rozkošnicky hoví
ve stagnaci a jest príveškem mechanických procesLt! znatelné jejich nehmotné odlitky, modelované ze svet
Nebát se víry ,'l. vyznání ve vzríbt a práce pro nej. Tam
a tónu, volne se pohybující ve všech trech rozmerech.
vede pravá kritika; jest nutno verit v tvorbu, aby k neCo však je nám platný náš útek, když i mluvící, zvucemu veella. Ovšem práve ten akt víry, ta jest pro mlakový film, spojení dvojrozmerného filmu optickéh
dé nejtežší. Verit presnou myšlenkO'u nebo vzletnou
s akustickou reprodukcí zvuku, je dílem dáblovým, kteintuicí nebo cinem. prací, která verí, že ceho se nech·
ré v sobe obsahuje všechnu hruzu. Životní skutecnost je
myslí, toho se dožije v aktivním smyslu - to jest
tu, ackoliv se jedná ješte o pouhé nábehy, mechanicky
úkol. Není treba stanovit zrovna abjekty, v co se má
opakovaná s takovou dokonalostí, že vedle vernosti a
verit; stací provést kritiku posavadního našeho myšlepravdivosti nezbylo už místa pro umení.
ní. Jak všeobecne jest dnes rozšíren tr,'1pn~' a pošetilý
Když americtí producers vycerpali v nekolika rychzlozvyk, vykládat vyšší kategorie nižš,ími! V tom ohlelých letech tak skoro už všechno, z ceho se dalo vytežit
du taková psychoanaJysa, behaviorism (kter)' však má
neco sensace, neco neslýchanosti, bombastu a povyku,
v .\merice svou dokonalou protiváhu) a jiné smery znakdyž už došlo mythické, staroveké, biblické, historick'
menite pomáhají .. le mtlže cloveku, který žije pro
legendární, fantastické, snové, soudobé i utopické, kdy
tvorbu, tento niciv~' ,'1všecko špinící sklan imponovat?
už se nedalo nalézti nic alesPo1l trochu neotrepaného
Bylo by na case, likvidavat tutO' myšlenkovou hlízu.
mezi eposy, dramaty ani romány, a nelákal už sentiSrtlstá-li 11 nekteré staré panny náboženský smysl s eromentální kýc ani na nápady stále chudší groteska,tickým, neznamená to, že celé myšlení náboženské je
ocitli se ve strašlivém nebezpecí, že chtejí-li ted prinést
korene sexuálníhO'; filosofuje-li silácky nekterý clovek
neco nebývalého a nového, budou nuceni zraditi své
telesne degeneravaný, ITn'Hev tom být nejaká ta kamdvacetileté tradice a zkusiti to jednou s umením.
pensace, ale to neznamená, že celá filosafie je kompenProtože však Buh preje tem, kterí jsou ducha nejsací slabocht"1. Napsal-li nejaký chudý otec básen na
prostšího, zachránil Ameriku pred tímto zlem. Dal vy
padesátiny tavárníkovy ve svém meste, neznamená to,
nalézti zvukový film. A tím byla pred umením na dlouh
že celé posavadní umení je buržoasní a služebné kapia dlouho opet Amerika zachránena.
talismu. Jak~, je to omezený a ubohý absolutism myVít e z n é »t a 1 k ing S«.
šlenÍ, vykládat duchovní hodnoty nízkými motivy, m
Vynález
zvukového
filmu zažehnal menší krisi filmozáklade obcasných abnormálních pripadtl! Ale ta práve
vé industrie tím, že ji uvrhl do krise desetkrát vetf
v rtlzn)'ch formách mezi mladými kvete v tvorMenší pohromou byla chronická chripka, ve které
be a ješte více v životním názoru. S takovau
chradla americká výroba po stránce umelecké: jsme
mentalitou souvisejí ríhné zjevy, jako jest v politickém
presvedceni, že ani trináctkrát horší veci, nežli jsme
živote naše agrární hegemanie. Verte tomu.
v
posledních letech vídali, nebyly by mohly ohrozitid
Více kriticismu, heterokritiky i autokritiky a rozšíbrou
náladu a spokojené trávení amerického standard
rení svetového rozhledu prinese tu jiste revisi a obrodu.
ního diváka, na nehož se prece bral jedine ohled, a n
Pak se zmení celá etika myšlení, která u našich mlabyly by zmenšily ani jeho schopnost pro získávání dodých je zatím velmi libovolná a pres své sebevedomí
laru a obcházení prohibice, ani jeho mechanickou záli
podléhá provinciálnímu avzduší, zdedenému po c. k.
pro
»movings«, pro filmy. Vetší pohromou je onen náh
ríši. - Necht pamatuje mladá generace. že jak dnes
a nepredvídaný prevrat, naprosté znehodnocení všeh
stojí, neDrožila z velké vetšiny hrLtzy války, jako pokoco tu bylo s obrovskými náklady za dlouhou dobu praclení predchazí. Tím více se musí mhdí snažit o dune instalováno, absolutní obrat i ve výrobní methode
chovní a životní prelom, aby naplnili spravedlnost.
i v obchodní organisaci filmové.
Jest jiste si prát, aby mladá generace pri nutné reAmerican, na rozdíl od Evropana, však nemá senti
visi neztratila svých jistých potencialit, které mohou
mentality pro minulost a velice snadno se rozhodujepr
jednou znacit její jedinecnost. Mladé pokolení nebude
to, zacíti znovu od pocátku. Netrvalo to ani nekolikm
nikdy tak strízli vé, jakO' je generace Perautkova ,'1Capsícu: hollywoodské pozemky se rozparcelovaly a dal
kova. Chiliasm, jenž žil v kamunisticKém katastrofdo prodeje, staré ateliéry, kanceláre a staré ensembly
ismu, v sociálním básnickém utopismu, v expresionzkasírovaly, nové financní skupiny nakupily nové kap'
ismu a cástecne i v dadaismu, bude žít; jde jen o to,
tály
a brzy již v nových, neprodyšne a nepruhlasne liza
aby žil ušlechtilejší fortnou.
vrených studiích ve strašném dusnu a vedru pod zel
Pri tam bude nutnO' transformovat
a sublimavat
navým žárem reflektoru se pohybovali mechanici
sklon mladých k extrémnosti, jak se jevih v egocentršpickách gumových podrážek, bežely beze zvuku nov
ismu, erotice a jinak. Pak to bude rozbeh, který neco
kamery,
fotografujíce pohyb a zakreslujíce na zvukovo
dakáže.
cesticku cellulosových pásem nové, tajuplné znacky,p
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nichžpromítací prístroje kinematografu se naucily
t a mluvit.
se tÝce umení, orientovali se páni velmi rychle:
se delati totéž, co dosud, pripojí se však k tomu
d effects«, ruzné lomozy, »some difJogue«, neco
rávek, anebo se bude tociti »all-talking«, to jest
ho recí. Ponevadž žijeme ve veku technické krásy,
cí, poskytne-li se diváku príležitost, aby se radoval
álezu fotografovaného hlasu, aby žasl nad novým
stvím lidského ducha, aby si zapomnel uvedomiti,
se mu tu podává mnoho zajímavého, jenom umení ne.
Umení podlehnouti
pokušení.
mení najednou pochodilo špatne, a to by mu bylo
Uoi v rukou vetších prátel, nežli jsou americtí výci.

umenítotiž ríkají lidé, kterým prirostlo k srdci, že
rojevujeve stilu. Každý stil je vymezen omezeností
tredku, které má tvurce k disposici; stil, to znameprekonávání urcité nesnáze. Každý materiál vzpírá
zpracovánív urcitém smeru. Umení tvurcovo prekoá tento odpor, avšak jen až k urcité hranici.
ámen dal se pritesáváním zvlniti, vzdouvat, zrasit
ocit, jak to vidíme na barokní fasáde, ale na konec
tu urcitá mez jeho kamennosti, pres níž nebylo
"nojíti dále. Tato konecná nepoddajnost predstavuje
aci,jíž materiál ukládá forme, a vymezuje stil umeé práci v kameni. Pokud toto omezení eksistovalo,
o umení. Jakmile však byl kámen nahražen sádroštukou, která nekladla více nižádnych prekážek,
alo umenÍ.
aké technika nemého filmu byla znacne obtížná a
10snadno najíti vhodné pohyby ploch na obrázcích,
ré by jednoznacne vyjadrovaly predepsaný dej. Tenzápas,nutnost uciniti nevyslovené myšlenky i zamyé ciny visuelními, transposice celé psychologie osob
eiovýchprechodu do urcitých optických hodnot, tenúkolpredstavoval u nemého filmu formu, v jejíchž
niCÍchse pohybovaly jeho výrazové možnosti, jeho
. Ncmyfilm byl umením, jakmile pracoval ve smyslu
oto technického požadavku.
luvícífilm je najednou vybaven z pouté té výrazové
ese.Tady je možno proste ríci všechno. Intrikán, ktemánecostrašlivého v úmyslu, zasmuší proste tvár do
manézlovestnosti a procedí mezi zuby zhoubyplny
h dílu pátého až sedmého: »Však vycká z"ásobník
o revolveru svojí kyžené chvíle, vy bezuzdný zmetIr Všechno, co bylo treba nám obtížne ukazovati a
ehrávati. stací nám proste ríci. Už dnes vidíme, jak
míchajínejruznejší techniky bez pochopení pro vyraou cistotu a spojují se v »Gesamtkunstwerk« docela
hyhné ceny.
I-Iidosud film bezcenny z aevaaesáíl procent, má
OVyfilm dík svým neome,zenym možnostem prí1est býti špatnym ve stu prípadech ze sta. A americtí
ucersi gros svetovycn konsumentu klaní se -dáblovI
ekotnouochotou.
Dne s m 1u v í vše c Ji n o.
aJ( se stalo, že zvukovy film prišel na svet ne jako
radné robe, nybrž vyzbrojen jsa "dukladnym aparáreklamníma pripraven na cestu po svete dukladnou
hodníorganisací distribucní. Minul sotva rok, a v saé Americebylo dohotoveno pres tri a pul tisÍCe fiInovoutechnikou. Nabylo hlasu proste všechno, co

bylo dosub zakleto mlcením: prírodní snímky, truchlohry, detektivky, Buster Keaton, detské i zvírecí snímky,
cestopisné obrázky, reklamní filmy i kreslené grotesky.
I Felix,den radostný dobrodruh a kocour bez bázne a
hany, dnes kvicí, vreští, mnouká, hlj~e).na saxofon, píská
si a mluví sonorní anglictinou ro;f;~I<1~{)
Newyorcana.
Samotná spolecnost Western Electric vyzbrojila už na
pul tretího tisíce kinematografu svými reproduktory za
dobu nekolika krátkých mesícu.
Evropské firmy se ovšem kvapne prizpusobují, takže
nemecká UF A ohlásila jíž pro první rok výrobu patnác~i
zvukových filmu. Dokonce i naši podnikatelé, kterí dávali dosud vždycky, jak ve volbe námetu, tak i v umeleckém zpracování najevo vzácný nedostatek vkusu,
mohutne rudimentární nekultivovanost a srdecnou príbuznost s vulgárností svých výrobku, spechají ve stejném tempu a chystají v tomto roce nejméne ctyri ceské
zvukové filmy. Doufejme, že ani mi1ionový náklad, ani
státní zápucka, poskytnutá pro jeden z techto podniku,
neodvrátí jeho umelecké vedení od cenných umeleckých
principu, kterých vyzískal ceský film na všelijakých
tech svých na plodné podnety bohatých »Nanynkách Kulichových« a »Devcatech z tabákové továrny".
Po prvních zprávách o vynálezu optického registrování zvuku a možnosti zpetné reprodukce od soustavy
znacek nakreslených na filmovém proužku k tónu vyslovily se o možnostech jeho využití pro zvukové filmy
všechny kinematografické veliciny se skepsí, která se
dala snadno pochopiti u nich u všech, kterí vynálezem
ztráceli nejen celá jmení, nýbrž i eksistenci. Široké publikum se chovalo k otázce s onou netecností, kterou zachovává ke vecem pochybným. Což ovšem nevylucovalo, aby se o rok pozdeji na celém svete široké massy
nevrhly se vší svou dychtivostí po podívané na tuto
atrakci, a aby s ochotným zápalem neplatily dvojnásobné vstupné za požitek poslechnouti si mechanickou hudbu, lišící se od puvodních dobrých orchestru velkých
kinematografu pouze tím, že je o sedm stupnu horší.
Prihodilo

se

neco?

