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Má také Francie platit?
ká snemovna upadla v techto dnech prímo do nervoecí, když se jí reklo, že nezbývá než zaplatit Americe
uje na úhradu dluhu za váiky a po válce kontrahovado nechtel uverit, že by to opravdu bylo mltno. Prurancouz, af již sedí prímo v paláci Bonstonském,
nebo
asfaltu, at je mešták, delník nebo sedlák nepochopí
je možno požadovati od neho peníze za to, co bylo
spolecnému cíli, odražení útoku císarského militarismu
ní demokracii, a pri cem byla prolita predevším frankrev a zpustošena francouzská,
neprítelem
zavalená,

dnes nejlépe prosperující
dostatecné
ústupky
svou 50% redukcí celkového
zadlužení,
víc nepovolí bez politických
kompensací.
Francie musí ratifikovat
- nechce-li vyhodit zadarmo 400 milionu dolaru za armádní pozustalost,
které jinak
zmizí v celkové masse. Jeví-Ii se 621ety servitut nesnesitelným
a nemecké paralelní
placení po tu dobu nepravdepodobným,
nezbývá než prichystat
se k e s p o lec n é m u, ev rop s k érevise, jemuž se
m u v y s t o u pe 11 í dlužníkl'1 s požadavkem
bude Amerika brániti tím méne, že za 15 let budou umoreny
»Bony svobody« vydané na úhradu spojenci objednaného
zboží. Amerika
chce pouze uvidet bývalé
neprátele
usmírené,
brímc zbrojení snížené, pokojnou práci zkvétající, pak nebude
proti tomu dluhy zcela odepsat. Plné prevzetí povinnosti Francií a - prijetí i dusledku financní likvidace (jako je vyklizení
R. P.
Porýní) predstavují
však první podmínky.
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c bude s tímto Francouzem
co nejživeji sympatisovat,
když si uvedomí, že sám má také címsi prispet k úhraove massy válecného zadlužení, a že to prirozene bude
e, cím více se mezinárodní
pohledávky
seškrtají.
Ale
krome své mravní a psychologické
také svou hospoa politickou stránku.
, jehož zaplacení Amerika požaduje, nevznikl jen z vádodávek. Na pr. deset miliard franku splatných
práve
t za prevzaté zásoby
americké
expedicní
armády,
r. 1919 francii opouštela. Byla to neprehledná
sklaží od automobilu a lokomotiv až po boty a pokrývky.
t e s tím udelaly znamenité
»obchudky«
a cena byla
e smluvena na 400 mil. dolaru, spla+ných až za deset
srpna 't. r. se vrší ta lhuta. To je vše. Francie má zamil. dolaru t. j. 10 miliard franku podle dnešního
za statky r. 1919 rádným zpusobem a výhodne koupené.
a povolila však r. 1926 francouzské
delegaci vedené sem Bérengerem jednající ve Washingtone
o konsolidaci
'výhodu, že tento ob c hod ní dluh nemusí se r. 1929
nýbrž pojme se do celkové massy v á lec n é h o za, rozvržené na 62 rocních splátek, postupne
stoupajírokování se do roku 1930 vubec promíjí, do r. 1940 ciní
, do r. 1950 200/0, pozdeji 3%. Tímto snížením úromíry proti puvodne sjednaným
4.Y<i
% dociluje se téhož
1400

j a k o~ d y b y k a pit á I byl sní žen na p o lov iAmericani mohou tedy jistým právem tvrdit "že vlastní
e dluh~' francii prominuli a požadují jen co bylo uzavreválce.
s to je tu povinnost platit rocne 30 milionu dolaru a od
náctého roku dokonce 125 milionu dolaru rocne. Takový
ek pro dve generace nazývá Francouz
zotrocením
náByl by ochoten platit to tep rve ten krá t, kdy b y
z a l' u C e n 0, ž e o dne
m e c k é hod
I u žní k a d oplánu Dawesova
e ob n o s vy Š š í. Podle reparacních
í Youngova (který vykazuje sice nižší cifry, ale spolehlimodality) je tato podmínka
splnena,
a min. predseda
aré proto naléhá na ratifikaci dluhové dohody s AmeriSnemovna však ZLtstává nedtlverívá
a preje sí, aby platy
meriky prijaly se jen s tou podmínKOU, že budou hrazeny
eckem, což arci Amerika neprijme, ponevadž
by to byla
lIuce dlužníkil. Americani se domnívají, že ucinili Francii
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Ješte

stavební ruch a ochrana

nájemníku.
Musím se ješte jednou vrátit k otázce stavební a bytové. Profesor Schonbaum uverejnil již výsledky
svého velmi podrobného šetrení o bytové nouzi jedn~k
v Praze, jednak v Ceskoslovensku. Vyšel z predpokladu, že » každá samostatná domácnost má nrávo na byt «.
Tato zásada není nik)"'m popírána. Možn; ji však oineziti, prisoudíme-li každé domácnosti právo na byt pouze
v té míre, jaká platila o bytových pomerech pred válkou
(19IO). Úkolem je tudíž stanoviti, o kolik prevyšuje
pocet domácností pocet byti'l. Složitými výpocty dost'.ll
se poté profesor Schonbaum k odhadu, že v Ceskoslovensku bytová nouze ješte stále trvá, trebaže bude již
brzy dosaženo doby, kdy v pomeru k domácnostem
bude bytu tolik, jako v roce 19IO. Prof. Schonbaum
v »Hospodárském Rozhledu«, kde uverejnil v)Tsledky
svého šetrení, píše:
» Statistika
stavebního ruchu ve vetších mestech a to
ve 73 obcích s poctem obyvateli'l nad IO.OOO, dává jakožto cistý príri'lstek byti'l od roku 1919 ažl do roku
1927 93.593 bytú. Toto císlo nelze jednoduše úmerne
použíti pro celý stát. Budování bytú koncentrule se
hlavne v mestech a jest na venkove mnohem méne intensivní. Kdybychom na príkhd podle vzoru nemecké
statistiky (Wirtschaft
und Statistik 1927) vzali pro
obce o méne než IO.OOO obyvatelích rocní prídlstek bytú s ohledem na pocet obyvatelstva polovicní, nežli ve
mestech vetších, došli bychom pro celou republiku za
rok 1921-1927
k príri'lstku bytú 3IO.500, tudíž proti
potrebe bytové 435.000 k deficitu za toto
obdob!
124-.500. Kdybychom predpokládali, že prírllstek byti'l
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na venkove jest % prírústku ve vetších mestech, cinil
bytový 466 tisíc a zmenšil by se tudíž deficit byt OV)' z roku 1921 asi o 30.000 bytú. Jest nutno
pripomenouti, že rok 1928, rok znacného vzepetí stavebního, zlepšil tytr cifry znacne, t'lkže mtlžeme predpokládati, že potrvá-li sta\ební ruch aspon 've výši
jako byl v roce 1927, vyrovná prírustek byt(ll brzy prírllstek domácností. Každorocní další prírtlstek domácností po roce 1928 lze odhadnouti na 60.000-70.000,
a to až do roku 1936, kdy pocnou se uplatnovati serídlé
rocníky porodú válecných, podle podrobných výpoctu,
jez nelze zde publikovati.
Obtížnejší jest podobný výpocet pro Prahu, ježto
zde hraje vetší roli bilance pristehování a vystehování
prednostu domácnosti težko zjistitelná. Pokud se týce
sn'ltku, jest až teprve od roku [924' možno zjištovati
pocet snoubenc'u, hodlajících v Praze bydleti. Tím vysvetlují se snad vy~ší císla v roce 1921 až 1924; aby
nebyl nedostatek bytu precenen, byla zkrácena tato císla pomerne a vypocteny tak dve varianty jako extrémy. Zvýšení nouze bytové za léta 1921-1928 jest
odh'ldnuto a nastane veliké uvolnení na trhu bytovém,
nejméne 3900 a nejvýše 15.900; císla za rok 1927 a
1928 liší se ponekud od císel udaných v pojednání p.
dra Šišky (za rok 1928 u nás 6600, pan dr. Šiška 6989)
a to proto, že vzrust domácností byl úmyslne u nás
podcenen a snad též proto, že prírustek bytu jsem prevzal z Cenových zpráv Státního úradu statistického
(1929 c. 7). Kdyby mcla stavební cinnost pokracovati
stejn)Tm tempem jako v roce 1928 nebo aspon jako v r.
1927, bude také pro Velkou Prahu dosažen, pokud se
celkového poctu byttl týce, brzy stav roku 1910. Zatím
ke konci roku 1928 - vzrostl deficit, vykázaný v r.
1921 císlem 9700 nejméne na 13.600.«
by prírllstek

Met~da, kte~é prof. Schonbawn užil, je teoreticky
rozebrana v kmze prof. dr. H. Wolffa (Wirtschaftsstatistik, .lena 1927, str. 74 a nás1.), který je také autorem
systému, užitého v Hal1e, na nejž se Schonbaum v jednom míste své studie rovnež odvolává. Pokládám proto
za samozrejmý príkaz vedecké poctivosti konstatovat,
ževvývody Schunbaumovy mne presvedcily, ze jsem po-'
mer stavebního ruchu k vzrústu nových domácností
precenoval, resp. že volil jsem srovnánim vzrllstu obyntelstva se vzrustem nových byttl metodu která k dosažení onoho cíle, kterého jse~ chtel do;áhnouti, nebyla metodou nejvhodnejší. Prof. Schonbaum ovšem
zjištuje stav pouze do konce roku 1927. Obrátil jsem
~e na Státní úrad statistický s žádostí, aby mi dallaskave k disposici predbežné výsledky propoctu pro rok
!928. Prof. dr. Schonbaum byl tak laskav, že na podklade techto císel doplnil svoji statistiku, uverejnenou
v Hospodárském Rozhledu a sdelil mi:
»Dostal jsem tyto dny císla o stavebním ruchu za
rok 1928 a doplnuji proto císelné údaje svého clánku
'Bytová nouze a statistika« ješte odhadem za rok 1928.
Ježt? v roce 1928 byl ryzí prírtlstek bytový (zredukovany o 2.500 vzhledem k tomu, že týká se 79 mest proti
p~.vodne uvažovaným 73 mestúm) asi 32.000, obdržíme
pn nedost.atku ptlvodních dat, z hypotésy, že na venko418

ve jest stwební cinnost polovicní než ve velkých
stech, prírustek hyt.ový za rok 1928 próéelou republi
109.000 bytu oproti prídlstku domácností ns.soo: kra
ní predpoklad, že prírústek bytový na ve~kove je
mes~ského, poskytne pocet nových byttl 47.000 opr
novym domácnostem 65.500. V prvém prípade zmen
by se tedy behem roku 1928 deficit bytový z roku 19
odh~dnutý císlem 214.000, asi o 50.5°0, v druhém pr'
pade by se dokonce vyrovnal úplne deficit bytov~rz
1921.
Opakuji, že tato císla mají cenu pouze jako ukáz
metody, jí.ž lze zjistiti pocet bytu a domácností a že
když by byla sjednána rovnováh'l v bilanci bvtové co d
poctu, není tím ješte odstranena nouze bytová vzni
jící tím, že nejsou budovány byty, odpovídají~í velik
stí a cenou potrebe a financním možnostem nove
tvorících domácností delnických a úrednických.«
Nemohu než plne podepsati vývody prof. Schon
bau:na. Ale musí.m ješte nekoli,ka slovy zaujmouti sta
novlsko k polemlce, kterou uverejnil opatrne dr. La
ger. Byl bych totiž velmi nerad násilne strkán do jak'
!ronty, do které jsem nikdy nepatril a do které jist
1 dr. Langer mne pocítá jen na základe jakéhosi dos
težko vysvetlitelného optického klamu. Dr. Langer uvá:
dí dále pro svoje tvrzení, že prumerná výše 18.000 Ke
kte~ou Jsem vzal z šetrení dra Kollara jakožto prum"
rodmné mzdy delnické, je príliš vysoká, nekteré nov
argwnenty. Opakuji opetne, co jsem rekl již minule "
t.í~ ~jen zesiluje moji. vlastní argumentaci, nebot j~s
hze Jsem napsal, že » Je naprosto vylouceno, aby z prí
m,u 25.000 Kc v~~atil nekdo 6.000 až 9.000 Kc nájem
neho, nebo z pnJmu 18.000 Kc 4.1)00 až ~.ooo Kc ná
jem.ného«, platí to tím spíše, pakliže prL~merná mzd
Je, Jak chce dr. Langer, nižší. Je tedy otázka prumern
mzdy rekl bych v této souvislosti
otázkou vedlejší
Os}atne. dovoluji si upozorniti pana dra Langera, ž
s casoplsem, ve kterém hájí proti mne nižší mzdov
~roven; )se~ asi pted !ol~en;· p~lemisoval, pri cemž j
Jsem haJI1 zasadu. ze de1ll1cky duch od ie nízký. Ostatn
na jednu kuriosní okolnost bych ješte Jukáza( V tém"
císl~, kde pan dr. Langer dokazuje, že prllmerná rocn
rodmná mzda delnická 18.000 Kc, kterou jsem vzal z
podk~ad svého srovn~ní, je príliš vysoká, je gloss'l, na
zv~na , Mzdy v, zdeJší tu a zahranicním strojírenské
prumyslu«. V teto glos se se polemisu je se statistik
zamestnavatelského svazu švýcarských strojíren a kovodelnÝch továren, která tvrdí, že si u nás vydelá kvalifi
kovaný delník za hodinu Kc 4.50, zaucen)' Kc 4.- a
pomocný delník Kc 3.30. A v této glos se se pnví
»Skutecný výdelek prtlmeru je o mnoho vyšší. Tak n
pr. kvalifikovaný delník u nás vydelá si za hodinu
7·- až 7.20 Kc a pomocný delník 4.50 Kc, v nemž nem
obsažen trí procentní drahotní prídavek. ({Testliže si pan
dr. I:ang~r vypoc!~á, kO,lik delá pri 48ho'dinovém pra
covmm tydnu a pn so tydnech do roka hodinová mzda
7.--, ~c, ~oj?e jiste k svému nemalému prekv'lpení
k zaveru, ze Je to - 19.000 Kc. Pomocm', delník pn
~odinové mzde 4.50 Kc vydelává pak 10.800 Kc. A to
Je pouze mzda jednotlivce, kdežto já jsem pocítal což ostatne je vedecky jedine možné - mzdu rodinnou.
Ale opakují ješte jednou, že otázka výše mzdy je alespon v této souvislosti irelevantní. S panem drem Langerem se jiste nerozcházím v názoru na nízkou úroven
našich mezd. Možná, že v tomto názoru jsem mu daleko
bližší, než mnozí jiní.
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!'roblém F. X. Salda.
II.
Bojích o zítrek« (jak bychom na ne nevzpomíi, clovek se vždycky vrací k svým prvním lá) složil Salda takovéto vyznání o funkci kritické:
.Kritik kritisuje v první rade život smyslu autorových.
louchá hudebním, hluboce zamyšleným
uchem stavbe
o vet, drží ruku na jejich tepne ... Jediná dissonance,
'ná trhlina ve vete stací, aby jej naplnila ne vírou v její
sah ... Já alespon, ctu-li Nietzsche, nemohu se dosti vydiviti síle a ryzosti, jemnosti a presné zákonnosti
ne
ho myšlenek, ale jeho smyslu. Stejne se mi deje pri
tbe Goetha nebo Taina: krásu a zákonnost jejich smyslu
m vždy dríve než krásu a zákonnost jejich myšlenky;
ich myšlenka roste - a jak jasne a bezelstne - z jejich
yslu. Bez krásné a bohaté smyslnosti,
to znamená: bez
neho, zákonne differencovaného
smyslného života není
ravdu významného kritika ... Kritik soudí, je-li to, co
edkládá umelec, životem nebo neživotem ... Kritik svádí
y umelecké dílo v poslední jeho koren:
v ustrojení
yslového života. Opravdový
kritik, hodný toho titulu,
lisuje proto nejprve to, cemu se ríká for m a.«

