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Politika
Dr. A. Kamienna:
Bolševismus -

velká moda.
Tout c9mprendre I
non pour le pardonner,
mais pour le mieux combattre.

Jako jest moda v šatech, puncochách, kloboucích a
kravatách,
tak jest také v politických záležitostech.
Ale jako v hmotném umení oblékati se zápasí spolu
ruzné mody o prednost - vždyt jest tolik výrazu pro
prání a nadeje, potreby a ideály ruzných stupnu kultury u téhož národa v téže dobe - tak jest tomu také
v duševním umení oblékati se; nejsilneji proniká jako
moda nyní bolševismus. Zde jest pokus vysvetliti duvody toho.
.
Zdají se býti práve tak formální jako hmotné. Nebot
bolševická taktika, která nezavrhuje žádného fysického násilí sebe hrubejšího a sebe rafinovanejšího,
odpovídá nejlépe prirozené potrebe prumerného cloveka
prekonati všechny prekážky fysickou silou, kdežto
krestanství, pacifismus a demokratismus mu ukládají
zdrženlivost, nutí jej vzhuru a vpred. Pak vystihl bo!ševismus nejduležitejší životní ,zájmy lidské massy,
které se krátce oznacují jako zájmy' na »novém rádu
vecí.« Nesplnil-li je - vinu na tom pripisují jeho vyznavaci odpurcum - tedy alespon prece rozbil starý porádek a ucinil nový dosažitelným.
Již to, co vykonal, dodal'O neobycejné odvahy prirozenému sklonu premoci vše fysickou silou, upevnilo ješte beztak silnou víru ve všemohoucnost fysického násilí a - což je zvlášt duležité pro vznik mody - imponovalo tak prumernému cloveku, že vše, co souviselo
s bolševismem, nejen že se neodsuzovalo, ale spíše nabylo etického lesku. Naproti tomu se tentýž prumerný
clovek vysmívá a opovrhuje meštanstvím a pacifismem.
Konecne se musí také zdurazniti, že v dobách zoufalství, jaké jsou naše pro mnohý národ a zemi 'Od dob
svetové války, toužíme po lepší skutecnosti: cím jest
verícím náboženská nadeje, jest neverícím následování
revolucního hnutí. Obojí umožnuje útek z všedního
života; jedno do nebeské ríše, druhé do nového rádu
vecí. Jenomže revolucionárství predstavuje svou v
í
z a v é s t i nový rád vyšší stupen vývoje nespokojeného
lidského ducha, než náboženství se slepou nadejí na
prí c hod nového rádu. A není tu cesty nazpet. Prot'O, jak se domnívám, musí zustati bez výsledku všechny pokusy navrátiti revolucionáre zpet náboženství.
Kdo již nemá víry v »príchod« lepšího, pripojí se
k tem, kterí je chtejí privésti vlastní mocí. V obou
prípadech žije clovek již nyní v budoucnosti, po které
touží; podle síly fantasie více nebo méne intensivne a
plne.
To se mi zdají býti hlavní duvody tak cetného hnutí
bolševického.
Pr'Útože však všechno, co se prosadí ve skutecném živote a imponuje davu, hlavne to, co jej obštastnuje, at
opravdu nebo zdánlive, na dlouho nebo na krátko, vy-
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volává obdobu v modním svete - tak má bolševismus
nejvíce následovatelu:
stal se »velkou modou«. Jest
zvlášt duležité pro toto jeho modní postavení, že on a
ne krestanství, pacifismus nebo demokratismus umožnuje vnitrní potrebu zamestnávati se bez praktického
cíle »hrave«, ve smeru odpovídajícím prirozené potrebe dnešního prumerného cloveka.
Práve proto, že bolševismus
uspokojuje
potrebu
dnešního prumerného clovffka využíti násilí jako takového a ne nutného pro s'Ocialisování národního hospodárství, získal si náklonnosti i tech živlu, jímž jest jeho
cíl lhostejný, ba ve skutecném živote i proti mysli; nemeli dosud ani srdce ani pochopení pro proletárskou
bídu! Ale když prodelávají v duchu bolševickou násilnost již pri cetbe zpráv v tisku, uspokojují vlastní
potrebu násilnosti - náhražka za skutecné spolupusobení. Vyžívají se symbolicky v tom smeru, kterým
ve skutecnosti z nejakého duvodu (zbabelost, egoismus)
nejdou! A vyžívají se intensivneji, zamestnávají-li se
slovem nebo písmem v bolševickém smyslu. Budiž mi
dovoleno
nazvati
je bolševiky »hubou« a »perem«.
Patrí mezi ne také ti, kdož delají náladu, kdož ani ve
snu nepomyslí na to, zúcastniti se rev'Olucního díla
skutecne na nejaké bolševické fronte. (Opírám se tu
'O bezprostrední pozorování. Na pr. pri mnichovském
bolševickém puc i se našel mezi cetnými tehdy stoupenci bolševismu v Curychu jen jediný skutecný, a i
ten byl - nezamestnaný.)
Ale práve proto jsou nebezpecní, protože nehodlají osobne nic dáti v sázku a jsou
bezuzdní ve vytvárení výbušného ovzduší. Hlavne z jejich rad vycházejí modní stoupenci bolševismu, nebot
jest jich více druhu: jako pri hmotném umení oblékati
se následují mnozí lidé své vlastní potreby a ideály,
nosí-li podle mody urcitý šat, delají se tlustými nebo
hubenými, chodí na reformních podpatcích nebo na
podpatcích a la Ludvík XV., atd., ale druzí nosí bez
urcité potreby všechno to, co je práve modou, - tak
jest tomu také pri duševním umení oblékati se. Za
temi, kterým jest provádení násilí skutecne potrebou,
krácejí ti bezpocetní, kterí mají na sobe bolševický
oblek, jen protože jest modou. Proto nedojde u nich
k symbolickému vyžití se, ale prece vyvolají to, co také
vyvolávají následovníci mody v umení oblékati se: dojem, že jdou s proudem doby, že se zúcastnují hnutí
davu, že prodelávají krvave vážné dení; radují se
z úspechu bolševismu - i ten nejzbabelejší má radost
z jeho odvážných cinu - a zlobí se na jeho neúspechy;
Ba u mnohých jeho následovatelu se sesiluje dojem až
k »my ženeme svetové dejiny ku predu! A sice nejbourliveji, my, jedine udatní revolucionári!«
Vždyt bolševici delají pro sebe nárok na celý revolucionismus,
nebot
nemohou
prekonati
detsky
materialistický
názor na revoluci - a revoluce duchu, na kterou nás
odkazují meštané, demokraté a pacifisté, prece ješte neprišla.
Všechny práve udané dojmy a pocity stejne jako
symbolické vyžití, již samo sebou obštastnující, vyvolávají zdání vetší osobní ceny, címž se vyplnuje nejtajnejší prání dnešního cloveka: zdáti se více, než objektivne jest.
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Prítomnost

Ze všech techto duvodu - ale ne proto, že jest tecY
na svete tolik revolucionáru - jest asi tolik prívrženct"t
bolševismu: otevírají se jim všemožné prameny štestí.
A cím jin)'m jest život prumerného cloveka, než honbou za štestím?
Jest težko stanoviti presnou hranici mezi následovateli mody a opravdovými bolševiky; nejtežší jest to
pro samy zúcastnené.
1 J ejlepším zkt,šebním
kamenem by snad bylo zkoumati, pokud který clovek spolupt'isobí k bolševickému
hnutí s nasazením vlastní osoby.
Jest pozoruhodné, že se mezi modními následovateli
bolševismu vyskytují nejen pokrokári, ale i konservativci presvedcením i životními zájmy.
Tato dvojakost se jeví ostatne i ve vztahu k jiným politickÝm m(ldám, demokratismu,
pacifismu, novokrestanství
zminujeme-li se jen o nejduležitejších; despota ve skutecném živote nosí dnes velmi rád demokratický kostým, jako bojovne nadaný násilník nosí pacifistický a
úplný pohan krestanský. Treba se nám zdá tato dvojakost nepotešitelnou, svedcí prece jen o vuli platiti za
více a za lepšího, než jakým kdo skutecne jest. H úre
jest s temi, kdo nepocitují niceho podobného, ale zústávají spokojeni sami se sebou - zcela animální stav.
Práve z našeho stanoviska jest tato dvojakost pochopite1na:
pomocí demokratického obleku, gesta a
slova se muže despota demokraticky vyžíti, jako násilník za pomoci svého kostýmu pacificky a pohan krestansky - to všecko jest jen náhrada za vyžití reelni
cinnosti ve skutecném živote.
Bylo by dobre možno, aby se následovníci mody
stali pravými pracovníky, nebot cesty mezi obema svety
jsou velmi schLldné. Prekážka jest však v tom, pokud
práve nahražuje následování mody skutecnou cinnost a
tak uspokojuje potreby vzniklé ve skutecném živote,
treba jen smyšlene - tot negativní stránka nahražování. Zdá se mi, že se jí musí pripsati, že dosud vetšina
kulturních hnutí leží ladem. Mnohý pacifista a demokrat ukojí svou touhu po cíli, když vstoupí do nejakého
spolku, jako mnohý krestan, když vykonává náboženské
obrady.
Jen pri bolševismu si nikdo nestežuje, že se jeho
prívrženci vybourí ve »velké mode«. Naopak, je-li následování mody skutecne náhradou za skutecnou cinnost
tu by byla bolševická jako každá prevratná moda již
z hlediska sociálne-hygienického,
a sice jako pojistný
ventil, naprosto žádoucna. V ní se prece vybíjí nespokojenost s dosavadním stavem, nakupená v denním živote, tento živný pramen »revolucní energie«! Již ve
psaní a v recech, zrejmeji však v protestních shromáždeních a demonstracních pruvodech. Pozorujte na pr.
~castníky prvního máje! Vetšina se cítí uspokojena
Jako po revolucním »cinu«.
Konservativci by mohli míti docela radost i': takového
vybíjení sil.
A prece s hlediska pravého politického a kulturního pokroku by se mela »velká moda« se vší rozhodností potríti. To není opak toho, co bylo práve receno,
nehot vrící hrnec se nemá prikrýti, spíše se mu má nechati pojistn)' ventil, ale zároven se má dbáti o to
aby se v nem varilo to pravé - t. j. revolucní energie s~
má prevésti na správné veci.
Pravý politický pokrok se sv)'mi výsledky, s rovností
práv a povinností, který by teprve vytvoril pravou
demokracii a »lidskou« svobodu, byl totiž bolševismem
prímo odstranen.
Bolševismus vystavel pravý certllv
mlýn: co bylo dríve nahore, jest dole, a naopak, címž
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se uciriilo zadost pouze pomstychtivosti drívejších »dolejších«, ne však sociálne-politické spravedlnosti, pro
niž neplatí žádné n a hor e nebo dol e. Ba dokonce ti,
kdo se snaží o týž cíl, jen se nemohou spráteliti s bolševickou taktikou, po prípade bojují proti ní jako naprosto zkázonosné, socialisté jiných stran, jsou potíráni
podle metod I vana Hrozného, které nám dnes pripadají jako hra práve pro svou detsky-hrubou ukrutnost.
Z pocátku šlo o samovládu jedné strany, ted o kliku, která se dnes udržuje v zemi samé jen fysickou silou díky
dvojnásobnému roztríštení protivníku, a v cizine jen
obchodne-politicky díky celému systému mystifikací a
díky necinnosti mnohonásobne
roztríštené emigrace.
Následky rusk)'ch pomerLl dozrály i v jiných zemích.
Již strach pred bolševismem zarazil cástecne prívržence nového rádu, cástecne je zahnal do jiného tábora,
a postavil na nohy organisovanou
reakci, která nyní
používá téže taktiky fysického násilí - fascismus, kterým vysoce kulturní zeme jako Italie šla oficielne prece
jen zpet; brzy našel napodobitele v Polsku a Bavorech.
A co se týce samotné kulturní bilance bolševismu v Rusku - již naprost)T rozvrat národního hospodárství .:l
úplné ochuzení zeme, celkové zbídacení lidí, že se nemohou vyplniti nejnutnejší potreby a poskytnouti pomoc lidem hladem umírajícím, protože už není cesty
k nim - umlcuje každé kulturní hnutí; ve vezeních
jest sebevražda stále castejší, jsou známy i prípady, že
ji spáchali sami dozorci, snad z hluboké lítosti. Zkrátka
apelem na nejhrubší instinkty pustil bolševismus na
svobodu zvíre v cloveku, a ted se snaží chytiti je znova
zvírecími prostredky a privésti k vyššímu kulturnímu
cíli, rozumnejšímu a spravedlivejšímu porádku vecí nadarmo již po šest a pú1 roku - tot výtažek »ruského
problému«. Jest to nejen hospodárský a politick5', ale
i kulturní problém, a jako takový má všelidský v)'znam: prestante už videti v bolševismu jen lokální zjev
(dokonce byl oznacen absurdne za charakteristický rys
ruské duše - Jakovenko ve »Filosofii bolševismu«),
kter5' se prenesl propagací jako mor na všechny kulturní národy, kde by jinak bylo vše v nejkrásnejším
porádku! Bolševismus sice oživl nejprve za našich dob
v Rusku, ale sám v sobe nepredstavuje prece nic jiného
než otrocké, slepé vyplnení revolucního programu, vypracovaného Marxem a Engelsem pro západoevropské
pomery v roce 1847, programu komunistického ma!1lfestu, který prodelal už v parížské komune r. 1871
zkoušku ohnem a byl ješte pred prubehem války nove
prostudován revolucními socialisty vetšiny kulturních
zemí a také uznán po bolševickém prevratu v Rusku
j?ko program svetové revoluce novou komunistickou
internacionálou.
Že se to mohlo státi, to není vinou
nedostatecné poštovní a lidské censury na hranicích,
ale vinou pevné dosud víry, že v existujících pomerech
muže nastati nový rád vecí jedine pomocí fysického
násilí. Tato víra prece nemá nic spolecného se zemepisem, jest spíše vlastní urcitému kulturnímu stupni
celého lidstva. Vždyt se v naší moderní spolecnosti ješte tak mnohé »narizuje« a »rozkazuje«, vybízí ke »klidu« a k »poslušnosti«, »vychovává« a »poucuje« pomocí fysické síly nebo vyhrožováním
(teror), že konecne není, proc by se mela odhoditi násilná taktika
práve pri novém zrizování vecí, které se prece musí
obávati nejvetšího odporu tech, kterí tisíckráte srostli
se starým rádem. Ani v boji proti násilí a pro práv·)
nedovede nikdo nastoupiti s necím lepším než opet s násilím, z nehož vychází teprve »síla« práva, a tato primitivní filosofie práva slavila jiste svuj nejvetší triumf
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vé válce. Tím chci ríci, že bolševismus, dalek
i necím specificky ruským, jest spíše normállodem toho kulturního stupne, který hájí víru
podléhá vlivu násilí a ješte je obdivuje. Jen zpu'm se bolš&'ismus projevoval v Rusku, jest ruo jeho jméno. Sám o sobe však predstavuje
í prípad casto provádené taktiky násilí a muže
de vžíti, nebot ve všech kulturních zemích jest
problém«, totiž v jádru jako problém novéh0
ecí, a žádný ze soucasn)'ch kulturních národu
ostl jako celek stupne fysického násilí, trebaže
každém národe, a v ruském ne jako posledním,
ivli'l, které jsou vnitrne vysoko nad tímto stupucasném existování rtlzn)'ch stupnu nebo vrstev
y v témže národe leží snad hlavní obtíž pro prítálý a rovnomerný kulturní pokrok i jen v urcitém
e. Jak musí nevypocítatelne vzrusti tato potíž.
i1e se prikrocí k mezinárodní kulturní práci, t·)
huje zvláštní pozornosti kulturních politiku. Zdi
vensk)Th tríd a politických stran, spolku a ruzných
isací odlucují ješte více od sebe národní živly,
se nakonec ztežuje i dorozumení a tím se umenmožnosti nenásilné taktiky, i když stoupá kulturní
en všech národních živILI. V této souvislosti priejí totiž v úvahu dva kulturní stupne: jeden proje všechno, i kde jde o úspechy duševního rázu,
ou silou a hmotnými nástroji, druhý se snaž i
vati co nejširší pole duševním silám. Tak Se brzy
ná rozdíl, nebot cíle pokrokového lidství ztlstávají
dstate t) též, mení se pouze cesty a prostredky.
rostoucí úcast ducha na dosažení cíle. mužeme
Viti za neomylné znamení kulturního pokroku. -'O této odchylce se navrátíme
l':pet k »velké mode«:
se nyní kultura obnoviti a také prllmerný clovek
, ti na vyšší stupen, pak musí být tato moda enerpotrena.
bolševismu jest totiž nebezpecí, že se nižší kulturní
n, prekonan)' již mnoha soucasníky, se svou vírou
vemohoucnost a oprávnenost fysického násilí, poe stále do nedohledna; následovatelé mody, všichni
lševici »hubou« a »perem«, neschopní sebe menší
, delají více nálady pro své politické modly a prijí více k jejich popularite než celá oficielní i neIní propaganda dohromady.
Také poctem jsou
jeho hlavní oporou. 1\ následování mody samo
cvicením ducha v bolševické taktice.
vyplatí se ješte bourati tuto velkou modu, když
ece sám bolševismus rozkládá? Kus po kuse roz'vá svuj cíl cizímu kapitalismu, když byl rozbil
lismus domácí, a zbývá mu už vlastne jen taktib,
zurí tím více, cím méne ztlstalo z konecného cíle.
podivu však trvá velká moda pres smrtelný kl)lševick}'ch POkUSll,neoslabena dále ve všech kulI h zemích jen pribrala rys tragického hrdioTo potvrzuje správnost našeho názoru na vznik
odle tohoto názoru by se mohla nyní velká moda
potírati: pokud jde o zadní voje, pouhé následo, zastavily by se již v)'smechem, tímto morálním
ním; nebot niceho se více nebojí následovatel
, honící se za zdáním vetší osobní hodnoty, než
:ží posmech za to, že se, daleko od bolševické jed~ronty, tvárí bolševicky, ale sám niceho se neuJe. Podle zkušeností není tu žádného nebezpecí,
se tím rozmnožily rudé armády. Hure by se
racovati prední voje. Protože delají modu z po-
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treby, jejímž základem jest touha po moci - a protože
jest faktem, že se lidský duch nezrekne uspokojení
v nejaké skutecné veci - musilo by se mu poskytnouti
jiného uspokojení, to znamená prosaditi místo bolševické mody nejakou jinou. Treba to zní utopisticky,
bylo by to pouze praktickým použitím práve získaného
náhledu na souvislost mezi modou a životní vážností.
Podle neho by se to mohlo zdariti, jen kdyby ve skutecném živote objektivního sveta nastoupila na míste
bolševismu nejaká jiná moc, která by se pokoušela zcela
vážne o nový rád vecí a vzbudila obdiv - hlavní podmínky vzniku mody. V zájmu kulturního pokroku by
to mohl'a býti duševní síla, jejímiž zjevy jest rozumnost
a spravedlivost. Pak by vznikla také víra v tuto jinou
moc, nová víra; prirozená potreba dosáhnouti všech
vecí fysickou silou by udelala místo jiné, vznikly by
nové potreby a nová prání, snahy a ideály, pro než by
se zase hledalo v modním svete symbolické vyplnení
vedle skutecného; vznikla by nová moda, která by za
sebou pritáhla práve tolik nebo ješte více následovatelu,
než dnešní velká moda bolševismu, a mohla by pllsobiti
docela ve smyslu kulturního pokroku íako cvicení v nenásilné taktice.