Kmotrovství mluvícího filmu oostal v New- Yorku
práve Ber n a r d S h a w: Foxova spolecnost prinesla
aktovy Vystup, který sám sepsal, scénoval, zahrál a
prednesl. Byla to pikantní pomsta podnikatelu za všechny zlomyslnosti a jízlivosti, které kdy G. B. S. o filmu
vymyslil a poslal do sveta.
V Evrope zacalo se asi' pred puldruhym rokem nesmírne opatrne a skromne d e For e s t o vy m Ph o n 0f i I m e m, v nemž jsme slyšeli štekot psa, vrnení dítete,
krik mladých kachen, kokrhání kohouta. Program skládal se ze solovych výstupu a z aktualit, jako tomu bylo
kdysi u filmu nemého: poprvé objevila se naprostá synchronisace zvuku a gesta v císlech chansonu. v tanecních a operních výstupech. Dojemná vzpomínka na dobu pred triceti lety, kdy se o vánocích 1895 ve sklepe
Grand Café na bulváru des Capucines objevil první snímek L u m i é r u v, príjezd vlaku do nádraží: jenže de
Forestova lokomotiva vjíždela již s hrcením, supením a
sycením. Objevilo se však již neco úžasného, reprodukce
aktuality, návrat Lindberghuv do Ameriky.
Puldruhého roku po tomto skromném úvodu je otázka
zarízení veškerých kinematog-raft1 pro zvukové filmy
již pouze otázkou financní: nikdo z publika ani z majitelu nebude dnes váhati, hlasovat pro tyto jakožto dokonalejší. Vernost bežného obecenstva k pantomimi615

PNtornnosL
která mela blíže ke Courts-Mahlerové,
nežli ke Shawo
ckým filmum s tištenými titulky byla tedy pouze cností
z nouze.
jehož Pygmalionu
použila k sentimentální
transposi
fairbanksova
»Ž e I e zná
m a s k a", silne nedokrevn'
Zvukový film je naturalistictejší,
reprodukuje
život
verneji, dukladneji a úplneji. To vyhovuje prostému direalisace Trí mušketýru po tretí a do omrzení, židovsk
váku, který se Y'p'rvní rade interesuje o život a nemi- \ divadelní komedie "T r i krá t s vat b a" a posléze ne'
nudnejší a nejnezajímavejší
zdlouhavá historie »Ne k
luje jakoukoli sti\-tsRci. On se nedívá na umení v predvá- deném díle, naopák, pocituje umení jako nutné zlo, jako
run o van é krá lov n y". Tedy námety do jednoh
stare ošumelé a neutešené.
nepochopitelnou
svéhlavost
tvúrce, která mu kazí úplnost požitku. Proto také nejkrásnejší
fotogenické efekty
Nové techniky bylo využito jednak k naturalistickém
takové francouzské
"P a n n y O r I e á n s k é" zmizely
reprodukování
ruzných
lomozú, jednak k dialogum
za týden, dílo podivuhodné
prostoty o živote americkézpevním vložkám, jednak k synchronisovanému
hudeb
ho cloveka, "E c c e ho m o", zustano nepovšimnuto,
virnímu doprovodu.
Protože je to technika prozatím ješte
tuosne monothematickSr
ruský "Z I o dej I á s k y" prev první rade nákladná, musí jí podnikatelé
co nejvíc
šel za týden.
využíti. Protože ve všech mluvících filmech je treba co
Publikum dnes miluje zvukové filmy také proto, že
nejcasteji klepati na dvere, bušiti hulkou o podlahu, je
jsou primitivní, že nemají dosud techniky, a uplyne jiste
treba zástupu koní nebo alespon kocáru, aby podkovy
nekolik let, než vyroste
první umelec, který vytvorí
mohly dusati také v reproduktoru,
a také je nevyhnutelprvní dílo. Dnes predkládají
obecenstvu
trochu zmatení
ný spolecenský
vecírek s klavírem, pri nemž by hrdina vyjevení režiséri štedrou
rukou revuální
všehochut:
ka otevírala ústa, a to vždy ponekud jinak, nežli zpevacneukáznené
pele-mele vSrkriki'l, lomozú, dialogu, smíchu,
ka, jejíž hlas je reprodukován,
anebo musí tu býti v}'chansonu, orchestru, co nejvíce klepání, dusotu, zvonení
stup v nejakém divadélku, kde by se mohlo predvésti
a písní pri klavíru. Onen umelec si však bude vedom
navlas totéž. Nechápeme
sice, proc se to vlastne deje
toho, že umení je dobrovolná chudoba, že umení je otázponevadž jsme docela po dobrém ochotni Corinne Griffikou techniky, umení docíliti maksima výraznosti
minithové i Laure la Plante odpustit, že zpívat neumí, ale
mem prostredku;
otázka cudnosti.
podrobujeme
se železné nutnosti, protože v mluvících
Divák však chce chudobu. Nenávidí, aby se na neho
filmech podle dávných a tajných rádú každá heroina zpíšetrilo. Cím vetším aparátem
je nekterý efekt docílen,
vati musí. Krome toho patrí ke slušnému zvukovému filtím více tleská. Chce prijíti ke svSrm penezum, má rád
mu nezbytne i to, aby dav jásal nebo hrmel potleskem,
mamutí oha:vnosti. Proto chodí na Archu Noemovu.
aby na dvore štekal pes, kord aby svištel, byf to i znelo
"Archa Noemova«
rovná
se "Desateru
prikázání-"
dnes ješte jako rachocení, a aby na vetev prilétl ptácek
které se rovnalo »Posledním dnum Pompeji«. Cestou se
a zapípal. Tím je prozatím invence režiséru vycerpána.
nic nezmenilo.
V dusledku malé dokonalosti prijímacích zarízení, kteStr a n o u.
ré dovedou zachycovati
zvuk pouze horizontálne, musila
i
fotografie
po
stránce
technické
o deset let zpátky. Ne_Poéítil jste týž dojem? Odcházel jste i vy stejne vzru-cekejte
tedy
fotogenických
eiektú
ani objevu nových pošen? Cítil jste, že se tu deje neco stntšlivého,
co budí
hledu na veci: kamera sedí pekne opodál od prehrávazávrat, neco, co je dílem boŽím nebo pokušením dábloného výjevu, aby zachytila co nejvetší výsek nemennévSrm?
ho jevište, osoby precházejí,
sedají, vyskakují a jejich
Dvojrozmerné
stíny, které se v jedné rovine prolínají
kroky zaléhají v dálce. A mluví: obezretne a se vzornou
a zasouvají za sebe, lidských podob, z jejichž úst zazníartikulací, jako v dramatické
škole, a s neúprosne vecvají podivne drsné, duté, mediální hlasy, jimiž vyjadrují
nou
strucností,
nebot
není
mnoho
kdy, si sdelují nezají'své myšlenky
docela srozumitelné
myšlenkám
našim,
mave holá fakta. Ženské hlasy znejí mužsky a mužské
jimiž šeptají, vzlykají, smejí se a sténají, a jejichž pohyby
pivne. Pri tom, ackoliv je nám zvelicení obrazu samo'doprovází odkudsi z neviditelna,
z neznámého
rozmeru
zrejmostí,
púsobí prehnan~ zesílení hlasu komicky: tiché
tlumene sladká hudba, brzy tancící, hned bourlivá, která
vzdechy
drncí
reproduktorem
a tajené vzlyky se hlasne
lne k jejich cinum a dodává melodie jejich slovúm.
rozléhají
sá1em.
Tento zázrak mluvících transparentll
je tak prekvapuA prece budete veriti, máte-li
schopnost vycHovati
jící, že sám o sobe postací k tomu, aby nás strhl, upoutal
možnosti nové techniky i pres tyto nedokonalé príklady.
a: dal nám zapomenouti
na všechna estetická pravidla.
Jestliže po stránce umelecké
nebylo dosud vyzískáno
Snad to všechno není vúbec žádné umenÍ. Ale zrodilo
niceho,
ukázala
reprodukce
dokumentárních
snímku
se tu neco nesmírného.
'zvukových výjevy objevitelsky
nové a strhující. Že pres
Cel k e m s e v š a k nic
li e s t a I o.
dokument vede cesta i k umení, ukazuje podivuhodne
ryzí iilmové
dílo »B í I é stí n y v Již ní c h mo, Ale pres to se cestou, na níž se naucil mluvit, s filmem
r
í
c
h",
krásný
film prekvapive
bohatý a bez kazu.
v podstate nic nezmenilo. Prozatím nikoho ješte ani nei1apadlo, že by nylo treba hledati neco specificky svým
námetem i detaily príhodného
pro vyjádrení
technikou
éikustického filmu, urcitou phonogenickou
látku.
E
Pojem fonogenicnosti
se však prozatím ješte nezrodil,
a tak musili jsme se spokojiti nejrúznejšími
druhy pod'živan V odsed ál el?:
niku, které s vetším nebo menším neílspechem
obdarovaly filmy natbcené podle starých cliché lomozy, zpevy
a hudebními doprovody.
II.
Byl to nesmírne
zdlouhavý
román "L o d i k o m ed i a n t ú", od vkusu oproštený
Excelsior
balet »N o e»0 d k u d f i los o f i e vyj d e, jel h o s t e j n o"
m o v y are h y", historie
o »D á m e z d I ci ž by",
'napsal kdesi L. Klíma.' Snad nás na první pohled zar
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I

zdánlivá paradoxnost
této vety, avšak prihlédneme-li
blíže, vidíme, že je v ní ve strucné forme obsaženo naše
tvrzení, že ob j e k t pri filosofování je - v opaku k vede
- címsi vedlejším a že ,hlavní váha spocívá na s u bje k tu.

