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,,8 odpuštenínl lrulturní
pracovníJf. "
slím, že problém intelektuála v po.litice se nevycerpáV;lpouze tím, co naznacuje Perautka ve svém
robltmu F. X. Šalda«. Špatno.u po.sici v palitice nejí jenom inLelektuálové, kterí stavejí ma"imalistické
ramy a nemyslí na jejich praktické pravádení. Není
!ivncjšíchfigur v palitických stranách, než jsau tak
í kulturní pracavníci. Ríká-li dnes známý palitický
fesianála paslanec a nekter~'ch lidech, že jsou »s adtením kulturní pracavníci«, pak tito. kulturní praníci mluví 'S adpuštením o poslancích«. Tím jest
tne recena vše. A prece kulturní práce jest v každé
ne nejlepším predvojem politiky, již prata, že jedine
kulturních padnicích jest možno. získati lidi indiffetní. N:I schttzi jdau již jen vyslavení straníci nebo.
ovení odpt"lrci. Kdyby str:my umely organiscvat
kulturní pr[lci a zejména kdyby v praxi plnily ta,
libují na papíravých pragramech svých lidových ovh institucí, pak by snad pomer nebyl takavý. Ježto.
existují kankretní príklady, že strany prímo. zpraerují ku palitick)'m úce1l1m peníze, jež dostaly jako.
encena kulturní práci, není dIVU,že je mezi abema
y mpetí, jt'Ž se vybíjí v iranických paznámkách a
ti tavném podr~'vání vzájemné autority.
nt lektuálavé, kterí mají dabrau vuli politicky prat, si casto.stežují, že lid jim zllstává cizí, i když prijí s nejlepší vLdí. Nedávno. mi vypravaval svau tyou zkušenost známý a do.brý spisavatel, který již
pracuje kulturne ve strane. »Tak prijdu do. naší
ní organisace. Sedí tam neko.lik abcanu. kterí se
ájem dobre znají, jako. se znají clenavé štamtiše.
"' jsem hned, že jsem zapadl do.prastredí, kde každ5'
• clovck pt"lsohí rušive. Ale byli jinak laskaví a
riJí. Náhadou prišla rec na škalské veci. Ackaliv
e jim nijak nechtel vnucavat, rekl jsem a tam neslov, pr0tože tamu náhadou razumÍm, promluvil
o školském pragramu. Byla tichO' jako v kostele,
e strejci zapomínali i kourit. Když jsem skancil,
oval mi predseda velmi aficielne, vyslavil patešení
tím, 'že )):ln daktar mezi nás prišel a U nás prail, a nyní hueleme pakracovat v jednání.
Tak.
to, co. tys chtel ríct«. Strejci se zase prabrali ze
ustrnutí a šlo ta elál po starém zpusabu. Nekterí
jme addychli.
OI11l1to
kulturnímu pracovníku jsem odpavedel, že
e nem;l politick~'ch bunek. Kdyby je mel, pak by
te chodil do té arganisace tak dlauha, až by si na
zvykli, clehatov:l1by s temi strejci O' všem mož, nejenom o škale, a dal by se tak dlauha acucháaž hy poznali, že je práve takavý clavek jako. oni,
mluvil trachu jiným jazykem a myslil trachu

rychleji, než jak 0.111 Jsau zvyklí. Kdyby anen intelektuál mel palitické bunky, pak by tam chadil tak dlauha,
až by dastal nejakau funkci, ze zapisavatele by mahl
avani;avat na predsedu, adtamtud se dastat pa ruzných
mezistupních 90 výkonnéha výbaru, odkudž veele již
cesta k nejvyšším palitickým hadnastem. Nemá však
každý cas a chut takto. slaužit od piky. Je pachopitelna,
že nekdo, kdo. jest si vedam, že prakázal strane a zejména idei strany veliké služby jinde, nemá chuti dob5'vat si astruh každý týden u piva, když jedna jeho
kniha mllže znamenat pro hnutí více, než tisíc efemérních schLlzí. A tak se dÚ'stávajÍ naharu bud machri
ostrých lÚ'ktLlnebo. z inteligence takoví kariéristi, kterí
by pro. kariéru byli achatni padstaupit proste vše.
Mima to se pamatuji, že mi kdysi starý palitický
machr dáv,al toto panaucení: »Chceš-li delat palitickau
kariéru, kaukej, abys sedel ve schuzích a paradách až
dokance. Jednak každý, kdO' adcházÍ, jest pomlauván,
a za druhé jsau lidé, kterí pri choulastivém hlasavání
cekají, až bude situace pro. ne príznivá«. (Spekulace
s absencí je v našich pamerech velmi úcinným trikem
politickým, jak jsem se presvedcil na v1.:lstnÍ IdlŽi.) Kdo.
má vážnejší starosti, nebo. kdo. má daapravdy co ríci,
valí si jiné cesty prapagace. Pak se avšem mluví a rozumavé pýše intelektuálLl, nedostatku smyslu pro drahnau práci mezi lidem a a pahodlí.
A prece: »ctete sacialogické spisy, ctete palitické dejiny a politické pameti. Uvidíte, že apravdu VLldcírale
v palitice abycejne nehráli lidé, kterí by vylezli až naharu pO' žebrícku autamatického pastupu stranického.
Daleko významnejší roli v po.litice str,:lll hráli lidé, kterí
packali s aktivní palitikou tak dlouho., až svau prací se
dodelali takavého pastavení, že prijetím mandátu ani
udelali laskavast strane, nikoli strana jim. Ta neznamená, že se až do. tétO' chvíle politice vyhýlx,t1i. Naapak:
ale nešplhali.
Jest ta neco podabnéha jako ve vede. Narmální vedecká kariéra zacíná habilitací. Ale dejiny mnoh)'ch
ved ucí, že pres to vedecký pokrok casto. nevycházel
z rad universitních prafesorLl a casto. šel proti nim.
Nakanec však nové myšlenky, treba byly vyšly ad 011tsideru, dabyly i fakult. Narmální autamatický postup
v politice, který predpakládá úctu ke všem stranickým
feldvéb1tJm, je avšem pohadlnejší. Ale tauta cestau lze
v palitice vykÚ'nat nanejvýše nejakou práci, ale nikdy
dílo.
Naše nejvetší individuality politické vyrostly stranou
ad stranického aparátu, treba hledely i tento stranický
aparát poznat::l treba vedely, jak je ha treba uŽív::tt. T tu
casto. adstup umožnuje lepší prehled. Konec mladacešství znamená mezi jiným kanec advokátské palitiky.
Bez ideí ta prece jenam nejde. O politick)'ch živnastnících na pr. nelze ríci, že by byli delali politiku špatnau nebo hazardní. (Velkým aktivem jejich je na pr.,
že se neamacili ve fašismu, ackÚ'li jejich volicstvo jiste
k tamu melo sklony.) Ale dovedli být samast"ltnou slažkau politiky, jenom pakud byli v opasici, pres nesporné
prakticky palitické schÚ'pnosti Najmanovy, který jest ji401
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ste jeden z nejobratnejších mužl1 denní, kuloárové politiky. Ale nelze na živnostensko-stredostavovském
programu vybudovat ideologii a tam, kde není ideologie',
nejsou možny trvalé úspechy. I agrární strana zacíná
pomalu doplácet m. tento nedostatek, pres huronský pokrik svých novinárských Tyrtaiu. K její cti budiž receno, že v poslední dobe hledí tento nedostatek kompensovat. O tom, že kulturní pracovníci mohou prokázat
své strane cenné služby, není pochyby. (Ovšem že je mezi kulturními pracovníky mnoho diletujících polointeligent1\ kterí ve svých prednáškách chrlí pouze obsah
brožurek, které si vcera precetli. Tito lidé kompromitutují inteligenci nejvíc.) Ideový vliv kultúrních pracovníku muže býti ohromný a osobní vliv nepatrný. Otázka
tedy jest, mají-li se omezit na úkol komtemplativních
reholí ve stranickém živote nebo mají-li jít i do politické
praxe. Myslím, že jest to otázka individuality, nervu a
po prípade žaludku. Jdou-li však do politické praxe, pak
. musí si býti vedomi toho, že »corruptio optimi pessima«
a že se nesmejí ani ve volbe svých prostredkú dopoušteti zlocinu, jejž nazývá Julien l3enda liLa trahison des
clercs«. Že to jcle, ukázal predevším Masaryk, který
pres to, že jest ideologem, osvedcil již nekolikrát, že
zná velmi dobre »hríchy andelt1 a ctnosti (láblt1«. Kdybych mel ješte pred necím intelektuály varovat, tedy by
to bylo flagelantství. Inteligence sáma, zkrušena svými
porážkami, sama ráda šírí poveru, že intelektuál se
. k politické práci nehodí, protože je príliš takový :l makový. Zkušenost však ukazuje, že nejhure se vede stranám, jež jsou vedeny profesionálními politickými machry, kterí se na vše dívají jen se stanoviska agitacního.
Ukázaly to všecky poslední volby a príští volby to ukáží dvojnásob. Musí to ukázat, protože ani v politice !ie
nestávají lidé jinými živocichy, než jsou v civilu, ,'1nelze-li pivní a vinárenskou moudrostí spravovat ani sebe
menší krcálek, nelze jí také trvale spravovat národa roli
dedicnou.
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je velmi jednoduchý.
Posuzují vše s toho hlediska,
zda Dr.
Kramár se veci úcastní ci nikoli. Koalice s Nemci bez Dr. Kramáre je zlocin, s Drem Kramárem
státnický
cin. Také jednání
o Tešínsko
bylo zlocinem, jakmile pri tom Dr. Kramár
již
nebyl. A tak je to se vším, mezi jiným i se Slovanským
ústavem. Pri jme1]ování clenu slovanského
ústavu byla totiž dodržována zásadé( (nemýlíme-li se, byl pro ni Dr. Iiodža), podle
níž cleny ústavu nemeli býti jmenováni aktivní ministri a vudcové stran. Mezi jinými nebyl proto jmenován clenem ani Dr.
Kramár. A již byl ohen na streše. Od té doby se Národním
Listum na Slovanském
ústavu nic nelíbí a nejsme patrne daleko od toho, kdy i tento ústav bude prohlášen
za zlocin na
republice a Slovanstvu.
V minulých dnech Národní Listy dosti
zretelne to napovedely.
Vzaly si za záminku, že cinným clenem ústavu byl zvolen p. Jakobson
a témer již vinily odpovedné cinitele ústavu, že podporují živly pracující pro rozklad
republiky. Je jasno, že nebeží o p. Jakobsona,
ale o Dra Kra-.
máre. Avšak, když již Národní Lis ty považovaly
za úcelné
psáti o býv. tiskovém úredníku
sovetského
zastupitelství,
je
treba na tomto konkrétním
prípade ukázat, jak pro vetší slávu
Dra Kramáre dovedou býti nespravedlivé,
potírat trebas i samy
sebe. Svého casu psaly totiž velmi pochvalne jak o p. Jakob-
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sonovi, tak i o jeho práci, o vlivu revoluce na ruský jazyk.
Pozdeji otiskly clánek flajšhansuv,
'v nemž tento znalec naší
literatury
dokonce napsal, že »Rus Jakobson novou methodou
pokracuje
v stopách
Iiavlíkových«.
Jindy opet otiskly po·
chvalnou zmínku prof. Iirozného
o práci Jakobsonove pro ce·
skoslovenskou
vec na sjezdu slovanských
filologu v tlaagu. Dnes
však je jim ovšem jen agitátorem,
rozvratníkem
a buh ví cím,
trebaže mohou a mají vedet, že p. Jakobson za svého pusobení
v sovetském
zastupitelství
(a je zde již témer deset let) ne·
dopustil se nejmenší neloyálnosti
vuci republice a že ostatne
od podzimu minulého roku již ani clenem sovetského zastupi.
telství není. Pisatel v Národních
Listech se vyslovuje s vel·
kým pohrdáním
o vedecké kvalifikaci
p. Jakobsona. Nepode.
psal se však a pred soudem (podle zpráv listu p. Jakobson
podal na neho žalobu) jiste také své jméno neprozradí. Pri·
hlásí-li se však - neveríme tomu - bude to komická podí·
vaná, až zacne dokazovati,
že má pravdu on, a nikoli povolané
autority, kter~ pochvalne
psaly o p. Jakobsonoví
v Nár. Li.
stech, Naší reci, Lidových novinách, Lumíru, ve filologických
Listech atd., nebo ,až zacne dokazovati,
že na pr. prof. Mei1lel
rozumí méne veci než nejmenovaný
pisatel. Útok na p. lakob·
sona je krome jiného také trapný a smutný. Najde se cizinec,
který s láskou studuje dejiny naší literatury
a reci, který tuto
lásku již klokázal nejednou publikací a který chce se napríšte
tomuto studiu cele venovati. A Národní Listy nevedí nic lepšího, než házeti mu klacky pod nohy, urážeti a znechucovati.
Takové je jejich slovanství.
Z.
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J. Kolárík:

Who's who in Economics.
7. Dr. Jan
Auerhan
2. spol.
Dr. Jan Auerhan je od nedávna v cele firmy, která
pracuje s velikým množstvím stroju, ale nevyrábí nic
jiného, než císlice. Tisíce, statisíce,
miliony císlic,
úrední název firmy je Státní úrad statistick)' a firma
zamestnává množství lidí, kterí zasveti.li sVL1jživot císlu
a podle Pythagor,a všechno na nem staví. 1\1usí na to
být, jak se ríká, zvláštní nátura. S císlicemi se manipuluje sice ledakde, nejen ve statistice, ale jSOt1pri tom
znacné rozdíly. Nejvyšší páni v bankách na príklad,
za!)ývají se obcas také císlicemi a dost komplikowln)'mi. Za to jim to neco vynáší. Ve statistice nejen obcas,
n)Tbrž stále a stále je nutno se zabývat císlicemi, ale nevynáší to nic, nebo aspo11 skoro nic. Leda blahé vedomí
práce pro verejnost.
Nebot nelze si už dobre predstavit státní a verejný
život vL1becbez st'1tistiky a tedy také bez statistiku. Statistikou se dokazuje, jak známo, všeckct Státní statistický úrad se sice staví jako jeden muž za svého generála, který prohlašuje, že statistikou se nesmí dokázat
všecko, ponevadž statistikou se smí dokázat jen pravda,
ale politictí Pilátové se usmejí a reknou: »Co jest pravda?« Jisto však je. že kdyby nebylo vubec žádné statistiky, nemohli by ji politikové a jiní odborníci podle
své potreby kroutit, hospodárští a jiní archivári by nemeli co schovávat a parlamenty by prišly o znacnou
cást své látkv k duležitÝm debatám. Prohlédneme-Ii si
tesnopisecké 'zprávy cs. N ároclního shromáždení, zjistíme, že v témer každé reci je kus statistiky. Nelze dohlédnout, jak by vypadal' dnešní verejný život bez sta-

