
R o C N í K VII.

PfítomnosL
V PRAZE 30. DUBNA 1930. C í S L O 17.

Mladý Slovan hledá svuj svet!
o t. zv. »h I o u b c e« a o v n i k n u t í do d uch a

vecí s lov a n s k Ý c h«.

Chce-li kdo ,psáti o jakýchkoli vecech slovanských,
musí prý np-jdríve »vniknouti do ducha techto vecí«.
Ovšem vniknouti do »ducha vecí slovanských«, je pry
velmi težký problém a málokomu prý se to podarí plne.
Všechny veci slovanské jsou prý plny samých hlubo
kých a ješte hlubších otázek, problému a záhad. Zdá se
však, že tento názor by zasluhoval trochu kritiky.

Lze být osobne clovekem silne náboženským a prec
jen pri tom casto nedat zhola nic na to, že je prý tuh!e
a tamhle »hluboký duch« u toho onoho cloveka nebo té
a oné události a veci. Jak také vniknouti do »smyslu«
nebo »ducha« nejakých událostí ci vecí, beží-íi o veci
rejme bezduché a nesmyslné? K cemu hledati v ~aždé

álosti hned nejaký »hlubší smysl«, když prece nejen
ldé, ale i události mohou b,ýt bez ducha i bez smyslu?!

Nemohl jsem se presvedciti, o tom, že by všecky ty
zv. slovanské problémy a otázky mely nejaký hlubší
ysl nebo hlubšího ducha, spíše se mi zdá, že veci a

tázky zvané slovanské nejcasteji ani ducha ani smyslu
emely. Zmatek, chaos, široká slova a prázdné fráze a

lvé recnické obraty, urcené práve k tomu, aby za
ly tu skutecnost, že si ty líbivé fráze jednotliví Slo-

ané každý predstavuje po svém a každý jinak, ale
cko to prý dostávalo jakýsi »hlubší smysl«, opako
o-li se v tom casto slovo »slovanský, Slované« atd.

Co všelijakých »slovanských« sjezdu již bylo, které
ely »hluboký smysl« a po nichž nezustalo nic než
pomínka na nadšené fráze, skvelé reci, ale skutek'?

ak se ríká po cesku: »skutek utek«! Nakonec se totiž
dy nevedelo a dodnes nekdy neví, co takový sjezd
konal. Co bylo v dusledku toho a toho sjezdu a tech a
h recí skutecne vykonáno? Chtejte »vniknout do
ha slovanských vecí«, chtejte zachytit ducha neja
o takového všeslovanského sjezdu a budete na ve
ch rozpacích. Pravda, byly reci a bylo nadšení a

I potlesk, ale to bylo také vše.

leduiete li slovanský tisk radu let, víte predem, že
založení »Spolku Slovanských žen« stejne jako k za
ení »Spolku všeslovanských vcelaru« nebo »všeslo

anských kráIíkáru« prinese tisk stejne nadšený clánek,
hož vrcholem bude nekolik nadšených vet o tom, »ž e
onecne položeny byly základy k usku-
e c ne n í s lov a n s k é S'P o I u p r á c e, že konecne
stává se Slovanum vytoUJženého spojení, atd.« Psalo
tak pred válkou, píše se po válce, fráze je stejná již
padesát let. Padesát let »kladou se základy« a dosud,
se, není nic vykonáno, nic položeno. Tedy celý ten

tecný smysl mnoha slovanských vecí zdá se býti vy
en frází: konecne neco prijde! - Cili jinak: dosud se
nestalo, ale to, co se zatím stalo, má hlubší smysl,

bof z toho malého niceho vyroste neco velikého, Slo-
skéhol I

A tak chceme-li vniknouti »do ducha vecí slovan-

ských« musíme se nauciti, zdá se, vnikati i do »ducha
velikých nic«.

Ruské veci jsou zvlášt hluboké?

O ruských problémech a otázkách prý platí zejména,
že jsou hluboké. At si vezmete jakoukoli ruskou otázku,
vždy mužete být pripraveni na výtku, že nechápete tu
vlastní hloubku veci! Utece na príklad starický a pri

tom nemocný qedecek Tolstoj z domova, vec zkušencj
šímu lékari jaksi docela obycejná, nu, starec, nemocen,
atd., lékar chápe a chtel by, mladý Slovan, diskretne
pres tuto stareckost prejít. Kde ,pak ale, to prý není jen
tak, v tom prý je »zvláštní hluboký smysl!«

Nebo jiná vec: nám mladým, kterí jsme poznali zá
kopy a podobné veci, nám nechce se stýkat se s lidmi
Dostojevského, nechceme v tom nekdy ani videt na to
lik cisté umení jako spíše geniální pathologii. Zdá Sl;

nám, že genius Dostojevského spocívá v tom, že dovedl
by psychologicky docela správne napsati s patra celé
prelícení na príklad s vražednicí-hysterkou Hanikovou.
Jiste Že genius, pravda, ale, - je to genius pro nás
mladé, kterí chceme být zdraví, kterí chceme být ve
selí, kterí chceme udelat neco víc než rozpitvání sveta?
Nekde na poslední stránce Dostojevského zasvítí vždy
matne trochu slunecního jasu, nekdy je to možná jen
odraz slunce: stojí to -za to, hledat hloubku temných
vecí? Nebude lépe, ocIkáží'-li mladí Slované definitivne
Dostojevského tem, kdo se chtejí specialisovat na pitvu,
rozbory, analysy, zkrátka na - pathologii?!

Dostojevskij je ale jen jeden z nejvýznacnejších slo
vansko-ruských typu, té zvláštní slovanské prý hloubky,
které ne c h c e m e rozumet. Jinak je techto tyPU slo
vanské hloubky celá rada ve všech snad oborech.

Ev r o Ip a R u s k u v u b e c ne m u žer o z u me t?

Dostojevský tento názor hájí, Tolstoj tak píše a jsou
toho názoru i mnozí dnešní mladí komunisté. Není to
zajímavá shoda v názorech? Podle Tolstého prý již
obycejný ruský mužík .pres všecku svoji negramotnost,
ba snad prý práve pro tu svoji negramotnost je tak
hluboká povaha, že Evropan nemuže do této hluboké
mužické iPovahy, do této hluboké mužické duše vnik
nout! Všude tolik hloubky, že dokonce v ruské literature
prý i veselohry mívají casto zvláštní, hluboký jakýs
smysl, nebot nejsou proste veselé, jsou soucasne i smut
né . " Ale není to jen pri ruských Iproblémech, u všech
slovanských otázek a problému vubec narážíme na to
lik »duchovosti« a »hlubších smyslu«, že musíme se sna
žit, jako mladí Slované zaujmouti k tomu aspon nejaké
urcité stanovisko.

Prí k I a d o t. zv. »h I o u b c e vec í s lov a n
ských«.

Chtel bych to ukázati a osvetliti prakticky na príkla
de, který dává jedna historka ze života anglického bás
níka Browninga. Tohoto básníka ptala se jednou jistá
dáma na »vlastní, hlubší smysl« jedné, Iprekrásné prý,
jeho básne. Zdálo se jí, že nerozumí plne této básni a
tak si prála zvedeti ten pravý smysl od básníka samého.
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Svetlo od východu?

Zvláštní to byla doba tesne pred válkou, kdy lidé byli
takrka fascinováni »hloubkou« vecí, kdy všemu se pri-

Ptítomnost.,

Ukázala básen BroW'ningovi, ten ji precetl, zamyslil se pisoval a ve všem se hledal skrytý nejaký hlubší smysl.
nad ní a nakonec povídal: »Když tato básen byla na- Zejména pak hledal se hluboký smysl ve všem tom, co
psána, rozumeli jí jen dva, Všemohoucí a já. Dnes jí pricházelo z východu. »Ex oriente lux«, to bJ:'lo heslo
rozumí jen jeden,« - odmlcel se a dodal: »Všemohoucí!« doby, a ponevadž jednou opravdu již prišel z _východu
Tolik historka, zarucene prý Ipravdivá. A at tak ci onak, Spasitel, zacala Evropa hledat ted aspon - trinácté a
zcela jiste zmíncná básen je dodnes v Browningových další apoštoly. Dnes je svetu již jasno, že od východu
sebraných spisech a zajisté že najdou se i dnes ctenári, neprišli žádní noví apoštolé ani noví spasitelé. Vyšlo-Ii
kterí jsou nadšeni krásnými a zejména »hlubokými« tam vubec jakési svetlo, vyšla-Ii jakási hvezda, mnoho
slovy básne, které rozumí dnes již jen - Všemohoucí. svetla od ní nebude. Vyš'a tam jakási hvezda, ale ne-

A tak nejak jako s tou Browningovou básní, tak je to svítí zrovna mnoho, protože zustala jen <- rudá!

s valnou vetšinou všech t. zv. hlubokých slovanských Zustala však z tech dob mezi lidem i mezi ucenci ja
problému, programu, tužeb. Historikové se dnes hádají kási tradice o »tajemných hlubinách východního my-
o to, jaký byl vlastne smysl toho ci onoho slavného šlenÍ«. Pro obycejný lid jsou již tajemní fakiri a jejich
»slovanského sjezdu« pred dvaceti, triceti lety, jsou pa- triky dostatecnou pastvou, pro »lid lepší« a pro ucené
metníci toho, jak ten a ten druhý Slovan se nadšene se je tu pak ruzná mystika thákurovská i jiná, která podá
slzami v ocích objali, ale jaký byl skutecný smysl (o vý- vána je v bibliofilské úprave, aby myšlenky s dostatek
sledku, o skutcích ani nemluvme), toho slavného sjezdu, vynikaly, jsou ruzné moudrosti bramánské a podobne.
toho se nedopátrají ani historikové, to ví dnes - jen Dosti rozšíreno je tedy mínení, že »východ je hlubší než
Všemohoucí! západ«.

Mnoho slov, mnoho vzletných recí, mnoho debat, mno- J Vk d v "kd t t t' k . b' Ih· - 1.. - v ' h" 1 • e s o a, ze se u nas 111 o ou o o az ou neza yva
-- D-I-papn:os-a-rnnOHO-l-caJe,-mnQ o-'-Plemno1.o-progr.amu---l---·t·~---- d 11 b b I b I e

a nadšení bezmezného a nakonec tomu všemu rozu:ni {:I ICI{y~ z:~m:n~ pre va Wt: y to •y a yva a o v c
jen Všemohoucí. Mnohý slavný »slovanský« politik pri- ~a~amne uz~ecna, pro generacI studentu te?~y dorus!a
padá nám spíše jako mystický básník, nebot jen slovan- JI~I~h a ne~e~ouclc3 kudy ka~. Le~m9 zml1111,se o teto

í, 'l't'l "'kl d d dl b ( d d) na ps t a veCI, vychazeJe ovsem z ponekud JIl1eho hlediska, prof.
Sn.Y po I I{ na PIl a ove Y a ove e aR.' dl ' I' 1 kt' 1 I - K' V']
uverejnit rekneme zákonodárnou ústavu pro neexistu- Oa v vk~poznadrr: {1~C?«, ekrte ~aPbsal {e S~I~Uv reJ1c91~40'" I k' t't P l-t'k ? M t-l ? SI I'» ces em vz e a111« a ere y y uveremeny ~
]lCI s ovans Y s a ... o 1 I a. ys 1{a. ovans {a (N v D b v 10) lId v d Vkt' h I' vk11 bk? »ase o a« c. . {yz sna v ne eryc ma IC 0-

I~~O:á'zkou, zda je vubec pravdivé tvrzení, že Evropa stech bych byl, ponck,ud 'odlišného mí.n~ní, p~,~c, ~en
nenJuže rozumet Slovanstvu. Je zejména potrebí všim- v, celku Vys~oVII tuR.adl ~o, co bylo ml Ja~no JIZ pred
nouti si hned s pocátku té okolnosti, že vysloveno tu val,kou, co vs~k n:dovedl !sem tehda ve svych ~!udent-
vlastne nepokryté pohrdání nad Evropou. »Inu, mezi skych letech Jasne vyslOVIt, formulovat. R.adl plse:
námi Slovany, rekncme si to ci nerekneme, ale my si »Jest jen romantická tradice nicím neoverená, že by
rozumíme, vždYt ta Evropa je 'príliš mel k á, príliš po- Francouzi a Anglicané byli jen povrchne vzdeláni,
vrchní, nemuže naší slovanské hloubce porozumet, n e- kdežto Nemci »hlubocí«. Nenapadá mi Nemcu snižovati;
v y s t i hne nás p 1n e!« Tak si to rádi ríkali mezi jest pekné, že Krejcí nebojí se mluviti o jejich dobrých
sebou »starí Slované« a po nich to zdedili dnes - mladí vlastnostech, ale povestná hloubka ševce Bbhma (jenž,
bolševici! Ti také verí, že Evropa západne-buržoasní jim jak známo, psal mystická pojednání, která Schelling do
)}nemuže rozumet«... 1 nebe vychválil), jest nejméne vhodnou príležitostí, kde

I kdyby chtela, Evropa, »nemuže« prý ... Ale trebaže je se možno Nemcu zastati. Cím jde med á 1e na
myšlenka »Evropa nemuže nám rozumet«, došla schvá- v Ý c hod, tím víc e sl y š í m e o té t ohlo u b c e:
lení Dostojev:ského a Tolstého, pres to myslím, mela by vNe m e c k u s e z a cín á, v R. u s k u v ní to n o u
tato myšlenka mladými Slovany být zavržena. Nepraví muž í c i, p o dl e D o s t o jev s k é h o (dodali by
se tu vlastne ústy Tolstého i Dostojevského chvála ne- chom: Tolstého), k t e r í ma jí vše c k o I i d s k é
gramotnosti?! rile, praví se tu: vy Evropejcíci, kterí ved e n í j a k s i o d pri r o z e n o s t i a bez uc e
jste tak pyšni na své vynálezy, vedu, techniku, kulturu ní v s obe, a což teprve v Indii a Japonsku! Tam
i umení, kterí se ženece stále nekam v šíleném chvatu a jest taková hloubka myšlení, 'Že jen tichým a vecným
shonu, hle, proti nám Slovanum, oproti našim mužíkum mlcením se jí priblížíš.
jste melcí, nedovedete se priblížit ani štestí našeho mu- Není to však divné, že tato hloubka cítení je tím vetší,
žíka! Nedovedete porozumet ani hloubce myšlenek ne- cím je vzdelání mclcejší a že cím se clovek více blíží
gramotného! Sedí l11užík, nepospíchá, poškrabe se za tý- ideálu hloupého Honzy, tím má vetší talent k hloubce?
lem a hle, nekolika slovy vetší moudrost vy jeví, než Bylo by na case postaviti se trochu kriticky k této po
evropští filosofové v celé knize! Ucte se, Evropané, od vere, zvlášte po zkušenostech válecných. Že by vzde
mužíka! - Tak se to ríkalo, taková byla situace. lanec nebyl schopen opravdového hlubokého cit u, že

I vyvalovali oci Evropané na mužíka a divili se negra- by Americané a Anglicané tohoto citu nemeli, že by ne-
motnému mužíkovi, místo aby se divili gramotnému hra- meli pravého vzdelání ducha, kterého bychom meli hle-
beti Tolstému, negramotné veci ríkajícímu! dat jen u Nemcu (nebo, dodávám: že bychom meli hle-

Taková byla doba pred válkou a podobná doba do- dat hl u b o k ý cit jen u Slovanu, nebo jen v ruské
stavuje se i .dnes, kdy mnozí myslí, »že i dnes by se literature), to je tak nesmyslné, že stací to jen jasne
Evropa mela ucit 'od Ruska« . " Od dnešní rudé negra- vysloviti, abychom prestali o tom debatovati. Vzpomen-
motnosti?? me na prípad tonoucí lodi »Titanicu: ukažte na to, kde

se východ muže pochlubiti, že v takovém prípade vše
cky ženy a deti byly zachráneny, ackoli sta osob za
hynulo, a pak teprve mluvte o hloubce citu na Východe
a o pouhém formálním vzdelání na Západe.«
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je naším nejseriosnejším politikem, ale zdá se nám, že prece jen
trochu záleží i na vnitrní pravdivosti a vnejší pravdepodobnosti
toho, co noviny otiskují, dokud každý jejich výtisk nebude pred
cítán každému, kdo se o noviny zajímá, panem Hanussenem nebo
jiným hypnotisérem. Ve své nedelni zpráve o schuzi, jež se
nekonala a na níž se jednalo o všem možném, jen ne o tom, co
muže národní demokraty zajímat, prohlašují Národní listy se
zmateným zápalem, jenž je pravidelným pruvodcem bezrad
nosti, že se národní demokracie nikdy neodkloní od dosavadní
radikální nacionální politiky. Kvitujeme toto prohlášení s po

vdekem. Beda, kdo by hájil náš národ, kdyby Národní listy
toho zanechaly? Kdo by podkopával posici ceských umelcu za
hranicemi, kdyby své služební' povinnosti vykonávali nejen
tam, nýbrž i v Praze? Kdo by se staralo to, aby cizáci, kterí
se mezi námi zahnízdili a jež jsme dosud ze slabošství nevy
vraždili, meli stále prícinu psát o našem šovinismu? Jaká by

to byla hnha, kdyby naše zájmy v tomto smcru hájili jen
prostí Cechové, kterí si clenstvím v národní demokracii dosud
nevysloužili diplom nadvlastencu? Chvála Bohu, nemusíme se
strachovati. Snad alespon tato zpráva Národních listu je prav
divá a nebude príštím císlem dementována. Ale i kdyby se to
stalo, utešili bychom se zkušeností, že i toto dementi se stalo
stejne z taktických duvodu jako vetšina dementi, jež Národní
listy dosud otiskly. Víme prece, cemu v nich máme verit, nebot

jsme se dík jejich duslednému a dumyslnému d~mentování již
i naucili verit opaku toho, co otiskly, takže není možno, aby
mezi námi vzniklo nedorozumení. Horší ovšem bude, až Národ
ní listy zacnou o národní demokracii obcas psát pravdive -

ale ani toho se príliš nebojíme, ponevadž to jiste nebude tak
brzy. mz.