Zmenou v nazírání na objekt nemusí býti dotcena urcitá filosofie. Výmluvné doklady vidíme na pr. na socialismu, který zustává platnou filosofií i tenkráte, když jeho
filosofické predpoklady (dokonce již puvodne špatne postavené a použité) ztrácejí svého vedeckého
významu.
Obdobný prípad mužeme ostatne pozorovati na krestanstvÍ. Lidské »c h c i« stojí zde - a v celku vítezí proti
všem argumentum. 2 této stránky také mužeme pochopiti Jamesovo pojetí t v u r c í v u I e. 2 dosavadních
rádek snad alespon po jedné stránce dostatecne
vysvitla
neudržitelnost smešování
filosofie a vedy. Otvírají se
nové obzory a vynorují se nové myšlenky,
které razí
cestu dobovému pojetí filosofie.
Sumárne formuluje Dr. J. L. Pischer
tento názor
v "Uber die 2ukunft der europaischen
Kultur«, (1929),
kde se snaží naznaciti možnosti kulturního vývoje Evropy: »2 tohoto plyne, jako tretí požadavek
i r o z I i š ov á ní f i los o f i e a ved y: veda i nadále nebude znáti
hodnoty, které se stanou doménou filosofie. Nebo pregnantneji: filosofie jedná o našem vztahu ke skutecnosti,
veda pak o vzájemných vztazích jednotlivých
cástí skutecnosti. Veda zustává vedome neosobní zkratkou registrováním daných vztahu skutecností, tedy vlastne umelým výtvorem, jehož pravdivost
nesmíme
chápati ve
smyslu »reálné« (ontologické)
shody
se skutecností,
nýbrž jen - ve smyslu použitelnosti.«
Skutecnost
sama o sobe nám dána není - pokracuje
Pischera mechanismus dopustil se omylu, když lidskou fikci
vydával za podstatu skutecnosti
a když odmítal otázku po jejím smyslu a hodnote. - »2 nástroje ucinil (mechanismus) pocátek i cíl a skoncil paradoxním
postulátem nesmyslnosti tohoto pocátku a cíle, t. j. tvrzením,
že osobne nepodmínená
skutecnost
nemá smyslu. výsledkem predchozích úvah je tvrzení, ž e o spr a v e d Ine ní f i o 's o f i e v u c i ved e m u s Í m e p o k I ádat i z a pro k á z a n é.«
Dr. Fischer vystihl v nekolika rádcích. podstatu dnešních snah o nový myšlenkový
systém a nové snaženÍ.
Proti celku jeho myšlenky nedá se nic namítati;
budeme-Ii k ní míti své dodatky a poznámky, budou se týkati
jen jednotlivostí a podrobnejšího
propracování.
Knížka
se mi dostala teprve v poslední chvíli do ruky a bude
mi snad proto prominuto, kdybych
nekteré názory ne
zcela presne tlumocil. Ponevadž názory Dra Pischera se
v celku kryjí s názory mÝmi, pokládám za nutno zmeniti
ponekud strukturu tohoto clánku a založiti jej na Pischerových úvahách, které mají myšlenkový
nrimát.
K poznámce Pischerove
o hodnotách, které mají býti
doménou filosofie, je nutno pripojiti strucné vysvetlení.
Nesmíme v tomto míncnÍ videti snahu uciniti z filosofie
ved u o hodnotách, jak je na pr. mnohdy chápána od filosofu nemeckÝch.
Pilosofie je hodnocením
samým!
Ovšem ne jen hodnocením. Kdybychom ji vymezili takto
úzce, patrila by k ní vlastne jen logika, etika a estetika.
Metafysika, která tvorí její velmi podstatnou
cást, by
nám zmizela. Vidíme, že je nutno venovati této otázce
trochu pozornosti.
Clovek potrebuje ve svém živote smernice
více, ci
méne pevné, nebo i v bežném slova smyslu negativní:
Ar je to již smernice
vyjádrená
hrdým a zároven raJ

dostne smutným tvrzením Epikurovým,
že jen v tomto
svete lze dosíci štestí a blaženosti, nebo smernice náboženských lidí a visionárských
asketu, nebo konecne bezzájmový, cástecne stoický postoj dnešního cloveka. Clovek žije a pracuje, aby získal na živobytí, aby si opatril
hmotný blahobyt, aby zaopatril,q~ti,
aby splnil své obcanské povinnosti, aby zahnal nudu, aby odkázal jmení
církvi, aby mohl založiti útulek pro opuštené psy. A
všechny
tyto snahy (pramenící
jen v nejjednodušších
formách - pud sebezáchovy,
pud pohlavní, rodicovský
a spolcovací - z vlastní fysiologické podstaty), smerují k urcitému cíli, který potrebuje tím vetšího citovéh~),
nebo rozumového
zduvodnení,
cím je jedinec vyspelejšÍ.
A odpoved na toto prapuvodní
proc skýtá práve ona
cást filosofie, již nazýváme
v nejširším
slova smyslu
m e t a f y s k o u.
Lidský vol u n t a r i s m u s podává si zde ruku s lidským r a c i o n a I i s m e m. Predem položené výsledky
lidské vule a predem chtené závery jsou odúvodrlOVány
a podpírány více méne rozumovou soustavou, vyhotovenou ex post. Není nutno dlouho uvažovati, abychom pripustili, že i veda, veda nejvedectejšÍ
se stává mnohdy
metafysikou,
v tom smyslu, že její závery jsou umele
konstruovány
tak, aby hovely predem pojatým lidským
cílum. Jak jinak by bylo možno vysvetliti, že veda i ruzné filosofie mluví pro altruismus
a že na druhé strane
opet veda a ruzné filosofie mluví pro nejhorší egoismus?
Nechceme psáti psychologickou
studii o pohnutkách
a
drobných
i velkých
podvodech
lidského myšlení. Jen
tolik: clovek nechce jen uplatniti svoji vuli, ale chce ji
i zduvodniti
a ospravedlniti
sám pred sebou. V tomto
ohledu možno ríci, že lidé se již rodí, jako neprekonatelní dialektikové.
Jsme daleci toho, abychom nad tímto stavem dumali
a abychom rozvíjeli dalekosáhlé
skeptické
a pesimistické úvahy. Chceme pracovat s takovými lidmi, jací zde
jsou a tak, jak dovedeme. Jsme hysterictí, statecní, zbabelí, podlízavÍ i velkomyslní,
vznešení i nízcí - práve
proto, že jsme lidmi. A s tím prozatím musíme pocítati.
Odbocil jsem snad ponekud dále, než bylo nezbytne
nutno. Ostatne k nadhozenÝm úvahám se ješte vrátíme,
až budeme jednati o ruznosti filosofií.
2 predchozího
vyplývá oprávnené
postavení zduvodnující metafysiky
ve filosofii vedle hodnotících
prvku,
které vyzvedl Dr. Pischer. Ovšem metafysiky
v nejširším slova smyslu, tedy i takové, která se skutecne tnetafysickými, t. j. za hranicí lidského poznání ležícími otázkami, nemá prípadne vubec nic spolecného. Užívám zde
proste starého slova pro nový pojem, ponevadž nemám
vhodnejšího
názvu a termín »dialektika"
by byl príliš
úzký. Metafysikou
rozwníme zde proste každou myšlenkovou soustavu, která hoví našim práním a cílum a která, at již vedome ci nevedome, je jim podrízena. Tak kterákoli veta oznamovací muže se státi vetou metafysickou
podle úcele, k nemuž ji použijeme. Ostatne uvedomíme-ii
si, že ve svém chtení je clovek nejvetší dogmatik a absolutista, i když v teorii mluví o relativismu a subjektivis mu, uvidíme, že náš nový pojem metafysiky
neliší se
ani tak príliš od pojmu starého, který práve proto, že
jednal o »skutecnosti
nejskutecnejší«,
si osoboval zároven i právo neomylnosti,
nesnášelivosti
a dogmaticnosti.
Dr. Pischer vyslovil i druhou rozlišující zásadu, s níž
v celku možno souhlasiti, že totiž veda jedná o vztazích
jednotlivých
cástí skutecnosti,
kdežto filosofie o vztahu
c lov e k a ke skutecnosti.
I tato veta však potrebuje
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s našeho hlediska nekolik doplnení. S hlediska ryze formálního - na které však musíme býti velmi opatrni bychom podotkli, že veda nejedná o vztazích mezi cástmi skutecnosti,
ale o 1. zv. »n e o s o b n í m« vztahu
cloveka k temto vztahum. filosofie je pak vyjádrením
lidského, s u b j e k t i v. ní h o vztahu ke skutecnosti
(=
k cemukoli), ci lépe receno urcitým lidským p o s t o-

je m.
Zbývá shrnouti predchozí state k celkové definici filosofie, která odpovídá našemu výše vyloženému
názoru
a o níž jsme si predem vedomi, že bude spíše jen pracovní pomuckou, než dokonalým výmerem,
odpovídajícím všem požadavkum
logiky. Krome toho opetne zduraznujeme, že se definice týce jen urcitých filosofických
potreb, jak v predchozím byly nastíneny, urcité doby a
okolností. Polehcující
okolností je naše presvedcení,
že
snaha po nadlidské, absolutní definici cehokoli, je predem ztracena.
Se všemi temito výhradami
mužeme tedy f i los o f i i
definovati, j a k o myš len k o vou s o u s t a v u, k t erápokud
možno
souhrnne
a systematicky
vyjadruje
postoj
jedince
ke skutecnosti
a ves v Ý c h s pec i e I n í c h c á s tec h ten top os t o j j e dna k o ci u v o ci ií.u j e, j e dna k s t a n o v í
d li s led k y z t o h o to n á z o r u pro j e d n á n í p I ynoucí.
Z predchozího již snad bylo jasno, že pod pojmem p os t o j rozumíme vedome osobní a uvedomcle, ci nevedomky hodnotící vztah jedince ke skutecnosti.
Skutecností pak nerozumíme
pochopitelnc
skutecnost
smyslovou, ani podstatu skutecnosti,
nýbrž vše to, co jest stavern vcdomí. Podle naší definice rozpadla
by se tedy
filosofie ve dve cásti: v m e t a f y s i k u, jejímž znakem
je o d li vod ft o v.á n í a v e t i k u, která stanoví s m C 1'11 í c e 1)1'0 jednání.
Spolecným znakem, který jednotí obe
tyto discipliny ve spolecný pojem f i los o f i e je práve
sluvko p o s t o j, o jehož subjektivní
a zlidštující funkci
jsme se již zmínili.
Stanovením
(' prijetím této definice jsme ovšem obtíže
neprekonali, ale stanuli jsme teprve na prahu netušených
prekážek, které se vynorí, jakmile se pokusíme o skutecnou aplikaci tohoto názoru na život, nebo jakmile se
zamyslíme
nad pomcrem takto urcené filosofie k nejruzncjším otázkám, které zmítají naším životem.
Kostky jsou však vrženy. Jedno je jisté: rozcházíme
se definitivne
s koncepcí
positivistickou,
s koncepcí,
která po desetiletí ovládala myšlení
jednání témer celého kulturního lidstva a která se nespo:-nc muže vykázati hodnotným
výsledkem
své práce. Rozcházíme
se
s filosofií, která ve zmatcích, zpusobených
otresem názoru krestanského
byla snad jediným operným bodem
pro touhy a nadcje valné cásti lidstva a která je dosud
dosti silnou, aby alespoií. prechodne
mohla oživnouti
k nové cinnosti.
Budoucnost nového filosofického pojetí je temná a nejistá. Jedno je však jisté: zpet nepCUdeme! Ne proto, že
veríme v pokrok, ale proto, že neveríme v návrat.
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Jak se mení morál1{3.
Jeapodivuhodllé,
se zmenou
gamií
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jak
se menil
v prubehu polyveku
místa.zákon
Svatýmorálky
Augustin
byl rozhorlen
Abrahamovou,
ale nepokládal
za nemorální, když starí