Jak se delají zprávy o Malé Dohode.
Tak zvaná diplomatická reportáž, jíž na západe zamestnává se rada význacných
novinárll svetového
jména, jest ve strední Evrope, aspon v té forme, jak se
na západe provádí, témer neznáma.
Neexistuje ani
v Nemecku, kde se dnes denne projednávají otázky vysoké mezinárodní politiky. Možná, že to je také jeden
z rysu demokratického charakteru západních velmocí
nebo spíše otázka morální závažnosti novinárova postavení ve Francii, Anglii nebo v Nemecku, nemluve o zemích menších a malých. Jisto je, že diplomatickou reportáž zemí západních nahražuje stredoevropský novinár a zejména novinár nemecký ponejvíce kombinacemi
a fantasií a že zacasté místo faktll vykládá sáhodlouhé
teorie státovedecké nebo národohospodárské,
DllvernSpomer novinárll k vedoucím cinným státníkum není
ovšem vec, která se vyvine pres noc anebo za rok. Ani
v klasické zemi diplomatick)'ch korespondentll, v Anglii,
neb)'valo dríve dllvernejšího styku mezi tiskem a vedením zahranicní politiky. V knize angl. žurnalisty Kennedy Jonese »Fleet Street and Downing Street« jest historie tohoto pomeru pekne vylícena. Teprve záležitost
fašodská r. 1908 pohnula britské vládní kruhy, aby hledaly u tisku pomoc. Dnes není ovšem jediného státu,
který by více ci méne nepocítal s tiskem jako dllležitým
nástrojem zahranicní politiky.
Ve strední Evrope po válce poskytovala až na nekolik
výjimek snad jedine Malá Dohoda príležitost k mezinárodní politické reportáži.
Každorocní
pravidelné
SChllzky Malé Dohody bývají proto pro stredoevropskou
žurnalistiku pravou oasou na poušti mezinárodní reportáže. Proto jsou konference Malé Dohody tak hojne
obesílány novinári a proto se vždy dlouho pred konferencí a ješte dlouho po ní objevují v tisku všech
ze:mí zprávy nejrozmanitejšího
pllvodu a povahy od
strucn)'ch komuniké až po nejnesmyslnejší kombinace,
úplne vymyšlené nebo tendencne prebarvené.
Lednová konference Malé Dohody v Belehrade byla
snad ze všech dosavadních porad Malé Dohody nejvíce
v tisku diskutována a její jednání poskytlo rade prít0mných novinárll látku k nejfantastictejším
povestem
a v)·myslum. Tehdejší mezinárodní situace byla novi-
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zvyšován, v prvním ctvrtletí na milion franku a do konce roku
1921 na 2 miliony. V té dobe byla již situace Es t - Eur o p e
podstatne jiná, puvodní plány 'dostaly se vlivem ruznejších
okolností na jiné koleje, zájmy ruzných skupín kapitálove
súcastnených. také francouzských, vykonávaly na vývoj agentury
svuj vliv.
Hlavním stimulans Es t - Eur op e, zejména jejího evropského náteru, bylo madarofilstvi tehdejšiho generálního sekretáre Quai dOrsay Maurice Paleologua, bez jehož vlivu težko
by bylo vysvetliti povahu a cinnost Es t-E u rop e. Madarufilský rdim Paleologuv patrí dnes už minulosti, ale ruzné facilités, jichž se Es t - Eur op e dostávalo ve vecech kommunihcních i jiných z officielnich francouzských kruhu, umožnovaly
Es t -E t: rop e její práci a pomáhaly ji lacino k úspechltm.
Podpora Es t - Eur o p e z oficielních francouzských míst jest
nejlépe patrna z kommunikacní výhody, již Madari pro Es tEur o pe vymohli. Bylo to používání státní telefonní linky
Paríž-Kolin n. Rýnem, což bylo jedním z nejduležitejších predpokladu dokonalého a rychlého zpravodajství Est-Europe do
strední Evropy. Berlinská oqbocka dostávala již o 07. hodíne
ráno západu-evropský materiál, po žurnalistické stránce znamenite redigovaný. a p~nevadž Berlín byl nejduležítejším distribucním mistem Est-Europe pro strední a severovýchodní Evropu, byly odbocky Est-Europe zásobeny již v casnÝch hodinách
dopoledních zpravodajským materiáíem ze západu.
Hlavní zájem francouzských kruhu súcastnených na Es t Eur o pe soustredil se na hospodárskou sekci této agentury,
cehož si madarští zakladatelé a spolecníci Est-Europe byli dobre
vedomi. Hospodárských plánu a cílu francouzských kruhu v souvislosti s Madarskem snažili se madarští agenti využíti ke svým
cílum politickým, k propagande madarské a habsburské, již
ovšem provádeli velmi opatrné, aby nikde nevzbudili podezrení
a nepoškodili podnik hned v pocátcich. Tím lze vysvetliti okolnost, že francouzské. kruhy venovaly nejvetši pozornost hospodárské sekci Est-Europe, která byla oddelena od služby politické
a umístena také na jiném míste v Paríži. Hospodárská sekce
mela zahájiti 'Cinnost 15. kvetna 1921. V této sekci soustredily
se zájmy všech francouzskÝch kruhu, které již dríve zacátkem
r. 1920 chystaly se za spolupráce Madaru založiti ohromnou
francouzskou akciovou spolecnost, která by skoupila nejduležitejší prumysl na území bývalého Madarska, zejména na Slovensku a v Transylvanii, a bdlela by zde nad zájmy a expansí francouzskou.
Otázka jest, v jakém pomeru byly obe skupiny, francouzská
a madarská.
Z jara r. 1911 asi o velikonocích vyskytla se
\' anglickém tisku zpráva, že Es t - Eur o p e je podnik madarský. Je velmi príznacné, že »Daily Chronicle« uznal za vhodné
opraviti tento názor, konstatuje, že jde o podnik výlucne fra'1couzský, rízený francouzskými žurnalisty. Z další historie aféry
Est-Europe - nebot Est-Europe jest predevším politickou aférou a v druhé rade teprve zajímavý pokus o telegrafní agenturu
- vyplývá. že vlastním patronem podniku byl Madar Adorjan
a že také spor mezi skupinou francouzskou a madarskou zpusobil likvidací podniku. Francouzská skupina nebyla proste v rozhodné chvíli s to vytlaciti madar ký živel z podniku a tato okolnost jest dostatecným dukazem moci a vlivu Madaru v Es t Eur o p e.

Život a instituce
Dr. Ladislav Procházka:

Stará Praha.
Tiš;,.~le se.~eleznou ii,stot?U z:aje osud Staré Prahy.
HroZl JI dVOJI nebezpecl. í-rt'dne stane S~ V dohledné,