. A je tliže se naše noviny nevracei \ v léte do té
k 1Il0rsk)'mhadllm, jako tomu bylo pred válkou,
e za to dekovati vlastne zase jen statistice, která
vte \' léte se stává vydatnou potravou
nezamestnanovinárll.
ne prevládá názor, že statistika není vec tu~'e
edná. Když se prepocte úcetní v bance nebo v prtl;yémzávode, je zpravidla ffi'llér. Ve skutecnosti
, prepoctení ve statistice by bylo ješte vetším manebot za chvíli by nekdo na to prišel a bylo by
tatistick)' úrad obstojí pred všemi útoky jen tehdy,
je si vedom správnosti svých výsledku a muže je
jit. ,\ této obhajoby je treba stále. Jednou se rozagrární obchodní politikové, že statistický úrad
uje príliš malý dovoz cizích agrárních piodin a
u; zdálo by se, že je prece v agrárním zájmu,
tento dovoz byl radeji menší, než vetší, ale taková
enka by jen svedcila o neznalosti vyšších praktik
obchodnípolitiky, v které se vyzná zejména agrárna. Dovoz agrární musí být ve statistice hodne
, aby se mohlo naríkat a aby se mohlo I'olat po
ých clech. Kdyby Státní statistický {,rad nebyl
pripnwen k clt"tkazu,že ten agrární dovoz správne
, byl by velik)' malér. Jindy se zase rozcilí soé, že Státní statistický úrad pracuje pro vládní
u a tlacuje umele index životních nákladll, aby se
, o. že je tu drahota. Statistika se hájí a dokazuje,
"ításprávne; musí prece brát náležitý ohled na ne'ní pomery v placení nájemného, které je také
u životníchnákladu. »Aha~, ozve se z oponujících
, 'tady je to«. A už je tu polemika, ze které nikdy
yplyne, ponevadž nikdo ješte nedokázal Státnítistickému úradu, že své indexy pocítá špatne,
ždá taková polemika prináší rozcilování, neklid a
tné prostredí pro statistickou práci.
chvílinekdo zacne kricet: Tohle je nejaký poráTešili jsme se, že budeme mít v republice scítání
ponkaždých pet let a tu máš, najednou bude scíkaždých deset let, jako za Rakouska. To se ti
áci ve statistice ješte nedovedli odrakouštit?«
ze statistiky se uklánejí a praví: »Ale, prosím,
šeho,budeme scítat treba každé tri roky. Ale pojeme na to penez. Racte uvážit, kolik je treba pri
republiky scítacích komisarll, kterí musí pracopomen"tvelmi svízelných, kterí se nesetkají všude
opením národohospodárského významu scítání
kterí naopak musí z našeho obyvatelstva s námaat nejnutnejší data. To nemuže delat statistický
Ten nemá takové armády. Je treba na to objednat
olníky, ale jejich práce se musí zaplatit.«
recnebývá dokoncena, ponevadž horliví žadatelé
í lidu, jak slyšeli o penezích, se ztr,atili. Ale za
zase nekde objeví hlas lidu, že naše statistika je
rní, že se nezmohla ani na castejší scítání lidu,
chrelé Rakousko, a historie se zacíná znovu.
ny tyto príjemnosti statistického zamestnání
nyní pan president dr. Auerhan. Má vojnu stále
vždyckyna nekolik front. Jeho štáb ovšem také.
. tom nutno ríci, že jak Vrchní generál, tak ti
'.generálové ze statistické fronty ješte nikdy nesk ústupu :l ješte nikdy se nedali. To už je tradieden;ldrívejšími vedO'ucími generály, z nichž nejoužil pod statistickÝm pr,aporem profesor dr.
O tom je prece známo, jak se umí bránit a jak
každého protivníka na cucky.
l>

Vojna není snadná, nebot nestací upnout pozornost
jen na vnejší frontu, jen na to, co zas kdo statistice vvtýká, ale je nutno stále bdít nad tím, aby vnitrní nepiítel se nespojil s vnejším. Vnitrní neprítel je ú.ludnejší
a nebezpecnejší. Má na štíte nápis E r r are h u m an u m es t a snaží se dokázat, že zmýlit se muže i nejstatistictejší statistik. Statistikové vám vyloží, že stroje
jsou sice krásná vec, pracují podivuhodne, ale proti
omylum nezabezpecují. Do stroju je nutno vkládat desticky všelij.'lk dirkované, každý druh dirkování neco
znamená a stroj si nekdy zamane a pocítá zrovna vedle.
Lidé, kterí jsou u stroju, také nejsou neomylní a tak je
nutno stále mít na zreteli, že není nikdy vylouceno, že
na príklad dO'dovozu živých zvírat se zapocítá také (10voz blje. Hlavní vec je vcas chybu objevit, pocí~ání zarazit a zacít honem znovu. Pri tom všem je n11tno spechat, ponevadž pan president dr. Auerhan nechce vydávat »hrbitovy Císlic«. Jde o to, aby statistika hyb
správná, aby byla podrobná a ,<lbyvyšla vcas, aby podávala obraz doby pokud možnO' nejposlednejší. Kdyby se
melo vyhovet všem temto požadavkum a pri tom se
bránit všem tem útokUm z vnejška, bylo by to zamestnání pro kouzelník,)'. Po pravde dlužno ríci, že to, co
dosud za težkých podmínek Státní úr.'1d statistic1<,)rdr-kázal, je do znacné míry kouzelnictví. Má štestí, že dostal nekolik skutecných fanoušku pro statistiku, kterí
jsou proniknuti vedomím, že nezávislá a nekompromisní
statistika je pro verejný život cinitelem velmi duležit)m
a kterí pro tuto svou vášen jsou ochotni se s IGJ.žrh"rn
porvat, kdo by se jen trochu nerídil poule této smernice
a kterí jsou ochotni prípadne si dát vynadat za hríchy
jiných, jen když nezávislost statistiky bude zachována.
A nezávislost statistiky je velmi blízko w)'m významem nezávislosti soudu.
Do znacné 'míry si vysvetlíme tuto houževna'tost
naší statistiky tím, že vrchní velící generál je clovek,
který vLlbec nikdy nic jiného nedelal, než statistiku. Ve
dvaceti šesti letech, bylo to 1906, hned po absolvování
právnické fakulty, vstoupil do Zemského úradu statistického v Praze, zllsta! u neho až do prevratu a pak šel
do Státního úradu statistického. Životopis velmi jednoduchý, ale pln)' císlic; nejen tech, které Au~rhan úredne zpracoval, ,:lle i tech, které zpracoval neúredne. Dr.
Auerhan má totiž vedle své úrední statistické vášne ješte jednu neúrední. Je to ovšem zase statistika, ale jen
statistika docela urcitá. Tato Auerhanova osobní statistika se zabývá podrobným zkoumáním pomerú zahr.:tnicních Cechu at už je to na Volynsku ci v Rakousku
nebo kdekoli jinde. Tahle osobní libustka Auerhanova
vynesla už ceské statistické literature peknou rádku
prací, které se v ní uvádejí vždy na predních místech.

LITERATURA

A UMENí

Franta Kocourek:

Možnosti zvuliového filmu .
Berlín, 1. cervence

1929.

C ,osici?
'se dáOdpovedet
;udelat z materiálu,
který
na tuto otázku,

má
nový útvar
znamená
pouštetk dispose do
perspektivy, podložené jen z cásti skutecností a zkušeností.
Zvukový film není vynat ze zákona vývoje. To, co pro zatím
dokázal, pro zacátek stací, i kdyby tím byl podal jen dukaz
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své životaschopnosti.
Dosažení dalších a lepších výsledku je
otázkou casu a také lidí, kterí budou mít rust nového útvaru
v ruce. Nikde není psáno, že musí mít zvukový film - pokud
jde o osobnosti - takové štestí hned na prahu vývoje, jako
nemý - lépe receno tichý - film, kterému
vzešla hvezda
Chaplinova.
Nenajde-Ii
zvukový
film takového
tvurce
všestranne
pro svuj obor vybaveného
a jednoznacne
urceného,
prirozeného,
jako ho nalezl tichý film v Charlie Chaplinovi,
muže trvat dlouho, než se dostane
na úroven, pri které je
možno mluvit o samostatnosti,
treba prozatím jen v nekterých
rysech. Cesta ucelivého kombinování
a theoretisování
je mnohem delší než cesta samozrejmé,
spontánní
a nezadržitelné
tvorivosti. Už z prvních jednoaktových
grotesek Chaplina, kterým t. zv. kulturní lidé odpírali na verejnosti
smích, o uznání
nemluve, v dobe, kdy o Chaplinove umení (v plném slova smyslu) nebylo ani reci, vysvítaly
zretelne rysy a složky, (nekdy
i celá komposice) osobité estetiky a ryzích vyjadrovacích
prostredku
filmu. Teprve
po letech pricházeli
jiní a snažili se
pracovat
podle týchž smernic. Byli nekdy ucenejší, než Chaplin, meli k lepšímu velikou školu zkušeností, které film za ta
leta prodelal, ale neudelali nikdy nic vetšího než Chaplin. Je
dobre prjpomenou t Chaplinuv prípad, aby vynikl význam osobnosti pro celý útvar a abychom byli spravedliví
k tempu vývoje zvukového
filmu, neprijde-Ii práve takový clovek.

se v nem spokojene žije, umení, jehož formy se stále mení s do·
bou a lidmi, zustávajíc
pri tom stále verno svým zákonum,
nevzdalujíc
se - ani pres nejvetší výrazové
úchylky a výkyvy - své podstate.

Vedle »Zpívajícího blázna«, o jehož berlínské premiére jsem
referoval v minulém clánku (»Nástup zvukového filmu« v 25. c.
"Prítomnosti«),
beží ve zdejších biografech jediný zvukový film,
"Submarine«,
také americké
výroby,
ale s jiným težištem.
V ""SinS!;ing fool« šlo o rec a zpev, v "Submarine«,
kde fe
zpracován
neštastný
osud amerického
potopeného" podmorského clunu se štastným koncem, jde o zvukové efekty v užším
smyslu:
hukot, krik, jecení more atd. Je víc než pravdepodobno, že ani ostatní zvukové filmy, vyrábené horecne v Americe, ale také v Anglii, francii
a chystané v Nemecku, neprinášejí a v nejbližší
dobe ani neprinesou
nic pod s ta t n e
jiného, než jmenované
dve ukázky. O co v nich jde? Jak je
v nich zacházeno
se zvukem a obrazem?

Je to prirozené,
vždyf jde predevším
o mluvené slovo a to
má dost síly a váhy, aby spoutalo obraz, prinutilo .ho k divadelní nehybnosti
a zbavilo plynulosti,
která vyznacuje pravý
film. Jeden z prvních filmll, který byl natocen koncem minulého
století ve francii,
nepredstavoval
nic jiného, než príjezd loko·
motivy na nádraží. Na malém perone bylo nekolik lidí a lokomotiva se pomalu bližila ... Tento predek dokumentárních fil·
mu nejruznejších
druhu nemel ctižádost
ukázat nejaký pred·
met v dokumentárním
svetle. Chtel provést proste dukaz, že
je možno fotografovat
pohyb a promítat
ho jako živou fotografii. Dodnes žijící výrobce
tohoto nekolik metri't dlouhého
filmu, starý Lumiere, vynálezce
kinematografu,
mel sotva tu·
šení, jaké možnosti jsou jako v pohádkovém
orechu uloženy
v jeho malém celuloidovém
pásku s lokomotivou
a nekolika
lidmi, kterí nemohli pri natácení zadržet smích. Ani zvukovému
filmu a jeho výrobcum
nejde v prvé rade o nic jiného, než
o podobný di'tkaz.

Ctenár,
který si vzpomene
na mé glosy ke "Zpívajícímu
bláznu«, ví, že tam jde o soucasnost obrazu a zvuku: soucasne
prijímáno,
soucasne promítáno
a vysíláno. Pohyb, život, výchvevy, rytmus obrazu a zvuku se kryjí. Je reprodukována
rec
lidí, jež vidíme, potlesk, zpev, hudba. Krome toho prochází celým filmem hudba, která jednak vyp!iiuje nemá místa, t. j. místa, na nichž se budto zvukove nic nedeje, nikdo nemluví ani
nezpívá, nebo mluví, ale jeho rec není reprodukována,
jednak
doprovází
rec jednajících
osob, podbarvujíc
situaci (tedy melodram)
nebo doprovází
zpev. To znamená,
že po zvukové
stránce je glosovaný film nejednotne a kompromisne
rešen.
Jak je zacházeno
se zvukem
a obrazem?
Stojí vetšinou
vedle sebe, a máte pocit, že je to zkažený tichý film, zkažený
zvukovýmí
vložkami, banálním námetem a iotograficko
filmovou prumerností
i podprumerností,
nebo že je to nezdarený
zvukový film, protože je v nem zvukové pásmo pretrháváno
a zdržováno
tichými, hluchými místy, na jejichž zakrytí nebo
preklenutí nestací orchestrální
hudba, trebas byla psána prímo
pro film. Jenom na nekolika místech jsou zvuk a obraz slouceny, promíseny,
sjednoceny. Treba to bylo jen nekolik vterin
v celém filmu a jen v primitivní podobe, nemužeme se ubránit
velikému dojmu, který jsme dosud nezažili ani ve filmu, ani
v divadle, ani v koncertní síni. Bez nejmenšího násilí, bez jakékoliv vnejší argumentace,
vlastní, prirozenou
silou události
nabýváme
presvedcení,
že se tu otvírá nová cesta umení.
Umení, jehož možnosti nejsou nikdy vycerpány,
jak by se to
hodilo mnohým, kterí se už v nejakém oboru etablovali a jimž
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Primitivnost
prvních
zvukových
filmu se jeví zajímavým
zpusobem. Tichý film za posledních deset let zazmlmenal velké
úspechy, udelal veliké pokroky a dobyl uznání u kritiku, umel·
cu a jiných, kterí s ním prvotne vubec nepocítali, kterí se nan
dívali s úsmeškem, jako kazitele mravll a špatnou napodobeninu divadla, jako na cosi ve svete umení bezcenného, v nej·
lepším prípade ménecenného.
Zvukový film však nenavázal po
filmové stránce na výboje t. zv. cistého nebo absolutního filmu,
na výboje, jež behem doby a logikou vývoje vetšinou prešly do
všech odrlld filmu a staly se v nem samozrejmými
a populár·
ními. (Nekolik príkladll: až únavne rychlé strídání obrazu, až
"nehezky«
stupnované
zvetšení
detailu, který hraje ve filmu
duležitou
úlohu, dynamické
rozvíjení
motivu procházejícího
s variacemi nebo bez nich celým filmem, obrazová symbolisace
místo titulku atd.). Navázal na film, jehož pojetí a technika pri.
pomíná filmy predválecné.
Príbeh cíšníka Ala, zpevacky Moly
a chlapce Sonny ve "Zpívajícím
bláznu« byl dostatecným du'
kazem tohoto tvrzení.
První kroky delá zvukový film sice
s pomocí výrazových
prostredku
tichého filmu, ale na pude
divadelní.