Žídé sí vydržovali
nekolik .žen. Vskutku v dobe války muže
se státi polygamie cností, nebot z ní vyplývá vetší pocet delí.
Pred tím, než sociální porádek
odstranil
neustálé konflikty
kmene s kmenem, úmrtnost mužu prevyšovala
úmrtnost žen a
polygamie byla prirozeným
dusledkem
císelné prevahy slabšího pohlaví, kdežto monogamie je jednou z pokut míru mezi
kmeny.
Dovolte, abych uvedl nekolik príkladu o relativnosti morálky. Japonská žena se s klidem dívá na nahého delníka a prece
je tak cudná jako Priscilla Dean. Pokládalo
se za nemravné,
když arabská
žena ukázala
svou tvár, nebo Cínanka svou
nohu; jejich zakrývání
se považovalo
za dobrodiní pro národ.
Melanésané
pohrbívali za živa své nemocné a staré lidi, Indi·
áni je nechávali na pochodech za sebou a v Cíne se pokládala
za vhodný príležitostný
dar starým príbuzným solidní rakev.
Na Tichomorských
ostrovech se prodávalo lidské maso v krámech. jako se u nás prodává maso zvírecí a na Šalamounských
ostrovech
se vykrmovali
lidé pro velké slavnosti. Jak rekl
starý recký myslitel:
"Když vezmete zvyky, které se nckde
pokládají
za svaté, morální a mravné
a odectete od toho
zvyky, které se nekde pokládají za zlocinné a nemorální, ne·
zbude vám nic.
Zákon morálky se mení. Ptáme-li se, co jej mení, pricházíme
k názoru, že to byla predevším hospodárská
základna života.
V historii byly dve veliké zmeny tohoto druhu. Jednou z nich
byl prechod od lovectví k zemedelství
a druhý byl prechod
od zemedelství
k industríi. To jsou dve základní zmeny ve
vývoji lidstva, na nichž se odehrály ostatní pozmen ovací procesy. A v obou prípadech morální zákon, který sloužil ve starém zpusobu života, byl pomalu a chaoticky
zmenen za nového režimu, protože se shledalo, že nevyhovuje
novým pomerum. Všechny lidské ra<;y kdysi žily z výsledku lovu, z pronásledování,
zabíjení a pojídání zvírat, vždy podle kubické
kapacity
lovcova žaludku. Primitivní
clovek jedl jako dnešní
pes, nebol nevedel, kdy bude jist príšte. Každý hrích byl tehdy
cnostný a muže se stát nekdy opet cností, práve tak jako nenávist se stává ve válecné dobe vecí hodnou respektu. Dokud
Amerika potrebovala
intensivní práci na exploitaci svých prí·
rodních bohatství
a málo ochrany z vnejška, pohrdala vojáky
a protežovala
pilné a pricinlivé obchodníky.
Nyní se zdá, že
potrebuje
méne exploitace
a více ochrany.
Prostý milionár
již není tolik cten, zatím co generálové
stoupají stále více
v úcte. V morálce panuje práve tak jako v obchode zákon
nabídky a poptávky.
Nevíme presne, jak a kdy lidé prešli od lovu k zemedelství,
ale jisto je, že veliká zmena vytvorila
poptávku po nových
cnostech a mnoho starých cností se stalo hríchy v usedlém a
klidném
zemedelském
zpusobu života.
Pricinlivost
se stala
nutnejší a potrebnejší
než statecnost,
šetrnost
a pracovitost
vítanejší než násilnictví,
mír výhodnejší
než válka. fIlavne se
však zmenilo postavení ženy. která byla pri zemedelské práci
mnohem cennejší než na lovu, která si zasloužila stokrát to,
co spotrebovala
a jejíž každé díte znamenalo
brzo úcinnou
pomoc pri práci. Materství
se stalo svatým, neplodnost nej·
vetší pohanou a byly to velké a pocetné rodiny, které se zalíbily Bohu.
V tomto venkovském
milieu se zformoval náš zdedený morální zákoník. Na vesnici dospíval muž v casném veku, ve 20
letech rozumel úkolum života tak dobre, jako by jim rozumel
ve ctyricíti, a co potreboval,
byl pluh a ochotné ruce. Zeni!
se tu brzo. skorem tak brzo jak príroda vyžadovala
a když
pak predpisy
krestanství
vyžadovaly
prísnou monogamii a
nerozlucné
manželství,
zdálo se to být také rozumným zarí·
zením. Nebot žena dala sedlákovi mnoho detí a bylo správné,
že otec a matka meli zustat k sobe loyální až do doby, kdy

PHtomnOSL
tylo deli se poslavily na své vlastní nohy. Patnáct
set let
se udržoval v Evrope a evropských
koloniích tento zemedelský
morální systém cudnosti a brzkého
snatku, nerozlucitelného
manžclstvÍ a mnohonásobného
materství.
Pak náhle, jak by se to zdálo oku historie, objevily se továrny. Muži, ženy a deti zacli opouštet
domovy a rodiny,
autority a rodinné celky, aby pracovali jako individua v ponurých budovách, které byly postaveny
proto, aby chránily
nikoliv lidi, ale stroje. Mesta vzrustala
a lidé, místo aby seli
a sklízcli na polích, bojovali o život v tmavých a špinavých
mÍstnostcch s remeny a stroji, velikými noži a pilami, tisíci
koly a lisy, železnými rameny a zuby. Vynálezy
se rodily
jako proletári, kterí pracovali v továrnách
a každý rok nová
vy,lIoženost mechanismu
cinila život nesnadnejším
a nepochopitclnejším. Duševní dospelost pricházela pozdeji než kdysi
na vcnkove a dnes v moderníÍn meste je 20letý muž stále ješte
hochcm tvárí v tvár menivému a zauzlenému
svetu; trvá mu
další desítiletí, než se zbaví svých nerozumných
mladických
názoru a snad ke ctyricítce
se blíží k vyrovnanosti
povahy.
Dospívání se prodloužilo a rozsáhlá
míra vzdelání
se stala
nutnou, aby uzpusobila mozek požadavkum
nového života.
Zmena od zemedelství k industrii se brzo dotkla také morálního zákonu lidstva. I-íospodárská
dospelost pricházela
skorcm tak pozde jako dospclost duševní a jen v delnických vrstvách byl mladý muž vc veku 21 let schopen, aby se oženil
a aby svou ženu podporoval. Nad temito vrstvami vek sobestacnosti se však zvýšil a muž, pretížený prací více než jindy
prcd tím, videl ženu zbavnll jejích drívejších
funkcí. V domove, zbaveném významu a práce, stala. se žena krásným parasitcrn, hezkým kouskem dekorace
a nicím více. Když se
stJla matkou, zvýšily se nesnáze;
materství
se stalo nákladnou vecí lékaru, ošetrovatelek
sanatorií
a nástroju;
moderní
žcna ncmuže rodit ženy tak proste a snadno jako její babicka.
Když zrodila mnoho detí, tím hure; každé z nich se stávalo
spíšc príteží než príspevkem.
Deti musily být vychovávány,
zvyšovaly nákladnost každého kroku a v dobe, kdy dosáhly
dospelosti a zacly vydelá vat, odešly z domova a utekly pred
autoritou rodicu k volnosti neodpovedného
individuálního
života.
Zatím co mesto brzdilo manželství, podporovalo
v nebývalé
mírc schopnost a možnost sexuálne se projevit. Pohlavní dospívání pricházelo tak brzo jako dríve" hospodárské
dospívání
pozdeji. Zdrželivost
a cudnost, která byla pochopitelna
ve
vcku, kdy každý mel možnost brzo se oženit a vdát, se stala
obtížnou a neprirozenou
vecí v industrialisacní
civi1isaci, odkládající manželství do veku tricíti a více let. Lidská prirozenost sc musila zacít bourit a cudnost, která byla kdysi cností,
sc stala špatným vtipem. Slova morálnost
a nemorálnost
se
stala hríckou vichru nového spolecenského
systému, odpoutala
sc od starých, bezpecných
prístavu
a nenašla nové, v nichž
hv mohla zakotvit. Nikdo neví, jak je znovu definovat.
Mor
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Stojíme mezi dvema svety, z nichž jeden je mrtev a druhý
sc teprve rodí; je osudem naší generace,
aby se zmítala
I' chaosu. Jsme si vedomi toho, že morálka odríkání a strachu
ztratila svou vládu nad lidmi a musíme hledat prirozený
morální zákoník, spOCívající spíše na inteligenci
než na strachu.
proti své vuli, být filosofy a vybudovat
Jme nuceni, byt
pro sebe systém života a myšlení, který by odpovídal zkušenostem a požadavkum naší doby. Kde však máme najít takOI'i' zákoník, který
by souhlasil se zmenenými
podmínkami
našeho ;iivota a který by nás povznášel
jako staré zákoníky
povznášely lidi k jemnosti, vznešenosti,
cti, rytírství a lásce?