Delnícf a politická pravice.

V dobe, kdy politická pravice videla. raison d'ctre v boji
proti socialistum, stupnovala národní demokracie své úsilí pri
tarit si nejaké delníky. N á r. S d r u žen í d cIn i c k é bylo po
nejakou dobu zamilovanou myšlenkou vášnivých národních de

mokratu,; mluvili neustále o své vše národnosti, a domnívali se,
že to vyhrají, když budou moci ríci: hle, naši delníci. Pp. lila
vácek a Sís podporovali úsilovne Nár. Sdružení dclnické, bez

ohledu na to, co tento podnik stál penez, zlosti a ruzných obra
tu, s kterými národní demokracie jiste by nechtela jít na
svetlo boží. - Ale doba fašistické hry národní demokracie liŽ

pomalu koncí. Ozve se tu a tam ješte v "Národe«, v "Samostat
nosti«, v "Demokratu«, "Náchodských listech« atd. N á rod.
S d r už e n í del nic k é už není v té lásce, jak bývalo. Roz

umnejší ná~odní demokraté vidí, že tato akce je nezdravá jako
vše, nac prišli pp. Hla vácek a Sís. Tato akce stojí peníze a
jsou s ní velké mrzutosti. tlodne draho prišlo národní demo
kracii gesto: máme i delníky.

Ale národní demokracie vychovala, u nás také fašisty. I ti
chteli vytvorit odborové organisace delnické a tak vznikla
N á rod n í Ob e c fa š i s ti c k á, která skomírá k smrti, jako
náš fašismus.

Také p. Stríbrný pokusil se o vytvorení odborových orga
nisací. Neco pretáhl od národních demokratu, neco od fašistu;
a protože národní demokraté nemají tech delníku príliš mnoho,
byly z toho mnohé mrzutosti, mezi pp. lilaváckem a Sísem,
Stríbrným a Oajdou. Ale také Stríbrného C s 1. n á rod n í
u ni e vše o d bor o v á živorí. .

Ani P. lilaváckovi & Sísovi, ani p. Stríbrnému ani p. Oaj
dovi nepodarilo se chytnout nejaké delníky v takovém množ

ství, aby to stálo za rec. Tato pravice to prohrála v námluvách
u delnictva. V. G.
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Prítomnost,

KMÁNzo

Tri I o d e, T i t a nic, M a f a I d a, K r a s i n.

Tolik RádI v r. 1924, a i když víme, že proti nekterým
mužum-slabochum byly namíreny na Titanicu revol

ery,prece zustane nezvratitelnOll skutecností, že
• e c k y žen y a d e t i byly zachráneny, zatím co
uiové, abychom tak rekli, vetšinou »ploší, nehlubocí
glosaští byznismeni obchodníci« umírali klidne a

rdinne za zvuku mystické, ac slovy prosté a jasné
ne »BJíž Tobe Bože muj!«

Rádi sám mírí tu spíše proti precenované hloubce ne
ecké, ale myslím, že !bylo by ješte lépe, obrátiti se
roti t. zv. hloubce slovanské! Meli jsme od té doby
ríklad na dvou jiných lodích. Jedna byla románská,
enovala se »Principessa Mafalda«, a ne byl y na ní
chráneny ženy a deti! A prípad tretí lodi je rovnež na
sost výmluvný a CO' do metod, vysoce karakteristi
. Je to prípad, kde dobrého cinu, byt tento cin oni
átým dílem nedosáhl velikosti cinu »Ti tanicu «, UŽíV{l
zakryte k - politické reklame ... Je to prípad »s]o
ské loc!i«, 'zvané ledoborec »Krasin« ... Nenašla se

kev ani jiná organisace, která by využila propagacne
padu lodi »Titanicu«, nebot jak se ríká, oni ti Anglo
ové jsou ploší '- obchodníci. To jen Slované, ti ne

aktictí hlubocí mystikové, asi z mystických nejakých
ubších duvodu udelali z nesporne dobrého skutku

asina« - film. . . .

ebof prý Západ to je jen povrchní, sobecký plochý
um, kdežto Východ I(Ruskem pocínaje), to je samý
oký sebeobetující nevypocítavý - Cit ...

Jaroslav AdloJ.

Pravdy a nepravdy.

minulém týdnu konalo reditelství Pražské akciové tisklr-

ti kového podniku strany národnedemokratické, ve ctvrtek
zi. V noci se ctvrtka na pátek byl reditel tohoto podniku
f. Sís ranen mrtvicí. Nekteré listy oznámily obe tato fakta
pro\'odily je zprávou, že ve schuzi se zase jednou stretly
smery ve strane národnedemokratické, smer umírnený a
radikální, jehož vudcem je pan Sís. Druhého dne reago-

národnedemokratický tisk na tyto zprávy, potv;:ctil, že pan
fs onemocnel, ale zároven prohlašoval, že se ve ctvrtek

schuze nekonala. Kdo této zpráve uveril, byl nemálo
apen v nedeli, kdy ranni vydání Národních listu se vrá

ke .zpráv1m o sensacním zasedání reditelství Pražské

vé tiskárny« a z cista jasna prohlásilo, že »v tomto sezení
ni slovem nemluvilo o politice nebo dokonce o zmene sme

rodních listu«. Národnedemokratický tisk tedy napsal ne
u, jež pusobí tím závažnejším dojmem, že mela sloužit
u, aby se z cizí pravdy udelala lež. Jakou cenu mohou

napríšte dementi Národních listu, je-li možno, aby takové
ntl bylo vzápetí dementováno jimi samými? A jakou
muže na pr. míti zrovna aktuální dementi Národních listu,
národní demokracii není boju mezi krídlem radikálním a
ným? Je sice nezadatelným právem každého listu pro-

na papíre všechno, o cem si vyprávejí vrabci na streše
s druhé strany ani prostredku, jak zamezit, aby list,

by se toho zachtelo, napsal, že pan dr. Borský je nej
diplomatickým talentem v republice nebo že p. Iilavácek
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LITERATURA A UMENí

losef Kodíc'el?:

rrajrov a Meyerhold.
po šesti hrách obou režiséru, kterí Vystupovali nedávnoy Praze a Berlíne, dá se soudit asi takto.

Taj r o v, který akcentuje výhradnou vládu esteti
ckých hledisek v divadle, jest svou podstatou umelec
kompromisnejší. V tragedii, kterou vytvoril z Ostrov
ského »Bourky«, pridává k psychologickému a nálado
vému umení svého ucitele Stanislavského jen nekolik ani
ne základních prvku výtvarne prostorových, hudebních,
socharských, zmonumentalisování hereckého pohybu,'
zhutnelé povýšení hercovy mluvy, která v hlavních mí
stech deklamací, a vniterný kothurn, jimž z realistické,
genrové hry vytvárí básen vysokého stylu. Konstrukce
prostorové scény jest v »Bource« nezásadní: usilujef
zcela jasne o ilusivní prvky, znázornuje technickÝmi ná
znaky most, sín, nábreží. Svetla i zvuku užívá docela ve
smyslu ilustrativním a náladovém. Pohybový princip
(nástupu i hercova gesta) jest umírnen na pouhý »priro
zený« psychologický doprovod hercova vnitrního výra
zu, rytmus nástupu i rozestaveb hereckých jest skoro
tradicní. Po formální stránce jest vedle vlivu Stanislav
ského patrna výtvarná škola íldobí symbolistního a celek
neruší zvyklých divadelních predstav zdaleka tolik jako
ranné expressionistické údobí Jessnerovo, na než upo
míná nejvíce pathetická emoce celého, ve svém slohu
ovšem dokonalého predstavení.

Jinak má se vec v obou operetách »Den a Noc« a "Oi
rof1é-Oirof1a«. Zde teprve, výrazem zcela odlišným od
Ostrovského Bourky, pretvárí Tajrov hru i hudbu
v »osvobozenÝ«, cele pohybový výraz, v nepretržitý ta
necní proud, zde jest scenická konstrukce organickou
formovou složkou ~ pohyb. rytmus skoro jediným zákla
dem úcinu, zde mají manéžový tvar scény schody, že
brícky, lana, svuj celý dramatický smysl, (odlišný od
zdejších napodobitelu, kterí používali prvku. Tajrovem
vytvorených pro zamýšlený rytmický úcin a proud,
z vnejšku a beze smyslu). V techto operetách Tajrov
odpsychologisoval herce, vytváreje z nich s velkou kul
turou obdobu commedie dell'arte, dávaje jim abstraktní
karikaturní masky i odevy a zde oduvodnil i prostorovou
stavbu tím, že teprve ona oživila mu dokonale pevecký
sbor, rytmické figury hercu a umožnila celkovou rytmi
ckou extasi scény. Tvarová vynalézavost, lehkost i jem
nost techto predstavení byly podivuhodny, ackoliv po
dvou vecerech, ba i v posledních dejstvích obou veceru
pocala taková premíra lehkosti - tížiti, nepretržitost po
hybu a letu - umdlévala nervovou vnímavost, z mo
mentu prekvapení stávala se samozrejmost a nakonec ze
systému schema a z formové zá,sadnosti artismus a ume
lecký prumysl. Po tretí a po ctvrté by byly tato lehkost
a tento rytmus na západe zteží snesitelny.

M e y e r h o I d, kterého bylo možno videti v techto
dnech v Berlíne, jest osobnost menší estetické puvab
nosti, ale - zdá se - mnohem vetší specifické váhy.
Myslím ve smyslu umelecky mravním. Jeho vnitrní si
tuace jest plna vnitrní tragiky. Nemohu rozhodovati spor,
byl-li on, ci Tajrov, prvním tvurcem zásadní pohybové
emotivnosti scenické, jisto jest tolik, že objev, který uci
nil, byl rozmelnen tolika epigony, že dnes rada jeho úcinu
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pusobí mechanicky a jako kopie kopií. Nad to principu,
který se u neho nazývá »biomechanika«, kdežto u Taj
rova »osvobozením divadla«, užívá Tajrov. mnohem
obratneji a opatrneji. Zcela ho opouští pri hrách' jako jest
"Bourka«. A též jinde užívá ho jako prvku predevším
estetického. Vážné sepetí s dobou, která na Rusi prome
novala všechna spolecenská hlediska, vyvolalo u Meyer
holda tak radikálne odlišný názor na samu podstatu ume
ní a divadla, že propast, která jest mezi ním a Evropou
mluví ze všech podrobností jeho scénického díla mnohem
drsneji. Oba tito divadelní ci jsou vášnivými experimen
tátory. Avšak Meyerhold experimentuje - aspon z hle
diska západního - až do sebeznicení. Ten clovek ume
lecky tupý anebo zmechanisovanÝ nevycítí z Meyer
holdova divadla, že jest to umelec zcela základní zápa
sivosti, který je experimentátorem ze spontáního život
ního pudu, který má sílu vzepnouti se proti všemu, co se
dosud divadelne vytvárelo, že mnoho vecí vidí jako pra
vý umelec, takrka detskÝm zrakem poprvé v divoké pu
vodnosti. Tento umelec má na sobe neco z onoho expe
rimentálního šílence, jehož vylícil Balzac v N e z n á
mém a rci díl e. Nad to jeho odpovednost k dobe a
svetu, který je nám treba cizí a který odmítáme, prece
jest staveti výše než Tajrovuv artismus. Plní jeho dílo
tíhou, ale i vážností, která dráždí a prece imponuje. Je
to "umelec, blázen a zápasník«, dnes zabehlý do slepé
ulicky, nervove krute opotrebovaný, jemuž z nekdejších
výbojných, siláckých pohledu do budoucnosti zbyl smu
tek samoty a únavy.

Také Meyerhold není ve všech realisacích docela du
sledný. V Tretjakove (mizerném ostatne) dramate »Rvi,
Cíno«, jímž docílil na Rusi velkého agitacního úspechu,
utíká se chvílemi k realistickému výrazu. Ale za to je ne
ústupný i v klasických dílech jako je »Revizor« a Ostrov
ského »Les« a z psychologické tragikomedie jako je
Crommelynckuv "Velkolepý rohoun« vytvárí prímo ko
dex svého formálního nazírání.

Je-li prední revolucní snahou, zacíti svet od pocátku
z n o v a, jest Meyerhold nejrevolucnejším divadelníkem,
jaký se kdy zrodil. Radikalismus jeho druhu muže býti
vytvoren opravdu jen tehdy, buduje-li se nove a od zá
kladu a zavrhují-li se všechna dosavadní spolecenská
merítka. Jeho snaha vytvoriti elementárne nové prvky
divadelních vZlletu úplným odklonem ode všeho, v cem
se dosud videlo divadlo, mohla se zroditi jen ruským
prevratem. Meyerholdovi jeví se lží a konvenCÍ vše
chno, na cem spocíval dosavadní vývoj, Jakkoli ilusiv
nost scény, sebepretvárecí snaha hercova, všechen ci
tový, psychologický, lyrický, náladový podklad zdá Se

mu nepravdivostí' a mešfáctvím. Umení má pro neho
smysl jen jako funkce skutecného života. Nejenže od
stranuje rampu, psychologickou masku hercovu, kulisy,
odstranuje i celou dramatickou literaturu, která mu je
s celým dosavadním divadelním dedictvím jen mate
riálem k vytvárení nahých soudobých intensit. V nicem
nevidí Meyerhold tuto soudobost a tuto intensitu jako
v životním pohybu, v biomechanice nahých prostých
realit a obycejného cloveka. Snaží se odvrátit divadlo
ode vší 'psychologie; herec pusobí u neho predevším
svou živocišn9l1 skutecností, jarostí a nenašminkova
ností, rozkoší z pohybu riebo clownstvím a universální
cirkusovou vytríbeností.