mužeme citovati jako epilog k lonské debate
dku kritiky. Schopnost proniknouti až k autorove
gii je to, co nejvíce schází našim dnešním refeum. Jim namnoze stací zjištení, patrí-Ii autor
\'ému nebo levému bloku. U Šaldy to nebyla pouva: v každém ze svých slavných kritických výkoonikl až k autorove fysiologii, k zákonum jeho
ovosti, a kde ostatní, pripiwše si brusle slov.
se klouzali po povrchu, on mnohokráte zabušil až
dvere,za nimiž se skrývá tajemství tvorby. Mnote zavedl nás k tomu tajemnému zrídlu, které je
básníkova osudu i zvláštností jeho díla.
mcl ovšem v tomto umení ucitele: jmenujme
vším Hennequina, mistra psychologické kritiky,
.Spisovatelé ve Francii zdomácnelí« nás v dobách
í nedojímali méne než romány Tolstého nebo Doského. Vycitovali jsme v té kritické knize, miO

em receno,
Š'lldou.preložené,
skoro
množmohutnép•..
esie.
Ale Salda šel brzy
dálestejné
za Henne, tohoto jímavého analytika individualit; nikdy
mnel, cemu se z neho naucil, ale toužil staveti
.Boje o dnešek« jsou již psány zcela pod vlivem
v nského vathosu Carlylova
a Ruskinova. Zde nejí Saldu už jen otázky: jaký byl ten ci onen
, jaké tajemství choval v svém srdci a jaké ustrojeho osobnosti zpusobilo, že psal své vety oráve
ne jinak? V »Rojích o dnešek« dospívá Šald~
kám po vztahu literatury k životu. Neprísahal-li
zrovna na prapor l'art pour l'artismu, musí se
dríve nebo pozdeji takové otázky namanout, a close musí rozhodnout: chce, aby umení posilovalo
é stránky života, aby ucilo lidi žít a podnecovalo
vuli. nebo má být umení jen cerným zrcadlem,
kouzelne zrcadlí vše, co se mu naskytne, a
tejnou radost z rozvratu a bláznovství, jako z celiv jiného? Má být umení prospešným nebo lhoým pruvodcem cloveka? Má mu býti necím jako
ující cvik nebo necím jako opium? Má clovek od

umení neco žádati pro svou energij a pro svou chut do
života, nebo je povinen pred ním nehybne stát, ochromen úctou na všech údech? V dobe, kdy Šalda si kL~dl
tyto otázky, lákali nás nekterí dekadentní literaturou a
upozornovali nás, jak ten ci onen Francouz nebo Švéd
z konce století prekrásne a vtipne rozbíjí svet. Na druhé strane ústila k nám mohutná reka ruské literatury,
po padesát nebo šedesát let - od Gogola po Cechova nejvetší literatury sveta, která sv)'mi mistrovskými fatalistickými obrazy dokonale uspávala vuli. Na jedné
strane stál francouzský hrdina-nehrdina z konce století,
tak unavený civilisací, že toužil zahlédnouti aspon cíp
stredoveku, tak omrzelý moderními radovánkami, že ho
nemohlo ukojit už nic než obnovená cerná mše, a na
druhé strane sedel ruský hrdina-nehrdina
se svým »život je dým«, »naplivat«, »lidé jsou slabí a milí, nedá se
nic delat«, se svými šváby a »odporne pá<;hnoucím mesícem« a se svým »život je jako kvítko - prijde kozel,
chramst a už je po kvítku«. Milovali jsme Cechova,
který je takový virtuos ve vzbuzování smutku jako Paganini ve hre na housle. Vdecne vyznejme, co nám
Šalda dal tím, ž'e se tehdy vždy nejen pta~ po tom, je-li
to nebo ono dílo krásné a dojemné, ale také po tom, zda
slouží životu ,a zda zmocnuje životní energie; že nás
ucil, že literatura, která posiluje život, stojí výše než ta,
která jej jen zrcadlí; že nám pomáhal prekonati hruzy
pessimismu a materialismu:
»Zázrak jest, co proudí nebem a zemí, perli se vzdu- chem, horí svetlem, vzdouvá
se myšlenkou
i snem - a
chce býti jen zachyceno
odvážným
srdcem a statecnýma
rukama, ne vymodleno,
ne vyplakáno.
Prešel cas, byl-li
kdy, kdy buh sestupoval
s nebe: dnes chce býti stažen
s neho silnýma rukama. Svet sám celý jest dnes jediný
zázrak ... Nesestrízlivel
svet - naopak, rozkvétá den co
den do mysteria
opoinešího,
zažehuje se každý den novými plamínky jako rozkvétající
šípkový ker v cervnu.«

Tento renezancní tón charakterisoval tehdejší údobí
Šaldovo, a prijímali jsme jej radostne a vzpomínáme M
nej vdecne. Za nic nemá býti clovek tak vdecen jako za
to, jestliže mu nekdo pomuže potrít pessimism: nebot
žijeme jen jeden život a máme jej prožít rádi. Na nicotu a nebytí máme cas celou vecnost. Clovek má míti
tolik duševní síly, aby tech nekolik desítek let, jež jsou
mu poprány, prožil se statecnou chuti. Je dokonale známo, co muže býti receno o nedost~tcích života, a veru
nepotrebujeme, aby nám nekdo otvíral oci na svet. Ale
ríkáme si: pres to.

*

Nechci zamlcet ani písmenu z toho, co v nás po Šaldovi zustalo. Myslím, že vetšina z nás ucila se na nem
psát, dokud jsme si nenašli presnejší a ménemluvné
ucitele reci. Rád bych jen vedel, kdy nastává ten okamžik, kdy clovek prestává Šaldovi verit a shledává, že
leccos z toho, co mel až dosud za hhs života, je jen šustot hedvábného papíru. Bylo to snad nad »I.outkami
a delníky božími«, kdy clovek poprvé pocítil, že pokud
se Šaldova stylu týká, je tu »príliš mnoho ruží«, a kdy
po slovních krémech, zmrzlinách a paštickách Se mu zastesklo po kusu prostého chleba? Kdy si rekl, že i spisovatelova rec se má podobat více chuzi než baletu?
Kdy prohlédl, že osoby tohoto románu nesklád~jí se
z masa, krve a kostí, nýbrž z cucku nejmodernejší filosofie, estetiky a sociologie? Kdy zacal bráti v pochybnost i trvalost a solidnost Šaldových idejí, vida, že klouzají l~hce jako kulisy na koleckách?
.
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Rozdelme si to na tri cásti: styl, umelecká tvorivost
a ideje. Šaldovy »Boje o zítrek« stejne jako Brezinova
»Hudba pramenu« jsou dnes po stylové stránce jen dokumentem, jak se kdysi psalo, dokud se spisovatelé nedrželi spíše pravidla: mysli jak mudrec a mluv jak muž
na ulici. Šalduv styl v té dobe má v sobe tak málo prirozenosti, jako starší dáma na plese. Pamatuji-li se
dobre, spisovatel v jedné jeho povídce obléká se vždy
do smokingu nebo do fr::tku, má-li psát, a píše jen pri
zári voskovic. Nebyl bych nijak udiven, kdyby vyšlo
najevo, že Salda psal »Boje o zítrek« a ostatní své veci
z té doby ve fraku a pri zári voskovic. Vypadá to na
to. J echci ríci ani slovo proti kráse a nádhere jeho vet:
máte nekdy nad nimi takov)' dojem, jakobyste se dotýkali sametu; cítíte, že je ps.'11muž, který se intimne zabýval výtvarným umením a poznal, že nikoliv pouze
obraz nebo socha, nýbrž i veta je smyslová vec. Ale
prišel jsem do let, kdy už nemám rád cloveka, který
pujde krásným tanecním krokem' celou cestu z Prahy
do Benešova. Uznávám všechny zásluhy, které mela
Šaldova stylová tvorba: obohatila naši rec'o mnohý
nový termín a donutila ceštinu k virtuosním v.\rkonum,
o jakých se lidem, kterí psali pred Šaldou, ani nezclálo;
skoro všichni lidé, kterí zacali psát až po nem, byli jím
postaveni na vyšší stylovou úroven; v tom jsou zásluhy
Šaldovy podobny zásluhám Vrchlického. Ale jeho snaha
psáti vybrane a znamenite ohrozila v nem a v mnoh}'ch,
kterí šli za ním, krásný dar prostoty slova. Pod jeho
vlivem otevrela se v naší literature doba, kdy se psa-lo
l/nicht gewahlt, sondern gequalt«, a Šalda sám neunikl
ani jednomu z nebezpecí, které jeho stylové úsilí prinášelo. Jeho staré knihy, v nichž je tolik krásn}'ch a peclive psan.\'ch vet, na které vynaložil nekdy skoro tolik námahy j'lko CílÍ-an, který vyrezává koráb uvnitr kulicky
ze slonoviny, budou patrne budoucí generaci necitelny
pro pathetické zvláštnosti svého stylu a tvorbou vet jí
nebudou o nic bližší než Illiada. V literárních ucebnicích bude Šalda uveden mezi zástupci stylového baroku.
Znám muže, kter}' mluví tak krásne, že nikdo nemá
trpelivost ho poslouchat. Z nejakých takových duvodCI
budou »Boje o zítrek« už jen málo cteny.
Bylo by nespravedlivo nepodotknout, že Šalda sám
jednak pozm,l nebezpecí, jež se skrývá v nádhere jeho
stylu. jednak nemohl odolati prívalu civilnosti, kter.\'
zejména po válce vniká do literatury všemi skulinami.
Šalduv styl prodelal v posledních letech podstatné zmeny, a frak a roucho veleknežské jsou uzavreny v garderobe, a. žerou je tam moli. Stylista Šald'1 chodí mezi
námi od nejaké doby ve vycházkových šatech. Pozorujeme dokonce na nem snahy po lidovém stylu. Obávám
se, že na nynejší prostotu svého stylu musí vynaložit
skoro stejne energie jako' na jeho drívejší nádheru a
znamenitost, která byla k neprehlédnutí. Libuje si clokonce v žertech, kdežto dríve bylO'v jeho psaní, pokucl
se žerttt týká, jako vymetenO', a vše blížilo se vážnosti
mše.
V. M elnilwvá ·Papouško7Já:

Ctenár a popisy_
Mezi

hromadnými ctenári, to jest hlavními konsumenty literatury, vyskytá se nemálo takových, kterí
se neradi zastavují u popisu a radeji je preskakují. Casto jednají tak zvlášte ženy všeho veku a stavu, nebot
ani ten ani onen neurcuje vkusu '1 moudrosti. Pro ten420

to typ je nesnesitelné každé prodlení, stupnující esteti
ck.\' požitek; jejich intelekt zakouší utrpení, když nemuže
na sebe zapomenout v kvapícím deji. Tací ctenári byli
vždy a všude, jenže dríve hltali dobrodružství Monte
Christa nebo Mušketýry a ted anglické a nemecké detektivky. Ve ctenárích není rozdílu, ale v literature
jest; starší byla jen zábavná, ale ne nemorální; všechna
krveprolití dála se za dobdrm úcelem, cehož však, bohužel, nenalézáme v detektivním a dobrodružném ctení,
kterým se dnes sytí massy. Obrátíme-li se k ješte staršímu údobí, setkáme Se tam s Donem Quijotem a rytírskými romány, které jej zr0dily. Jsem presvedcena, zl)
zažranci cetli je se stejným potešením, nepozorujíce ani
satiry ani filosofie, ale prece jen musili se obcas Z'lmyslit, cítíce závan geniálnosti, zcela stejne jako hrubí,
prostí lidé u smrtelného lože rytíre smutné postavy.
Nad soudobým dobrodružným románem, jestliže se clovek nezab)Tvá psychologií mas s nebo zlocinnosti, není
možno se zamyslit, ale oddechnout si, abych tak rekla.
je pri našem prekotném shonu velmi prospešné.
Touto zálibou pro vecne se menící a neklidný dej,
lze si vysvetlit také úspech nekterých knih, rozvádejících v lehké forme vytvorené už 1. zformované ideje.
Takový zjev mohli jsme pozorovat nedávno ve francouzské literature, kde obrovského nákladu dosáhl román, v nemž se v lehk)'ch dialozích vykládá 1\1. Proust.
~ ení to plagiát, není v tom nic zlomyslného, naopak
mohou se v nem najít urcité umelecké hodnoty, ale prec
jen to není prvotrídní. Vetšina konsumenttt této v~Trcby
nešcetla 15 svazku M. Prousta, nemohla proste precíst,
nebot její pojem o literárním požitku s'e neshoduje ani
s premýšlením, ani s meditací, '1ni s dlouhodobým estetickÝm úžitkem. Zde se opakuje obdobný proces, který
prodelalo epikurejství. V bežném slova smyslu redukuje
se tento filosofický systém na zakoušení všech pozemsk.\'ch, hlavne fysick}Tch slastí. Odtud snaha, postavit
proti nemu oduševnelejší núzory, <tle pri tom se zapomíná, že Epikur sám ucil práve o duševních rozkoších
Když ctenár ríká, že si vybírá dobrodružný román nebo
detektivku, protože si pri nich odpocine a má z nich
potešení" zapomíná na jedno: vina, že nemá potešení
z »Božské komedie« nebo trebas i z románlt \i\hltera
Scotta, nevezí v techto knihách, ale V nem, v úzkém
rozpetí jeho schopnosti požitku, v slabé estetické i morální prijímavosti, které od detství nikdo nerozvíjel.
Nechystám se nikoho a z niceho obvinovat, kamen
tuji jen fakt jako významný jev. Ale ctenári nejsou žfldní rekrllti a pristrihávat je podle jedné míry není ani
možné, ani potrebné. Už proto ne, že vycházejí a rozprodávají se trebas v nevelikém množství knihy jistéh
dr~lhu, máme právo si myslít, že existuje ctenár s jiným
vkusem a pož.:ldwky. Práve ty popisy, které jsou tak
odiósní pro první typ, jsou hlavní stravou jiných. Težiskem pro ty jsou ovšem cestopisy a memoiry, které
prec jen mají alespon nejaký príznak deje. Podle mého
soudu musí to být lidé lyrictí, ale vtlbec není treba potlacovat v sobe, jak to tvrdí nekterí, zálibu pro dobrodružství nebo vnejší slávu. Podotknu ihned, abych se
k tomu už nevracela pozdeji, že memoiry jsou mnohem
seriosnejší než psané životopisy, zvlášte onoho románového typu, jaký je ted v móde. V memoirech se ctenár musí seznámit se spoustou podrobností a úchylek.
ch'lrakterisujících
epochu, prostredí. zpusob života a
nemajících prímého v7.tahu k rozvíjení deje. Do jisté
míry lze to pozorovat také v prav.\Tch, nefalšovan~Tch