velice blízké dobe závadou zdravotní. za druhé v
se na ni nouze o I1Ústa stavební ve vnitrní Praze
hlavne verejný ruch stavehní
Každý dum ma svuj vek života; když jej naplní,
trebuje bud velikýeh úprava generálních oprav, ne
spustne a zajde, Tento vek se u vetšiny cenných objek
tu v Pra~ práve naplnuje. Pouze staré cenné obj
v rukou verejných jsou posud jakž takž chráneny
zkázy; objekty v soukromých rukou udržují se težko
vetšinou jen pro dnešní težké pomery stavební a pr
ochranu nájemníku. Tyto domy dávno prestaly býti
tím, cím bývaly: sídlem zámožného meštanstva. Kut
tura bytová vyvinula se tak znacne, že byt ve star'
dome nejenom už nevyhovuje požadavkum pohodlí,
nýbrž casto ani ne dnešním požadavkum na hygien
rozhodne pak ne požadavkum na jistý bytovÝ hygi
nický luxus, jenž stal se nezbytným požadavkem boh~
t)'ch a stredních vrstev. Konkurence s byty v nový
domech s jejich praktickým pudorysným rešením, za
vedením vody do všech místností, ústredním topením
koupelnami, zarízením elektrickým, pod jedním uza
vrením, s vlastním dobre prístupným a dobre umí
steným klosetem - konkurence té starý dum nesnese
a tak lidé zámožnejší stehovali se pomalu do nový
bytu, a byty ve starých domech zabrala chudina. Je
šte pred šestnácti lety mohl jsem, prednésti na byt
vém sjezde v Ženeve statistiku, jež dokazovala, že p
mery zdrav tnÍ v našich starých ctvrtích ~ hlavn
:Malé Strane a Hradcanech - nejen nejsou horší, n ...
v nových ctvrtích s vysokými prelidnenými cinžáky
ale lepší; zvlášte tuberkulosy bylo tu méne. Dnes tyt
pomery jsou zcela jiné. Byty ve starých domech,
s pomerne špatnou bytovou ventilací
a špatn'
osvetlením, jakmile nastalo za poválecné nouze bytové jich prelidnení, vykazují stále horší pomery zdra
votnÍ, a horký host - tuberkulosa - tu rádí stále víc
a více. Krom toho obyvatelstvo jejich je daleko rycl1
leji opotrebovává a nicí, než drívejší; a protože pri
šla bída na domácí pány, a vubec málo se v d
mech opravuje, pustnou a chátrají rapidne.
Tyto pomery v dnešní bíde bytové se ztrácejí. AI
prijde cas, kdy se nedají zakrýti. Hygiena nemuž
zustati tou Popelkou, kterou j.e dnes. Prijde brzy ca
kdy bude tuze, tuze vážená; a obávám se, že ten c
bude hodne bezohledný. Pomery ve starých domec
budou se tak rapidne horšiti, a celé ctvrte stanou s
takov)'m pareništem nemocí, hlavne tuberkulosy, ž
najednou bude mesto státi pred naprostou nutnosti:
jich assanace. Slovo toto má u nás zlý zvuk: už js
jednu assanaci v Praze provedli hodne brutálne, na
prosto bezohledne: beda tomu, co zbývá, rozmáchneme-li se ješte jednou tak, jako pri assanaci Josefova.
Cekáte od príští generace, jež rozhodne bude hygienec
tejší, než dnešní, velké ohledy na Starou Prahu? Já ne,
My, vyrostlí v prímo sentimentálním
obdivu všeho
historického ve Staré Praze, držíme se zoufale a s na
petím sil každé pekné lomenice, každého starého .do
ku, naprosto presvedceni, že jejich zachování je nutné
at stojí co stojí - toho druhého, kterému objekt patrí
Generace, která roste, zdá se mi rusti ve smýšlení daleko sušším, vzdálenejším historického idealismu, al
bližší praktickému realismu; až k tomu prijde" vláda
hygieny a mluva statistiky a Praha se zacne zbavovati tuberkulosy, jako se zbavila tyfu strevního - beda Staré Praze!
Proto myslím, že je na case, dáti se do práce záchranné doopr dy, pokud má slovo dnešní generace.
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by ješte na.šla nejaký kompromis. Vždyt
pro
ha - to naše mesto, CO má krásného, je jen to sta'; rekneme si jen uprímne, že to, co bylo vystaveno
a posledních sto let, za mnoho nestojí, a že t. zv. moerní Praha naprosto nesnese po stránce v)'stavby a
egulace srovnání s moderními mesty nemeckými, ŠV)'rskými, belgickými, anglickými, holandskými. Je to
mesto neštastne položené, dusící se v tesných údo'ch, zahalené do koure a prachu, prelidnené, s nad·
rumernou hustotou bydlení, s nedostatkem zelene a
arkíi uvnitr mesta, se zkaženými úzkými nábrežími,
nov)'mi budovami bez svérázu, zachytávajícími arch iektonické smery celé Evropy casto s dukladným zkrelením. Když se v cizine mluví, že je Praha krásné
esto, nikdo nemyslí tím »novou« Prahu -- ,všichni
tamu Prahu, zachovanou ze stredoveku. Tato Praha
. také v srdcích všech Cechu, jen tato je drahocennym
ulturním odkazem a majetkem celého národa, ba drahocenným kulturním majetkem svetovým. Mužete si
uto krásnou Prahu predstaviti zrazírovanou a la Jofov s jeho perníkovými ctyrposchodovými
cinžáky
z námestí, bez kouska zelene verejné i soukromé,
Josefovem »zassanovanáhrežím 24 m širokým,
)W« proste tak, že jeho chudé obyvatelstvo se vyhnalo
periferii, a tam utvorilo nová Ghetta? - Ale muete si predstaviti jeho staré krásné ctvrti sice zachoalé. ale polozrícené, obydlené nejubožejším obyvaelstyem. vymírajícím tuberkulosou?
Druhé nebezpecí pro Starou Prahu je v tom, že
ve vnitrní Praze je naprostý nedpstatek stavebních
íst volných. Poslední byla již zadána, a potreba jich
veliká; prozatím je to potreba staveništ pro verejné
udovy bud státní, neb budovy tech korporací, jež
jí tolik penez, že mohou staveti. Jakmile stavební
ch se uvolní, stane se poptávka ta bourlivou, protože
ribude potreba stavenišf
pro soukromý ruch staební. Nezbude, než bourati staré domy a na jich míte staveti novostavby. Proud tento bude tak silný, že
lá rada drobných krásných domu, vtroušených ješte
novejších ctvrtích, zvlášte na Novém Meste, Starém
este a Vyšehrade, se sotva bude moci zachrániti.
ude také težko obhájiti zachování jednopatrového
omku v žumpe mezi dvema šestipatrovými
domy.
ou tn již predzvesti této nastávající možné vlny:
tayení nábreží sv. Petrského, Podskalí, a hlavne
a neštastné príklady:
stavba Moderní
Galerie
icením zeleného pásu pobrežního na Malé strane jaZto základny pohledu na Hradcany, a stavby minirstva financí v zahrade Anglických Panen na MaStranc. Meli byste slyšeti, jak vážení a rozhodující
uži se tu hrání proti duvodum zachování Staré Pra, a jak se brání proti nemu i zástupci státu! Co pak
tižeme cekati od soukromého podnikání, až vyvine se
amerikánsku, a vytasí dúvody obchodní, financní,
munikacní. a zapne celý mocn)' apparát protekcní
rozhodující instance stavební - obce - u které
de pri dnešním složení a smýšlení stavebních její
tancí prltlom vecí nepríliš obtížnou?
'
Ujasneme si trošku, kudy do toho. Vlastne chci býti
romným - co já bych soudil, že by se melo státi.
Zdá se mi, že celý boj za Starou Prahu a jeho zbrane
u dnes zastaralé a málo úcinné. Mel vždy trochu
timentální príchuti, rád prestreloval, a trpel tím,
vložen byl na pretížená bedra jedincu, kterí ho vedli
pouhého nadšení, nezištne a ohnive, ale tu a tam
hu diletantsky. Protože mu scházel všechen zákonpodklad, a naproti tomu bestia triumfans mela na
ž
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své strane všecka zákonná ustanovení a hlavne zastaralý stavební rád, byl vždy omezen na pouhé protesty a dovolávání se verejného mínení; mnoho a casto to pomohlo. Ale mne se zdá, že nynejší verejné mínení stalo se otrlejším, že mnoho odúvodnen)'ch a spravedliv)'ch protestu zapadá sraženo do zapomenutí novou methodou - umlcováním, nedbáním a tvrdým
uplatnováním hesla nových vládcu z lidu: »Sic volo,
sic jubeo«. Obávám se, že až prijde ta veliká vlna, prevalí se mlcky pres protesty a rozklady a smete Starou
Prahu.
Je treba nových fundamentu pro boj za Starou Prahu. Predne konecne jednou se musí zjednati rádný
soupis všech památek. Je to jen dukazem o sentimentalite celého boje, že takového soupisu posud nemáme,
a ty, které jsou, leží kdesi v šuplíkách bez autorisace, overení a bez - exekutivy. Takový seznam,_ až
ho zasloužilí bojovníci za Starou Prahu konecne donesou; bude strašne maximální; vždyt dnes se tvrdí,
že treba zachovati nejenom staré stavby. staré prírodní památky prirozené i umelé, ale i celé pudorysy
domll, cel)'ch ctvrtí;
ba Stará Praha pojímá sVllj
úkol dnes tak široko, že chrání i novejší objekty, pokud dle jejího mínení mají umeleckou cenu. Takový
seznam bude treba podrobiti revisi vhodnou korporací,
vybrati peclive vše, co opravdu zachování zaslouží, a
pak všecky tyto objekty zákonite zabezpeciti proti znicení. Práce tato kvapí a musí býti podniknuta hned,
protože všecky tyto objekty musí býti zakresleny v regulacním plánu a vypocítány v novém stavebním rádu;
na obém již se pracuje.
Dále je treba zabývati se hospodárskou stránkou
problému daleko intensivneji a prakticteji, než posud.
»Stará Praha« sice mnoho objektu zachrání pred znicením a náhlým sbouráním; ale nemlI že jich zachrániti pred zubem casu, pokud péce o ne leží v rozhodnutí privátního majitele. Zaradte starý krásný dum do
seznamu, uzákonte, že nesmí být sbourán neh prestaven: dojdete pak k tomu, že majitel proste od neho
utece, prestane ho upravovat a nechá ho spadnouti. Po
prípade mu ješte trochu pomllže, jak se už nekolikráte
v Praze stalo.
Zachování starých stavebních a prírodních památek
je možno dvojí cestou: bud nastane jejich museisace.
pompeisace, stanou se proste takovými museálními
objekty, jako staré popelnice: pak ale musí prejíti do
verejného majetku a péce o ne na verejnou nejakou
korporaci. To snad bude možno u jednotlivých objektu
- zvlášte u starých zahrad a sadll, jež by takto byly
zverejneny; ale nemožno je to tam, kde se jedná o zachování celých ctvrtí a jich charakteru. Z Malé Strany
a Hradcan a zbytku Starého Mesta nelze stvoriti
mrtvé Pompeje ve stredu živého velkomesta.
Tyto
ctvrti a jejich památky musí zllstati v živém použití.
Aby to bylo možno, je treba jich úpravy, aby pokud
možno hovely 'dnešním potrebám, a jich udržování.
Pokud se týce úpravy, považuji ji na tolik za možnou, že by ctvrti tyto nikdy nemusily se státi zdravotní
závadou velkomesta. Celý stredoveký pltdorys regulacní možno zachovati tím, že se otevrou nové komunikace na periferii ctvrti, a tudy odvede poprava povozu, automobilu, tramwaye.
fa<;:ady,strechy a viško"é
zastavení možno neporušene zachovati; ale obetovati
jest cástecne vnitrní rešení domovní, a hlavne vycistiti
dvory. Domy tyto vetšinou nejsou závadny ve fa\ádá..:h
ulicních, ale hlavne ve fa<;:ádách dvorních tím, že
spousta pozdejších prístavku dvory zatloukla a zbavila
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dum ze dVOf;l nrístupu svetla a vzduchu. Vhodnou
mov muj, ne:li v Cechách, kde J. K. Tyl ze své divaúpravou regulaCní - udáním vnitrní cáry' stavební a delní kasy umíral Wady?
.
utvorením souvislých nezastavitelných
dvoru by se
V rozdelování hmotných statku musíme býti opatrni
tyto ctvrti' vetšinou ,dostatecne assanovaly; tím spíše,
a duševní pracovníci nesmejí zpyšneti, nebot - praví
kdyby se prohlásily v§ecky' jejich zahrady a zelené plo- Moliere - nikdo nedokáza nic velikého, kdo nehladochy pro vždycky' za" ~ezastavitdné;
nebot u techto
ve1. Dle tohoto pravi,dla ~usíme míti mnoho velikých
ctvrtí porrer mezi plochou zahradní a plochou zastaspisovatelu, skladatelu, malíru ...
venou je d;J,rekó príznivejší, než u ctvrtí novejších, i
Cesty pirátu mohou býti rozlicné.
Náš zákon stat. zv. moderních. '
noví, že kdo porádá bezprávné provozování hudebního
Úpravy takové však se prece jenÓrf1nikdy nedosáhne
díla zasahuje práva puvodcova. Trvalo velmi dlouho,
bez uznání že zachování starÝch ctvrtí není možno
než' naše divadla, zejména ochotnická, si zvykla platit
pouze na Jtraty majitelu jedn'otlivých objektu. Je-li
nejen garderobierum a biletárum, nýbrž také autorum.
zachování Staré Prahy zájmem verejným - a tím je Zvykla si - a platí. Malé ryby také ryby. Ale pohbeze SPO'rLl,ledaže bychom bez ostychu se prohlásili
datelé koncertu, tanecních zábav, restauratéri a ubozí
nepráteli kultury a Vandaly - pak verejnost musí na majitelé vináren a baru nemohou pochopit, že také sklase vzíti i jisté obeti, jichž takové konservování stadatel jest hoden své mzdy a že nežije pouze z paorsktl
rých nevýnosných objektu 'prostred živého pulsujícího
Aoollonových. Oni nejsou »ooradateli« - praví jedna
velkomesta žádá.
, jejich org-anisace - 'oni nevedí. co se hra je. oni vIihec
Myslím, že to by by. cesta ku novým a trval,)'ffi hudbe nerozumí - to musí autorum zanlatiti muzikant,
základum boje za Starou Prahu. Cas kvapí, a Hanni·
kapelník! Jdi a hon si ho! - Napadne nekomu dnes. aby
bal je pred branami:
honorár a zodpovednost za provedení divadelní' hry,
opery, svaloval na herce, na zpeváky, na dirigenta? !,>-le
páni hostinští - ne všichni, budiž to receno k )eJlc?
cti:páni hostinští ríkají: »J á nic, to on - muzIkant!« - »Ochranné sdružení autorské« mohlo by na
toto tema vydat celé album variací.
Jan LO'l,Venbaeh:
Ješte jeden predpis, pekne predpotopní, má dosaProti pirátum.
vadní n~š zákon. Napíšeš-li knihu, musíš do trí let
vydat vyhrazený preklad a ten je chránen vet let. Cili:
Snad už vvhynuli? Vždyt prece: kulturní Evropa,
Jsi-li velmi, ale už vel m i opatrný, je tvoje dílo chrásporádané státy, zákony ... ? - A prece!
neno proti prekladu - celých osm let! Toto nebezpecí
Vypujcí-li si prítel od vás deštník, tlací ho, dokud
nebylo pro nás do nedávna príliš veliké. Nebot svet se
není poctive vrácen.
Vypujcí-li si knihu, tlací ho již
certa staral o preklady z ceské literatury. Ale prec:
méne ... Mám dobrého kamaráda poctivce, který neSrbové Hrvati, Poláci vesele prekládali a tiskli. A bylo
zproneveril dosud ani halére; ale má ode mne pres patvzácno~ výjimkou žádati ceského spisovatele o autor ináct let na dvacet knih - a klidne spí! Mám nekolik
sac1.
takových kamarádll . ',' A moje žena má nekolik prí ..•
Za starého Rakouska slýchali jsme již o bernské kontelkyn ... Nechci být negalantní, ale skoro se mi zdá, venci k níž se naše »širší vlast«, prý v zájmu malých
že existují také pirátky, vuci nimž vzdelaný Evropan
národu, nechtela pripojit. .Bernská konvence nezná '1je bezbranný.
Nesmí prijít do pokušení, aby nekdy hrad
a omezení pri 'Ochrane prekladu: proti prekladu Je
chtel sáhno,ut po knize, které se mu práve zachtelo, nebo chránen autor bez formalit po .celý život a j)adesát tet
kterou zrqvna potrebuje pro svoji práci. Muže se mu po smrti.
Prišel prevrat a Capkovo R. U. R. 2á-,
stát, že najde v knihovne prázdné místo nebo - ve vazky státoprávní - a jakýsi zájem o kulturní statky
zdvorilejším prípade lístek: »Vypujcil jsem si Vaše
ceskoslovenské.
Ceskoslovensko se zavázalo chrámti
p.rvní vydání Palackého; vrátím je do týdne.« A pod cizí autory v rozsahu bernské konvence, pristoupilo dotím datum: 24. XII. 1904.
konce ke konvenci, - ale na n a š e autory platí prý doTo jsou mírné, nevinné a viditelné formy duševního
sud starý zákon. Promluvíme si jindy o konfusích,
pirátství. Talír s jídlem vám slušný clovek pred nosem
které z toho vznikají.
neodnese. Ale knihu, klavírní výtah - proc by ne? Vy
Amerika (U S. A.) k bernské konvenci dosud neprije nepotrebujete a on je vrátí do týdne, do roka, dl) stoupila, také asi tak brzy nepristoupí.
Ale má s celou
deseti; ohmatané, potrhané, znesvecené. Nebo je vubec
radou státu smlouvy, které zarucují vzájemnou ochranevrátí a vy zapomenete nebo si koupíte jiné ...
nu duševního vlastnictví.
Celá rada výnosných casoMéne frapantní, ale ne méne rozšírená forma je tato:
pisu a nakladatelství ceských v Americe žije témer výNapsal jste knihu, složil jste skladbu, namaloval jste hradne z pirátského pretiskování a vydávání ceský~h
obraz. Vaše dílo patrí národu - ba co více, lidstvu!
autoru ze »staré vlasti«.
Proc by redaktor »Hlasu z Podblánicka« nemohl uveTech žádostí, intervencí, deputací, novinárských nárrejnit pro své laskavé ctenáre kapitolku z vašeho ro- ku! Všecko marno! V jediném cizím státe, ze kteréhf)
mánu? Proc by spolek »Lýra« nemohl provésti vaši
by ceským autorum mohl plynouti jakýs takýs legální a
symfonickou básen? Proc by »Preloucský illustrovaný
hmatatelný príjem, žije z našeho duševního vlastnictví
kurýr« nemel prinésti reprodukci
vaší olejomalby?
celá organisace pirátu, proti níž jsme bezbranni, poncVždyt se to vše deje ku vzdelání lidu - osvetou k svo- vadž .. '
bode! - a k vetšímu oslavení vašeho jména! V techtl)
Tato historie jest pro laický rozum' nepochopitelná.
primitivních formách projevují se duševní piráti v ce- Budu hledet, abych byl jasný a strucný: Se starým Raskoslovenských mestech a dedinách již cestami od preo- kouskem a Madarskem mely U. S. A. smluvne autor,ku vyšlapanými.
Proc bychom se netešili, kqyž nám
skoprávní vzájemnost.
Proc ne s Ceskoslovenskem?
Pán Buh dal Smetanu a národ tomuto Smetanovi dva- Prý proto, že u nás dosud platí dvojí rakouské a manáct stovek rocne za provozování všech oper? Kde 0.0- darské neunifikované právo. Nerozumím. Ale budižl
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~eklo se: Pockáme tedy na nový jednotný zákon autorský. Predloha byla vypracována r'oku 1919, senát ji
schválil roku 1921 - a od roku 1922 leží v ústavneprávním výboru poslanecké snemovny ... Za(ím tedy
nemužeme patrne Americe vysvetlit, že zde platí totéž
právo jako dosud, a musíme necinne prihlížet, jak ceští
autori jsou tam plundrováni, ponevadž ...
Tato historie 'je pro laický rozum veru nepochopitelná. Ale naproti tomu vím, že ministerstvo školství
a národní osvety zeptalo se nedávno Syndikátu ceských
spisovatelu, zda-li se doporucuje uzavríti autorskoprávní úmluvu s republikou lotyšskou ... Ted se tešte,
Bratrí Capkové! Golemissimus je na pochodu a nikdo
ho nezadrží 1
Václav Š pála:

Výstava grafiky George Grosze.
(Dum umelcu.)
Když jsem byl na výstave Groszove, zaslechl jsem
;lsi podobné rcení: »To je ale rošták, když si takhle
tropí šprýmy z lidí a delá z nich taková zvírata a tak
drze pravdive je presentuje.« Je pravda, že leckdo se
cítí uražen, když se mu rekne pravda do ocí. Slušnost
prece káže, aby se ,do ocí ríkala jenom ta hezká a príjemná pravda. Ale Grosz ríká své veci neomalene na
plná ústa, a proto je nerád, myslí si filistr.
.
Ale je to chlapík, a jaký chlapík s pichlavýma ostrýma ocima a rízný jako britva! Jak nemilosrdne pranýroje ruzné junkery, a celou hruzu blbosti situace z válJev. pak jaký je rezavy agitátor z revoluce! Už to, jak
ježe do prušáckého militarismu - a jak pravdive!
Ruzní ti oficíri junkeri se tu jeví v plné nahote sv,ých
ieredných figiur, od veprového rypáku a ocí 'pocínaje,
rnlaskavýrni nebo zase ovadle suchými pysky! Stojí
také reservní voják od sanity, prisluhující u odvodu,
e vzhledu nejaký profesor nebo ucitel. Takový civilní
rdi na je tu podán úplne ve své komické situaci, toti~
e voienském stejnokroji. Vzpomínám si, jakým jsem
1 sám vojákem za války. Vždy, kodykoliv jsem se polval do zrcadla, musel jsem se smáti svému smešne
i1nému exteriéru. Grosz kreslí ruzné typy na vojne,
hajného s mohutným knírem, hubeného krej• tlustého rezníka, nebo zase mladického klucinu,
a matcinu prsu odrostlému, tak jak to nesla válka.
ale kreslí ruzné ty germánské typy zase ve verné
ote. Nasadí mu vodnatelnou hlavu nebo vyboulené
. a štetiny. at je z kterékoliv kasty; at to je pan
ni, pan otec, nebo trebas pan poslanec. Jací ruzní
• oJ)ás<:i!Lidský zverinec. Malomestské staré panny
"ižkem na krku a v celém S vém uboze »nóbl« úcesu
u a vubec v celém svém staronovém ustrojení
bytnou taškou »Musik« v ruce. Defiluje tu pred
celá malá i velká spolecnost; ovšem i sentiment nebo slavnostní chvíle ruzných lidicek a dravdL
le více Grosze zajímá život velkomesta a tu zase
ke ulice a na té zase mimo plno jiných lidský'ch
, hlavne nevestka. V této atmosfére tvorí svá nejí díla. Bary a místnosti, kde prodávají nevestky
tela, tyto stroje rozkoše a lásky, vypravené ruz. formami boku, prsou, lýtek a frisur. Zde se pole ruzná jejich klientela. Podívejte se na ne, pote ie na ulicích i ve velkých salonech, a jsou tu
oby figur dokonce jmen, proslav,ených. Je to
O nemilosrdné a vzácné. až fanatické pravdivosti.
vy nevestky nevypadají nijak jakoby se oddá-
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valy svému remeslu z bídy, ale spíše jako tvorové po
neresti z vášne a náklonnosti prahnou-cí, jako hnuj mesta. Jejich život zdá se prolezlý syfilidou, Grosz rád
kreslí jejich oblicej rozrytý remeslem a nemocí, což
zduraznuje
ješte barvou, takže celek tu svítí jako
trouchnící drevo do noci ulice.
Groszova nahá ženská tela jsou plne smyslne chápána, jakoby dráždivé žádoucí stroje, jak ta kypivá,
zdravá, tak ta stvurná do smešnosti, nebo vyhrocená
do ohvz;dnosti';' ale ze všech ciší chut smyslnosti, hody
labužnictví a sorosté perversity. Jsou tu ženské akty
ve mnoha zrudách v drásavé karikaturnosti, suše pravdivé a neupravené, skutecne nahé ve vlastním slova
,smyslu. V Groszov,e lyfi,ce neresti satyrkkých úmyslu
k uleknutí bodrých meštá!ku je pathos naivity, jakoby
. detské žvat1avosti. Nevestky tu nejsou nejak moralisticky napomínány a kritisovány, isou tu jako bežní
tvorové boží v plné otevrenosti svého r,emesla, vybízející, lašku iící. Jejich život je život jepicí; nabízeií své
vnady, jsou-li tu. Také se tu pohybují jako rybicky
v baséne, ni jak zakrývané a se nepretvaru iící, ale stavící $oeaž cyni'cky na odiv jako houska na kráme. A ti
muži, ruzní ti mlsouti neresti a erotické romantiky,
zase známé tváre z verejného života, at to je zase pan
domácí, bankér, hejsek nebo kdokoliv. Ale i tito muži
jsou jakoby touto nerestí schváceni, a na mnohý'ch .je
také znáti tíže pohlavní nemoci. Na listu nazvaném
»Parasiti« na jdete ruzné požívacné typy mužu, pohybujídch se kol »holek« v ruzných hloupých posicích.
Barevný list: roztažene sedící dívka ješte detského
tela, nahá. zvoucí k cnlípným hodum;' na krku má znak
víry nadeje a lásky, ve vlasech velkou pentli. S jakou
jemností, až nežne hladíd; vykreslil to malé jehned
tílko; j'e to neco hizarního, jemného v barve i linii, jakoby nuancovaná básen neresti a perversity.
Groszovy ulice, iaké to hemžení lidí! A iaké zase
typy! Treba list »Friedrichstrasse«.
Prevládají tu zase
nevestky v mnoha situacích svého zamestnání, lákání
a postoje. I ruzné dosti choulostivé intimity a drobnosti vidíte v oknech. Vše celkem jako velké mraveništ~;1 figury pres sebe kreslené, i domy, strechy, tramva je, svítilny a vše možné a charakteristické
z této
ulice podáno tu ve futuristické hybnosti a zmeti.
Nebo list »Meštanský svet«; zde vidíte zase více ruzných mestských typlt na ulici, vidíte šosáky ve blahé
spokojenosti.
Nekteré dívky a panny a staré ženy pripomínají v kresbe dosti na Heinea ze S i m p 1i c i ss i mu. List »Predmestí«:
je tu více roztroušených
osamocených cinžáku jako škatulky na detský zpusob
kreslených, komedia'ntská bouda, a celek je známá predmestská opušteriost, je to jakoby proletárský svet sám
pro sebe. Listy z díla »Ecce Homo« jsou formove ne ..
sourodé, jakoby ze trí fásí, také asi nekteré jsou delány
dle starších kreseb.
Kresby staršího ducha blíží se Heinemu, pak nekteré
ukazují na skizzovitost Japoncu,
hlavne Hokusaye.
Tyto mqjí ráz kreseb plánu a rysu, jak jsme to videli
u nekterých Italu, jako u Chirica a Carrá. Tato prázd··
nota ploch, rýsované a jakoby na rysu stínované interiery jakoby chtely míti neco až hygienickéh,o a vykroužene uspokojujícího, hladkost telocvicného náradí.
Grosz kreslí s detskou, až radostnou uprímností a
s fanatickým pudem po pravdivosti ruzné nezpusoby,
milostné orgie, neresti nezrízeného chtíce.
Vše vyvstává tu jako v kaleidoskopu biiarního sveta; at jsou
to filistri, omezenci i ruzní chytráci v jedovaté pestro-
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sti ,pripomínající
nekdy fabulacní visi Chagalova (unení .. Nekteré figury jeví se jako strašidla, jiné vystupují
príkre až k uleknutí, karikaturne v kresbe nebo v barve.
Jsou tu darebné orgie, opilé, pripitomelé obliceje klienttI nevestek, vše tu pred námi letí jako v kinu.
Všecky tyto nevestky a jejich svet bad! a ulic a ruzné
choulostivé momenty, pri vší smyslnosti až nerestné není to pornografie, ponevadž Grosz dovede to vše
vyzvednouti z behu všednosti v jakýsi okruh umelecké
romantiky, totiž dá tomu umelecké posvecení; nebot
je umelcem i pres to, že pr)' houževnate tvrdí, že nechce
delati umení, ale že je to útok a strašák na meštáky a
jejich pokryteckou pruderii. Ale dílo tu mluví velmi
zretelne. Bez ohledu na obsahovost vidíte ihned, že zde
mluví umení formy: tak jsou lidé a predmety jasne
konponovány a tak r'0zvrženy.
Jaká se tu projevuje
kultura kresby až do rafinovanosti!
Bohaté rytmy a linie vzájemných akcí a ruzných smernic.
Najdete tu
ruzné ozvuky práve dnešního živéh'0 úsilí obrazového
a moderních umeleckých snah.
Pri všech tech nerestných námetech prece tu vyrazuje
belejší a jasnejší idea ocistných snah umeleckého i lidského vykoupení a posvecení. Proto také tu máme ten
lidský zverinec podán s tendencí iítoku na jeho celou až
pustou nahotu. Groszuv zdánlivÝ bezcitný cynism má
v sobe zde své velké vykoupení, a je tedy cinetn etickým.
J. Htttter:

Pevecká sdružení.
»Za ponechání vetšího poctu svátku,
než jest projektován,
primlouvají
se
nikoli snad jen lidovci, ale i, jak »Pr.
Lidu« sdeluje, Cs\. Obec Sokolská a
Pevecká Obec Ceskoslovenská. Žádají,
aby zejména dvoj ice svátkll byla podržena, protože tvorí vhodné termíny
k porádání zájezdll a massových manifestací ... «
(Zpráva denního tisku, !o. cervence.)