Na pr. Ostrovského "Les«. Stavba kusu rozsekána na
18 volných scenických obrazu, ohlašovaných skioptiko
novou projekcí. Jevište obnaženo až k poslední zákulisní
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tene, pred prosceniovou loží vchod k imaginárnímu
tku s nápisem, který se rozsvecuje. Na levo sceny
rabolická konstrukce scenická tvorí nemenný prvek
'stavby. Herci nastupují a odcházejí nekryti, scenické
restavby konají se bez opony. Má-li se znázorniti idyla
enkovského statku, jest prinesena klec se skutecnými
ivýmiholuby. Vyznání lásky mezi Aksuší a Petrem ko
á se na kolovadle, aby se tím vyjádrila biomechanicky
ivotní radost mladých milencu. Z obou hereckých hrdi
d Nešfast!ivceva a Šfastlivceva vytvoren typ šmírácké-
o komedianta, pathetického Dona Quichota, parodují

o sama sebe a plnorodého cirkusového c10wna - je
ož ostatne hraje a skáce I1jinský geniálne. Všechen ob

hry jest jen záminkou k parodiím, z nichž vrcholná
st kvíkavá serenáda Ulity a Arkušky, koncící tím, že
necháArkuška spadnout s houpacky a že dí s horícím

outníkemvleze pod sukne. A konec tohoto výsmechu
alomešfáckÝmstatkárskÝm pomerum v oslave Aksu

ina zasnoubení, kdy se všechno promení v opilý zma
k, se rvackami, zvracením, groteskními proslovy a
evy, kradením jídel a odvážením iich na kolecku, opo-
nou parodií'proste, jejíž vzruch a pohyb jest z nej
elkolepejších technickÝch výkonu, jaké lize v oboru
Hostina scéne videt.
Ješte zretelneji jest možno studovat Meyerholdovo di

adlov inscenaci Crommelynckova »Velkolepéhn rohou
a«. Jak známo, jde tu o jednu z nejbolestnejších tragi
omediížárlivosti. Meyerhold vystavil konstrukci, kte-

pripomíná mlýn hlavne dvema mlýnskými kotouci
pozadí. Konstrukce umožnuje radu pohybových va

t, které vyjadrují psychologickou situaci takrka vý-
adne motoricky a duševní stavy symbolisují ruznou
ou,jíž se používá hlasu hercova - bez jakékoliv mo

ulacea pretvárky. Náznaky otácivých dverí na zpusob
niketu,kde se dejí ruzná priskrípnutí, kozelce a jiné
mickéveci. Herci jsou bez masek a s jednotnými oble
modrých delnických overallu. Všechny postavy jsou
veny vší realistické psychologie. Vnitrní stav radosti

jadrlljese na pr. tím, že se herec sveze po toboganové
ce. Depresse symbolisuje se tím, že si herec lehne

hlavouk zemi. Zmocní-li se tragického hrdt'Í1y bolest
Iivosti, vyjádrí ji tím, že neartikulovane vykrikne.
hyb osudu je vyznacen pohyby kol - s naivností a
bolickouvnejšností, která je chvílemi humorná, chví

mi odporná.Tragický rozlom citový hlásí se na jevišti
nýmiskripoty kol na remenech. Neobratnost povahy
t znázornována predevším klopýtáním. Radost rice

a kozelci. Kopance do zadnice, bláznivé pobíhání,
ovávání pod scénické late, vyskakování na mustky

d. jsou dalšími prvky scenického výrazu. Telocvicná
atnosthercu jest vynikající. Srdecnost a mladistvá zár
ulnííilohydojímá. Otok žárlivých bab na ubohou Stel
, zmatek ríje, která se zmocní celé vesnice, jest vy-
dren s ojedinelou fantasií - ale celkový výsledek jest
jtežší skepse, jaká se jen muže pozorovatele zmocniti
. díle, jehož nekteré rysy udivují geniální vynaléza
stí, jiné plní odporem pro zhrubnutí prostredku, zby-
nost a jalovost.
Jest nejvýše poucno, setkati se konecne tvárí v tvár
dílem,které i u našich prázdných epigonu stávalo se
tem snobských zálib všeho druhu. Jest užitecno, ba
tno, ij.bychomse i u nás vyrovnali konecne s origi
em pp. tIonzlu a Frejku, nebof postací, zdá se, uvidet
to originál, aby byl jednou pro vždy uložen do dejin
o divadelního archivu celý smer. Teprve poznání, že

sám tvurce jeho, nadaný geniálními, ale fragmentárními
schopnostmi, Qcitl se ve slepé ulicce a marne: proráží
hlavou zed, zbaví nás jeho cizopasníku. Nebot jaký jest
výsledek Meyerholdova zájezdu na západ?

Predevším poznání, že nekolik jeho objevu, zejména
motorická emotivnost scény, zustane c ci.s tec n Ý m vý
razovým obohacením. Za druhé poznání, že· jeho snaha
po plném odpsychologisování jevište a herce jest mar
ným, dnes již demaskovaným pokusem, který mohl obo
hatiti veselohru a komedii buHu o nekolik rysu, který
však jako základní divadelní názor odporuje všemu zá
padnímu duchu, znamená ve svých dusledcích zprimitiv
není prostredku, zhrubnutí Í1cinu, degradaci a nakonec
znudení divadla.

Stranou všech theorií jest treba na pr. zmeriti jen úcin,
který vyvolává u diváctva hlasová expresse herce Iljin
ského v titulní úloze Crommelynckove. Postava žárliv
cova má vyjádrit sevrení srdce, které se ho zmocní pri
opakovaném návalu žárlivosti. Jde o krvave bolestné
okamžiky. Ale Meyerholdovi se patrne zdá, že výraz bo
lesti jest sentimentalitou - nejde-li náhodou o politickou
tendenci - i dává herci I1jinskému proste vykriknouti,
jako by ho bolel brich. Výsledek je ten, že diváctvo .
v plném nepochopení psychologické situace tragického
hrdiny - dá se do smíchu. Což se opakuje tolikrát, že
smích nad psychologickou nuancí mení se znenáhla
v posmech tomuto scenickému detailu vubec... Stejne
však je divák na rozhraní s'míchu a posmechu, vyjadru
jí-li se motoricky stavy radosti, smutku, ocekávání, tra
gického omylu. Jest možno, ac i o tom se dá pochybo
vati, že primitivní ruský sedlák nebo delník poddá se
naivne emotivní snaze režisérove, pak ale nelze chápati,
proc se mu hraje tak psychologicky složité hry jako jest
hra Crommelynckova a proc se divadlo nespokojí primi
tivní lidovou fraškou. Odstínený západní divák bourí se

, proti tomuto slohovému systemu, protože jest dalek to
ho, aby se dal po staletém vývoji divadelním a intelek
tuálním na stupen stredovekých frašek, nebo primitiv
ností, aby našel humorné momenty v primitivních úcin
cích kozelcu, priskrípnutí ve dverích a kopancu do zad
nice. Nad to tím více odmítá drsnou náladovou a pohy
bovou symboliku, spocívající v otácení »kol osudu a
žárlivosti«, která odhaluje prece jen symbolistní, ba de
kadentní minulost Meyerholdova vývoje.

Scestnost Meyerholdova systému odhaluje ostatne
i to, že nenalezl a nenajde se dramatik, hodný toho jmé
na, který by slavnému režiséru napsal dílo bez psycho
logické váhy a »realisticky« lidské pusobivosti. Je-li
evropská dramaturgie v krisi, jest ruská dramaturgie
prost~ ve stavu katastrofálním.

U srovnání s Meyerholdem jest na pr. Piscator, režisér 
mnohem menší invence a v mnohých složkách na nem
závislý, ve veliké výhode, ponevadž - stejne odkládaje
i1usivní prvky scény - drží se vecného nového realismu
který mu umožnuje uvésti na.: jevište radu skutecných
spolecenských problému. Umelecky pod Meyerholdem,
neztratil dosud smyslu své »nové vecnosti«.

Krise Meyerholdova zacala ostatne již samým zroze
ním jeho divadla. Žádný režisér sveta nezbaví divadlo
jistého romantického, jistého i1usivního a velkého psy
chologického základu, nebot samo úsilí, delat divadlo,
jest romantické, sama podstata divadla jest romantic
nost, iluse, dušeslovnost. Sicut erat in principiis. Akro
bacie, rozkoš dobre fungujícího tela, meeting, sport,
zdraví, pohyb, stroj, skutecnost - to jsou samé krásné
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. veci a jiste nepostradatelné složky moderní civmsacní
krásy, jiste obohacují p r v k y i na divadle. Ale jen obo
hacující prvky, nikoliv základ, cíl a smysl systému.
K cemu sport na jevišti, je-li sport nejkrásnejší na zá
vodní dráze? K cemu stroj v dramatu, je-li nejkrásnejší
v továrne? K cemu agitacní funkcnost scenického
meetingu, je-li nejkrásnejší poesií meetingu jeho dení na
námestích? Sám princip obnažené, pravdivé scény, na
niž j,e videt do zákulisí, jest divadelne nesmyslný, nebot
divadlo jest svou podstatou snovost, neskutecnost, pre
tvárka, iluse a paradox bytí.

Meyerhold, jemuž, jak receno prísluší chvála vynálezce
mnohých divadelních emocí, který jest opravdu základní
tvurce a objevitel, jest obetí své experimentátorské váš
nivosti. V ní jest neco a~ dojemne šíleného, jako u ne
kterých docela velkých umelcu. Pro ni zasluhuje též
ílcty. Ale jeho systém pokouší se vrátit diváka do primi
tivnosti vnitrního života, která byla opuštena po sta
letích nervového vývoje a myslitelských námah. At jsou
krise svetového divadla jakékoliv, jisto jest, že lidsk5r
dušeslovný základ všeho divadla nebude nikdy beztrest
ne opušten.

K. H. Hilar:

Divadlo jako obchod.
II.

VII. D i e tet i k are per t o i r u.

Z toho, co bylo receno v predchozí kapitole, jest pa
tmo, že divadelní repertoir nejenom z duvodu umelec
kých, ale i hospodárskfrch jest rízen zásadami urcité
proporcielnosti, urcité rozumné strídy, urcité ekonomie,
kterou oprávnene mužeme nazvati dietetikou repertoiru.
Samozrejme repertoir nesmí býti jednostranný. Všecko
obecenstvo všech prostredí, všech dob a všeoh kultur
ních okrsku jest více méne nakloneno šablone, pohodl
nosti, povrchnosti a konvenci. Jest dvojí dramatická
produkce: ta, která formuje tvár doby, která tvorí mo
rální a kulturní hodnoty, ta, která duchovne produkuje
a' druhá, která vytvorené hodnoty opakuje, reprodukuje,
rozmelnuje.

Dietetikou repertoiru jest vytvoriti správný pomer
techto dvou produkcí, jednu strídati druhou, jednu opí
rati a doplnovati druhou, 'jednu regulovati druhou. Roz
vážný sestavovatel repertoiru musí si' býti vedom, že
muže umístiti na pr. v týdenním repertoiru dvakrát
francouzskou konversacní veselohru teprve tehdy, jestli
že aspon jednou umístí v ncm hru obsahove podstatnou
a slohove novou, nemuže-li již umístiti v nem aspon
jednoho klasika. Prirozene, že bude urcovat provedení
hry konvencní k predstavením vedlejším. Divadelní eko
nomové z <doby velkých osvícencu urcili pomer repris
Kotzebuových k reprisám Goethovým. Jako sám redi
tel Goethe nemohl zlomiti kasovní vliv KOT'Zebuuv z do
by svého vlastního básnického repertoiru, tak rozumný
divadelní ekonom bude 'C1báti toho, aby stále vyvažoval
tento fatální pomer mezi dobrem a zlem, mezi kulturou
a 'zábavou, mezi programem a obchodem. Jednostranné
otrocení obchodní stránce divadla na úkor jeho mrav
ního poslání jest stejne fatální jako jednostranné idea
listické presvedcení, že obecenstvo lze dusledne dušev
ne vyživovati hrami umelecky prísnými a formálne ne
smluvnými. Repertoirní dietetikou rozumíme smysl pro
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to, aby prozretelne a jaksi, duševne hygienicky byla
strídána v divadle zábava, duševní rozptýlení s hrami
napetí a duchového soustredení. Svetový repertoir a
jeho strídání na nejvetších scénách evropských, kde
jedna sezona vyzdvihuie jeden druh autoru, aby zcela
znehodnotila stejne hodnotné a významné autory typu
druhého, jest výrazem této repertoirní dietetiky, tohoto
strídavého rytmu vkusu obecenstva, jež zatouží príští
rok po typu opacném a -protichudném tomu, jejž letos
zbožnuje. Vzpomínám úžasné\ho pestování Aug. Strind
berga na nemeckých scénách v posledních letech vá
lecných. Dnešní repertoir neví o dílech Strindbergových
proste niceho. Nebo horecný kult her Shakespearových.
Letos koncí se sezona, v níž vedoucí dramaturgové a
estetikové divadla diskutu'ÍÍ o tom, má-li se Shakespeare
a klasikové hráti ješte vubec. Premíra urcitého smeru
ezony jedné má za následek úplné 'Prežití této záliby

v sezone príští a vládu vkusu úplne opacného. Toho
všeho musí si býti vedom strujce repertoiru.

Nelze si na pr. nepovšimnouti letošní invase americ
kých her na kontinentálním repertoiru. Tím, že to které
divadlo jednosmerne pestuje hry urcité záliby neb sme
ru, muže pocítati s urcitou jeho reakcí a zvratem v se
zonách príštích. Sestavovatel repertoiru musí si býti
velice citlive vedom techto dietetickÝch zásad divadelní
konsumace a nesmí se dáti zaslepiti urcitým úspechem
urcité záliby, která treba tak rychle pomíjí, jak rychle
prichází.

Nikde neosvedcuje se lépe zásada rovnováhy a prin-
cipy dietní opatrnosti jako v divadle. '

VIII. N e v hod n é d i s t a n c o v á n í.

Bylo ukázáno, jak muže býti repertoiru na škodu me
chanické hromadení sebeúspešnejšího kusu, jehož ume
lecké kvality neodpovídají míre jeho popularity. Zmin
me se ješte, jak poškozuje repertoir umelecký, progra
mový nebo prubojný liknavé opakování - takové, které
nepodchycuje zájem obecenstva z premiéry, nedovede
ho roznítiti, stupnovati a využíti. Jako hry vyloženého
remeslného typU pritahují náklonnost obecenstva, tak
hry umelecky prísné narážejí' na jeho zdrželivost. Na
jedné strane lze konstatovati mechanický príklon, j;)lw
Ga druhé strane odklon.