i

Jak najdemc novou definici pro Boha? A jak vytvoríme
novou
morální basi pro naši spolecnost?
Poslyšme,
co rekli velcí filosofové o morálce.
Mravnost, ríká Callicles v Platonove
Gorgias, je vynálezem
slabého, aby spoutal silného; je to cesta, jakou Ize.spoutat
nadcloveka
do hranic a schopností
pn\merné
prostrednosti;
moudrý muž bude povýšene nestranný
mezi cností a hríchem;
bude mít velká a vznešená prání a bude pokládat za nejvetší
cnost vyvinout
veškeré
své úsilí, aby je uskutecnil.
Trasymachus v Plato nove Republice
prohlašuje,
že "moc je síla
a spravedlnost
slouží jen silnému«. Dodává ovšem opatrne, žc
mluví jen o ncspravedlnosti
ve velkém merítku a pochybuje,
vyplatí-li se být nespravedlivým,
když clovek nemá schopností,
aby ncspravedlnost
provedl ve velkém slohu.
Jc poucné konstatovat,
jak starý je vlastne nietzscheanismus. Sofisté representovali
opojení svobodou,
která nastala
v Recku, když toto odhodilo polyteismus
a tradici. Tím vetší
jsou zásluhy Sokratovy
ve vývoji morálky. Sokrates
poznal,
že nejvetším
problémem
filosofie je najít prirozenou
etiku a
vybudovat
morální systém, nezávislý
na generacích.
Jestliže
tedy na príklad dobro znamenalo inteligenci a cnost, moudrost,
jestliže lidé mohli být nauceni videt své zájmy v úplné perspektive, vyprostit
své touhy z chaosu a spojit je v úcelnou
a tvurcí harmonii, 'pak by se dosáhlo morálky, která by znamenala vzdclanému
cloveku tolik, jako morálka nevzdelaného
cloveka, opírající se jen o nadprirozenost
a o strach pred policistovým
pendrckem.
Snad hrích je jen nevedomostí
a neschopností
dosáhnout úplného videní a plné perspektivy?
V této doktrine
byl skryt jemný individualismus.
Predpokládala, že cest a skutecná
lJšlechtilost muže být vytvorena
poucením lidí a nevšimla si otázky, zda inteligence
neudelá
z nicemy ješte vetšího nicemu. Staré di1emma zustalo:
bud
vtestnat
inteligenci
do rámce spolecnosti
nebo najít pro morálku základnu,
nezávislou
na inteligenci
a rozumu.
Plato
chtel rešit otázku prvním smerem. Inteligence není podle neho
pouhou intelektuální
vecí, nýbrž je to estetická harmonie prvku
lidského
charakteru.
Nejvyšší
cností není výtecnost
ducha
nebo nemorální síla, nýbrž harmonie cástí s celkem, at v individuu nebo ve státe. filosofie však nesledovala
tuto základnu
a krestanství
pak našlo svet, pripravený
k prijetí morálního
zákoníku, operujícího
altruismem,
nadejemi
a str'lchy
z posmrtného života. Starý problém prirozeného
etického systému
zustal nerozrešen.
Pri
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Zde jako na mnohých jiných oborech uvedl nás na stopu
francis Bacon. Pozoruhodná
veta v The Advancement
of Learning obsahuje
nácrt celé teorie
prirozené
etiky.
"Všechny
veci« ríká, "jsou vybaveny
touhou k dvema druhilm dobra;
jedním z nich je touha individualistického
instinktu, druhá je
touha sociálního
instinktu;
a ta poslednejší
je mnohem cennejší a mocnejší než prvá, nebot smeruje k zachování obsáhlejší a rozmernejší
formy. Morálnost,
práve tak jako nemorálnost, má svou základnu
v lidské povaze;
jsou v ní jak
sobecké, tak spolecenské
impulsy a instinkty jak pro zachování individua, tak pro zachování
skupiny a rac;y; a tyto sociální instinkty, ríká Bacon, jsou silnejší než instinkty smerující k zachování individua«.
Darwinova
teorie vnesla zmatek do Ba,conových myšlenek.
tluxley byl zdešen tím, kam povede evolucní teorie; souhlasil
s Tennysonem,
že príroda je rozhodne neprátelská
ke všem
etickým
principilm.
které kdy zlepšily
lidský živo!. Podle
všech zdání evoluce znamenala bezohledné
vymýtení
slabšího
silným, kdežto morálka
znamenala
pomoc silného slabému.
Evoluce znamenala boj o život vedený jakýmikoliv
prostred-
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ky, morálka omezení zápasu v hranice lidskosti a cti. "Etický
pokrok
spolecnosti«
dovozuje
liuxley,
»nezáleží
na napodobení kosmického
procesu, nýbrž na boji proti nemu«.
Toto stanovisko
je skorem katastrofální,
nebot príeí-li se
morálka prírode, je to morálka, která je již predem ods6uzena.
liuxley sám to jasn~ '60strehl:
»Bylo by bláhové se domnívat,
že nekolik století stací potlacit ciste etickými prostredky
prírodní síly, které v nás jsou a které vypestovaly
miliony let"
Byl to sluomný
Darwin, který ukázal cestu. filosofové
si
toho nevšimli, že ve ctvrté kapitole Puvodu cloveka veliký
nicitel položil základny
morálního
zákoníku, spocívajícího
na
prírode a na zemi. Aristoteles
a Bacon meli pravdu;
clovek
byl od prírody spolecenským
tvorem, protože spolecnosti
existovaly dlouho pred clovekem a lidstvo zdedilo sociální zvyky
a melo v krvi schopnost k tvorení spolecnosti
zároven s individualistickými
impulsy závodit a zabíjet. Dokonce v nízkých
stadiích animálního života vyvinula se sociální organisace,
na
príklad u vcel a mravencu,
k dokonalosti
vyšší než jaká kdy
existovala
v lidské spolecnosti. V souhlasu s tím, jak se spolecnosti vyvíjely, omezovalo se souperství
uvnitr jich nutností
zachovat
vnejší solidaritu
tvái'í v tvár souperství,
které pricházelo zvencí; prirozený
výber týkal se méne a méne individua, více a více skupin. Evoluce prestala být fysickou, stávala se sociální; prežití silnejšího se uskutecnovalo
nikoliv individuální silou, nýbrž soudržností
a schopností skupin. Organisace udelala zbytecným
nošení ochranných
zbraní, které
musely mít tvarové spoléhající jen na svou vlastní sílu a obratnost. vývoj vnejšího nebezpecí a souperství
spojil cleny skupiny sympatií, vzájemnou pomocí a spolecenskostí.
Tyto cnoje zajímavou skutecsti byly nezbytné pro prežití skupiny
ností, že souperství
a boj mezi skupinami byly prícinou kooperace a míru uvnitr skupin. Byla to válka, nebo možnost války,
která stvorila morálku.
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Je zrejmé, že prirozenou a nevyhnutelnou
definitivní soucástí
morálky je kooperace
Cá.stí s celkem. V mládí se snažíme definovat morálku pojmy bourícího se individua a ríkáme s Ibsenem, že ten je nejsilnejší, kdo stojí sám. Pozdeji objevíme, že
spolecnost,
kterou jsme opovrhovali
a proti které jsme staveli skvelé individuum, nesestává
než s individuí, z nichž každé je tak vzácné jako naše vlastní nevyrovnatelné
individuum.
Po dlouhém váhání pripustíme,
že morálka nemuže být nikdy
definována
v pojmech individua
a že musíme jako konecné
merítko, vzíti dobro celku, podle nehož soudíme na chování
se urcité cásti.
Prišli jsme tedy k úctyhodnému
úsudku, že podmínkou morálky je dobro celku. To však neznamená,
že naše sociální
instinkty jsou skutecne silnejší než instinkty sobecké. Mohou
být silnejší v rodine, kde sebeobetování
je prirozené, ale mimo
tento malý okrsek vítezí individualistické
impulsy a heroismus
je heroický jen proto, že je tak vzácný. Nejsme nejvíce spolecenský druh bytostí, stojíme uprostred
mezi individualismem
džungle a socialismem
mravencú. Mužeme však pozorovat,
že
naše sociální instinkty, které, jak se zdá, vznikly pozdeji než
ty, smerující k souteži a k výboji, jsou stále více zesilovány,
vzrustající
cenou 'kooperace.
Konecne meli bychom si uvedomit, že kooperace,
v níž spocívá morálka, vzniká spíše z nezbytnosti
hospodárského
života
než z duševního vzri'lstu. Mravnost
vzrustá tak, jak se zvetšují a rostou hospodárské
a sociální jednotky.
Celek, s nímž
jeho cást musí harmonovat,
aby se zachránila,
stává se vetší
tím, jak se svet skládá v stále vetší jednotky pomocí železníc,
telegrafie, lodí a jiných svazku. Obchod a spolecné zájmy spojují národy ve velké mezinárodní
celky a vy tvor ují základnu
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pro mezinárodní
morálku, které nestací pouhý patriotismus.
Svedomí
následuje
za policistou;
nemáme mezinárodní morálky, protože nemáme mezinárodního
porádku. Ale meziná·
rodní porádek zrejme prichází a jakmile bude konecne orga·
nisován, bude dovoleno býti loyálním k lidstvu a zameriti k ši·
roké perspektive
'celku.

VED
Prof.
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MU Dr. J. Eelehrádek:

Budeme se omlazovat~
"Dm/, let našich jest let sedmdesáte,
jest-li !?do pri síle, osmdesát let«.
Kniha Ža!rnu, 4, <)O,
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nejvetších záhad biologick)'ch je otázka, proc se život nemuže udržovat plynule a proc je nutno, aby
plamen, se kterým je život srovnáván sam)'mi vedci,
preskakova.l s jedince na jedince, nejsa schopen horet
vecne na témže základu, v témže organismu. ]ini'mi
slovy, proc všechno živé vzniká z mal)'ch zacátku, .nej:
casteji drobnohledn\-ch, proc roste v sUe mladostl az
do doLy zrání, a proc vše živé nakonec umírá, ciníc mí~
sto potomstvu. Všechno prírodní dení se konec koncu
rozvíjí v case, ale li dení životníhO' je tento caso\')'
príznak 11k nápadn~", že se stává ústredním problémem
biologick)'ch ved.
Lloveku se dosud nepodarilo vypátrati vla tní prícinu tohoto zjevu, jenž je prapllvodním korenem stárnutí. lako u všech základních problémll, které unikají
vedecl~ému rozrešení, není ovšem ani zde nouze a domnenky. Stárnutí pricítají jedni samovOolné otrave organismu jeho vlastními chemick~'mi zplodinami, jiní
vvcerpá:1í ja.kéhosi neznámého "živOotního fermentll .
j(ní opet zmenám ve fysikálních vlastnostech samé živé
hmotv. Žádná z techto domnenek však není konecn)-m
rozre"šením otázky, trebaže jim nelze upríti pro vedeck)" pokrok význam nesporný.
Máme-Ii na mysli pouze stárnutí u cloveka, zjednodušuje se otázka aspon z cásti proto, že veškeré
ústroje lidského tela nestárnou stejne rychle a zároven,
tak~ lze hledati v tele ústroj takO'vý,.jenž s~ý~ stá;nutím L1lfcujestárnutí jedincovo. MeZI takovyml organy fOm)'šlí se l1Clidva: je to predevším mozek a za
druhé pohlavní žlázy.
Oba tyto ústroje mají jisté rysy podobné, zejména
pokud jde a jejich v)'voj. Oba se vyvíjejí v tele p?merne dlouhou dobu, než dOosáhnou konecného rozvoJe,
a oba také pomerne pomalu stárnou. Oha mají dále
mocnÝ vliv na veškeré ostatní soucásti tela. Ale vedle
techt~ podobností jeví oba orgány ~adu dulež.it}lchro~~
díll't - již n>1.príklad v tom, že Jeden z llIch SIOUZl
puuze záimLlm druhu, to jest rozmnožování, kdežto
druh\' rídí skO'ro v)'hradne ty životní deje, jež jsou
spjaty se zachováním jedi,nce.
. o v' v'v'
,
lVlozek se pokládá ode da:vna za neJduleZ1teJsl organ
lidského tela. T kdvž bychom nehledeli na to, že všechny cásti tela jsou ~u podrobeny, je tento ústroj'síd!em
úkonLl duševních, jimiž se' práve liší nápadne clovek od
zví rete a jež ciní vlastne cloveka clovekem. Ale tyto
názory byly - 3spon na cas - otreseny ve druhé polovici minulého století naukou
nemeckého biolog"
Weismanna, kter~' hlásal. že nejdttležitejší soucástí lid-