M otto neobsahuje nijaké hudební tendence. Umení
jde svými cestami, bez ohledu na kalendárové ref'brmy
církevního roku; ba i sám liturgický zpev, pokud prejímalnovejší prvky, vyhovel jiným potrebám, než kalendárovým.
Tím méne muže míti úprava svatku jakéhokoli hudebního vlivu na svetskou hudbu. Pro hudební události jest spíše rozhodující obchodní, sezonní situace, jež jest dnes velmi podstatným faktorem hudebního života; ale i tyto momenty stávají se nicotnými.
jestliže ohlásí se vskutku udá los t. Bez ohledu na to,
jaký je den, bez ohledu na to, co se ješte v týdnu jiného
deje, umelecká hodnota rozhoduje. Smetanovo jubileum
a Mezinárodní festival, <:aždá Ostrcilova ci Talichov<1
premiera poucují práve letos o tom nad jiné vÝmluvnc.
Jest nutno v souvislosti také konstatovati, že nikdo
z umelcu a z umeleckých korporád neprojevil vubec
zájmu na svátkove reforme. Tvurcí umení zraje spontáne a reprodukcní orientuje se casove jím. Není tedy
vtlbec u mel e c k Ýc h duvodu, pr'0c Pevecká Obec
byla tak neodolatelne nutkána, aby zasáhla projevem
v úpravu svátku. Zrejme vedly ji k tomu ohledy o r g an s ac ní.
Motto obsahuje však urcitou hudebnickou tendenci.
Pevecká Obec svým projevem obstarala kritice reflektor
velmi ostrého svetla, jež dopadá práve tam, kde organisacne jest si práti nejvíce prítmí, totiž na typ o vou
povahu našich peveckých sdružení.
Bezpredmetnost
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techto hudebních útvaru je nepopíratelna.
Je to prežití neceho, co melo být vcas s hudebním rozvojem likvidováno, a co spocívá jako prítež na ceské hudbe.
Za v)Tchodisko našeho zkoumání položíme si fakt:
ackoli Praha disponuje zrovna desítkami peveckých
sboru. Václav Talich, chteje rozvinouti svuj umelecký
plán Leské Filharmonie (kter)' neobsahuje jen orchestr,
ale vubec všechna odvetví koncertní reprodukce), musil
založiti samostatný pevecký sbor, a dáti mu i jinou
organisaci. aby 1~ ,jll, ,
'f'V
' r8covati S telesy
rovnorodých kvalit. To jest kritické zh0dnocení per
excellence a vztahuje se v dusledku i na taková telesa,
jež v Talichove plánu nepadala, alespon v prvém období, v úvahu. Nato jiný fakt: nehlede k tomu, v cem
"šem Pevecká Obec, jako ústredí všech korporací nedelnických, dokonale selhala (naposledy na pr. Smetanovské oslavy, ci obeslání Olympiady), tento fakt:
usporádala pevecké závody, jejichž merítky byla výkonnost ciste mechanická, bodová, nikoli ve sportovním
smyslu moderním, lec starodávných zápastl treba streleckých, a pod. Dve fakta; jedno dokazuje nemohoucnost umeleckou, druhé programovou (znovu, necítaje
neschQpnost organisacní).
.
Trošek retrospektivy. Ceské pevecké sbory vznikaly
jako podstatné soucástky politiky tak ríkajíc slovanské.
Podle vzoru i jako oposice vuci ríšskonemeckým Singvereintlm Singtafel jest produkt strední E~ropy. Konglomerát revolucní i zpátecnický, prodUKt tehdejších
vnitropolitických
pomert! v prvých desítiletí devatenáctého století.
Byla to zbran i kvietistický patent
soucasne, úcinné v každém z techto smeru. Jakmile
však prícina jejich, politická,
pominula, a jakmile
umelecky príchodem genia, at již to byl Wagner ci
Smetana, kter)' stanovil sv)'m dílem stvoritele novodobý ideál národní hudby, novodobou formulaci umelecky vyslovené národnosti, ocitly se tyto organisce
v hotovém úpadku a krisi, a záleželo jen casove na tom,
kdy mají b);t z ve r e j n é ho ž i v o t a likvidovány.
Analogon s k<;:>m'0rnímisdruženími: co jich bylo, a co
jich bylo smeteno, odkázáno do soukromí, jakmile vyrostlo takové Leské kvarteto a po nem jiné umelecké
korporace. Jakmile Smetana napsal »N aši písen«, s rozvahou zábavného sujetu, odkázal diletantské sbory neodmluvitelne do príslušných mezí. A když jinde ukázala
se potreba znovu vystoupiti do boje se sborovým zpevem, a to byl program Košycovy Ukrajinské republikánské kapely, bylo nutno formovati útvar nikoli po
staru, ale zcela ve smyslu školené profesionální korporace, vybavené všemi technickými potrebami, zcela ob·
dobne jako treba divadlo, nebo jak zamýšlel Talich konstituovati trvale svuj filharmonický sbor. Se všech stran
hromadí se známky a napomenutí, že v dosavádním
zpusobu nelze peveckých sboru umelecky udržeti, lec
tyto neslyšely organisacne, jako pravidelne neslyší intonacne a nenaslouchají novému umeleckému vývoji.
Spatným výkladem pojmu demokracie se stalo, že výbor spolku, vždy jakožto spolku, nikoli umelecké korporace (a to ani nemuže, nebot nejsou to umelci), vynucuje si posici ve verejném živote, že pracuje na míste
programu s tolika a t'0lika cleny a podpisy, že uplatnuje
svoji korporaci s p'0 lec e n s k y na míste posice umelecké a ideové. Velmi vážnou spoluvinu na tom nese
denní žurnalistika: podporuje tuto spolecenskou expansi oznamováním podniku, vysíláním svých hudebních
referentu na pr'0dukce, protože jsou to spolky a nic
nehledí na to, že pravidelne staví se do služeb kvalit,
s jimiž by nesmel prijíti solista, aby nevzbudil posmecb •.
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Tato spolecenskost je o to horší, že je a no n y m n í.
Prejímá zodpovednost umeleckou pan predseda, úcetní
rada X a jednatel pan inspektor Y? Zajisté, že nikoli.
Podpisy výboru a clenu jsou umelecky anonymní; kde
sbormistr se odváží proti tomu pipnouti, letí hure, než
by mohl b)'ti vyhozen jakýkoli orchestrální sluha. To
jsou každý rok objevující se »prípady« dirigentu, o to
zákernejší, protože proti sbormistru se konec koncLl
vystoupí
jakýmisi »umeleck)'mi« argumenty, jež nalézti b)'vá výborem uloženo panu Xl a panu Y", zatím
co je podepíše pan X a Y. Tato spolecenská anonymní
('rganisace není však nejaká umelecká ld.zen. Naopak,
je to vždy poslední zoufalý pokus (proto ten radikalism
vuci dirigentllm), aby zakryta byla bezpredmetnost
nemohoucnost útvaru. Jedine tak dá se ješte udržeti
vne j š í for m o u, co umelecky se zhroutilo.
Umelecky veci se mají takto:
ovodobý vývoj vypial shorová telesa (uvidíme, že nutne) ze síte svého
rozvoje. Zatím co orchestr, divadlo a komorní solisté
hyli tak vyspelí, aby stacili uloženým požadavkllm, ano
mohli svým vlastním zdokonalením otevríti i další cestu skladatelskému umení, nebylo u sboru, zpívajícímu
Bendla, IGížkovského atd. - pro ev. polemiku: nepodcellují tohoto období nikterak, jen zarazují do nové
stylové etapy - ani potuchy, že by sborove mohly být
uloženy ohdobné úlohy. Proto sbor zllstal bez své nové
I i t e r a t u l' y a musil vypomáhati si partiturami staršími, jež pocal reprodukovati nejak po novém, ci novejšími, psan)'mi eklektiky, kterí dovedli takovému impessionistickému orchestru uzmouti jeho ciste instrument[dní efekty. V této dobe prichází· reprodukcní tvurce
nového sboru, F e l' d i n a n d Va c h. Uchopil úžasnou
silou smetanovs]'S- materiál, poznal nesmrtelnost geniova díla v povinnosti nového výkladu, a vskutku vycerpal ze zápisu tolik nového života, že formuloval
nový z p c v n Ý typ. Že organisacne jeho moravští
ucitelé nemohli se konstituovati jako Ceské kvarteto, je
jen hanbou dohy. Slabí lidé privesili se na neho. V ytvárejí se nová sdružení, jdoucí do absurdnosti Vachova typu. Zpevnost jeho je znicena naprostou instrumentalitOtt
na reprodukci privešují se malictí
skladatelé a tak vzniká období diyného instrumentálniho sboru, jenž šteká slova, vyráží slabiky, napodobuje cizí efekty, místo hudební vety skanduje slova, tecky, interpunkci. Je to hluboký úpadek. Ale na venek
parádní. Zatím co Vach od Smetany prichází k Janáckovi, Novákovi, Foerstrovi a Ostrcilovi, a s nimi tvorí
novou zpevnou formu sboru, ostatek šmahem letí
v onu slepou ulicku instrumentalismu. Ale u Vacha
nebyla to jen potreba dne. Tím, že vyzbrojil teleso opuštením homofonického zpívání a vycvicením v polyfonické interpretaci, tím však, že neporušil nikde voká!nost koncepce a reprodukce, je dnes jediným telesem,
jež možno reprodukcne postaviti na roven Ostrcilova
divadla, Talichova orchestru, Ceskému kvartetu. vývoj sborového zpevu podstatne se obrátil; imitující
a plagující telesa a skladatelé jsou v tmách.
ávrat
u nich je nemožný, bez doznání, že jdou špatne. »Smetana« a Pražští ucitelé se již rozpomínají.
Malá telesa však, a to je kádr Obce, napodobují dále,
nemajíce ovšem ani z daleka technických možností
vyrovnati se. Ale znovu: \ delají efekt. Chytají se
znemceného území, odjíždejí do ciziny. Tam není videti, jaký rozruch panuje mezi jejich zpíváním :t
soudobou hudbou, tam není slyšeti, jak se i jinak zpívá;
proto ty vnejší úspechy, mnohdy za težkou cenu jiých hodnot. Zde pak také jen úspechy vnejší. cím
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necistší intonace a necistší· rytmus, tím lepší úspech.
Cizina dosud (a jsou to duvody velmi vážné, plynoucí
z nazírání 19. stol. na východní zeme) vidí v nás cosi
e x O t i c k é ho; hudebne predevším.
Proto to, co 'l
nás je chybou, jim jeví se koloritem a zajímavostí. Tak
nutno rozumeti ceským úspechum za hranicemi, tak
nutno rozumeti i úspechum cizím u nás. Není to nic
smerodatného, kromúsudku
podepreného o studium
partitmy. Napsané a slyšené jest
rozdíl, z nehož
tyto malé sborecky
tyjí. Proto
jejich
vule '1
snaha: udržte svátky, abychom ve svých úradech nemeli mrzutosti, ale prec mohli se ukázati; nebot doma,
v Praze, umelecky odkvetla naše pšenicka a obecenstvo
složené prevážne z volných lístku pro rodiné príbuzné
c1osedmého k01ena nás studí. Nikoliv nálada, ale spolecenské duvody nutí je k »porádání zájezdu a massových manifestací«. Nic to však nepraví o vnitrní
potrebe: zpí vati.
Proto v této souvislosti: je nutno, aby pevecké
sbory byly likvidovány z verejného života. Mezi jejich
clenstvem je však rada lidí, jež mají hlasy i nadání,
a jež dusí se v atmosfére, kde zpev je nástrojem, nikoli
úcelem. Není duvodll, aby oni poctive nevystoupili
a nehledali' svého zpevného poslání v telese, jež stojí
prichystáno k vážné práci: dnes je tímto telesem Filharmonický sbor. Nebot vy t vo r e n í h ude b n e
pro f e s i o n á I n í ho: s' bor u j e dne s p r. í k azem u mel e c k é nu t n o sti. Prispejí-Ii jednotlivci
i korporace k jeho fundaci, pak provedou svou likvidaci umelecky cestne. Vše ostatní, necítaje telesa, jež
mají charakter komorního sdružení na rozdíl od sborového lilharmonického,
je bezpredmetné, v dnešním
rozvoji absurdnÍ. Není doba, aby kdokoli, byt 'si postavil na to i celý výbor, zatežoval verejný život svými
malichernými soukromými záležitostmi a zálibami.
Al.•dré Eilly

a J ean Piat:

Literatura a žurna1ismus.
s p i s o va

tel:
Vy, chudáci žurnalisti ...
N o v i n á r: Proc chudáci? Nikdb sice z žurnalismu

nezbo-

hatne, ale ži,: Te prece. Prosím, vypadám snad, jako bych se
nenajedl?
S p i s o va tel:
Naopak, vypadáte velmi dobre, mohu vám
jen gratulovat. S tim »chuciáci" jsem to také tak nemyslel. Chtel
jsem tím jen ríci, že je to perné zamestnání a že musíte se
svou prací denne zacínat znovu. Rýsujete cosi do pisku, co vlna
druhého dne spláchne. To musí být dost trapné.
N o v i n á r: Vypadám jako utrápený clovek?
S p i s o v a tel:
Ach ne...
to ne...
N ej de ostatne o vás,
jde o žurnalisty vubec.
N o v i n á r: Mluvme tedy o spisovatelích vubec. Shledávám,
že mají dlouhý nos a žlutou plee. Minulý týden mne kdosi seznámil s panem Gide ...
S p i s o v a tel:
Co že jste tak všichni na nej jako posedlí?
N o v i n á r: Je pro mne predstavitelem
spisovatele vubec.
Spisovatel:
Práve tak jako p. Vautel je pro mne predstavitelem žurnalisty!
N o v i n á r: Budiž, nechme všeho sevšeobecnováni, ale uznej te,
že jste zacal.
S p i s o v a tel: Priznávám se k tomu.
N o v i n á r: A predevším budte prosím ubezpecen, že jsem
se svým zamestnáním
zcela spokojen.
S p i s o v a tel: To! práve, co mu vytýkám, nebo lépe receno,
co vám vytýkám ...
N o v i n á r: Mne?
S p i s o va tel:

Ano, vám, který

jste byl predurcen

vykonati

Prítomnost
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asi velmi malého významu a nadání. Zkuste mi psát dejiny naší
doby a neprecíst znovu S cen es d e I a v i e dl f f i c i I e od
Capuse anebo neznat Prousta. Víte, francouzské umení je velmi
nekdy až príliš logické; život naproti tomu je méne logický a
diferencovanejší;
jedna a táž osoba mliže být shlukem nekolika
osobností vedle sebe; to jsme videli u Dostojevského;r nacházíme
to znovu u Marcela Prousta, který je proto blízek životu ... ;
i jeho tak roztodivne zašmodrchaná
výrazová forma je snad
jedine vhodná pro tyto subtilní analysy«.

*

V hovoru s P i e I' I' e m M i II e prišla rec na dadaismus, ponevadž MiJle je autorem proslulých Mém o i I' es du n cia d a
b e s o g n e u x. Dadaismus
je podle neho »nevyhnutelným
dli·,
sledkem romantismu.
Jakmile
umení se preváží s rozumové
stránky na stranu cisté sensibility, dospeje se k tomu, že jednoduchá onomatopoia bez jakéhokoliv smyslu mohou ji -vydráždit.
Tof dlikaz per absurdum.«
Neobycejne nápadná mu je dnes reakce proti nekdejší romantické citovosti, reakce tak úsilná, že nejen francouzský román je
dnes v nebezpecí zkornatení" nýbrž, že i výtecní sensibilisti jako
André Baillon a Roupnel, autor »Nono«, nezaujímají
místa, na
než nál eží.
.
»Kdyby'byli
Rusy, praví Mille, vynášeli bychom je do oblak.
Nelze vytv~it
nesmrtelného
díla bez zretele k citovosti. Sensibilita vystupnovaná
až v iTeTGismus delá práve z Bail1onovy
Bail10n je
H i s t o I' i e du n e M a I' i e nesmrte nou -ttríílm.
blízký Charles-Louis
Philippovi, ale vážím si ho více. Baillonova
vroucnost je sevrenejší a' zdrženlivejší«.
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jako spisovatelé platící za snadné, jako Bossuet a dokonce
i Voltaire. Dáte-li císt prlimernému
ctenári nekterý Voltairuv
list, nebude z neho moudrý a jiste se bude ptát, z jakého dlivodu
se nám dochoval. Každému dílu porozumíme jen z vnitrní sou"islosti, a ta je ·dána u starých spisovatelli literární historií,
u žijících jejich vlastním životem. Paul C1audel, jeden z nejvet·
ších soudobých spisovate1lJ, patrí k tem, kterí nejvíce se zasloužili o poetickóu atmosféru francouzského jazyka a myšlení«.