ríži v XIX. století a koncící se dvema soudobými no. Že je tomu práve tak, o tom mužeme nad i v kinematografii, kde je spousta dobrocemi - mobilis'lce a prímerí, které ženou k slzám hlua exotick)'Ch filmu, jež jsou hlavní stravou
bokým a prostým patheismem; »De Montmartre alt
Iikého nemého', kdežto zfilmovaných cest je
Quartier Latin« F. Carco - také vyprávení, ale už
množství. Vzpomínám si na »VÝpnvlt na
vzpomínka na život bohémy a vuhec umeleckého sveta
U', )Citroenovu jízdu Afrikou", »Nanuka«,
parížského; posléze »Le boulevard« H. Duvernoise a
Everest« a ješte nejaký púltucet vecí, jejichž
»Les Grand Magasins« J. V'llmy-Boisse, pojednávající
o živote, rozvoji a významu parížských boulevardú a
e nenapadají. a to je všechno, co bylo za po7-8 let v Praze. Poptávka reguluje nabídku, universálních obchodních domtl. Vezmeme-li katalogy,
uvidíme, že takových knih je mnohem více, že se v nich
prípade je tedy poptávka minimální. Pro úplný
píše o burse, o živote rybáHt, o továrnách, o módách,
by treba zjistit. s jakým úspechem se hrály
nímky. Nemýlím-li se, bylo jejich predvádení
o ulicích atd. Všechno to však není ješte ryze popisný
žanr, setrvávající v úplné statice a rovnající se malíro. Zvláštní místo v tom smeru Z'lujímá »LeKrasin«. Jeho úspech je složitý. Predne je
ské knjine nebo zátiší; jistý, trebas historický pohyb
víli zajišten každému ruskému filmu úspech,
v nem ješte je. Mnohem více se mu blíží »Le flaneur
de deux rives. G. Apollinaira a »Paris vécu« neklidÝ jak v)'so!<ou kvalitou produkce,
tak zv}'šem o Rusko, o kterém se mluví tak nhne.
ného L. Daudeta. Obe knihy vypadají sice na prvý pohled jako memoiry, ale Ve skutecnosti mají k nim stejokolnost vztahuje se i na tak zvané »ruské«
ne daleko jako seriové obrázky k souvislému filmu. Ve
rábené hromadne v Americe a nemající praskutecnosti je také rozdíl týž. Jak Daudet, tak Apolliného se skutecn)'m Ruskem. Dále tragedie poavy Nobilov)' obletela cel~' svet '1 dotkla se
n'1ire podávají celou radu panoramat. spojených mezi
sebou jen konvencní formou knihy; mohou to být kapikoslovenska, takže pro každého bylo zajímavé
e alespoi1 pasivne záchrany trosecníktt, hytoly, ale se st.ejnÝm úspechem také ucelené essaye. Dattdet vypravuje: Bydlil jsem v takovém a takovém byte
na kre. Film jsme však vzali jen jako jakýsi
a patnáct let jsem chodil p.o té a té ulici; dále následuje
ftkaz toho. že ryze popisný prvek má své prípopis ctvrti, ulice. zevnejšku a historie každého domu
milovníky mezi lidmi jisté úrovne a psycholoa jeho obyvatelu. Pomalu, ale jiste vyvíjí se pred námi
ložení. Krome toho k prectení vzpomínek typu
obraz. lVI uže se ríci: '1le to je prece zase historie. Ne.
B'lgnvO\'a vnuka« je treba mnoho trpelivosti,
vzniká jen z lásky a zájmu.
to je panorama, jaké se delaly v minulém století - kulaté - zacátek se pojí s koncem, reálný predmet preto dosti objemného žanru chtela bych však
chází
v obraz. Je to pekné? V malírství je to ohavné,
zvlášt neco užšího, speciálnejšího, co vzkvétá
ale v literature, kde se užívá stále jednotného materiálu
e v poslední dobe ve Francii, ale ceho, bohu- slova - je to velkolepé. Zdá se. že jdeš bok po boku
••vftbec není u nás. Rozumím tím témer stase spisovatelem, vidíš zborené už domy a dávno ze.. precházející znacnou merou ve studii. Na
mrelé lidi. Politické pasáže a charakteristiky odporují
a na zacátku 19. století ucinil podobný pokus
mnohdy našim osobním názorum, ale v oclpovídajícím
Maistre v »Ceste kolem mé svetnice«, nazvapomeru k popisu pusobí dojmem deba,ty s živým clopovídkou. Tato vec byla l1'l jedné strane vývekem, se kter}Tm se rozcházíš v názorech na tutéž vec.
pro moderní, hezsujetové a ryze psycholoVidet kousek minulosti. trebas ohranicené jednou lidravecství, a na druhé strane pro onen popisný
skou individualitou, je cenné a zajímavé, vždyt »stroje
který ješte není presného názvu. Tento rodocasu«
a »kaloší štestí« nikdo z nás nemá v jiné forme.
í být ovšem pochopen prevážne ve vnitrním .
Rozdrobenejší obrázky podává knížka Apol1inairova,
'm smyslu, nebot reální posloupnost je témer
který se zastavuje jakoby okouzlen pred každou ze
dokázat. Osud X. de Maistra, francouzského
s'v}'ch vzpomínek, omezených hned na kousícek ulice.
, který dlouho žil v Rusku, podobá se životu
hned na kavárnu, hned na zajímave ztrávený Štedd',
hrabete Chamisso. který se stal nemeckým
vecer. nebo posléze tu ci onu zvláštní osobnost z liteem. Oba tyto príkhdy jsou velmi poucné jerárního a umeleckého sveta parížského. Krátká aneksmeru, a to v tom, že nejen krev, ale i kuldota,
»bon mot« uléhají jako slunecní záblesk na tuto
jí národnost cloveka. U Chamisse, který se domestskou
krajinu. vykreslenou poetickým
tulákem
e s vysokou kulturou. je to zvlášte názorné.
s obou stran Seiny.
nás je v daném prípade duležité neco jiného.
Ie Chamisso a zvlášte X. de Maistre jsou málo
Když cteš tyto knihy, zdá se ti, že není témer možsvé vlasti, ackoli de Maistre psal francouzsky
no redukovat ješte více dej v díle, které prec jen chce
zustat beletrií.
Z toho nás vyvádejí nedávno vyšlé
pisy. sehrané do jednoho svazku, lze najíti
»Paysages et villes russes« A. Beuclera a »Rouen« A.
vetším knihkupectví. Ale to, jaký nechápavÝ
Mauroise. A. Beuclera obvinováli jak ve francouzském
ou na vás Francouzi, když zacnete mluvit
tak v evropském tisku, že byl v Rusku, napsal o nem
aistrovi, prílišná ochota prírucího pri prodeji
knihu, ale nepodal v ní politického a sociálního obrazu'
y a témer úplný nedostatek literatury o jeho
cí o tom, jak málo jej znali i dríve ve vlasti.
zeme, Fyslím si, že autor si vytkl zcela jiný úkol a že
politické a sociální otázky byly mu nekonecne daleké.
pri sestavování rodokmenu popisného žanru
Predstavme si malíre, který se vypraví do daleké, málo
nevyhnutelne l1'l »Cestování kolem mé svetznámé zeme a po svém návratu usporádá výstavu. (Tajího autora, nebot v nové dobe zacal práve on
kový je na priklad prípad Jakovleva, který projel nanyní pokracují a co rozvíjejí jiní.
príc Afrikou s Citroenovou výpravou.)
hromádku knih, které vyšly za poslední
Napadne nekoho, aby mu vytýkal nedostatek kteréoky. Jsou to: »Les belles nuits de Paris« J.
yprávející o tom, jak se veselili a žili v Pakoli i4eje v nakreslených krajinách nebo i žanrech?
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Ovšem, že ne. Stejne musíme se zachovat také k »Paysages et villes russes«, které bylo by možno nazvat stejne dobre fotografickými snímky, kdyby B. Cendrars
nebyl nazval »Kodak« neco dosti vzdáleného od tohoto
žanru. Je to ovšem album snímku nebo stereoskop, ale
naprosto ne film, s tím pouze rozdílem, že v každém
popisu, v každé krajine vycítíme autora a jeho práci,
jak to vubec bývá v umeleckém díle. lndividuálnost
tvurce, je-li skutecne pronikave vyjádrena, vychází na
jevo i pri nejbedlivejší objektivnosti; nevtírajíc se do
našeho vedomí svou lidskou, neumeleckou stránkou,
urcuje charakter díla a casto i školy, to jest skupiny
prací méne akcentovaných individualit. Predpokládejme
dosti nepravdepodobný prípad, že deset stejných malíru
pojme zájem o tutéž krajinku; mmalují ji ovšem ruzným zpusobem, zustávajíce verni základní idei. Klást
jim za vinu, že se neshodují mezi sebou, mtHe jen nerozumný clovek. Že si vybrali to ci ono théma, což se
vyskytá už casteji, muže jim vytknout jen absolutne
profánní nebo nepríliš vtipný clovek. V literature jsmE:
bohužel ješte nedospeli k tomu správnému hledisku,
soudíce, že jen idea jako tak()Vá ve své ryzí podobe
muže pusobit na ctenáre, a zapomínajíce, že na príklad
estetický jev muže vzbudit týž ocistující zážitek jako
morální pojem.
A. Beucler není jediný francouzský spisovatel, který
dlel v Rusku, ale za to je jediný, který dovedl nalézti
takový pomer k tomu, co videl. Do jisté míry vysvetlnji
si to tím, že už dríve videl tuto zemi a že jej nemohla
tedy prekvapit novotou a neocekávaností, které obycejne ohromují cizinc~. Zastavuje se, zamýšlí se. vybírá si a zacíná kreslit. Tak vznikají jednotlivé kapitoly - krajinky, zacínajíc širokokolejným vagonem,
Lenindvým mausoleem, Rudým námestím a koncíc Volgou. Vojenskou gruzínskou
drahou a Odessou, kde
se práve filmuje Potemkin. Hned tam, hned zde mihne
se lvrický tón, vlastnost podle mínení T. Larnaca rvze
ženská a vyskytující se jen u zzenštelÝch spisov'1Ú~lu.
Nikomu patrne krome tohoto prísného kritika odstín
ten nevadí, naopak dodává zvláštního puvabu ctení
tech, kdo mohou a dovedon císt takové knihy. Pokusme
se analysovat alespon bežne, co možno získat z podobné
knihy. Užijeme vylucovací metody. »Paysages et villes
russes« neisou cestopis ani vzpomínky, '1 presné zemepisné, sociální a spolecné poznatky nemohou se z nich
získat. Není to také beletrie v širokém s'ova smyslu,
takže pobavení zajímavým sujetem nebo obratnou intrikou neprichází V úvahu. A prec jen .zustává ctenári
dojem o zemi. i o epoše, i o živote obvyatelu; nejprve
se zamýšlí, pak myslí, a tece-li v jeho žilách krev, a ne
úplná brecka. dostává chut po d'1lších poznatcích snad
ješte více než po tlusté. ale stranické politické práci. Je
ta steiné, jako pri prohlížení alba rytin; zde je Kreml
s vežemi, zde je ieždení a krámkv, a zde isou tvpv kavkazskÝch národu nebo Cerné more a nábre7í V Odesse.
Estetické potešení ze zpusobu, kterým je krajinka proveden:::t.ze samotné techniky a remesla nme1ce prechází
v zážitek ethický a mozkový. který nutí ctenáre nebo
diváka, aby se aktivne projevil také se své strany.
Ponekud iiným zpusobem udelal A. Maurois své rodné mesto »Rouen«. Tem, kdo znají toto mesto, mMe
kniha prinésti urcité zklamání, nebot nebude odpovídat
utvoreným již prerlstavám a obradlm. Rouen spolu
s Avignonem je jedno z nejpodivuhodnejších
franco 17.:ských mest; svou pohádkovou starobylostí preh.-vapuje
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i po Praze, nebot ctyricet kostelu, dve katedrály,
domy jsou soustredeny na neveliké prostore, odde
jaksi od moderního mesta, které pres svuj velký obc
ní výzmm nevyniká ani prílišn:)rm hlukem, ani f
vencí. Nad mestem se vznášejí vzpomínky na Jea
cI' Arc, zvecnenou v kameni. Antikvári predkládají
klady o bývalé sláve rouenského fayence, v hloubce
stelního dvora dva kameníci reží kámen pilou. j
asi delali pred mnoha staletími jejich praotcové. K
ctvrt hodiny zvoní hodiny m nekteré zvonici a za
ný chodec pocítá ružice na žebroví chrámu, který ne
cí jej tak, jako majestátní massa chartreské katedr
jež pohltila celé mesto. Takový je otisk Rouenu v
pameti. Témer nic z toho všeho není u Mauroise n
je to podáno tak individuálne, že muj negativ se
shoduje s jeho otiskem. Cteš to jako neco nového, z·
veného o známém. Ti, kdo se nepotulovali po starob
lých ulickách, nesedeli v kavárne m. nábreží a ne
hlíželi si kostelu, dovedí se mnoho o Rouenu i o 1\1
roisovi. Predevším dejiny mesta, vyložené v pod
jednotlivých nehybných soustredných kruhu, pak ob
života ve velkém, ale prec jen provinciálním franc
ském meste a posléze mesto v dobe války, jehož vše
no mužské obyvatelstvo nosí vojenskou capku a jeh
vzhled, jak praví Maurois, »spojuji v predstave s li
mého pokolení«. Proto jeho kniha nevyšla j'1ko d
nek k pruvodci nebo ucebnici dejepisu, ale je skutec
plna »dojmu, vzpominek a styHt spisovatele s meste
jak jej prosil nakladatel. Je pri všem tom ryze pop'
ným žanrem? Nesporne ano, ale krome toho je to jed
z nejpríjemnejších knih Mauroisových vedle jeho )r
glických essayí« a »Imaginárních svetu«.
Ale ctenár '1 spisovatel jsou zajímaví pri nejmenší
stejnou merou a proto skoncíme tím, cím jsme zaca
Ti, kdo nespechají se životem a nenaplnují život sám d
jmy, aniž se pri tom starali o jejich kvalitu, nýbrž s
stredene a rozumne rozdelují si daný jim úsek dob
nehoní se od cloveka k cloveku, od predmetu k predm'"
tu a tudíž nepreskakují stránek ani v živote ani v kniz
tvorí práve kádr ctenáru popisných del. To je nejJep'
odruda ctoucího obecenstv'1, a to ve dvou smerech: ž'
votním i literárním. V živote jsou to prevážne lidé roz
umní, neškodící tudíž ani sobe, ani jiným, v literatur
je to seriosní ctenár, vyucený težkým žanrem trpeliv
sti a analyse, které prenáší i na jiné druhy literatury
Reknu, že povšechne záleží spíše na spisovateli. prot,)?
poptávka tu sice není veliká, ale také nabídka je takov'
že si z ní málo co vybereš. Možná, že by stálo za to ri
skovat a dát na trh literární zboží popisného žanrtl,
které by snad nešlo práve na dracku, ale za to bylo vy
soké kvality.
Franta

KOCOU1'ek:

Možnosti zvukovéllO filmu.
II.
Berlín.