Ode dne premiéry 'hry programové, pokud obecen
stvo nevyslovilo se proti hre prímo, pocíná strategie'
'poradatele repertoiru. Jest vecí jeho repertoirního di
stancování, aby rozvíjel a stupnoval nejasný ješte z{j

jem obecenstva. Špatne navštívená reprisa znamená
predsudek a distancování dalších repris osud hry. Po
merný zájem premiéry mílže býti repertoirním distan
cováním stupnován nebo utlumen. Pri stanovení repris
jest vzíti v úvahu všechny okolnosti, uvedené v pred-

. chozích kapitolách a celou radu okolností, o nichž jsme
al1i nemluvili (repertoir divadel konkurencních, význac
né podívané vubec, velké spolecenské události, meetin
gy, plesy atd.). Tato otázka je zvlášte choulostivá u vel
kých divadel státních, mestských, nebo abonentních
vubec, kde jest na repertoiru nekolik úspešných jiných
cinoher, ale i oper a baletu. Zde úspešné produkce
starší prekáží urplatnení produkce -nové. Znám príklady,
kdy vcerejší úspech brzdí úspech dnešní a kdy dnešní
úspech, na pr. opery, omezuje možnost využíti úspechu
zítrejší cinohry. Zde nastávají repertoirní komplikace,
k jichž rešení jest treba zvláštní administrativní inspi
race. Jest osobní nevýhodou repertoiru velkých neko-
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genrov~'ch divadel, že jejich literární a progra
vé hry jsou casto nešfastne distancovány. Znám prí
dy, že od reprisy k reprise her umelecky exponova-
clI nejednou uplynuly lhuty týdenní ~ až ctrnácti
nní. v nichž umisfovány reprisy vcerejších kasovních
echu, spolkov~'ch predstavení.. nutné reprisy oper

Za techto okolností je po sice her umelecky programo
h vskutku velice obtížná, a udržování repertoiru ume

ky hodnotného je záležitostí zvláštní administrativní
hopnosti, jasného umeleckého vedomí, kulturního idea

u. Nikde neplatí spolecenská zásada, že diskvalita
azuje se sama, pluje hladce, zatím co kvalita naráží

de a musí se teprve prosazovati tak krute, jako na
adle. Hru muže prosaditi nejenom šfastné obsaze-

, vhodný herec, inspirovaný režisér, ale do jisté míry
onymní administrátor repertoiru, o nemž nikdo neví,
nemž se nikde nemluví, ale jenž do osudu hry zasahá

ne. 'Jsou zpusoby repertoirních vražd, kdy nepo-
lnou hru lze odstraniti dvema, tremi trefne nešfast
i distancemi. Na ,pr.: prvé dve reprisy náhle rychle

lstcné, další dve v nevhodne dlouhých distancích,
sléze záverecná reprisa sice distantne vhodne umí

ená, ale ve špatný den, nebo za okolností, uvedených
;predchozích kapitolách. Nadto u státních, mests·kých
družstevních divadel nad každým predstavením visí

okluv mec povinného minimálního kasovního prí-
u. Musí v tom b~rti míra osobní statecnosti, nebo Ulue
kého idealismu, aby v repertoirní administraci od
iI se nekdo zarazovati dále hru, jež po nekolika ne

odne distancovaných reprisách klesla pod úredne pre
psan~' minimální 'lJríjem. Vhodné umístení další re-
isy muže privoditi hre další život jako vhodne sesta
ný recept život nemocnému. A tak to, co u Konvencní

pokládá se za samozrejmý náhodný pokles návšte-
• jejž spraví nejbližší reprisa opet vyprodaná. muže
ti u hry umelecky exponované neblahou shodou okol
ti, které lámou její repertoirní život.

Vidno, jak jemných a citlivých rukou vyžaduje si sc
vování repertoiru, jehož Í1redníci jsou vázáni množ
ím služebních p'redpisu, jimi'ž mohou býti úredne sti

ni, zatím co stežejní zásada divadelního 'provozu jest
ztrestne pomíjena. Jest to

IX. Z á s a d a úro vne.

ejbezpecnejší obchodní zásadou repertoiru jest zá
da jeho úrovne. Zretelne vypracovaný standard pred
vení, jehož vedomí proniklo do všech orgánu divadla

ejne jako do divadelní verejnosti a do kruhu diváctva,
se koncentrovalo kol urcitého programu, urcité

'ny, zarucuje hospodárskou stabilitu ústavu. Strídavá
o 'clí ústavu, jehož abonent dostane predstavení,
nímž nepocítá a jehož návštevník obdrží hru, které

ecekal, ohrožuje jistotu tprovozu a zavinuje fluktuaci
ávštev, které zpusobují nejistotu financního rozpoctu
nedostatek rovnováhy ústavu. Jest 'predností moder
o industrialismu a výrobní specialisace, že konsu
nt obdrží od firmy to zboží, které od ní cekal a které
ní koupil. Jest predností velkomestské divadelní spe
Iisace, že úroven divadelní produkce jest rayono
na, a vývoj toho kterého ústavu má speti k tomu, aby

ho produkce byla té úrovne, pro niž se specialisoval a
terou od neho divák ceká. Psy'C1lOlogie diváka jsou
ážky jemne citlivé. At již ,je divák vychováván div ad
m, jež navštevuje, k vyššímu ci nižšímu druhu pro-

dukce, musí se vychovávat obema smery, opatrne a
postupne, ježto kádr obecenstva, má-Ii býti verný, musí
býti stabilní. K tomu, aby mohla výchova po stránce
umelecké díti se bezpecne a klidne, jest potreba, aby
tento ústav opíral se o repertoir, který se nezmítá z kon
trastu do kontrastu, ale je postupný a jasne kompono
vaný, což znamená, že repertoiru obchodne dobre ve
denému je potrebí bezpecného vedomí úrovne nejen
v orgánech správy umelecké, ale i ve všech orgánech
administrativních.

V:upomínám jedné scény, která po této stránce mne
hluboce dojala. Odjíždeje, Ihyl jsem nucen opustiti pred
stavení druhého dílu Pausta, jednoho z predstavení
mladého Reinhardta, pred koncem hry. Starý uvadec,
od nehož jsem žádal šaty z garderoby, podával mne je
po rozpacitém váhání. Posléze s horkÝm ílsmevem a
s težkou výcitkou mi rekl: »Pán odchází pred koncem
'IJredstavení? To v našem divadle ješte nikdo neudelal.«
Vysvetlil jsem mu zahanbene duvod svého nuceného od
chodu.

Tato scéna utkvela mi po celý život v pameti a stala
se mi ideálem umelecké solidarity divadelní administra
tivy. Veta starého uvadece je výrazem skvelého vedo
mí divadelní úrovne, proniknuvší až do tech nejnižších
orgánu divadelních.

Repertoir, jenž vyjadruje vedomí své umelecké ílrov
ne, má v tomto vedomí svoji nejjistejší obchodní hasL
A 'podstatou tohoto vedomí je urcitý divadelne obchodní
cit, jejž divadelní úredník pochopí teprve tehdy, má-Ii
~ej vrozen; že totiž v divadle nevydelávají se peníze zá
sadou no n o let, nýbrž práve naopak naprostou ob
chodní pocestnosti, jež peníz, jejž 'prijímá, dvakrát
obrací a ptá se, jak jej má a zac.

Franta Kocourek:

Francouzské mluvící filmy.
Existují sice biografy, které lákají obecenstvo oznámením, že »zvuková aparatura byla definitivne odstra
nena a nadále budou promítány opet jen tiché filmy«, ale
to neznamená, že zvukovÝ film prestal lidi bavit.

Musíme vyslovit obdiv obecenstvu zvukových filmu:
vždy znovu zklamáno, prichází znovu v ocekávání, že
uvidí a uslyší neco lepšího, než bylo to poslední. Melo by
plné právo na zklamání a boykot nového útvaru, prede
vším proto, že predvádené zvukové filmy vlastne zvu
kovými filmy nejsou.

Platit dvojnásobné vstupné za to, že místo orchestru
hraje doprovod reprodukcní prístroj a že slyšíme za
hrmít hrom nebo zborcené vázy tón, je zábava zbytecne
drahá. Ernst Lubitsch si mohl usporit svého »Krále z Be
ruiny«, címž by byl zároven neobycejne prospel povesti
John Barrymora. Douglas Paírbanks se nemusil nutit do
zvukového filmu jen pro prolog a epilog v »Železné
masce«. S výjimkou "Ctyr dáblu«, kterí znamenají velk5r
pokrok v reprodukci reci, nestojí za zvláštní zmínku
žádný ze zvukových filmu vydaných po "Zpívajícím
bláznu« a "Lodi komediantu«.

Vetšinou zbytecné obeti. Touto produkcí nezískal ani
tichý, ani zvukovÝ film. Šlo tu o využití mody, ne o hle
dání nových cest, jejichž možnosti byly zde zachyceny
témer pred rokem, u príležitosti berlínské premiéry Jol
sonova »Zpívajícího blázna«,
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Každý vážný pokus o zvukovÝ film musí usilovat o na
lezení rovnováhy mezi zvukem a obrazem, jejich zákon
llého pomeru, který dá zvuku duležitejší funkci, než
ilustrovat obraz, jak to mel za úkol dosud. Ceká se clo
vek, který bude komponovat zvukové filmy, ovládaje
obe jejich základní složky, tón (rec) i obraz. llIedá se
muž, který nebude pripojovat tón k filmum prvního ob
dobí, kdy ješte neznal svoje vlastní království, ale vclení
ho do uvolneného již filmového materiálu s jeho moderní
technikou a estetikou.

liistorie s avantgardou tichého filmu se opakuje. Jako
tichý film v prvních letech své existence, tak ani film
zvukovÝ ve svých zacátcích nemá avantgardu. vývoj se
uskutecnuje pomalu, skoro mechanicky, bez nejakého ra
dikálního zásahu prukopníku. Sem tam novota, malickost
jakoby na zkoušku nanesená. Rada drobných experi
mentu, které ze sebe nenucene vyplývají a nabývají vá
hy skládáním, jako korálové vrstvy. Ne uvedomelý prin
cip, jehož hlavní obrysy jsou už dnes viditelné, ale ná
hodná a celkem pohodlná volba efektu, u nichž není ani
zevnejšek dostatecne vy težen.

Pxozatím došel nejdál genre, na který si v pocátcích
zvukového filmu sotva kdo vzpomnel: g rot e s k a. Pro
zatím kreslená, patrne proto, že je materiálove nejpovol
nejší. Nekteré její ukázky bežely - myslím - i v ne
kterých pražských biografech.

»Moulin Rouge« na príklad predvádel poslední týden
»Danse macabre«. Nad hrbitovní zdí rozvírá sova zlo
vestná krídla, vítr skucí ve vetvích stromu ohýbaných
až k zemi. Nad náhrobním kamenem se nesmele zjevuje
kostlivec. Nejdrív jen hlava, potom celé telícko ve své
paráde. Meluzina príšerne rádí, zatím co kostlivec tancí
za jejího doprovodu svuj témer oficielní tanec. Nezustane
pri jednom, celé kvarteto vyrukuje z hrobu, aby se vese
lilo svým zpusobem, nad nímž vám nebude stydnout
krev v tele. Kosti chrestí, sova obcas zahouká, meluzina
zakvílí a nejaký jedinecnÝ tón si prispíší vždycky v pra
vý okamžik, jako koruna k obrazu.

Ze skeletu se stanou dokonalé girls se svudnými posi
cemi lýtkových kostí, s vlnením paží a úsmevy v dutých
lebkách. Chvílemi jakoby sokolovali, potom se venují
akrobatice a fakirství: lebky jdou od trupu, ruce odletí a
tancí separatisticky orientální motiv, zatím co nohy
charlestonují, stále za skvclého hudebního doprovodu,
který využívá všech príležitostí k uplatnení karikatury.
Znaveny fádností své rytmiky, zabývají se chvíli hudbou.
Jedna kostra vytrhne druhé hnáty a hraje s nimi na její
žebra umrlcí cardáš. Potom se vozí po hlavách klokaním
stylem. A na konec, když kohout zaplaší prízrak noci
svým kokrháním, které se žalostne nepovede, odstraní
se kostry do svých hrobu s hlubokým povzdechem, že je
konec legrace.

Bojím se, že nckterí ctenári budou protestovat proti
zpracování tak detailních námetu, stejne jako muj soused
v Moulin Rouge. Ale je to bezvadne udeláno a kdo si ne
potrpí na hrbitovní romantiku, musí se od srdce zasmát,
stejne jako figurce Mickeye v roli strojvudce.

Tento kocour má lokomotivu, která otvírá tlamu, když
má hlad na uhlí, smeje se, roztahuje prední i zadní nohy,
bujare hvízdá a rachotí, má-Ii dobrou náladu, nemožne se
smrštuje a vyhazuje jako vzteklý mezek. Mickey je
strojvlldce, krome toho ale hudební virtuos: umí hrát na
prknech, na streše vagonu, na briše, na zadcích pštrosu
a také na nudlích. Vedoucí motiv reprodukovaný za
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techto neobycejných okolností, je Dvorákova »rlumo
reska«.

Není snadné vzbudit predstavu filmové zvukové gro
tesky pouhou literou. Ve své podstate je písmem nevy
jádritelná. Muže tu být podán jen náznak a konstato
váno: v g rot e s c e je pro z a tím z v u k o v ý f i I m
n e j s v é ráz nej š í. Ona stylisace zvuku, bez níž se
budoucí zvukovÝ film neobejde, je tu zdarile provedena
a štastne zladena s obrazovým (kresleným) prvkem.
S kreslenými figurami muže autor a režisér pracovat da
leko svobodneji, než s herci z masa a kostí, fantasii a
komposici se tu nestaví v cestu prekážky lidské priroze
nosti. Zvukový motiv splývá v groteskách s obrazovým
motivem místy neodolatelne, dosaženo leckdy už uspo
kojivé formy a silného úcinu.

Jsou to hrícky a žerty, zteží nekoho napadne videt
v tom umenÍ. A prece je ho tu víc, než v onech »zvu
kových velkofilmech«, na než se jde s umeleckými me
rítky. Nebude škodit, když si pripomeneme, že klasický
tichý film zacínal drobnými výstupy, v nichž mister
Charlie Chaplin a Mack Sennett padali ze žebríku a bojo
vali krémovými rezy ...

•
Také z jiné strany se postupuje.
Režisér Dupont realisoval zvukovÝ film »Atlantic«,

v nemž používá z velké cásti receptu, který prinesla na
tomto míste »P r í tom n O s t« v samých zacátcích zvu
kového filmu. To neznamená, že pan Dupont patrí mezi
ctenáre této revue, ale znací to, že cesta, již jsme si do
volili pro rokovat, je opravdu cestou možného vývoje
zvukového filmu.

O tom však jindy, až bude k disposici vetší materiál.
Dnes o trech francouzských mluvících filmech.
Vedou-Ii Americané a Anglicané ve zvukovém filmu

s vložkami reci a hlavne zpevu, vedou Francouzi ve fil
mu mluvícím.

Zdá se, že k tomu Francouzi byli predurceni nejenom
svou recí, ale i životním stylem, který je s recí v nejuž
ším spojenÍ. Chcete-Ii to videt a slyšet hodne názorne,
jdete na francouzskou a .nemeckou versi filmu »N O c
nám pat r Í«. Myslím, že by srovnání dopadlo stejne
i pri anglické versi tohoto filmu.

F ran c o u z š t i n a j e proste i d e á I n í rec í pro
m I u víc í f i I m, jako je ideální italština pro operu.

Predevším jemný je tento jazyk, jemný a neobycejne
nuancovaný, pri tom naprosto jasný a výrazný. Je mno
ho obratu pro konversaci naprosto nezbytných, které si
vubec nedovedu predstavit v jiné reci, než francouzské.
Jsou to casto jen nepatrné odstíny, ale práve ty vytvá
rejí nevyrovnatelne bohatou paletu francouzské konver
sace. Tato základní tajemství puvabu francouzského dra
matu bude hrát stejne duležitou úlohu ve francouzském
mluvícím filmu.

Privilegium reci! Její jedinecnost, nepreložitelnost a
neopakovatelnost!

Kde jinde by se mela jasneji ukázat, než v mluvícím
filmu? Zakleta do reprodukcních prístroju, nastoupí fran
couzština cesty nových výboju po svete. A živé slovo
bude v jejím znamení dobývat nový vliv, nové posice.

Pokud jde o životní styl, od reci neodlucitelný: i tady
mají francouzští herci co ukazovat a nechceme-li se od
nich prímo ucit, mužeme se aspon obdivovat. Ale to je
totéž.