O di'tkaz, že je možno nejenom fotografovat
cloveka v pohybu, ale také prijímat zvuk, který vydává a soucasne s pro·
mítáním obrazu tento "zvuk vysílat. Dukaz, že z filmového plátna m u ž e c lov e k m I u v i t j a k o ž i v ý, jako ve skutecnosti, jakoby stál pred námi. Tento cli'lkaz se zvukovému filmu
skutecne zdaril a nemužeme se divit, že se jím výrobci opájejí
a že na nem nejakou dobu zllstanou, už proto, že je stále treba
usilovné práce na zdokonalení
prijímacích
a hlavne vysílacích
aparátu,
aby reprodukovaný
zvuk znel co možná nejcisteji,
nejprirozeneji.
Napsal jsem už v minulém clánku, že »prirozenost«, "prirozené
pusobení"
lidského hlasu i jiných zvuku
hude ideálem zvukového
filmu jen v prvních detských letech
a že dospeje i ve zvuku ke stylisaci, jako k ní dospel nemý
film v obraze. To neznamená,
že nebudou zvukové filmy, pro
než naturalistický
princip bude vždy ideálem i nezbytností.
Myslím v prvé rade na veliké, skoro neprehledné
pole zvukového filmu v užším slova smyslu dokumentárního:
svetové
aktuality uvádené v t. zv. žurnálech budou reprodukovat
zvu·
kovou složku, rec politika, výkriky
a hluk pri demonstracích,
strelbu pri revolucích,
dunení pri zemetresení
a výbuchu sop·
ky, hukot vodopádu,
atd. ZvukovÝ film bude predvádet obecenstvu a žákum ve škole ukázky dokonalé reci. Bude u.cit výslovnosti
a cizím recem, bude ucit reci1aci, zpevu a hre na

I nástroje. Bude diiležitým doplnením dosavadních
vystí radio vysílání: pripojí ke zvuku informativní,
vždytalímavý obraz toho, kdo mluví, zpívá, hraje, toho, co
bije, hrímá a nejenom to: zkrátí vzdálenost, preklene prokterá prcse všechno v radiu mezi vysílajícím
a prijímaexistuje, pri b líž í a z prí t'o m ní a z i n t e s i v h í
10 uch a 11 é v i d e n Ý m.
dokumcntárního zvukového filmu však je jen jedním
• na nichž bude moci zvukový film ukázat, co umí. Od,
naturali tického, presne kopírujícího
skutecnost,
bude
Ý film brzo hledat
prechod. Dnes je ješte težko, ríci jak
Ale nellí to lIemožno aspon z cásti uhodnout, predvídat
cit. Kdo se dohaduje, staví hypothesy a naznacuje, vyrisiku, žc ho vývoj usvedcí z omylu, chybné soudnosti,
de slabé fantasie. Ale vzniká-li nejaký útvar, nevyhne
ovému risiku nikdo z nás. Všichni jsme nuceni k zaujetí
ho stanoviska. Všichni vyckáváme
a probíráme
moževšim negativne, co asi nebude možné: aby zvukový
SpOkojil kompromisností,
kterou vynikají
první jeho
y. (Roztríštenost zvukové komposice,
rec a jiné zvuky
reprodukovány, místy ne, hudební doprovod
v celém
I když se hovorí nahlas.) Za druhé nebude možno reproat všechny zvuky, které jsou ve skutecnosti
k filmovanámetu vázány. To platí jak o filmu mluvícím, tak o filleTÝpracuje se zvukem, yylucuje rec. Nedovedu si predfilm, v lIcnlž by od zacátku do konce skrípaly všechny
na než herci usednou, že by znely všechny kroky, šukoruny všech stromu, že by bylo slyšet všechny vzde•• Je vyloucello, aby se zvukový film vybíjel ve filmojevištních dramatech, treba silácky seškrtaných,
t. j.
elTžitém sledu dialogu, které jevištní drama prevážne
V tom prípade je víc než pravdepodobno,
že by obeopouštelo kina a zacalo se hrnout do odstrkovaných,
'vaných divadel. A konecne: je nemožno, aby zvuk te~
val obraz, aby brzdil a lámal jeho rytmus, jako v prvních
ch.

!ranení první vady, kompromisnosti
zvukové
skladby,
Ice uskutecneno rešením, které mužete také nazvat komem, ale které se od prvního bude lišit svou pro myš I eI. v y v áž e n o stí,
ú me r n o s t i, e s tet i c k y v 0m v ý b e r e m to h o, c o s e v d a n é m f i I m u z v ubud e r e pro d u k o vat,
c o sej
e n n a z nac í a
e vypustí.
Jediná veta a kolik težkostí! Jde tu o sám
zvukového filmu a až se podarí postavit ho, nebude stát
II postupu nového útvaru nic v ceste. Dokud však tento
nebude rozlousknut, je zvukový film v situaci stavby
Singillg fool« je zvukove vhodný námet: odehrává se
Uedi lIocního lokálu, zpevu, hudby, tance, jeho hrdina
tavitel) je nejen znamenitý herec, ale i v New-Yorku
rice svými šlágry skutecne
populární
zpevák,
jeden
populárních šlágru je leitmotivem celého filmu, i žena
Icího blázna« je profesionální zpevacka ... Samý zpev,
hudba, jazz, do toho nekolik dialogu - a film byl šfast·
v. Ale zvukový film nebude moci neustále vymetat bam! tnosti a nebude moci stavet jako hrdiny do popredí
ní zpeváky, trcbas by si k jejich pusobivým
chansoyslil nejruznejší a nejpodivnejší
historie. Bude treba
IIné zvukove zpusobilé námety. Když se za nimi pujde
vnejší, povrchové stránky, objeví se, že takových
náIe v hotové, pro zvukový film jako delané, skoro úplne
ané podobe po certech málo. A potom se pozná, že
nerozrcši nalézáním stále nových, trebas jen o slabý

odstín rozdílných námetu, ale nalezením klíce, principu, kterým
by bylo z e v nit r možno stavet dobré a hodnotné zvukové
filmy i z námetu, kterým chybela vyslovená
zvuková sensacnost. Tím netvrdím, že prirozene
zvukove vhodná povaha námetu není duležitá, nebo že by bylo možno udelat dobrý zvukový film z námetu prícícího se genru svou prirozeností.
Rozvádet
dál tento princip, znamenalo
by zacházet do podrobností a theorií víc, než je úmyslem tohoto clánku. Je ostatne pochybno,
melo-li by další theoretisování
v tomto smcru
cenu bez spojitosti s pokusy na konkrétním
materiálu.
Jiná velká prekážka, která se zvukovému
filmu staví v cestu, je fakt, že videní nepostupuje
stejne rychle, jako slyšení.
Zrak je schopen prijímat rychleji, než sluch. Louis Lumiere
o tom rekl: »V divadle zamezuje
vzdálenost
mezi jevištem
a divákem,
aby mohl pozorovat
pohyby rtu, které predcházejí slyšeným
slovum. Naproti
tomu veliká prednost
filmu,
schopnost zesílit visuální motiv tím, že zvetšuje herce a obliceje v nadživotní velikost, dovoluje divákum i v ctyrtisíci sedadlových kinech presne pozorovat hercovu mimiku. I když se
predpokládá,
že mluvící film zmuže synchronisaci
pohybu rtu
a mluveného slova až do nejvyšších
maxim, bude se taková
soucasnost
vždy rozbíhat o tolik, o kolik bude divák vzdálen
od projekcního
plátna a zvukových
tlampacu. filmové
zvetšeni, podstata
filmového umení, bude nepravdepodobnost
jen
podtrhávat.«
Louis Lumiere se obává, že rec zabije fantasii,
která pri tichém filmu oživuje postavy složené ze svetla stínu.
Verí v budoucnost
zvukového
filmu, ale domnívá se, že pro
jeho naprostou
použitelnost
je ho nutno spojovat se stránkou
hudební. Verí v budoucnost zvukového filmu, bude-Ii znát meze
své pusobnosti a hlavne vzdá-li se reci.
To, co Lumiere (u príležitosti
filmového kongresu v Paríži)
rekl o nesnázích pramenících
z nestejných
fysikálních zákonu
pro zrak a sluch, pro vlny svetelné
a zvukové,
je pravda,
která bude vždy padat na váhu v neprospech
zvuku ve filmu,
ale nikdy ne tak dalece, aby zvukový film hrube porušovala
nebo dokonce znemožnovala.
Veliká zvetšení, o nichž Lumiere
mluví, mohou sice skutecne zduraznit nesrovnalost
mezi rychlostí obrazu a zvuku, i pri ideálne zdokonaleném
reprodukcním
aparátu,
ale druhá stránka
veci, možnost, aby divák videl a
posluchac
slyšel i na posledním míste velikého sálu všechno
stejne 'dobre, jako ti, kterí si mohou koupit nejlepší místa, je
výhoda, která zmínenou nevýhodu dalece prevažuje.
Myslím,
že prakticky,
pro milionové vrstvy obecenstva,
které není tak
choulostivé
na detaily tohoto druhu, nepadá Lumierem pripomenutá nevýhoda
na váhu. Také sotva se bude moci vyvíjet
zvukový film v perspektive
'naznacené
zakladatelem
kinematografie, totiž bez reci. Od té chvíle, kdy poprvé ve filmu zaznelo živé slovo se rtu herce na plátne, je jisto, že ve filmu
rec zustane, a to bez ohledu na titulky, t. j. místo nich i vedle
nich. Nekolik vet a refrénu, nekolik slov, jen lehce nanesených,
které poprvé ve zvukovém filmu uslyšíte, vás o tom presvedcí.
Není proste možno predstavit
si zvukový film bez reci, jenom
se zvukomalboll,
jak myslí Lumiere. Otázka už dnes nezní:
patrí rec do zvukového filmu? ale: jak koncipovat a umístit rec
ve zvukovém filmu?
Možná, že to bude jen nekolik málo vet které zazní z bohatství obrazu provázených
nekolika zvukovými
motivy, možná,
že to bude 'jen nekolik slov, která se k nám obrátí z obrazu,
na místech, do nichž se nahromadil,
v nichž vykrystalisoval
dej, na místech, v nichž musilo prijít, zaznít, zasvítit slovo,
v nichž byste byli zklamáni, kdyby se stalo neco jiného. Netoužili jste i ve »starém«, tichém filmu po nich? Nestýskalo
se
vám po jejich zvuku, po jejich rytmu a melodii? Necítili jste
v nekterých
filmech, v prvotrídních
filmech, potrebu s I y š e t
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neco jiného, než stereotypní,
libovolnou hudbu kinoorchestru,
slyšet neco tesne souvisejícího
s obrazem?
Této potrebe odpovídá práve zvukový film - prozatím úryvkovite,
nedostatecne,
takže se vám místy zdá, že vám je podávána
karikatura
toho,
co jste chteli.
Formy, jaké na sebe vezme slovo ve zvukovém filmu, jsou
prozatím
záhadou.
Nekterí
filmari si predstavují,
že budou
jednoduše
filmovat proslulá dramata
ve zkráceném
vydání a
rozdíl mezi starým a novým filmem bude spocívat v tom, že
se bude ted mluvit tam, kde dríve byly titulky obsahující prímou rec. Nemusíme pochybovat
o tom, že í takových zvukových filmu bude vyrobena hezká rádka a že budeme mít prícinu vyhýbat se jim stejne houževnate,
jako kdysi tichým filmum "podle známého románu« slavné pameti. Ale to bude jen
nejlacinejší
druh, bez kterého
se ani bursa zvukového
filmu
neobejde.
Je pri rozeno, že se budou musit psát speciální libreta pro
útvar. Na rozdíl od libret tichého filmu bude zde mít
vedle filmového režiséra hlavní slovo hudebník, odborník pro
deklamaci (nemáme pro neho ani pojmenování)
a autor. Autori
meli v tichém filmu bídnou situaci libretem pocínaje a montáží
konce. Budto filmu nerozumeli,
chteli v nem uplatnovat
literární principy a celkem vzato filmarum ztežovali práci, nebo
proste k práci nebyli pripušteni.
Jedinou jejich výhodou byl
honorár,
obvykle
víc než uspokojivý.
Postavení
autoru ve
zvukovém
filmu po stránce
vlivu na libreto i provedení
se
pravdepodobne
zlepší. Nepropadám
omylu, abych sí myslil, že
autori budou schopnými libretisty
zvukového filmu a že budou
dobrými spolupracovníky
pri jeho natácenÍ. Ale prece jen ve
zvukovém filmu budou víc doma, budou mu víc rozumet a budou moci úcinneji zasahovat.
Protože
zvuková složka filmu,
zvlášte rec, je blízká jejich názorum, jejich tvorbe, jejich estetice, rozhodne bližší, než rodná rec filmu, rytmisovaný
obraz
a všechny jeho speciální požadavky.
1I0VÝ

Nejvetší potíže bude pri vývoji zvukového filmu rozpoznání,
že celek je víc, než prostý soucet jednotlivých
cástí Tak také
treba zvukový
film pojímat.
Ne jako obraz a tón, ale jako
jednotu, jako celek, který podléhá jiným zákonum, než jeho
cásti. S tímto vedomím by se melo ke zvukovému
filmu prístupovat,
'jedine tak také mftže dobýt své místo. ve svete
této smernice bude zvukový film
umení. Bez zachovávání
budto nepovedená
cinohra, ilustrovaná
filmem a hudbou, nebo
nezdarený
film s vložkami reci a zvuku. Jedine slitím, ztavením obou složek v jeden nerozlucný
celek, v nemž bude
ohraz po~porovat
zvuk a v nemž zvuk nebude rušit, ale doplnovat a zvyšovat krásu obrazu, muže si zvukový film zajistit
existenci
mezi tichým filmem a divadlem,
poprípade
ujat se
vedení.
Zvukový film má cestu k vítezství pomerne lehkou, hlavne
ze dvou duvodu: tichý film mu pripravil po obrazové stránce
pudu po celém svete, v nejširších milionových
massách všech
národu, pro než film dnes znamená totéž, co pro staré Reky
znamenalo
divadlo dramatické
i sportovní. S druhé strany je
v techto milionových
vrstvách
veliká, neuveritelne
veliká potreba mluveného,
živého slova. Tuto potrebu sytil dosud jen
z cásti kostel (kázání), radio, prednášky
a divadlo. Nepochybuji, že zvukovy film muže tuto touhu naplnit víc, než cokoliv
jiného a že práve v tom je nejvetší jeho poslání, pomoci živému slovu opet k vlivu, moci a sláve. Nic nepotrebovalo,
nic sí
nezasluhovalo
tolik vzkríšení, jako mluvené, živé slovo - a
kdyby zvukový film neudelal nic jiného, než že by zpopularisoval a k novému rozkvetu privedl ušlechtilé, bratrské,
mocné
slovo, které stálo na pocátku všeho a v naší dobe je nespravedlive odstrkováno,
má nárok na naši vdecnost. Podle toho,
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co se dovídáme z amerických
ateliéru, se zdá, že opravdu za·
cíná pro rec nová epocha, doba nového kultu a rozpetí. Role
filmu, role obrazová
bude reci zpocátku prostredníkem,
mo·
stem k obecenstvu.
Teprve pozdeji prijde rovnováha v oceno·
vání obou složek. Není možno predstavit
si zpusobilejšího a
prubojnejšího
propagátora
živého slova, než živý obraz.
Na ceste za jednotou
obrazu a zvuku leží rada možností,
z nichž se mi po poslechnutí
dosavadních
ukázek zvukového
filmu zdá nejprirozenejší
- trebas ne nejbližší vývojove možnost,
již vystihuje
nejplneji
slovo b a I a d a. »Zvukový
film, který by divadlo proste napodobil, by divadlu podlehl,«
rekl Fritz Kortner v rozhovoru.
"Je mu však ve skutecnosti
tisíckrát
nadrazen
nevycerpatelnými
možnostmi
promeny
místa, mnohotvárností
podání, rychlým
strídáním
seén (bez
ohledu na místo), prolínáním a odstínováním
nejen obrazu, ale
i zvukfl. Prirozene
nezažijeme
nejakou obycejnou reprodukci
velkých literárních
del. Zvukový
film
musí
jít dalea ž k p r a lát c e, k t e r o u do·
k o spí š e hod n e z pet,
s t a I d o l' U k y b á sní k d r í v e, než p s a I d r a ma ... «
Pravdu toho, treba ve forme kýcovité, potvrzuje "The Singing
Fool«, v nemž se na trech místech pro film nejduležitejších
opakuje chansón "Sonny boy«, který jsme v minulém .clánku
nazvali "baladou v rouše šlágru«. Je to skutecne hlavní therna
príbehu o otci a synu. Tak by se také mohl zvukový film pojíma t, jako nová forma balady:
jednoduchý
námet, každému
lehce pochopitelný,
nekterý z tech, o nichž z p í val y a vy·
p r á v e I y i staré balady.
(Dokoncení.)
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Otto Rádl:

Cizinec a Praha.
1.
V Praze

nic

není.