8. cervence

1929

Vedle má zvukový
možnosti, film
jejíž ovšem
formu i jsme
vyjá'drili slovem
.bal?(la.,
jiné možnosti.
Už samotná
f"rma balady jich v sobe uzavírá radu. K pojmu balady v novém
útvaru jsme došli na základe
nekolika dosavadních
ukázek,
z nichž poznáváme
nekteré vlastnosti
zvuku kombinovaného
s filmem, které budou hrát úlohu i v jiných zvukových filmech.
I v tech, kde vzájemný
pomer zvuku a obrazu bude vyrešen
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predevším spravedliveji pro obraz. Slovo bude vždytat obraz, bude vždycky pusobit prímo na podstatu
lmu, a bude vázat jeho rytmus. Bude nutit film k decentranci, protože cím dejove složitejší film, tím težší
ové zpracování. Omezení jednajících osob bude pripruvodcem dejové koncentrance,
odklon od davových
plnuiících t. zv. miliondolarové
filmy delané za úcasti
Iho, do deseti tisícu jdoucího poctu statistu.
Nové
y jsou štastny, když se jim podarí uspokojive
repromonolog a dialog, v nemž jsou slova co nejpecliveji
na, co nejpomaleji prijímána, aby znela co nejzretelk reprodukci davových zvukových vln, k reprodukci
recltace bude stát ješte mnoho penez, casu a návíme z nedokonalého v tomto smeru stupne v radiu.
nebude tento krok udelán, budou vetší komparsy
od·
k tomu, aby byly štafáží, dekorativním
motivem, na
zad! budou vystupovat
vyvolení jedinci jako hlavni
dá na váhu nejen pro tento krajní prípad, v nemž by
dokonalý zvukovÝ výtežek
z davu, jakého dosáhl
už film tichý, ale i pro prípady jednodušší. Prijímací
pro zvukový film totiž muže být užíván dosud (a pabudoucnu) jen jednostranne,
jednosmerne:
muže jím
bováno jen ve smeru prímo k objektu zvuk vydávají, nebo dál od neho. Není možno zachytit jím tón shora,
ho e strany, jinými slovy receno, není možno zmocnit
celé jeho plasticnosti, která se uplatnuje bez preft divadle na jevišti, na koncertním
podiu nebo ješte
kutecnosti. Celý ten obal zvukový, který vás obkloe venku. v lese, nebo v prístave, celé to more zvuku
JI!eh odstínll a z nejruznejších
stran se musí ve zvufilmu nutne zploštit a jednostranne
usmernit:
horizonIna. horizontální prímka, v nejlepším prlpade lehce
krivka. k jejímuž každému jednotlivému
bodu bude
rát zamerovat, to je prozatímní údel zvukového pritfm reprodukce.
e i tady odpomoc, jako se našla u aparátu na prijíku, jež se v nynejší své podobe skoro ani nepodoát6m puvodním. Najde se i u zvukových
aparatur
, možnosti odstínování, rychlých reakcí, pomucky veobohaceni zvukové palety, k širšímu záberu materiálu,
plastice zvuku. Ale jiste to nebude práce tak snadná
aparátech pro tichý film, jejichž zdokonalení
nestály
zá adní prekážky. Proto nemužeme od aparatur
zvufilmu cekat nikdy tak velké výsledky a výboje, jakých
a jsme svedky v tichém filmu. Prekážky
však, pres
u do znacné míry zásadního rázu, neznamenají
konec
chopnost rozvoje. »At si nikdo nemyslí.« rekl Pritz
rozhovoru o zvukovém filmu a divadle, »že je možlidé nechali nejaký nový vynález na pokoji, dokud ho
do posledních dusledku a možností.«
e v. ak pocítat s mluvícím a zvukovým
filmem i za
ta\·u jcho techniky. Co bude v technickém
ohledu
• pripadá novému útvaru k dobru a nemuže prinést
• Ze by zustal vezet tam, kde je, není však myslitelno
e pochvbno, spokojí-Ii se zvukový film rolí, kterou mu
dnes pripisují .• Snad práve v jistém zamítání prostredbude nové a uvedomelé kouzlo zvukového filmu,« píše
. Zuckcr v »Literarische
We1t«: »Do.iem je mnohem
spoclvá na primerene nižším stupni abstrakce.
A tenII nebudc smet být ani prekrocen:
expresionistický
film je nesmvsl. Jeho pusobení má být práve v blíztecnosti. aniž by pri tom podával jen kopii skutecného
d naturalismu delí zvukový film urcitá nadnatura1istintrace prirozených prvku«.
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V techto vetách je kus pravdy, pokud konstatují nynejši stav
veci, nynejši úroven. Pokud jde o perspektivu,
vyslovují se
o možnostech
nového útvaru se skepsí, kterou patrne vyvrátí
vývoj, i když nepujde cestou expresionismu.
R.ekl jsem už
v minulých dvou cláncích stanovisko k nat1lralismu zvukového
filmu: je to pocátecní období; od kterého se pujde dál. Na ceste,
kterou vyznacuje W. Zucker, na ceste blízké skutecnosti, která
nebude pouhou kopií skutecnosti
a na ceste »nadnaturalistické
koncentrace«
leží prece už tolik možností, které nemají nic
spolecného
ani s naturalismem
ani s expresionismem,
že bychom byli spokojeni, kdyby je za nejbližších deset let zvukovÝ
film plne vy težil.
Mluvili jsme už principielne o možnosti zvukového filmu jako
nové formy balady. Predstavme
si to trochu konkrétne,
takový
námet, jako Heineho tragedii
»William Ratcliff«, k níž vlivy
vedle nekolika spisovatelu
prispela »cdwardbalada«,
(využitá
veršove
i v básni »Grenadiere«),
predstavme
si »crlk6niga«,
balady staroskotské,
baladu' o lordu Gregory a jeho milé, svet
nejbližší, balady ceské ... Predstavme
si stejne úsecnou, vyhranenou
a monumentální
obrazovou
stavbu takových
filmu,
jako je slovní stavba nekteré z klasických
balad svetových,
které mely doby své slávy a jejichž silný vliv lze stopovat
dosud v literaturách.
Nemyslím nejaké doslovné prevedení balady do filmové formy, kde by na pr. bylo obrazem podáváno
to, co je v balade popisováno a kde by byly zvukove reprodukovány jen prímé reci v balade obsažené. Myslím na vytvorení
zvukove filmové balady z ducha balady staré, na zvukový film
mspirovaný
baladou a budující na této insIJiraci vlastními prostredky zvukove filmovou baladu, v níž by byla sugestivne vyjádrena
celá tíživá, osudem zavalená,
neúprosná
a sytá nálada, nápln charakterisující
baladu.
Hudebne
komponovaná
IT
obrazech,
hudbe, doprovodných
zvucích, smluvené
reci a
~pevu. To už není jen sen, jako dosud, videt hrad na skále
.1ad morem, videt vence havranu a slyšet jejich krik, ostrý a
pronikavý,
videt nažloutlé nebo namodralé
stríbro vln narážejících na pobreží a slyšet jejich pravidelné
a prece tak mnohotvárné
bití do útesu, hukot a šumení, hudbu, která jedine
srustá s tímto obrazem.
Už není sen to, o cem urputne snil a o co se bohatýrsky
bil
Richard
Wagner,
jehož »Oesamtkunstwerk«,
všechna
umení
zahrnující dílo mohlo být uskutecneno
jen ve slabé nápovedi
když bylo preneseno
ze zdených buna divadelním
jevišti,
dov do volné prírody. Zvukový film stojí Wagnerovým
myšlenkám svými možnostmi po všech stranách blíž než divadlo
a sch,ází 'mu jenom barva a plastika, aby tu stál hotov premenit sen bayreuthského
skladatele
a filosofa ve skutecnost.
Jen barvy a plasticnost,
jež je ostatne, jak se aspoi'i zdá, vyrešena vynálezem
švédského
inženýra
Berggreena.
(Prístroj,
který dává pri promítání dokonalou ilusi prostoru.
První pokusy v Americe byly prijaty s nadšením o to vetším, že byl
reliefní film kombinován
s filmem mluvícím. Pokud jde o barevný film, nedostal se dosud daleko. T. zv. film v prírodních
barvách má cenu vlastne jen pro dokumentární
film v úzkém
slova smyslu, t. j. pro film vedecký, prírodopisný,
zemepisný
atd. Pro dejove motivovaný
film by se musilo hledat nové
rešení, jehož princip bych vyznacil heslem »speciálne pro filin
uzpusobená
bare~lllá komposice«,
která by se lišila od dosavadního barevného
filmu asi tak, jako umelecký obraz ód kolorované kresby, od ilustrace, která byla provedena bez ohledu na barvy.)
Není však treba brát baladicnost
zvukového filmu jen v historickém a romantickém
smyslu. Je možno predstavit
si i moderní námet zpracovaný
prostredky
a formou balady. Jde predel\ším o tuto formu a prostredky,
protože jsou pro zvukovÝ
film vhodné. Vedou ke strídmosti ve výraze, k pro té motivaci,
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k jednoduché fabulaci, pregnanci a velikému úcinu. Svou veršovou prirozeností nabízí se balada nejen obsahove, dejove,
nejen slovne, ale i hudebne k využití. Bude záležet jen na spolupráci básníka slova, básníka obrazu a básníka hudby, aby
na tomto podklade vyrostlo filmove i zvukove pozoruhodné
dílo. Motivy prírodních zvuku, komponované urcitým zpusobem, ne snad prímo hudebne ve smyslu zvukomalby, ale hudebne, t. j. hudebníkem, kombinovány s motivem mluvené
reci, která muže být omezena na jediný dialog, poprípade procházející celým filmem, na jedinou vetu, postaveno u na nekolika místech filmu jako heslo, jako motto, jako jádro príbehu,
jako refrén, kolem kterého se vše tocí a který v sobe vše podstatné obsahuje? Takový refrén, který probíhá celým Williamem Ratcliffem, refrén a zkrvavených rukou, který stará
Markétka skuhrá na rozhodujících místech pred Mac Gregorern . .. Obrazove podepren novými vymoženostmi filmové
techniky, úžasne rychle a jednoduše sugerující, doprovozen
zvukovým motivem, poprípade hudbou, nebo jen údery, rytmem, jak démonicky, jak ohromne by mohl pusobit takový
refrén odstínene vyslovený?
Tesne se zvukovým filmem souvisí forma mel o d r a mat u.
Pro zatím je melodrama ve zvukovém filmu spíše výsledkem
náhody a mechanických prícin, vznikl proste tím, že se setkala
hudba komponovaná pro celý film s partiemi mluveného slova,
jako na pr. ve "Zpívajícím bláznu« rozhovor Ala, Molly a reditele Marcuse za doprovodu hudby jakoby patrící do barové
místnosti - tedy melodram docela nechtený, neúmyslný, nebo
scéna, kdy se vypráví svému chlapci pohádky, provázen orke~
strální hudbou, kdež jde o melodram sice jen napovedený, ale
už vedomý a kde je hudbe pridelena úloha podmalovávat a
ilustrovat mluvená slova, jež se nakonec zdvihnou do melodie
~ans6nu "Sonny báj«, který je zvukovým leitmotivem celého
filmu.
Zduraznil jsem, že ve "Zpívajícím bláznu« nejde o umelecky
hodnotnou hudbu, že je to lepší salonní hudba pracující rutinovane podle požadavku bežného vkusu a že její výhoda je švih.
reprodukcní úroven a priléhavost námetu. Proto ani ve scéne
vyprávecí není možno videt víc, než zárodek melodramatické
formy zvukového filmu, ale ten stací, abychom si dovedli predstavit jeho další možnosti. Napsal-li jsem, že práve zvukový
film muže znamenat nový rozkvet, vzkríšení a upla,.tnení melodramatu, dosud zancdbávaného a nespravedlive živorícího,
myslil jsem v prvé rade na vyžilost dnešní opery, která je ve
své klasické forme útvarcm pro moderního cloveka jako celek
proste prekonaným, treba ho cá"tecne, svými složkami dovedla zaujmout. Nová opemí tvorh,l se ve wých vvhn,illCj';Hl
predstavitelích vzdaluje radikálne staré formy hlavne v pojímání slova a pres ruzné odchylky se v podstate blíží slovu
mluvenému (ovšem zhudebnenému) na rozdíl od drívei<'íhn
slova zpívaného, t. j. zhudebneného ve smyslu instrumentální
hudby. ffato potreba, z moderních oper až živelne vynikající,
je ve shode s touhou moderního cloveka po oproštení od všelijakého balastu veky nastrádaného (který své dobe odpovídal
a vyhovoval), zjednodušení. zcivilnení. zreelnení. Nová doba,
noví lidé, nové formy, nové výrazové prostredkv. trebaže ne
stejne nový obsah. moderní doba má a bude mít svuj pathos,
ale pathos heroické opery minulých století musí dnes pusobit
komicky. Slovo exponované po zpusobu staré opery je pro
dnešního zdrave myslícího cloveka proste neco nemožného.
Hodí se pro karikaturu. Prenášet operní manýry starého stylu
do zvukového filmu je ješte nemyslitelnejší, než prenášet do
neho cinohru. Nová opera by se svými principy (hlavne principem deklamacním) ve zvukovém filmu uplatnila lépe a také není pochyby o tom, že moderní komponisté budou
pracovat radeji pro zvukový film než pro operní jevište. Ne-
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kterí z nich nepotrebují se pro nový útvar ani mnoho pf
lávat. V rámci zdejších slavnostních her provedl dirigent.o
Klemperer ve Statsoper na Námestí Republiky šest moder
oper. První z nich, "Neues vom Tage« od liindemitha, má
breto, scénár i provedení daleko více filmové, než jeviš
Devet obrazu, jejichž rychlé strídání umožnuje bezvadne fu
gující nekolikadílné otácecí jevište, se odehrává v rozvodo
kancelári, v museu, v hotelové koupelne, ve vezení, hotelov
pokoji, ve varietní šatne a na varietním jevišti, Arnošta Kre
ka "Težká váha« je jednoaktovka, jejímž hrdinou je boxérs
mistr težké váhy a ústredním motivem deje je specielní tr
novací aparát, který mistr rozbije. Na operním jevišti je
pri všem pochopení pro dobrou skladatelovu vuli dost tra
nebo aspon zbytecné. Ve zvukovém filmu by z toho mož
byla výtecná groteska v predpokladu, že by mistr méne z
val a víc znal aspon nekolik základních boxérských gest, r
a postoju. Stejne tak jeho zajímavá aktovka "Bas gehei
Konigreich«, plná pohádkového prísvitu a dramatického vln
je zpusobilejší pro zvukový film, než pro jevište.
Proc by tito skladatelé pracovali pro operní jevište (jejic
hledište pri jmenovaných predstaveních zela prázdnotou, a
koliv byla prvotrídne provedena pri výjimecné príležitosti
Iiner Testspiele), když mohou pracovat stejne dobre pro lil
v nemž budou mít zarucený kontakt s miliony a miliony di
ku a posluchacu? Pracovat stejne dobre a možná lépe, než
forme jevištní opery? To znamená, že opera jevištní zani
Bude existovat vedle zvukového filmu, jako vedle neho bu
existovat cinohra a tichý film. Ale je možné, že ztratí svuj
znam ve své puvodní podobe, stejne jako se to muže stát
nohre a tichému filmu. To se teprve ukáže, že opadnou vo
sensancního zájmu, který provází každý prevrat, každý no
úkaz.
Proc by mela být situace dramatických komponistu lepší
zvukovém filmu, než na jevišti? Tato perspektiva predpok!á
sice rovnež príznivý vývoj, ale ani v pocátecní, primitivní
dobe jí nechybí jisté oprávnení. Nehlede k veliké popu!ari
filmu, který pritahuje naprostou vetšinu obecenstva, tedy n
hlede k hodnote esteticky bezvÝznamné, naskýtá se ve film
možnost prenosu kouzelných vlastností živého, mluveného
zpívaného slova i hudby v širším smyslu do odhmotnené obla
stí filmu, který je po i1usivní stránce vybaven zázraky, o nich
se Jevištní technice nemuže zdát, ani pri nejmodernejším, ne~
dokonalejším technickém aparátu. Práve tato schopnost film
jeho cistá, nevtíravá a pri tom neodolatelná poesie, samozrejmé její umení vycarovat bez námahy, skrípání, potu a tíže
lehce a presvedcive ilusi jakákoliv se jí zlíbí, muže vyjít vstrl
umení hudby a slova a muže mu vytvorit novou základnu
proti níž se základna starého jevište možná bude jevit neuveritelne primitivní a hrubou. To nemá význam jen pro hudb
pro operu, lépe receno pro nový útvar, který vyjde z opery
To má význam i pro cinohru a pro útvar, který se vytvo
možná mezi cinohrou a operou, te že z predností obou a preko.
návaje svou technickou vyspelostí jejich vady, témer neodmy.
slitelné od jevištního prostoru. Na této križovatce práve má
nejvetší chance melodram, t. j. slovo i hudba, trebas v pone·
kud jiné podobe, než jak se ho pokoušela - celkem s neúspe.
chem - prosadit jevištní forma. Melodram jako uvedomelá
koncepce myšlená prímo pro zvukový film, s hudbou a slovem, které nepi1jdou vždy soubežne vedle sebe, i1ustrujícese
navzájem (melodramy doposud komponované se vyznacovaly
vetšinou hudbou, která ilustrovala a podmalovávala slovo), ale
i proti sobe, jako dva živly, které pres ruznou povahu a vzá.
jemný zápas se doplnují a dosahují místy rovnováhy v akor·
dech, motivech, i celých vetách ...
Ai si nikdo nemyslí, že byly vy teženy všechny možnosti

