Americká aristokracie.
(2 úvah o nesnázích americké demokracie.)

II.
Mar,haH pred~edal Nejvyš. soudu pln)'ch 35 let.
ž do ~vé smrti zustával na vzdory všem repu, sko-clemokratickÝm presidentum
a na vzdory
jejich majoritám v kongresu exponentem ideje
ální jednoty. Nelekl se ani robustního jacksoniu a tak se v nem dostalo duchu \h/ ashingtonove
arniltonovestatecného obhájce; dedice, v nemž zatelský federalism jako státotvorná myšlenka na
o prežil stranicky organisované hnutí federalié strany.
arshal1sloužil myšlence jednoty Státu .'1 ideji sucie Nejv. soudu verne až do své smrti 1835.
áte byl Andrew Jackson na pocátku svého drupre identského termu a krátce po svém nešfastútoku na federální Národní Banku. Hledal-Ii se
idát na místo po Marshallovi, jest prirozeno, že
rh dána príležitost presidentovi a jeho strane, aby
byl navždy vyrízen spor mezi Nejv. soudem a jepolitickýmihledisky, a aby byla dána záruka, že
nebude bránit decentralisacním tendencím státvlád. Jackson mel takového cloveka v zásobe:
to Roger Broke Taney z Marylandu, který pred
~ lety _. když president marne hledal cloveka,
by se odvážil jako jeho sekretár pokladu vypofederální bance vládní deposita - byl ochoten
O službea udelal ji. Nuže, Taney byl tedy jmenoa demokratický ti'Sk zajásal': ale whigové, presiva oposice, byli zoufalí:
»To znamená konec
.šŠího~oudu,« mpsal Daniel Webster v dopise
u kamarádu.
aney nebyl bez odborné kvalifikace. Byl výborný
át a pozdeji sloužil ve svém rodném státe jako
cenýstátní zástupce. Ale jestliže se jednalo o mítakodpovednéa instituci, které její tvurce, Taneyuv
hudce,vybudoval' tak dalekosáhl}' vlliv na vývoj
a. nebylby mel zdrav)' instinkt vésti smerodatné
y spíše k tomu, aby pro úrad nejvyššího soudce
i osobu méne prononcovanou?
ebsterova obava se, pravda, nesplnila. Taney se
hrobarem supremacie Nejv. soudu. Jeho éra
by b),ti dokladem pro thesi, že nejen clovek delá
uci, n)'brž že úrad delá cloveka. Ale nový nejv.
využil vybojované autority svého tribunálu pro
politickétendence.
rípad, kterým se zapsal do dejin Spoj. státu neja kter)' také nejvíce dokazuje nebezpecí toho. je-Ii
podobné instituce clovek politických názoru, ci
receno, nebezpecí takové aristokratické
instivubec.protože práve není cl:oveka. který by pro
ohl býti dosti politicky nestranl1)', - byla caus.'i
Scott. Nepreceníme ji, pripíšeme-Ii jí význam po-'
í kapky, jež naplnila trpelivost protiotrokárského
a od níž to šlo už prímo a hladce k obcanské

Koreny tohoto proslulého sporu sahají zpet až do
roku 1821, kdy kongres usnesl t. zv. missourský kompromis. Tenkráte, kdy byla mezi severními protiotrokárskými a jižními otrokárskými
státy jakás taká s
rovnováha, vyskytl se projekt, aby Missouri, které se
hlásilo za nový stát do Unie, bylo prijato pod podmínkou, že otroctví na jeho území nebude rozmnožováno
a dosavadní otroci že budou postupne propušteni. Protože aboliclonisté nemeli valné nadeje prosadit tuto
podmínku bez kompromisu, prihlásila se Maine jako
nový stát protiotrokárský, m protiváhu. Po delším jednání kongres prijal oba, prvý jako stát ryze otrocký,
druhý protiotrokárský,
ale zároven usnesena klausule,
že na rozsáhlém a dosud neorganisovaném
territoriu
severne od 36° 30' sev. šírky, které skýtato možnost
vytvorení vetšího poctu nových státu v budoucnosti,
otroctví neexistuje a nesmí býti nikdy zavedeno.
Tento missourský kompromis byl sice v r. 1854 zrušen zákonem o territoriu Kansas a Nebraska, ale ješte
v dobe, kdy platil, vznikla fakt a rozhodná pro spor
mezi cernochem Dred Scottem a jeho pánem Johnem
F. A. Sandfordem.
.
Byl to spor umelý. ustrojený mezi otrokem a jeho
p'ltronem, oddaným stoupencem emancipace. Dred
Scott pracoval pro svého pána v otrockém státe Missouri; byl však jím odvezen na svobodné territorium,
na nemž podle zmíneného zákona kongresu otroctví
bylo pro vždy vylouceno, a vrátil se pak zpet do Missouri. Dred Scott tvrdil, že se pobytem na svobodném
území stal svobodným obcanem, domáhal se, aby soud
umal tuto skutecnost, .'1 protože Mr. Sandford byl obcanem státu N ew Y ork, tvrdil, že jde o spor mezi obcany ruzných c.lenských státu, což oduvodnuje prísllUšnost soudnictví federálníh0'. Nižší federální soudy jej
zamítli, a tak prišel se svojí vecí až pred Nejvyšší
soud. útraty sporu mu platil jeho pán a odpurce, a
vstríc soudnímu rozhodnutí vzhlížela celá verejnost
obou táboru.
Nejvyšší s0'ud uprel žalobci legitimaci ke sporu, dovoz\lje, že není obcanem, prot0'že jest nesvobodný cernoch, .'1 že tedy není dána podmínka sporu mezi dvema
obcany. Když už chtel dospeti k tomuto záveru, mohl
se soud omeziti na ten fakt, že Dred Scott, vrátiv se ze
svobodného území zpet do otrockého státu a trvaje zde
v tomže ne'volnickém stavu dále, stal se otrokem poznovu, at už na svobodném territoriu svobody nabyl
ci nikoli. Nebylo treba rešiti otázky, zda zákon z roku
1821, podle nehož na dotycném territoriu otroctví bylo
pro vždy zrušeno, byl v dobe svého vzniku platn)"r ci
nikoli. Ale soud se pres to, zcela nepotrebne, pustil i do
této otázky .'1 rozhodl ji tak, že zákon z r. 1821 byl od
pocátku neplatný a že tudíž Dred Scott nikdy otrokem
býti neprestal.
Proc rešÍiI'Nejv. soud tuto otázku? Proc? Ponevadž
p0'kládal za užitecné pro zemi, aby se vmísil do otázek
politických. Zeme totiž byla tehdy velmi rozvášnena
sporem o vzpomenutý již akt 0' Kansasu a Nebrasce.
Abolicionisti, kterí v akte sp'itrovali vypovezení boje
385

]

••.•.. _~-

l.

>l._~"
__ •

••,--..----...

se strany O'trokárú, zradu myšlenky missourskéha kamkO'nstituce, aby si dílcí státy navzájem vydávaly osoby.
pramisu, zdedenéhO' pa predchozí generaci, bourili ve·· které unikají státní pravamoci).
rejnost. StO'upenci atractví pravakovali
aba1icianisty
Politicky byl snad tentO' zpusob rešení sparu štasttak riezrízene, že když na pr. Charles Sumrer pro svaji
ný, nebot v tam akamžiku prablém atroctví dráždil
rec prati Jihu byl v senáte kongresníkem Braaksem
národ více nežli atázka nadrízenosti federální vlády
zbit holí a zmrzacen, otrakári zvalili Braakse; kdyžte
vládám dílcích státu; ale ve svém jádre bylo razhodnutí
pa t9m incidentu resignaval na manelát, znavu impav razparu jiste principie1nejším s idejemi, které oviásantní vetšinou.
(la~y sever, nežli kdyby bylo prikývlo otrokárskému
Nejvyšší saud se v neverejném sezení nejprve usnesl,
zákanu státu Kentucky. Nebot pO'žadavek, aby otroctví
že jeho razsudek v záležitasti Dred Scattave se nemá
byla patlaceno, byl toliko dtlsledkem presvedcení, že fedatý1nt missaurskéha kampramisu. Ale pak clen souderální moc má paslední a nejvyšší svrchovanost, aby
du Catran, krajní staupenec atrakárství,
premlouval
- at trebas nOvým aktem ústavadárným - vnutila
starickéhO' predsedu a spa1usaudce, aby se dO' veci
jednatlivým státúm svoji vúli.
prece jen šla. Aby pak své prímluve dadal dúrazu, naKdyž už abcanská válka byla v plném proudu, ln
psal list Jamesi BuchananO'vi, zvalenému presidentu,
jare 1863, utkal se Taney nanovo s presidentovou linií
jenž byl práve pred inaugur'1cí, aby púsabi1 na saudce,
v prípade t. zv. spartl koristních (Prize cases), ale zu·
davazuje, že by pO'slO'užila zemi, kdyby se pad autastat ve svém' senáte v menšine, nebot zatím tvorila se
ritau NejvyššíhO' saudu prakázala, že missaurský kO'm- mezi cleny apasicní skupina z nO'vých soudcu, jmenopramis nikdy nebyl platný. Mr. Buchanan rád zaintervaných Lincalnem na vakantní místa a k ní se tentovenaval u nekterých sabe blízkých saudcú, nebat mu
kráte pripajili i dva ze soudct! staréhO' režimu. Tehdy
mohla být jen ku praspechu, jestliže mu saud prispeje
tatiž veliký president patrebo'Val, aby mu mravní autok pacifikaci myslí v rO'zvášneném nárade.
.rita tribunálu prispela na abhájení jednaha z tech aktl't,
Ta všechna avšem 2t!stala saucasníkúm naprO'sta jež tak charakterisavaly jeho asabnast, prostou všeho
utajena. President Buchamm, když ta mel 11 Nejv.
dagmatárství a tahO', cemu by avšem jen clavek úzkého
abzaru rekl dtlslednost. Abraham Lincaln tatiž stál od
saudu tak dobre zarízena, neváhal ve své inauguracní
adrese slavnostne prahlásiti, že se autarite Nejv. saupacátku O'bcanské války na stanovisku, že secesse Jihu
du »v tétO' ryze práVní atázce«, jež je u saudu práve
je bezprávná rebelie, jejíž ráz je zcela vnitrostátní a
vuci níž cizine nenáleží zaujímati stanO'visko. Ale když
pendentní, podrabí, »at rozhadnutí je jakékali«. Nuže,
mu dovaz zbraní anglickými lademi dO'jižanských prírazhadnutí avšem, trebas jen per maiare, byla padle
stavlt pac'll b)'ti na abtíž, nerazpakaval se vyhlásiti
presidentO'va prání: proti kompramisu, prati abolicianistum.
blokádu Jihu jakažta válku vedoucíhO' neprítele, a noAle patriatické prání vetšiny Nejvyš. soudu zustala
tifikaval O' tam evrapské vlády. V rade sparu, které se
vyvinuly na základe tétO' proklamace, šlO' o otázku, zda
nesplrlena. Zeme nebyla uklidnena.
Pratiatrakárské
hnutí neresignavala pad tautO' pO'slední ranou, která je tedy Jih jest jen revolucionár nebO' belligerent podle
stihla. NaO'pak, rozhadnutí byla pO'sledním padnetem,
mezinárodníhO' práva. Tehdy Nejv. saud pres odpor
aby krise dvau nesmiritelných stanavisek byla rešena.
svého predsedy vyslavi'l tedy presvedcení, že není rozUkázalo se, že ji nebyla možnO' rešiti bez krve. Byla
paru mezi abema kancepcemi. Jižané jsau sice povstaltedy rešena krví.
ci, ,'1le prO' úcely vedení války lze je pakládati za válku
*
vedaucí macnast. President Lincaln se tu poprvé ve
vetší záležitosti dackal apory Nejv. saudu.
Nejvyšší saudce Taney, muž Jihu, verící v instituci
Když Taney v ríjnu r. 1864 zemrel, otevrela se otázatractví a v nezadatelná svrchavaná práva dílcích stáka nástupce. By110zrejmo. že nový duch. který natu, dažil se ve své funkci pri vysakém veku tragickéhO'
plnaval exekutivu i legislativu, musí aduševniti i nejkanfliktu Severu proti Jihu. Mvsil patriti na ta, jak
vyšší judikaturu. Nešla o smer, jemuž má nový predexekutiva prišla dO' rukau vášnivéhO' Abrah1.ma Linseda patrit; jednalo se jen o osobu, nebot bylo mnoho
calna a kangres dO' rukau pratiatrakárské
a centralistické navé strany republikámi Ve svém tribunálu mel kandidátu. Pasléze - po více než' racních rozpacích z taha vyšel Salman Ch'lse, právník znacné erudice.
sice stále ješte majaritu saudcu stejnéhO' s sebau smýale vedle tah a - což byla prO' funkci, O'niž šla, povážšlení, tím naléhavejší však byly útaky verejnasti prati
livejší - nemalých palitických ambicí. Bylo známo, že
Nejvyššímu saudu, tím svízelnejší pasice celé instituce
a posice vetchéhO' starce predsedy. který al~eaž dO' své Mr. Chase sebe pakládal za budaucíhO' presidenta Spoj.
státu a mnO'ha se mluvilo O' tam, že tyto jeho sny busmrti raku 1864 držel pevne ateže své funkce.
dau
atrásati abecnou duverau v Nejv. saud. Co u LinV samý predvecer abcanské války, na jare 186],
byla saudu razhodavati a žádasti státu Kentucky, aby colna nejposléze rozhodla, aby z mnahých kandidátu
zvalil práve S. Chase, O' tam president sám pr,wil tato
guvernérem státu Ohia byl udelen razkaz vydati
slava: »Neprátelé pana Chase apelO'vali na nejnižší
uprchléha atraka. Celá zeme vzhlížela k saudu s pazornejsprastší
pudy méhO' ducha: danášeli mne jeho zneností napjatau k prasknutí, ne avšem prata, že by jehO'
tvarené kritiky mé asoby a mé pO'litiky. Kdyby Mr.
rozhadnutí mahlo ješte necO' menit na praudu rítících
Chase byl apravdu jejich autarem, nemahl bych být t'lk
se událastí, nýbrŽ" aby si nárad mahl ríci, je-Ii se svají
nízký. abych se da~ ovlivnit tímtO' faktem v jehO' neduverou v Nejv. saud hatav ci nikO'li. Saud se yyhnul
praspech jako kandidáta na predsednictví Nejv. SOI1Charybde atázky atractví, ale upadl do Scylly atázky
du.« - President Lincaln poskytuje tu velmi názorny
státní suverenity. Rozhadl, že žádaný r.azkaz vydati nepohled
dO' své duše: jak ušlechtilá mravní reakce byla
miHe, protaže federální - soudní práve tak jako jiný
dasti silná, ,'1by prehlušila razumavé razpaky, jež mil
- argán nemá ústavní maci vymáhati na argánu dílcíhO' státu jehO' povinnasti, treb'ls mu byly ulaženy fe- jmenavání nejv. soudce pusabila.
Vliv navéha nej'v. soudce ukázal se teprve za Linderální ústavau (v daném prípade ustanavení federální
;1
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PNtornnosL
Inova nástupce v presidentském
úrade, Andrew
hnsona, nebot Abraham Lincoln byl zavražden v dubr865. A to byla ovšem situace zcela navá, v níž
Nejv. soudu bylo uplatnavati .. Johnsan se dostal na
residentský stolec prostým paradím, jakO' LincolnLlv
ámestek a toutO' funkcí jej republikánská strana byla
erila pri mil1ul}'chvolbách ne proto, že by mel pro
. zvláštní schopnosti, nýbrž aby jej - Jižana z Tenssee - odmenila za ta, že zustal veren jednO'te ,'1
delil se od secessianistu. Príslušnast k Jihl.l, ktcl;{
u tehdy pomohla k úradu, stala se mu v úrade kletu. Nebot pa skoncené vítezné válce, za rearganisace
.vních státu, jež byla jeho úkolem, každá rozšafnast
y]a vykládána rozvášnenou verejností
Severu, vítezím opojeného, jako velezrádná sympatie s rebely.
tak zatím co mezi kO'ngresem a presidentem napetí
ostlo, Nejv. saud pricházel opet ke své ztracené autote. Nebot taková už se vyvinula tradice, že za svorné
islativy a exekutivy Nejv. sO'ud býv,al tlacen ke zdi,
e rozbroje mezi zákanadárstvím
a mací výkonnou
ždy šly k duhu jehO' prestiži.
V té dobe Nejv. saud proslul prípadem Mi!lig'ano. . Ve státe Indiana, který ležel úplne mimo sféru
vanské války, byl abcan Milligan O'dsouzen mimadnou vojenskau komisí pro spiknutí k smrti podle
lecnéhopráva. Obrátil se na federální soudy o haas corpus a vec byla predla žena Nejv. soudu. Soud
ozhocllse zvláštní rychlostí jednamyslne proti kamtenci vojenských kO'misí, zrízen)Tch Lincolnem, mimo
lastnÍ clejište války, kde civilní soudy byly uZ<lvreny.
Dnes není pochyby o tam, že saud v tomtO' prídc hrljil svohodu obcan LI proti prílišným zásahtlm
ekuti,·y. byt autarisovan)'m jménem velikéhO' preidenta.Ale ve své dobe vzbudil rozsudek pravou bouri
poru.
Stejneenergicky a jiste osvícene stavil se Nejv. saud
té dobeproti mstivému zákonadárství
navého režimu
jižních státech, prosazenému proti vLlli vetšiny obytelstv:t pomocí pristehov,:-tlých »raneckárlI « a pod
hranoubajonetll severské armády, když stanovila na
r. nezpLlsobilostk nabývání verejných neb verejné
duvery požívajících funkcí (i kneží, advO'kátú 'atd.)
U osob,jež nejsou s to složiti prísahu,
že behem války
icÍm neprispely rebelantské veci Jihu. Naproti tamu
hni op:1trnczacházel soud s rekonslrukcními zákany
kongresu, které vyvolaly nejprudší spor mezi presientem a kongresem, když Mr. Jahnsan je vetoval a
ongreskvalifikavanou majO'ritau znovu prijal, ba svojí
poslaneckousnemavnou presidenta dal i v obžalobu,
jež se v senáte jen a vlásek minula úspechem. Nejv.
oud nevešel na radu podnetu, které mu konservativní
odpurci radikální rekonstrukce nakladli, aby dosáhli
jeho autoritativníhO' výroku, že rekanstrukcní
úkony
nejsou ústavní. - Zachoval se diplamaticky a s poli'ekou rozvahou, která avšem by byla více slušela preidentu nežli saudu.
*
Tyto episody z dejin aristakratické instituce, j:tkou
t NejVYŠŠÍsaud SpojenÝch státu, bylo by mOžnO'
oplnit z pozdeiší doby ukázkami prÍpadlI z aboru delického zákonodárstvÍ, úkonodárstvÍ
prohibicního a
dikaturou na podklade rasového zákonodárství, jež
e1mirozkvetla v jižních státech, když nastala reakce
oti rekonstrnkcnímu radikalismu. Ale a techto veh je lépe promluviti v jiné sauvislosti.