SetkaJ1:jsem se pred tremi týdny ve Florencii se spolecností 111'1iadýchlidí z Anglie a Francie, kterí byli
na ceste Evropou pres Belgii. Holandsko, Nemecko,
Ceskoslovensko, Rakousko a ItaJlrii·.Patrili k onomu
druhu evropsky orientovaných lidí dobré vliLe, zajímajících se o staré stil,y i o puristickou architekturu a
urbanism, a pokusy moderního divadla, výboje fi'lmu,
stejne jako o literaturu a pol'itiku.
- Oh ano, dnešní Nemecko je podivuhodné. Kolín.
Stuttgart, Hamburg, co se tam všechno staví, podniká
a vynalézá. Berlín je nejmodernejší a nejživejší mesto v Evrope. Ano, ano. v Praze také, velice malebné,
barok, Moldau, Hradschin. Clovek to <lIletak rychle
shlédne autocarem a není kam jít. Není život v Praze
zdlouhavý? Meli jsme se zdržet dva dny, Mr. M. mel
nejaké obchodní rízení, zustali jsme však pouze pres
den a pockali jsme na neho ve Vídni. Ah, ve Vídni
je život ...
Tento dojem lidí, kterí v nekolika hodinách prece
jen nahlédnou do našeho života, není docela chybn)'.
Kulturní život pražský není ani širokým ani strhujícím proudem. ZvykJlli jsme si mluviti o Praze jako
o kulturním centru, príl1iš ochotne veríce svým ilusím,
pri pohledu zvencí vidíme však prece jen zase jasne
Imllturn í Prahu ved le Evropy. Ješte jsme úplne neprestali bS'ti provincií. Alespoií nedáváme cizincltm

PHtomnosL
prijíždejíeím mnaho príležitosti, aby se precili o t.om, oc jsme dMe. Konec koncLl se u nás
e jen také už neco deje, co by se dalo návštevníukázati krome baroku. A prece zLlstává Praha
tem, kterým se projíždí, zatím co se treba v Salzku zustává tri, ctyri dny. Chyba je asi nekde v orisaci.

nám

dyž jsem se a týden pazdeji dostal pres rakouskau
iei, meli jsem již ve vlaku klín plný Iletáku, prou, železnicního zpravadaje, slavnastních
prograprehledL!zábav a oznámení, vždy znovu lákave
jících: krásné Rakauska, vídenské slavnasti, víká divadla, vídenská hudba, a stavby a musea a
Ií. Vídeií zárilla jarní pahodou, zvucela proudy návníku, na deskách hotell't všechna císla obsazena,
dia vypredprodána i pri úctyhodných
cifrách
pnéha, a Fremdenzeitung
vyplnena seznamem
h tech hdí z tolika mest mezi severní Ang:~ií a
ím Rumunskem, kterí ma jí své peníze a, musí pri
být a tvorí podkladevropskéha
cizineckého prulu.

iden je po celý rO'k živým a stále vyhledávaným
. tick5'mcentrem. Vezí to asi nekde v organisaci.
V e V í dni

jež

i v o.

e to v)'s1ledkemsoustavné a uvedomelé cizinecké
tiky. Toto mesto dovede si zabezpeciti pravidelnÝ
ud turistLl,kterí svými nákupy zabezpecují duležitý
yt luk~usního a módníhO' prumyslu, kterí predstaJi jádro obecenstva víddisk)'ch
divadel a zábavních
iH!. Toto mesto, které nemuže zliákati ani prínádherou polohy ani lahodností kli.matu, v nemž
• bohatství jedinecných památek ani prubO'jné moi kultury, které nemá .velikosti historických remicí, z jehož zdí nevyrostli veilicí duchove, mesto,
é nestálo nikdy v ohnisku silných kulturních epoch,
Víden je pfece každorocne CÍ'lem prekvapive vyého poctu cizincu z Nemecka, Anglie, Francie, PolRumunska, Ameriky, i z jižních zemÍ.
pri tom se do Vídne nejezdí k jednodennímu po, n)'brž na týden, dO' Vídne se prichází jako: do
ta príjemnéhO' svO'u bezstarostností,
ves e\lím, dozábavou, v nemž je lehce a daMe pO'být, a do
ž se clovek príštího roku rád znavu vraCÍ. Víden
ovšem svou dávnou povest a tradici, zatím co
a je po této stránce docela malou a naivní škoou.Zdá se mi, že by Praze mohilla býti velice užiou a poucnou školou, jak zacházeti· s cizinci, co
prinášeti, a co od nich je mO'žnO'získati.
ohledme na divadla. Vídenské divadJllo ;e hll1boko
úrovní už celou radu let. Pres to se - prirozene
i tuctem velkých divadd objeví na repertoiru za
jedna nebo dve pozaruhodné hry nebo zajímavé inace.Toto neco je treba jen sestaviti v pO'rad sedJ;lJi
slavnostního týdne, a hJe, prvotrídní podívaná
e, vrchOl]produkce; vysoké divadelní
ume'ní, moi výboje, postací si -jen vybrati. Da12rá vec si neuže sama, je treba umet ji vyzvednout na svetlo'.
k u nás takové dobré tvorby padá nepovšimnuto

i

vody.

naše Národní divadl1a zahraje obcas dobrou hru,
Obehuroku najde se nekdy i vtipný režijní náopera má nekdy prijatell11ejší podánÍ. Divadlo
všude težce stune, a pri rekapitulaci' v cyklu zji-

, stili bychom, fe naše produkce mahla by se státi stredem i slušnejší pozornosti a snesla by leckteré merítko.
Proc stojí tedy naše divadilla. kterému tolik inteligentních a také nekolik nadaných l,idí venuje svou píli a
práci, v EvrO'pe tak dakonCLl'estranou, bez pozornosti,
bez zájmu, bez vllivu, sotva že kdO' ví o jehO' eksistenci? Takový stálý deficit v ceré ostatní naší kulturní
práci vzniká z nedostatku schopnosti uplatnit, ukázat,
prodat ta, >cose vykoná.
Delá se úrednická a kO'žená propaganda; nalézti režiséra nejen pro naše anemické divadlo a prO' náš
smutný film, nýbrž pro celbu naši kul'turní produkci.
Jar

n í s 1a v n o s I. i v e V í dni.

Ctrnáct dní slavností. President republiky predsedou. Rada koncertu vídenské fiLharmonie, »nejlepšího
orchestru sveta«, rízených 'Schalkem. Max Reinhard
prajektoval na dvore arkád gotické radnice divadlo
pod širým nebem pro 3.000 divákl't. které hraje DantanOvu -smrt od Biichnera: francouzský námet, nemecký
dramatik. demokratická tendence, k uspokojení všech.
Na námestí Josefském, nejhezcím ze staré Vídne, vecerní serenády Filharmonie spolu se sborem Stát. opery,
rízené Schalkem a Clementem Kraussem.
Koncerty
v Su'bertove rodném dame. Na Helrden]:)latz veliký historický koncert fanfár. Sbor 8.000 peVcLl pred slavnostne osvetlenou radnicí. Na ctyriceti vídei1ských námestích hraje hudba. Ve všech chrámech vybrané kancerty cirkevních skladeb. Ve hradní zahrade koncerty
a divadellní predstavení pod širým nebem, ríiené Johannem Str'aussem vnukem. V koncertních
sálech
hra;e se po 'celých ctrnáct dní prvotrídní
repertO'ir
z Bacha, Brahmse, FIaydna, Mozarta,
Beethoveria,
Brucknera, i moderních. Choreografické vecery: Bodenwieser, Grete Grosse, Wiesenthal, Valerie Kratina.
Opereta pro své mil:ovníky. Letní karneval vídenských
umelcu, zahradní slC).ynost letní noci. Veselé vecery
v Prateru. Na dvacet umeleckých eksposic, výstava
knihy, návštevy umelcu žijících ve Vídni. Všechna divadla v:1Jesku. Burgtheater hraje celéha Jindricha IV.,
Waldštýna a Fausta. Hraje Werner Krauss, Bassermann, jiní. Osllava století Lessingova. VSrstava. knihy.
V pahádkových
zahradách
!Laxemburských hraje se
v Brahmove režii Sen noci svatojanské, pri nemž tancí
dfy sto žacek l.axemburské školy, rízených Valerií Kratinou. Ohnostroje, iluminace,. tance s pochodnemi, Internacionální
sportovní
podívané:' footba:l,l, tennis,
šerm, pola, goH, plavba, 'l~tectví, zápas a bO'x, bicyldové závody, plachetní regata na starém Dunaji. Dostihy
o velkou Rakouskou cenu tri ctvrti milionu ve Freudenau, kde se konaly první konské dostihy na evropské pevnine. Mezinárodní vojenské derby. Mezinárod-ní automobilová soutež v eleganci.
. Deje se ta všechno ku pocte trojího výrocí deda, otce
a syna Strausse, Loni byl podnetem Schubert, príští
rok bude nekdo jiný. Jedná se O'ta, privésti: hdi', uspokojit jejich nejrozmanitejší
záJHby; prekvapiti necím,
o cem se dá vyprávet, a konecne je privésti do vídenských obchadu. To není delání slavností prO' slavnost,
to je veliká duvtipná organisace a koncentrace obvyklých podívaných,
sestavená s velikou obratn0stí a
pompou, která je kalkulována docela pa obchodnicku,
a která se skutecne dO'bre zaplatí. Víddiské noviny vysvetlují letošní rozšírení s,l'avností skvelým výtežkem
lonských a predlonských.
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Myslím, že tentO' vídenský príklad prejde u nás
úplne bez pavšimnutí.
Pri padzimních
slavnastech
milJenia bude apet každý ariginelní nápad a zajímavú
myšlenka pakJládány za nedustajné veci. Bude usparádán marš SakaJ,u a cechll ve svých krajích, karauhve
nevyjíma je, preh1ídka vajska na Bílé Hore, tábor .lidu
na Staramestském
námestí, kterýžta slavno:,;tní parad
mO'žno vhO'dne zakonciti v nekteré plzei'íské restauraci.
V predvecer v Náradním divadle Medek a na Vltave
ahiíastraj.

distance. Pri tom v popredí zajmu tuzemcu bude státi
prirozene Praha navá, jakožto hlava státu, cizinci dají
právem p~ednO'st Praze histarické.
Pamer techto dvou proudll jakO' sedm ku jedné ve
prospech návštev z republiky jest neprízniv)', odhad·
neme-li umelecký význam a bohaství pozoruhodných
historických památek pražsllých. Není pochyby o tom,
že pocet prijíždejících ózincu mO'hl by se znacne zvyšovati od raku k raku. K tamu bude treba, aby si naše
cizinecká palitika uvedamila. cO' vše cizinci v Praze hy
nesmela chybeti. Kamenné památky a nádherná panoJ a k sed e I á pad í van á.
ramata nestací k tomu. abyste tauži>Ji pabýti na neK aranžavání slavnastníha pruvO'du vídenskéhO' ob- kterém míste také delší dabu. CO' poskytuje cizinci
chadu a prllmyslu, který byl ústredním badem O'Sllav Praha v jarní a letní sezone sV~'mi zábavními podniky,
divadly, kancerty?
a jemuž predsedal sám president s kanclérem, pozvala
si Vídeil hamburskéhO' Rudalfa L a b a n a, zaldadateJe
Praha b)'vá nekdy naz}'vána mestem hudby, kdož ví
a arganisátara
nejlepší nemecké škaly pO'hybovéhO' prac. Naše Filharma'l1ie alespan rak ael roku znovu
umení a jednaha z nejvetších teO'retiku tance vubec, . zápasí s nauzí a tentO' archestr z nejznamenitejších svedala mu k ruce vedaucí síly všech svých rytmických
tov.\'ch, jehaž smycce jsau jiste nejdakanalejším SOUškal, jednaha režiséra. jednaha choreagrafa,
jednaha
barem svéhO' druhu, je nucena každého raku znovu
divadetliníha reditele, dva inženýry a mnažství ucitelú
hráti »zábavné« pragramy pred kavárensk)'m publitance. K nim angažaval Laban tri tisíce tanecníkú, takem na Slovanském astrove. Ph tam, kdO' pri jíždí do
necnic, dívek, žacek tanecních skupin a detí. Pa ctyri
Prahy pro její hudbu? Návštevu Vídne bez vyslechtýdny trvaly zkaušky.
nutí jedinéhO' koncertu nebO' divadelníhO' predstavení
pokládal by každý za nemyslitelnau.
Nedalo by se
Laban nespokajil se prirazene
ztrnulým
kareem
snad dacíliti taha. aby každý z cizincu pokládal v Pra»alegarických vozú«. byl si "vedam taha, že slavnast
muže púsabiti prirazene jen jakO' tancící pruvod v po- ze návštevu Filharmanie, která se vídenské nejen plne
vyravná, za prvatrídní a jedinecný pažitek, jehož by
hybu. Rozvinul minulau nedeli celau Vídní pás z tanbylo hríchem si adepríti? Nestacila by k tam u trochu
cících dívek, girls, loutek, figur a detí. Obnavená myšlenka bakchanalu.
upazornení, hodne úsilí a dabrá arganisace?
Dnešn í navá Praha, nepríjemná. neupravená, chaoPrirozene že ne na podkladu nejaké abstraktne slavtická a lamazná, se svými nervosními a neparádnými
nostní symbo'liky. n)'brž ve službách abchadní a prúulicemi není ani místem klidnéhO' addechu, ani mestem
myslové representace a prapagace, kteráž nesla náživé a maderní zábavy. Proto se adjíždí z Prahy po
klad' slavnasti. Úspech jednatné organisace a myšlenjediném dni.
ky. dáti adpovednost skutecné osobnosti, která dovede
dáti veci myšlenku a jednotný výtvarný nápad.
P r a h a z a p ú l, dne.
Nevíme, pokládal-li kdy nekterý z diváku pri našich
sTavnastních representacních
pruvodech neco z nich
KontraLujeme-li dabu pradlení prijíždejících náza arigindní, nebO' vzpamínají-I~ náhodau prítamní ci- vštevníku, prekvapí krátkast jejich pabytu. Praha dozinci na naše veletržní prúvady a kveti11avá karsa jako
vede zl>ikati, nedavedevšak
uaržeti vetšinu ani ke
na neco nezapomenutelnéhO' a skveLéhO'. A prece jsou
dvaudennímu pradlení. Praha se prahlíží zbežne.
naše veletrhy jiste arganisací, kterým nikdO' nebude
Padle statistiky pražské abce prijelo lanskéha roku
moci vytýkati nedostatek dobré vl1le v sledavání všeho,
do Prahy 671.683 návštevníku. Z nich byla 562.8r8
co by do metod našeho obchadníhO' podnikání mohla
tuzemcu, ro8.865 cizincu. Podle v}"pactú adbaravého
zanésti trachu svetovéhO' proudení. Pres to byly dosud
rady statistickéhO' úradu dra. P. Smutného je treba
všechny jejich poulicní rekllamní podniky necím velice tutO' poslední cifru snížiti na pocet 80'.720 cizincu, p0podobným bezradné a narychJb sbité slátanine, pri
nevadž ve výpactu prvním je každý, kdO' prespal drunichž se celá odpovednast ponechala vkusu pánú šéfu
hau nac v jiném hatelu, pacítán dvakrát.
jednotl,iv)Tch firem, jejichž invence se prajevovala
Z celkavéha poctu 671.683 všech návštevníku z tuvždycky spíše jen v tom smeru, jak by se na té veci
zemska i ciziny, zdržela se v Praze 334.962 11idípouze
dalo. Co nejvíce ušetriti, nežli na poli výtvarné vynalézavosti. Nedal'y by se tyto veci i u nás rešíti jednO'tne, jedinou nac. Ta je prihJižne palavina. Další tretina,
228.206 lidí zustane dva až tri dny. zbytek déle.
a ta jednou na zkO'ušku s pribráním ,umení a v~ipu?
Témer stejný pamer vykazuje pacet samotn)'ch cizo·.
P r a h a, in e s tO' n e h ude b n í k U.
zemcí1. Z jejich sauctu 80'.720 jich apauští Prahu po
jediném prenacování palavina, 39.557. Jedna ctvrtina,
Návštevy Veletrhu a obchodní zajíždky do Prahy,
21.885 lidí zdrží se ješte druhý den.
cesty k ústredním úradltm, na politické oslavy a sjezdy
a v)Tpravy školJních detí preV'ládají mezi prijíždejícími
TatO' zachycená císla daleka nejsau úplná. Statituzemci. TechtO' prichází do Prahy sedmkrát více, stický prehled múže býti sestaven pauze na základe
nežli cizincú. Mezi cizozemci tvorí malý zlamek ob- poctu hatdavých
prihlášek.
Celé mnažství cizincu,
chodníci, vetšinu tvarí úcastníci rllzných mezinárodkteré se zdrží pauze ad vlaku k vlaku, pres jediný clen,
ních kO'ngresú, studentské
a studijní ekskurse, ná- aniž prenacava,li, mnažst ví lázenských hostu z Karlovštevníci našich :tázní, kterí dO' Prahy zajíždejí nal<ou- vých Varll a Mariánských Lázní, kterí padniknau do
piti, klidní cestavatelé i asketictí turisté, hltající
Prahy pauze výlet vlakem nebO' autem, aby se vecer
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" vr,íti!i. cel}' tento pocet nemuzeme bezpecne zjiže stejvelký pocet lidí projede rocne Prahou, aniž prevali. Urcíme-Iii je cifrou dal'ších 80.000 cizincu,
díme souctem tohoto císla':JS poctem 40.000 teGh,
"i se zdrželi pouze pres jedinou noc, pocet 120.000
vtevníkllPrahy, kterí Frahu jen letmo proWédnou,
oti poctu asi 40.000, kterí zustanou dva dny nebo
. Tento pomer trí ctvrtin ku jedné ctvrtine by mel
diti náš zájem.