zvlášte af si každý uvedomí, jak málo bylo dosud
ze živého slova! Dosud bylo mluveno v denním žiášeno z kateder a tribun, deklamováno
z jevište a
é recitodno, t. j. uplatnováno samostatne
jako urne·
pory gesta, masky a scénické dekorace.
Teprve
dobe, pred našima ocima, delá voiceband
pokusy
orchestraci (vycházeje jednak ze staré polyfonie,
moderní rytmiky), pul na pude slova mluveného, pul
lova, které se zdvihá do zpevu a prijímá dokonce
Instrumentální hudby), teprve v poslední dohe se
I pokusy se sborovou recitací, která je v Nemecku
:l
jedním z hnutí pro mladou generaci typických
ffených!
jsme si pred patnácti lety predstavit,
co se vyvine
ch grotesek, detektivek, orientálních
dramat vášne a
nimku? Dovedeme si dnes predstavit,
co se stane
t let se zvukovým filmem? Naznacil jsem - snad
Ine - nekolik možností. Není vylouceno,
že je výo útvaru nechá stranou, že nedosáhne
ani jeden
ré jsem vyznacil. Není vylouceno,
že je naplní a
ne ješte dál. lWn jediná otázka, uvedená v záveru clánku "Nástup
filmu«: co bude s nemým filmem? Bude žít dál,
neudrží vedle nového soupere, až se postaví pevneji
a zajisti své posice ve svete? Mínení se znacne rozedle tech, kterí prorokují tichému filmu smrt, jsou
v jeho další existenci a to dokonce v existenci o to
bude vynález zvukového filmu starší záležitostí,
oc
dnI. Konecne jiní tvrdí, že tichý film patrí mínulostí.
e je to pryc,« píše v "Berliner Tageblatt«
Arnold
z Londýna; »Neco zustává:
Charlie Chaplin. Tak
zustala vedle cinohry pantomina:
jako rozkošná
Je težko ríci, kdo z trí má vetší pravdu. Pravdero nejbližších nekolik let je, že tichý film udrží ve
držav~r v podnicích, na kterých je filmový prumysl
"slý: ve všech tech tisících lidových biografech
na
te, pro než financne bude zvukove filmový aparát
za pujcení nekolika kopií neprístupný.
TJlké se musí
JI tou oblibou tichého filmu, který má už své ctitele
tivce«, své verné verící.
že tichý film se obává veliké kris~ a cítí své posíce
e otreseny. Zmatek ve svete filmaru je dokonalý.
uujat stanovisko bez dlouhé úvahy, protože opoždení
den muže pri tempu filmového prumyslu
pripravít
firmu o vše, a konkurent,
který to dobre a rychle
zatlacit nejlepší a nejsilnejši spolecnost, která zudu s rozhodnutím. - TentýŽ neklid je znatelný mezi
režiséry a herci. Na jedné strane nejistota, vyckávisko, na druhé horecná výroba zvukových
filmu.
casopis »The film weekly« prináší v posledním císle
Hollywoodu, která je predmetem
debat soucasného
sveta. S reservou, s níž je dobre prijímat všechno
Hollywood« uvádíme ve výtahu obsah této zprávy;
aplin u priležitosti svých ctyricátých
narozenin projeden v nejvetších filmových výrobcu mu nabídl naového filmu, za nejž mu nabídl 32 milionu korun.
Itl. Vysvetlil, že "Mesta svetla« jsou jeho posled. Potom se filmu vzdá vubec. (Jiné zprávy tvrdí,
drU proti mluvícímu filmu, ale zvukový film (s vyreci), že prijal a zacal natácet. Douglas fairbanks
P1ckford ujišfují výslovne, že budou natácet už jen
• Druhý z nich bude velkofilm a bude jejich posled• Norma Talmadge se podle citované zprávy rovnež
mu, podobne Lon Chancy. John BarrYll1are se chce
adlu ...

V polovine cervna se stala v Londýne událost pro postup
zvukového
filmu významná.
"Capitol«
predvádel
naposled
tichý film jako hlavní program. "Copitol« bylo poslední opravdu veliké kino v londýnské
zábavní ctvrti, které nekapitulovalo pred zvukovým
filmem. Nakonec' se reditelství
vzdalo
s oduvodnením,
že nejsou vyrábeny
v dostatecném
poctu
prvotrídní tiché filmy. Napríšte budou v "Capito!u« stejne jako
už v ostatnich velkých biografech
Londýna predvádeny
tiché
filmy jen jako prídavek k hlavnímu programu,
t. j. zvukovým
filmum.
film, ten, který až dosud jedine jsme znali, se v »Capitolu«
loucil s nejvetším mestem civilisovaného
sveta.
»Sál Capitolu byl prázdný,« piše úcastník tohoto pohrebniho
predstavení.
"Lidé byli v Empire- Theater, na nejúspešnejšim
dosud zvukovém
filmu Talkies, "Broadway
Melody« (Ressic
Love, Anitou Page a Charles Kingem), který se hraje týdny
od poledne nepretržite
až do pulnoci pred preplneným
domem.
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(New York):

Podivnosti v americké medicine.
II.
Tážete se, co tomu ríkaly úrady? Nemohly ríkati
nic. Aspon jeden z najatých lékúu byl vždy oprávnen
k praxi v tom ci onom státe. Ostatní byli pred úrady
jeho asistenty". Lékarské komory, které by mohly
censurovati nestavovské chování v Americe neexistují. A lékarské spolecnosti, které nemají žádné výkonné moci, nemohly Kinsey a spol. ani vylouciti,
protože nikdy cleny lékarských organisací nebyli.
Zodpovednost leží ovšem také na žurnalistice. Ale
ta je. jak známo, rodu ženského, miluje ulici, a je pr·)dejná. United Doctors platili denne velký drahý inserát, proc by jim listy neotiskovaly
sens,'1cní zprávy
v redakcní cásti? Cím více sensací, tím lepší odbyt
novm.
Snad bylo možno poukázati na dryácnictví v Jme
cásti tisku. Ale to je v Americe velmi nebezpecný
experiment. Spravedlnost totiž v této zemi stojí peníze. Ne snad, že byste museli v každém prípade podffi'1Zat soudce nebo porotu, ale je zásadou, že útraty
spojené s obhajobou musí si platiti každá strana sama.
at již prohraje, nebo vyhraje. Výlohy soudní - které
jsou velmi nízké, hradí ten, kdo prohrál. Ale v Americe je možno žalovati, stání stále oddalovati, zvyšovati útraty protivníkovy obhajoby v predbežných jednáních, a pak od žaloby upustiti, a udelati tak protivníkovi tisÍcové výlohy za obhajobu ve sporu, ke kterému nikdy nedošlo. A pak, stojí-li za dryácníky ta
cást tisku, jejíž politictí patroni jsou práve ve státe
u vesla, znamená to pro žal obce jistou v:)'hru a deset:tisícové a statisÍcové náhrady za poškozenou cest, neb)t
urážky na cti smývají se v Americe dolarem, namocen~Tm v krvi ,'1 slzách pachatelových.
Ono se to hezky poukazuje na Americkou žurnaliStihl. že se v ní osobne neútocí. To není zásluhou národní slušnosti, ale právního ShYlocismu. Kdo chce
nabýti predstavy o americké národní slušnosti, at si
vyjede do velkomestské frekvence v automobilu. rízenénf ne práve zrucnou dámou. Uslyší jí, až .mu bt1l10u
uši zaléhat.
*
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Pritomnost.,
Systém »United Doctars" má ovšem mnoho nev)'hod. Casté stehování, velké útraty s reklamou, hledání
doktoru oprávnených k praxi a prece neschopných
vlastní praxi proy.ozovat, atd. Dal by se u nás doporuciti leda p. Bedrichu Kocímu, jenž býval kdysi mistrem
nakladatelské reklamy. Kdyby svoje schopnosti reklamní sdružil se svým transcendentálním
umením hojiv)'m,
nemusil by dnes voliti ke svým zájezdum Zlámané
Lhoty a Z:thrádky u Jindrichova Hradce. Mohl by se
blýskat aspon v krajských nebo okresních mestech.
V zorr.ý obcan z Chicaga, prí tel bývalého starosty
tohoto velkomesta, politik, mecenáš a ideál kostelních
škol, Mr. Edward R. Hibbard, založil lékarský institut, jehož základní myšlenku prevzal z patentní krabicky od leštidh na boty, velmi známého v Americe
svým reklamním heslem »Two in One". »Dve v Jedné"
jsou dve pasty v jedné krabicce, a Mr. Hibbard mel
registrovány a povaleny dva lékarské ústavy, nebo jeden, jak chcete, nebat jeho »BostO'n Medical Institute" a »Bellevue Medical Institute" byl jeden a týž
pO'dnik, který mel dva vchody, ústící da dvou ruzných
ulic; nad jedním vchodem byl jeden nápis, nad druhým
druhý.
Oba ústavy rozširovaly brožury s nadpisy »Vojslco
a námornictvo" nebO' »Vzpruha života", nebo »Dokonalá mužnost« a pod. Brožurky byly rozdávány všade
tam, kde bylo dost mladých hochu a mužu. V kanc€lárích, klubech mládeže a na sportovních podnicích.
Byly v nich všelijaké sportovní. vojenské a námornické informace, ale hodne promíšené clánecky o »tajných hríších«, »ztráte mužnosti«, »duševních chorobách· a protiprírodních
návycích« a pod. Na každé
stránce dukladná adresa institutu (všady jen jednoho)
a ke konci celá rada dekovných dopisu a osvedcení
vdecných pacientu, kterí se zapomneli podepsati plným
jménem.
Dle tech ta publikací »Boston Medical Institute« byl
nejstarším americkÝm lécebnÝm ústavem. Jeho cleny
bylo jedenáct nejlepších amerických a evropských odborníku. Byli vyobrazeni ve své poradní síni, starí,
vousatí pánové, jak se radí s hlavami schýlenými a
zamyšlenými každéhO' rána nad· každým prípadem,
který k nim prišel poštou neba osobne. Jiný obrázek
ukazaval korespondencní
oddelení, s dvaceticlenným
personálem. Laborator ústavu byL:t nejúplnejší a nejvetší ve Spojených státech a opírala se a nejnovejší
vedecké objevy. Léky vydávané a poštou posílané byly
prý pripravovány pro každý prípad zvlášte zrucnými
a zkušenými chemiky a tak nemohlo dojít k osudn:\'m
omylum, tak casto zavineným neschopnými nebo prepracovanými lékárníky.
Obrátil-li se na ústav mládenec, kterého po cetbe
brožurky prepadl strach, že ztratí mužnost pro nejakou
darebacinu a že skoncí v blázinci, dostal obratem dopis, kde se mu v rukavickách sdelovalo, že je stav jeho
velmi vážný, že byl predmetem trapných úvah celého
lékarského sboru a že bylo seznáno, že trpí sperm:ttorheau, prekrvením ledvin, cástecnou impotencí a
nervovou slabostí. Byl paucen, že musí ihned podniknouti energické a dobre rízené lécení, nemá-li následovati celkové nervové shroucení a úplné vyhasnutí pohlavní schopnosti. Jediné jasné místecko bylo v tomto
pochmurném dopisu: Jedine to jest nám potechou, že
Vám mužeme naprosto zaruciti úplné uzdravení a1návrat sil, zacnete-li ihned s naším lécením. Vrátíme Vám
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každý dolar, který jste nám z:tplatil, nebudete-li po
dvou- až ctyrmesícním lécení uzdraven.«
Poplatky - pouhých 10 dolaru za první mesíc, 8 dolaru za každý následující mesíc.
Dopis šel rychle, pokud ješte byla v mládencove hlave morální kocovina, a prinesl témer pravidelne IO dolaru. Další historie už byla rozmanitejší. Mnozí hoši
z:tpomínali na své predsevzetí a bylo je nutno znova
postrašit, aby prišla další splátka. Jiní byli vytrvalí
zrejme na obe strany, v nerestech i v dobrých predsevzetích a platili poctive celé ctyri mesíce a pak si stežovali, že se nic nelepší. Dostali dotazník, dukladne
ho vyplnili, a pak došlo povzbuzení: »Jsme velmi potešeni vaším zlepšením. Doufáme, že budete mše úsilí
i na dále podporovati svojí dobrou vulí. Celý lékarský sbor se a Vás zajímá.«
A po dalším protestu za nekolik mesícu: »Lepšíte
se, príteli, lepšíte. Byl by to zrovna zlocin, kllybyste
práve ted presta 1 s lécbau.« A tak dále a tak dále, až
tato poštovní lécba nerestí neprinášela již ani stížností,
ani odpovedí, ani osm dohru.
Ale byli také hoši, kterí byli zásadoví, - aspon stran
toho slibu o vrácení poplatku v prípade neúspešné
lécby. Jednoho dne napsali v ostrém dopise. co si myslí
o institutu a chteli peníze zpet. Lec tu poznali, že rukavicka, která je pred nekolika mesíci prijala, byla navlecen.:t na železnou pest. Zvedeli:
"Chcete-li nám delati nepríjemnosti,
uvedomte si, že jste
se dopustil urážky a snižování
našeho ústavu. Nechceme
z toho delati žádnou aféru, ale budete-li
nás obtežovati,
obrátíme se k soudu, a predložíme
doklady, že jste oddán
tajné masturbaci.
Máme také doklady o jiných Vašich spádech. A konecne Váš poslední dopis je žalovatelné vyderacství.« ...

Jedno uznání je dlužno dáti Mr. Hibhardovi. Mej
tak vypracovanou psycho1logii techto tajn)'ch hríšníku.
že si mohl všechny dopisy od prvního do posledního
pripraviti, predem v tisíci exemplárích
a vepisovati
jenom adresy. To melo ješte jiné výhody. Nemusil míti
jedenáct predních evropských a amerických odborníkt't
ve svém l'ékarském shoru. Stacil na to jeMn doktor.
který mel ubohou všeobecnou praxi, a své jméno dával
ústavu jen aby ho kry:~ pred úrady. Podobne ekonomická byla i lékárna. laborator a expedice. Zastal to
jeden sluha. který míchal z vody a barev pet ruzných
medicin. I korespondenci, která byla veliká, prumerem
250 dopisu denne, obstarala dve devcata, která, vzhledem k tomu, že cetba byla tak zajímavá. nemusela býti
mnoho placena. A výnos by veliký, 4000 až 5500 mesícne.
Mr. Hibbard se sice za jistil proti stíhání tím, že
mel hned dva ústavy. Kdyby byl jeden zavren, mel
zustat v cinnosti druhý. Naneštestí
se úrady do jeho
podniku nemíchaly. Zacal s tím chicagský deník »Tribuna«. Poslal do ústavu svého zpravodaje, který se pro
tuto príležitost stal také tajným hríšníkem a chtel
osobní poradu. Tak to praskio. Tribuna meila zajímavé
ctení, bývalý starosta mesta, který se pokoušel ústav
krýt svým jménem, mel skandálek, a jeho prítel Hibbard prišel o závod a odnesl to - pokutou.

*

Systém Hibbard doporucuje se pro muže bez doktorského dipllomu, kterí mají politické známosti nebo jsou
sami politiky vysloužilými, respektive odbytými. Výhodou .bude, ma jí-li sportovní styky, vyznají-li se

Prítomnost..,
ování národa a dovedou-li

sedet

na dvou

rum. jejichž jméno se ne a nechce stát slavným.
poraditi systém Dr. Coburn. Spocívá v tom, že
~ jméno jednoduše vypujcíte. Ne pro sebe, ale
j ústav. Delá se to takhle:
tu. kter)' je cten hlavne sportovci, kontoiristlicajty. zlatou mládeží z lepších rodin a jinýrami ~polecnosti, dejte dukladnou inserci:
flJrllcb6v ústav. 914 ne b o I i z lep š e n é 606.
te-li vyrážku, hnedé flícky na kuži, padají-li Vám
• máte-Ii príznaky nosní a krcní, bolestivé, praskající
, bolácky na sliznicích, nebo jiné z hrozných príznaku
I otravy Ehrlichovo 606 nebo 914, neosalvarsan, Vás
L Hrozné následky krevní otravy jako vysýchání míslepota, paralysa, phtisa, mrtvice, mozkové a nerporuchy, ztráta pameti, plíží se za Vámi jako nocní
el. Chcete jim uniknouti? .. Pamatujte si, že jest jen
D :Ehrlichuvústav v našem státe a jeho adresa je ...

jméno vynechte. Za to však dejte do inserátu
obenku, a to zrovna pod slovo Ehrlichuv
·se. Nechte si rust bradku, vezmete si cvikr,
uj podpis na predpisech ješte necitelnejší, a
cíte se. že každý váš pacient bude mít za to, že
t profesora Ehrlicha a že s ním mIIuvil.
oburn. který tento systém zavedl v Chicagu,
z každého návštevníka udelati syfilitika preím, aniž ho vyšetril. Pri jal1!ho prívetive, podal
. nabídl židli. Ptal se ho s úsmevem, co mu
»Pada jí mi vlasy,« rekne pacient. Pseudozvážní a dotkne se návštevníkova ska1pu drív(Mel tam jen jedno takové drívko.) P;.eudose zachmurí ješte více. prímo pohrebne, a »ne« si otírá rncníkem ruku, kterou podal pacienuvítanou. (Mel tam jen jeden takový rucník.)
i ~vého vousu sykne šeptem ponure: »Syfi,lis«.
jeho ocí. záškub tela, vráska na cele - to vše
osti výstižne popsati, za to by se to nádherne
není to syfilis, když to sám profesor Ehrlich
rekne? Ostatní už jde 'hrackou. Velká záloha,
"tí návšteve dop1ltatekna okrouhlé sto ci dve ste,
vání do žil neceho, co je možná salvarsan,
že také ne a tak to jde od prípadu k 'Prípadu,
ke dni. po nekolik let. až se do toho vloží ne" tecn)' žurnalista, který se náhodou doví, že
ku "zpomínají desátého výrocí smrti profehrHcha a jde se podívat na jeho dvojníka v Chito mohlo napadnout Americanum dríve, že slavký Ehrltch nepujde zpenežovat svuj vedecký
do Chicaga a osobne vstrikovat salvarsan do žil
ého národa? To neznáte Ameriku! Kde kdo co
'ho vynalezl nebo sestrojil, jde to prodat do
ky. Filmoví herci a herecky z celé Evropy zaAmeriku svým kouzlem a svými vnadami.
"tí muzikanti delají radiové víry a boure v amezdušné oblasti. Ceské a italské primadony obléna 1'" ahna z Metropolitan Opery a jsou-li vyté, zakládají sta škoL a konservatorí pro výcvik
telých vaudevillových subret. Proc by tedy nevropští vedátori jezdit do Ameriky lécit syfilis
vku? To je pro Americany více než samozrejmé.