Episady,

kterých bylo vzpO'menouti, stací

JIZ

samy

a sabc k tomu, abychom si mahli ríci, jaký je rub a líc

takavé instituce v maderní demokracii. Byla a jest
aristokracie NejvyššíhO' saudu zdravým prímeškem a
kvasem demokratickéhO' test'l, jakým je ústavní život
SpO'jených státll? Není o tam nejmenší pachyby, že
principielne a dagmaticky vzatO', Nejv. soud je instituce proti demokratická. Nedá se ale ríci, že ta dávka
aristokracie, jakau on predstavuje, byla celkové dem:)kr2cii na, prospech? Že to byla taikavá malá c1os,e»jedu«
(bud dána milost tO'mu slavu), jež jen ponparuje trávení zdravého arganismu? AnebO' spíše máme míti Z:l
ta, že Nejv. soud svým nezávislÝm postupem pusabil
americké demakracii rozpaky?
Názor, že supremacie NejvyššíhO' soudu jest stejné
zdravO'u protiváhau lidového parlamentarismu,
jakO' If~
na pr. presidentské veta ,'1 dvaukamarový systém, flri
nemž senát je složen padle jiného principu nežli 1(,)_
mora representantu;
takavý názor byl vysloven nejedenkr:íte, pres ta však nelze mu dát za pravdu. Zákonadárné Veta exekutivy je pripomínka, rozklad, kter~'m
se l'eg1s1ative dává príležitost zrevidovat své akty a vz:t
01'0' ne v úvahu navé okorrlnasti: prohloubit
je anebO'
setrvat ll.:l nich ve,dome beze zmeny. Ale odpovednost
se tím zákanodárné moci neubírá. Její jest a zustélne
zákan, který usnese. byt jej musela vymáhat prqti
exekutive.
Tím méne ovšem zmenšuje bríme odpavednosti lidovéhO' zákonadárství
systém dvajkomorový.
Jed;nc
v zemi. kde druhá snemovna jest podstatne méne'
demakraticky zrízena nežli kamara paslandI a pri
tom s ní stejnamocná ci dokonce kde má supremacii,
bylo by možnO' mluviti O' padabné aristakratické
instituci, jakau je Nejvyšší Soud Spajen5'ch státLl. Podobne aristokratické, ale vždy ješte úcelncji vklínené
cla cdé ústavní 'Organisace. Nebot za systému nadrazenosti ne1.idO'vésnem'Ovny - i když pouhá vúle lidu
representovanéha snemO'vnau dolní nest'lcí sama o sabe udelat zákon - nemahou alespoií vznikati zákony
nehatavé. nevížící, jichž úcinnast je sporná a záleží
teprve od tretíha cinitele. Videli jsme, že kanr.;resnÍ
zákan a sO'l1dcO'vskémaci z 1'. 1789 ukázal se v prípade Marbury v. Madisan protiústavním,
a tedy neúcinným, teprve pa ctrnácti letech; a zákon a missour-ském kompramisu byl zneuznán až témer pa 35 letech.
Není zreimé, že ve státe. at už demokratickém ci nikali, kde vížící síla zákonadárných
aktú muže býti
v thearii vecne nejistá a v praksi je pa dlouhá desítiletí sporná, cosi schází k dokanalému rádu a právnímu klidu?
Dejiny aristakracie
NejvyššíhO' soudu Spajených
státu jsou zajisté, až na výjimky, dejiny arist'Okracie
osvícené a nikali malicherné. RazhO'dne však by byla
chybou tvrditi. že N ejv. soud ve své historii necinil
nic jiného, nežli že prikládal proste pravítko federální
ústavy na zákonodárné akty kongresu a státních snemli, a že jen upravO'val, kde se, tytO' ciny ad ústavy
uchy,l'ovaly. Jinými 'slovy, že jehO' cinnost byla jaksi
mechanická. že soud nevykonával
vlastní palitické
vuJ.e, nýbrž byl jen objektivní a nevalnou kontrolou.
tak jako když na pr. reviwr úctLl. podle nemenn)'ch
objektivních pravidel stíhá poklesky úcetníhO'. Tomu
tak ovšem nebyla práve proto. že pravidla ústavy nejsou tak jednoznacná a prO' všecky prípady pastacující jako 'secítání a odcítání.
. '
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Ostatne jsme videli Johna MarshaHa, jak byl, vynášeje rozsudek v záležitosti Marburyho. taktický, Vi·
deli jsme Rogera Taney-ho, jak z pohnutek velmi politick)'Ch razil ve sporu Kentucky v Ohio formuli, že
ústavní povinnosti clenských státu jsou prosty sankce
a že není v moci f,ederálJních orgánu, aby je na ~Játní
moci vymáhaly. Videh jsme Nejvyšší soud, ~k se
v Dred Scorttove kause tocill, hleda je ne, CO' jest zákonem, n)'brž co sl'uší pokládati za blaho zeme. Zkrátka a dobre jsme se presvedcili. že názor, jakoby supremacie Nejvyššího soudu byla supremacií nac1Jllidského,
nadosO'bního, nemenného a objektivníhO' ústavního instrumentu, jest fikce velice pruhledná. Jest to supremacie vybrané skupiny l,idí, kterí podléhají proudum
doby, jejím omylum i docasnÝm pravdám prese všecku svou osvícenost, jako ostatní svet. Fakt jejich ne-;esaditeltnosti ovšem je vždy po case Qdcizil ponekud
atmosfére bežn)'ch událostí. MarshaLli nebo Taney na
sklonku svéhO' požehnaného veku a dlouholeté cinnosti
lišili se ovšem sv)'mi názory od soucasného sveta velmi diametrálne, ale distance, která byla mezi nimi a
dobou, nebyoua distance mezi nebeštany a pozemštany,
ný'brž by,1 to zase jen rozdíl a rozpor dvou vzájemne
set potírajících lidských stanovisek. Tento rozpor prinesl nekdy nepochybne zemi prospech, jindy opet ale
zkomplikoval pO'mery velice nebezpecne.
Pravda, všechno na svete má svuj líc a rub; a také
tuto supremacii Nejvyššího Soudu bychom nemohli
odmítat jenom proto, že vedle nepochybne osvícených
cinLI zpusohil,a také poklesky. Duvod. pro který se nemLIžeme nadchnouti tou institucí v demokratickém
státe, jest jinde:
V demokracii nemáme totiž co ciniti toliko s vi ád o li lidu, n)'brž také s 'O'd p o v e,cJn O'stí
lidu.
Parlament v demokracii jest odpovedn~' za svou, prevážne zákonodárnou.
cinnost. To, že dtlsledky jeho
chyob, nik)'m nebrzdeny, dopadnou v plné síle na jeho
hlavu, vede demokratický parlament cestami zkušeností k opatrnosti v práci. V dlouho trvajících demokraciích vidíme tuto sebev)'chovu zákonodárné moci patrneji než,lli v 1Jidov,ládách zánovních,
Americká demokracie jest útvar nemladý. Jest to
nejstarší moderní republika na svite, a prece - nastojte - její zákonodárná erudice zLIstává daleko za
demokraciemi mnohem mladšími. Nikomu nekrivdíme. rekneme-li si, že aristokracie Nejvyššího soudu
jest hlavní prícinou té skutecnosti. Protože nadrazenost Nejvyššího soudu zákonodárné moci ucinila prakticky ze zákO'nn)'Ch aktu normy s platností resolutivne
podmínenou - pokud totiž Nejvyšší soud jim nekdy
neodepre svého placet -, americké zákonodárství necítí se do té míry odpovedným za své v)'tvory, jako
zákonodárství takových l~dov,llád,v nichž zákon. jedenkráte vydaný, rovná se vrženému kamenu, jehož již
nikdo nezastaví v letu.
AristO'kratický element v demokratické organisaci,
i když - jak jsme videh na Nejv, Soudu Spojených
státu - pracu je s príkladnO'u dokonalostí a zacasté
i velmi O'svÍcene. nemuže prinésti trvale vý'znarnného
požehnání. Vždyt není dosti na tom, aby aristokratická
instituce, která je odpovedna jenom svému svedomí,
byla svedomitou v práci; zájem, jejž národ vuci ní má,
se tím ješte nevycerpává.
Bylo by zapotrebí krome
tO'ho, aby neoslabovcda pocitu odpovednosti u instirtucí
druhých. .AJ1Ie toho dodlliti není v její moci. Naopak,
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toto - sit venia verbo - demoraJ1lisující pusobení má.
at dellá co delá, at své úkoly zpracovává trebas rukama
andelskýma. TentO' neštastn~' vliv jest v samé podstate
jejího pusO'bení.
Emil Sobota.
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Jaroslav Humberfter:

Prumysl okurkárský.
pojmy
i s predstavami
kárského
prumyslu

okurkových
u tiskupomeru,
a okurjsou
k sobe v sezon
protivném
nebot' znamená-li u tisku okurková sezona prázdno a
klid, znamená ve stejnOjmenném prumyslu ruch a práci.
V národohospodárských rubrikách deníku necteme témer
nikdy zprávy o tomto tradicním prumyslu a :to asi proto,
že o,kurková sezona prumyslu spadá casove práve do
okurkové sezony tisku.
V prumyslu vubec vždycky spíše dosahuje tradice
zboží požívané než užívané. Tradici má pražská šunka,
lec bez tradice jsou treba roury nebo umelá hnojiva.
Tradici má plzenské pivo, nikoliv však Sentinely. Tradici
má jindrichohradecký párek, malínský kren, všetatská
Cibule, melnické víno, ale není známá tradice cvocku.
motocyklu nebo nábytku. Proto ješte zboží bez tradice
není na trhu handicapováno. Co se prumyslu konservovaných plodin týce jsou nejznámejší znojemské okurky,
jichž sláva až do rIollywoodu proniká a s jichž slávou se
veze celý prumysl okurkárský.
Abychom zacli s historií: Do Znojma. prinesl první
okurku z Madarska již v XVI. století ,opat kláštera
v Louce. Prvotne sloužila okurka, vlastne její jádro za
lécivý prostredek proti tehdy zurícímu moru. Dnes už
není jisto, ustal-li tehdy mor po okurkách, ale jisto je, že
se rozmohly okurky po moru. Prodelávaly však stejné
L!ejiny jako všechny plodiny k nám z ciziny dovezené.
Nejprve jako lécivÝ prostredek, pozdeji byly dlouh)' cas
lahudkou a nazývány »jemn)'m korením« a posléze jsou
takrka denním chlebem.
Racionelne pocli pestovat okurku pred pulstoletím jihomoravští nemectí sedláci, když ve Znojme a pozdeji
i v nekterých prilehlých obcích byly zarizovány okul'kárny. Ponevadž výtežek pudy oseté okurkami byl vetší
než pudy oseté obilím, pestovaly se okurky na každé pídi
dobré pudy jihomora vské a okurkárský prumysl rostl
sice neucelene, neorganisován, ale rostl tak lehce jako
okurky. Bylo tak snadné státi se okurkárem, k tomu bylo
treba míti malický kapitál a nebáti se risika v dobe možné neúrody. Byly prípady, že vetešníci, kužkári, obchodníci s perím stávali se ,okurkári, chudí židovští obchodníci chopili se toho prumyslu hned od pocátku, cítili dobre, že to je dobrý obchod, a nepochodili špatnc. Z nekdejších chudáku, kterí zacínali casto s nakládáním nekolika málo sudu, jsou dnes milionári s kontingentem nad
50 vagonu. Tak se stalo, že prumysl okurkárský hned
od pocátku byl prevážne v rukou židovských. Dnes už
se chápou príležitosti i politické strany skrze svá družstva, a tak na Znojemsku práve zakládají okurkárny
agrárníci, lidovci, kdežto socialisté už své družstevní
podniky mají. Z rad okurkáru byl snad nejslavnejší svým
zpusobem poslanec Oskar TeufeJ. V r. 1911 byl zvolen
v jihomoravském kraji do ríšské rady a pak se stal více