i. Mf,žeme s pravdepodobností odhadovati,

O Prahy se nejezdi. Prahou
se pouze projíždí. Pri
'ch clo našich lázní, pri cestách od severu na jih,
cestách od iihovýchodu na severozápad. Praha je
pro/{ramech jen namátkou, leží-Ii práve v ceste.
rá Praha je hezké mesto', a,lte nudí. Turista ríká
adn~'m respektem: velmi starobylé, velmi interetni. nebo lyricky: nezapomenutelný pohled. Praha
nezláká k tomu, aby tu clovek ztrávil treba tS-den.
proto, že by sV)'ITJipodívanými .na týden nestacila,
by nemela pestrého a krásného okolí nebo krásných
rad k oddechu a zotavenÍ. Z toho duvodu. že její
trum, nepríjel11J1ejšínežli jiná centra, nedovede poollti ani zábavy, ani umeleck)'ch dojmu pro ztrá, veceru. O Praze Se ríká: mužete se tam bud
r dívati na kalne kovové proudy Vltavy se silHOLI
atel., nebo jít spat. Nikdo ješte netekl:
raze je veselo, tam se skvele pobaví te.
raha není zarízena ani na zábavu, ani na óZ1nre.
í hotely jsou stejne drahé anebo ješte dražší neLii
ariži nebo Benátkách, pri tom se vám nedostává
tínu predností jiných mest. Praha nemá <tni levkomfortu, ani zábavního QUXU, ani humoru. ani
. Stojí za prehl'édnutí. co nám všechno chybí, do
vného velkomesta, které by cizinecký ruch neil uvádet do rozpaku.

tišek Plachý:

Jak

si cení žáci desatera.

v ký rocník »Prítomnosti« (str. 225) prinesl ve
výtahu clánek W. B. Pitkina, profesora psychona columbijské universite, s nadpisem })Moderní
o a desatero'. Autor referuje v nem o svém poz oboru etiky. Shledávaje v rozhovorech s jedivci anarchii v názorech étických, rozhodl se' zjimravní cítení generace presnou zkouškou. Dal
otlivcum tekst desatera prikázání ponle ucení meé církve americké a požád:..J.1je, aby ocíslováním
" kter)'m prikázáním prikládají nejvetší morální
. Pokusu se zúcastnilo 500 dospelých osob
pohlaví. Byli to, píše, vesmes príslušníci nejlepspolecenských kruhu. Zkrácený tekst prikázání
I. Nehudeš míti boha mimo mne!
II. Nevytvoríš si žádného obrazu!
III. Nevezmeš jména Páne nadarmo!
IV. Pomni, abys den svátecní svetil'
V. Cti otce svého a matku svou!
VI. • ezabiješ!
II. Nedopustíš se cizoložství!
II. Nepokradeš!

IX. Nepromluvíš krivého svedectví.
X. Nepožádáš statku bližního svého.
V)'sledek hodnocen Í vypadal takto:
Prikázání
1. II. ITL IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
zaradeno
5·
3·
4· 7·
na místo 6. 8. 9. 10. 2. 1.
Dále pak zjištuje autor: Z onech 500 osob 349 osob
sociálních (laických) prikázání za duležipovažuje
tejší než ta ctyri, jež se týkají náboženství. 1Sr osob
udávalo, že jim pri hodnocení jednotlivých prikázání
ciní obtíže prikázání náboženská a z nich 102 osoby
uvedly, že nelze prihlížeti k prvním ctyrem, protože
podle jejich mínení nemají vubec morální ceny. Z této
rÚZl10sti mínení vyplývá trojí svetový názor: 102 osoby upírají náboženským prikázáním jakýkoliv mravní
význam, 49 osob prihlíží práve na tato prikázání j,:tko
na morální ukazovatele a 349 osob priznává celému
desateru morální cenu, hodnotí však prikázání sociální
výše než náboženská. U lidí náboženských starého rázu, koncí autor, jest na prvním míste buh a na druhém
lidé, stejne v lásce jako v povinnostech. l\1odernista
považuje VŠ'1kbližší a do dnešní doby se hodící za mnohem duležitejší nežli to, co prostorove a duševne je mu
vzdáleno.
oS

V úvodní poznámce shora uvedeného clánku· praví
redakce: »V odpovedích na otázky znací se zrejme
americké pomery. U nás by asi pocet lidí prikládající
velkou dt'Uežitost prikázáním ciste náboženským hyl
znacne menší.' Naznacená otázka mne zaujala a chtel
jsem se dopracovati spolehlivé odpovedi také cestou
psychologického experimentu. Vytkl jsem si dvojí úkol:
1. zjistiti mravn.í názor osob dospelých, tedy již s ustálenÝm mravním citem, a 2. vyšetriti vývoj mravního
cítení naší mládeže. V dalších rádcích referuji o prubehu a výsledcích druhého úkolu.
. Za základ tekstu vzal jsem také desatero 's jistou
úpravou a poznámkami, které smysl jednotlivých prikázání mely blíže oznaciti a doplniti. Znení tekstu:
I. V jednoho Boha veriti, jej ctíti a milovati
budeš! .
II.
III.
IV.
V.
VI.

Nevezmeš jména božího nadarmo!
Pomni clovece, abys den svátecní svetil!
Cti otce svého a matku svou!
Nezabiješ!
NesesmilníŠ!.

Vn.
VIII.

Nepokradeš! (Bud poctivý!)
Nepromluvíš krivého svedectví proti bližnímu
svému! (Mluv pravdu! Nehanobiti
dobrého
jména a cti bližního!)
IX. Nepožádáš manželky bližního svého! (Vernost a cistot"!. v manželství!)
X. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

XI. Pln svedomite povinnosti svého povolání!.
Poznámka »Bud poctivý!« u VII. chce vyjádriti, že
zpronevera, podvod, chytráctví zlodeju v 'rukavickách
a p., to všecko je také krádeží. Krivé svedectví u VIII.
vyjádreno zretelneji a kladne príkazem» Mluv pravdu!«
Poznámkou o dobrém jméne a cti bližního mela býti
podporena nemorálnost lidské spolecnosti, kde tak casto
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je clavek ubíjen lživau pamluvau. IX. je sv~'m absahem mládeži hadne cizí a paznámka pri nem jehO'
smysl urciteji naznacavala a razširavala. Desáté prikázání »Aniž pa žádáš statku jeho«, byla vypuštena,
prataže je absahem blízké VIL » N epakradeš'« Pridána
k testu X., jímž byla pamatO'vána na. kladné vyjádrení
vztahu clOveka k claveku ve smyslu altruismu .prati
egaismu. Záverecné XL vyzdvihuje svedamité plnení
pavinnastí všude, kam je pastaven jednatlivec jakO'
jednatka zapadající arganicky dO'ústrojí spalecenskéha
ž1vata.

Výsledky všech tríd jsau uvedeny v pripaje,né tabulce
vyznacením navéha poradí.

]{
O

Test absahaval tedy tri prikázání nábaženská a asm
hických. Vnejší farmau i svým absahem byl mládeži
z nábaženskéhO' vyucavání dastatecne srazumitelný a
zachaváním abvykléhO' poradí svádel spíše k vyzdvižení
prikázání nábaženských než laických.
P r II beh
p a k u s u: Zkauška byla pravedena se
žáky v 5. tr. ab. škaly, ve ctyrech pastupných trídách
meštanské škaly chlapecké a dívcí a ve ct.yrech racnících ucit. ústavu. Celkem se jí zúcastnila 410' žákll
(224 hochll a 186 devcat). Byla past.upavána t.ak, ,<tby
mahly b),ti paravnávány t.aké výsledky u hachll a devcat t.éhaž veku. \Tekavé razpetí zúcastnené mládeže ciní
10' raku, t. j. ad II r. dO' 20' r. Zkauška byla vykanána ve všech trídách téže škaly záraven, aby v prestávkách nebyli žáci upazarneni temi, kteríž pakus vykanali. Mnazí by prejímali pro hodnocení prikázání
názary jiných. Ukázala se, že apatrení tO'tO'byla nutné.
Na ucit. ústave následav:tly pa pakusu živé debaty
mladých filasaf1."t,které by asi nebyly bez vlivu na výkan pri zkaušce.
Testy byly žákllm uvedeny asi taktO': Má-Ii býti
umažnenO' saužití lidí ve spalecnasti, je nutnO', aby se
jednatlivci padrabavali jakémusi rádu. Ten je vyjádren príkazy a zákazy, kterých má každý dbáti, aby
se stal mravne dakanalým clavekem. Príkazy a zákazy
však nejsau stejné duležitasti. Nekteré mravne dabré
skutky hodnatíme více než jiné; padabne všecky mravne závadné ciny nepusabí stejné množství zla. Na lístcích, kter,é máte pred sebau, jsau napsány príkazy a
zákazy, kterými se má clavek ve svém jednání a myšlení ríditi. (Tekst testu precten.) Uvažujte a významu jednatlivých prikázání prO' mravní dokanalast claveka a co pavažujete za nejdtlležitejší, aznacte jednickau, dvajkau, cO' radíte hned za nejduležitejším prikázáním atd., až zhodnatíte všecka prikázání,
takže
padle vašehO' názaru nejméne významné prikázání bude
zaradena na I I. místa. NatO' v dabe 'asi 20' minut ocíslavali žáci prikázaní, pri cemž byla dbána taha, aby
se spalu nedamlauvali a tím aby byla asabitast vyjádrení zarucena. Pakus byl tajný, vyplnený test neprazrazaval autara. Žáci mahli se tak projeviti bez abavy,
že jim budau cineny výtky, nebO' ze se setkají s výsmechem spalužáku.
Vyplnené testy byly zpracavány padle tríd, v nichž
jsau žáci z nejvetší cásti stejnéhO' veku. Ze sauctu císel
u jednatlivých prikázání usparádána navé paradí, které
udává étické myšlení žáku celé trídy, po pr. škaly,
se zretelem na hachy a devcata. Tak zjištena nové
paradí prikázání na pr. v 5. tr. ab. šk. u hachu:
Puvodní poradí
Soucty
Nové poradí
41.J)

I.

II.

III.

IV.

V. VI. VIT.VIII.

IX.

X.

XI.

60 145 167 101 65 170 125 171 232 188 226
I. 5. 6. 3. 2. 7. 4.
8. II.
9. 10.

Úhrn

I.

25 h.
23 d.

1.
3.

48 Ž.

2. 5. 7. 1. 3. 9. 4. 6. 10. 8. 11.

27 h.
24 d.
51 Ž.

2.
2.
2.

5.
2.
5.

6.
8.
4.

3.
1.
1.

2.
5.

7.
9.

4.
4.

8. 11. 9. 10.
6. 10. 7. 11.

3. 8. 6. 7. 9. 10. 11.

5. 7. l. 6. 11. 3. 4. 10. 9. 8.
6. 7. 1. 3. 10. 4. 6. 11. 9. 8.

28 h.

2.

9

2.
2.
2.

8. 7. 1. 5. 9. 3. 6. 10. 4. 11.
9. 8. 1. 4. 10. 3. 6. 11. Ó. 7.

32 d.

2.

63 Ž.
36 h.

2.
6.

8. 9. 1. 5. 11. 4. 6. 10. 7. 3.
8. 10. 1. 4. 9. 5. 7. 11. 6. 3.

36 d.
72 Ž.

5.
6.

115 d.

8.

1- 3. 10. 4.

6. 11.

5. 7.

7. 10. 1. 4. 9. 5. 8. 11. 6. 3.

8. 11. 1. 7. 9. 3. 4. 10. 5. 2.
9. 11. 1. 7. 8. 4. 3. 10. 6. 2.

8. 11. 1. 7. 9. 4. 3. 10. 5. 2.
8. 9. 1. 3. 10. 4. 6. 11. 7. 5.
2. 8. 9. 1. 5. 11. 3. 4. 10. 7. 6.

2.

14 h.
11 d.
2:) Ž.
17 h.
13 d.

5.
7.
6
9.
7.

II. r. {

II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
zaradeno
na
místo

23 d.
51 Ž.
31 h.

237 Ž.
{122h.2.

I.r.{

8. 9. 1. 4. 10. 3. 6. 11. 7. Ii.
10.
10.
10.
10.
10.

11. 1.
11. 1.
11. 1.
11. 1.
lJ. 2.

6.

8.

7.

4.

9.

3.. 2.

5.
6.
4.
6.

8.
8.
7.
8.

6.
7.
8.
5.

4.
4.
5.
3.

9.
9.
6.
9.

2.
3.
3.
4.

3.
2.
2.
1.

30 Ž.

9. 10. 11. 1. 5. 8. 6. 4. 7.

a.

2.

14 h.
12 d.

6. 10. 11- 1.
5. 11. 10. 1.

26 Ž.

6. 10. 11. 1. 7. 8. 5. 4. 9. 3. 2.

32 h.
12 d.

9. 11. 10. 2.
8. 10. 11. 1.
9. 11. 10. 1.
17. 10. 11. 1.
9. 10.
10. 11.
11. 1.

IV. r. { 44 Ž.
Úhrn

Prikázání

Pocet
žáku

48 d.
{ 125
77 h.
Ž.