*

Tož 'ceský kolego mediku~e, máš-li filmové nadání,
nemrhej ho hraním v ceských filmech. Do sveta jimi
nepronikneš, pr.axi zanedbáš, a tvuj plat nebude nikdy
takový jako v Hollywood. Osvoj .si systém Coburn, a
dobre ti bude i v CSR.
Tem, kterí postrádají umení mimického, doporucujeme návštevu Philadelphie. Toto mesto dodržuje prísne nedelní zákony. Všechny výdelecné podniky jsou
divadla, kina, restaurace, koncerty, Ilec že
zavreny.
by to byly koncerty porádané plným výtežkem pro do·
brocinný úcel. Otevrené jsou jen kostely a musea.
Doporucujeme tedy návštevu
Philadelphie
práve
v nedeli. Ne 'ze zlomyslnosti, ale z praktických duvodu.
Predne tam mnoho neutratíte, protože vám nikdo nic
neprodá, a pak tam uvidíte v nedeli neco, co v jiný
den neuvidíte.
Z hlavního nádraží jdete po hlavní tríde východním
smerem asi osm blokll, a abyste vyhovel duchu a zákonum tohoto zbožného mesta, za jdete po levé strane
do kostela. Jmenuje se »1 Should Worry Church«, což
si preložte asi »KosteJj svatého Atmitovlezenazáda«.
Je
zcela jednoduše ale protestantsky
útulne vypraven.
U vchodu dostanete program kázání a texty zpívaných
písnÍ. Prijdete-li práve ke kázání, bude se opírati
o text :z písma a bude dokazovati, že máte jít životem
s radeštnou myslí a radostí podarovat i své bližnÍ. Dovíte se, že je mnoho radostných prípadu v bibli a že
je velmi nezdravé pro duši i pro telo, pripouštíte-li si
zbytecná soužení a starosti. Na druhé strane že je
velmir zdravé, když se celý den usmíváte (cesky ríkáme
jako Filip na jelita, ale v tomto kostele bohužel neznají toho krásného rcení). a nejen to, musíte se pro
rozproudení krve nekolikrát za den srdecne rozesmát.
Takhle (velebný pán to názorne ukáže): »Hahahaha ..
Hahahahahahaha ... « »Tak , ted prosím všichni se
mnou: Hahahahahahaha...
Hahahahaha...
Tam ten
pán se smeje »Hehehe« a tam ta dáma »Hihihi« - to
prosím není správné,« opravuje pastor s po dia, »to
není vydatný smích, ten neprotrese vnitrnostmi, a nevyprázdní splanchnický systém.« A demonstruje
opet ~:voje hluboké Hahaha a znázornuje, jak se chvejí
jeho hubené vnitrnosti ...
Po kázání prijde zpev, otevíráte texty písní, kapelník mává taktovkou. N ápevy jsou neobycejne sladké.
tu a tam jazzovité, - slova nábožná, - 'až budete
v Americe déle, poznáte, že to bJ'11y nábožné transskripce populárních popevku a tanecních melodií.
Pak prijdou svedectví clenu církve. Jak byli kdysi
smutní a utrápení, jak jim jíst nechutnalo a ztráceli
na váze, jak doktori nevedeli, co si s nimi pocít, až se
obrátili na smavou víru Reverenda Owena a nyní našli
zdraví a životní štestí ...
Prestávka, seznamování, zvaní k príští nedeli, sbírka pri východu. Pak se predstavení opakuje.
Vmísíte se do poulicního davu a je. vám trochu nejasno, zda jste se súcastnil~ pobožnosti, kabaretu nebo
zdravotnické prednášky. Z techto meditací jste vytrženi velikou chlupatou gorillou, která uprostred chodníku uchopila nádhernou nahou dívku, jen lehce zaha,lenou závojem. Gorilla je sice vycpaná, dívka vosková, a vše se odehrává ve sklenené skríni, vstavené doprostred chodníku, ale stací to, aby to rozbourilo ukolébanou náladu.
€tojíte pred anatomickým museem a. goriHa je jeho
hlavní reklamou vedle cernocha, vyvolávajícího, že je
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America«. Šejdírští doktori spajili se v »Ameri
vstup zdarma, ale jen pra ty. kterí jsau starší než šestnáct 'llet. Spacítáte svoje léta a vklauznete davnitr.
Assaciation af 1ndependent Physicians«. Jejich hla
je Dr. Landis, který až do nedávné daby mel zave
Návštevníka abklapí panuré ticha svatyne hruzy.
Vše je stísnena. Ostatní hasté jen šeptají a ukazují si v New Y orku velkolepý »Hause af Health«, dum zd
ví. Jeha bražurky pranikly do každé kanceláre, do k
acima a prsty. Ze sten šklebí se na ne embryalagi.cké
dé damácnasti. Kalpartéri vkládali je do poštovní
kuriasity, ve vi,trinách jsau papravy proslulých vrahu
na elektrick)Tch židl\Ích, a jejich hruza je zvyšavána
schránek na dverích domu, da autamobilu, stojících
kantrastem jejich sausedek, lepatvarých krásek z ha- . ulici, rozdávaJi je .j'idem na nádražích a na frekven
van)Tch ulicích. Dr. Landis zval ke zdravotním p
remu, arientu a divakéha západu. Rle, tam v šeru,
v rahu, je v kleci casi živéha. Chvíli< uvažujete, je-li to
hlídkám a jeha styl1,isace hyly velmi podabné pro
gande amerických zdravatnických
úradu. Ve sv'
apice ci c,lbvek. Mechanická figurina periadicky trhá
mrížemi a kaulí acima. Na kanec se rozhadnete, že je ústavu, vybaveném 'lužky i všemožnÝ'mi aparáty,
mestnával cizinecké lékare všemožných národn
ta asi kríženec šimpanze a kraváka, nebot tata císla
Každý, kda prišel, byl lécen, byl operován. pode
nemá nápisu. Ale pred mríží jsau bražurky, které vám
vše vysvetllí: jsau ta následky tajných návyku. - ší- kantrakt na IOO, 200. 400 dalaru a spl'acení vymá
Landisavi advokáti. Byl první, proti nemuž zaca~s
lenství. Odtud zacíná addelení pahlavních charab, které
se táhne až k výcha.du, v nepretržitém šílenství zele- New Yark saudní praces, když byl prijat zákon o
néha hnisu. razlezlých vredu, nestvurných nádoru a fo.rme lékarské praxe raku 1927. Ale »Dum zdraví
jehož prlimerný mesícní príjem byl 80.000 dala
krapenatých vyrážek. Z pacitu zvracení a studenéha
patu asvabodí vás u vchadu andel-ský úsmev bíle ableudel'al vcas bankrat. Dr. Landis se soudclim vysmíJ.
cené ašetravatelky s cerveným krížkem na hrudi. Podá
nabízel jim pri prelícení drahá cigára. Trvalo to j
vám úhlednau karticku: »Dr. Wil1iams, adbarník pra
nekalik mesícli a New Y ork byl zase zasypán brožu
mi. Nyní vede firmu Dr. Davis ...
nemaci mužu a žen ardinuje práve v prvním paschadí.
Prahlídka zdarma.«
.
Dekujeme. Nemáme chuti jít k daktarovi WiHiamsavi práve ted. pred tauta dívkau. Míríme k výchadu.
D
Lec ca ta? místa v)Tchadu jakýsi labyrinth španelských
sten. Prapauští vždy jen jednu osabu. Kda jde za
námi. ztratí nás nadabra s ací. N á:hle jakési rozcestí
dvau dverí: na jednech je napsána »Dr. WiHiams«, na
druhých »výchad«. Kda šel za námi, nikdy se nedaveC. O. J o h n: Co ríká pašerák.
del-, vmísili-li jsme se da paulicníha davu, ci ?ahltila-li
nás addelená kabina cekárny daktaravy ...
risikem v obchodu s pašováním
likéru není
Nejvetším
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Prohibice v Americe.

IIuseum, církev, niravnastní ústav, cirkus - jaké
ta skvelé mažnosti a madifikace daktarské slávy a praxe. Prípady zde papsané nejsau žádn~'mi uniky, spíše
typy. Philaddphia
má nekalik takavých museí a najdete je i v jiných mestech. United Dactars meli kankurenoi v »lnterstate Dactars«, »Pacific' Caast Dactars« a »The Knawn Dactars«. »Bostan M~dical 1nstitute« byl trpaslicím padnikem prati »Advanced Medical Science 1nstitute«. který byl zalažen s milianovým kapitálem a menil, nekalikráte firmu na »Radia
Electric Ca.«, »Electra-Oxygen
1nstitute« a pad. Byl
zde padvadný »New Yark State 1nstitute«. »State Medical 1nstitute af Omaha« a j.
Žádný abar mediciny nezustává ušetren vykoristavání bohatnaucími podvadníky. A nejlíp se darí tem,
kterí vubec neprijdau s pacienty da styku slibujíce vylécení paštau. Paštau mužete si dát v Americe spravit
chrup, pa poštavním vyšetrení predepíšau vám brýle,
vylécí strikturu macové roury, odstraní ž,l'ucavý kámen, paštau sravnají skriveninu pátere. Paštavní dentista vydelává 75.000 dolarll rocne, aniž ty sáhl na jedin)' zub. »Turnock Medical Ca.«. která lécila paštau
zdurení prastaty. mela rocníha príjmu 350.000 dolaru.
Je vskutku padivné. že se techto nÍethod nechapil ješte
americký prumysl. Musilo by ta prece být velmi výnosné spravavat poštou 'ku pr. kamíny neba ladit
poštou piana.
Všude na svete jsau zladeji individualisty. Ne však
v Americe. Zde jsou koJllektivisty, davedau se pevne
arganisovat. Šejdírští v)'robci patentních medicin ma jí
milianárskau organisaci »Proprietary
Associatian af
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nebezpecí,
hrozící od prohibicních
agentu, ani prepad
lupicskými
tlupami, ani podvody,
které páší nespolehliví
mestnanci.
Nejvetším
nebezpecím
je silná konkurence. Ne
ním ani tak konkurenci mezi pašeráky samými; ustálila se zvy
lost, že na každých 300 až 500 obyvatel pripadá jeden pašer'
Nejhorší konkurenci
delají však pašerákum
sami zákazn!
kterí se naucili vyrábet si likéry. Je to domácí industrie, kte
ohrožuje pašerácký
obchod.
Prodelal
jsem všechny
formy pašeráckého
obchodu. Ho
v roce 1919, kdy jsem byl propušten z armády, jsem zacal
plat 15 dolaru denne. Pracoval
jsem pri skládání pašovanéh
zboží na pobreží Nové Anglie. Nyní jsem predal svuj obch
ve velkém i malém svému spolecníku a podívám se trochu d
sveta. Mohu ríci, že v minulých letech jsem prodelal všec
fáze pašeráctví,
o nemž každý ví, že je to ohlomne rozvetv
ný obchod, ale je težké porídit o nem nejakou statistiku a vy
jádriti jej v cifrách. Úrady mohou jen zjistit, kolik zboží byt
zadrženo, ale my, kterí v tomto oboru pracujeme, víme dobr
že úrady dostanou do rukou jen nepatrnou cást zboží.
Predstavte
si podnikání, v nemž je investováno
miliony d
laru a jímž se živí statisíce lidí, v nichž nejvetší cást se sklá
ze zlodeju, pobertu, .vrahu a lidí všeho schopných; je to
tak, jako kdybyste
si predstavili
velký obchodní dum, v ne
jsou zamestnáni
výhradne
piráti a loupežníci. Pokuste si vy
svetlit, jak je možno, že obchod s lihovinami zkvétá, ackoli
je v rukou takových
lidí. At to vypadá sebe paradoksnei
prece jén je jisto tolik, že tento obchod muže zkvétat ie
proto, že je založen na duvere a poctivosti.
Je svatá pravda, že žádný obchod nezávisí tolik na osobnl
nekontrolovatelné
cestnosti
tech, kterí se jím zabývají. Ban
kér nlliže pozorovat
své zamestnance
a i když zfalšují sv!
vysvedcení
a doporucení,
prijde dríve nebo pozdeji na to,

nimi všechno v porádku. Správcové
kostelu musí se
bit tomu, aby se jejich úcty kontrolovaly.
Mezi "bootvšak možno se spolehnout jen a jen na poctivost lidí.
Uo t k podvádeuí zamestnavatele
je zde daleko vetší
jakémkoliv legálním obchode a prece prípadu nepoctije pomerne velmi málo. Chce-li nekdo v tomto obchode
out a chce-li se v nem dodelat úspechu, musí mít prejednu vlastnost: duveryhodnost.
Nemužeme
si proste
t zamestnávat liru, kterým nelze plne duverovat.
Nebot,
hu vedet, že muž, jemuž jsem porucil poslat bednu vhilcistovi v Quiney, opravdu mu ji poslal a neprodal ji
ou? Nemohu to vedet, nemohu V:l- pátrat, zda se cestou
a, zda byla ukradena ci zda padla do rukou prohibicní
• Nemohu po ní pátrat, nemohu se ptát na pošte, na nánemohu se ani ptát príjemce, zda ji dostal.
oucí muži v obchodu s lihovinami mají skvelou povest.
se tolik neverí danému slovu, zatím co písemných úmluv
už proto, že by právnicky
nemely vubec ceny. Musíme
pracovat s úverem a reknu vám tolik, že slovo velkého
dníka má vetší cenu než smenka legálního obchodníka.
e ostatne vyžaduje i u podradných
zamestnancu,
kterí
musí mít také svuj úsudek a klidné nervy. Problém
vání je vedet, kdy mužete riskovat odvážnou hru a kdy
ustoupit a nechat drahocenné
zboží v rukou policie.
nám si na mladého muže, kterS' mi mcl privézti alkohol
cticutského pobreží. Jel \' automobilu s dvojitým dnem,
bylo 32 pctiga!onových
nádrží s alkoholem. Práve ve
kdy jel ke križovatce,
šel dopravní strážník
pryc se
tanovište a nešfastnou
náhodon šel smerem k nem,l.
se ho lekl, seskocil s vozu a utíkal. nechav VllZ jeho
Je prirozené, že upoutal strážníkovu
pozornost,
aut'l.
aveno, mladík chycen a šest mesícu mel príležitost livé ukvapenosti.
Jsem rekl, prodelal jsen všechny fáze obchodu a zacal
ríkajíc od piky. První mou prací bylo skládat náklad
které vozily likér na farmu na massachusettském
poPracovali jsme v noci, když nesvítil mesíc. Obycejn~
hli pracovat jen nekolik hodin, zrídka kdy celou noc.
náct hodin nás na farmu privezl elegantní Sedan naamestnavatele, nacež jsme šli spat. Když zacly cluny
t, natáhli jsme si nepromokavé
boty a šli jsme melkou
do more, naložili na záda bedny a nosili je do nákladtomobilu. Obycejne mezi druhou a pátou hodinou ranní
ložili 1500 až 4500 galonÍl a nikdy jsme pri práci nebyli
ni. Pak jsem povýšil a stal jsem-se šoférem auta, které
lihoviny z Fall Riveru a New Bradfordu
do Bostonu,
jsem dostával 100 dolaru týdne. ZÍlstal jsem u této
celý rok.
casto ctete zprávy a lícení rozcilujících
dobrodružství
cí, které jsou prý s touto prací spojeny. Pravda
je,
rava lihovin je snadná a bezpecná, jakmile jsou jednou
jených státech. Hlavním pravidlem
každého bootleggra
nevzbuzoval pozornost. Když jsem jezdil automobilem,
jsem se všemožne, abych žádnému policistovi nedal prít zastavit muj vÍlz. Pokaždé, když jsem skoncil jízdu,
m auto prohlédnout
nejlepším
mechanikum
a opravit
anit všechny závady, byt byly sebe menší. Zachovával
lizkostlive dopravní predpisy. Tak jsem si byl jist pred,že žádný policista nemltŽe mne zastavit pro nejaké podopravního rádu a pak tím, že když mne chce zastavit,
chce ucinit z podezrení, že vezu lihoviny a pak jsem
neztrácel casu, abych zmizel z jeho dohledu.
ravda, stalo se mi také nekolikrát,
že na mne policisté
a jindy zase jsem radeji zastavil, abych bud policistu
I a když to nešlo a byl jsem usvedcen, abych zaplatil