Takový továrník Orandet v Rousselove filmu »Noc
patrí nám« je nejenom vrchol herecké dokonalosti. Je to
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or lidské ušlechtilosti, výkvet francouzské rasy. V ce
ém jeho projevu není jediná chybicka, jediné prázdné

'sto, jediná plochost. Toužíme, abychom aspon nekd:,;.'
meli být takoví, jaký je ten clovek svou prirozeností.
ec a osobní styl tady dávají souzvuk, akord, jehož ne
ektovaná harmonie nás podmanuje.
Podobne interpretace hrdinky filmu, Marie BeU, Jim
eralda a ostatních.
To nejsou hvezdy, jejichž eksistenci má na svedomí

Amerika. Je to umení v polohách lidsky bližších, život
nejších. Henry Roussel a Marie BeU, její bodrý otec,

milenec, Jean Murat.
Mluvíme-Ii již o tomto filmu, který beží soucasne
Praze: ackoliv si jeho režisér (Karl Proelich) nedal vel

ou práci s tím, aby motivicky vy težil daný dej - poe
le i technika auto závodení na trati Targa Plorio byly

dost macešsky a neodborne odbyty -, prece umístil Ii
reto (podle Kistemaeckersovy hry) se smyslem pro

zvukové možnosti. Hlavne zacátek je duvtipne rešen:
Telefonické dotazy, hlášení, hukot motoru pri zkušební
de a zprávy, prenášené amplionem ze Sicílie do pa

lžské pracovny továrníka Grandeta.
Ale i jiná místa: symfonie pracujících stroju v rozlehlé

cb1ne.se specifickými zvukovÝmi i obrazovými motivy
rojli i materiálu. Hlas cloveka poh1cenÝ touto záplavou

zvuku, skrípání, vrzání, úderu, vrcení, sycenÍ. Potom be-
edné ticho, když se transmisy zastaví a delníci odejdou.

v tom tichu zase hlas cloveka, k nemuž se vrací ozve
na náhle zneklidnující, zvuk kroku, které znejí mrtve

prostorách prázdných a dobre uzavrených. Hovor za
vermi, pricházející k nám oklikou, výkrik z letícího

auta, marný výkrik, rvaný od úst vlchrem a házený za
nás ...

To všechno jsou ne ohromující, ale užitecné vynálezy
ukového a mluvícího filmu "Noc patrí nám«.

*

Pan André Baugé de I'Opéra et Opéra Comique, pred
vitel "Roberta piráta«, o nemž jsem psal posledne, je
ezdou zvukového a mluvícího filmu "C e s taj e

r á s n á« (La Route est beUe) predvádeného v býva
slavném Music-haUu "Moulin Rouge«.

S krásou cesty nemá tento film nic spolecného. Jenom
o krásné ceste zpívá, na zacátku, dokud je hrdina

šte zcela neznámý chansonier a potom na konci, když
vrací jako všeobecne slavný umelec z Ameriky - od
d by se také mohl vracet? - a zazpívá svou písen
doprovodem gramofonu, na nejž si náhodou milovaná

ena práve hraj~.
Jmenovaný film je momentálne ze zvukovných v Pa
i nejpopulárnejšÍ. Má k tomu všechny kvality. Pro-

redí, námet, osoby, styl a technika jsou bezpecne kal
lovány, ílSpech se musil dostavit. Tak nejak bude vy
dat první národní zvukovÝ film ceskoslovenský, na
er~rse hude pražské obecenstvo hrnout s patriotickým
Iíhením.

Nemá smysl mluvit o banalite libreta. Rozvíjí se prímo
ýrive. což není nicím jiným, než potvrzením pravidla
e zvukovém filmu.
Ale je tu zase nový prínos, oblast se rozširuje a re
rtoir roste. Je to místy docela neobratné, místy nás i1

•• místy však výraz sedí, zvukoobrazová kombinace
štastne nalezena.
Technika je bežná, prumerná, odvaha k originalite ne
ší ani v jediném snímku. Realistický a naturalistický
pis, držený úzkostlive v mezích sentimentálního "ciné

romanu«, který šírí od nekolika let své panství z feume
tonu "Petit Parisienu«, v tomto oboru nesporne vedou
cího.

Pilm se otvírá celou prehlídkou témer všech paríž
ských zjevu, které mají to štestí, že vydávají nejaký
zvuk. Jsou tu prodavaci, jejichž domovem je v Paríži
skutecne dosud ulice a jejíchž výrazovým prostredkem
je provolávání, bližší zpevu, než kriku. Patrí k cechové
liturgii, tvorily je veky, je hudebne neobycejne zajíma.
vé ve své typické charakterisaci a bylo by škoda, kdyby
melo zapadnout. Zvukový film je tím kouzelným konser
vátorem, který pripojuje k této svérázné obchodní me
lodice i svérázné osobnosti jejich interpretu.

Bijí hodiny, rachotí zvonce tramvají, tutají trubky
autobusu a tak dále. Slyšíme rozbourené ovzduší ústred
ní tržnice, zvané "bricho Paríže«, prodavacskou hantýr
ku, jejímž pozadím je chaotická zvuková kulisa zmeti
hlasu a zvuku.

Je tu predobrá maminka, která ovšem uspává chlapce,
pro zmenu o neco staršího, než je Sonny boy, která vy
práví nezapomenutelne pohádku (pro dospelejší), zvu
kove poetickou pohádku, na jejíž slova zapomenete pro
jejich hudbu.

Scéna ve vetešnickém krámku žida kdesi na Montmar
tru je obrazove i zvukove dokonalá a mohla by se pro
mítat samostatne, jako dokument, ktery by každého za
ujal. Jemne pointovaná situace, pohotový žargon veteš
níka, jehož výmluvnost dokáže prodloužit rukávy
smokingu a udelat ze starožitnosti zcela moderní
oblek, hra toho, jejž okrádají, toho, který okrádá a jeho
prizvukujf:cí manželky, vytvorila z této scény jednu
z nejdokonalejších ukázek tohoto genru.

Také sééna v domácnosti "profesora bontonu« je zda
rilá. Její komika bez mluveného slova a pruvodních zvu
ku je proste nemyslitélná.

Celý film je vlastne revuí, složenou z více méne uzav
rených scén, nekdy jen chatrne spojených. Také pro ten
to komposicní defekt nestojí film "Cesta je krásná« jako
celek za mnoho. Ale tech nekolik detailu a nápadu ma
pro zvukovÝ a mluvící film cenu.

*

Nejlepší mluvící film vubec - a snad první stopro
centní mluvící film - je "Tajemství vily Rosy«
(Lc Mystere de la Vma Rose). Bylo by dobre, kdyby ho
nekterý pražský biograf brzo koupil. Rousseluv film "Noc
patrí nám" pripravil francouzskému mluvícímu filmu
pudu.

Je prekvapením pro ty, kdo zduraznovali, že celý mlu
vený film je nemožnost a že se musí vyhýbat tomu, aby
byl filmovaným dramatem.

"Tajemství vily Rosy« je od zacátku do konce mluve
ný film a prece jsem jist, že zaujme každého, i filmové
odborníky. Cetli jste detektivku E. A. Masona, podle níž
je film delán? Jedna z dobrých knih svého druhu, bystrá,
vkusná a poutavá, motivickY koncentrovaná.

Teprve film ji zdvihl nad prumer. Teprve zvukovÝ
film.

Mercanton a liervil, kterí film realisovali, odhadli
sDdvnc nekolik chancí, ukrytých v námetu samém.
Umeli ukázat ve filmu sugestivnost mluveného slova (a
zvuku), známou dostatecne odiinud: z jevište, z recitac
ního podia. Komponovali film tak, aby se slovo uplatnilo,
aniž by unavilo. Aby se doplnovalo obrazem a - hud
bou. Pripomínám: vedle hudebního doprovodu aparátu ja
tu zamestnán i orchestr biografu (Ciné Max Linder na
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hlavním boulevardu). Nastupuje v místech, která se re
ditelství zdála prázdnými, nebo doprovází rec herd. Bu
de se to asi zdát divné. Rozhodne to není špatné.

Interpretace sverena prvotrídním silám: Simone Van
dry, Baron fils, Georges Peclet a Helen Manson. Hlavne
však L é o n Mat h o t, který vytvoril bezvadnÝ typ
detektiva Langeaca. Uhlazený, pevný, strídmý v gestech
i reci, pronikavÝ, mužný, sympatický. F'rancouzská rasa
exceluje v techto hercích, stejne jako ve zmíneném filmu
z Targa F'lorio. Bonvivant Mortague, je bonvivant, ale
není karikatura. Madame Dauvray je neméne životná po
stava staré vášnivé spiritistky, trochu marnivé a hodne
pánovité, vuci tem, k nimž si to muže dovolit.

ústrední scéna. Do vily Rosy prijde neznámá dáma
vrátit nalezenou' vcc a madame Douvray trvá na tom,
aby se odbývala spiritistická seance. Posadí se ke stolu
ve svém salonu. Slecna Mado, její spolecnice, je opet do
nucena delat medium. Komorná ji musí pripoutat pro
vazy ke kreslu, aby byl vyloucen mediální podvod. Host
musí být presvedcen o vážnosti spiritismu.

Mado s utýranýma ocima se podvolí.
Jindy kOl11orná vázala šnuru tak, aby se mohla uvolnit,

dnes utahuje dukladne.

"Zhasnout«, poroucí paní Douvray.

Komorná zhasne. Její kroky doznívají v temnote, z níž
se pomalu zacnou vynorovat obrysy. Paní u stolu, ne
hybne ocekávající. Svetlá plocha, která ješte prohlubuje
tmu druhého kputu, kde sedí spoutaná Mado.

Slabé zakašlání, 'skoro neslyšitelné posunutí nohy.
Paní Douvray stále ceká vedle neznámé dámy, na prí

chod ducha.
Náhle se pootevrou dvere vedoucí do zahrady. Nevi

díme nikoho vstupovat, ale celý dum, celý prostor je na
plncn tímto príchodem. :

Ozve se tupá rána, výkrik, vterina zápasu, zrejme
marného.

ŽádnÝ stín neprojde svetlou plochou, nic se nepohne a
prece se vám zdá, že scéna je preplnena dejem. Rozvíjí
se prudce ve vás, zatím co obdélník svetla ctverec tmy
zlovestne trvají. .

V absolutním tichu.
Nikdy nemohlo bSrt ticho tak intensivním, tak dramati-

c. Srn výrazovým prostredkem, jako ve zvukovém filmu.
Až se naucí autori a režiséri zacházet se zvukem a ti~
chem tak, jako to umejí s bílou a cernou ( což je stejný
princip), zažijeme v kinu zajímavé hodiny.

NemMeme se dockat svetla a hlasu.
Prijde strážník, bodrý strážník, patrolující v poklid

ných ulicích Aix-les-Bains, kam je umísten dej.
Rozsvítí.
Madame Douvray zavraždena, slecna Mado je pryc,

jen težké podezrení z vraždy po ní zustalo.
Ale teprve když policista zavolá, jsme zbaveni tíže

osudné noci. Teprve hovor s druhým privolaným nás
osvobozuje od mury, kterou na nás režisér uvalil.

Dalo by se psát ješte o jiných scénách: o schuzce v Ca
sinu, pri níž se sejde pet lidí a trojí protichudný zájem,
prozrazovaný postupne v dialogu za dancingové hudby,
která má místy nábeh, aby byla víc, než doprovodem
() vyšetrování, kdy má režisér príležitost postavit pred
inspektora a detektiva nekolik obrazových i hlasových
typu. A potom o záveru, kdy je pravý vinník odhalen:
takové scény muže podat jedine zvukovÝ a mluvený
film.
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ObrazovÝ rytmus, plynulost filmu je i zde podvazová··
na mluveným slovem, které má své zákony a brání se
prizpusobení rychlejší rytmice obrazu. Dojem jistého ri·
tardanda ve vás pri vetšine scén zustává.

Ale tato prekážka není neprekonatelná. F'ilm "Tajem
ství vily Rosy« je nejlepším toho dukazem. Dává nadeji,
že ani stoprocentne mluvený film nemusí být fotografo
vaným divadlem, ale muže zustat filmem.

Jen dál!

ŽiVOT A INSTITUCE

.T oset Teichman:

V dome bolestí.
Nesympatická budova od hlavy až k pate. Ne proto, žeto je nemocnice, nýbrž že to je pražská vše o b e c
n á nemocnice, kde ani nejideálnejší prestavba nedocílí
vzhledu a potreby humanního ústavu XX. století. Ze
zvencí vypadá jako panský špejchar, to by nevadilo, jen
kdyby uvnitr - a to je IPráve to: od tohoto kdy by
mohli bychom v nekonecných úvahách vyložiti, co vše.
cko wažské všeobecné nemocnici chybí, a prece by to
nebylo nic jiného než opakování toho, co již bylo receno
jinde a lépe. Slovem: je to stará pražská bolest, hojená
vš'elijak, nekdy hodne felcarsky.

A dost. Nás v této nemocnici mohou zajímati jen lidé,
at nemocní nebo zdraví, lékari nebo ošetrovatelé, ba
i charakteristická vážnost vrátného, dole, u vrat, je
konec koncu zajímavejší než všechny nedostatky kli
niky prof. Dr. Pelnáre, Jiráska, Syllaby a j. Projíti
všechna oddelení, všude se na okamžik zastavit a po
dívat se na ten život uvnitr je daleko vdecnejší' úkol než
hledat príciny, proc všeobecná nemocnice není taková,
jak bychom si všichni práli.

1. Pacienti.

Pacienti jsou nekolikerého druhu: težcí, lehcí, záhad
ní a - simulanti. Ale všichni pacienti bez rozdílu, do
kud jsou v domácím ošetrování, považují se za smrtel
ne nemocné, neštastné, a jejich bolesti se jim zdaií ne
snesitelnými. To nekdy zpusobí, že lidé, 'kterí takového
pacienta doma ošetrují, nakonec se smirují s myšlenkou,
že bude nejlépe, když nemocný bude prevezen do ne
mocnice. Najednou nemocnice prestává býti pro ne do
mem, kde se jen umírá, kde není dostatek péce o ne
mocné a kde sami lékari se nemohou pacientovi tak ve
novat, jak t9 až dosud delal jejich domácí lékar. Se vším
se rychle smirujf a jejich jedinou touhou je, aby pacient
byl do nemocnice prijat.

Když se to podarí, je vyhráno jak !pro ne, tak i Ipro
nemocného, který v dome bolestí se okamžite stává do
cela j i n Ý m clovekem. Již hned v prijímací kancelári
vidí, že lékar sotva byl zvedav, kde ho co bolí. nýbrž
se jen podíval na pruvodní lístek, rekl kliniku a tím to
bylo zatím 'odbyté. Proste: jakmile je nejaký nemocný
snesen z vozu u vrat nemocnice, nastává v jeho smý
šlení a citech urcitý nedefinovatelný pocit, který mu
ríká, že jeho nemoc a 'S ní spojené bolesti nemohou si
ciniti vetšího nároku na pozornost, než jaké o'P r a v
d u zasluhují. Tento prerod vlastních myšlenek je tím
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chlejší, když pacient již v prijímací kancelári se setká
nešfastníkem, jehož každý vzdech svedcí o míre utr
ní, které 'Prožívá. Setkání s takovým prípadem, jako
na príklad rozdrcení koncetin nákladním automobi

lem, nebo popáleniny v obliceji delníka ze smíchovské
emické laboratore, a celá rada jiných težkých prí-

adu, o nichž journal prijímací kanceláre mluví beze
ší sentimentality, stací, aby takový nemocný, cítil své
lesti desetkrát zmenšené. Tento, ,možno ríci, blaho
rný vliv nemocnicního prostredí mužeme potom

šte lépe pozorovati v oddelení, kde pacienti, približne
tejné diagnosy, jsou' pohromade. Tady, v tomto množ
ví spolecného utrpení, skoro ani není místa pro nejaM
olestinství, naríkání, výkriky, 1)lác nebo sekýrování
Jbližšího okolí. V dome bolestí se predevším trpelive
ká. Na lékarskou 'Prohlídku, na prevaz, na obklady;
ká se i na presnídávku, na obed, veceri, ale ze všeho

ejvíc na návštevy príbuznÝch a prátel.

" 2. O š e t r o vat e I é.