7.
6.

9.
8.

5.
7.

3. 7. 4.
5. 7. 6.
4. 7. 5.
5. 7. 6.
5. 8. 6.

4.
3
5,
3.
3.
4.
4.

8. 2. 3.
9. 4. 2.
8. ~. 1.
9. 4. 2.
8. 6. 2.
8. 3. 2.
9. 3. 2.

5. 7. 6. 4. 8. 3 2.

Z výsledku pakusu lze zjistiti étické myšlení mládeže
téhaž veku (téže trídy) a zmeny étickéha nazíraní se
staupajícím duševním daspíváním. Všimneme si v tabulce aspan nekterých výsledku. Na, prvním míste
prekvapí jednatnast názaru na nejduležitejší prikázání.
Ve všech trídách je IV. prikázání zaradeno na 1. mí·
sta. Výjimku vykazují haši 5. tr., kterí je radí na 3·
místa. V astatních trídách jen ve dvau prípadech je
zaradili na 2. místa. Jak vysvetliti tutO' nápadnau shodu? Je zde vyjádren vztah detí k radicum, prazrazttjící
nejen závislast, ale i vdek? Je ta výsledek škalní výchavy, která se V abcanské nauce a výchave
nove
zavedený ucebný predmet) castO' abírá pamerem dítete
k atci a matce? Damnívám se, že pusabení škaly není
zde bez znacnéhO' vlivu a že právem lze jí ta pripsati
k dabru. Padabne jest nápadná pravidelnast u XL,
které pamerne velmi rychle se dastává s pacátecního
10. a I!. místa na 2. místa (4. tr.) a setrvá již na nem
ve všech trídách. Na ucit. ústave je umístena skaro
jednatne. Uchyluje se jen dvakrát na 1. místa ,a dvakrát
na 3. místa. Vysvetlení? Žáci 4. tr. mešf. školy stojí
na prahu atevrených dverí dO'živata, a kterém již casto
slyší, a také pacínají z vlastníhO' pazarování chápati,
že je v nem acekává tvrdý zápas a bytí. Ucit. ústav

(=

opouští do života samostatné lidi. Vetšim z nich je
plnena vážn)'mi starostmi o místo a jistým strachem
práce, která jim bude sverena. Vedí, že tady už pújde
avdu o to, kdo s koho, a hledaji záchranu i vítezství
vedomitém plnení povinností. I toto je jiste svetlým
ijevemškolní výchovy. - Hodnocení X. stoupá také
prib)'vajícím vekem mládeže; mladší zdunznují více
. a VII. Praví tím starší žáci, že naplnením X. príu najdeme bezpecnejší cestu k opravdu lidskému
žití cloveka s clovekem, než zákazy V. a VIL, které
pak jeví jako prirozen)' dusledek lásky všelidské?
ak bychom si také vysvetlili vzdálenejší
umístení V.
II. a zaradení VIII. na 4. místo. Sotva lze si my'ti, že by mládež považovala vraždu za menší zlo než'
. Snad také kvantita zjevu tu pLlsobí. Zabití, vražda
zjev pomerne velmi rídký a zpravidla symptomem
Yevníabnormity. Naprati tomu kupy pretvárek a lží,
Ymládeži s jejich následky naporád kolem sebe vidí,
hují na sebe vetší pozornost. Kvantita VIII. zatlaje kvalitu V. a VII. Prikázání VI. a IX. u nejmladch jsou zaradena na místa 10. a I I., u nejstarších m,
a 8. Tato prikázání jsou svým obsahem vzdálena
ému porozumení dítete a jakO' utajované zlo se zdají
, zjevem rídkým.
Kapitolou pro sebe jsou první tri prikázání, která
pov'lhy náboženské. ~. se udržuje u mladších
ouho na 2. míste, u starších se dostává až na 9. mí. II. a III. jsou již i nejmladšími málo hodnocena
elmi brzy se ustalují na poslednich místech. Podle
merných v~'sledkLlstarší žáci dávají prednost všem
. ázánÍmlaick)'m pred náboženskými. Hodnocení násk~'chprikázání u nejstarší skupiny (ucit. ústaV),
48 d.), vypadalo t':lkto:
níž bylo 125 žáku (77 h.
a po lední tri místa zaradilo

+

sli, když jsem psal nadpis toho clánku. Otázku výchovy
nábaženské ci laické považujeme jiste všichni za duležitou, která vhk bude spojena se znacnými potížemi
zvlášte ve chvíli, až se bude o ní rozhodovati, protože
se bude rozhodovati paliticky. I na ankete se uplatní
politické vlivy, byt jen zastrene. Zevne bude to zápas
protichudných
filosofických teorií výchovných. 'Tedy
zase jednou hodne reci. Zaznamenávám stesk úcastníka
poslední ankety: »lI obou bojujících táború chybel prukazný statistick)' materiál, o který by se mohly hlás.1.né
názory opríti. Místo toho casto rozcilení a líbivé heslo
s príchutí táborové demagogie byly zbrane na potrení
odpurcL1.« - 1vlelo-li by se bojovat o výchovu také
tímto zpusobem, bude škoda všeho rozcilování a škoda
casu - protože se pak vec rozhodne jen
politicky .
Má-li se uplatniti hledisko odborné a vecné, bude nutno
prijíti se spalehlivým m':lteriálem. Prineste také poznatky o mravním myšlení tech, jichž se výchova týká
- naší mládeže. Shora popsaný pokus mohl by býti
jednou z cest za tímto poznáním.
Dr. Au,g. Mrha:

Ze zápisníku vezenského lékare.
Triadvacet
let lékarem v »mrtvém dome«. Lidé pricházejí, odcházejí, clovek slyší, villi, pozoruje. A ku
podivu casto shledává vztahy mezi jejich osudem, jenž
je zavedl do trestnice, a jejich zdravotní konstitucí.
A lébr si zapisuje ... Z toho, co si z,lpsal, podává verejnosti nekolik úryvku, jež ji mohou zajímati.

*

Mezi trestanci není vzácnou chorobou epilepsie (padoucnice). Je to onemocnení staré snad jako sama lidstvo. Jeho nejduležitejším príznakem jsou záchvaty
I. prikázání 67 žákLl (49 h.
18 d.), t. ~.
S'~,
I. prikázání 113 žákLl (71 h.
42 d.), t. ~. 9~~1c, krecí, které se dostavují bud náhle, kdy nemocný téI. prikázání 117 žáku (70 h.
47 d.), t. J. 93~~}. mer rázem ztrácí vedamí a za pronikavého výkriku
(»cri épileptique«) se kácí k zemi, nebo predchází taa I. místo zaradilo
kový
záchvat bolest hlavy, mdlob1., nevolnost, tres, poI. priktlzání 10 Žáku (7 h.
3 d.), t. j. 870;'
cit úzkosti (to vše je tak zvaná epileptická »aura«) a
tnÍ žáci, pokud je neumístili na posledních trech
pak teprve se dostavuje záchvat.
'stech, zaradili je tak, že jeho prumerné poradí je
Nemoc sama je mozkové anemocnení a to bud vrojádreno 4'5. Prikázání II. a III. zar::tdilo také jen
zené nebo vzniklé následkem zánetlivých procesLl v mazII žákLlna místech vyšších než poslední tri. Na' ucit.
ku a jeho blanách nebo dostavující se po težkých úratave se vyucuje náboženství v I. rocníku povinne,
zech hhvy anebo konecne vznikající chronickou otraostatních rocnících nepovinne, ale je pomerne hodne
vou pri nadužívání alkoholu. U starých l<ekLta: RímanLl
vštcvováno. Zajímavý výsledek jsem pozoroval
lidé, stí žení touto chorobou, byli v neobycejné váždvou hochu 5. tr. Byli to príslušníci ruzných církví,
nosti, pricítána jim schopnost veštiti a choroba nazývychováváni rodici v duchu prísne nflboženském.
vána nemocí posvátnou (morbus sacer). Stredovek naen z nich zaradil první tri prikázání na nusta 6., opak pokládal epileptiky za lidi dáblem posedlé a z uboa II., druhý m. 4., 6. :l l~ Tento prirkl hodnotu prihých nemocných byli dábli vymítáni všemi prostredky,
áním V. a VII., oren V. a TV.
v nichž stredovek nebyl práve vybíravý. Moderní meDotkl jsem se jen letmo nejnápadnejších
výsledkJ
dicim stále ješte nedošla k definitivnímu záveru o této
u u. 1 a konec bych shrnul: Domnívám se, že pochorobe a prícinou taho je práve mnahotvárnost chom byl zachycen obraz vývoje mravního myšlení
roby samotné.
Yímládeže. Rozbor získaných výsledku pak ukazuje,
Pri typickém záchvatu objeví se u nemocného pena
mravní
názory
mládeže
vyrustají
u úst zkrvavená následkem poranení ústních sliznic
í c e z pre d s t ,1 V a cit u 1 a i c k Ý c hne ž n á- pri skousnutí, ocima nemocný koulí, zornicky jsou rozOŽ e 11s k~' c ha'
že s e ves
v -ém v Ý voj i šíreny a bez reakce, lejno a moc jsou vytlacovány. Net a I ují 11l'l I a i c k é m poj e tím
r a v n o sti.
mocný se zmítá v krecích a casto se poraní bud pádem
*
na pocátku záchvatu nebo tím, jak sebou mlátí. Když
V záverecném projevu k poslední školské ankete
krece ust':lnou, dostaví se spánek, z nehož se nemocný
ásil p. ministr školství a nár. osvety anketu novou,
probouzí malátný a na nic se nepamatuje.
níž hude jednáno také o v ý c h o ven á b o žen s k é
To ovšem není jediný obraz nemoci. Místo velkého
1 a i c k é. A tuto ohlášenou diskusi mel jsem na myzáchvatu mohou se dostaviti jen záchvaty malé, muže

+
+
+
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nastati jen chvilková ztráta vedomí. dostavují se jen
»ekvivalenty« záchvatu vlastního. Epileptikové mení
náhdu, jsouce jednou podráždeni až k zurivosti. jindy
sklíceni až k sebevražednÝm pokLlstm1. Epileptikové
upadají do mrákotn)'ch stavu, v nichž jednají jako ve
snu, jindy jsou stí ženi chorobnou toulavostí, opet jindy
jednají zcela pudove, nemohouce se zdržeti. A to vše
je jen malá ukázka mnohotvárnosti tohoto onemocnení.
Uvedené stavy strídají se ovšem s dobou, kdy je epileptik zdánlive úplne zdráv. Epilepsie po letech vede
k celkové zmene povahy u nemocného (stávají se z nich
velicí egoisté) a konecne k zhlbnutí. Inteligence s pocátku nemusí b),ti dotcena. ba muže býti dokonce vynikající. Alexandr 'Velik)/, Caesar, Napolt"on, ruský
romanopisec Dostojevský a celá rada jin)'Ch vyniktjících osob trpela epilepsií.
Epileptikové velmi snadno pi"icházejí do konfliktu
se zákonem, Predráždená nálada vede je casto k n;1silnostem, pud toulavosti ke krádežím a zlocinum majetkovým vllhec, ztráta a zákaly pameti ke krivému
svedectví. Z 88 prípadu epilepsie Z'1znamenan~'ch u trestancu trestnice Plzen-Dory bylo prícinou jejich odsouzení: verejné násilí, ublížení na tele, loupež, vražda,
zabití, násilné smilstvo, zprznení (tedy zlociny z násilného jednání ve 44 prípadech, krádež ve 2.<; prípadech; podvod a zpronevera v 8 prípadech, krivá prísaha v I prípade, žhárství ve 4 prípadech, urážka v I
prípade.
Oshtní prípady byly: špionáž, padelání penez, svádení k zneužití moci úrední.
Personál trestnice ovšem znal typick)' záchvat epileptický, ale celá rada stavu epilepsii provázejících b)/val a personálu méne známa. Stávalo se, že takoví trestanci bývali pokládáni za simulanty, krikem zbytecne
dráždeni, disciplinárne trestáni, ackoliv jejich ciny pocházívaly z jejich choroby. Školením
odborným poucováním personálu dosáhlo se dnes v tomto smeru již
tolik, co dríve b~lvalo jen nedostižným ideálem therapeut<{vým.
*
."'1.

Uvedu príklady. jež vec lépe osvetlí.
A. Stavy duševního rozladení, deprese, kolísání nálady.
Epileptictí trestanci prímo s oblibou si narezávají
žíly v krajine tepny na predloktí. Provádejí to s takovou odhodlaností, že jim k provedení stací tup~' "ezdísk)' nuž, a tak rychle, že dozorce nemlI že cinu zabrániti. Tito trestanci prekvapují práve svou nevypocítatelností. Jeden z tres t1.nclI, kter)' mel celé množství
povrchních rezu ve zmínené cásti predloktí, byv otázán,
proc se zranuje, odpovedel, že je tak rozmrzeh', že se
musí zrai'íovati.
D. Mrákotné stavy (casto provázené smyslovými
klamy, halucinacemi). Trestanec
mírovské trestnice,
jenž pozdeji udával, že v mládí trpel krecemi, byl pro
hrubost, nesnášelivost a rvacky disciplinován a odstnnen v korekci. Tam se choval podráždene a pro konflikt s dozorcem byl znovu disciplinován, aniž se hylo
ovšem dríve vedelo, že beží o nemocného. V noci rozlehl se chodbou nápadný hluk nepochybne pocházející
z cely epileptikov.v. Dozorci otevreli celu a našli jej
schovaného v kupe slámy pocházející z roztrženého
slamníku; trásl se strachem a vyprável, že byli u neho
cerní muži, pred nimiž se schoval. - Jiný trestanec,
disciplinovaný také pro prestupek
domácího rádu,
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svlékl se do naha, pomazal se lejnem, zabarikádoval
dvére, do levé ruky uchopil puklici výkalového kbelíku, do pravé lopatku na smetí a pustil se clo boje
s dozorci, kterí jej chteli spoutati. S nejvetší námahou
byl premožen a teprve nri cištení nabyl vedomí. Predán
lékari k pozorování projevil všechny príznaky svedcící
pro epilepsii; v dalším výkonu trestu bylo s ním v dusledku toho také tak nakládáno, že se záchvat víc nedostavil.
C. Automatická jednání pri krátkodobé ztráte Vc'
domí.
Trestanec zamestnaný v krejcovine prišil vždy ph
krátce trvající ztráte vedomí kusy prádla, dané mu do
správky, k sv~'m kalhotám.
D. Pudová jednání,
Trestan c spolecné vazby v noci vstával ~ pestemi
bil do sv~'ch spoluveznu. Tázán, proc to delá, nedovedl
se na své cin v dobre upamatovati a podotkl, že ho to
tak prepadá, 'že nemuže odolati. Nekdy trestan~i
utekou z venkovské práce, puzeni pudem toulavosti.
(Je známo. že velké procento tuláku jsou epileptikové.)
E. Trvalá charakterová degenerace (egoismus epileptiku).
T~kov)' trestanec zná jen sebe a svou chorobu. Dovede b),ti prívetivý, laskavý. ale jen potud, pokud není
dotceno jeho vlastní »já«. V tom prípade nezná mezí.
vybuchá náhle a prekvapuje tím svoje okolí a je schop~n všeho.Trestanec na mírný pokyn dozoretlV rea·
guje záchvatem zurivosti. Takový trestanec vytrhl dozorci z pochvy pobocní zbrai'í a bodl jej do boku. ,Ten
náhode, že zbrai'i sklouzh, mel dozorce co dekovati,
že vyvázl s lehkým poranením.
Tyto všechny stavy ptlsobí již svou nápadností, že
dozorcí personál muže vcas upozorniti lékare: bohužel
neb)'val0 tomu tak dríve. kdy pro vec nebylo tolik po·
chopení jako dnes a kdy zmínené stavy epileptikovy
bývaly pokládány za tvrdohlavost, simulaci, neústupnost a epileptik býval trestán. Casto býval lékar uvedo'
men pozde, a prece jen lékar je ten povolaný, který v takov)'ch prípadech má rozhodovati. Nebýval vždy náležite podporován, když toho jeho težké a odpovedné povolání vyžadovalo. Dnešek znamená v tomto smeru
obrat k lepšímu.
Epileptikum pobyt v trestnici neškodí, naopak prospívá. Mají pravideln~- život, nedostanou se k alkoholu,
vyvarují se rozcilení každodenního shonu za chlebem.
Ovšem nesmejí b),t ani úmyslne ani neúmyslne dráždeni. Tak epileptik po zpráve o skonu otcove dost11
serii težkých záchvatll, jiný po konfliktu s dozorcem
rozbil celé zarízení cely a prípadu tech by se dala uvést
celá rada.
Vztah epilepsie ke kriminalite není zkoumán teprve
dnes. Již Lombroso odvozoval své teorie o zlocinnosti
z pozorování epileptiku. Lombroso je dnes arci prekonán, ale epilepsie není dosud definitivne ani prozkoumána ani vysvetlena. Anglický lékar Jackson popsal
prípady zcela podobné epilepsii, pri nichž jako prícinu
bylo lze zjistiti tlak ná mozek zpusobený pravidelne
nádorem lebecních kostí nebo mozkov)'ch plen. Tyto
prípady po svém objeviteli nazvány epilepsií Jacks')novou a lécí se dnes chirurgicky trepanací lebecních
kostí. Dnes také velmi urcite dovedeme rozlišiti epilepsii od hysterie, epileptický záchvat od hysterického,
ackoliv laik je bude shledávati velmi podobnými, ne-li
stejnými. Urciti však presne vývoj a vznik epilepsie,

PHtomnosL
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oviti urcitou prognosu je velmi nesnadno ne-li ne"no.