Rok 1926, jak ukazují císla statistiky,
byl krajne neIitikem než okurkárem a byl více ve Vídni než veúrodnfr. Ani následující rok nebyl lepší. Až do toho roku
ojmc. Teufel mel ve Znojme v ulici Na Vídence menší
v:ládla v okurkárském
prumyslu naprostá cenová anardnik, vlastne ani rádnou okurkárnu
nemel, nýbrž
chie"J li1ebylo tu vubec žádné organisace
mimo gremia,
tárnu. Vyrábeje ocet rozléval si ho s ostatními okurfi, kterí Teufla nemilovali z rasové príslušnosti,
meli
které se však staralo o veci mimoobchodní,
a tak panoval mezi okurkári chaos dlouhá léta, ostrá konkurence
eufel dusledne užívaný podtitul: První arijský obchodpracovala
tak, že to sice neubližovalo
konkurenci,
lec
(\( s konservovanými okurkami. Tento okurkár chtel.
za to znoJemské okurce. V praksi to vyhlíželo následovych tak rekl, konservovati i kus Moravy. Kraj v fúZ. ne: 'Od 15. cervence casto až do konce ríjna konaií se
e 1840 ctverecních
kilometru se 173.000 obyvatel
ve Znojme dvakrát denne trhy na okurky. Jihomoravští
tel pricleniti krátce po prevratu
k Rakousku.
Teufel
sedláci dovážejí okurky do Znojma a na trhu se rídí cena
m cítil duležitost bohatého kraje. který v dobách drípredevším
podle množství dovezeného
zboží, podle poench byl jakýmsi skleníkem Vídne, a Znojmo samo docasí i podle nálady. Nebyl žádný div, jestliže ve dvou
10 prízvisko »Periferie
Vídne«, a dostalo i magistrát,
hodinách zmenily se ceny o 50 procent a ve ctyriadvaceti
ncž byl zavržen titul královského mesta. Lec 15. prohodinách menily se treba o 200 procent. Každý okurkár
ce 1918 utekl Teufel ze Znojma tesne pred vojenským
chodil s blokem od sedláka k sedláku a smlouval s ním
sazenÍm mesta a konec toho kdysi smutne populárního
ceny. Prirozene sedlák cekal na toho, který nabídne nejkurkMc je kdesi blízko Vídne, kde má malý bar.
více.
Nebylo labilnejšího obchodování, nikdo nevedel dne
Pred svetovou válkou byl okurkárský
prumysl proani hodiny, ale také ani ceny, jaké budou v následující
uktivncjší než dnes, to vysvitne
v porovnání
rocních
hodine. Z toho povstávaly
obchody casto necisté chuti,
ntin~cntu. Kdežto' ješte v letech 1912-14 byl rocní
hádky a spory patrily už k dennímu porádku, a dokonce
ontin~ent 1500 vagonu. ciní dnes jen 1000 vagonu. Znopred sedmi lety povstala z toho malá obcanská válka ci
msh' prumysl okurkárský zásoboval tehdy celou monchcete-Ii selské povstání, když okurkári se prudce stretli
ehii a nejvetší cást zboží šla vždy do Vídne. Na vývoz
se sedláky, a ti je hnali s rozporkami
od vozú z trhu.
ciziny zbylo málo, a jediným zahranicním zákazníkem
Tri dny nebyla na trhu okurka. a tak a podobne to cho10 Ncmecko. Za války vynesla
více puda osetá obilím.
dilo až do r. 1927. Vyskytovali
se a dosud vyskytují cizí
okurkárský prumysl témer nepracoval.
Dalekosáhlá
prekupníci, kterí navštíví jihomoravského
sedláka doma,
ena nastala po prevrate. Sedláci zacli znovu pestovat
ale ten nikdy doma neprodá nic, protože ceká, že by na
kurky. ale byly tu velké obtíže s jnflací a s odbytem
trhu prodal lépe. Na trhu ve Znojme nesmí cizí prekupník
oží. Okurkárský prumysl, schopnfr zásobovati 50 mikupovat dríve než znojemský
producent,
podle stanov
onu obyvatel staré monarchie, mel nyní náhle daleko
až za pul hodiny po zahájení trhu.
enší odbytište v republice, nehledíc k tomu. že príPrumerné ceny dosažené v rocních obdobích za ruzné
dnc Slovensko nebylo ani za staré doby žádným oddruhy
okurek jsou takové:
ratelern. Tudíž nastala starost s vývozem. I když nemalé
eré . taré zeme bývalé monarchie
zustaly zákazníky
Za okurky;
salátové
prostrední
pikolky
1923
1'37 Kc
1'98 Kc
ojem.ké okurky. vyskytla se tu potíž celní. a okurkár2'06 Kc
4'30 Kc
1924
0'51"
0'90»
prumysl byl vržen zpet.- Tyto obtíže zpusobily, proc
1'13 »
4'11 »
0'47 "
1925
0'60»
0"50»
4'21 "
ni kontingent klesl, ale je doba, že 'opet stoupá k drí1926
1'30»
1'14»
1'59 »
4'33 »
'§j ,,~rŠi.když se podarilo získati odbytište
i v zámorf-.
1927
1-47»
1'36»
1'81 »
3'97 »
ejkritictcjší dobu prodelával
po prevrate
okurkárský
umysl v fo 1922. lec hned dve následující léta prinesly
Když už samotným
okurkárum
bylo zjevno, že vládže si okurkári 00k si1noll a výhodnou konjunkturu,
noucí anarchie
l11stí se jim samotným
a nejen konsuohliza nekolik predešlých let na nohy.
l11entum. tu založili kartel "Znojmii«, nákupní a prodejní
V císlech se jeví okurká rský prúmysl takt,o:
družstvo
znojemských
výrobcú okurkových
konserv a
to byl konecne nejlepší tah. Do kartelu vstoupilo 90 proProdukce v jednotlivých
letech:
cent všech okurkáru, takže mimo zustali jen ti nejmenší.
1913 - 26,000.000 kg.
Kontingent Znojmie ciní 800 vagonú pri 33 clenech. Na
1923 - 19,000.000 »
celém Znojemsku
je pouze neco na padesát okurkár1924 - 32,000.000 »
ských firem s kontingentem
vetším nad 5 vagonu. Podle
1925 - 30,000.000 »
národnosti
drží
židé
68
procent,
Nemci 24 procent a Ceši
1926 - 16,000.000 »
8 procent prumyslu v rukou. Organisátori
Znojmie, zejména továrníci Felix a Jakš ze Znojma, zvládli posléze
vývoz naložených
okurek:
neporádek,
a na trhu byly stabilisovány
ceny, jednáno
1913 - 12,000.000 kg.
s pestiteli 'U rádné trídení a o dohode, kterou však kazili
1923 - 11,400.000 "
bývalí poslanci Iianreich a Pittinger, vytloukajíce
z hos1924 - 19,200.000 »
podárských
otázek politický kapitál. Syndikátní smlouva
1925 - 18,000.000 "
Znojmie vyhotovená
v kvetnu m. r. a platná na deset
1926 9,600.000 "
let. ohsahuje jisté clánky, jež nejlépe vysvetlují
úkol
Export:
Znojmie. Tak cJ. III.: Syndikát neprovozuje
samostatné
do zahranicí:
v tuzemsku:
výdelecné
cinnosti. Nákup surového
zboží, pomocného
1923 - 3,600.000 kg
1913- 6,400.000 kg
materiálu, jak'Už i prodej hotového zboží obstarává
SPO1923- 3,000.000 "
1924 - 5,000.000 »
lecenstvo
za úhradu režijního
poplatku,
stanoveného
1925 - 5,200.000 »
1924- 7,200.000 »
predstavenstvem,
na jehož výši je každá firma v syn1925- 6,800.000 »
1926 - 2,800,000 »
dikáte sdružená súcastnena
v pomeru k svému kontin1926- 3,600.000 »
5;entu.
~
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CI. v.: Žádná firma, touto smlouvou vázaná, ani spolecník takovt firmy, nebo ve firme prímo ci nepríl1lQ
súcastnená osoba nesmí býti v dobe trvání této smlouvy
súcastnena
v žádném podobném podniku tu- i cizozemském, aniž podobný podnik radou neb cinem podporovati.
cJ. vn.: Veškerý, pod dosah této smlouvy spadající
surový
materiál,
spolecností
zakoupený,
bude mezi
zúcastnené
firmy rozdelen tak, aby nejméne každý týden jednou nastalo vyrovnání
v tom smeru, by každá
jednotlivá
firma byla percentuálne
stejnomerne
surovinami zásobena.
Za rok cinnosti dosáhl kartel dobrých výsledku,
lec
v poslední dobe vyvstala ve spolecnosti op osice a dosud
asi pet valných hromad nepomohlo oposici na hromadu
položiti Znojmii. NejJepšÍ'Ch výsledku docílila Znojmie ve
vývozu. Jednak utužila své odbytište v Nemecku, kam
dováží prumerne 200 vagonu jen zeleného zboží. Je treba
vedet, že Nemci ve své dukladnosti pestujfokurky
dokonce
i ve sklenících elektrinou vytápených
a vlastní okurky
míchají se znojemskými,
nacež povstávají
Znaimer Gurken. Vedle Nemecka podarilo se vniknouti do severní
Ameriky, severní Afriky, do Dánska, Švédska, Norska
a Italie. V nedalekém case octnou se znojemské okurky
na ruském trhu.
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Casto
si stežujeme.
truchlive
potrásajíce
hlavami, že
) intdigence
ztratila vliv na vedení verejných
vecí a
že zejména v politice muže si jen prohlížeti záda-úspešn~'ch machrú, kterí se dostali pred ni. Co krásne 1~~>
l'ancholického,
pronikave
kriti'ckého
nebo démonicky
úsmešného
mttže býti receno o tomto stavu. všechnu
jiiž - tuším - se reklo. Ale jestli pak jsme se kdy
opravdu spravedl,ive ptali. proc se taJk stalo? Jest1J pak
jsme :kdy zkoumaE vinu, kterou má na tom ten, o koho
se jedná, sama inteligence?
Jednoho dne, hned po prevratu,
dostavil se clo N árodního v~tboru vynikající
zástupce
ceské inteligence,
muž, jenž ve svém živote napsal už více stránek,
než
leckterý poslanec precte: tento muž, zcela zaujat svou
ideou, provedli pred Národním
výborem
dukaz. znamenite vypravený
p0' stránce logické i faktické. že V íde!'í zemepisne
i národopisne
pa.trí k zemím ceE',kým;
dokonciv svúj dukaz, žáda,ll onen muž, abychom na základe práva, které práve vylícili, anekt0'vali
VídeJ'í a
príslušnou
k tomu cást Dolních Rakous. Nevím presne, jak se k nemu zachovali prostí cl,enové Národního
výboru;
situace byla taková,
že on mej, inteligenci
:1
originalitu,
a oni meli, rozum; predpokládám,
že ho netrpelive vypoklonkovah
ze dverí,
a veru
nevím.
co
mohli udelat lepšího. Tat0' episoda z pocátku je symbolická: hle, inteligent,
který
dovede
znamenite
myslit
v samote a s0'ukat ze svého mozku krásné intdektuální
pavuciny;
a pri tom, hle inteligent,
který byl jako
díte nedotcen mezinárodní
politickou
realitou té doby!
Kdyby se byl dOl Národníh0'
výboru dostavil profesor
geografie
a ethnologie
z nejlepší mesícné university,
nebyl by mohl podati návrh cizejší možnostem
té doby
390

.,~

_

a tétozeme.
Každý z prostých
clenu Národního výboru cítH jasne, že je tll pred nimi rozkládána utopie,
kolorovaná
duhovými barvami;
ale Národní výbor byl
povinen starati se nikoliv o to: co se dá mysl1t, ale a to,
co se dá delat. Kdybychom
byli, vedeni tímtO' inteligentem, predstoupili
pred mezinárodní
forum s jeho
požadavkem,
byJ.i bychom
skJJ,idili že!'í, jdoucí od posmechu k nevrlosti, hnevu a neduvere. Proto je nutno
považovat za výhodu, že Národní výbor ve svém celku
nebyl tak vzdelán, aby vedel, že na základe zemepisných
a národopisných
duvodu má Víden pripadnouti k Ceskoslovenské republice. Pomerná
nevzdelanost
Národního
výboru nás zachránila
pred zbytecnou blamáží. Tato
pocátecní
episoda je proto symbolická,
že ukazuje na
rozpor mezi myšlením a jednáním,
mezi theor,ií a realitou, kterému inteligence casto propadá.
Goethe rekl: »MysUlit je snadné; jednat je težké; ze
všeho nejtežší je jednat podle svých myšlenek.« Tento
výrok zasluhuje
všech sympatií:
vystihuje
pravý stav
vecí. Nikdy jsem nemohli pochopit, proc nektel'í muži
pokládají
se za statecné, když byli popsali nejakým
statecným a rázným plánem kus papíru. Nejde o to, co
je možno napsat na papír, nýbrž o to, co je možno
uskutecnit
v živote. Papír, jak známo, neodporuje, a
radikcdismus,
který se vybíjí jen na papíre, je pouhá
zábava proti oportunismu,
který
se musí pohybovat
v praxi. Záleží nikol'iv na tom, abychom meli udivující
myšlenky, a aby duše inteligentova
nádherností
nápadu
povznášela se na úroven pavího chvostu, ný'brž na tom,
abychom meli takové myšlenky,
podle kterých bychom
moh:li jednat, kdyby
nám zítra
byLa sverena moc.
Mnoho inteJIi'gentu je stále ješte podvedome
toho názoru, že nejlepším
kotbištem
a nejlepší
zkušebnou
myšlenek je papír novin a casopisu. Mnohokráte
bylo
mi sympatisovat
na pr. s p. Švehlou proti našim intelektuállúm: oni byli hotovi se svou prací, když si, neco
vymyslili a napsali to do casopisu;
on, pojav myšlenku, l)yl' teprve na prahu své cinnosti;
zbývalo mu ji
l1~:kl1tecnit, což je beze vší pochyby težší a tvrdší údel:
Poslancum
byl! uložen závazek, aby každý návrh, z kterého vyplývají
výdaje, dorrovázeli< návrhem
na úhradu. Byro by jen spravedl,ivé, kdybychom
od inte!,igentu
žálla(l,i, aby ke každérnu svému p'ánu, který napíšou do
novin, pokorne pridali návrh na proveclení. Pravá prícina bezmoci inteligence
spocívá v tom, že praktictí
).;olitikové brzo shl'edaJ.i, ž:? inteligence
prinášívá
návrhy nemožné.
Mužeme
ríci, že u nás se strhlo len
múl0 pošetilostí,
aby u nich neki1Ji'coval, nebo je dokonce nevedl ceský inteligent.
Mysleme na dva vynikající
representanty
naší il1teJ.i~ence, pP. profesory
Rádl'a a Nejedl'ého. Pan prafesor
H.a-dl cinil~ po nekolik tet naši politiku nejistou svým
diletováním,
aniž kdo mohl poznati, kam vl'astne mírí.
Konecne. uchSrliv se do kl,idnejšího prístavu »Kresfanské revue «, odhalil pravý obs.~h svéhO' nitra; jsou prý
1hl;;; ma\i.cherné ,naše starosti o stát; otázka, má-li
b:;-ti stát demokratický,
komunistický
nebo fašistický,
cpí pMemskostí
a není nic proti spáse naší duše. To
jest možná docela dobré založení pro vúdce té armádicky spásy, jíž p. RádI nyní stojí vcele:
ale rozhodne
je tu vej'mi nevhoclné založení pro polE,tického \(udce,
kter\'m chtcl p. prof. Rácll jednu dobu býti. Politika
nernt"tže b~rt stále opakovan~Tmi pokusy, stáhnout abso!utno za šos k zemi. Nebo druhý j). profesor, Nejedlý:
tento muž užil celého svého vynikajícího
nadání a své

Prítomnost-
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ní energie. aby v politioe nevykonal niceho; llCltak. že ~e nesmiritelne postavil na krajní stanoa s hrdostí se odrízl od praktické
cinnosti,. Ze
nejvíce záleželo mu na tom, aby v kterémk()ll,iv
°iku mohl ríci za sebe a za svou skupinu:
my
vreme, my udržuj~lT!e var. S pouhvm vrením se
tr' 01 šenl nevy~tací. vrení má se k celku policinnosti jen jako se má ohen k hotovému pokrmu,
~e specia1isoval na zastupování
varu, musí se
ách normálních spokO'jit s postavením
na pol,iperiferii.
i dne. mlnvitj. o muži, kter)' prichází
ze zcela
obla~tí než je politika a který dlouho se spolkos hvezdou literatury, která tiše a vrele planula
jeho hlavou: dnes ho obcas také posedá ctižádost
udcem politickým, I nad ním chci 'se ptáti ze: jak hodí se k roli vudcovské?
muže
b~,t
lem cinlt?
.:(
m na svedomí mnoho pt''ltek :; F. X. Šaldou, a
° bv mne to melo prekvapo\'at
nebot nikoho
nad Yt svém mládí nemiloval
\'í:::e než jeho a
jsem tak netoužil jíti. Salda nap6al pred lety
krásnou a pravdivou vetu: »Ke kritice,
presne
no, má právo jen ten, kdo se narodil k obdivu
uctívání a byl v nich zklamán a zrazen.« Cítím. že
toto právo ke kritice F. X. Šaldy: dlouho byl mui
en)' pomer k nemu pomer obdivu a uctívání:
neu za to, že jsem v tom byl zklamán a zrazen, Stalo
átce receno, že jsem jednoho dne prohlédl, kterak
tu nekdo krmí zaiímave popsaným papírem, když
toužil po více, když jsem chtel, aby mi byla ukácesta k jednání a O'dhalena skutecnost;
stalo se,
m zaslechl vytrvalý šustot papíru v pokoji, z ktejsem doufal slyšeti krásný, a kosti
pronika jich
s nímž fakta narážejí na fakta.
mnoho vecí, které muž'eme míti proti Šaldovi:
bel1etrienás mllže nudit nebo bav,it svou neohratjeho politick)'mi exkursemi
mužeme' po zásluze
t: ale élni tisíc takových kritiku, jací dnes píší,
Oev nás vyhladit a.ni zeslabit vzpomínku
na jeho
t kritickou. F. X. Šalda je poslední veliký typ
, kter)' jsme mel'i. Jeho slávou bývalo, že nedonap~at pouh~, referát, jako je hanbou vetšiny dneškritikú, že nedovedou napsati více. V každé Šalkritice jste cítili, že tu stanula
osobnost
proti
~ti; že je to nekdo., kdo to s umením myslí po
h vážne, nekdo se znamenite
citliv)'m nosem a
nou zvedavostí; každá Šaldova kritika byla dobrot\·ím na ceste za svetov)'m názorem.
Tento muž
dosti statecnosti, aby chtel býti jen j,iterátem, dojen kritikem, a žíti' z· toho. Žíti v Cechách jen
atury - to dlouho znamenalO' chudobu;
žíti dojen z kritiky, to znamenal'o prímo žebráckou hul.
a1<lavidel tolik krásy a štestí ve svém kritickém
lání, že nutiti ho k - obcanskému
zamestnání
by
tolik jako. domlouvati lvu, aby požíral korínky.
ta Kocourek:

Nástup zvul{ového
(K premiére

»Zpívajícího

filmu.

blázna«.)

se postavil trochu na vlastní nohy, opustiv smernice
vadelního pojetí, obrátil se film ve stranu, na kterou zatelé filmu nepomyslili alli e snu: ..ke zvuku. Ke zvuku
ir~ím slova smyslu: k reci, ke slovu mluvenému a zpíva-
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nému, ke hlukum motoru, hukotu príboje, zvuku krOku, k celé
hudbe sveta i hudbe nástrojové.
Obratem ke zvuku zradil film
svou podstatu, nemotu, t. j. zvukovou
nemotu obrazu. Zradil
svuj nevlastnejší
výrazov.ý
prostredek,
tichý rytmisovaný
obraz, kferý za posledních deset let úspešne bojoval o svou
samostatnost,
t. j. predevším
o své oproštení od literatury
a
divadla. Zrada jen zdánlivá. Lépe receno: jde o neco jiného,
ne~ o zradu filmu ve zvukovém
filmu. Je tu obojí, obraz,
i zvuk. Obrazová krása nijak netrpí kombinací se zvukem, ta
musí priznat všichni, kdo videli první vetší a duslednejší ukázky zvukového
filrnu po tápavých
a zlomkovitých
pokusech
predcházejících
»Zpívajícího blázna« s AI. Jolsonem.
*
Dlouho se o zvukovém filmu nevcdelo nic positivního. Pres
kusé a dosti neurcité zprávy se rychle utvorily dva tábory.
Jedni, bližší pramenum výroby a informovanejší,
se netajili nadšellím pro nový útvar. Druzí vystupovali
proti nemu a priori,
ze zásadních duvodú. Mohlo a TI1úže jich být dost. Predevším
ti filmaru na tech hlavne zálcží - vyznávajících
dogma
cistého filmu hrálo pri odmítání zvukového filmu úlohu oprávnené podezrení,
že se zvukovou kombinací film priblíží ješte
I'íce divadlu, cili, že se zproneverí své težce vybojované
absolutní estetice. Potom obava, kterou odpúlci strojové, mechanické, reprodukované
hudby uvádejí jako hlavní argument:
že
ve zvukovém filmu se nebude podávat ryzí, originální hlasový
a hudební materiál, ale ménecenný
materiál strojove, tedy sekundérne
reprodukovaný.
Jiste pusobil i návyk na nemý film
a z neho vznikající
odpor k predstave,
že plošné, dvojrozmerné, na plátno promítané postavy složené ze stínu a svetla
budou mluvit, hrmotit a zpívat docela tak, jako trojrozmerní
herci z masa a kostí pohybující se na prknech jevište.
To jsou námitky zásadní. Posilovala je dostatecne
dosavadní
zkušenost se vším, co se oznacovalo
za zvukový film v našich
biografech. Je treba zajít až k t. zv. filmovým operetám, které
prošly s velk)'m hlukem pred lety nekolika pražskými podniky,
abychom pochopili neduveru
ke všemu, co k filmu pripojuje
zvuk v jiné podobe, než je kinoorchestr.
Ani jcdnotvárné
vrcení
leteckých
motoru v americkém
patriotickém
šlágru "Wings«
nás nemohlo z daleka presvedcit
o možnostech
zvukového
filmu, ani fotograficky
i zvukove nejasné ukázy krátkých snímku zpeváku
s nemožnými
pohyby a priškrceným
nebo rozmazaným hlasem vycházejícím
z velmi problematického
aparátu. A prece i to byly duležité zacátky zvukového filmu. kdnalo se hlavne o soucasnost
( a totožnost)
prijímání obrazu a
zvuku. Jakmile ta byla zajištena, byl zajišten i rozvoj zvukového filmu.
•
Bratri Waruer, kterí první mezi filmari uverili ve zVllko'J~'
film, dali težké miliony dolaru do experimentft,
až se jim podarilo prosadit
"J a z z o v é h o z p e v á k a«. V Nemecku byl
tento film promítán jako nemý film, bez zvukového doprovodil,
To je dukaz, že se v podstate jmenovaný
americký
zvukový
film nelišil od filmu nemého. Jazzového
zpeváka predstavoval
A I J o I s o n, který je i hrdinou "Z pí v a j í c Í h o b 1 á z n a«
(The Singing fooI), první. a zdá se, že rozhodný úspech atnerickél~o zvukového
filmu nejen v Americe, ale i ve svete. Za
svou víteznou cestu má co dekovat predevším
umení AI. Jolsona a potom kouzlu - zjevu i hlasu - malého Davida Lee.
Až se jednou bude psát historie zvukového filmu, bude zaznamenáno, že AI. Jolson svým zjevem, hrou, zpevem a deklamací
zahájil epochu zvukového filmu a obrátil neverící na víru.
Premiére
v "Gloria Palast" v Berlíne, uskutecnené
pred nckolika málo dny, predcházel
pohnutý spor dvou filmove-zvukových koncernll (Tobis a Telefunken) o patent a skandál s odkládáním prvního predvedení,
li: nemuž mohlo dojít až na z;{391
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klade soudního rozsudku. Zatím co v New Yo ku a Londýne
slaví zvukový film triumTy, spokojoval se evr pský kontinent
rolí nemého diváka. Nové a nové úspechy zvukového
filmu
vzbudily pochopitelné
vzrušení predevším v Nemecku, v zemi
se silne vyvinutým
filmovým prumyslem.
Nervoslta:unad
nekonecným
protahováním
pouze vyckávacího
stanoviska se vystupnovala
a koncentrovala
práve kolem premiéry "Zpívajícího
blázna«. Kritikové vycítali nemeckým filmarum, že jediné, na
co se dosud zmohli, jsou hádky hlavne financního rázu, spory
o patenty
na filmove zvukovou
aparaturu,
souboje mezi firmami, spory o to, má-Ii být zvuk zachycován
na gramofonové
desky, nebo prímo vedle obrázku na celuloidové
pásmo atd.
Místo aby byli už dávno realisovali - stejne jako v Americe nekolik filmu, na pr. domácím systémem dra Sti1leho, který po
petadvacetiletém
experimentování
dokoncil vynález zv. "Blattnerphon«. (Dostal název podle londýnské Blattner Corporation.
jež získala licenci vynálezu pro celý svet. Podstata
"Blattnerphonu«: akustické
výchvcvy
jsou zachycovány
do mikrofonu,
premel'íovány
ve výchvevy
elektrické, které- magnetisují bežící
kovové pásmo. Toto kovové pásmo na rozdíl ode všech dosavadních systému je okamžite zpusobilé k predvádení,
probíhá
mezi dvema magnety a výchvevy
takto reprodukované
umor.nují podivuhodne
prirozený
prednes reci. Na kovovém pásmu
pul centimetru
širokém nezustává
žádná mechanická stopa, ale
je možno zhotovit z neho libovolný pocet kopií.)
"Zpívající
blázen«, který nám jedine muže být základnou
úvahy za ostatními
zvukovými
filmy bych musil jet do
reprodukován
aparaturou
»Western
Londýna - je prijímán
Electric Research
Company«.
Predvedení
v CSR - ke kterému dojde podle všeho v nejbližší podzimní sezone, je ztežováno hlavne financními podmínkami. Mluví se o trí ctvrte milionu Kc za pujcení amerického
reprodukcního
aparátu. Krome
toho bude pravdepodobne
treba dvou kopií filmu, aby mohlo
být vyspraveno
eventuelne prasklé nebo porušené místo - nepujde tak lehko zkracovat
pásmo a prostríhá vat, jako ve filmu
nemém.
*

i

Predstavte
si docela banální I i b ret o filmove podané docela konvencne,
trebaže obratne a spádne. Nocní lokál v New
Yorku. Za peclive zavrenými
dvermi se holduje alkoholu. CíšIídskou.
ník S tvárí nijak zvláštní, ale poutavou, sympatickou,
Roznáší jídla a nápoje, vysvobozuje
prodavacku
cigaret z trap··
né situace, nabízí už po nekolikáté marne svou lásku zpevacce
MoIly. Napsal jí písen, ale ona se neobtežuje ani precíst si text.
Do lokálu prijde Louis Marcus, reditel velkého new-yorskéh'1
divadla. A pred ním i pred ostatními hosty zpívá náš cíšník AI Stone - písen složenou pro MoIly. Je to velký úspech, reditel Marcus nabídne A1 ~toneovi angažmá u svého divadla.
AI prijme pod podmínkou. že bude angažovat
i jeho kolegynizpevacku MoIly. Je z toho manželství. Prijde sláva, peníze, AI
i MoIly mají vše, nac si vzpomenou,
ale manželství neklape MoIly nemá svého muže ráda, vzala si ho jen ze spekulace. AI
se zoufale snaží udržet Molly, ale ona odchází s jiným a bere
s sebou i nejvetší radost Stoneova života, synka Sonnyho. Po
rozluce se ženou a synem AI schází, až ho postaví na nohy
bývalá známá, prodavacka
cigaret z nocního lokálu. Privede
ho opet k divadlu. Pred vystoupením
dostane AI zprávu, že
Sonny je težce nemocen. Spechá do nemocnice, vezme chlapce
do náruce,
vypráví
mu starou
pohádku.
zazpívá
chansón
"Sonny boy« a potom chlapec zemre. Zlomen vrátí se AI do
divadla. Prosí reditele, aby aspon toho vecera nemusil zpívat.
Ale obecenstvo
prišlo hlavne za ním, za jeho šlágrem »Sonny
boy«, musí zpívat. AI zpívá ... a bude zpívat, dokud lidé budou
chtít poslouchat písen o jeho chlapci.

•
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Dalo by vám asi mnoho práce predstavit
si hloupejší a bežnejší, lacinejší libreto. Ale predstavte
si, že po nekolika úvodních obrazech, doprovázených
jen hudbou» Vitaphone Symphonic Orchestru«
zvlášte pro film složenou, po nekolika minutách
našeho známého nemého filmu nastane chvíle ticha a v nem se
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ozvou s I o v a.
v á, vre I á s lov a, c stý I i d s k ý h I a s.
To AI mluví k Molly, prosí ji, aby prijala jeho písen, prosí ..
V tomto okamžiku, v tomto jediném okamžiku pochopíte. že
byl uskutecnen
zázrak. V této jediné minute, v níž AI Jolson
rekl své tri. ctyri zanícené vety, zapomenete
rázem na všechny své zásadní námitky proti zvukovému filmu. Je vám jasno.
že se stalo neco velikého, že se naplnilo neco nového, že to
žije a bude žít. Nemáte kdy premýšlet
o nemém a zvukovém
filmu: je tu slovo vycházející
z úst cloveka, je tu ryzí slovo a
ryzí obraz, ne vedle sebe. ale v sobe, promíseny, slouceny.
Zduraznuje, že tento dojem vznikl hned pri prvním setkání, pri
prvním slove. ne až po shlédnutí a poslechnutí
celého filmu.
Je to pro me di'lkaz princípielní síly zvukového filmu.
Nic nemá tak daleko do dokonalosti
a dá ješte mnoho práce.
než zvukový film dospeje ve svém genru "Úrovne na pr. prvních
Chaplinových
grotesek, které v genru »nemého filmu« znamenají už vysoký stupen. Ale to je vec prirozená
a vzhledem
k podstate bezvýznamná,
protože po dukazu své životaschopnosti je zdokonalení
jen otázkou techniky a casu. Mezi jednu
z takových
velkých vad "Zpívajícího
blázna« je na pr. jeho
nejednotná stavba a smíšený charakter.
Je totiž jen místy skutecným zvukovým filmem, protože velmi casto osoby zustávají
nemé a na takových
místech jsou rozhovory
mluvené nahražovány titulky. Tato nemá místa jsou vyplnována
hrou jmenovaného jíž orchestru,
který má proti dosavadnímu
hudebnímu
doprovodu tu výhodu, že je tesne vázán s obrazy, ilustruje na·
prosto presne a protože je komponován
speciálne pro film,
také prilehaveji.
Nejde o nejakou umelecky hodnotnou hudbu,
je to lepší salonní hudba, pracující rutinovane podle požadavku
bežného vkusu. Má však svuj švih, svou rep~odukcní úroven a
danému námetu dobre vyhovuje. Nejenom slovní part není dusledne zvukove proveden, také jinde je zvuku jen cástecne využito. Slyšíme potlesk a nadšené volání obecenstva,
když AI
dozpívá poprvé svou písen. Ale neslyšíme hukot motoru automobilu, jímž prijede reditel Marcus, ani kroky jeho spolecníku,
vystupujících
schodíštem ke dverím nocního lokálu. Neslyšíme
hluk ulice a krik detí, jenom místy k nám proniká zvuková
nápln interíeuru.
úkolem
zvukového
filmu nebude zachytit a
reprodukovat
všechno, co se v daném prostredí ve skutecnosti
vyskytuje.
I tu pujde o výber zvukového materiálu v prvé rade, o úmerné zastoupení
toho, co je zvukove pro film duležitého, typického. O správné, harmonické
odstínení ruzných zvu·
kových motivu, o promyšlenou
pomernost
jejich intensity a
trvání. "Prirozenost«
a »prirozené
pusobení« lidského hlasu
jiných
zvuku
bude jiste ideálem
zvukového
filmu jen
v prvních detských
letech. Jiste se dospeje ke stylisaci i ve
zvuku, jako k nemu dospel v obraze nemý film.
Jinou bolestí a nedostatkem
zvukového filmu je porušení jeho
internacionální
srozumitelnos ti v nemém filmu se titulky
proste preložily a promítly v príslušné reci - ve zvukovém
filmu je rec mluvená,
tedy origínál, se kterým se nedá nic
delat. Nemecké zpracování
se pokusilo nahradit anglická slova
(pronášená
nahlas herci) nemeckými
slovy napsanými na dolejší okraj snímku. Je to jedno z možných rešení, snad ne nejlepších, ale postacitelných
pro diváka, starého d i v á k a nemých filmu, i pro p o s I uch a c e zvukových fílmu. Nemyslím.
že obtíž fílmu mluveného jistou recí bude tak veliká, jak se
predpokládalo
a predpokládá.
Nesmí se zapomínat, že obrazová
složka filmu je daleko sugestivnejší,
než obrazová, výtvarná
složka divadla, které ovšem lze preložit .