pokutu. Celkem vzato není však risiko tak velké a zprávy
ú nebezpecích,
které pri tomto zamestnání
hrozí, jsou silne
prehnány.
Pravda je, že velká vetšina pašovallých
likérÍl ve
Spojených
státech
se preváží v automobilech.
Na kanadské
hranici je to ovšem horší, pokusil j em se tam nekolikrát o pašování, ale s malým úspechem.
Jednou jsem koupil osmisedadlové auto a zašil likéry do polštáru.
Mel jsem štestí, že
jsem tehdy s autem poslal šoféra a sám jel vlakem. Celníci
alkohol našli, auto zabavili a šofér dostal 30 dní a 500 dolartl
pokuty. Tento nezdar mne primel k tomu, abych nechal pašování nefalšovaného
likéru a venoval se výrobe náhražek.
Mezi mladými muži, kterí jsou odbcrateli
pac falšovaných
likérÍl, není mnoho tech, kterí mohou platit za pravé, importované
likéry. Je proto výhodnejší
dovážet Islayský
slad a vyrábet
skotskou
vhisku než dovážet
hotový produkt. Láhve kupuje
velký bootlegger na vagony prímo od skláren, malý po tuctech
v krámech,
pri cemž ovšem musí být znám jako príslušník
cechu a dorozumet
se s majitelem
krámu. Dostával jsem ze
sklárny láhve v tuctech se vším príslušenstvím,
s nálepkami se
jméncm likéru, zátkami atd.
Mohu ríci, že mé výrobky byly výtecné jakosti. Prodal jsem
kdysi skotskou vhisku mladému muži, jehož otec byl znameuitým znalcem skotských likéru. Když vypil mÍlj výrobek, prohlásil, že není pochyby o tom, že je to skutecne skotská vhiska,
ale že rozhodne není starší než tri leta. Mel pravdu, protože
dvacet minut pred tím jsem ji vyrobil. Moji zákazníci vhisce
dobre rozumeli a podarilo se mi dokonce oklamat jednoho duchovního, který byl vyhlášeným
znalcem široko daleko. Poslouchal jsem jednou jeho kázání a milý knez zacal celému
shromáždení
vycítat hríchy. Už jsem se bál, ŽC mi vycte, že
vydávám falšovanou vhisku za pravou, ale neudelal tak. Mým
pravidlem bylo obchodovat
jen s temi zákazníky,
kterí kupovali nejméne bednu, nebot je to méne riskantní než prodávat
v malém a pak jsou to práve ti zákazníci,
kterí kupují jen
jednu láhev, kterí telefonují opilí ve dve hodiny ráno a chtejí,
aby se jim dodal alkoholický nápoj. Kupec, který nakupuje ve
velkém, nechává si bud zboží sám pro sebe, nebo je predává
syndikátu
svých známých, který se utvoril za úcelem nákupu
likéru nebo prodává
dál v malém.
Casto jsem byl tázán, kolik asi vydelá rocne lepší bootlegger. To je dost težká otázka, nebot výdelek závisí na neocekávaných
oklnostech,
jako jsou ztráty, vzniklé zabavením
zboží. Mohl bych s velkou dávkou reservy
ríci, že pašeráci
mého stylu vydelají rocne cistých 15.000 dolaru. Myslím, že
by tito lidé pri solidnosti, s kterou si v pašeráctví
vedou, mohli
vydelat stejné peníze v legálním obchode, ale nezdá se, že by
meli o legální obchod zájem. Zisk se ruzní podle toho, jak
se zrovna podarilo
nakoupit materiál
k výrobe,
kolik bylo
možno prodat a za jakou cenu. Samo sebou se rozumí, že nejaké pevné ceny neexistují. Skotská vhiska se prodává v bednách po 45 až 75 dolarÍl, a rozdíl v cene záleží bud v eleganci
vnejší úpravy nebo také v tom, kolik je kupec za zboží ochoten dát. Výrobní cena je 20 až 25 dolaru, vydelává se tedy cistých 100 procent a více.
Nemyslím, že vyhlídky pašeráctví
s lihovinami do budoucna
jsou nejružovejší.
Ovšem ne snad proto, že by se méne pilo.
NaQpak, je to známka, že pití se rozšírilo tak, obecenstvo
se
dorozumelo mezi sebou o receptech, jichž užívají k výrobe pašeráci. Myslím, že mladý muž, který by se cítil povolán svými
vlastnostmi
dodelat se úspechu v podloudnictví
s lihovinami,
udelá lépe, když se poohlédne po oboru, který má jistejší budoucnost. Priznám se však, že je v tomto zamestnání
kouzlo a
mám je docela rád. Když už pro nic jiného, tak pro skvelé spolec.enské

styky,

které

se jeho prostrednictvím

dají navázat.
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Co ríká policista.
Homer Turner,
autor této stati, byl ve
službách prohibicní policie od roku 1919 do
roku 1?26. Po krátké prestávce
do ní opet
vstouPil v roce 1928. Jeho mesícní plat byl
220 dolaru mesícne, tedy asi Kc 77u\}--. To
je prumerný
plat prohibicních
POliC1Stít, na
americké pomery nijak skvelý.
Názor na prohibicní
policii Spojených
státu je ruzný. Na
jedné strane ji skorem vášnive obdivují zastánci prohibice, na
druhé strane se množí výtky, že je korumpovaná,
krutá a že
zavinuje smrt nevinných
lidí. Nekdo ríká, že její agenti jsou
puritánští
prohibicionisté,
nekdo zase tvrdí, že jsou denne
opilí. Pravda
je, že prohibiCní policista je zcela prumerným
Americanem,
že není ani prohibicionistou,
ani opilcem. Prumerný policista se zajímá o zásluhy
nebo chyby prohibice
zrovna tak málo, jako se dopravní strážník
zajímá o zásady
Platonovy
Republiky.
Je sice pravda, že prohibicní policista
pije; je však k tomu nucem svým povoláním,
nebot musí
ochutnávat
podezrelé
tekutiny,
chce-li usvedcit
podloudníka
s lihovinami. Nekdy se stává, že musí pít i kdyby nechtel. Ale
aby pil pro zábavu, z presvedcení,
ze zvyku nebo z rozkoše, je
velmi zrídkým zjevem; to neznamená,
že by prohibicní policista zatracoval
ty, kterí pijí, nýbrž nepije z jiných duvodu.
Hlavne proto, že se pro svou službu musí naucit výrobe likéru.
Zjistí pri tom, že ctyri nebo pet znacek vhisky se cepuje
z jednoho a téhož sudu, nebo vidí, že krásná barva cerveného
vína dekuje za svuj vznik cervené flanelové košili nebo objeví,
že se k výrobe užívá mezi jiným také mrtvých švábu.
Jsou ovšem nekteré výjimky a najdou se lidé, kterí vstoupí c}-o'
služeb policie jen proto, aby uhasili svou žízen. Ale není možno,
aby svuj podvod provádeli dlouho, práve tak jako není možno,
aby se u prohibicní policie dlouho drželi lidé, kterí podlehli korupci a poskytují ochrany podloudníkum. Dejme tomu, že nekterý policista si dá platit od podloudníka za to, že ho chrání pred zatcením a informuje ho, že policie u neho chce udelat prohlídku.
Prohibicní policie je složitý aparát a je vy~ouceno" aby jednotlivec vedel príliš mnoho o tom, co její vedení zamýšlí a chystá.
Policista neví, kam zamírí príští náhlá prohlídka a už proto je
jeho ochrana velice problematické
ceny. Je docela prirozené a
pochopitelné,
že muž, který si platí policistu, aby ho chránil,
bude nejen bezstarostný,
ale bude se tím také chlubit svým prá~elum. Pak již letí zpráva jako p~ tele grafu, o veci se doví vedoucí úredník prohibicní policie a agent je odstranen. Proti možnosti úplatkárství
u prohibicních
policistu brání se vláda Spojených státu'také tím, že vydržuje zvláštní sbor detektivu, jejichž
úkolem je sledovat cinnost prohibicních agentu. Aby mel jistotu,
musil by podloudník korumpa,vat celý sbor prohibicní poHcie ve
svém meste, což je jiste málo pravdepodobné;
a i tehdy stacil
by poctivý jednntlivec, aby celou akci uvedl v nivec. Pamatuji
se, jak jsme kdysi nastrojili plán, abychom se dovedeli, kde
jsou v meste skladište lihoviIll. Jeden policista byl urcen k t'omu,
aby se dal podplatit od podloudníku. Vstoupil s nimi ve spojení,
které mu vyneslo, v krátké dobe 30.000 d;olaru. Dával jim pokyny o tom, jak je možno dOopravit lihoviny do mesta, Prokázali
jim neocenitelné služby, nebot vedel vždy presne, která silnice
je hlídána, kdy je hlídána a které nejsou hlídány. Vedel, kdy a
kam usporádá poHcie náhlou prohlídku, zkrátka vedel všechno,
ceho bylo podloudníktlm potrebí. Ackoliv policie zachovala nejúzkostlivejší mlcení, prece za krátko jsme dostávali zprávy od
nejruznejších
lidí, že ten a ten policista je spolcen s pašeráky
lihovin. Když zacínala udání docházet ve vetší míre, nezbývalo
nám než celou vec skoncit. Zdá se mi být zcela logické, že když
selhal plán, na nemž pracovala
policie a když se nepodarilo
uchovat v tajnosti spolupráci agenta s pašeráky, ackoliv policie
o tom nechtela

430

vedet,

že je prakticky

témer

vylouceno,

apy

prohibicní agent mohl podvádet úrady
bil škody, které by stály za zmínku.

delší dobu a aby

ZPl'!.

Život prohibicrúhn agenta není lehký a také se nedá mluvi~
že by mu jeho zamestnání poskytlo skvelou existencí. Rozhodne
to není existence trvalá. Prohibicní agent muže být propušten
každé chvíle z nejruznejších
prícin. Muže být propušten 11rO
»chování, nedústojné
gentlemana«
nebo proste jen z duvodu
»prospechu služby«. Každý malý omyl, jehož se dopustí, je ne·
bezpecný. Noviny zacnou prinášet dlouhé clánky a také sená·
tori v kongresu nezahálejÍ.
.
Není divu, že dloruhou dobu zustává
málo lidí.

u prohibicní

policie jen

Casto se vytýká pl'Ohibicní policii prílišná horlivost a záro\'en
se ukazuje na to, že stihá jen malé podloudníky. Pravda je,
že velká vetšina podloudníku jsou lidé menšího stylu. Prumerný
podJoudník nemá mnoho penez, velmi casto pokutu, kterou za
pašování dostane, musí zaplatit nekdo jiný a zní-li rozsud~k
bud na pokutu nebo na vezení, musí si trest odsedet. Jsou sice
mezi nimi také lidé velkéhO' stylu, ale ti spravedlnosti unikajl.
Jsou to spíše komisionári,
prodávají
a nakupují jen ve velkém
a velmi zrídka vubec vidí zboží, s nímž obchodují. Ostatne kaž·
dý prohibicní agent pochybuje, že i mezi temito velkými chla·
píky jsou lidé, kterí si pašováním nadelali závratná jmení. Ztrá·
cejí velké cástky penez v zabaveném
zboží; musí o,bchodoval
prostrednictvím
lidí, jejichž spolehlivost si musí vykupovat vel·
kými sumami; vystavují se stále nebezpecí, že budou oklamáni
lidmi, na nichž si nemohou nic vzít a které nemohou za zprone·
veru stihat. - Jejich lode, privážející likéry pres oceán, setká·
vají se na ceste nejen s bouremi (vetšinou jsou to lode malé to·
náže), ale také s pobrežními policejními cluny. Je zde konku·
rence, která nemilosrdne
stlacuje ceny. A konecne, když se dostanou do sporu se zákonem, dají velkou cást svého výtežku
advokátovi,
jehnž se bojí více než prohibicní policie.
filosofie prohibicního
poHcisty je velmi prostá a velmi jed·
noduchá: ví, že nebude nikdy príliš bohat a že jeho, životní los
není práve nejlepší. Je proto tak troohu skeptikem a ví, že svet
bez neho. Na druhé strane není jeho, život ta~
se bude tocit
špatný, aby vyhledával konec. Jelikož tedy ví, že nemá dolm)mady co ztratit a jeliknž zároven nemá chut se dát pri prvé
príležitosti
odstrelit, následuje záver, že prohibicní al;ent jde
bezohledne za svou povinností, že bOJuje, když je potrebí a že
je bezohledný, když je potrebí. Není krvelacný. Pres to však je
nesporným faktem, že prohibicní agenti zabili mnoho nevinných
a bezbranných
lidí. To' je sice politováníhodné,
ale zároven nevyhnutelné.
Velká cást práce a stihání odehrává se v noci a
také k prestrelkám
dochází vetšinou v noci. Je pochopitelno,
že policista, který se dovedel, že nekde mají lihoviny a vykonává svou po,vinnost v noci, má nervy napjaty na nejvyšší stupen. Každý podezrelý pohyb, každý hluk vyvolává jeho pozornost. Sám jsem pri konání takové služby videl muže, jak šli
v mesícním svetle jen nekolik kroku ode mne a videl jsem, jak
mají pušky na ramenou;
a prece to nebyli ozbrojení podloud·
níci, nýbrž jen cernoši, kterí se vraceli z práce s lopatami na
ramenou. Jednou jsme byli ctyri na pochúzce a všichni ctyri
jsme videli muže, který se k nám blížil s elektrickou lucernickou
v ruce, kterou chvílemi rozsvecoval a zase zhasínal; a prece to
bylo jen svetlo automobilového
reflektoru
a automobil byl hodne dalekO' od nás.

i

V teorii mel by ,ovšem být každý c,Jovek schopen rozeznat
výbuch motoru od výstrelu z revolveru. V praxi však smysly
a rozvaha cloveka dokonale selžou a tak se, stávají tragické
prípady, kdy jsou zabiti nevinní lidé. Nekdy se také prohibicnl
policii vytýká, že strílí podloudníky
ze zadu, jak nasvedcují
strelné rány v zádech. To se však vysvetluje taktikou podloud·