V trestnici hledíme predevším, aby epileptik s tež, i záchvaty dostal pridelenu primerenou práci. Ne. pracovati ml. lešení, na žebrících, ve výšce vllbec,
y se pri záchvatu nesrítil, nesmí pracovati u ohne,
áme mu do rukou nástroje, jimiž by mohl poraniti
be nebo spoluvezne a dózorce. Nesmí míti nože, nuž, kladiva, pily. Epileptik, jenž nemá casté záchvaty.
'že býti v samovazbe, jinak je nutna vaz1n spolecná.,
enou samovazby ve vazbu spolecnou lze docíliti
dy zlepšení celkového stavu. Ovšem na spolecné
be musí prijíti mezi lidi, mající pochopení pro jeho
v, jinak to vede spíš k horšímu než k lepšímu. Též
orcÍ personál musí býti náležite poucen a pri dobré
°li lze mnoho poríditi.

*

Je nutno podotknouti, že po prevratu je venována
edeným zjeVtlm v trestnicích náležitá péce, že epitik je pokládán za skutecne nemocného, a že již samy
• pisy existující pro nakládání trestanci prispely
oho k zlepšení postavení epileptikova ve výkonu
tu. Temito predpisy se zamezilo nejen mnoho zby• )'ch konflikttt, ale prispelo se podstatne k tomu,
zejménastav epileptikttv tolik vyžaduje: k uklidnení
t<1nce.Ovšem nestací jen predpis byt i sebe lepší,
nutna mimo to spolupráce a harmonie mezi lékarem
edoLlcÍmúst:wu. V trestnici Plzen-Bory je pro teža odpovednýúkol lékaruv takové pochopení, že v duku této spolupráce je vždy možno uciniti pro ncného vše to, co jeho zdravotní stav vyžaduje.
Taepileptikapráve i v dobe v),konu trestu je nutno
eti jako na cloveka stíženého chronickou nervovou
robou, jež trvá i tehdy, je-li klidné mezidobí záati'!.Pokládati pak jeho ciny za projevy tvrdošíjti je krajne nemístné, nebot celé chování epi1eptiO je dáno a podmíneno jeho chorobn)'m
stavem.
*
Vezeilsk)'lékar mimo epileptiky má arci prí ležitost
orovati prtlbeh celé rady duševních úchylek a cho. Je málo zlocinetl, u nichž by se nedaly zjistiti
pon vzdálené vztahy mezi jejich cinem a jejich
avotním stavem. Lombroso je sice prekonán, ale
, se, že bude nutno revidovati znovu vztah choroba
zlocin, a že teprVe pak dojde se k v)'sledkum, jež
hou h),ti pl)dkladem reformy jak trestního zákona
otného, tak i výkonu trestu. Velmi tu miiže prispet
pomocii moderní nauka o dedicnosti a na ní zaloá eugenika, a zlocin se' nám bude jeviti patrne jako
, lednicevlivtl vnejších a vnitrních, jako dusledek
stností nejen individuálních, ale i rodových.
Do té doby se musíme snažiti pochopiti nejen zlocin
jeho fortne sociologické, ale zlocince samého, tohoto
bého v lidské spolecnosti, jenž se snaží provésti
pouru proti spolecenskému rádu, maje v podvedomí
stní ménecennost. Snad nelze ríci, že zlocin je vždy
ojev choroby, ale témer vždy lze ríci, že je v souislosti s chorobou.
Lékar v trestnici nelécí jen individuality, ale je lérem v širším slova smyslu, pomáhaje léciti chorobu
lé spolecnosti. A platí-li, že jen dobrý clovek mllže
• i dobrým lékarem, u lékare v trestnici by to melo
titi dvojnásob. On nesmí slyšeti jen ušima, on musí
et i to nejvetší umení: slyšeti a rozumeti srdcem.
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Dr. Jaroslav HlUka (New York):

Podivnosti v americké medic1ne.
(Kapitola

o lékarských ústavech, diplomech a
tU'rské sláve.)

O'

dok-

I.
Vyjedte si v roce 1929 autU'mobilem z amerického
mesta. Budete mít dojem, že jste se octli v zemi
šlechticu. Potkáte tisíce automobilu ,a každý druhý
z nich bude mít v cele, na kolách, na náraznících erbícek. Erb má Cadillac, La Salle, Oakland, Pontiak, Auburn, erbem se pyšní i kostkované taxi Checker Cab.
Kdo nemají erby na tovární znacce, dávají si je ,'lspoií.
malovat na dvírka s iniciálami. Budete-li pozorovat
bystreji, poznáte záhy, že šlechticum leze z bot sláma.
V tlacenici na sebe pokrikují zcela po vozkovsku a titulují se »San of gunn« nebo ješte hure. Ale to nevadí.
Hlavní je erb.
TU'uha po šlechte '1 šlechtictví je v posledních létech
v Americe velmi živelná. Dcerky milionártl blázní po
ruských, francouzských, nemeckých a jiných knížátkách, hrabátkách a princátkách, at již jsou anemictí
v krvi, srdci, hlave, v kapse nebo všade. Vrchol kariéry
hollywoodské kinohvezdy (cili dle pekné ceskU'americké
terminalU'gie »mllvystáry«) stojí ve znamení snatku
- aspon docasného - s evrapskou modrou krvÍ. Prijede-li do zeme nejstarší demokracie ,'lnglický princ
nebo balkánsk~ královna, je žurnalistika i bodrý lid vyšinut z rovnU'váhy na nekolik týdnu.
Pred válkou byli Americané prece jen o neco skromnejší. NeovešU'vali se tehda erby, stacily jim diplomy.
Ceští amerikofilové cepují naše titulované byrokraty
poukazováním na to, že je v Americe každý jenom
»Mister Ten .'l Ten«. Ano. Ale navštivte takového mistra v jeho pracovne, kancelári nebo byte. At je holicem, doktU'rem, managerem nebo agentem, najdete
jeho steny ovešeny diplU'my, tištenými na krásných
pravých pergamenech se zlatými pecetemi a ucenými
podpisy. Nebot povolí-li vám mesta holicskou oficinu,
dostanete za to diplom. Vstoupíte-li dO' rotariánského
klubu Babittu, dostanete diplam. Vyucíte-li se poštOH
brýlarství, dost'lnete dok,torský titul a diplom. Diplom
dostanete i za absalvování abecné školy, za predsednictví v podpllrném spalku, za sekundárství v nemocnici a za vstup do stavu manželského. (Tento poslední
se veší nad manželské lužko.)
.
A tak, tU'uží-li náš hubený a ošuntelý úredník každé
dva rU'ky pa novém lesklém titulu, touž! vypasený americký »Mister« k'lŽdé dva roky po novém diplomu na
oslí kuži. A chtejí-li ceští agrárníci míti své vladyky,
mužeme poukázati na analogii amerických erbícku a
usmáti se nad novým abjevem principu psychologie
vypasenosti.
Jednu vec mají spolecnou ty ceské tituly a americké
diplomy: Ten, kdo je dává, vydelává na nich peníze.
V Ceskoslovensku je ta spíše jakýsi druh šizunku. Státní úredníci dostávají vetší tituly místa vetšího platu.
V Americe je to cistší business. Za diplom se platí
z rucky do rucky.
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Úcinek diplomu na Americana je ruzný. Nekterý
lehtá jen jeho samolibost. Jiný vzbuzuje úctu u clenu
jeho kluuu. Manželský diplom casem vetrá, nebo mení
barvu. Ale je také diplom, který prináší peníze. A to
je v první rade diplom lékarský. Je i)ochopitelno, že je
po nich shánka znacná.
Dostat
lékarský diplom po dlouholetém studiu,
v tom není žádná romance. Zajímavejší už je, dost1.t
ho se zarízením bytu po zemrelém lékarovi, nebo s jeho
vdovou. Nebo si ho odnést z jeho ordinace. Ale to je
všecko malopodnikatelství
a to nehoví americké prirozenosti, ac je takových prípadtl hojnost. V Americe
je treba organisace a velkého stylu.
Dobrá konjunktura pro výrobu lékarských diplomtl
nastala za války. Lékari májí ve všech armádách privilegované postavení. Toho využili Owen T. Owen,
Adcox & spol.
Owen T. Owen pracoval v kancelárích rtlzn)'ch universit a stredních škol a zásobil se diplomovými blankety. Za certifikát ze strední školy pocítal p3.katel deseti dolaru, nebot dostával pravé od reditelll celé rady
stredních škol. Odbyt byl tak veliký, že pozdeji musil
zvýšit cenu na 25 dolaru, prišel-li si pro nej kandidát
v nedeli. V den boží mají totiž lidé na švindle více
casu a príliš obléhali podnikatele. Za certifikát prvního
rocníku mediciny pocítal 50 dohru, za druhý rocník
75, za tretí a ctvrtý rocník po roo dolarech. Jeho partner Adcox, sám doktor mediciny, vybíral ze: žadatel tI
ty, kterí se mu zdáli vhodní a spolehliví. Vyhovoval-Ii
vekem, pravopisem a úpravou šattl, delal hned zkoušku
z mediciny. Bylo to jen nekolik otázek: Chcete praktikovat medicinu? Umíte držet j:tzyk za zuby? Máte
500 dolaru? Na tyto otázky odpovídalo se »}\no« nebo
»zajisté«,-a zkouška byla hotova.
Když byly vycerpány zásoby Owenových blanketll,
bylo nutno pomýšleti na reorganisaci závodu. Pribráni
další spolecníci. Kenney organisoval »Eastern University School of Medicine« v B.altimore, a »Maryland
University of Medicine and Surgery«. Taková organisace je jednoduchá vec: Napíše se charter, cili zakládací listina, dá se ve státním úrade zapsati, a pak se
dají natisknout blankety a nadelat razítka, protože se
dál o školu nikdo nestará. Vešli ve spojení se dvema
»universitami« podobného druhu, »St. Louis College
of Physicians and Surgeons« a »Pacific Medical College«, které sice jakési kursy v medicine také dávaly,
ale dalo se v nich vystudovati t3.ké poštou nebo proste
za 500 dolartl. A tak zase nebylo o diplomy nouze.
Lékarský diplom sice opravl1oval ke zdravotní službe v armáde, ale po válce bylo treba opatriti temto
novým »doktorum« také právo k provozování praxe.
To se nabývá teprve složením zkoušky pred státní komisí. Továrne 1'13.lékarské diplomy bylo dobre známo,
že v nekterých státech jsou takové komise tri: homeopatická, eklektická a allopatická, a že tyto komise na
sebe žárlí, pracují si na vzdory, a že tu a tam nekterá
má úbyte. A protože' nic není tak na denním porádku
u amerických verejných úradu jako korupce, podarilo
se spiknouti se se dvem3. eklektick),mi komisemi, v Connecticut a na Floride. Majitelé diplomú sjíždeli se
z nejruznejších státu Ameriky, aby se pred temito komisemi podrobili zkouškám. Otázky dostali predem,
byl jim dán k ruce »chytrý mladý doktor«, který jim
otázky vypracoval, a pak je jen pri zkoušce, - která
byla pouze písemnou - opsali. Tak dostali oprávnení
414

k praxi na Floride nebo v Connecticut, ale právem reciprocity mohli se usaditi i ve mnoh"l jiných státech.
Chtel-Ii se nekdo usadit ve státe, který neuznával zkoušky z Floridy nebo z Connecticut, tu byl najat »chytrý
mladý doktor«, který v onpm státe za neho složil zlmušku. Nekteré státy však vyžadovaly ke zkoušce kandi·
dátovu fotografii, která se pak prilepila na certifikát.
Odevzdal tedy »chytrý mladý doktor« svoji fotografii
zhotovenou t"lk, že za nekolik týdnu vybledla, a byla
nahražena na témže papíre, proraženém státním razítkem, fotografií skutecného maji.tele.
Diplomová továrna brzy zavedla také zahranicní 0:1delení. Lékari totiž, až do roku 1924 mohli se stehovati do Ameriky mimo pristehovl"lleckou kvotn. A nebyl-li nekdo náhodou doktorem, mohl si koupiti dok·
torský diplom již pred príjezdem do Ameriky.
Veci se prišlo na kloub až: roku 1923. American
Medical Association sestavuje totiž každorocne statistiky promovaných lékaru a státních zkoušek. Bylo ílá
padné, že prib)'vá lékaru, zkoušených u eklektických
komisí, ac školy eklektické medicin.v graduovaly sotva
nekolik studenttl do rok::1. Došlo i<.eskandálu ve státe
Connecticut a ve Floride, a pak ni'Lsledovalo dlouholeté
soudní vyšetrování, jímž bylo na dve ste »doktorlt
zbaveno falešných diplomú. Kolik jich uniklo, nikdo
neví.