Na ne se nekdy neprávem žehrá. Ale funkce ošetro
tele nebo ošetrovatelky nemocných už je taková, že

de kdo je presvedcen o jejich nedostatecných vlastno
ech ve styku s nemocnými. Málo kdo si uvedomuje,

práve nemocný clovek je naklonen posuzovati vše
se zretelem k své vlastní osobe a že už tím jeho

není bývá casto hodne -nes'pravedlivé. Zejména ne-
vleklá nebo bolestivá dovede pacientovy soudy

eho nejbližším okolí !Znacne pokriviti. Takových se
ajstru je vždycky dost. Zpravidla se rekrutují z li

t jimž nemoc zpusobila nejvetší újmu v jejich zvlášte
inutém smyslu pro nepretržitou cinnost at duševní

fysiekou. Tito vecne zamestnaní a 'po cinnosti ba
lidé považují nemocnicní zajetí za nejvetší utrpení

ec. S temi také mají lékari i ošetrovatelé nejvetší
f. Nutnost nepohnute ležet a dívat se do neútešné

noty nemocmcm o s ropu, Je az ou c VI i po-
ká k nervosním výbuchum jak proti spolupacientum
proti lékarum, ale nejvíc proti ošetrovatelum, kterí
vinni vším. A prece kdyby takový nemocný mel

oPnosti beze všeho sobectví vnímat, co se kolem
, deje, musil by nahlédnouti, že práve tito lidé by si
hovali trochu více ohledu a pochopení. Verejnost
sotva ví, co to znamená býti ošetrovatelem nebo
ovatelkou na nejaké klinice všeobecné nemocnice,

je stále 'Preplneno, že nemocní jsou pokládáni všude,
to je jen trochu možné. Konecne kdo z tech, kterí

dy tak rozhorcene odsuzují tyto nemocnicní pra
níky, chtel by je jen na jediný den zastati v jejich

e, dejme tomu na takovém oddelení, kde je 140 pa
u, nebo tam, kde leží težce nemocní pacienti cho
které svými 'prubehy dovedou zapusobiti i na nervy
rlejších lékaru? Vdy! pro nekteré lidi je skoro prí-
é, jak se bojí, ne-li štítí krve svého bližního. Nej

to vidíme pri úraJzech na ulici. Nekdo je 'Prejet auto
'lem nebo pod. úraz 'zpusobí znacné krvácení, lidé
Ice sbehnou, ale kdo z toho houfu ustrnulých a hro-
ch se lidí priskocí k postiženému, aby ho aspon do
vil do 'prujezdu nejbližšího domu? To musí", prijíti

ník, jemuž jaksi náleží, aby se o postiženého nejak
ral, ale houf diváku se jen križuje, vzdychá, címž
e projev jejich lidské solidarity je vycerpán. Ne
je tomu 'pri sdelnÝch nemocech jako tyfu, cholere,
tu, spále, trachonu a j. Namítne se, že v takových
dech je nutno se vystríhati styku s nemocnými,

pravda, ale co ti, kterí m u s í s nimi zach5zeti, je oše
trovati, cistiti a pod.?

Je zvláštní, co všecko musí v našich nemocnicích vy
konávati lidé za nekolik stovek mesícního platu 
ovšem vedle »požitku« jiných, o nichž správa nemoc~
nice mluví vždy co možná zdrželive. Nedostatecný,
skoro žebrácký plat ošetrovatelského personálu také
zrpusobuje onen zlozvyk, dávání 'zlPl'Opitného za ruzné
úsluhy. To je opravdový nešvar našich nemocnic, je
muž celiti nejakými zákazy nemá smyslu, dokud oše
trovatelka, která musí míti odborný kurs, dlouhou 1)rak
si a - protekci, nebude za 'svou práci honorována aspon
jako pradlena v ústavní prádelne. Sociální problém oše
trujícího personálu našich nemocnic je kupodivu pre
hlížen. Samy správy ústavu snad až príliš mnoho spo
léhají na tento »vedlejší príjem« svých zamestnancu, ac
jsou si zcela dobre vedomy demoralisace, která je tím
v ústave 'podminována.

3. Lék a r i.

Pozorujete-li lékare ve velké nemocnici, mužete si
zároven odpovedeti na otázku, zda lékarství je vedou.
nebo umením. Nemocnice vám odpoví na obe veci
k I a dne. Nebot nekdy budete opravdu na rozpacích,
zda jen ved a by byla schopna vésti lékarovu ruku
k takovým výsledkum, které zacasté rozhodují o živote
a smrti pacientove. Nemocnicní lékar proto musí býti
jak vedec tak umelec, 'protože tyto dve složky se v prak
tickém lékarství v,zájemne doplnují. Nadmerná konku
rence mezi lékari také zpusobuje, že prvním nebo dru
hým sekundárem na našich klinikách se muže státi jen
takový lékar, který vyhovuje všem podmínkám na
ústavního lékare kladeným. Tady také nikdy nelze na
hraditi nedostatek schopností protekcí.

O prednostech klinik ovšem netreba ztráceti slov.
Nebot co takový pan profesor znamená jen v ocích kaž-

e o pacienta, jak jeho jméno je všemi nemocnými vy
slovováno s posvátnou hruzou i nadejí zároven, to snad
ví každý, kdo jen nemocnicí probehl. Proste: objevení
se profesora na oddelení, to pro pacienta znamená asi
tolik, jako by k nemu prišel sám Kristus - uzdravova
tel nemocných. I ten nejvetší mrzout na okamžik zasvítí
ocima a to, co mu 'pan 'Plofesor rekl. nac se ho tázal a
pod., dovede potom kde komu v ruzných obmenách vy
právet. A nekdy to nemusí býti ani prednosta kliniky.
Stací jeho zástupce, pan docent, který má u nemocných
skoro stejnj" kurs jako pan profesor. Ale nejvetších
úspechu se u pacientu do'pracují - aspon subjektivne
- ženy-lékarky. To je, rekl bych, docela jiný svet. Že
na-lékarka jako by pacienta již na první pohled zísldl
val a svou ženskostí a predpokládanou u ní jemností, cit
livostí, zejména na chirurgických klinikách. To však
v mnoha prípadech bývá omylné. Nebot nekterá lékar
lm, co se týce energie nutné k operacím nebo preva
zum, si nikterak nezadá se svým kolegou, který, jsa pre
svedcen, že každá rána se zahojí, radeji rízne hloubeji,
tien aby to bylo porádne. I

Nejnižší kurs u nemocných mají med i c i. Na klini
kách je jich vždycky dost, a jejich snaha necemu se na
ucit nebývá nemocnými zpravidla uznávána. Pravda,
všem se zde ríká pane doktore, ale nejvetší radostí kaž
dého pacienta je, když muže vedych tivému medikovi
nejak uklouznouti. Ne že by se ho bál, ale proste z toho
duvodu, že se mu je š t e neverí. Duvera v lékare je
totiž to nejvetší kouzlo, které v nemocnicích uzdravuje
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lépe než všechny speciální léky dohromady. Když ta
kový pan profesor nebo docent rekne, že je nutná ope
race, je z takového ortele sice strach, ale platí. Nikdo
jiný by pacienta nepresvedcil, že k jeho uzdravení je
treba bolestivého zákroku na operacním stole, ale tito
dva lidé pacientovy duvery zmohou slovem každou jeho
námitku. Domácímu lékari, trebas osvedcenému, se ni
kdy neverí. To se nejprve obehne kdejaký lékar specia
lista a teprve, když i jeho mínení je souhlasné s ná
vrhem domácího lékare, naposledy se jde k profesorovi
a jeho slovo je svaté.

Obecná hruza pred operacním stolem je pochopitelná.
V pokoji, kde leží pacient, který bude zítra nebo po
zítrí operován, se skoro šeptá, a nemocný je stredem po
zornosti jak ostatních pacientu, tak i jejich návštev. Jíti
k operaci je kus osobního hrdinství, které je všemi
spolupacienty svorne uznáváno. Všechno neprátelství
naráz mizí, nebot podvedomý zápach narkosy a éteru,
oslnivý svit lustru, odrážející se v hrozivém blýskotu
kolekce operacních nástroju a steriIisacního bubnu a
konecne zástup bílých, neslyšitelne se pohybujících lé
karu a ošetrovatelek - to v jejich predstave je neco
tak hrozného, jako sama smrt.

4. N a a m bul a n c i.

Od casnÝch hodin ranních se shromaždují lidé na
chodbách a predsíních ambulancí v mlcelivém zástupu.
Druh druha nezná, ale všecky sem privedla a spojila
touha po nabytí ztraceného zdraví. Tady se také nikdo
netlací ani nedere kupredu. Ochotne se postupufe místo
bIížeji ke dverím ambulance. Ne z gentlemanství, nýbrž
ze strachu. Osudnou chvíli, kdy bude treba predstou
piti pred lékare a podrobiti se jeho zákroku, hledí každý
co možná nejdéle oddáliti, trebas každý jeho nerv se
chveje nedockavostí, aby už byl odtud.

Konecne není vyhnutí: bud vstoupit nebo se vrátiti
domu a tady znova cviciti svou odvahu nebáti se dobro
diní lékarovy ruky. Co nemocí a ,chorob bylo práve
strachem zanedbáno a zhoršeno! Jsou lidé, kterí se
ochotne podrobují radám a opatrením všelijakých šar
latánu, ale odebrati se do nemocnice, k odbornému oše
trení nebo k operaci, to je pro ne opravdu težkým úko
lem. Naproti tomu zase ti, kdož meli odvahu vstoupiti,
se nejprve zpytave rozhlížejí, k e k o m u z prítom
ných lékaru by bylo dobre se obrátiti. Zacíná to stu
diem jeho zevnejšku a hlavne zpusobu, j a k to delá;
zda energicky nebo s noblesou cloveka, který ví, že to
bolí. Je zvláštní. že to vyhrávají zpravidla tito nobles
ní lékari a, jak už bylo receno - lékarky. Lékar, jehož
zrucnost, vedomosti a z nich pocházející jistota mu do
voluje v ráne se nenimrat, nýbrž ji co možná krátce
ošetrit, má na ambulanci povest rezníka, k nemuž pa
cienty treba násilím privádet. Návštevníci ambulancí ne
dovedou a také snad ani nemohou rozeznávati, jaká je
to výhoda, když lékar, trebas energický, udelá tenTJ'rž
Zákrok mnohem dríve a 1 é pe než druhý jeh'o kolega,
který dovede reagovat na každé zasykání choulostivé
ho pacienta.

Nemocnicní ambulance je také nejpestrejším kaleido
skopem lidských slabostí, povah a typu. Muž, povolá
ním profesionální zápasník, atlet, jehož mohutná šíje a
tvrdá páter lehce odolává dvojitému nelsonu, v ambu
lanci, pri odbírání mandlí, se zhroutí do mdlob, zatím co
petiletý hošík snáší tutéž operaci bez zvláštní afektace.
Nebo jiný prípad, ponekud tragické dohry: Do ambu-
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lance prijde mladík. Pravá ruka znacne opuchlá, v zá-
pestí ohranicená hnisavým nádorem. Jak se vám to
stalo? optá se lékar, a mladík (bankovní úredník) vy
práví: Mei na ruce tetovaný monogram. Mladistvá ne
rozvážnost, která mu nyní velmi prekáží v zamestnání,
kde neco podobného není trpeno. Kdosi mu poradil vo
dicku, která prý vpichováním do vytetovaných míst ho
zbaví této nepríjemnosti. Delal to obycejnou jehlou, ru
ka mu za dva dni opuchla a nesnesitelne bolí. Bolest prý
mu vstrikuje až nahoru k rameni.

Prohlídka - pak je povolán i docent, aby potvrdil
diagnosu obou asistentu.

Nemýlili se: - Akutní otrava krve.
Jediná záchrana: - amputace.
Lékari nemocnicních ambulancí musí býti lidé ocelo

vých nervu. Nebot to, co zde denne vidí a slyší, by
každý nevydržel. Ani vedecká vášen a láska k povolání
nemuže býti tak silná, aby vzdorovala takovému prí
valu lidského neštestí.

lA jejich platy? O tech nejlépe nemluvit! Nikdo by to
neuveril.

5. § 144 t r. z á k. ves vet 1 e g y na e k o log i c k é
, k 1 i n i ky.

Pripravovaná osnova nového trestního zákona již do
cela jinak posuzuje a hodnotí prípady § 144, s nimiž se
denne setkáváme na obou gynaekologických klinikách
všeobecné nemocnice. Však pro lékare techto klinik ne
jaký § 144 neexistuje. Jím necht se obírají právníci,
ale lékar, který do sociálního problému materství má
pohled daleko' jasnejší, musí jen pokrciti rameny nad
!llasy, které se brání zrušení nesmyslného a možno ríci:
škodlivého ustanovení trestního zákona. Nebot lékari
techto klinik by mohli vyprávet, kolik životu neštast
ných matek by bylo možno zachrániti, kdyby prerušení
nevítaného materství bylo svereno odbornJ'rm lékarum.
kterí zpravidla mají možnost zákroku až tehdy, když
fušerství pokoutních bab vykoná své zhoubné dílo. Na
gynaekologické kliniky se casto chodí již jen umí r a t.
Je to také nejsmutnejší kout naší nemocnice, nebot sem
bývají dopravovány pacientky ve stavu tak ubohém, že
lékar, krome utišujících injekcí, nemuže již pomýšlet
ani na jeden 'zpusob ochrany ohroženého života. Stati
stika také ukazuje, n a k o h o nejtížejj doléhá tvrdé
ustanovení § 144. Jsou to vesmes ženy sociálne nejníže
postavené,pro než denní pense speciálních sanatorií
k vyhánení plodu byla byl celým kapitálem.

6. P a v i Ion z a v r žen Ý c h.

[Spolecnost lidská vyloucila nemocné pohlavních cho
rob ze sféry soucitu a politování. Nemocný tohoto dru
hu není považován ,za neštastníka, nýbrž za darebll,
který si nemoc privodil, a proto bud zavržen. Do pavi
Ionu zavržených také málo kdo prijde na návštevll.
Nebot i ti, kdož se považují nebo považovali za prátele
nemocného, nyní jako by ho neznali. Každý styk s ním
zdá se jim kompromitující, málo fair, slovem: spolecen
ská pruderie v techto vecech je nemilosrdná.

Jedir,.ými práteli zavržených jsou lékari. V jejich po
hledech i slovech není místa pro pokrytectví ani 'Pre
tvárku. Kdyby i tito lidé meli s sebou nositi onu mírll
opovržení, jež nemocné pohlavních chorob stíhá mimo
zdi paviIonu, pak by jejich osud byl dvojnásob' težký.
Lec na klinice se nedelá rozdílu. Nemoc jako nemoc.
Hlavní otázkou tu je zpusob a výsledek lécby. Vše
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ostatní je vedlejší. Jen jedna vec tu dovede lékare hod
ne pohnevat: nemístná stydlivost. Upejpat se pred lé
karem na klinice kožních chorob se nedoporucuje. Ne
bot pak i z jeho úst padne slovo odsudku.

Nejsmutnejší pohled je na takového pacienta. když je
hd »prípad« je uznán jako vhodný materiál pro školu.
Odolává-li jakž takž muž, dívka zpravidla má dojem
pranýre. I znacne otrlé poulicní devce, pro niž stud již
dávno ztratil puvabu, v posluchárne kliniky ztrácí klid
a všemožne se brání odhalení nemocného místa. To se
nekdy neobejde bez násilí a príkrého okrikovaní lékaru.
pro než to je jen »prípad«, který je treba posluchacum
demonstrovat, bez jakéhokoli ohledu na jeho nositek

Klinika kožních chorob je místo zvýšené cistoty a
opatrnosti, kde i klika u dverí bývá lékari a ošetrova
telkami otvírána loktem, nikdy rukou. Je to zároven po
slední útocište nekterých nemocných, pro než by pla
tila slova Danteova videní: »Vzdejte se vší nadeje, kdož
sem vstupujete ... «
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*) Toti~ Norimberk.

Nejprve ohradil jsem se ovšem proti zneužívání mého ,díla
k nejakým politicko-dynastickým úcelum. Toto stanovisko bylo
mi nesnesitelné, ba dovedl jsem je steží pochopit.

Pro mne byla postava Kašpara Hausera rozhodujícím zá
žitkem mého mládí, visí takrka od probuzení mého vedomí.