i

PntomnosL
.Zpívající blázen. podává nezvratný dukaz toho, že jazyková
otázka není velkou prekážkou rozšírení zvuk. iiJmu za hranice
ýrobní vlasti, i mimo oblasti, ve kterých originální rec filmu
je recí živou a srozumitelnou. Vždy! rec není jen obsah, slovo,
mluvené, živé slovo není jen nositelem urcitého pojmu, obsahu
myšlehky, ale i buditelem smyslového
dojmu, rozechvení,
pohnutí, stavu casto intensivnÍch a vlivných, treba nedefinovatelných, slovy nevyjádritelných.
Slovo je melodie, je rytmus, je
hudba. je také barva, vedle toho, že je výrazem. znakem, významem, vše slouceno v jediném tele, na pohled tak nepatrném
pro toho, kdo vidí jen konvencní povrch slova, slov, recí. Tato
skutecnost, z níž težili ucitelé, kazatelé, proroci. herci a recitAtori, všichni, jejichž nástrojem
bylo živé slovo, platí prece
I pro zvukový film. Na cestách jsem slyšel lidi mluvit recí, již
jsem neznal: arabsky, turecky, hebrejsky
atd. Nemohu ríci, že
j elll nerozumel nicemu z toho, co se kolem me mluvilo. Prirozene byl vetší užitek z cestování
zememi, jejichž rec jsem
znal. Ale rec má bez ohledu na Iinguistickou
znalost a gestikulacnÍ nebo grimasový doprovod tolik výrazové
síly a prevedcivosli, že je možno exponovat ji a pocítat s ní i oddelene
od jejího presného významového
obsahu, že je možno spoléhat
na její melodicko rytmicko dynamickou
úcinnost. pri více hlapri slove mluveném
sech na její pusobIvost harmonickou,
I zpívaném. Netvrdím, že je tím nahražena
dosavadní
textová
mezinárodnost filmu. Tu pro zatím nahražuje vylícený nemecký
zpusob titulku vkládaných na okraj snímku. Ale citová a po dta t n á obsahová výraznost je u zvukového filmu už ted, na
zacátku vývoje, vetší, než u titulkového filmu nemého.

i

i

.Je ostatne zajímavé, že "Zpívající
blázen" používá vedle
mluvené reci i psaných titulku a to jak pro nekteré prímé reci,
lak pro delové nebo náladové poznámky, stejne jako zvukový
mm. Je otázka, bude-li mluvený film tak srozumitelný,
aby se
obešel zcela bez titulku. Musí se vždycky pocítat predevším
milionovými massami diváku (posluchacu)
s prumernou
a
podprumernou inteligencí.
Po nekolika vetách AI Jolsona k Molly na zacátku filmu doázíme k druhému místu, kde jsme chyceni zvukove, ale ne~ne i obrazove. AI je cíšník a zároven zpevák v nocním 1014le, címž je práve jeho atrakcí. Majitel lokálu, zvedev o príchodu reditele Marcuse, pobídne Ala ke zpevu - je to vzácná
ptlležilost, aby ukázal, co umí. AI je myšlenkou
nadšen, odhodí zásteru a s rozzárenou, rozrušenou
tvári beží do stredu
lu k pianinu. Ješte ranen odmítavostí
zpevacky
Molly, ale
II! se zábleskem nadeje na úspech, s jistotou, že uleví své boesli písní složenou pro ni, stojí ješte nemý uprostred
hluku
1okálu, neurcitého hluku, který má svou dramatickou
hodIIOlu.protože je složen ze sta a tisíce zlomku slov, smíchu, cinlu a zastren clonou neurcitosti.
rozhlíží se s roztržitým
evem po obecenstvu, vztáhne ruku žádaje o pozornost
a
ámí prerývaným, nedockavým
a optimistickým
hlasem, že
Z1lív~ písen napsanou pro ženu, která
je mezi posluchaci
s41e.

Nekolik zlomku vterin ticha - jako temno a šero v nemém
u, tak ticho a pianissima budou ve zvukovém
filmu hrát
efitou úlohu - po nekolika promenách milé, prosté zpevávy tváre, zazní nekolik akordu pianina, otevrou se ústa Jo.Inova a vyjde první tón. A potom další, v prudkém vyprávecím
ednesu ne operních arií, ale šlágru, chansonu, s dramatickou
~havostí, s volným pojetím melodie, podrízené v délce i výšce
ozenosti zpívaného slova, s libovolným
zdánlive kadencolm - b a I a d a v r o u š e š I á g r u, z p í van á dob rým
,hákem
a znamenitým
hercem,
Nevadí, že chanje celkem vzato tuctový textem i hudbou - posloucháme

ho napja te s rozkoší nad prvni ukázkou
zpevu
zta veného
s rytmisovaným
obrazem. Ne operní zpevák filmovaný v jedné
ze svých parádních rolí, ale promyšlená
jednota zvuku a obrazu~ ~ro je druhé pusobivé místo »Zpívajícího blázna«, místo, na
nemž se potvrdí náš první dojem: jak veliké, nedozírné jsou
možnosti nové cesty, na níž leží jiste další a vetší nebezpecí.
možná i konec mluveného divadla (o cemž promluvíme podrobneji v druhém clánku). Dojem, že zažíváme neco historiCkého.
To se nedá ani tak dobre vysvetlit,
vyložit, formulovat,
to se
vití. Dojem, že jsme svedky cehosi neslýchaného.
Nevadí, že je
to prozatím kýc, neco jen nahozeného,
nehotového. To, že pred
našima ocima delá nový útvar první, ješte neumelé a velmi
opatrné krucky, mu u nás neubírá na cene.
A tretí místo, vedle první Jolsonovy
písne (a také v záveru
poslední písne) které nás plne uspokojuje,
nejen proto, že je
novinkou, ale proto, že je po všech stránkách
bezpecne esteIa p~i
ticky udeláno:
A 1 J o I s o n v y p r á v í s v é m uch
p oh á d k u. Chce ho jen videt, když se pozde v noci vrátí domu, ale Sonny se probudí a chce k tátovi. Uvelebí se mu pekne
v nárucí a táta musí povídat ... Tento d e t s k ý h I a s, jasný,
stríbrný, skoro zvonivý, mekký, vlácný, ale neprotahovaný,
je
zvláštním poselstvím zdaleka a zase tak blízký je tento hlásek,
promlouvající
jen nekolik málo slov, slovícek, skoro neslyšitelných vzdechu a citoslovcu, tázavých, odporujících,
žadonivých
a spokojených
ne slova slovícek, ale tónu. K tomu jemná detská tvár, ne t. zv. krásné díte, ale díte, jakých je mnoho na
svete a jaké je nám bližší, než pestený a výjimecný
krasavecek. Hra ocí, celícka,
vlasy padající v nekolika malých
vlnách na rameno táty, rucka, která hladí a zdvihá se bezúcelne a kreslí si ve vzduchu svoje obrazce, ..
Není tam jen díte a jeho hlas, je tam i hlas otce a jeho tvár,
dueto tvárí a hlasu, nad než už sotva ve filmu uvidíme a uslyšíme krásnejší,
protože žádné už nebude první ... Nemusíte
rozumet výrazné,
tvárné a hudební, dramatické
anglicine AI
Jolsona, zjemnelé vecerní náladou, lítostí nad tvrdostí neverné
ženy, s níž se práve marne pokoušel smírlive hovorit, anglicine uzpusobené
vyprávenému
príbehu, nemusíte rozumet ani
jednomu slovu a prece budete rozumet všemu, všemu, práve
tak jako Sonny, kterému se zavírají
vícka a který nevnímá
už slova, ale jen tóny, hudbu, rytmus tatínkova
hlásu, stále
slábnoucího,
aby se chlapci dobre usínalo. Ale ješte neco chce
kluk, neodpustí to tátovi, musí mu zazpívat pro neho složenou
písnicku »Sonny boy., AI Jolson zpívá, je to ukolébavka,
pomalá, tichá a vrelá, Delší tónovou linii má jen refrén: »sonny
bóóój«, jinak je písen vyprávena
s prodlevami
a zrychlením
podle rytmu slo'v. Je to sentimentální
komposice, jdoucí s variacemi thematicky celým filmem. tedy jakýsi hudební leitmotiv
celého dílka. (V predešlém svém zvukovém filmu, také Warner
Bros- Vitaphone,
systém,
kde je zvuk zachycován
soucasne
s filmováním
na gramofonové
desky, zpívá AI Jolson jako
»Jazzový
zpevák" šlágr, vzatý z pokladu starohebrejské
mclodiky.)
Pri vyprávení
chlapci hraje hudba procházející
»nemými«
místy filmu. Tady vysvitl silne vyvinutý
z á rod e k mel od r a mat u, Možná, že práve zvukový
film bude znamenat
nový rozkvet melodramatu,
dosud zanedbávaného
a živorícího
docela nespravedlive.
Možná, že práve zvukový film rozreší
záhadu jeho vzkríšení
a uplatní podle zásluhy jeho hodnoty.
treba ve forme .ponekud jiné. než se o to celkem bez úspechu
pokoušelo divadlo.
O tom, o vyhlídkách zvukového filmu, o jeho pomeru k cinohre a opere, o otázce, co bude s nemým filmem, napíšu podrobneji v clánku .M o ž n o s t i z V u k o v é h o f i lm u«.
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Problémy I{utné Hory.
Od

smrti MUDra Konstantina Afanasovice Cymbalova a od chvíle, kdy se shroutil k težké chorobe
druhý asistent kutnohorské nemocnice, lI.fUDr et Ph.
Mr. Jan Král uplynuly ctyri mesíce.
Asi dva mesíce uplynuly od doby, kdy kutnohorsk)'
prípad presto'll mít v denních listech stálou rubriku.
Velké události politické a pak dva 'velké prípady krimi·
nální odvrátily pozornost od této historie, která si nezaslouží, aby upadla v zapomenutí. Nebot kutnohorský
prípad je ranou dost d otevrenou. Ránou v cele naší
svetské spravedlnosti.
*
?od pojem kutnohorského
prípadu treba shrnouti
nejen smrt dra Cymbalova, smrt prohlášenou úredne
za podezrelou, a onemocnení dra Krále. K e k u t n 0'horskému
prípadu
patrí
i halda
protok o 1U s ved e c k Ý c h o prí pad ech, s poj e n Ý c h
~ vy h led á v á 11í m pro t i n e zná mém u p achateli
vraždy
personálními
uniemi
i d í pod e z r e Ý c h c i o b v i n e n Ý c h.
Pod tímto zorným úhlem jeví se kutnohorská causa
jako smes dVO\l prVktl: totiž práva (ci bezpráví) 'l
'vedy (ci dogmatu).
.
Za situace dnešního dne je dána spojitost toho co se
justicne v Kutné Hore deje a toho, cemu jsme 'zvykli
ríkat právo a zákon, ustanovením,
že je zakázáno
)predbíhat. trestnímu rízení. Situace je groteskní jako
~á.~os.t jedné obce, kter,á se ohražovala proti tomu. aby
]e.11ml pozemky prochazela železnicní traf a která to
chtela dovolit jen pod tou podmínkou, že pred každým
vlakem pújde clovek. jenž bude zvonit a volat, aby lidé
uhnu!! z cesty. Pred novinami a verejností, která je
7.vykla na moderní tempo, jede na hlemýždi skutecne
paragraf. Co potom není predbíhání?
*

I

I

S otázkou: dogma ci veda dospíváme - sice jinou
cestou a z jiných prícin - ale skoro ke stejnému konci.
Zde pronesli slavnostní »ana.thema sit« tri nebo ctyri
lékari a to jak v listech denních, tak i odbornÝch.
A protože se v odborn)rch listech pokud známo' neozval žádný z lékaru proti tomuto názoru pronesenému
s velkým zápalem, lze míti za to, že všichni lékari souhlasí s tvrzením: drcené sklo vpravené do zažívacího
traktu lidského není škodlivé.
Jsou sice lébri - po vetšine tiší a svetu ponekud
odcizení ucenci - kterí jsou jiného názoru a je dokonce
hlas, že red1kce jednoho odborného lébrsl<ého casopisu hodila do koše nekolik rukopisu, které polemisovaly s oficiálním smerem - ale to všecko nemá praktické ceny. Nehot k Husovu "brai:íte pravdy. dodává
zkušenost: brante ji hlasite. Sice jí není.
*
Problém: veda ci dogma clení se v tyto otázkv: je
. sklo škodlivP Na co zemrel dr. Cymbalov? J.ká-by·la
nemoc dra Krále?
O š k o dl i vos t i s k a. Ve všech cláncích lékaru.
kterí psali, že drcené sklo není škodlivé, vyskytuji se
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j,~ko doklady tohoto tvrzení jména: ::\1andrnzzato, Cal·
dani, Lesauvage.
To jsou tri jména lékaru, kterí delaJi s drcen"m
sklem pokusy na živých objektech: na zvíratech i' na
sobe a na jin)'ch lidech.
Tohle vypadá nesmírne ucene a laik se prekvapene
táže: jak se muže nekdo opovážit ríct. že sklo je škodlivé, když tri profesori, lékari, ucenci (s tak krásn~"
mi exotick)'mi jmény) rekli ::l dokázali, že sklo škodlivé není?
Novinári, jehož povO'lání vyžaduje, aby byl vždycky
laikem, ale kritickÝm a skeptickým, není ~a težko najít.
co ti Mandruzzato, Caldani a Lesauvage vlastne delalí a napsali.
První, co irituje, je let o poc e t 11 ,'1 k 11 i h á c h,
v nichž jsou záznamy o techto pokusech.
D:ominus Anatomiae Doctor ,Leopoldus Antonius
C a d n i napsal své Institutiones pathologicae r o k u
1772. Dr. Caldani sám zemrel už roku 1813.
O pokusech tohoto dra Caldani-ho se docteme na pr.
v Marxove ~Lehre von den Giften« (z roku J829) toto:
Caldani dal nekolik.!. zvíratl'tm a chlapci u veku I S let
vícero drachem (dr,achma rovná se ctyrem celým sedmi
desetinám gramu) drceného skla, aniž oni utrpeli nej·
menší újmy na zdraví«.
Z dalšího textu citované knihy se dozvídáme, že
lVI a n d r u z z a t o ~povzbuzen pokusy Caldani-h6 požíval sám drcené sklO' pocínaje dávkami pul drachmy
až dva a pul drachmy, aniž mu to uškodilo.«
Zkušenosti Lesauvage-ovy jsou citovány v Corvissartove Journalu roc ní k 18IO. Tam se, jako esence
Lesauvage-ových
názoru reprodukuje tvrzení tohoto
lékare, že »považuje je d o vat o s t (!) sk1'1za omyl a
predsudek. «
Všechna
tri
citovaná
svedectví
poc h á z e jít e d y z o s m n á c t é h o s t o let í. Zdá se
proto l<1.iku,že lidé odvolávající se na tyto prameny
riskují v zájmu svého presvedcení skutecné mnoho:
povest moderního lékare. Citovat v moderní debate na
poli vedy tak empirické jako je dnešní lékarství dogm,:cta scholastická je neO'patrné. Odvolávat se na pokusy
bez protokolu a d've ste let staré odpovídá spíš kalendári Ded vševed« než modernímu odbornému listu.
Ale když už se má zamei10vat pieta s noetikou, možno jít ješte dál: existuje krásná latinská knížka s dlouhým titulem, jenž v prekladu zní: Josefa Jakuhe Plencka, chirurgie doktora, rádného profesora chemie a
bot'lniky, prednosty vojenské chirurgické akademie, reditele vojenského ústavu lékárnického a generálního šéflékare armády rakouské: Toxicologia sen doctrina ue
venenis et antidotis, cili: Toxikologie, neho Nauka
o jedech a protijedech.«
Tato kniha vyšla roku I 785 ~Viennae, apud Rudo1·
phum Graeffer.«. Na strane 226 možno se docíst:
K'1pitola o jedech mechanických.
Jedy mechanickými naz)'vají se ony nerosty, které
tvrd~'111ia ostr)'mi hranami pusobí na zažívací cesty(.
První kapitola je venována sklu: »Vitrum communc,
Glasz«, lze se docíst hned úvodem, »est COl'PUSdiaphanum atd.« .
Vis noxia: (škodlivost): V prach rozdrcené a do ž,~.ludku vpravené sklo 'vyvolf1vá srdecní krece, prujmy,
krece strevní, mdloby, zvracení krve, zánet žaludku a
konecne smrt.
.
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PNtomnoSL
~hy nebylo nedarazumení:
tytO' príznaky
ne j s o u
ány z chorobopisu dra Cymbalova.
Jsou jen j a k o
ány. Jinak je to krásný batulismus.
K Plenckove charakteristice
je nutno dodati,
že
'žka je zrejme urcena pro praktickou
potrebu
je
osta jakýchkoliv spekulativních
úvah.
,"1

*

Caldani, Mandruzzato
a Lesauvage,
vzkríšení
patrodvacátého století, nebyli však ani vrstevníky
uznái jako verozvesti zjevení medicinálního.
U O r f i IY
rnfesor p,1rížské university)
Nauk'! o jcclech (vydfmí
roku 1854) cteme na strane 82 - sv. II. »Kdežto Leu"age, Mandruzzato a Caldini .....
jsou zase Portal
Foderé názoru, že drcené sklo je s to zptlsobit v zaacím traktu nejosudnejší
zla •..
A dále (tentýž autor):
M a r c praví ve své »Manuel
pro
Ilutopsie cadavérique
mediqo-\1egal « (Prírucka
dne-lékarské ohledání mrtv:)'ch): Zprávy o pojídacích
la a o pokusech. Caldani-ho
a Mandruzzata,
které
dán 1i v e dokazují neškodnost
skla, byly prijaty ner t c k y. Jejich pokusy dokazují nanejvýše,
že drcesklo není v ž d y c k y škodlivé. Pokusy však nikte··
nedokazují, že za jiných okolností
mohou hnn}'
síckl"t skla zpusobiti ve strevech
nejhorší katastrofu.
t:ltnc vetšina nejzn[unejších
polykacLl skla zemrela na.
·t'Vllí choroby.«
A ješte starší: Cardanus:
Contradicentium
mec1icum Lib. II. rok 1546:
)Tohoto
roku
šílená
jeptiška
namíhal11idem
do vareného
hrachu
mleté
k I o. . a c ež m n a z í, k t e r í z t o h o poj e dli.
I C e z cir á v i z 11 s t a 1i, li v a v š a k ze 111r e I i:'.
mimochodem jen citát z Cameraria
(Sylloge MeabilimTIMedicinae - 1783) o palykacích
skla: Vi, ori temeritatis et insalentiae
justas lmmt poenas.
znamená: Požíraci skla s·'lmi sebe spravedlive
treji za svoji pošetilast a zvlIli.

i i

:ji::

Bilance núzorú starých autorll o škadlivasti
skla je
vraždy drceným sklem patrily k všedním
'padlÍm, nebo byly alespon vecí známou tak, že se
ní nemuselo zvlášt psát. Vedecké pokusy podniknuté
dobe. kdy povstal první nápor skepticismu
prati
dy obecne známým vecem, ukazovaly na neškodnost
a. Pokud se dá usuzovat ze skrovných
dat a techto
ech, 11e t r val
ž á d n")' z nic h d é len
e ž
rnáct
dnÍ. Tím
avšem
nelze
vyvr;Ítít
rzení
o »pomalé
smrti«
(Cellini),
prilávané
drceným
diamantem
nebo
lem pod o b u a ž š e s t
m e s í c lI.