P"rftomnosL
dnou jsme na príklad iJlídali 6000 galonu alkoholu, který
li tak daleko od mesta, že nákla,dní auta, pro než jsme
nelllohla prijet dríve než za nekolik hodin. Nastal soua s ním nás obklícilo tisíce moskytiL Když jsme se jich
a1espoi'JtrociJu z!Javit, jezdili jsme ve svém osobním autu
a dolíi po silnici; najednou kolem nás prejel ohromnou
ti automobil, z nehož se na nás zaclo strílet. Odpovedeli
ovšem také ranami z revolveru a je docela pravdepože jsme nekoho strelili do zad. Boj v automobilech bývá
cast)·, a jelikož zpravidla policie pr'onásleduje
podludníDidi\'u, že mnoho lidí je streleno ze zadu.
ti prohibicní policie jsou v celku placeni špatne. Vedoucí
ci \' okresíeh dostávají rocne urcitou cástku, kterou neekrocil. Omezený rozpocet neduvoluje jim najmout tolik
oIik hy potrebovali a výsledkem je úzkostlivé šetrení a
cOI'<lnostpolicie. tává se velmi casto, že policista ztráví
be až dvacet hodin denne a ke konci financního roku je
ci úredník na rozpacích, má-li propustit urcitý pocet lidí
má·1i omezit pátrací a stihací práce, které rovnež spotreacné pencžní cástky. At se rozhodne pro to ci ono, výje stejný: podloudníkum se darí dobre. Pocet náhlých
ek, které policie koná, kolísá od peti do patnácti denne,
h prohlídkách se musí psát zvláštní zprávy a pak nenež trpelive cekat, až dojde k soudnímu projednávání
I,

I

r1cké 'oudy byly prací pretíženy už pred uzákonením
pro. od té doby se pretíženost soudu v ohromném procentu
a soudní projednávání
prípadu dává na sebe cekat
rok. I s omezenými prostredky,
které má prohibicní
e k disposici, prináší soudum více práce než mohou zmoci.
e lépe, dokud nebude rozmožen pocet soudcu. jejichž nek usnadnuje podloudníkum
práci. Když jsou po prvé
eni pri cinu, stací, aby se doznali a vyváznou jen s malou
u; když sc objeví pred soudem po druhé, nemají sice již
ti I'yváznout
priznáním
s lehkou pokutou,
ale mají
tu príležitosti vyhrát svou pri. Státní zástupce,
který
u hájí zájmy policie, bývá zpravidla zelený mladík nech schopností, s nímž si advokát pašerákuv
hraje jako
myší. Casto se stává, "Že agent musí sedet vedle neho
t mu, jaké má klást otázky. Nevadilo by ani tolik, že tyto
y jsou dávány mladým lidem, kterí nedávno opustili vyškoly; ale vadí to, že jsou dávány tem nejméne schopPri soudním projednávání
musí si policista dát líbit oct
kova advokáta každou urážku; advokát muže ho nazvat
, zlodejem, násilníkem, zkrátka muže udelat vše, aby ho
reditova! v ocích poroty, která pak shledá, že agent je
a že si pašerák zasluhuje osvobodit.
'štní kapitolou je kriminální policie, která, snad ze žárti, nechává prohibicní policii na holickách
tak casto, jak
Jednou jsme vnikli do pochybného lokálu, kde byli kriDi polici té. Když jsme prišli a došlo k boji, kriminální
e proste vyklidila bojište. Samo sebou se rozumí, že není
o falešné informace, at již dobre myšlené nebo úmyslné.
k múže telefonovat, že nekudy pojede zásilka lihovin a
bicnfm agentum nezbÝvá, než aby se presvedcili o správinionnace. Mezitím ovšem muže pašerák provézt zboží po
e te. Byl b~lCh opravdu z rozpacích, kdybych mel s jia ríci, co si myslí agent prohibicní policie o budoucnosti
bice. Nepravdepodobnejší
je, že si nemyslí
vubec nic.
I na krátkou vzdálenost vpred a v prohibicní
válce je
'prostým vojákem, který vykonává
uložené mu rozkazy
e, jak dovede. Není prodchnut duchem nejakého prohio patriotismu a nemá nenávisti k tem, s nimiž bojuje,
fe se dotkli jakýmkoliv zpusobem jeho osobních zájmu.
U lhostejno, bude-Ii zákon novelisován,
ci zda kongres po-

volí vetší cástky na potírání pašeráctví
a nestará
se o to,
bude-li prohibice znamenat
nejaký pokrok v dejinách lidstva.
Nechá vá obvinování a predpovedi
tem, kterí v pozadí rídí jeho
kroky a jeho cinnost:
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Slovenský problém.
Veravážený

pán redaktor,

dovorte
prosím prehovorit
ešte pár slov k slov. problému.
»Nechceme opakovat dávnou diagnosu filologu, že slovenština
je ceským dialektem ... Není zdravé ani mluvit o v z á je mn o s t i, kde je historicky,
rasove a jazykove podmínena je dnot a, ostatne vždycky - aspon skryte uvedomelá«
- píše
V. Stech medzi iným v "Prítomnosti«.
- Na tom ~amom mieste
neskor cítame opat zaujímavé
vety: »Co jsem l'e namluvil
o národní jednote, co jsem jim (= slov. žiakom) vedecky nadokazoval,
že slovenština
je ceskoslov.
dialektem jako na pr.
hanáctina
- a výsledek?
Letos pri debatách
v oktáve jsem
zjistil, že jsem nepresvedcil
nikoho o jednote národa. Chtejí
být samostatným
a odlišným národem. Verí více svému Škultétymu a Hlinkovi než prvotrídním
vedeckým
kapacitám
ceským ... Musí nám postacit, aby Slováci uznali národní jednotu«. - (Slová prof. Val ouška.)
Tak. Kto uverí, bude spasený!
Ako vidno, Cecha-teoretika
d~zauvuje
Cech-praktik.
Clánok V. Štecha
našiel ohlas
i v ostatnej, zvlášt dennej tlaci - ale nebude azda škodit, priuiet sa bližšie horejším vetám. (Vlastný prípad Hamaliarov
nechajme predbežne na pokoji.)
Neviem, co všetko myslí p. Štech pod slovom: rasová jednota. Ak rozumie povahovú príbuznost,
tu postací napochytro
zacitovat z "Pr.« pár slov ing. Jelšovského,
bystrého pozorovatera:
»Cech bol nám r. 1919 povahou tak vzdialený,
ako
trebárs Anglican.«.Nebolo to inác ani pred r. 1919 - ba
horejšie slová možno podciarknút
aj dnes, kedy každý laik
vie, že Slovák je povahovo o mnoho bližšie na pro Rusovi než
Cechovi; na tomto poli ani najzúrivejší
Slovákožrút
nemá a
nebude hradat vavríny.
K otázlce historickej nacim pri!ožit tiež niekorko slov. V školách i v tlaci operuje sa frázami o jednotnom národe; vykrúcajú a prevracajú
sa historické faktá, potažne bezvýznamným
udalostam
prikladá sa nesprávne
epochálna
doležitost
a pod.
Proti všetkým vybájeným
teoriám stojí holá skutocnost:
Život.
Je až dojemné, jak romantickým
závojom vedia poprevratoví
"historikovia«
zaobalit idylické spolunažívanie
ceskosl. na pr,
v t. zv. dobe husitskej na Slovensku.
Zdalo by sa clovekovi,
že taký Talafús z Ostrova
sto rokov držal v objatí svojho
»pobratima«
Slovácka. Za to ale nepríjemne
posobí tu a tam
objavený zápis, podfa ktorého osamelého
»božieho bojovníka«
rud od samej lásky hodil na pr. do studne. Vydrancované,
vypálené a spustošené
mestá. a dediny boly tiež casto nemými
svedkami
podobných
idýl. - Ceština na Slovensku
je kapitola pre seba; príležitostne
bude o tom rec. _
Akokofvek sa zdá p. Štechovi cudným ale opravdu nemožno
hovorit o inom, než o stykoch alebo o t. zv. vzájomnosti
ceskoslov. - Dogmatá sú možné len v katechizmu;
vo vede sa
len tak, bezdovodne
nedá povedat:
hra, zlaté tefa, musíš sa
mu klanat; tu nemožno vyhlásit orbi et urbi: odo dneška jestvuje len jednotný národ csl., jednej reci. - Ked vefkej cas ti
fudu csl. sa tento kšeft akosi nepozdáva.
Nezabúdajme
na ceských separatistov!
- Palacký, Pekar atd. píšu o dejinách ceskéh?

národa.

Spolocné

dejiny

zacínajú

tak asi r. 1918. _
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Prichodí teraz pohovorit o otázke: jazyk jeden, ci dva. Mám
dojem, že »diagnosa« horejšia je hodna tak asi dedinskej baby
- zaklínacky
a nic odborníka.
Slováci mali v histórii vždy prevefkú
smoln. Pokusím sa
vytrhnút napochytro
dakorko takých momentov.
Bernolák, ktorý urcitú filologickú prípravu mal, zomrel ked
ho bolo najviac treba; podobne Stúr, liodža a iní. Z politikov
tlurban-Vajanský,
Stefánik atd. Necudujme sa, že nás prevrat
našiel v neutcšenom
položení. Takáto smola lpí aj na osude
s!ovenciny.
- Od vzniku slavistiky
bola neustále spomínaná;
prikladaný
jej bol menší - V~lcší ba až fantastický
význam.
filologovia
si akosi nevedeli s nou rady preto, I e b o s I oven cin u d o s ta toc n e n e p o z n a I í. Na sklonku XIXho
a zaciatkom XXho storocia pracovalo sa azda najintenzivnejšie
a tu sa priznal aj V. Jagié, ako mu je lúto, že slovencinu dokladnejšie nemóhol poznat. Sem spadá tiež práca S. Czambla,
ktorý v!astne dal podnet k širším rozpravám
o slovencine
svojou juhoslovanskou
teoriou. Istá cast ceských filologov- vedcla si pomoct na chytro:
bifagovali
Czambla za madaróna
a uložili celú záležitost
ad acta; potom si na cas odpocinulí.
Len Pas trnek sa pustil s Czamblom do viac - meEej štastnej
polemiky. Zaciatok bol dobrý - (i ked si odmyslíme neštastnú jihoslov. teoriu) a tu Czambel zomrel prv než mohol dokoncit svoje životné dielo. Zdalo sa, že štúdium slovenciny
prinesie urcité vyjasnenie
- ale v dobe najvacšieho
zúrenia
Madarov
akosi to nešlo. Prof. Skultéty
v jednej zo svojích
prednášiek
na univer:::ite bratisl. vyprával,
ako »vyštvali"
madarskí žandári na udanie istého notára slavistu Olafa Brocha,
ktorý vedra Briicknera
zvlášt sa zaujímal o slovencinu,
jako
ho posadili na voz a poslali z Turea »express« za hranice. Tu
bol Czambel proti v.šetkým
v neocenitelnej
výhode.

ucencom

(a tých

bolo už hodne)

Z cudzozemských
slavistov okrem už spomenutých
zaoberali
sa slovencinou zo starších na pr. Miklosich, Jordan atd., potom
neskor florinskij
a Sachmatov
atd. ale nikde necítame, že by
s]ovencinu hádzali do jednoho koša s hanácinou,
neucinil tak
ani Safárik. A ešte Czambel. Dostalo sa mu údelu, ako iným vynikajúcim
pracovníkom
slovenským:
vrazili mu na celo znamenie madaróna. Takto sa pohod lne odstrelujú nepohodlný protivníci. Bernolák bol madarón,
lebo vraj ucil Slovákov
madarcine,
Stúrovo vystúpenie bolo politicum hungaricum, Vajanský bol bláznivým snílkom atd. Vytýka sa Slovákom
nedostatok
kriticizmu. Ale takýto nevedecký
machiavelizmus
neroste na našich
kopcoch; na štastie sa ho nepodarilo
udomácnit,
kvitne len
v skleníku, uzavretý.

korunou slovenského
školstva. - Sklamanie prišlo dosf
casu. Ukázalo sa, že na novej »tretí univerzite ceské« niet
venského nicoho, mimo vacšiny posluchácov. A dnes? O
dom prof. Skultétyho
t. zv. slovenká katedra úplne zanikl
lined od zaciatku
panovaly
jedinecné
pomery zvlášt na
kulte filozofickej, kde casto samotní študenti museli korlg
ncobjektívne
slová svojich ucbárov. Nedávno slávené d
rocné jubileum univerzity
na Slovensku je málo radostné
tejto stránke, pripomína sklamané
nádeje. Co nesplnila univerzita
na Slovensku,
nesplní ani pr
alebo brnenská. Ak sa dakto z dorostu ozve a zastane 510
ciny, dostane sa mu šablonovitého
pomenovania »madarón
a može sa rozlúcit s karierou,
preto tá zarážajúea ne
Nábehy boly zavše, ale opovážlivcovi
podrazia zavcasu
alebo mu dajú cítit, že po ukoncení štúdií može »tvrdnúf.
smrti niekde na Podkarpatsku,
daleko od svojského prostr
ktoré mladých svojich nútne potre!:luje.
Ceština si ale razí cestu mocne, na Slovensku. O dneš
výhfadoch
do budúcna podfa doterajších
zkuseností bude
azda dopriané vo Vašom ct. casopise povedat ešte daco
skoro
V úcte oddaný
2. VII. 1929.

V osobní veci.
Milý Peroutko,
pan Kauders Kopecký bude musit mít ješte krátký cas st
Svuj osobní konflikt popíši v brožurce, jež bude míti podi
ale po vysvetlení
srozumitelný
titul "Od Klabavy po V
hrad". Doufám, že budu pak tech soudních žalob mít na k
více, což mi poskytne
dávno hledanou príležitost ríci le
co dosud z velmi vážných
duvodíl politicko-taktickýeh
nemohu. Bylo by to také trochu dlouhé pro rozmery »Prít
nosti«. Tedy trpelivost,
na všecky dojde.
Váš
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Pomer Volné Myšlenky
k náboženství
a verejným z
tostem osvetluje
drobná publikace,
vydaná práve v N
datelství
Volné Myšlenky.
Tato brožura
obsahuje sjezd
reci, proslovené
na jubilejním sjezdu tohoto hnutí dne 4. a
února. V prednášce
dr. L. Milde jest stanoven pomer V
Myšlenky
k náboženství,
v prednášce
R. Kopeckého o
casné situaci a úkolech Volné Myšlenky, v níž jsou vysvet1
stanoviska
tohoto hnutí k dnešním pomerum. Brožura s

Pas trnek zaoberal sa slovencinou ako receno; jako Cech bol
naklonený
myšlienke csl. ale predsa povedal, že rozhodnút ci
je slovencina
samostatný
jazyk, možno vraj len na základe
podrobného
štúdia živej reci. Podobný názor zastával V. Jagié
Kc3'-.
a J. Zubatý. - Mimo Czamblovej
práce niet sústavne posbieraného a tým menej spracovaného
materiálu. Až po prevrate
Šílený vlak od lienry Poulaille je poutavý román, který
zacal organizovat
jazykový
odbor Matice Sl. podrobné
štújde práve v dnešní dobe, milující napínavou cetbu, vhod. Je
dium sloven kých nárecí. Ale »prvotrídní
vedecké
kapacity
román z težkého života železnicárského,
psaný svižným
ceské" sú dost múdre pre seba a vyniesly vraj dávno svoj ša- . hem a mající poutavý dej. Poulaille získal si dobrého jm
svými drívejšími
knihami do ceštiny preloženými a tento
lamúnsky (ako ale vidno zmtitocný) »výrok". A Slováci? Uložili si ho za klobúk ako aj mnohé iné, nie menším kriticizmom
mán, nejpoutavejší
ze všech, jež dosud napsal, utvrdí jeho
podkuté múdrosti (vid dávno zosnulú a Chaloupeckým
znovu
brou povest.
Knihu vydalo
Nakladatelství
Volné Myšle
preložil ji dr. L. Milde a ilustroval AI. Moravec, Cena Kc 7'
oživotvorenú
teoriu Karácsonyiho).
- Konecne o tom, CO sú
kriteria jazyka a co nárecia by sa dalo tiež mnoho hovori!.
v celoplátené
vazbe Kc 13'-.
Lidová brožura
o svatováelavské
tradici.
Tradice sva
Ako vidno z niekolkých cft, sústavné prebádanie
slovenciny
václavská,
nová legenda rukopisná, kterou napsal R. Kopec
octlo sa (po cas vojny) na mftvom bode a tu po prevrate sme
vychází 'práve v nakladatelství
Volné M.\'šlenky v p á té
dúfali v nápravu. Nábeh bol dobrý: Vedfa oživotvorenej
Marozšíreném
vydání. Cena Kc 1'50.
tice Sl. založená bola bratislavská
univerzita
a mala byt ona
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