, o tela je zárodecná hmota, obsažená ve žlázách
lavních, která je vlastní nositelkou života, zarucujeho kontinuitu. Tela jedinctl nejsou než prostred, které mají pecovat o bezpecnost, prenášení a po
ípade () zdokonalení zárcdecné hmotY: Tato tela,
rte!ná, uvolnují ze sebe aktem plozéní cástici zárooné protoplasmy, jež si vytvorí pro svou hezpecnost
další prenos nové smrtelné telo, jsouc sama nertelná.
Je prirazeno, že tyto názory vzbudily cilou vý'menu
yšleneka že podnítíly nejednu pokusnou práci. Dnes
nich ovšem zbylo pomerne mnohem méne, tak jako
mnohé jiné skvelé hypothesy vedecké. Ale od dob
eismannov)ch lze pozorovat, že zárodecná hmota a
lavní žlázy jsou casto pokládány Z'l ústroje, diktuí ostatnímu telu radu cJttležitých vlastností.
A práve
otázcestárnulí a omlazení se uplatnila tato stará mynka Weismannova, mezitím znacne metamorfosoná"zmcnou merou.
Dnes lze tedy rozdeliti biology zhruba na dve skupiy: jedni se domnívají, že stárnutí cloveka je dáno
árnutím jeho mozku, druzí praví, že stárnutí cloveka
pusobeno stárnutím jeho pohlavních žliz. Je zajívo, jak se práve v tét0 otázce vedecké projevuje retivita lidského poznání a nesvoboda lidského ducha,
out,méhorasovou telesnDstí. Vedci arijských národu
u pro mozek, kdežtO' vedci ptlvodu semitského velI vetšinou verí v pohlavní žlázy. Tyto rasové rozdíve vedeckém nazírání samy ukazují, jak daleko jsme
"te konecného roZlizlení problému stárí, ale presto se
platnujíjiž dnes v otázce mnohem závažnejší, protože
pro zájmy cloveka bezprostrednejší,
totiž v otázce
omlazení.
Každá doba mela své vedecké optimisty a skeptiky
'vedeckýp krok je konec koncu pohánen dobrDu souhrouvíry a skepse v mohoucnost vedy. V otázce omlazení jsou dnes takovými optimisty Steinach a \1oroDav, oba ::lpoštolové víry v pohbvní
žlázy. Verejnost
zatím jeví sklon sdíleti jejich optimismus. Ale at už
jsmepro mozek nebo prO' zárodecnou prDtoplasmn a aJ:
se díváme na teoretické podklady techto dvou protiht'tdn~'chclomnenek jakkoli, je jistO', že chl::ldn~Trozum, nespoutaný slepou touhou po vecném mládí, není
nad~enSteinachem ani Voronovem.
Prední biologové prones'li odmítavé kritiky operacních methnd jak Voronovových, tak Steinachov}'ch.
Z kritik tech se dostalO' do laické verejnosti jen zcela
málo,ac si nelze stežDvati, že by denní tisk byl nevšímavýk moderním pokUStlm omlrtzovacím. Je prirozeno, že prttmerný ctenár uvítá s vctší radostí zprávu
a možnosti omlazení, než zprávu o kritickém oClmítnutí této možnosti. Ale není jiste na ŠkDdu, pomáhá-li
ti k rozptylovat plané iluse, trebaže se sám mimodek
tal jejich širitelem.
Nejzávažnejší námitkou je skutecnost, že pl-ítomnost
rozvinutých žláz pohlavních není nezbytn~'m znakem
mládí.Vždyt práve v dobe, kdy tyto žlázy jsou jen nepatrne vyvinuty, to jest v detství, je clovek organismemskutecne mlad)'lll. Dále je známo, že clovek
!Ieumírá,když cinnost jeho pohlavních žláz je z jakékoli príciny utlumena (léta prechodu u ženy, znicení
techtožláz ruznými chorobami), nebo dokonce když se
žlázyty odstraní umele kastrací. Tu bylO' zrejme prestreleno,ponevadž se zapomnelo, že práve clovek je založenjinak než krysy, na nichž byly puvodní pokusy

provedeny, a u nichž nastane prekDtné stárnutí a brzká
smrt, jakmile vyhasne pDhlavní cinnost.
Nelze zapírati, že Dperace Steinachova i Voronovova
mají za následek jisté zlepšení celkového stavu, aspDn
v cetných prípadech. Jest popsáno zlepšení barvy kMe
a cástecný návrat Její ISvežesti'm1íetší chut k jídttu,
menší únavnost svalová i nervová, ale zejména znacné
zlepšení po stránce pohlavnÍ. Tento posléze jmenovaný
úcinek lze však vysvetliti u operace Steinachovy pndráždením míst, kde byla operace provedena, u operace
VDronovDvy pak úcinkem cizí žlázy, všité do stárnoucího Drganismu. Tento úcinek trvá Dvšem nejakDu dobu
po operaci, dokud se cizí žláza nevstrebá a nezmizí.
Ostatní úcinky mimo oblast sexuální lze vysvetliti jednak neprímým vlivem povznesené sexuality na ost::ttní
organismus, jednak sugescí, která u operací tohoto druhu je znacná. Zejména však nebylo vubec dokázáno, že
by nekterá z techto operací skutecne prodlužovala život. To není ostatne dokázáno ani u Dperovaných krys.
J.:=tkzr.ejmo, není výsledek Dmlazovacích operací vubec pravým omlazením. V nejpríznivejším prípade lze
mluviti leda o cáste<:ném omllazení v pohlavní oblasti,
avšak nikoliv o omlazení ostatního tela, zejména soustavy nervové. Pokud p1.k jde o možnost prodloužiti
operací život, byra pronesena námitka, zda se snad
práve tímtO' umeJlým vzplanutím sexuality nespotrebuje
rychle ješte pDslední trocha sil životních, které zb)?vají
stárnDucÍmu organismu.
Je zajímavo zjistit ze statistik, jaký druh lidí se podrobuje omlazovacím operacím. Ze Schmidtovy knihy,
nedávno vydané v Nemecku, je zrejmo, že z .35 operovaných oSDb bylo nejvíce, to jest 13, ve veku mezi 40 a
50 lety, pouze dve osoby byly starší než 70 let, ale
ctyri byly dokonce mladší než 37 let. Z toho je patrno,
že temto osobám jde vetšinou o sexuální úcinek operace
a nikoliv o celkové omlazení. Mezi Dperovan~'llli jsou
i osoby, které prodelaly úctyhodná martyria na záchranu své mladosti. V knize Schmidtove je popsán také
prípad dámy, která si dala chirurgicky omladiti oblicej
s takov~'m výsledkem, že nemohla vycházet mezi lidi,
která VŠ1.k presto vytrpela ješte operaci podle VoronDva, a když všitý vajecník ovcí selhal, odhodlala se
nakonec v 48 letech k nové operaci, pri níž jí byl transplantován vajecník lidsk)T.
Zamyslíme-Ii se nad smutnou skutecno<;tí, že se jen
nepatrn~' zlomek procenta civilisoVanébD lidstva docká
smrti prirozené, a že obrovská vetšina lidí hyne predcasne sociálními chorobami, uznáme, že úkoly soudobéhO' lékarství JSDu dtlležitejší, než je starost o' pohlavní omlazení celkem nepatrného poctu jedincu. Nelze
tvrdit, že hy toto nebylo vt"lhec úkolem mediciny, ale
jest uznati, že úkol ten je zcela malicherného význ'lmu
vedle nerozrešeného problému tuherkulosy, rakoviny a
jin~'ch prohlémLl sociálního lékarství.
Touha po omlazení je prirozenou touhou cloveka, a1le
ozývala se zvlášt dutklive tam a tenkrát, kde a kdy nastával úpadek životní síly lidstva. Zájem o omlazení
podle Voronnva :l Steinacha. je pravdepodobne pusoben
také poclobnou disharmonií životních sil lidstva v pohnuté dobe. Donfejme. že zájem utuchne s rostouCÍ' životnDstí lidské spolecnosti.
Omlazovati se tedy nebudeme. Spíše se vynasnaž'tme
udržet co nejdéle svežest svou i svežest rasy prostredky
prirozen)'mi.
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Dr. Jaroslav Hulka (New York):

Oprávcové Stvoritele.
IV.
Mnoho kosmetického úsilí je venováno v Americe
odstranování vrásku, nebot je to velmi výnosné. Vráska na ženském obliceji je první navštívenkou stárnutí,
a mnohá žena venuje ráda celé jmení na její odstranení. Pravidelné návštevy v nekterém z nescetných kosmetických závodu, spojené s masážemi naparováním,
polepováním bahnem a vtíráním do kúže všeho možného, nepomáhají. Oko padne jednou na reklamu chirurga, který slibuje »face lifting« cili zdvižení obliceje.
Vadnoucí kráska ráda se podrobuje nebezpecné operaci s nejistým výsledkem, který závisí na tom, má-li
kuže ješte dosti výživy, aby se nahromadil pod vráskami tuk, nedostaví-li se sekundární infekce a má-li chirurg dosti zkušeností a hlavne štestí., Vetšina techto
operací koncí však pohromami, neúspechem, již proto,
že se tento obor stal doménou chirurgick:)lch dobrodruhit Pres to stala se tato procedura tak známou ,a oblíbenou, že i na okraji této polooprávnené chirurgie
najdeme príživníky. K a t hry n .1 url' ,a y z Chicaga
slibuje zdvižení obliceje poštou, vezmete-li si její kurs
v oblicejových cviceních. Její reklama slibuje premeniti
kyselý výraz stárnoucí panny v toužebný úsmev osmnáctiletého devcete, a to vše po denním petiminutovém
cvicení. Ono to sice nekdy jde i bez petiminutových cvicení, ale pochybuji, že se najde v Americe muž, který
nerozezná starou pannu od mladé i po poštovním kursu v ostnnáctiletých úsmevech.
Dr. C hal' I e s z B r o o k I y n a reší problém ješte
jednodušeji. Vynalezl totiž jak kuži vyživovat a ohlašuje to originálním heslem: '»Vykrmte
si vrás k y«. Vykrmuje prý je již trem generacím žen a dociluje toho - vtíráním krému do kuže. Vstrebávání látek, vtíraných do kllže, deje se však po hríchu krevní
cestou a tuky a sádla obsažená' v Charlesove výkrmnem
prostredku neusazují se pod vráskou, nýbrž - pokud
Se v nepatrném množství vstrebají - jsou krevním kolobehem rozdeleny po tele stejne, jako kdyby byly požity v potrave. Pres to se »Dr. Charles' flesh Food«
prodává v každé ,americké drogerii.