I taková:

*

i

Iyšme, co praví nejvetší z živých chernikú evrapLouis Lewin. V knize: Lehrbuch
der Toxico'e, Herlin, 1885, 1885, strana 2:
)••• lehly, .•• a drcené sklo pre s t a 1y p o s tupe m c a s u býti nás t r o ji v r a ž d. D 11 e s uŽÍ.
vaj( zlocinci k dosažení sV~'ch zámeru výrobku
che·
mlckých ci rostlinnýcb.«
ch,

*

mbroise Ta rdi e u uvádí v knize »0 otravách
lediska soudního lékarství« (vydání z r. 1868 str. 85~
hled zpuso!.Ju vražd jedem. Ve Francii byly soudne
je1návány od r. 1851 dO' r. 1862 cel k e m tri

vraždy
~ k 1a

ci a

pravedené
p0 k l m

mísením

lI.

drceného

*

Aeglický lékar S a ve l' y sdelnje v lékar'ském casopise Lancet z roku 19°1: "V poslední dobe prišlo clo
obchodu' cukroví posypané
jemne
práškov~'m
sklem.
Sklo bylo pridáváno
protO', aby se cukroví lesklo. Požití tahota cukraví zplIsobuje poruchu
ve zdraví, obzvlášt u detí, kde ZPLlsobuje žaJudevDí krece.

*

Profesor

university
ve St:-:rském Hradci
dr. Julius
(Ucebnice soudního
lékarství
z r. 1921),
strana 531, sv. II.: »Pred nedlauhou
dobou byla mi
pridelena chemická zkoušk'l. V tomto prípade šlo o pokus vraždy praveden")' hrube tlucen")'ll1 sklem a bílým
arsenikem. «

l( l' a t t e r

*

Aldo Castel1ani and Albert J. ChaJmer.!l:
Manual of tronical medicine,
III. cd. Tg-lg.
Na strane
156:
.
Dr ce n é s k 1 a. V jistých cástech tropú. obzvlášte
na v~'chode, užívá se drceného skla k úcelum sebevražedným a vražedn")'m. Zhoubná
pusobnost
sklem vyvolávaná
je ciste mechanická
a cím jemnejší
je sklo.
tím vážnejší jsou následky.
Sklo dává se do jídla, na
príklad
chleba, zeleniny,
sladkých
pokr111l1. Príznaky
této otravy jsou krecovité
zvracení, krece a podobne.
Nejnápadnejším
príz!1akem posmrtným
je akutní gastritida.

*

Citáty zde uvedené jsou výsledkem dlouhého hledání
po liter,ature.
U k ct z ují,
že m ode r n í c h P oZ n ,8. t k u o n e bez
pec e n s tví d r cen é h o s k I a
je má I o. Pres to ozvali se mluvcí lékarll a slavnostne prohlašovali
každého za zaosta1ce a nevedomce,
kdo se odvážil jen mmítnout,
že a tom skle vlastne
nic nevíme.
. \
S otázkou škodlivosti
skla souvisí v konkrétním
prípade otázka, zda zlomky skla mohou proniknout
ze zažívacího
traktu živého individua
clo krevního
obehu.
na tuto atázku odpovedeli píšící lékari bez dlouhého
prem)ršlenÍ
sborem
záporne.
Pribylo
nové »Si quis
dixerit«
a nové: anathema
sít!
Od suverenity
mlad)'ch
lékaru liší se diametrálne
odpoved, kterou ,'.J.utor této state dostal na prímý dotaz
od Nestora evropských
chemiku, profesora
dra L. Le-

I

wma.

Autor vetšiny dnešn ích ucebnic soudní chemie píše:
"Tážete se mne, zda míním, že skelm', prášek nebo
clrcené skla, které se cloveku dostalo do žaludku, muže
vyvolati nemoc nebo usmrtiti.
O n ap l' o s t a jemném práškovém
skle, se kter:)'m
jsem pred léty cinit pokusy, musím ríci, že nevyvolává
ani jedné ani druhé eventuality.
O drceném skIe nemám zkušeností ...
- K otázce, zda mohou zlomky drceného skla cirkulovati
v obehu krevním.
dostati se i k vzdálenÝm
orgán Lim ... ta by predwkláda1o,
že ona cizí telí;k::l
by musela býti mimorádne
malá."
e d y n iProfesor
Lewin ne pri p o u j e set
k t e r a k k I é k a r i, jenž nedávno posmešne vypacítával, jakými orgány by sklo museio projít, než by se
dostalo do krevního obehu. Ostatne lékarská veda Sélmél
zná prí pad, kdy lékar predepisu je prostredek,
iehož
soucástky
musí prejít dO' obehu kreVního,
aby lécily.

i
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Pri lécení urcitého druhu vredu predepisuje se cín nesmírne jemne rozmelnen)'. Preparát se užívá vnitrne
,1. pt'bobí proto, že kovy usmrcují
bakterie, které ph této
nemoci žijí v krvi. Je možno, že si bakterie pifi:f cín
chodí dO' žaludku, ale není také vyloucenO', že zlomky
cínu, O'mlouvány jSlOuce neznalostí klatby, opouštejí
na cerno a bez medicinálního visa cestu jim urcenou
a pronikají prece do krve.
*
V jednom bode setkává se stará skutecná veda s neJmodernejšími pO'žadavky: to je tam, kde se vystovuJe
postulát vedomosti, jak kusé je vedení lidské a ja.k do
vedy nepatrí dogma a nepatrí povýšenost.
Profesor lékarství, MUDr. K. F. H. Marx, napsal
ve své nauce o jedech (r. I 829) tato slO'va:
»A ježto je mnoho lékarll, kterí nevedí, co je to tdzen duše a nepokoj, jaký se rodí z pochybností, mnoho
lékarll, kterí nepocitují nutnost hledati hlubší príciny
symptomu, jež vidí; mnoho lékaru, kterí se spokojí
bežným výkladem, a jichž svedomí je s dostatek uklidneno, mohou-li nekolika všeobecnými slovy a fráseml
nahradit výklad symptomll, aniž sami sO'be priznávají.
že tápou ve tmách a nedokonalO'sti, - proto n'l.lézáme
pri duležitých badáních velké mezery a nedostatky,
kterých jen malý pocet lidí si ppvšimne, a kteréHo nedostatky jako dedictví precházejí s generace na generaci. Uprostred zdánlive nejkultivovanejšího
sídlište
vedy a umení setkáváme se s nejpustšími
místy, a
i skvelé budovy. budící obdiv davll, postaveny jsou na
zákhdech na výsost nejistých. Bolestne vzpomíná clovek na, tuto skutecnost, zkoumá-li diagnosy a prognosy
otrav. Ano, lze ríci, že nauka o otravách (jak mnozí
lékari ji praktikují), je vlastne duvodem k této povšechné bolestné pripomínce.«
*
Jedna vec však tu je. která lomcuje základy naší dtlvery ve vedeckou objektivnost lékaru, kterí se postavili proti pochybnosti o tom; co se sklem vlastne je:
V obdukcním m'lteriálu z dra Cymbalova bylo nalezeno sklo. BylO' nalezeno v krvi. ve strevech, v moci
a v mocovém mechýri. Obdukcní materiál byl uložen
v nekolika sklenených nádobách, z nichž však ani jedna
nemela broušené zátky, z níž, by snad mohly pocházet
zlomky skla. Nad to byly ve zjištených zlomcích skla
nalezeny i štepinky nerostu kremicité skupiny. Teorie
o tom, že nekdO' sklo dodatecne do obdukcního materiálu
nasypal, je pohodlná jak vyšlapaný papuc. Ale do lepší
spolecnosti se s ním nemá chodit. Nevysvetluje ostatne. že i v organismu dra Krále bylo nesporne a objektivne zjišteno drcené sklo. Dr. Král nebyl v žádné nádobe s broušenou zátkou a nelze mít za to, že do jeho
krevního obehu by byl nekdO' prímo sypal sklo.
Je smutné, že staré logické pravidlo: ab esse ad
posse valet consequentia (co je, musí být také možné),
upadlo v nemilost.
Jisté je, že organismy obou kutnohorských
lékaru
byly zamoreny štepinami drceného skla. Jisté je, že na
brnenské universite byly cineny pokusy na zvíratech.
které prokázaly, že po ctyrech týdnech prikrmování
drcenÝIJl sklem pricházejí zlomky skla v živém organismu do obehu krve a, krví do mO'zku a srdce onech
individuí.
Toto je pravda a skutecnost. Dokud zastánci dogmat
nemají moc odpouštet na nebi (1 na zemi skutecnosti,
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budou se muset smírit s myšlenkou, že znamení vyskytující se na nebi a na zemi nevestí jejich slávu. Je možno žádat po ucenci, aby vedel tolik, že priznat se:
»nevím, ale pokusím se zjistit«, je dustojnejší, než posmívat se. Posmívat se žádO'sti za revisi vedeckých názoru vzniklých v; dobe pro moderní lékarství prehistorické a troglodytské.
*
Justicní stránka kutnohorského prípadu, tedy nejen
smrti dra Cymb'l.lova, jest otevrenou ranou vcele nrlší
v)TkO'nné spravedlnosti.

POVOLÁNí

A ZÁLIBY

J. Byk:

Davis Cup 1929.
Mezi

všemi spO'rty mllže se jediné lawn tennis honositi souteží opakující se pravidelne každ)T rok a
odpovídající teamovému mistrovství sveta. Pod!~e dárce první cestné a putovní ceny dosta.l'a soutež jméno,
které se udržu je a splynu:Jo s jejírn životem tak, jako
hy 'pro ni byla vymyšlena. Davisltv pohár nedostal
sice úrední titul svetovéhO' mistrovství.
avšak prakticky si je dobyl a jak provádení, ta'k kantrala jeho
prllhehu má všechny znaky rádné souteže. Zahajuje se
dokonce velmi ofi'ciálním aktem za úcasti hlavy státu,
který v ní poslední rak 'zvítezil a za prítomnosti diplomatickéhO' sboru a význa'cných sportovních cinitelu domácích i zahrani,cních. Rídí ji zvláštní komité v úzké
spalupráci; s mezináradní as'sociací a jednotlivé soubaje porádají národní (státní) lawn-tennisová ústredí.
Pravidla jsou presná a jasná, ta,kže nedochází ke sporum tím spíše, že tennisová representace je v rukou
mužu, o jeji'chž gentlemanství nemltže být pochyb. Nejvetší spO'rtovní význam sO'uteže tkví v tom, že Davisova paháru se úcastní representanti
státu témer ze
všech díll't sveta, mezi nimi i vybíraví Anglicané a
v tennisu dnes nejvyspe:lejší Francouzi a Americané.
Aby bylo mO'žné zdolati obrovský program, byla soutež zásadne rozdelena na dve skupiny (zóny): evropskou a americkou. Každý stát, sdružen)T v mezinárodní
tennisové assaciaci, má právo na úca.st v Davis cupu
a muže si podle svého prání vybrati skupinu. Valba se
de je nejen s ohledem na zemepisnou pa'1ohu státu.
nýbrž velmi castO' i, s ohJedem na sportovní chance.
Tak na príklad letos hráli tennisté jihoafrictí v zóne
evropské. kde dokonce startovala i Chile, která jiste
má do Evropy dál než dO' Severní Ameriky. Ovšem
v americké skupine je suverenním pánem team U. S. A.,
pres který se zatím ndze dostat dO' final<e. V evropské
sk'upine byly letos vyrovnanejší síly,' nebot Francie se
neúcastnila vylucovacích boju v evropské skupine. jak
to predpisují rády, které držitele paháru staví bez boje
prímo do finalie. Toto priviregium zdá se být nedemakratickým zarízením, avšak skutecne prospívá spartovním bojum ostatních kankurentu, zvetšujíc jeji,ch
chance.
Jak byla již naznaceno, užívá se v Davis cupu vylucovacíhO' systému - poražený odpadá. Každá skupina
hraje svuj vylucovací turnaj. Vítezové skupin se utkají
v posledním matchi a jeha vítez nastoupí pak k finale
s lonským držitelem poháru, v daném prípade prati