*

Kaleidoskop jmen" pruhledy do duševních dílen, jiskrení myšlenek jsou tyto interviewy. Jmenujme
ješte namátkou Andre
Suaresa, který vykládá mimo jiné zajímave o Bergsonovi, Francois Mauriaca, autora románu le Baiser au Lépreux, který vy·
svetluje své stanovisko katolického romanopisce! Alexandra Arnoux, který zdliraznuje, jak velkou a plodnou škoio~l byla válka
pro mladou generaci, a Daniela Halévy, vydavatele sbírky menších del les Cahiers
verts,
navazující
na drívejší Cah i e l' s d e I a Q u i n z a in.
Halévy vytýká jednak vnejší otrocení starému ka<;1lubu 3.50 fr. a 350 stránek, ale hlavne otrocení
genru, nebof témer naprostá prevaha a nadvláda románu se stává už hrozivým nebezpecím. Vzpomíná rozmanitosti
a bohatosti
literárních druhu v 18. st. a poukazuje na to, že vpravde 'veliká,
originální díla jako Don Q u i c h o t e, Pan t a g l' U e 1, F a u s t
našla si soucasne i svou nezaraditelnou
formu. Jeho edice manifestuje práve proti nátlaku obecenstva na Iiteráty produkovati
pouze romápovou literaturu.

Psy ch

O

ie .

log

.p i e I' I' e

Ma c O I' I a n se rozhovorilo
novém duchu a rázu
literatury, jehož iniciativou byli podle neho Gui1laume Ápollinaire
a Max Jacob soucasne s Jules Romainsem a j., a j~hož pokracovateli jsou dnes Paul Morand, J ean-Richard
Bloch; Pierre
Hamp a jiní, a oznacuje jejich skupinu jako internacionalisty.
»Jean Cocteau,« praví, »mel prodelat tri leta vojny a by~
z nejvetších spisovate1lJ naší generace. J ('ho slabou stránkou je,
že žil stále s lidmi, jímž každé jeho i nejmenší gesto bylo prosyceno mr"ohoznacností, které dobre rozumeli. Cocteau nikdy nebyl nucen vysvetlovati
proste »prosté ueb složité 'veci prostoduchým pos)uchaclim.«
»Hledte, aby clovek byl dobrým spisovatelem, má být \( na,·
prosté fysicl\é i mravní rovnóváze ... Snad to je dnes mnohdy
obtížné. A za tu cel1Ju jen je nesmrtelnost!
Spisovatelé
naší
doby se dobre vyznají v každém odvetví sportu.«
G a s t o n C h é l' a u x je presvedcen, že je krásná doba pro
li.teraturu, které co do hodnoty a péce o výraz se tak hned žádná
ne'vyrovná. "Nikdy«, praví, »jsem nesledoval s takovým zájmem
své mladé soudruhy. Ne nesmí se verit jistým kritikum, kterí
se snaží dokazovat, že vše to je samá prostrednost;
zdá se ostatne, že sami tomu príliš nev~rí: naše literámí období je krásné.
Že se n~vytvorila žáclná škola, že dosud dokonce ani se žádná
nerodí? Tím lépe! Skola má význam pouze pro jednoho mistra,
který vše ovládne, vytvárí své dustojníky
a pešáky k svému
obrazu a dusí v nich 'všechnu plivodnost«.

,

Z taju grafologie.
(2 knihy:

Der Schriftendeuter
Rafael Schermann.)
Od r. 1910 žij e ve Vídni grafolog Rafael Schermarin. Jeho
analysy udivují celou spolecnost, v níž se pohybuje. ZaCÍná se
o nem hovoriti, vypravují se prekvapující príhody, uznané jasnovidectví, vyplnená proroctví.
Roste stále pocet tech, kdož se
chtejí presvedciti
o jeho umení. Noviny uvereji1ují
zprávý
o jeho grafologické
cinnosti, která se zdá I všem naprostou
záhadou. Mluví se o »nevysvetlitelném
fenomenu Schermannovi«.
Stává se slavným - a není už dnes' ve Vídni jen jedním grafologem z mnoha, ale pouze ,,$Chermannem«.
Tento jednoduchý, zevnejškem
nicím pozoruhodný
clovek se
stává význacným, vezme-Ii do ruky nejaký rukopis. Tu vzroste
v ocích všech do geniální výše. Pak používá mistrne reci. Vyslovuje obrazy, prirovnání,
myšlenky, básnické obraty. Výrazne
lící lidský charakter
a projevuje
velkou schopnost prožívati
životy druhých.
Z Haykovy knihy uvádíme nekteré príklady. Psychologickou
kritiku prineseme v nekterém z pnsTÍch císel z odborného pera.
.,
Dáma, která slyšela a cetla 111noho obdivuhodného
o jistém
grafologu, chce slyšeti úsudek tohoto zvláštne nadaného. muže
o svém rukopisu. Požádá prítelkyni, která zná grafologa osobne,
aby ho jednou k ní privedla. Prítelkyne to ochotne slíbí. Urcitého,
doprovodí ho k dáme,
dne v urcitou hodinu prijde pro grafologa
jejíž jméno mu zamlcí. Po výmene! nekolika zdvorílých slov
ukáže dáma grafologovi
list papíru, který popsala plil hodiny
pred tím zbežne nekolika bezvýznamnými
vetami. Grafolog pohlédne na písmo a sdelí jí toto: »Pisatelka techto rádkli žila
v prepychu. Ta žena videla kdysi lepší casy. Sláva, která ji
obklopovala, vycházela od jejího muže. Muž vedel, že jest ve
svém oboru prvním. Ale nebyl proto neskromný. Jeho náhlý
.pád strašne ženu p,rekvapil nebot žila po jeho boku jako
ve snu. Vidím ji pred tím s ním cestovati. Všude jest ocekáván
<tJ

Jean Girandoux hájí sebe i svuj kruh proti castým výtkám
strojenosti
a suchopárnosti
slohu:
»N udní autori! jdete mi
k šípku! co se tím jen má rozumet? Je pravda, že jsme. moji
prátelé a já, po soudu mnoha lidí,
komplikovaní
a necitelni.
Pravda je prosta a znáte ji: Široké obecenstvo nemá už dávno
žádného vztahu k opravdové literature. Namluvili mu, že jsou
dva druhy spisovatelu: prístupní a neprístupní ... Prístupnost
Je
cennou vlastností pouze za jistých okolností a málo z moderních autoru, 'vyhlášených za velmi nejasné, poskytují tofik obtíží

,

...

Max Hayek:

Pr/tomnost
od; kam prišli, všude budil rozruch. Byl vždy velmi
. Predrážden. Vidím ho v poslední dobe casto unaa. prepracovaného.
Patrne ohromne pusobil na lidi;
I je mocí své reci a svou mimikou. Dovedl hráti na
Jako velký pianista na klavír. Pricházel jako princ. Mám
jakoby byl nekdy plynul ve vzduchu, tak pružná byla jeho
Vše mu vycházelo vstríc. Stýkal se s králi o cemž
dríve ani ve snu nezdálo.
emohl to býti ani obchodník
redník, vojín ani diplomat, také ne hudebník nebo dirigent
umelec, zdá se mi. Pohyby, které u neho vidím, mi
ínají herce; vidím jej ve vybraném cerném obleku, elco vystupování, zkrátka:
jako prince!«
a :l její pritelkyne
sledovaly tyto výpovedi s prekva; grafolog lícil podle písma dámy presne jejího bývalého,
lIekolika léty zem.relého chote, velkého herce Josefa Kainze.
se odehrála v pokoji

hotelu

Sacher

ve Vídni

v pro-

pI6.

se jmenoval

Rafael

*

Schermann.

u roku 1920 predložil lékar dr. Paul Catlani v Cuermannovi rukopis jisté dámy. Schermann
pohledel
rinu na písmo a diktoval dru Cattanimu ihned obšírnou
jejíž krátký obsah byl tento:
• charakter, vedomý svých silne vyvinutých duševních
í; jasná hlava, dovede jedinou vetou ríci více než jiní
• h pojednánich; hloubalka, vyhledává težké problémy.
"ký osud, ale vždy se. znovu vzchopi. Trpí telesne a
žaludecní choroba,
sklon k težkomyslnosti,
težkým
bcas se projevi veselost, pak se vraci k skleslosti.
život predstavami, vidí vše cerne; nemela nic z mládí,
prostredí, které nucí nervy a premáhá ji. Chtela by
lest, mohla by proto býti morfinistkou
nebo pive špatných financních pomerech, což ztežuje jej í
edá si vymluviti
své utrpeni. Skoncí katastrofou.
a síly jsou u konce. Jde to s ní stále s kopce, vezme
již ted premýšlí o sebevražde. První pokus se nezdarí,
bude neobratne proveden.«
to rukopis bývalé pacientky
dra Catlaniho.
Nemocná,
icka a morfinistka,
skutecne
spáchala
sebevraždu.
kus, prerezání žil, se nezdaril. Vyhojila
se. Pozdeji

*
policejn! president
Kunz
Schermann
vyslovi I tuto
a vyšla ze svého prirozeného prostredí a zvolila si na
ých cestách povolání, pro které nejsou její nervy
Má veliké nadání; jest zvyklá žíti velmi bohate. Má
sebe mnoho lidí, mužu. Kde se objeví, pusobí tak
zlem, že takrka rozpaluje mu!e. Bojovala. po dlouhá
ecne našla muže, k ncmuž také ona mel::t náklonnost.
to zvláštní neštestí, že jej í zvlášf silný temperament
všechny její nervy, a žádný muž na svete si ji nee upoutati. Tak tomu jest již po léta. Od nejaké doby
h pred nemocí, boj í se, že ztratí pame(. V poslední
pala. MáJh pocit, že mnoho navštevuje lékare. Jest
astna, má intensivní smysl pro povinnost, kter6nlU
dostáti. Stýká se mnoho s lidmi, kterí mají z\'ucná
é postavení. Má smysl pro zevnejšek, má ráda
, má klobouky s p1cnrcusami, cenné šperky, ptlsobí
. Pismo dokazuje, že u ní hraj í úlohu myšlenky
od nichž ji zdrží jen náhoda. Vypukla u ní jakási
muže vésti ke katastrofe,
nezadrží-Ii j i nekdo
i. V první rade bych jí doporucoval, aby odešla
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s nynejšího
ztuciíovací
Rukopis
15. prosince
svuj život,
pohrbena.

svého prostredí, zrekla se všech ctižádostí, prodelala
lécbu. Až to úspešne: provede, at se vdá.«
náležel krásné pražské herecce H. R. Byl ze dne
191 S - nekolik mesícu na to skonlcila H. R. sam:l
nekolik dní pred Schermannovým
posudkem byla

*

Pri pozorování
napsané adressy »\ Vien II« vykládá Schermann, že pisatel má v úmyslu jeti pres more, a dotazuje se
v dopise, J..1:erý obálka obsahuje, zda jest jeho úmysl proveditelný. Pisatel naznacil ve slove \V i e n obrys lodi, rímskou
dvojkou mu nasadil komín, nekolika ozdobnými carami u písprozradil tak bezdecnc,
mene W prikreslil veselé oblácky že se v duchu nejak zamestnává
cestou po mori.
<IJ

*

V salone paní J. St. ve Vídni videl Schermann jednou písmo
herecky, které dríve neznal. Schermann
vysvetlil té dáme, že
nemá srdce v porádku, a sice že se srdce naklonilo pOílekud ze své
prirozené
polohy. V zal list papíru a nakreslil novou polohu
srdce. IIerecka byla tím více prekvapena, že jí ošetrující lékar
nedávno pred tim rekl zcela totéž co Schermann.
Nekdy

jest

Schermanntlv

úsudek

také

prorocký.

Mladému

devceti, ~teré mu ukázalo písmo svého ' enicha, rekl:
»Ten muž si vás nevez)
Pkdo má na ncho vliv a chce prekaziti jeho plány.«
»Ano, má dceru z prvního manželství, která jest proti me.«
»Prineste mi její rukopis.«
Když spatril toto písmo, praví! zdešene:
»Vždyt jest to ješte dite, ale prímo nebezpecná osoba! Stve
proti vám všemi prostredky!«
Druhého dne prichází ženich, vídenský policejní úredník \V.,
jemuž snoubenka vše vyprávela, a Schermann se ho táže, když
prohlédl jeho písmo:
»Vy jste ješte nikdy nemel žaludecní nemoc, že?«
»Nikdy.«
»Pak se strežte onemocnetí. Váš žaludek neni schopný odporu.
Ožente se a nejezte už nikdy mimo domácnost, nebo zkusíte
mnoho se žaludkem.('
V cervenci 1920 vypukla v úrednické mense vídenského policejního reditelství úplavice. Schermann byl povolán do nemocnice. Policejní
úredník, který poslechl svou dceru, dosud se
neoženil a jedl dále ve verejné kuchyni, težce onemocnel nákazou. Byl ranen mrtvicí po pravé pulce tela; nemoha mluviti
napsal namáhave
levou rukou slabiku »Scher« na kus papíru.
C!ltel videti Schermanna,
který mu predpovedel
jeho osud.
Doufal detinsky,
nckolik dni.

že mu

ermann

pomuže.