Žil jsem v jeho kraji, starí lidé vypravovali mi o ,nem s do
jetím, muj ded ho ješte znal a mluvil s ním, dejište jeho ži
vota a smrtí bylo i místem mého vlastního vývoje. *) Když
nám detem ukazovali "Vestnerturm« na hrade, vedeli

jsme, že její chmurné zdi byly jeho prvním príbytkem mezi
lidmi. Leckde ve Francích ješte dnes je tomu, jak bývalo pred
40 nebo 80 lety. Zeptáte-li se na vesnici starého sedláka nebo
ve meste starého remeslníka na Kašpara Hausera, mihne se
jeho oblicejem nedefinovatelný zás;it a vy máte dojem, že

mluvíte o svetci. Jakási romantická úcta -proniká však, i do
vzdelaných vrstev. Jednou hovoril jsem s jedním váženým, le.

titým lékarem 'O potupných podezreních, jež stále ješte, 70 let
po jeho smrti, stihají nalezence a že ti, kdož v Nemecku
tvorí verejné mínení, stále ješte ho s oblibou prohlašují za
podvodníka. Tu starý pán zustal na ulici stát a rekl mi tónem
soucitného podivení: "Kašpar Hauser podvodník? Ale, ale!«

První rozhodnutí k básnickému 'dílu o Kašparu Hauserovi

sahá až do mého 17. roku, nicméne uplynulo 15 let, než jsem

je uskutecnil. Pochopil jsem velmi brzy, že je k nemu nutne
zapotrebí duševní zralosti, znalosti sveta a dokonalého ovlá
dání technických Iprostredku. A krom toho i jisté neodvislosti;
takový úmysl nesmí býti ohrožen chvením o denní chléb. Jen

studie a opatrení materiálu, aktu a príslušné literatury vyža.
dovaly let. Rozlicné pokusy a nácrtky provázely mne všemi
pocátecními stadii mé spisovatelské dráhy. R 1904 (defini
tivní znení románu vyšlo 19(8) mel jsem v rukopise témer

dokoncené moderní vypravování, v nemž postava K. H. hrála
jen symbolickou úlohu. Když jsem to zahodil, psal jsem své
»sesterské« novely, abych se po cvicil ve zpola historicko
kronikárském a zpola básnickém stylu, který mi tanul na mysli.

Protiví se mi o této krížové ceste mluviti, není tu nic, cím by
se clovek mohl chlubit. Chce-li kdo vytváret svet a postavu,
není mu usporeno peklo hledání a zklamání. Casto byl jsem

již blízek vzdát se nadeje a upustit od svého plánu; práve co
toto píši, prohlížím si deník z onech let; cítím soucit s mužem,
který se tak zoufale plahocil, ackoli tímto mužem jsem byl já

sám. Teprve, když jsem nalezl spojující ideu, jež sklenula ~e

nad celkem jako obloha, mohl jsem pokládat své dílo za .za
jištené. Kašpar Hauser cili c h a b o s t s r d c e.

Tím byla dána hra a protihra: K. tI. proti svetu. Vidno od
tud, že skutecné události prestaly mít pro mne zásadní dule

žitost, že ustoupily do pozadí, aby ucinily místo samé podstate
látky: tragické zákonitosti duše, neposkvrnené svetem, a jak
svet tupe a bez pochopení jde mimo.

*

K. H. proti svetu. Pri tom _zustalo. Ani básnické dílo neušlo
tomuto osudu. Jak nevyhladitelný byl jed pomluvy a utkvelého
predsudku, dokázal mi hned po vyjití knihy recensent jednoho
velkého rakouského casopisu, v jehož stopách pak vedomky
i nevedomky kráceli mnozí jiní. Prihodila se i taková absurd

nost, že ten dobrý muž vynesl až do nebe román jakožto lite

rární produkt, pri tom však s nejvetším ,durazem projevil po
div a 'nejživejší polito'vání, že jsem si zvolil za predmet glori.

fikace notorického hochstaplera a simulanta, jakým byl K. H.,
jako by to byl sice zcela úctyhodný, ale podle všech výsledku

historického a psychologického badání úplne marný pokus za
chovati potomstvu vzpomínku na takové individuum. Nalézám

ve svých papírech z oné doby odpoved, z níž jsem však uve-

ÉoILAAB

Po ztracených stopách.
(Mé osobní zkušenosti s Kašparem Hauserem.)

(J. W., jeden z nejvetších žijících nemeckých
romanopiscu, vydal predminulého roku sbírku ruz
ných svých studií, clánku, recí a cestopisných crt
pod názvem "Lebensdienst«. Kniha obsahuje i roz
sáhlé pojednání o slavném jeho románu "Kašpar
flauser«, jejž svého casu vydala cesky Družstevní
práce. Autorovy vzpomínky jsou tak neobycejné,
ba prímo ojedinelé v svetové literature, že z nich
uverejnujeme aspon nekolik úryvku, domnÍvajíce
se, že budou zajímat i ty, kterí Wassermannuv
román, v ceštine ostatne rozebraný, nectli.)

yl to opravdu neradostný a skliCující zážitek. Celá rada
provinciálních casopisu spustila jednohlasný pokrik a na

ádala se mnou jako s nebezpecným zlocincem. Mel jsem ne
bytný dojem, že odnekud vyšl'O smluvené heslo, urcitý povel,

se zachovat, aby bylo zabráneno nežádoucímu pusobení mé
·hy. Nemohl jsem se zbavit myšlenky, že z jistého místa byly
ny jisté pokyny a že tato taktika má již svou starou tradici.
hybely ani anonymní dopisy, ani literární a osobní osoco-
í, ani antisemitské záští, ba dokonce ani povážlivé hrozby.
en príslušník velkovévodského bádenského domu poveril

ho prítele Alfréda Wa1tera tIeymela, aby mi vyrídil, že byl
ud obdivovatelem mého talentu, že však .frivolnost, jakou
m projevil publikací tIauserova románu, rázem ucinila
ec jeho dobrému mínení o mne. S druhé strany zase do

val jsem tajné prípisy, jichž pisatelé me ujištovali, jako

ch byl nejaký detektiv, že jsem ,na správné stope a že se
I na konecné vyrešení temné záhady a že mi dají k dispo

I nutný materiál, budu-li si ho práti.
To všecko by10 nápadné a velmi zvláštní tím spíše, že šlo
oliv o aktuelní proces, nýbrž O' básnické dílo, v nemž jsem
dukladné úvaze vše, co se týkalo hrdinova puvodu, pone

z umeleckých duvodu ponoreno ve tmu anebo alespon
1'0. Jakmile jsem byl hotov s umeleckou prací, rozumí se

o sebou, že, rozladen, ohromen a jaksi vyburcován 'ne
kávanými pletichami, ztotožnil jsem se i mimo dílo s po-

vou, jež me tolik let naplnovala a zamestnávala, a že jsem
jal brániti hájením její historické a lidské existence.
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rejnil jen cást a nikoli nejrlznejší z duvodu, jež nepotrebuji
blíže vykládati.

Dotycný kritik zpola nevedomky vybarvil se mi v typického
ducha záporu a podobne jako mnozí tak zv. rozumárští skep

tikové minulého desetiletí vše, CD bylo ~rejmé a lidsky pravde
podobné obrátil vzhuru nohama a obvyklým zPClsobem brou
zdal se jakoby nic v špinavé vode pomluv. Apeloval jsem na
jeho cit pro spravedlnost, .vykládaje, ~e nejde již prece o muj
vÝkon, nýbrž o osobu K. tiausera, že k vuli nemu jsem vy
stoupil a nemohu dovolit, aby byl z knihy vyveden na popra
vište nejakého casopiseckého clánku a tam popraven. Rekl
jsem mu, že náš spor není sporem spisovatele se svým posu
zovatelem, nýbrž spor cloveka nespravedlive a zlovolne za
traceného s· celým svetem zaslepených neprátel. Dal jsem mu
na srozumenou, kdyby byl býval K. ti. opravdu podvodník a
jeho prípad nezvratný, pak že jsem napsal knihu v nejhlubším
smyslu pochybnou, bez jakéhokoli pevného podkladu a prímo

slabomyslnou. Básník, rekl jsem, ,muže pozmenovati figuru
v jejích motivech, ale nikoli ji zbaviti korenu, muže Casanovu
vykresliti bud jako výstrelek, nebo jakO' skvclého exponenta
"starého režimu«; to je vec literárního pojetí, ale že nejde

postavu K. tiausera denuncovati jako lživou, nebot ta proste
proto jen zustává živou a jen proto lze se jí básnioky zmoc
niti, že predstavuje souhrn cistoty a nevinnosti.

Cituji dále jen proto, abych dokázal, že tehdy, pred 16
lety, podobná argumentace byla nutná a ješte dnes, jak se
zdá, není zbytecná. Všichni odpurci knihy a tím i veci samé
odvolávali se na akta. Ale jaká to byla akta? Témer výhradne
se skládala ze záznamu a pozorování ucitele Mayera z Ans

bachu peclivých sice, ale <lýšicích nejjedovatejším dechem po
dezrení a zkroucenin. Zvláštním zpusobem po desetiletí odolal

výplod tohoto provinciálního školometa každé námitce, každé
korekture, každému správnému pojetí, I<aždé spravedlivé úva

ze, Daumerove hluboce pravdivé knize práve tak jako Feuer
bacho"e osvícenému psychologickému rozboru, a všichni po
verení kronikári a prumerní škrabalové, kterí ješte mnoho let
po muceúnické smrti neštastného nalezence jeho jméno pri
bíjeli na pranýr a pohazovali blátem, castO' z velmi temných

duvodu, jak treba bohužel dodati, odvolávají se na nej. Nesmí
se totiž zapomínati, že povest jedné dynastie byla stále ješte
ve hre. To všecko jsem vytkl svému kritikovi a protO'že mimo

jiné p'ríšel mi i s IPodlou bajkou, že K. ti. sám spáchal sebe
vraždu, když již nikdo nechtel verit jeho zpozdilým výmys!úm,

,tedy prímo z žalu a zoufalství, nemohl jsem se zdržeti, abYCh

mu nerekl, že každý, kdo má podíl na takové pomluve, je
práve tak vinen ~locinem na K. tiauserovi jako sami jeho
vrazi.

A tak má se vec vlastne i dnes. Ackoli nikdo vlastne již

neverí legende o podvodníkovi, jež se tvrdošíjne udržovala až
do konce minulého století, bud protože událost a její prubeh,
ne bez príchuti sentimentálni biedermeierovské a loupežnické

romantiky, samy znenáhla se stávají legendárními anebo že
znenáhla rostoucí pravda zacíná se probíjet na povrch, 
pres to stále ješte zahaluje lehounký závoj nedCIvery zjev a
osu<l K. tiausera. Ale zdá se, jako by cas 0<1 casu po deseti
letích' mlcení vzpomínka na "díte Evropy« vyšlehla jako pla
men z hlubin zapomnení a jako by tu vládl zákon periodicity;

zdá se, :jako by jeho zahllbená duše nemela v hrobe klidu a
jako by jeho stín musil bloudit kolem" dokud spravedlnosti
nebude ucineno zadost. •

Peuerbach, veliký kriminalista a krim. psycholog, byl, jak
všeobecne známo, zakladatel celého rodu vynikajících mužu,
filosofa Peuerbacha, filologa Peuerbacha, malíre Peuerbacha.
On sám je jiste jedna z nejvýznacnejších postav nemeckých
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kulturních dejin, reformátorpráva v hlubokém, humanním
smyslu a ve svém myšlení a jednání muž príkladné opravdo
vosti. Ve dvou významných a v oné dobe bezpríkladne od
vážných publikacích obírá se P. prípadem K. tlausera. Jedna
z nich je "Pametní spis královne Karolíne bavorské«, druhá,
skutecne mistrovské dílo psychologického zkoumání, jmenuje
se "K. ti. Príklad zlocinu na ,duševním živote cloveka«. S ne

vývratnou logikou a se statecností hranicící s pohráváním
s vlastním životem dokazuje tam, že K. ti. je legitimní, v útlém
mládí odstranený princ rodu bádenského, bratr královny Ka
rolíny, bratr knežny tiamiltonové, bratr královny švédské.
Ctižádostivá pani, nelegitimní žena bratra panujícího knížete,
usiluje všemi prostredky {) vládu. Právoplatná knežna Stefa
nie bádenská'z rodu Beauharnais, 'nevlastní dcera Napoleo
nova, porodila svému muži velkovévodovi 4 dcery a 4 syny.
Dcery zustaly na živu, synové zemreli krátce PO narození
zdánlive na ruzné nemoci, Peuerbach však tvrdí, že vraždou.

S výjimkou jediného, toho totiž, který 15 nebo 16 let pozdeji
se vynoril v Norimberku a ~<terý byl zachován na živu za

úcely vyderacskými a aby uchazecum vázal ruce, ale zároven
jen jako nemý svedek, nebot pouhá jeho existence byla hroz
bou - aby on sám nemohl svedciti, o to bylo dobre posta
ráno. ,fo vedel, co dává v sázku. Dával v sázku svou hlavu.
A také ji ztratil.

Jak lze si pomyslit, vzbudila tato iúžasná obžaloba všeobec
né pobourení. Pres svou bezúhonnou povest a príkladnou ci
stotu svého charakteru a ackoli zaujímal jeden z nejvyšších
státních úradu, odvážili se ho prohlásiti za nesvedomitého
žoldnére, píšícího ve službách bavorské lacnosti po bádenské
zemi. Casopisy rádily; tehdy byly žurnály v žoldu a pod

dohledem tech, kdož vládli, a kdo jen kritisoval i nejmenší
knížecí dvur, dukladne se prehmátl a nebyl si jist životem.
Sypaly se protispisy, jež mokvaly jedem a záštím; serviir.i
pera se rozbesnila zurivostí pro pohanu vládnoucího domu;
pronásledováním klerikálních a dvorních stran již dríve za
trpklý, nebyl s tohoto intrikarenÍ, hnus nutil ho stále víc a
více se vzdalovati cinnosti a jeho smrt nekolik málo mesícu
pred zavraždením K. tiausera byla jen vnejším zpecetení~ll'
jeho porážky, at již byla násilná, cemuž nasvedcují všecky
okolnosti a také ústní podání v jeho rodine, anebo zpusobená

mrtvicí, jak Ibylo ofich::lne vyhlášeno. Lze však steží pred
pokládati, že osud tem, kterí v skrytu pohybovali drátky, by
byl poskytl tak vítaného uspokojení, zkosiv nebezpecného od
purce prá"e v okamžiku, kdy podnikl cestu, od níž si sliboval
ncjdCiležitejší odhalení, týkající se záhady K. tiausera. To
panstvo nemelo se ceho obávat: ani zákona, ani verejného
mínení. Nemelo žádné ·odpovednosti. Tak padl P. jako padli
mnozí jiní a mnozí jiní padnout ješte meli, - ješte r 1878 L~'l
v Norimberce spáchán pokus vraždy na 801etém Daumerovi,
a to krátce pred vydáním jeho knihy o K. tiauserovi.

*

Pri koncepci románu a vise postavy Kašpara tiausera byl
nakonec historický podklad práve tak lhostejný jako výsledky
krimin. a genealogického badání. Nebot zbylo toho dost i bez

dynastické legendy: lidský zázrak, nic víc a 'Ilic méne. A {) nic
víc ani méne mi nešlo než o znázornení, jak vzniká clovek, a

o vinu nechápavého sveta na znicení lidské duše. Tento po
chod mohl jsem ovšem témer v celé jeho puvodní posloupnosti
prenésti z historie do' básnického díla, zrídka kdy poskytuje
skutecnost takový materiál, i novejší psychologie mela casto

dost prícin odkazovati na hlubokou vnitrní pravdu duševního
složení a vývoje K. tiausera, vzpomínám jen na významnou
knihu Konstantina Brunnera.