eii. Všechny souboje mají stejný program: ctyri
hry a jednu ctyrhru (celkem 5 bodu). Prakticky
ají dva hráci singly a dva jiní double, avšak nejVji h)'vá mužstvo trícknné, takže jeden singlista
á \'e ctyrhre. Pri casto velmi dlouhých cestách,
é musí startující mužstva konat. rozhoduje
tu
ta financní stránka pred sportovním
zájmem.
vte ~e urcují vylosováním poradí hracího plánu.
hriVtemá stát, který je vylosován s menším pov)'m císlem. Jestliže však jeho souper sehrál' již
zápasu na cizích dvorcích, dostává prednostní
o na volbu terénu. Je však pri volbe hrište dovodohoda zúcastnených stran.
tos se do Davis Cupu prihlásilo 29 mužstev,
ichž 24 do evropské zóny. V americké skupine. nesporu o tom, že mužstvo U. S. A. zvítezí. V evropkupine bylo dosud sehráno ctvrté kolo, semi,finale
finale se utbjí I~.-I5. cervence Anglie s Nekem, pravdepodobne v Paríži. Anglie se probila dq
}ezvítezivši nad Pol>skem 5 :0, nad Jižní Afrikou
a konecne nad Madarskem 3 :2. Mela štestí, že nela hráti v prvním ko'lle, nebot byla vylosována
(postoupila do druhého kola bez boje). Nemecko
stejnou výhodu. Zvítezilo nad Španelskem 4: I
, nad Italií ~:2 a konecne nad Ceskoslovenskem
. Jestliže prekvapilo vítezství Anglie nad Madar~
, pak vítezství emecka nad Italií byl.o úplne neé, ale pre vedciJi,jsme se na vlastní kltžL že zažené. Ostatne i vítezství nad Leskoslovenskem a
. a tak dokonalé, prekvapi'lo Nemce i nás.
ko~lovenskoletos ztratilo velkou príležitost b)'t
i tou evropské zóny, cest, kterou nelze podcenoDovedloporazit Rakousko 3:2 bodum, Belgii 4: I
án.ko 4:T. V semifinale byly chance zcela vyrovna- teoreticky. Prakticky se ukázalo, že cs. mužstvo
par terre dríve než zacalo svúj poslední boj. Menbyl v~jimkou aspon potud, že dovedl získati v boji
. Landmannem jedin)' hod a není nezajímavé priout, že je to hrác národnosti nemecké, který zail cest vlajky cs. tennistL1.
atnÍ dva hráci, 1nž. Pavel Macenauer a Jan Kovyš]j,úplne naprázdno a dokonce prohráli své
ehe velmi hladce, vesmes ve :1 sadách. Snad jsme
nejvíce zklamáni Macenauerem, ale prece nikdo
necinilv~·tek.Nebot P. Macenaúer je ,dobrý sportsa neh\'lo v jeho silách, aby podal, lepší hru. Bylo
poprvé,co byl postaven nejen do ctyrhry, kde letos
é hrál v páru s Koželuhem, ale i do dvouher, což
vilo nutn~'m pri slabé forme
Koželuha. Macer nehyltelesne zdráv (žel'lldecní neduh) a zrejme
ky podlomen. ale podrobil se prání associace a
val. To je [akt. který nutno mít na mysli. máme-li
pra\'edliví v posudcích. V kritikách ual,eko hLtre
1 J. Kože!uh. Již dva roky není ve své kLtži ani
ránce hrácské, ani telesné formy, k jejímuž zlep, nemohla prispeti nepravidelná životospráva a zatnání (vede sportovní oddelení pražského obchocldomu). Janu Koželuhovi radilo již mnoho lidí co
melidelat. ahy se vrátil k staré sláve a ješte více
jej hubovalo právem i neprávem. Je jisto, že dnes
jeho situace, ja1(0 representanta
cs. lawn-tenni-su,
i špatná a jeho bratr, profesionální mistr sveta
I, prijel práve vcas, aby si Jana 'OdveZl na wimbleký turnaj, v nemž doufá najíti príležitost k jeho
ilitaci. Dá-li si Karet se svým bratrem trochu
LI
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práce, mužeme být jisti, že jeho formu spraví. Ovšem
je tu predpoklad. že Jan Koželuh pochopí vážnost situace a bude se ríditi jeho pokyny i v praxi. Jan Kož·eluh má dostatecnou zásobu technického umení, aby
mohl celit nejlepším merbÍnároclním raketám, s výjimkou ~1'>tratrídy francouzské a americké, k níž by se
podstatne moh~ priblížiti pil'nou prací a presnou životo;;právou. Jeradíme se k tem, kterí jej proste odsuzují,
ueznajíce všech neblahých vlivú, které oslabily rovnováhu fysickou i duševní mladého borce. S lítostí jsme
pozoroval'~ stálý pokles jeho formy, který na nedávném turna ji, vrcholil porážkou oel lonského juniorského
mistra Síby. Vec je tím nepríjemnejší, že pokles formy
je již staršího data a dostavuje se jako následek celé
rady hríŠku. Byl zvolnen práve jen vysokým hrácsk)':rn
umením borce, a:Ie prece nemohl tím hýt zastaven.
Jsme presvedceni, že Koželuh si je vedom, že neúspechy tohoto roku jsou poslední výstrahou pred úplným
pádem, jehož bychom velmi litovali. Nebot nezapomínáme, kolik dobrého pri,nes~b Koželuhovo umení cs.
tennisu.
Pokud jde o porážku samu, byla zcela zasloužená.
Nemectí hosté ukázali, že nezahá}ejí. Jejich hra byla
v první rade presná ve všech úderech a obdivuhodné
dokonalá v :];obech. To prosté prehození hráce vybehnúvšího k síti úplne mátlo naše lidi - i dlo~hého
Menzela. Pri tom byli hosté ostrejším~ útocníky a zejména bezvadnými ta·1ctiky. Dovedli vyvésti. ze hry
svého soupere menením úderLl a zvoll'r1ením hry a'
usnadnivše si posici, rozvinuli víteznou taktiku v útoku i obrane. Zdálo se to vše tak prosté, ale bylo to
provádeno se školní presností. Bylo možné celiti tomu
bystrými rozhodnutími a jejich provedením. Naši hráci
však jako v sugescil se podrobovali taktice soupere, neschopni uplatniti svoje prednosti.
Byli dokonale indisponováni. To ukazuje pomer sad, který je 1 1:3 pro
Nemce, pomer gamu 100 :68 a SCore jednotlivých sad.
Nejlepší clen mužstva, Mel1'zel, vyhrával na príklad
proti Landmannovi (kterého nedávno v Berlíne porazil Malecek) první ,dve sady hladce. ale pak jen krajním napjetím silI a s obdivuhodnou silou vLIle jen tak
tak vyhrál match na 5 setú. Proti Moldenhauerovi vedl
ve dvou set ech .od zacátku a nakonec je vždy prohrál.
Nebo: Macenauer vedli proti Prennovi již 5:0 v poslední sade a nakonec ji 5:7 prohrál. Nemohl~ jsme
b),t spokojeni, s moráln.í si'lou našeho mužstva a byli
jsme zdrceni jeho slabými nervy. Nebot jinak si nemLlžeme ani vysvetlit chud)' repertoi r úderLl našeho
mužstva a .jeho neschopnost dostati se nad protivníka
nejen umením, ale zejména hrou hl,avou.
i\ v záveru nekolik poznámek. Domníváme se, že
nebylo vhodné, že se tesne pred Davis cupem hrál velký
mezinárodní
turnaj za úcasti našich davis-cupov)Th
representantu. jimž by byl více svedcil trening. Karel
KožeDuh hyl v Praze - nemelo se s ním jednat o té
veci? Davis cup hrálo naše mužstvo - které melo
volbu - s míci Dunlop. Jsme vzd~ni boje dvou svetových znacek Dunlop a Slazenger, ale tvrdíme, že
bylo jediné správné zvoliti tentokráte znacku Slazenger.
Jej'í míce by byly našim hrácLtm 'lépe sedely. A nemelo
se zapomínat, že s Dunlopem hrají Nemó, kdežto se
Slazengrem Anglicané. }-Iandikapovali jsme se tedy
sami jak VLICiNemecku (hra jíct:' s jeho oblíbenX!TIi
míci), tak vuci Anglii. v prípade vítezství. A!l~je pozde
na »bycha«. Mysleme na budoucnost. která nemuže pri-

PNtomnost..
nésti rozluštení n ž v dobrém a pocetném dorostu,
z nehož rostou hvezdy bez primadonstvÍ. Protože kde
je v~'ber, není nebezpecí selhání jednotJivclt.
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Slovenský problénl.
V ážený

pane

redaktore,

prosím, abyste poptál místa nekolika poznámkám
osloven·
ském problému;
jsem presvedcen,
že uhodilo se tu na neco
zrovna tak aktuálního
jako zanedbávaného,
a že zvlášte pro
mladou ,2"eneraci ie dobre, staví-li se jí durazne pred oci jeden
z hlavních úkolu jejího budoucího vývoje.
Zabýval jsem se slovenskou
literaturou
od mládí a sloven·
ským problémem
zvlášte od té doby, kdy jsem se seznámil
osobne s nekterými
mladými Slováky;
proto bych rád zasáhl
do této diskuse.
Cím širší kruhy se tvolí kolem clánku o rIamaliarove
knize
v 18. c. ~Prítomnosti«,
tím opravdoveji
vzrustá zásluha p. V.
Štecha, že dal živ;ý podnet. Jeho clánek vrhá nekolik správných
pohledu a smeruje prímo k clli; avšak jako podnet k takové
výmene
názoru mel b~'t daleko lépe pripraven
a fundován.
P. Štech vytýká Slovákt1m ~rozmáchnutá
gesta« a velká slova,
ale jeho clánek si v míre nikoli nejmenší potrpí na podobné
ctnosti. Proto je tu výkvet pádných odsudkll o slovenské meIltalite, ale bez náležité am:lysy predbežné.
P. Štech naprosto
podcenuje Mrázova slova, že »Ceský clovek na Slovensku nevie
sa smierif s osobitnou kultúrnou fysiognomiou
nového prostredia ... c. Myslím, že to mlIže popírat jen clovek, který na Slovensku nikdy nebyl, anebo nestudoval
nikdy starší slovensky
vývoj. Dnes se cltí všeobecne,
jak nám na Slovensku po prevrate uškodila neznalost té ~osobitné fysionomie«. Neco jiného
je otázka,
zda ta odlišná
tvárnost
slovenského
duehového prostredí
jest znakem vrozeným,
clllkazem pro "samobytnost slovenského
národa~. anebo jevem druhotným,
vypestovaným
silou staleté odluky. Vec je vubec dosti komplikována; to, cemu Ceši casto nerozumejí
na Slovensku, není vždy
neco specificky
slovenského
nebo infikovane hungaristiekého,
nýbrž obcas jsou to hodnoty puvodne naše, které se na Slovensku štastneji
a celistveji uchovaly v dobe pobelohorské
a
v 18. stol. než v Ceehách a na Morave. Jde tu zvlášte o mentalitu a tvorbu slovenských
evangelíku,
kterí v drívejších
dobách udržovali
ideu jednoty. Vystupuje-li
dnes p. Štech s gestem rozhodcího,
je to jen plácání do vody, nepodá-li se zároven urcité porozumení,
plynoucí z analysy historické, sociologické, psychologické
a též z urcité intuice, která presvedcuje bez velkého hluku. Je sice pravda, že Slováci aklimatisovaní v Cechách vyspívajf
k širšímu rozhledu a snadno po
case odhazují tcsné 1\111isy slovenského
horizontu,
cpícího za·
tuchlou romantikou,
ale je tu nebezpecí,
aby se nevytvorily
dvc vrstvy
slovenských
inteligentu.
ponevadž
vývoj tech za
Vlárou je príliš ztížen ruznými
faktory.
Pro Slováky,
dlící
mezi námi, není treba dlouhých výkladtl (což ovšem také neplatí en généra!), ale tem na Slovensku
nemllžete podat dost
srdce! Projev p. prof. Val ouška je velmi predúkazú rozumu
svedcivý.
Ješte poznámku k clánku p. Štecha: jest nevhodná
taková
rychlost úsudku, která tak zhola konstatuje,
že Slovensko
je
»bez generacního
žebríku"
(jiste ve vetšine duchových
cinností, ne však na pr. v poesii); absurdní je Štechúv požadavek
»jednotného ~eneracního kádru« (to by bylo to nejhorší, co lze
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Slovensku
prát); konecne pri vyjmenování
mladých básníku
nemel být pommut E. 1:3. Lukác, zatím nejvýznacnejší
vedle
jednoho, dvou jiných.
Z následujících
ptíspevku
k diskusi je každý cenný svým
zpusobem;
nekteré (Dikant, Bednár) se radí v jednotnou skupinu. Panu Chrobákovi
mužeme býti vdecni za jeho bramarbasiádu, protože nám demonstroval
plnozvucne
tu poválecnou
(ovšem casto u mel e u drž o van o u a ji tre n o u) rozcilenost a nedutklivost
cásti slovenské mladé generace. Nekteré
u jiných.
cenné podnety lze uvítat v dopise p. Jána Štefánika
Dodal bych ješte nekolik postfehu a námetu:
Nelze vetit jen tak samolibe v prirozený
vývoj, v nenáhlou
integraci
obou vetvi. Myšlenkový
vývoj dnešních mladých
Slováku se v necem prichyluje
k ceskému, y necem se však
odda.Juje, více než pred válkou.
Mnoho lze vysvetlit
podobenstvím
o mladším odstrceném
bratru, jenž prijde do spolecnosti,
kde šfastnejší prvorozený
má již urcité místo a jméno, treba skromné. rIorkost, bolestínstvl, vzdor a podráždenost
jsou tu prirozené
primérní zjevy.
Není to žádný objev, konstatuje-li
se u Slováku extrémni
zjitrenost,
která znemožnuje
zpravidla každou vecnou diskusi.
Cosi dýchavicného,
prekotného,
divoce vypjatého,
a pri tom
ustrašene
kricícího
se uplatnuje
v projevech
Slováku. Lze
u nich dnes velmi casto pozorovat
dva extrémní komplexy, a
to komplex ménecennosti
a komplex úžasného sebeprecenení.
Nejsou si tak vzdáleny, druhý je casto kompensací prvého, což
pochopíme
a overíme
si bez nejaké rozsáhlé
freudovštiny.
Komplex ménecennosti
lest prirozen~Tm dusledkem
minulého
vývoje; jím si dnes mllžeme vysvetlit tu castou a únavnc pra·
videlnou a duslednou podezrívavost
Slovákú, že ve všem dovedou spatrovat
úskok, intriku,
podlý zámer,
panovaclIou
choutku. Proto normální
ceský clovek tak trne, když slyší
cosi o nejakém
»pancechismu«,
»cechtínském
imperialismu.
a p. I k tomu lze nalézt obdoby v individuálním
denním živote;
znal jsem na malém mestecku n nás starší ženu, která se stala
neštestím dobré a vskutku sociální rodiny; ta žena byla ~lollzacka a zkusila v mládí mnoho príkorí, a ted v Cechách videla
v každém panine povzbuzujícím
úsmevu krutý výsmech, nad
každým jídlem spouštela strašné nárky, že ji jiste chtejí otrávit
a p. - Komplex sebeprecenení
vede Slováky k okázalému bolestínství (viz slova rIlinkova k Tukoví pri první návšteve ve
vezení: ~My Slováci musíme vždycky trpet --«), vede k oPcvování vlastních vad, k svádení viny na .všechny jiné, a hlavne
odvádí od opravdové,
tvorivé práce. Casto pri jeremiádách
takového R.ázusa cítíte, že by vám na prímou otázku nedovedl
odpovedet, proc vlastne tak horekuje, kdo je vinen a co by se
melo delat.
Rekl jsem již, že vnitrní krise Slováku je prirozená;
neshledávám v ní neeo tak zoufalého a katastrofálního,
ale skutecné
nebezpecí je v slovenské
glorifikaci té krise. Místo diagnosy
a lécby zastaralé
rány deje se tu její svatorecení.
Celý S\'uj
vývoj zarizuj! Slováci v tomto smyslu. Pro udržení problematické reputace popre se akutní ráz krise a vývoj se tluce jak
se dá. Ti nejlepší jsou casto nemožnými kompromisníky,
chtejí
,pojovat
ohen a vodu, nedovedou
se rozhodnout.
Není dnes
vzácnosti nalézt Slováka, jenž má nekolik presvedceni
bud podle potreby, je-li otrlý, nebo podle nálady, je-li impresionistou.
Tcch trtinových impresionistu
je na Slovensku spousta. V Martine mluv! martinsky,
v bratislave
bratislavsky,
v Praze pražsky. Již pred osmi lety jsem jako student slyšel jednoho z význacných
profesoru
slovenských
pozdravovat
sjezd mládeže
v Brne. Pravil, že prináší pozdravení
»od národa slovenského
národu ceskému«. Šel jsem k nemu po programu a snažil jsem
se zapríst diskusi a uplatnit argumenty
pro jednotu. Odpovedel, že mnohé uznává, ale že dnes na Slovensku nelze jinak,
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než mluvil o slovenském národe. To byl tedy duvod! - Velmi
casto lze cítiti, že nepostihujeme
prímo koreny té slovenské
nespokojenosti, že ty projevy jsou jen neprímým a pri vší hlucnosti bázliv~;m projevem jakési skryté nenaplnené
tužby, kterou Slováci nechtejí nebo nedovedou
casto vyslovit.
Mnoh~;
Slov,ík by se jiste cítil spokojenejším,
kdyby ti Ceši meli více
smyslu pro pompu, eiektní vystoupení, magnátské gesto. V tom
obledu nelze jim poskytnout
nadeje na nápravu
naopak
neškodilo by durazne varovat
anebo, což jest lepší, nemilordne karikovat ty mladé quasidžentristické
studiosy,
kterí
tropí své efekty po Praze nebo Bratisiave.
Jsou však i hlubší koreny slovenského
zklamaného
ocekávání, jež je treba hloubeji zkoumat.
Slovenská atmosféra má velmi specifickou
príchuf;
je tu
mnoho protikladu, casto paradoxne
sloucených.
Jednemi ústy
se prijímá Safarík i Czambel. Vedle dojemne naivních hlasatelu staré vybledlé romantiky idealistické
pusobí mezi Slováky
lidé s nakažcnou duší, u nichž životní pocit madarské
supremacie bud podvedome príliš prevládl anebo je vedome propagován s perfidní obratností. Budoucnost bude ponenáhlu odbalovat tyto travice, jak v politice, tak ve vývoji kulturním.
Nám jde ovšem predevším o Slováky uprímné, jichž naivita
dnes prlliš je tolerována. Uslyšíte mezi nimi takové výroky,
le na pr. vývoj dospeje kdysi k jednote, ale dríve Slováci musí
e úplne vyrovnat Cechilm. Dríve tedy všechny ceské knihy
preložit do slovenštiny a pak se sjednotit. Ale vede ta dnešní
slovenská výchova k jednote, aspon nejslabším náznakem?
Pochybuji. - Ze všeho je zrejmo, jak absolutne Slovákum schází
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šiuji, že neucházím
se a nehodlám se ucházeti u žádné pokrokové skupiny, protože by se podobné jednání
rozcházelo
s mým katolickým
svetovým názorem, jehož svobodné hlásání
mi jíž prišlo príliš draho, než abych se ho mohl vzdáti. Nejde mi také o to, abych prozrazoval
ruzné drobné zkušenosti
z lidové strany, jejímž jsem clenem, a do jejichž listÍ! píši dál:
prestal jsem pouze psát tam, kam zasáhla ona známá pomsta,
o níž lid ríká, že trvá sedm let za hrob. Zjevy. jež jsem ve
svých cláncích pripíchl, se mohou vyskytnout
v každé jiné
strane také, která si dá prerLlst pres hlavu své placené úredníky. Obycejne se lidé hájí tím, že jim nejde o osoby, nýbrž
o vec. Bohužel nemohu této vety užiti: nejde o vec - v té se
nic nezmenilo - jde mi o osoby, které vec špatne representují
a jimž kousek po kousku snímám dobre prilepenou
masku.
Jest zajímavo,
že když jsem mel býti umlcen v »Lidových
Listech«, že to bylo interne oduvodilováno
slovy. že »musíme
dát na neho pozor, zda nehledá cestu ze strany«. Ze nalézám
stejnou argumentaci
ve "Volné Myšlence.,
by mne prekvapovalo, kdybych nevedelo
podzemním spojení, jež funguje zatím
ješte bezvadne.
Dekuji Vám za otištení.