Ale zemrel

za

*

V jednom vídenském luxusním obchode byla spáchána krádež.
Polície nemohla nalézti stopy. Schermann mel vec prozkoumati.
N a míste cinu si prohlédl všechny zamestnané a rekonstruoval
sí v duchu jej ich. rukopisy. Jeden prodavac se mu zdál podezrelým. Rekonstruoval
si také jeho písmo a nabyl jistoty. ProJ!lásil tedy majiteli v kancelári, že našel vinníka.
»Ano, ale jak mu to chcete dokázati ?,'
»Zavolejte toho m ' e sem a nadiktujte mu nekolik rádek _
podívám se na jeho p smo. Že jest vinnen, to už vím. Ale chci
také videti z jeho písma, zda se prizná. Nebot neprizná-li
e,
není nám to vše nic platno. Uvidím-Ii však, že se prizná, dám
vám znamení; pak mu reknete do obliceje: Vy j te zlocinec.«
Proclav<llc byl zavolán a pocal psáti diktát. Sotva napsal rádek,
již byl Schermann jist. Tahy písma se shodovaly plne s písmem,
které si rekonstruoval,
a ty také mu 2Jrejme pravily: ten muž
se prizná. Schermann dal šéfovi smluvené znamení a ten rekl
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prodavacÍ:
»Vy jste zlodej.« Mladík vyskocil,
chtel odejíti. Scherman se pred neho postav i!.

zapíral,

hrozil,

»Pockejte ješte chvilku, chtel bych s vámi mluvit. Vím, že
jste zlodej, ale videl jsem také z vašeho písma, že se priznáte
a dokáži vám to,«
Mladík se shroutil a priznal se. Scherman.n mu rekl: »Vidím
také z vašeho písma, že nejste docela zkažený, že jest pro vás
jcšte záchrana. Byl jste k cinu sveden, a já se za vás u šéfa
primluvím.«
Ucinil tak a majitel odvolal udánÍ.
..
Na podzim 1916 ukázala jistá dáma Schermannovi
prázdnou
obálku s napsanou adresou. Schermann
rekl: »Muž, který to
napsal, chce napraviti
zlocin, kterého se proti vám dopusti!.
Pripravte se, že sem prijde a nabídne vám snatek.«
"To jest pravdenepodobné.
V té obálce byl dopis pána, který
si mne chtel pred léty vzíti, ale pak se oženil s jinou, která
nedávno zemrela. Ten pán mi v dopise dekoval za kondblenci.«
»Uvidite, že prijde. Má už složené kufry - ve dvou, trech
dnech jest tu a bude se o vás ucházeti. Mimo to vám priveze
šperk, broži, v níž bude kámen - asi takhle -« Schermann
vezme zápisnícek dámy a nakreslí šperk a polohu kamene. Za nekolik dní byl pisatel ve Vídni. Vyhledal dámu a nabídl
j snatek. Také jí privezl šperk: broži se tremi kameny, v téže
úprave, jak jej Scher:nann nakreslil, ba na prostredním kameni
byl kousícek
u!omený, jak to presne naznacil
Schermannuv
nákres. List z notesu uchovává dáma dodnes jako zajímavý
dokument.

i

•

V r. 1916 p,redložil prof. Oskar Fischer, pražský psychiatr,
Schermannovi dopis dustojníka,
který tragicky zahynul. Schermann o nem rekl asi toto:
»Pisatel zemre neprirozenou smrtí. Vidím ho ležeti pod oknem
v zahrade, krev mu proudí po tvári, byl zasažen svým nejlepším prítelem, volá o pomoc, umírá!«
Prof. Fischer vyprável pak, jak se vec sbehla. Pisatel byl
dustojníkem.
Jeho nejlepší prítel se vrátil ze služební cesty
a vešel v noci do domu. Tu spatril muže, jak vylézá z okna
do zahrady. V domnení, že jest to zlode'j, strelil ho smrtelnc.
Byl to pisatel dopisu, jeho nejlepší prítel. A tec! to nejvetší
tajemství:
Dopis, pri jehož pozorování vyslovil Scher~ann
post
factum své proroctví, napsal dustojník dva nebo tri roky pred
událostí.

*

V prvních mesících r. 1920 prednášeJ Schermann v ruzných
švýcarských mestech o grafologii a prišel také v únoru do Curychu. V té dobe tam bylo vyšetrování proti paní Buchmannové,
obžalované z otrávení svého muže. Státní zástupce dr. Brunner
použil prítomnosti
Schermannovy,
vyprosil si jeho návštevu a
sdelil mu: »Asi pred osmi týdny zemrel zde muž jménem Buchmann. Na základe anonymních dopisu byla zatcena jeho žena
prO podezrení, že ho otrávila. Vyšetroval jsem to, ale nemohl
nic dokázati. Paní B. zapírá a ríká, že neví o nicem. Prosím
vás o posudek jejího písma.«
"Vidím v tom písmu paragrafy. To mi dokazuje, že ta žena
spáchala neco, co se nesrovnává se zákony. Bojí se, že bude
zavrena. Myslím, že otrávila muže pred osmi nebo desetí lety.«
»To se neshoduje. Tenkrát ješte nebyla vdána za Buchmanna.
A. B. zemrel teprve pred osmi týdny.«
Dopis byl napsán práve pred tremi roky. Když si toho dr.
Brunner všiml, uvedomil si, že byla paní B. podruhé vdána.
její první muž zem:rel pred 12 lety. Snad otrávila i svého
prvního muže?

17. cervence 1924.

Druhého dne si dal Schermann predvésti paní B. a na jeho
prání nadiktoval jí dr. Brunner tyto dve vety:
»Ich habe meínen
»Ich habe meinen

Mann
Mann

vergiftet.«
nicht vergiftet.«
Anna Buchmann.

Schermann
prozkoumá písmo a vykládá:
B., stalo se tak pod neodvra,tnLÝm vlivem.
prizná se.«

»Ucinila-li to paní
Podlehla mu. Ale

Ale paní B. zapírá stále. Mezi tím odejel Schermann do
Basileje a tam dostal z Curychu telegram:
»Travicka se priznala.« Pátého brezna doznala pa.ní B., že otrávila nejen pana B.,
ale i svého prvního muže.«
Svým grafologickým
dobrozdáním
v této záležitosti prispel
Schermann
zajímave ke kapitole »Písmo a zlocinnost« - ale
jak tomu bývá u .nesoustavne pracujících
a jasnovidecky nadaných grafologu, kterí vidí do duše, to, co vidí a ríkají o nejakém písmu, nepatrí už vlastne do grafologie.
Schermann vysvetlil, že vidí v konecném škrtu písmene t ve slove »vergiftet«
obraz pohybu, jakoby nekdo mel v ruce dýku a v dané chvíli
pozdvihl ruku, aby ji zabodl; ve škrtu slova »meinen« v první
vete a ve slove »Manr.« v obou vetách vidí, že pisatelka, je-li
podráždena, se nedovede zdržeti a myslí na pOJ?stu. Také mu
neušlo, že paní B., která napsala první vetu presne na nazna·
cenou linku, ztratila pri druhé rozvahu. »Ze strachu u"ž dobre
nevidela a psala proto pod linku. Hned na to se zase vzchopila
a podepsala se rovne na rádek.«

*

V jiném švýcarském
meste: prineslo Schermannovo
jasnovidectví osvobození žene zatížené težkou vinou a nevyslovitelnými výcitkami svedomÍ. Bylo to 3. brezna 1920. Den pred tím
mel Schermann v onom meste prednášku. Navštívila ho dáma
a sdelila mu, že se zajímá o grafologii
a to že ji k nemu
privádí. Schermann
ji pozoruje vidí pred svÝm duševním
zrakem jej í písmo - a to mu ríká: ta žena je blízka šílenství.
Svým klidným zpusobem jí odpovídá: »Ne, váš zájem o grafologii vás ke mne nevede. Prožila jste neco težkého a proto pricházíte.« »Nevím o tom.« Schermann jí podává tužku a diktuje
jí: »Pred dvema mes;"i byl velký obrat v mém živote.« Pak
prohlédne písmo a praví: »Spáchala jste dvojnásobnou vraždu.
Privedla
jste zúmyslne predcasne na svet díte, a když ješte
žilo, zabila jste je.« »Mýlíte se.« »N erozcilujte se, prosím, reknu
vám také, kdy to bylo: pred ctyrmi mesíci,« praví rychle,
zmýliv se zúmyslne.
»N e, predl ,dvema,« praví dáma sotval
slyšitelne a omdlí.
,Když se vzpamatovala,
tešil j'i Schermann, vyslechl celý její
príbeh, a radil jí: »Budete-li nadále žíti v dobru a spravedlivosti, sloužiti a pomáhati jiným, bllh vám odpustí.« Radil, aby
bude-Ii míti opet díte, pecovala o ne dvojnásob.
Pak bude
osvobozena.
V dubnu 1920 jej tato dáma znovu navštívila. Jeho slova jí
prinesla mír. Mohla mu také ríci, že se znovu cítí matkou,
a ocekává své díte s radod.

*
Ve vypisování teJchto príkladu hy se Illohlo pokracovati do
nekonecna. Ctenári by v nich mohli zpozorovati jedno: že jsou
naprosto pravdivé. Tato vyprávení
mají" životní barvu a sílu.
A v tom jest vlastní a opravdový Schermannuv význam, že není
osamelý, ale stojí uprostred Života, v pusobnosti, bezpodmínecné
pohotovosti
tam, kde opravdová bída l'ot,rebuje jeho pomoci.
Požaduje se na nem denne úcast, neúnavnost a pomoc, a on jest
pln úcasti, neúnavnosti
a ochoty prispeti. A v tom mužeme
videti jeho velikost: v jeho pomáhající
lidskosti. »Humanum
nihil a me alienum puto« to slovo pravé lidskosti muže
J1~ sebe.
tento grafolog vztahovati
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V PRAZE

24. cervence 1924.

Politika
. Jaroslav Edvard:

Je byrokracie k nicemu?
2ád~é jiné vrstve našeho národa neprinesl osmadvatý ríjen tak veliký pád spolecenského postavení, jako
rokracii. Miláckem národa nebyla sice ani za Rau ka. Slovo »byrokrat« melo známou hanlivou prít již tehdy. Ale co znamenala prezdívka proti mOCI,
U pri zdánlivém rakouském
parlamentarismu
stát~rokratický aparát pevne držel, proti slušnému
I který vyšší státní úredník - a o toho nám tu jde
el (rada, ministerský tajemník od 6410, vrchní a
• í rada od 8240, dvorní a ministerský rada od
, sekcní šéf od 20.000 K rocne atd.) a proti spoleké vážnosti, která se na techto hmotn)'ch složkách
provázející je mravní úrovni zakládala.
ytek moci státní administrativy ve prospech parntu byl nutným dusledkem prechodu od sotva koncní monarchie do demokratické republiky.
Tato
a však nemohla býti pro spolecenské postavení
í byrokracie osudná, kdyby nebylo dalších. Predne
é postavení. Kdežto st~tní úredník XI. hodnostní
má dnes více než polovinu toho, co mel pred válvrchní rada, má skoro jen tretinu, sekcní šéf jen
u svých predválecných príjmu. To je nejen niveli, nýbrž i velké omezení predválecné životní míry.
ecenské postavení je dnes zase spoluurcováno poním hmotným, jež spolecnost srovnává s postavejiných povolání, kde funkce i méne významné jsou
'novány nekolikanásobne. Co však duležitejšího ene se právem vidí, jak si byrokracie cení rozho'cí kruhy ve státe. Takovéto ocenování, jež nutno
spatrovati i v tom, jakým tonem i vládní orgány
~rokracii píší - pri dnešním kalibru žurnálové
se z prezdívky je již nadávka - musí vzbuzovati
, že byrokracie je pro republiku šmejd k nicemu.
celý tento prevrat spravedlivý? Je byrokracie v relíceopravdu tak neužitecná?
každý stát, monarchie jako republika jako stát
etu potrebuje správního aparátu, bylo by komické
zovat. Byrokracii nemuže nahradit ani sebe vyviejší samospráva; muže ji jen doplnovat, po prípade
acovat. Takovéto zatlacení byrokracie bude praem - proti stavu v monarchii více nebo méne ne!amentní - také v demokratickém státe parlamentJde o funkci byrokracie pri vydávání zákonu.
Rakouska byly zákony dílem byrokracie více než z:l
bliky. Zákony absolutního panovníka udelá celé
racie. I myšlenkove jsou pravidlem skoro celé
majetkem. Vetší úcast našeho parlamentu na záodárné cinnosti proti stavu za Rakouska - to je
ek moci, který se prevratem pro vysokou byrokr::tnutne musel dostavit.
Nesmíme si tento úpadek
predstavovat vetší, než ve skutecnosti je. Naprostá
aha vládních návrhu mezi uskutecnenými zákony
acuje, že alespon hotová textace velké vetšiny nazákonu je dílem minister;,;.ké byrokracie.
Avšak

cíSLO 28.