Není bez zvláštní paradoxní kO'miky, že lidé zasvecení, d-t }il,

jednotlivci nebo celé spolecenské kruhy,. kterí dávno vedeli
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serovi, prohlašuje ho zcela klidne za svého prastrýce. Jasneji
se vyjádriti není mi bohužel dovoleno. Mohu jen ríci, že na
prosto nejsme již odkázáni jen na nepatrné indicie, kdyžte
prece nezvratná pravda nejen žije v pamcti tolika lidí, nýbrž
múže býti i podeprena dokumentárne. Také ohle{\ na báclenský
dum již padl, ne snad proto, že tento rod již nepanuje, nýbrž
proto, že skrývání a potlacov'ání stalo se nesmyslným. Z této
rodiny od doby objevení se nalezence, na jehož osudu a zá
niku ona, ci spíše její stvury mely tak podstatný podíl, vzešlo
mnoho vynikajících mužu a žen a celá tato hruzná balada
o K. Hauserovi není jí již dustojná. Není již primerená dnešní

-dobe. , .
Stín touží po klidu. (Prel. K. ]. B.)

EIFosoLIF

Dr. J. Kabelík:

O case a stárnutí.
Vetu: »Co žije, stárne a zemre«, lze úplne· obrátit. »lenco stárne a zemre, žije individuálním životem«; a
není bez techto pochodu život vubec možnÝ, je to sama
podstata života. Každý prirozený pochod ve vesmíru
podléhá II. vete thermodynamické, zvyšuje svoji entro
pii, z každém je urcitá ireversibilní složka. Jedinou vý
jimkou je plození. Proti všem zákonum koloidním a fy
sikálním z prícin zcela nevyložených obnovuje se tu pu
vodní panenský stav biokoloidu. Ale tomu by bylo treba
venovat úvahu zvláštní. Koloidy a biokoloidy stárnou,
slep ne zrcadlo a kalí se sklenené cocky drobnohledu, ne
bof sklo - koloid - krystaluje, sráží se. Každý pochod,
kterému koloid podrobíme, zanechá v nem dokazatelné
stopy. Je to tak zvaná hysteresa koloidu, která je cástí
'pochodu stárnutí a stárnutí spontanní urychluje. Možno
v tom videt i prapamet, podklad pameti vubec. (Srov
nej: Ber g s on: lim ota a pamet.) A asi zde je i koren
naší jedné normy myšlení, toho, že myslíme v case, ac
Aug. J a k o b i s i a k vidí puvod vnímání casu jinde, totiž
v neschopnosti ducha prijmouti najednou vše vnímavé,
musí prijímat to - a stejne vybavené - po sobe. Cas je
ireversibilní jako entropie sama a stárnutí vubec. Je fikcí
našeho duševního života jako prostor a konecne naše
všechny základní pojmy vedecké. Jsme proste. tak stvo
reni, že musíme nutne sevrených, nám urcitých katego
rií myslit a jinak nemužeme.

Cas klasické mechaniky N e w t o n s k é bežel stejno
merne klidným tokem, byl casem absolutním. E i n
st e i n ukázal relativitu ve specielní teorii relativity, (ve
všeobecné muže to býti jiné) toho casu vesmíru. Cas se
mení, roste v rychlém pohybu, úcinkují nan hmoty a tíže.
Snad probíhá v kruhu, ci hyperbole. - Mi 11 k o w s k i
ukázal, že svet je vlastne ctyrrozmerno. Všechny fysi
kální formulky možno vyjádriti geometricky tak, že cas
nahradíme v nich velicinou ve 4. dimensi, ale ve forme
i, t. j.: V:=;:- Na to se mnohdy zapomíná a mluví se
o case prímo jako 4 dimensi všehomíra, podle které se
však - na rozdíl od dimensí ostatních, volnost nám sky
tajíCÍch - pohybujeme nucene v jednom smeru. S touto
licenCÍ lze totiž snáze zacházeti, nebot jako možno
z dvojrozmerného obrazce usuzovati na trojrozmerné
teleso, z pudorysu deskriptivne odvoditi teleso promít
nuté, tak možno je nám lehce probádati vlastnosti telesa
ctyrrozmerného. Ciní tak na pr. We 11s v povídce

~ch interních událostech bud dík rodinné tradici nebo dík

é zkušenosti, že tito lidé se nikdy vážne nestarali o de
tni otrocký hnev ruzných profesoru a školometu, nýbrž ve
. tichosti se spokojili tím, co I-- vedeli. A nekdy ani ne ve

• tichosti. Tak Bismarok ve svých pametech .zminuje se
l1auserove afére s onou suverenní zbežností, jež nedovoluje
hybovat, že pokládal K. Hausera za legitimního dedice bá
ké koruny. Krátce po vyjití mé knihy uverejnila rumunská
ovna Carmen Sylva v berlínském "Tagu« clánek, který
adroval bez obalu totéž mínení. Veškerá evropská aristo
tická spolecnost tkvela a tkví i dnes na této skutecnosti

pevne, že i pouhá zdrželivost mezi informovanými osoba
i slouží jen za znamení nevedomosti. Jednoho dne dostal
m ze soukromé kanceláre velkoknížete Konstantina Michaj-

'ce dopis, v nemž byl mi vysloven živý dík za knihu o Hau
ovi; pozdeji jsem se dozvedel, že tento pán, 'nevím již z ja
ch prfcin, po mnoho let usiloval o prenesení lidských pozú
tku K. Hausera z ansbášského kostela do rodinné hrobky

Pforzheil11u.Byla to zrejme touha po smíru, snad i jakási
snická potreba oslavení, nebotvel'kokníže byl básník. Co
týce dvora v Karlsruhe, je známo, že starý velkovévú.~J.
zl bezpecne každou publikaci o K. Hauserovi na svém

dm stole; nikdy o ne nežádal, nikdy se nevypátralo, kdo
tam klade, byly proste tam. Velkovévodkyne, ne-li pover
, jiste až do konce života strašne citlivá, pripisovala kaž
neštestí, jež se událo v rodine, pomste, kterou vykonává
h K. Hausera na jejím rodu. Takovéto ducharství nemá

zene žádné prilkaznosti, nicméne není bezvýznamné. Ve

osti o tom dekuji zemrelé knežne Marii Erbachové, jež
a blízka velkovévodkyni. Od ní dostal jsem také krátce
d smrtí listinu, v níž shrnula vše, co ciní zcela nepochyb-

bádenský pllvod K. Hausera. Jsouc sestrou Ba(knuergo

, nelí anglické královny Viktorie a spríznena jak s hes-
kým tak s zahringským dvorem, znala pomery, jak jen je

že znát clen rodiny, a krom toho byla naveskrz liberálni
ani neschvalovala ani nechápala škodlivého a dávno zbytec

O tajnustkárství v celé této záležitosti.

Jen pro kuriosnost zminuji se, že jsem byl po uverejnení
ánu bezmála zapleten do procesu s rodinou Stanhopeovou.
mci jeho se pohoršili, že lord v románu skoncil sebevraž

, kdežto jeho model prokázane skonal klidne v posteli. r,lU_

jsem podepsat protokol, v nemž stálo, že Stanhope z ro
nu nemá nic spolecného se skutecným Stanhopem. Pode
I jsem bez výcitek svedomí.

,platné a .vysvetlující dokumenty, jež by mohly Haus.erúv
pad vyvésti z okruhu domnenek a názorových boju k na

té nezvratnosti, nalézají se nyní v archivu jistého 'kníže
rodu v Uhrách. Tretí dcera velkovévodkyne Stefanie

a se za r:arla z Hamiltonu a dcera z tohoto manželství
a si jednoho rakouského knížete a tato dáma zemrela te-

e nekolik let pred válkou. Neznal jsem jí, bylo mi však
hodne sdeleno, že nedelala nikdy tajnosti se svým prí
nským vztahem ke K. Hauserovi, jehož zachovanému

azll byla 'Prý i ve stárí úžasne podobná. Asi pred 2 lety
al jsem dopis od jednoho vídenského advokáta, jenž me
iI o rozmluvu ve veci K. Hausera. Rozhovor se uskutecnil

já j em poznal chytrého muže, jednoho z vymrelé staré
rdy, správce jmení arístokratických rodin, mezi nimi i "l1e.ho

ecího domu v Uhrách. Ctení mého románu o Hauserovi

ilo nan dojem, dal si ode mne vypravovati, jak daleko
á má znalost veci a za rozhovonl mi naznacil, že by bylo
žno nahlédnouti do archivu dotycného domu, až jednou
fe oci pán oné rodiny, jenž se umínene brání každému po-

proniknouti k peclive .streženému tajemství. Jiste prí
nejší bude prý mladý kníže, jenž, kdykoli se mluví o Hau-
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o stroji casu, stroji, který nosí vynálezce libovolne ve
smeru oné casové dimense do minulosti i budoucnosti. 
Možno si ucinit o tom jakousi predstavu takto: V prosto
ru probíhá šikmá prímka shora dolu a protíná vodorov
ný list papíru v jednom bode. Pohybujeme-li papírem
ve smeru na jeho plochu kolmé, pohybuje se prusecík
prímky po papíru, cili zachycujeme pohyb bodu. Zrovna
tak možno si predstaviti vše v case i prostoru jako dané
ve ctyrech rozmerech a v tomto ctyrrozmerném konti
nuu pohybuje se trojrozmerný náš prostor a vytíná troj
rozmerné predmety a jejich pohyb. Tyto všechny pred
stavy maií však falešný predpoklad, že operují s tasem
jako faktickou 4. dimensí, ale tím v Ninkowského for
mulaci není; je to velicina iracionální i, není to dimense
reální, geometricky snadno sledovatelná.

A pojem i podle M a i m o n a, kterého sleduje též
Va i h ing e r (Pilosophie des "Als Ob«) je vlastne mate
matická fikce neskutecná; neoprávnené rozšírení a pre
nos matematické operace na prípady, kdy matematika
tuto operaci nedovoluje a bére jí všechen oprávnený
smysl. Tak zavírá se nám rozumove cesta ku proniknutí
a poznání záhad casu,

Psychologicky a biologicky není cas rovnomerným
tokem. Probíhá tu pomaleji, tu rychleji, a zmeny jsou
prudší a snadnejší, než v Einsteinove vesmíru.

Pri oplození pocíná vlastne cas vždy od pocátku. Pri
smrti koncí snad ve ve!cnosti, nekonecno se mení ve
yecno. B rez i n a v písni "Tisíce srdcí pelo v srdci
Tvém« vyjadruje tuto myšlenku i další o spojování du
chu, krásne veršem: "Tak z casu, vítez, Vystoupils jak
z vozu válecného, ze stredu bratrí svých, u cíle v jemné
únave ... - Snad však smrtí nekoncí ve vecnu, ale za
cíná znovu. Snad budeme vedeti více po smrti, sotva
však hádanka a smysl sveta budou nám pak potom jas
né, i když veríme v život po smrti. Jsmet príliš vzdáleni
pravde a budeme-li žíti po smrti i ve vyšším svete a ne
prevteleni v tomto, sotva odhalíme vše, ale snad bude
takových stále vyšších premen treba mnoho, kdož ví, 
"jen On to ví a snad ani On to neví«; (praví Védy).

Organismy delením se množící, prvoci a rostliny tvo
rící odnože, jsou potenciálne nesmrtelné. Platí na to však
svojí individualitou, nebot kde je ohranicení individua,
rozdelí-li se ve dve ci více? Na individualite tolik visíme
my Indoevropané, že bychom radeji do pekla šli, jen aby
chom individuality neztratili a naopak Budhisté v ní vidí
koren ved a v živote' na zemi sám trest; vykoupení
z vecného kolobehu nastane umrtvením tužeb, uklidne
ním a splynutím duše s Bohem, ztrátou individuality. 
Je zrejmo, že ve vývoji organismu každý postup smerem
jedním platí se ztrátou na fronte' druhé. Tak prechod
v individuum vícebunecné, další diferenciace schopné,
zaplacen tím nejvyšším, nesmrtelností. Ta zustala jen
v plození, dosud nepochopitelném, uchována pro rod, ne
pl0 individuum.

Individuální psyche nemusí býti ostre ohranicena. U ro
stliny vysílající odnože je jiste ohranicena daleko nepres
neji. I u cloveka jsou okamžiky za života, kdy indivi
duální duše splývá s druhou v lásce, splývá s davem,

s národem, s lidstvem pri velkých dejinných okamžicích;
s umením pred umeleckým dílem, v hudbe i konecne
s prírodou v dobách mocného povznešení a s Bohem
v modlitbe, nebo v extasi náboženské, která je snad tím
nejvzácnejším, ale též tím nejvyšším štestím, které mu
že poznati clovek, po nemž vše svetské prý zustane už
cizím a šedým stínem.

Idea vecného nebe nebo pekla po smrti není rozumove
nepredstavitelná. Prechází-li duše pri smrti ve vecnost,
(ne nekonecno) s darem takového stavu, jaký životem
svým zasloužila, strne v pocitu dobra, krásna a štestí
v nebi, nebo klesne do zatracení v pocitu zlém, hruzy,
závisti, nenávisti. Zmizí pro ni tok casu, nastane vec
nost. Což to nebylo vyjádreno už v pekle reckém, kde
schoulený Ixion ve vecném ustrnul strachu, že se nan
shroutí visící skála.

Jsou i za života okamžiky, kdy psychologický tok
casu uciní ohromné výk:yvy, ba i se obrátí, jsou to ty
události, kdy zdá se nám na pr. pri pádu z lužka, který
trvá sotva pul vteriny, dlouhý románový dej, trvajíCí
treba mnoho let, koncící pádem do propasti a pod. Jest
težko vysvetlitelno, jak probehnouti to vše mohlo v mo
zku v tom zlomku vteriny. Možno tu, že naráz vnímáme
to, co jindy v mozku uloženo, vybavuje se postupne.
V okamžiku smrti tak nará-z vybaví se snad mnohdy celý
prožitý život se všemi podrobnostmi. Ale možno, že do
vedomí vstoupil prvne pád a náraz na zem a pri probí
rání se ze sna vybaví se ruzné možné príciny pádu po
stupne, tedy až po pádu samém, a promítnuty pak do snu
pred pád. To by bylo psychologické obrácení toku casu.
Necím podobným vykládají nekterí t. zv. "fenomén du
déi;?lVU«totiž zvláštní pocit, který se nás nekdy zmocní
ve bdení (nebo i ve snu), kdy prijdeme do krajiny, míst
nosti, nebo k osobe ci do situace, kde jsme urcite nikdy
dríve nebyli a máme pres to jasný pocit, že jsme už

• neco podobného prodelali. Lidé, verící v prevtelování,
tím opírají i svoji víru.

Ze všech techto otázek na jeden snad pevný bod po
darilo se mi ukázati touto kusou úvahou: Irreversibilnost
deju, pamet a stárnutí je podkladem casu a jen tam, kde
je tento podklad, je to, co zoveme životem na tomto
svete. Úplná reversibilnost, stejne jako úplný klid, znací
vecnost. Tak život a smrt se vzájemne podminují.

JE TOLIK ZAJÍMAVÝCH VECÍ
zjevu, otázek, na jejichž prozpytovánÍ, prohlédnutí nebo
rozrešení se nikdo nedostane. EDUARD BAS S je z tech
cilých, dychtivých novináru, kterí je umej Í vyhledávat,
pozorne se jich chápat, bedlive je stopovat, pricházet jim

na kloub a otvírat lidem pro ne vnímavé oci.
Jeho sbírku vtipných a bystrých novinárských causerií

POTULKY PRAŽSKÉHO REPORTF;RA
priradí jednou literární historie vedle nejlepších Neru-

dových feuilletonu.

(ú)1 Brožovaný výtisk (frontispic A. Hoffmeistra,
úprava Svolinský) 30 Kc, v plát. vazbe 42 Kc.

U všech knihkupcu.

NAKLADATELSTVí J. OTTO, PRAHA II.,
KARLOVO NÁM.

Vel kj plnlcich per
.r. b - .K.~lÍ!lner (Parker, Wagner, Wa-V • e r terman, Astoria, Mont

Blanc atd.), crayonu, zápisníku, soenecken a pod. psacích souprava podložek U 7.'1"(' r-Ji]J ~aktovek a jiných nepostradatelných pomucek kanc. i technických má na sklade: ..IIi r•• wo.u..ner. uPBO-'Celkó. 16.

272