Váš
Dr. Alfréd

!'uch •.

n.

hledisko a merítko evropské, jak troufale a detinsky ve stínu
ceské ochrany si predou svou idylu podtatranskou.
Nemohou
stl1e pochopit šílenství toho luxu, když malý stredoevropský
národ se štepí, a plýtvá tak energií, kterou by mel šetrit na
ucelení a tvorivý výboj! - Je málo pravé revolucnosti
v mladém Slovensku.
S ceské strany se pravidelne chybovalo, že Slováci byli stále
presvedcováni, jakoby šlo o stanovisko teritoriálne
a jazykove
lleské. Je treba zduraznovat,
že jde ne o hegemonii jedné
etve, ale o spolecný ideál, nadprovinciální
cíl, syntetickou
IIodnotu, Ceši chybují, ale tím nepadá cíl. V nej se má vždy
verit. To si Slováci odpouštejí. Jsou malé víry. Kdo »prispari
viry. ?
J. B. Capi?k.

V osobní veci.
I.

Milý Peroutko,
aechci ctenáre »Prítomnosti« obtežovati
svými osobními vecmi. ale myslím, že i ctenári "Prítomnosti«
mají právo, aby se
dovedeli o volnomyšlenkárské·
~ušlechtitosti:
Poslední
clslo
.Volné Myšlenky« prináší tuto lokálku:
.Prátelské
upozornení
v pravý
cas.
Jeden kalIcký publicista, známý svou katolickou bojovností, byl od·
anen z .Lidových Listu. a nyní ukládá v jednom liberálním
opise své zkušenosti s klerikály. Ješte je katolíkem, ale už
Jlclná prozrazovati ruzné drobnustky
z klerikální domácnosti.
Zd' se, že je nová konverse na obzoru. Aby nedošlo k zbytecatm a trapným omylum, upozornujeme
onoho pána, nyni ješte
btolického publicistu, že li nás nebude prijat a že vážne pochybujeme, že by mohl nalézti útulku v nejaké pokrokové
skupine. Doporucujeme mu proto, aby zústal tam, kde je,
aezamenoval jistý chléb katolicismu
za nejistý chléb v pookových službách. Nemuže ..1i zustati u klerikálu, af jde prík aklerikálúm, u nichž je dobre zapsán.~
Potud "V. M.~
Nejsem sice jmenován, ale ukazuje se na mne prstem. Ují-
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Bláznli a šno'reri v 'l'edakcích.

C a:to
. b~ivá srovnávána
ze ~ v 'redakcfch
v

r,~dakce s div~dlem po t~ strtllnce"
awadle se objeVUje pratl/idelne c61á
rada lidí, kterí prišli nejak na scestí z dobrodmžné
tozlhy ",po
17etem ~'.1'ŠŠí?n«.Jan Nentda napsal kdYSI' feuilleton »2 tocolky
redak<torvv,Y«· Jak idylická byla tehdejší redakcnf pošta. Redaku
obtežovaff sberatelé povestí ná'l"odních anebo nanejvýše
cituplné
Msnírky. Dnes choa'i do redakcí dopisy jiného druhn. Informacní,
výhružné,
a hlavne ovšem stížnosti
a mystifikace.
(Nedávno
nQJj red'akci nekdo
oznamoval,
ovšem anonymne,
že mu po
massáži obilivl scíplý pes.) Ukázky
takovéto redakcní
pošty
z

!lverej'nily ;u'dávllo "Lidové
Novin-jl«. V každé1Jl 'reda,kcním
archivu jr spousta dopis!l, které psali vyslo·vení psychopathové.
Jest jist:Í! dY!{h ší/mctl, kterí .trotrebují uer(';nost,
Jako jiní
duševne choN potrebl~jí samotu. Z techto kru/1l1 dostálvá ta.ké
1edakto1' nej7Jice nIÍ7J'Jtev. PfNle,',l'ím k lál1l náležejí 1'ozlicní
psychopati,
kterí nosí své "prISpt'7J/?Y«. .\'elf7Jer<,jníte-li jich,
udáva.ji ,lás u úrad!t, které pokláda,ji za IwrHízl'né. Dovedou.
prostrednictvím
advokrJ.tlf vy1·náhati ztmcené
r'u.kopísy. Jso~~
bohužel advokáti<, kterí se k tomu projJ1tjcí, treba dobre vede/i,
že jde o ubožák), nedávno profn1štené z 'lÍsta.vu. Mega.lomanie a
paranoia nalézá veÍ1ni casto v -redakci svoje 1ÍtocHte. Jeden
z tak07Jýchto »prátel listt{« vždycky jde pod nejakou zwminkO".t
do nekterého
ministerstva,
aby odtamtll-d mohl redakoi telefonovat, Chce nám imponovat tím, že telefonuje 2 míst tak vysokých, Prinese obycejne nejakotl fa.ntastickon zprávu a loucí se
slovy: "jdu k ta.tíckovi«, To je totiž jeho ch3'trá lest, Nerek1le
ke kterému tatíckovi a já si jako mám mysl~t, že má neobycejne vrnešené styky.,.
Do re'dakce vbehne dáma a z kufr~ku
vyjme stoh ru.kojJisu a hodí je na stzll se slovy: ,,1'0 je všechno
ode mne",
Probudila jsem se ráno jako básnírka!« -' Také
vynáJlezci a otjevitelé
navšteVl-bj{ 'redakce velllli pilne. jeden
z nich na pr·íklad vynašel, že svet se skládá ze samých drobných
jehlicek a kdo by poznal jejich složení, ln/lže libovolne menit
hmohl a poznat podstatu Boha, který se l'OVllež skládá z takových
jehlicek, ale ty boží jehlicky
cervene zárí. M,á.me objev propagovat tiskem. Aejaká pan·í objevila proti sebe travicský kom·
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plot. Zrej'/11.,á paralloia.. Poslal jsem .ii "T!ecernímll List·u«. -Po bláznech prijou. lidé mírneji
e:rcelltril'tí. .\'abízejí své geniální sl'Užby a. neu.mejí obycejne vllbec nic. Ptám se vlasatého
mladíl~a, co by ~J/astne chtel psát. "Obstará,vat psychologickou
vý.r:dobt~ denních udáJlostí!« _ Prechod od t,'chto nepochopených
tvorí šnoreri. UŽ'ívám schválne židovského
žargonového
slova
morer a ne tebrúk, protože šnOrer se od žebráka ~ší sVýl1u
sebevedomím.
On prokazuje
dotrodiní
~Jám, jl'Žto vá'»1 dává
príležitost
proká2XIt dobrý skutek. Alrmdna
mil právem patrí.
(»Za moje penízi' jede si pan šéf do Km'lových Vanl!« odpovedel
PTý jedm
takový j"1lorel' pokladníkovi,
který nm sdeloval, že
pan šéf odjel do lá2mi a zapomnel mu nechat v pOkladne obvyklou podporu). 1 1"tdak:ce mr~ svoje typické Š1l0rel'Y, kter·í se
vracejí s pmvidl'/ností
naprosto presncll tak dI01~ho, dokud je
nich má! nej~ký dojemný
polvcie nevypoví z Prahy. Každý
Príbeh. S pO'cátlht se stavíte na l'iberátni stanovisko, že si reknett;: )lJe to konecne jedno, lže-li chlap ci mlwví-li ]>rdlvdw.
Hl~í
vec .je, že potrebuje«.
Ale za. nejakOl~ dobu vidíte, že
s touto prostou mou.drostí nevystacíte,
protože byste 1nllsil 1/tir
ban/iíJ.I. Ve vetšine prípadtl se pravdy nedovíte. Vejde mhtdí/i
ošumelého ze-vnejšku. a fJr'ináši básen, ~Vemám na ni mnoh'J
chuti. Uliáže se, že Ilejde tak o tu báseii, jako s/Jiše o honorár.
Historie
»spolupracovníkova«
je takoVá: Byl p-rý v Angoýl'
žurnalistou.
Musil' si však v cechách odslou.žit voj1l1( a nemá
na ra,ko'uské vistl11l. K1-bf.r se všemi svÝ't1!i vfcmi, i s papíry,
nechal v zastaváme.
Jeho pas leŽ·i na mkOl.lském vyslanectví.
Mám náhodou v rl'dakei kolegtl, který zná tllrecké pomhy.
nelže. Telefonuji
Rozhovor u.káže, tI' 'u tomto tode návštevník
tedy na vyslanectví, aby llln dali visum zdanna. že je to snad
:5urnalista. Odpovrdí mi, že mlÍ 7' pasu. tta.psáno, že je vrchnim
cíšníkem. Zeptam Si' ho na. tO, a odpoví mi, že v dobe revoluce
bylo pro nrho nebe2Opeeno, aby se hlásil jako žurnalista. KOllecne
je to snad pmvda. Dostane podporu, ale já riskuji, že lili zítl'a
prijde do redakce 35 vrchnich CíšJfíbf bez zamesttltíní p;o podporu. O "novinár'ích«, ktef·í u,ál!odolf cestují Prahou a byli okradeni nebo 20tmtUi tobolku, ani nel7llHJvíl1l.. Vektdí
::; dr.~osti ci
omylem Prijdou. s touték itistorij dvakrát
tr~k-rát. Pak 1son
t;ndiviidua remeslne žebrající, slušne odená s pevnou ta;l'Oli a
Ji!
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velmi smelým
vystupováním.
Jeden z nich obtežttje vel'ejlle
cinné osoby zcela po živnostt11Skll. KaždéJw Si odhadne predeJH
na Ul'citou sumu podle jeho sociálníhu postavení. Odhadlle-!i
si 7Jás dej11l(' tOll/U na [50.- Kc, obléhá a obti'.':uje vás tak dlollho. dokud si su mu. kterou vrís zdanil. celo" IIp7·ybere. POll-žíVlí
"adeji dostal SI!
.\ oblibo!t tr/pfonu, zvlá,fte tam, kde Ut'l1Irí
k ublt5/1.ané osobe. Chla,pík je výborne il1formo'ván o IlIra.vecit,
::l'ycich a náladách 'velkých PWnlf. O ,'plném jednom politikovi
'/10 príklad
l1'UivY2Okowmáno, že osobne nejde k telefonu, lec je-li
,!Olán cizím jazykem.
Vybere-Iii sum'/{, IlO. kino/! vá's odhadl,
dá vám pV>koj dosli dlo/~ho. Poplat·n.j jSOtl 11/11 všichni' verejne
cinní lidé a vyniká neobycejnou. drzosti. Vfechn3' úspešné lidi,
jež zdanil, hluboce nenávidí a cel.kem se tim ani netají. jinou
kapitol1' o .návštevách v l'edakcích b3' 111 ohli. i'l)orit špiclové.
Nikdo ty l!ePekl, kolik se provádí v našem politickém živote
špion:p!še. Než o tom. bude nutno nekd), pojednat samostatnJ.
Nakonec chci ríci, že se do redakce utilllíJ O'pod/>01'1la prímil/Vit
celá rada opravdových chndÓJkt1, klePá prijdou do redakce prosit
p-roto, že II!: zkusilv v:fecko jiné. Na takových
pNpadech s~
naucíte, jak tnko
jest subsu.lItovati bid'u pod škatulky bežllé
~'ociální pé-ce i charit)· a jak težko je casto opravdu pomoci,
rlebot skoro každý prípad je individuální.
A.le podarí se tl:J.
l1ekdy, když hodne premýšlite. Bez fantasie a bez l'OZU11l1{
není
však možno delat ani skutky milosrdenství.

NOVÉ

KNIHY

Básnická
pozustalost
Valdemara
VylQfala, zrevidovaná
Dr.
Jos. Knapem, vyjde knižne pod názvem »Pták Noh« jako po10bibliofilie s podobiznou
a autografem
zesnulého autora v turnovské edici Sever a Východ (naklad. Miiller a spol.) pocátkem
cervence 1. r.
J. Estlin.Carpenter:
Srovnávací
náboženství.
Vyšlo jako 20.
svazek sbírky populárne vedeckých
spisu »Lidová universita<.
Stran 180. Cena brož. Kc 15'-. Tato kniha uvádí do složitých
otázek o vzniku a spolecenském
významu náboženství
a o vzájemném pomeru mezi jednotlivými
vyznáními.
Nakladatelství
Melantrich, Praha XVI., liusova 20.
André Maurols: Život Benjamína Dlsraellho.
Prel. Ma-Fa a
Jarmila Fastrová.
Práve vyšla cesky kniha, jež setkala se na
knižním trhu v originálu i prekladu s úspechem, jako málokterá jiná v poslední dobe, Svedcí o tom nejlépe dosavadní
217. vyd. originálu. Podivuhodne
žive, takrka románove zpracovaná biografie proslulého anglického
státníka
s mistrovsky
vylícením prostredí
v nemž vyrustal
z nepatrného
studentíka
pronikavých
schopností
duševních
až k postavení
premiéra
anglické vlády, oblíbence královny Viktorie, Kniha, od niž nelze se odlouciti, dokud neprectena.
Cena knihy v orig. celoplátené vazbe Kc 55'- u všech knihkupcu. Nakladatel F. Topic,
knihkupec v Praze-I., Národní tr. 1 I.
André Maurols: Dve láSky filipa Marcenata.
Prel. B, Weinfurtrová.
Práve
vydán byl v ces. preklade
román, lícící ve
dvou fázích život muže, jenž po romantickém
a dosti dobrodružném živote setkává se s ženou, v níž vidí ztelesnení svých
snu svého mládi. Ožení se s ní a vášnive ji miluje. Ona však
vecne neklidná, uniká mu, zamiluje se do jiného a nedošedši
štestí vraždí se. V druhém díle románu stává se Filipovou ženou bytost, již je on tím, cím byla první žena jemu. Styl románu Mauroisova
je prostý,
klidný, pruzracný,
nesouci se
ovšem úsilím k vnitrnímu bohatství díla, ne pouze k zábavnosti
líceni. R.omán, jenž podrží vždy velikou svoji umeleckou cenu.
vazbe Kc 50'Cena knihy Kc 35'-, v orig. celoplátené
u všech knihkupciL Nakladatel f. Topic, knihkupec v Praze-I.,
Národní trída II.