*

Anglosasové se neoslovují tituly, ale vS'tecnost anglosaského muže se pozná podle poctu písmen, která privešuje za své jméno. M. P. znamená Member of
Parliament, F. R. S. znamená Fellow of the Royal
Society a pod. Muž americký je obzvlášte výtecný,
má-li Z,3.svým jménem iniciálky nekteré britské ucené
spolecnosti. Takové iniciálky dovedou zpravidla rešiti
jen zasvecenci, a tech je zejména v Americe málo. Anglican Albert Sturman musel asi dobre znáti povahu
a ambice svých amerických bratránku, když prišel na
to, že by mohl založit ucenou lond)'nskou spolecnost,
a prodávat její diplomy a iniciály do Ameriky. Puvodne mel zastoupení amerických diplomových továren pro
Anglii, ,ale pak zacal obchod na svou pest. Koupil si
dum v South Kensington, kde je anglické vládní oddelení pro umení a vedy a v jeho »salonu« se scházela
kensingtonská
ucená spolecnost, inkorporovaná pode
jménem »Society of Science«, Letters and Art of Landon, Ltd.«. Clenové meli se súcastniti literárních diskusí, koncertu a vedeck)'ch prednášek, které mely komicko-seriosní ráz 'uceného shromáždení nalapaných
nevzdelancú. Hlavní však bylo, že jim prodal diplom,
plášt a baret. Nenamáhal se ani, aby svým clentlm
opatril plášt a baret anglických universitních mistru
a bakaláru. Dal svým obetem jednoduše odev - kostelních varhaníktt. Diplom však byl velkolepS'. Krásná
latinská rytina, která sdelovala »Omni.bus et singulis
qui has litter.as perlegerint«, že »praeses et concilium
Societatis Scientiarum et Literarum et Artium Londiniensis« posílá ctoucím pozdrav, a ž,e se jim zalíbilo
prijmouti za clena ...
Majitel diplomu, který stál pro Americany pouhých
pet dolartl, mel právo pripisovati za své jméno iniciálky
»F. S. Sc. (Lond)". A skutecne nacházíme je za mnohými jmény vynálezcu lécby tuberkulosy, patentníc;1
medicin, veleknezll ps€udolékarských škol ,a kl11ttl, inserl1jících odborníku pro pohlavní nemoci atd. Když
Sturman zemrel, vedla ucenou spolecnost jeho vdova.

již bohužel toto vedecké stredisko zaniklo, ale
diplomy a iniciálkami se setkáváme v Americe

*
rí páni, kterí si u nás za Rakouska vysloužili
í radovství nebo šlechtickÝ:-,titul za verné služby
a císari, byli na tom prece jen lépe, než americtí
vi. Pocty se jim dost.alo po dlouholetém úsilí,
kování, nebo šplhání, takže se nikomu nakonec
atocila hlava nad výší, 've které se nakonec octl.
amerického kolegu mllže stihnout závratná
neocekávane, jako blesk z cistého nebe, a má-Ii
léta, je veru nebezpecí, že ho trefí šlak.
stavte si takového zasloužilého starého pána,
ostane jednoho rána dopi,s z Italie, adresovaný
zsky, kde se mu sdeluje, že predsednictvo »de
demie Physico-Chimique Italienne« jmenuje ho
• clenem, a udeluje mu zlatou medaili první
za jeho technickou práci ,a za vedecké zásluhy.
tak deje v uznání jeho vysokých hodností a proucenosti.
tane zároven stanovy »Akademie«, a sdeluje se
118 základe odstavce 19 a 22 bude mu poslána mediplom a ostatní dokumenty, odepíše-Ii frannebo italsky, že clenství prijímá.
é bájecné perspektivy ... Zvlášte objevil-li st:!r}'
ysi prsní thé, lécbu rakoviny, nebo kosmickou
i o vzniku asthmatu, které prošly sice místním
ím tiskem, ale nebyly uznány závistivými koHle, bude nová lokálka v místním t:\'deníku, bude
, medaile, možná že i - pozde, ale prece lékarských spolku, s rozpacitými omluvami, že
cizina musila objeviti jejich zneuznaného genia.
tenáctý odstavec st8.nov obsahuje sice poplatek
aru za diplom, a dvacátý druhý odstavec zní:

i

tTI, kterí jsou pocteni

medailí, a kterí ji chtejí obdržeti,
I zaplatiti 10 dolaru za její ražení, ježto Akademie nek tomuto úcelu dosti prostredku.«

to zní preci dosti prirozene, a I S dolaru není
rice velkS' peníz ani pro zneuznaného genia.
t nad uznáním vlastního výtecnictví byla smd
trochu zkalena, když došlá medaile byla jen
a, ale ke kutecné pohrome došlo až po nekoh, když se diplomy a medaile rozmnožily, a
can Medical i\ssociation se informovala o italské
ii. Byl to soukromý podnik Signora G. Bankterý nebyl ani lékarem ani lékárníkem, ani
, jenom prostým mazaným Taliánem, který lk,amerického tisku vyhledáv.8.ti zneuznané genie.
podnik v Americe ztratil již kredit, ale dovedli
mu poraditi jednu stredoevropskou republiku,
také šilhá po zahranicních poctách, a kde skupuncovaní vedci v poslední dobe až nápadne
pouvtí do novin bubliny o svých lécbách rakolivých injekcích proti tuberkulose, mastech na
a vodicek proti kornatení cev. Odbyl by tam
sv)'Chmedailí, a pak - proc tem pánúm neutmt jejich vlastní mediciny?
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mladý lékar promuje, dosáhne vrchole své stukariéry. Ocitne se na kopci, ale beda, již v príh shledá, že je vlastne v doline. Že nic neví,
umí, že je treba získati si reputace, zkušeností,
Zacne stonat po doktorské sláve.

Darí se každému perne v honbe pp ní. Ti, kterí meli
jen malé a skromné cíle ,3. šli hned do praxe, poznají,
že po všech slavn~'ch rigorosních zkoušk~lch, diplomech
a profesorech pocnou je teprve opravdu klasifikovat
- báby. Ony poznají, zda je dobrý, ci špatný, ví-li
vúbec o cem mluví, jejich ústy jde do sveta sláva prípadu vyléceného i nesmrtelná hanba zhoršení I nebo
úmrtí. Ony založí jeho slávu nebo pád.
Jsou mnozí, kterí se nechtejí podrobiti této trpké
zkušenosti, a proto radeji Sll3ží se dosíci uznání a slávy v povolanejších kruzích lékarských. Snaží se pracovati v nekterém vedeckém ústavu a státi se docenty,
profesory, slavnými jmény. Ale je jen málo tech, kterým se to podarí s neshrbenou páterí a skutecnou prací.
A to ješte jen po dlouhém a dlouhém strádání a po
cástých bojích.
Ješte jiné cesty 'vedou však k doktorské sláve. Jsou
tak známé a tak staré, že již· se vyvinula pro ne latinská terminologie:
predne je možno dlouho a verne
sloužiti nekterému starému slavnému pánovi. DelatI
mu kostelníka, dávati mu myšlenky, preuctive ho zdraviti a o nem ve verejnosti se vyjadrovati, v posluchárne
a pracovne kol nehO' precházeti vždy jen s nejhlubší
poklonou, v rozhovorech mu lichotiti a rllzne jinak mu
byzantiniti. Této ceste k akademické kariére a tím
k doktO'rské sláve ríká se latinsky "Via per annum«.
Druhá cesta jClo neco príjemnejší, zvlášte, má-li nekterý pan profesor dceru skutecne hezkou. Namluví-li
si ji mlad:\' medikus, dostává se k doktorské sláve »per
vagmam«.
Tretí cesta, dávno rozšírená v Americe, ale teprve
poslední dobou zavádená v demokratisující se Evrope,
prijala své heslo z porodnictví. Nazývá se »Ne 'vi, sed
arte«. A znamená tO', dostati se k doktorské sláve
styky politickými, církevními a spolecenskými.
Ale Amerika zná ješte ctvrtou cestu, velkorysou él
originální, jako všecko v Americe. Proc pak se ucházeti
o prízen a uznání známých již ústavú, universit, neho
vedcu? Proc ne založit svuj vlastní slavný »Institut:<?
Tem, kterí touží po amerikanisaci evropského kontinentu, dáme zde nekolik príkladll a návodú.
Deníky ve meste O 100.000 až 200.000 obyvatel jednoho dne oznámí:
1

»U nit e d Do c t o r s založí zde ústav. Tri clenové reditelstva
studovali
pomery lékarských
institucí v našem
státe a rozhodli se, že založí jeden ze svých ústavu v našem meste. Nemocní nebudou musit jezditi sta mil za
schopnými
lékari. Ústav bude otevren velmi brzy.«

Za nejaký týden zase lokálka:
»U nit e d Do c to r s vyjednávají
o zakoupení pozemku
ke stavbe lécebného
ústavu. Bude to jediný ústav toho
druhu v severní cásti našeho státu. Našim nemocným bude
umožneno,
léciti se jejich úspešnými
methodami
prímo
v našem meste.«

Následuje pak delší clánek s uvedením jmen trí
doktoru, kterí navštívili mesto, a sdelili zpravodajum,
co United Doctors jsou:
»Došlo k velkému pokroku v lékarské vede, tím, že došlo ke sdružení, zvanému »United Doctors«.
Zakladatelé
tohoto sdružení jsou vynikající
odborníci ruzných lékarských škol a systému.
Eklektikové,
homeopati,
al!opati,
oficielne uznávaní i neuznávaní
se sešli, a dohodli se, že

415

zanechají predsudku
a sváru, a vybudují nový systém, do
kterého
budou pojaty
všechny
dobré stránky
starých
method s vyloucením
všech nespolehlivých.
Výsledkem
snah techto svetoznámých
odborník!"1 ruzných škol je bájecný lécebný systém, kterého United Doctors nyní užívají. Ovšem, nebylo toho dosaženo za týden nebo za den,
nýbrž po létech trpelivé práce.
Tímto obdivuhodným
systémem
bylo vyléceno
tisíce
prípadu
chronických
nemocí jater,
ledvin, nervu, kMe,
srdce, strev, žaludku, vcetne rhelimatisl11u, obrn, neuralgií,
žlucových
kaménku,
mestek,
prutrží a ženských nemocÍ.
Tyto nemoci jsou vyléceny v pacientove
byte, bez chirurgického zákroku.«

Ale za nekolik dní prijde smutná zpráva: Otevrení
ústavu odloženo. Reditelé jednají o koupi pozemku a
stavbe budovy, ale mají potíže s pozemkov)'mi agenturami. Cítí se, že ústav bude znamenat pro mesto nevÍdaný obchodní rozkvet a proto vyhnány ceny pozemku do výše. Ale ústav bude humannÍ podnik, nebot
bude dávati prohlídku zdarma a mnozí nemocní budou
platiti jen za léky, které ovšem zdarma nemohou se
dávati, protože jsou to léky nejlepších jakostí a namnoze výjimecné.
Konecne, - konecne dojJe k velikému otevrení
dlouho ždaného ústavu. Ne ve vlastní budove, ale
v pronajatých mi.stnostech, nebot reditelé se rozhodli,
že budou staveti až na jare.
Po otevrení je ohlášena celá rada zázrakl't. Predne
provedou nekolik léceb úplne zdarma. Dále, aby dokázali, že jsou opravdoví odborníci v chronick)'ch nemocech, venují každému pacientovi jen dve-tri minuty,
a. pak, aniž by se ho co tázali, reknou mu úžasne presne a podrobne, kde ho co bolí a na co si chce stežovati.
Návštevníci budou ohromeni bájecn)'m zarízením a
nevídanými prístroji. K'lŽd)', kdo oznámí, že nekted
z místních lékarll by tvrdil, že je ve spojení s United
Doctors, nebo že lécí jejich methodami, dostane roo
dolarLl odmeny.
Ale dva dny pred oznámen)'m otevrením prijde zase
smutná zpráva. Otevrení odloženo, protože dráha nedopravila vcas prístroje. United Doctors budou žalovati.
Konecne United Doctors prijedou do mesta. První
strany listtl prinášejí zprávy o jejich bájecném uvítání
zástupy nemocných a oficielními kruhy, .- které z jakési zázr:tcné skromnosti však nejsou uVedeny jmény.
Jsou popisy, podobizny, životopisy, V)'pocty zázrakll
a dekovné dopisy jednotlivých doktorLI. Otevrení ústavu je plakátováno pO' celém meste.
A nyní následují den co den lékarské zázraky.
"P ode
vatenáct

vat e n á cti let é ne moc i v y I é c e n. Delet stálé žaludecní
bolesti. Žaludecní krvácení

pred rokem. Nemocný byl presvedcen,
tak pokrocilý, že se mu nenuHe dostati
ted Doctors ho vylécili.«

že jeho neduh je
již ani úlevy. Uni-

To jsou jenom hlavicky, tištené tucnými písmenami.
Detaily, jméno a adresa následují v clánku.
Jiné záhlaví:
"D v a n á c t d o k t o r u n e melo
ú s p e c h. N o v Ý m
s y sté m e m d o cíl e n o vyl é c e n Í."

Zde se jednalo o onemocnení žaludku, ledvin a mechýre, které United Doctors vylécili za mesíc.
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Príští

den opravdová

sensace:

"s e d m had u v ž a I u d ku. United Doctors pomohli
Mr. N. Y. Crunchovi od zvláštního neduhu. Sedm slizkých
plazu odstraneno
ze žaludku. Velký zájem verejnosti."
A tak dále, sensace stíhá sensaci. N:tjednou rána jako
blesk:

"u

11

i t e d Do c to r s od mít

a j í ne moc

n é.«

- Ovšem prÝ jenO'm nevylécitelné. To prý je jejich
nezlomná zásada.
Tak to jde dva tri mesíce. Pak najednou noviny
utichnou. Najaté místnosti ústavu zejí prázdnotou.
Pacientu ubývalo pres bubnovou reklamu, a když se
podnik prestal vypláceti, specialisté zmizeli. A z'ltÍm
co se toto odehrávalO' v jednom meste, v jiném státe,
o tisíc mil dále, cetla se oznámení: »United Doctors
rozhodli se, zríditi v našem meste lécebný ústav. Tri
direktori studovali pomery v našem státe a shledali ...
Puda byla pripravena, United Doctors zmenili Pllsobište.
Duší celého podniku byl Ben W. Kinsey, který )vystudoval « medicinu na vecerní škole v Chicagu roku
1904. Jeho »specialisté« ,'l »di~ektori« byly ztroskotané
lékarské existence, morfini'lté, pijáci, doktori zbavení
diplomu pro zlociny a jiní ubožáci. Dlouho 11 neho
nevydrželi, proto stále inseroval:
«

"Plijme se lékar" v reklamním podniku. Musí se vyznal
v prijímání pacientu.
Stálý plat. United Doctors, adresa
\' administraci.«

Vyznat se v prijímání pacientu, znamenalo: Prohlídka byla sice zdarma, ale jeho specialista musel býl
tak zrucný, aby hned pri první náVšteve nemocný složil predphtné na mesícní nebo dvoumesícní lécení
predem. Spravilo to 100 nebo 200 dolaru, nemel-Ii
návštevník peníze pri sobe, složil vše co mel, na ostatní podepsal smenku a musel složiti pri návšteve príští.
Veškeru reklamu obstaral podnikatel, specialisté dostávali jen bídn)' t)'denní plat.
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V osobní veci.
Vážená

redakce,

ve vcerejší "Pfítomnosti«
píše p. dr. Alfred fu~hs cosi o podzemním
spojení mezi Volnou Myšlenkou
a Lidovými
Listy,
které prý zatím ješte bezvadne funguje.
Myslí-li pan dr. Fuchs, že ctenári "Prítornnosti«
mají právo,
aby se dovedeli
o volnornyšlenkárské
ušlechtilosti,
myslím
zase já, že ctenári "Prítomnosti«
mají právo
zvedeti neco
o tomto podzemním
spojení. Jiste pak toto právo má spolek,
který jest panem dr. Fuchsem hrube urážen.
Ci ní-li si pan dr. Fuchs nárok na název cestného muže, jisle
vyloží, co onemi slovy myslel a rekne to tak, aby mu bylo
možno poskytnouti
príležitost
prokázati
toto obvinení pred
rádným soudem.
Doufám,
místa.

že pro tuto

výzvu

najdete

V dokonalé

v "P,itomnosti«

kousek

úcte
R. Kopecký.