*

Oprávcové Stvoritele vedí, že clovek ~á telo a duši
a prO'to venují svoje úsilí nejen kosmetice, ale i lidské
psychologii. Až do nedávna byla oprav,a lidské d~Jše
sverována stavu knežskému, v jehož výhradním zájmu
patrne Stvoritel udelal lidskou duši hríšnou. Tento zastaralý koncept však predelal zcela na ruby Sigmund
Freud se svojí psychoanalysou. On vlastne postavil na
hlavu celou psychologii, nebot podle neho naše jednání
nerídí se tím, ceho jsme si vedomi, nýbrž tím, ceho si
vedomi nejsme. To, co zažijeme behem dne, je daleko
mén-e duležité než to, co se nám v noci zdá. Naše \'edomí je potlacováno stále naším podvedomím" které je
cele ovládáno pohlavními zážitky a touhami a z toho
vznikají konflikty, které jsou prícinou všech nepríjemností našeho denního života. Tento vídenský profesor
prišel na to, j,ak se dorozumet s hypersexuálnírn p,~,~.,
vedomím pomocí snú, jejichž » symboly « rozrešil jako
egyptské hieroglyfy, napsalo tom mnoho tlustých knih,
plných zajímavé cetby pro dámy a rázem dobyl celé
Ameriky, která tak ráda koketu je s každou polovedou
a pseudovedou_ Pllda pro jeho teorii nemohla b:)'ti ni-

.
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kde vhodnejší než zde, kde je pohlavnost potlacena pokrytectvím a pomocí freudismu mohla se proklubati
na svetlo boží a do cudné spolecnosti pod pláštíkem vedeck:)Tchdiskusí. Psychoanalytikové vyrostli v Americe
jako houby po dešti a psychoanalysa byla zdokomlena
tak, že se jí nevykládají lehtive jen symbolické sny, ale
každá príhoda denního života. Jeden z Freudov.\'ch
žáku na Johns' Hopkins University dovede podle Freuda vyložiti dokonce i vznik svetové války a pohyb papíru na burse.
Smenárníci na Wall Street sice si nevzali tuto lekci
k srdci a nerídí se pri nákupu papíru Preudovsk)'m
snárem, za to však mC'.jíjiný psychoanalytikové vi/nosnejší úspech hlavne u slabušku, kterí sní o svých príštích velikých cinech více ve dne než v noci. Podívejme
se, co jim slibuje ku príkl.adu Mr. D a v i d B u s h,
»nejcelnejší americký prednašec a spisovatel v oboru
praktické psychologie«: Zacne ovšem s psychoanalvsou,
nacež na jejím základe je naucí: Jak docíliti zázracné
pameti; jak prekonati strach; co je lúska, a jak si ji
udržeti; jak se státi oblíbeným; jak prekonati neúspech
a nepríznivé prostredí; jak si zvýšiti plat o 40 procent
a t. d. Dr. F ran k I i n Lea v i t t z Chicaga provede
vám psychoanalysu poštou za 25 centu, a pak vás zba\'Í
starostí. strachu, nesmelosti a místo toho dodá sebedllveru, jistotu a odvahu. To ale už stojí 25 dolari't.
O r i s o n S w e t t ]V[ a rte n prišel na to, jak vyzrát
na podvedomí a je ochoten vás naucit, jak je prinutit,
aby pracovalo ve vašem zájmu. K tomu nádavkem vá,
ješte priucí, jak »vmysliti zdraví a blahobyt do bunek
tela, jak se ucinit štastným a jak se zbaviti strachu :l
starostí. které demagnetisl1jí ducha«. Nejgeniálnejší
z nich je Mr. A. B. Saliger z New Yorku. Potrebujete-li, aby vás podvedomí vedlo tam, kam si prejete,
kupte si jeho psychofon. Kupte si k nemu desky o tom.
co si pfejete, gramofon vám to v noci ve spánku nahlas
opakuje a tak se to vtlací do podvedomí. A. B. Saliger
doporucuje to zejména rodicum pro výchovu detí. Píše:
»R,)dice! ?l1l1žete tec1"upustiti od nervy nicícího IHlbování, hádek, výpr.asku a vycerpávající námahy vyhnati z detí špatné zvyky, Dnes mllžete hnísti charak·
tel' detí dle svých nejvyšších ideálll;' docíliti okamžité
poslušnosti, odstraniti nežádoucí zvyky, zmeniti zaostalé deti ve výtecné žáky, uzdraviti je z nemocí, ude·
lati je takov:)'mi, abyste na ne byli hrdí v každém ohledu. Toho mužete docíliti mluvením k detem správn)'1ll
zpusobem, - kdy ž spí.
Téhož principu muže se
použíti li dospelých. Pití, kourení a jiné návyky se dajt
odstra.niti. Obavy; ostýchavost, pocit chudoby se dá
odstraniti. Místo toho dá se docíliti úspechu, zdraví a
blahobytu. «
Trebaže jsou psychofony doporucovány' rodici'tm.
jdou prý nejvíce na odbyt v den svátku 'otcu a matek.
Americká mládež je tak vykutálená, že si tímto ZPllsobem zarídí domácí kázání na dobu, kdy je v hlubokém spánku.

*

Freudism je dnes ro2šíreným medicinskÝm kultem,
jako byla své doby homeopatie nebo dosud kvetoucí
krestanská veda osteopa.tie a cheiropraktika. Jeho nepravdy a šalby jsou jen zamotanejší, protože jsou šíreny
z moderní universitní stolice a ucenou, klasifikovanoll
terminologií. Pres to, podobne jako homeopatie prinesl
,do mediciny i do psychologie leccos dobrého. Ohrátil
pozornost vedy na podvedomé zážitky a 'procesy, VY-

PNtomnost.,
hranicil psychologické komplexy a podobne. Ale jako
každýkult má freudism též svého neomylného velekneze
a svoje podkulty. Nekteré z techto podkultu již se
k Freudovi ani neWásí a prijaly jiná jména. Tak Dr.
Ta y o r z Tennessee založil si školu b i o-p s y c h 0log i e, která má sv LIj psychoanaJytick:)' systém, vykleštené freudovštiny, aby nebourila farmáre tohoto
zpátecnického státu. V Chic'1gu je )} n s t i t u t e o f
Pat h i cSc i e n c e·:<,který ucí moudrosti, zdraví a
úspechu a dává poštovním absolventLlm hodnost »Mater of Pathic Science« atd.
Jediný, kdo dovedl ignorovati Freuda. treba že inseruje ve stejných magazinech s jeho žáky, je ne\\'yorský potravinový vedec Brinkler. Hlen a kath'1r,
kter}'je dle neho prícinou všech nemocí, zavinuje i du'evní slabosti a nedostatky. Hlen je zavinen nesprávn}'mjídlem a proto dle Brinklera:
»Statecní muži mení Se ve zbabelce, protože jedí nevhodnou potravu, která zkvašuje a otravuje krev, místo aby živila mozek a nervy. BriJiantní lidé mení se
v idioty, nedostává-li se jim nervové potravy a hynou
\' podzemních žalárích. Hlupáci mení se v inteligenty,
jejich opuchl}Ta do prázdná uprený pohled zmizí, jedí-li stravu, z níž se nedelá hlen. «
A tak místo co by StvoritelLlv koncept lidské duše
opravoval odhalováním podvedomého libida petactyricelilet~'chdam, dal Brinkler na index hlenotvorné máslo, sýr, smetanu, tuk, olej a SlIl, címž rozrešil krátce
1 statecne všechny problémy moderní psychologie.
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Slovenský problénl.
I.
Vážená

redakce!

P. Martin Rázu.s má mnoho spolocného s Andrejom Hlinkom.
Pr! tomlo porovnaní myslím hlavne na ich poJitic!,é zámery.
I jeden i druhý je kllazom. A casto sa Martinovi Rázusovi dostalo epileton, že je Hlinkom slovenských
evanjelikov-autonomistov. Okrem autonomistických
a separatistických
snáh ich
príbuznost javí sa i v tom, že obaja boJi do prevratu prívržencarni a zástancami ceskoslovenského
spolužitia a jednoty. Ved
známe sú slová HJinkove, ktoré vyslovil po cernovskej vražde
r. 1907 ceskému posluchacstvu
ohladom
pomeru
Cechov a
Slovákov: »sme jeden národ, jedna kultúra, jedna duša«. Podobne sa vyslovil i Martin Rázus v radostných
dnoch poprel'Iatových v jednej zo svojich básnických
kníh "Matkou našou
Vltavienka, otcom Dunaj valný
«, "sme kry jedna, jeden
národ, tisíc sít v nás drieme
« Oba 1.ieto vy roky vznikly
\ pohnutých dobách, kedy l'udia bývajú najzdielnejší
a najÍ1primnejší. Hlinka po neštastí
osobnom i vlastných
farníkov
prišiel sa žalovat a pýtat podporu do Ciech, Rázus v bezprostredných dnoch poprevratovej
radosti, oboja boli za jednotu.
Preco sa od nej odvrátili nie mi je jasné; hlasom, ktoré našeptávajú menej pekné osobné ciele, nechce se mi verit. Casom
iste budú nám úplne jasné ich do vody odvrátenia
sa, co zase
napomože jednotiacu myšlienku. Na clánok p. Martina Rázusa
z minulého císla Prí tom n o s t i mám mnoho námietok. Poznacím nakrátko aspon niektoré:

I. Rázus predovšetkým zaviedol diskusiu na inú kol'aj. Vyšiel z f. Peroutkovej vety »Cechové doufají, že Slováci pre-

stanou psát slovensky ... «, ale dokazuje,
že pri tejlo otázke
hlavnll rolu hrá otázka hospodárska,
vykazy štatistické
vystahovalectva,
investícií, štátnych dodávok a pod. Tento náhl'ad
je nesprávny a falošne i l'udu slovenskému
vykladaný.
Hospodárske bolesti može mat i tiež má i Morava (i južné Cechy),
je nespokojná
s Prahou,
žiada nápqvu,
k comu má právo
i povinnost. To je moravský
»separatismus«
hospodársky.
Ale
Moravani nerobia separatismu
recového a literárneho.
Ani nepomšl'ajú naJ!. Keby Martin Rázus znal dobre našu literatúru
v prítomnej dObe, spoznal by, že mnohí jej predstavitelia
pochádzajú z Moravy, sú zároveií prednými
tvorcami ceskoslovenských
literárnych
nadejí, ale o separatismus
ani nezavadia, trebaže sú prívržencal11i miestneho
regionalismu.
Ci pri,
literárnej
jednote a jednote spisovného
jazyka
nemohla by
prísf doba - ako v minulosti už neraz aj bol a - že v slovennom usilovaní ceskoslovenskom
mali by vedúce miesto práve
Slováci?
Neverím, že by slovenské
literárne
snaženie
domohlo sa lepších výsledkov v úzkej svojej domovine, bez možked sa zjavia
nosti d6kladnej
a nabádavej
konkurencie.

I

opravdové
literárne
a umelecké
tvorcie talenty, bud~ nenárocnostou
svojho prostredia
ubité. Príkladov
z literárnej
slovenskej minulosti je hod ne. A ešte kus historickej perspektívy.
Na Morave tiež svojho casu (niekol'kokrát
v 19. st.) zacal sa
objavovat
separatismus,
ktorému bližšia bola Vieden než Praha, ale práve domácí l'udia ho porazili po hlave. Nepripúšta
Rázus raz i na Slovensku takú to možnost?
Je ju snadno predz diskusií v Prítomnosti
možno súdit, že takých jednovídaL
tiacich slovenských
hlasov pribúda, hoci sa ozvaly dosiaL' verejne len niektoré, ackol'vek sám znám prípady, že mladí sl 0venskí vedeckí praCQ.vníci publikujú svoje úvahy cesky, aie
v Prítomnosti
sa neozvali. A nech neverí Martin Rázus, že
všetci tito sú zradcovia slovenského
národa. Nie. Myslia s ním
dobre a opravdove.
Snažia sa zároven budovat jeho lepšiu budúcnost v národnom
ujednocení. A s tým Mistrálom.
Svetoznámym sa stal na základe francúzštiny,
nie proven<;alštiny.
Do francúzštiny
sám prebásnil svoje dielal A ešte Rázus pripomína i moje meno a tvrdí, že vraj Hamaliar preto vzbudil
odpor, co píše a nie, že cesky píše. Nuž, tu je úplne na omyle.
Práve jeho Národnie Noviny priniesly vel'ký clánok, ked som
napísal referát o Urbanovom
románe, vychval'ujúc
ho do neba,
ces k y. Cili urobil som len to, co robí tisíc Cechov, píšúcich
i slovensky, hoci to nie j'e jedno a to isté. Moje súdy o slovellskej literatúre
síce boly, sú a budú prísne, ale neboly hlavným kamenom úrazu.

I

2. Rázus pripomenul
i Mistrala, cím možno chcel naznacit
paralelu
mezi pomerom
francúzsko-proven<;alským
a ceskoslovenským.
To by bolo dobre prijate!né a prirovnanie,
ktoni
bol o prevedené
už dávno, je správné.
Pomer
proven<;alštiny
k k francúzštine
je pomel' nárecia k jazyku, CO máme i v prípade ceskoslovenskom.
Cili je to druh bilinguismu u jednoho
národa. Nemyslí pán M. Rázus, že dokazom jazykovej jednoty
je i to, že naše clánky sú v ceskom casopise uverejnené
v originále, bez prekladu, komentáru
a že boly u citatel'ov pochopené? A jako je to práve s tymito slovenskými
clánkami CRázus v minulosti uverejnoval
casto i básne v ceských casopisnch, podobne robia i mnohí iní slovenskí autori), tak je tn
i v celom kulturnom a literárnom
pomeru. Bez ohl'adu na Rázusov ,kamen na medzi' ceskoslovenské
duševné plody budll
sa prenikaL Víta zit budú tie, ktoré budú silnejšie a vyspelejší.
Tu platí Darwinova
teoria o výberu druhov doslovne. Tedy
o ceskoslovenskom
pomere budú' vždy rozhodovat
nielen Slováci, ale i Ceši, oni sú hlavnými
representanty
ceskoslovenského národa.
3. Rázus podotýka tiež, že vraj
venské nie sú vobec hungaristického

separatistické
zabarvenia.

snahy sloKaždý sllad-
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no pozná, že takými sÚ. Treba len znal pohnutky
Bernolákove a Stúrove
k jazykovému
separatismu,
treba len znal
snahy madarskej
vlády za vel'kej vojny 1914-1918, jako sa
snažila zmarif možnost ceskoslovenského
sjednocenia
a jako
rozširovala
klamné zprávy,
že Ce~i Slovákov
oberú o rec,
vlast, rod, jako nám to dokazuje Vavro Srobár v knihe O s v ob ode n é S loven
s k o (1928) na základe historického
materialu z ministerstva
vnitra v Budapešti. A dalej iredentistické snahy sú nicím? Posledné prípady súdne vyšetrované
nemajú hungaristický
a preto i separatistický
charakter?
Bolo by možno ešte široko a daleko uvažovat
a d6vody p.
M. Rázusa znehodnotit
mnohými dokladmi, niet však k tomu
tu mi es ta a casu. Bolo by i škoda opakovat veci, ktoré v Prítomnosti boly už pretriasané.
Drobíme tak inde a pozdejšie,
kde zaujmeme
k podobným otázkam širšie stanovisko.
Z diskusie v Prítomnosti
bolo pozorovat,
že slovenský
dorast myslí podTa vlastného úsudku, nedá si nicoho nadiktovat.
Mladá
generácia, vyrostlá a vychovaná
v ceskoslovenskom
prostredí,
bude mat slo,vo v tomto ohl'ade. Ocakávame
jut
J. H arnaliar.

II.
Vážená

redakce!

"Prítomno t« ciní dobre, žc si všímá cesko-slovenské
otázky.
Že tato otázka existuje, o tom nikdo nepochybuje.
V jedné
,eci je však vetšina debatujících
na omylu. Všeobecne
se
je l1a Slovensku.
To je optický
klam.
myslí, I:e težište otázky
O této naší životní otázce rozhodnou
predevším
Ceši. Oni,
jako silnejší, ve vecech verejného
života zkušenejší
a pokrocilejší, bud obstojí v této etape nebo ne. Podle toho to dopadne.
Ceši mají na sobe mnohem více odpovednosti
a není jim beztrestne pred dejinami do'-oleno, aby vetšinu této odpove:dno,ti
~trkali na Slováky
a zjednodušovali
si problém
na otázku
rouze recovou. - V ceských zemích si toho nejsme dost vedomi. Proto jsme tak ochotni nevidet svých vlastních chyb,
kterých se dopouštíme,
a vidíme stále jen chyby u Slováku.
A nejde jen o to, Martin Rázus rekl jednu vec velmi dobre
ve své odpovedi v Prí tom n o s t i, totiž Le nejen Slováci,
nýbrž Ceši i Slováci rovnomerne
musí budoucí jednote národa
pi-inášet obeti. Víme o obetech rady dobrých Cechu na Slvvcnsku. Bud.iž jim cest. Jsou to docasné obeti jednotlivcu
této
generace, a nebude jich pozdeji treba.
Ale zde nejde jen
o jednotlivce, nýbrž o obe vetve národní jako celky. - Chci
tu hned ponekud opravit jak Rázusa tak i s",be: Jde pouze
o zdánli\-é obeti. Je to klamný pocit obeti, který mají dnešní
generace,
jež do~ud nedovedly
rozšírit
sV11j prirozený
úzk)'
obzor a své príliš místní národní vedomí. Potrebujeme
jako
soli zdravého
regionalismu. Neméne nutne: však musíme vedle
~vé lásky ku Praze mít v srdci a mozku dost místa pro kultutní život celého národa od :;umavy po Užhorod. Kdo dovedl
jednou rozšírit své národní vedomí v tomto smyslu, ten si
teprve uvedomí, jaké je v tom obohacení!
Vždyt do mého
. osobního ceského života pribyla nyní historie sv~tomartinského
rinto1Ína, Matice a Musea, národopi né bohatství, pl-imitivism'ls
lidového života v mnohých krajích,
tatranské
velehory, nevycerpatelné
zdrojc turistiky,
probuzenský
život v Ínesteckách,
patriarchální
život církvi, pokusy o mod rní sociální a zdravotní péci, nová odvetví
prumyslová,
Dunaj,
spisovatelská
tvorba Eleny M. ~()I,észové, atd. atd. A nade vše I'ada doprých
pTátel a spolupracovníkl1,
kterí jsou zárukou, že mé sympatie
k Slovensku nejsou pouhým vlastenecko-romantickým
'porovnáním; ucí me, abych se díval na Sloven~ko vždy konkrétne
a vzal na sebe stejne jeho radosti i b01esti. Kdo tu múže
mluvit o ob,sti? l"ro uvedomeJeho Cecha i Slováka je uvedomení
j-eho nové
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cesko~lovenské

národnosti

netušeným

obohacením,

o n~mž se kulturnímu
v Bratislave,
am nezdá.
Uvedomme

separatistovi,

si, že existuje

velmi

at
sil,!ý

sedí

v Praze

ceský

nebo

separatislIlllS,

Práve proto,
že Cech", je víc, že mají vetší odpovcdnost
a vliv na vývoj
t~dal05tí. Což pak skutecne vážne dnes Ceši o to usilují, ahy
se z nich stali Ccchoslováci?
Jen si uprímne rekneme, že ne!
Podívejme
se na prumerného
ceského inteligenta, jak po (~
stránce vypadá a bude nám smulno. To platí i o našich celný:h
lIdech ze života politického, umeleckého,
vedeckého, náboženského, žurnalistického,
o sekcních šéfech a jiných velkých pánech v l1radech, a vllbec o tech, kterí by meli v tomto ohledu
vésti. Náš prostý lid si myslí, že Slováó jsou chudí a jen
trochu z,ostalejší
Ceši, bydlící na krásném Slovensku, hovorící
svým nárecím, nosící starobylé
kroje a zpívající své písne,
jež i náš lid rád zpívá. Pak ješte ví, že tam Hlinka ciní
jakési potíže. To je jiste názor - i pri své nedokonalosti sympaticlejší,
než vedomé
podcenování
všeho slovenského,
s nímž se setkáte u velké cásti inteligence. Mnozí z ctenáru
by jiste mohli uvést príklady toho, jak v)'znacní cinitelé našeho verejného
života rozhodují
o slovenských vecech, ani,by Slovensko aspon slušne znali. Reší-li se nejaká celonárodní
ctázka, reší se proste s hlediska ceského a pro Slovensko ,e
udelá po prípade dodatek nebo výjimka.
Ale o syntésu obou
hledisek témer nikdo neusiluje. Nebo príklad z "Prítomnosti.
Debatuje se o pomeru katolicismu
a socialismu. Nikdo si ne\-šimne, že pomer techto dvou myšlenkových
a mocenských cinitelu je na Slovensku jiný než v ceských zemích. Že na Slovensku sociální demokracie
nikdy nezaujímala
onoho odmítavého stanoviska
vuci církvím,
že vllbec Slovensko neprošlo
vlnou positivismu jako jí prošly historické zeme; že to stojí za
studium a za vyvození urcitých dusledku.
a ten je nebezpecnejší

než

separatismus

slovenský.

I ciste vnejších dokladu o ceském a specidne pražském ,eparatismu by si každý mohl nasbírat dost a dost. Naše žurnalistika na pr. je nejen chudá na zprávy ze Slovenska a OJ
slovenské clánky, kterými by mela soustavne ctenárstvo vést,
nýbrž zavádejí
se v ní i takovéto nové názvy: "Ceská Ob ,x
Sokolská«, Klub Ceských Turistu«,
cesko-nemecká
vláda«, dokonce už i »ceský stát«. To najdete v predních denících! Státní školy v Cechách se jmenují
"ceská reálka«, "ceské
gymnasium«
atd., na Slovensku se vyžaduje názvu "ceskoslovenské gymnasium«.
Mesto Praha si rovnež neuvcdomilo,
že má být hlavním mestem Cechu i Slováku. Máme sice pravem Hídy Hooverovu,
Fochovu, Belgickou, Záhrebskou, Lublaiískou, atd., ale což nemá soucasne rada význacnejších ulic
mit jména
\ zatá ze Slovenska a jeho kulturního
života:
Chceme prcce, aby i Slováci se tu cítili doma.
Vet-ím v budoucí
národní
jednotu
~eskoslovenskou.
Neuskutecní ji však politikové a také ne pouze spisO\-ate1é. Všichni
musíme pro ni vedome pracovat. Nejvíce pro ni mohou ucinit
lidé, kterí 5;lmi již dnes se uprímne cítí Cechoslováky, a kterýn
je již tesno \' pouze ceském nebo v pouze slovenském prostredí.
Ti budou prirozene
odstral"lOvat preká7ky,
které se jednOle
slaví v cestu z nevedomosti,
kulturtriigrovslví
nebo zlé vule
at cesk~ at slo\·cnské. Hlavne však musíme prekonávat ceski~eparati"mll,~. Nutno óbrátit dlle~ní postup, kdy Ceši chtejí ze
Slovák!1 delat Cechoslováky
a sami zustávají
Cechy. Prá\'~
se musí
stál HapFrd porád1le slove1lskÝI!l.
m:opak! Slo'vensko
Ta11l dosud Heskoncila
cisté slovenská
!Juditelská
doba a dosud
se nevytežilo vše z vlaslních kulturních
fondt'1. (echy, jakož!,)
Hál'odni'
1/Ž probuzené,
'vt'cl0111'í ceskoslovenskému.
priro4ený,

vývoj

l1utno
me:::ilím
phvést
k národnímu
-.- Další sjednocPllí
pak již obstará

sám.
Dr.

Frant.

Šmakal.