nejen to, nelze se domnívati, že snad tento úrední aparát pouze provádí podnety, vycházející ze zákonodárného sboru nebo z parlamentní vlády. Kde dnešní stav
vyžaduje zmeny, to musí vycítit nejprve ten, kdo má
administrativu v ruce jako delník stroj: správní úredník. Kdyby
jen parlament
obstarával zákonodárnou iniciativu, prišel by casto príliš pozde. Ministerský úredník, který se pokládal jen za vykonavatele zákontl, byl by tak špatn)rm úredníkem, jako reditel továrny, který by nemel návrhtl pro správní radu, nýbrž
bežel by ve vyjezdených kolejích tak dlouho, dokud ho
sprá vní rada sama neobrátí jinam.
Iniciativy obou faktoru - státní správy a parlamentu - se dopliíují. Je možné, že iniciativa parlamentní smeruje více k zásadním reformám než iniciativa administrativní.
Ale nezapomínejme, že nekdy
také návrh na zásadní reformu je možný jen pri nedostatku podrobné znalosti veci.
Tím vším, co receno, složitostí dnešního státního
života, jež si vynutila neobycejnou specialisaci vedení,
tím, že stát musí míti tyto specialisty ve své administrative, je dána vynikající vecná úcast administrativy na
tvorbe zákonné.
Parlament nemá a nemuže míti dostatek odborníkll.
Pilní poslanci se ovšem zapracovávají do nových a nových látek. Ale bez informací byrokracie nejen o rámci, do kterého se vsazuje nový zákon, nýbrž i o úcincích, jež podle její zkušenosti zpusobí, o potrebách, jež
by mely splniti, zpusobil by nový zákon hlavne zmatek.
Mužeme-li si predstaviti
stávku
státní byrokracie
v parlamente, musili bychom ríci, že by jej ochromila.
Tak velikou moc má byrokracie ve svém vedení.
Ovšem ve vedení jsou stupne a tedy též v moci, jež se
na nem zakládá.
Tam, kde poradní hlas byrokracie
vykládá, ceho by bylo treba, a to je ovšem u zákona rozhodující, muže míti parlament nebo politický ministr
mínení odchylné, a to rozhoduje.
To je úbytek moci byrokracie proti stavu pred prevratem. Rekli jsme již, že byl nutný. Je to výraz nové
organisace státu, jež funkci byrokracie omezila. Rekli
jsme však také, že tato ztráta by pro spolecenské
jméno byrokracie nebyla osudná, kdyby nebylo dalších, jež projevují, že rozhodující politické kruhy ve
státe si cení byrokracie méne, než by její funkci, i takto omezené, odpovídalo. Nebot jakkoli duležité je omezení moci byrokracie
republikánským
parlamentem.
vubec se nedotklo její vlastní podstatné funkce administrativní.
Ptejme se - jdouce po prícinách tohoto nízkého ocenování - po schopnostech naší byrokracie. Ani staré
predválecné platy rakouské nelákaly nadprumerne vynikajících lidí do státních služeb. Stát musel pri své
znacné spotrebe pocítati s prllmerem. Protekce, zvlášte
šlechtická, pusobila ješte ke sníŽení prllmerné úrovne.
Pres to úroven vídet"íských ministerstev, bohatých st~rou tradicí práce, byla znacná. Takové bylo dedictví
Rakouska.
Republika musila použíti pro nová ministerstva hlavne úredníku z nižších instancí v našich zemích, cástecne téžJ bez náležitého v)'bcn1. Pokud mohb
prevzíti ceské úredníky z vídensk)'ch ministerstev, byli
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to vetšinou úredníci schopní, což dokazovalo již to,
že se do vídenského
ministerstva
dostali
pres
své - cešství.
Je pochopitelné,
že naše prevahou beztradicní
ministerstva
zatím ješte nemají
úrovne vídenských.
(Sotva
lze cekati velký pokrok
pri dnešních
pomerech
platových
a povyšovacích, kdy schopni bud' utíkají do služeb soukromých nebo vlekou s sebou neschopné jako sobe rovné.)
Mnoho a mnoh melo by se zlepšiti. Ale státník, kter~'
by trestal neschopnou byrokracii platy dnešní úrovne,
by se podobal sedláku, ktery by prestal krmiti kone,
protože špatne tahají.
Neschopná byrokracie!
Rekli
jsme, že má daleko do ideálu. Ale když ji srovnáte
s byrokracií jugoslávskou, rumunskou nebo polskou,
ba i rakouskou, nikterak se nemusíte za ni stydet. A má
se ona stydet za svou úcast na budování republiky?
Má státní správa malou úcast na takovém díle? ,
Také v mravním ohledu mohli bychom mluvit podobne. Úroven prumerná, a došlo i k nekolika aférám
úplatkovým. Ale je jich tolik, aby se nebyly mohly prihodit i pri celkové úrovni nadprumerné?
Která jiná
vrstva spolecenská muže tu hodit kamenem? Snad rozhodující kruhy politické? A chtejí snad nízkými platy
vychovávat k mravní síle? Mravní úroven byrokracie
smele snese prirovnání s ostatními vrstvami národa.
A prece je tu neduvera a neprízen. Zdá se, že nutno
je vysvetliti to psychologicky. Byl by ua snade výklarl
politický: socialistické strany vidí byrokracii v protivném tábore. Zdá se, že se skutecne u vetšiny byrokracie nemýlí. Ovšem, nutno uznat její právo na politické presvedcení.
Ale neduvera je pres to pri našem
politickém církevnictví, kdy muž muže již nemllže ctít,
je-li v jiné strane, pochopitelná.
Zdá se nám však, že musíme jít ješte dál. Vidíme
predne, že opravdu tu asi je jistá neduvera celé nebo
aspon vetšiny vlády. Jako doklad uvádíme dávno již.
provedené a nedávno formálne znovu potvrzené zrušení
funkce státních tajemníku i vedoucích odborových
prednostu. Politický ministr-neodborník
v cele ministerstva, to znamená, že tak duležitý úrad jako ministerstvo je bez stálého odborného šéfa. Nechceme nikterak mluviti proti politickým ministrum. Ale nelze popríti, že po vetšine nejsou odborníky ve svých ministerstvech. Zrušují-li pres to funkci státního tajemníka.
jenž byl po prevratu mínen práve jako odborný stálý
vicešéf ministerstva, vidíme v tom neduveru k byrokracii: politictí ministri tímto mechanickým zpusobem posilují svoji posici v ministerstvu.
Totéž totiž, co jsme
rekli dríve o vlivu byrokracie na parlament, platí i O pomeru politických ministru k byrokracii.
Je psychologicky vysvetlitelno, že šéf ministerstva cítí se tímto vlivem rušen ve své vládní vuli a že ciní, co muže, aby
svoji moc posílil. Je však otázka, je-li amputace nejvyššího odborného úradu o odbornou hlavu (která
ovšem mela být ministru
podrízena)
státnickým
prostredkem k tomuto úcelu.
Ale naproti tomuto zjevu vidíme jiný, který dokazuje,
že ne ministri jsou pravou prícinou degradace byrokracie a že jsou tu jiné rozhodující kruhy, u nichž je
byrokracie hure zapsána než u ministru. Byla to vláda
parlamentních ministru, která uznala, že odpovedné
postavení nejvyšších úredníku správních se naprosto
nesnáší s nivelisovanými požitky, a která jim proto povolila za urcitých podmínek zvláštní prídavky k platum
zákonem vymereným. Byla to parlamentní vláda, která
uznala nespravedlnost nivelisace vysokoškolského úrednictva vubec a povolila stejným zpusobem známé vy-
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sokoškolské prídavky. Dáti však uzákoniti obojí tato
zvýšení platu zákonných se vláda neodvážila a nejen to,
p:?slýchoá
S~tl ~f usnesení o vyplácení techto obojích
pndavku neolldou
obnovt;na.
Proc? Proto~e to neprtpustí socialistické politické
strany vzhledem k svému volicstvu a pres to, že majorita koalice je jiste jiného mínení, nemllže je pri systému koalice prosaditi. A co je nejzajímavejší, které volicstvo to je, jež pronáší svuj ortel nad vyšší státní byrokracií. Není to delnictvo, to zajímají jiné otázky. Je
to - nižší státní byrokracie, lze-li tak ríci, státní úrednictvo nekonceptní, hlavne manipulacní, podúrednictvo
atd. Tyto rady, jejichž požitky právem bylo nutno pri
znehodnocení meny zvýšiti nejvíce, vyslovují své ve to
proti denivelisaci, jež by se provedla zvýšením požitku
vyššího úrednictva. Drží se vyšších, protože chtejí jíti
spolu. To ovšem by státní finance nesnesly.
To nejsou duvody politické, to jsou duvody pudovejŠí. Tech by byrokracie neodstranila, ani kdyby byla
s temito sv)'mi odpurci v jedné politické strane. Nebot
strane nejde o volice, nýbrž o massy volicu.
Je situace beznadejná? Zdá se nám, že není. Napra,·
vili jsme již mnoho za pet let, napravíme i tohle. Jak?
Byrokracie sama mezi sebou se pri povyšování drží
pravidel, než nejsou nicím jiným, než zase nive1isací.
Služební poradí vynikajícího úredníka rádne nabyté se
nerespektuje jen proto, že není opreno dosti ctihodným
poctem služebních let: Neschopný a schopný úredník
se povyšují stejne automaticky. Co je takováhle nivelisace než nedl1Vera v morální schopnost presidiálních
úredníku, meriti každému spravedlive podle zásluhy?
Takovýto personální systém nesvedcí o moudrosti. Byrokracie muže zvednouti svoji úroven mravní i odbornou.
Nehledíc k tomu, je však náprava v rukou odpovedných politiku, t. j. vlády. Vláda si musí uvedomiti
funkcionální rovnocennost všech trí Montesquieuov)'ch
mocí ve státe. Chce-li míti byrokracii lepší, musí dnešní podmínky vedoucí k úpadku a rozvratu - úteku
schopných ze státní služby, znechucení a demoralisaci
zbylých - nahraditi podmínkami vzestuDU. Správní
rada (nikoliv reditelstvo!) státního organismu musí se
pouciti u správních rad daleko méne významných a vybaviti stát co nejdokonalejším - po stránce osobní i organisacní - úrednickým aparátem.
A musí najít sílu
tomuto poznání probojovati uznání ve svých stranách.
jako to s jiným poznáním vláda nebo petka již tolikráte
v zájmu státu musela a dovedla ucinit.
Demagogie
musí i zde býti poražena státnictvím.

Nekolik poznámek o strane csl. socialistu.
Zkoumání strany ceských socialistu jest snad z našich politick)Tch stran nejobtížnejší;
žádné období jejího vývoje nepodává konecného útvaru, který by mohl
býti presne analysován. Jest to strana silná, jejíž moci
stále pribývá; tento vzrust zdá se casto neprirozeným
tomu, kdo soudí, že v politickém živote a myšlení širokých vrstev rozhoduje hluboké presvedcení a presnost
politického myšlení. Strana ceských socialistu byla by
živým dukazem pro opak.
V této strane bylo po prevratu snad nejvíce nepekných politických prípadu; prelícení Kozák-Hryzbil
odhalilo v jednom prípade celou takovou sít, páchnoucí
sít podhollbí politických styku jednotlivcu, kterí by
patrili všude jinam, než na celná místa politického ži. vota. Takových prípadu byla celá rada.
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taví se mnohý, a to i ceský sootázky, které spolu souvisí; jsou
etnost ukazuje, že nejde o jed, kter)' souvisí s povahou, sloany, jaká pak jest to souvislost,
dále:
techto prípadech, které nejsou
u, strana neustále roste, j:lk
olby? Je volicstvo takové, že
um, nebo jest tak silno ve své
prtpady nedovedou je odvésti?
zení cler.stva ceskosl. strany sojeden úsek ze statistiky odbodelnická mela koncem roku
Zajímavo jest sledovati, z kterých
jvíce clenu organisováno v této
sto se mluvilo o »kovácích«; ze
ovu a prumyslu stroju má Ceskotká 8.55 proc. svých clenu (koné Sdružení Ceskoslovenské však
t\. v této kategorii nemá tudíž
'inak jest tomu na pr. pri skupine:
, dále pak pri železnicích. Z kaa telefonu má Csl. O. D. 5-40
1- má 41.31 proc. ze všech osob
zeleznicích tvorí clenové této kaproc. Cs1. O. D. a jest jich z kateisováno v Csl. O. D. 29.68
egoriích, které bychom mohli
pojem verejné dopravy, jest
ot ena. A opravdu: železnicár,
I. socialistu persona gratissima.
ilnejší sílou a mocí ve strane,
príslušnictva, jeho stredem.
"'ení této strany se od let zmetred této strany spíše blíže
unž na jedné strane seskuponámezdn)'ch pracovníku, na
ce, úrednictvo, seslabila se
y mezi živnostnictvem.
I ostenské jest toho jednou

j

csl. socialistická?

a n a m a I é h o ces k é h o c I u~,

tíženého sociálními bolestmi,
delník, dílovedoucí, živnostník,
I nce atd. Jsou to lidé, ji'mž hene« primitivne rozrešilo jejich
U štastni, že mohou býti naciolze jim ciniti výtku sociální ne(i za cenu nejasnosti) prinese
aniž by musil co vyrovnávat
·ckými.
nním živote. To jest predmet agiialistické a v schopnosti k této agiucí tuto stranu. Nepredkládá mu llnatará se, aby mu odpovedela na bežné
obem; všímá si i nepolitického ži-
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vota straníku a v nem podchycuje je casto s vetším
úspechem, než pri výkladu politick)-ch problému.
Ne i d e a I i s o vat i m a I é ho c lov e k a. Vyhoveti mu, tak jak jest, ne tak, jak si jej idealisovaného
predstavujeme; tím bij:, na strl;lnu malél;o ~Ioveka, kte~
rý není vždy ochot~n .Zlt vel~ym p:?~l~t?um., ,Nen~'tt
jej lámat si hlavu; je-II problem ~lozltej~l, ses.l1! ~e jen
pathos a radikalismus slov, ktery zakrYje vmtrm chudost argumentní.
N á rod n e a s o c i á I n e. To je jeden z klícu strany ceských socialistu k volebním ÚSpeChtllTI. V této
strane jsou lidé, kterí touvží po }vý~:~í životní ';l!ry;
Netouží po spolecenském prevrate; ~aZlsta chce zV'y~en~
gáže, živnostník chce snížení danI. Nechce radlkalm
zmeny; nechce radikálne myslit; nanejvýše rád vyslechne radikální slova.
Postavení strany csl. soc. mezi ostatními stranami
prospívá jí agitacne; odium kapitalismu svrhne na .nár;
demokrat~, tíh~l boj~ za sociá~ní reformy. nese ~?~~álm
demokraCie vazne-1I kulturm pokrok, JSOU pncmou
klerikálové" a tak csl. socialisté dovedou se z každé situace dostati tím, že vždy presunou nutnost rešení palcivé otázky na nekterou stranu jinou. Jest jisto, že p')
volbách se výhodná posice strany zmení; bude musiti
posilovat s vetší odpovedností sociální demokracii, která
na své parlamentní moci ztratí ve prospech komuni~tun'
aspon do té doby dokud nebude provedeno u komumstu
trídení duchu, jehož známky se stále zretelneji ohlašují.
Vykládá se, že strana národních delníku, národních
sociálu, potomních ceských socialistu vyšla z. boje
proti historickému materialismu, na obranu naClOnalismu. V tech dobách, kdy dnešní strana cesk)'ch socialistu vznikala, i ve Vídni zaznívalo heslo: nutno uciniti neco i pro malého cloveka. Na jedné strane vrstvy
sociální, majetkove silné mely svuj vliv, n.a strane ~ruhé
proletariát šikoval se pod hesly marxismu;
zbyval::>
cosi uprostred, cosi, co nebylo silné majetk~ve, co však
nepocitovalo pritažlivost tvrdých hesel soclálne-demokratických.
To byly vrstvy sociálne stojící nad námezdnÝm delníkem, které však byly daleko od mladolcechu. A na nich stavela a staví dnes csl. strana socialistická.
Casto se ukazuje, že mnohdy není rozdílu v konkretní taktice sociální demokracie a ceských socialisttl.
Snad; ale jest velký a podstatný rozdíl v kulture obou
stran; zde široké p'ojetí, ucelený svetový názor .- zda
správný, jest otázka jiná - na druhé strane urcitá kultura která byla stržena se svými zápory a klady heslem': národne a sociálne. Hlásá-Ii se: domýšlet, myslit
do dusledku, jest tato kultura myšlením do polovice, nedomyšlením. Toto nedomýšlení je znakem malého cloveka; je podstatnou chybou této strany, že své prítažlivé síly nepoužije k domýšlení politických a kultUrních problému.
Touto volností myšlenkovou, volností zajmovou vysvetluje se pritažlivá síla strany; jest v ní úspech strany, ale škoda pro celek, protože ve strane té vytvárí se
pak prostredí, v nemž seskupují se prvky, které jinde
musily by svoje myšlení formovati jasneji a konkretneji. Tam, kde je ruznost, nesourodost názorová, je
možnost, aby pronikali lidé, kterí v jiných stranách
jsou po léta vystaveni kontrole svého okolí. Ve strane
nesourodé - a to jest csl. strana socialistická - není
protiváhy
proti egoistickým
excesum
jednotlivcu.
Uvážíme-Ii však, že jde o stranu velkou, která postrádá
opory velkých financních zdrojtl, je lehko vysvetliti, jak
mnohý pod titulem prospechu, který prinesen bude
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strane, skryje - jsa nekontrolován - osobní ·svoJe
zájmy.
Strana dovede na príklad vyhoveti protiklerikálnímu
volání - tím zabývá se vedle jiných vecí pan Frabša _.
platí pri tom za stranu, jejíž nekterí vedoucí príslušníci
neoficielne podporují církev ceskoslovenskou, hledá-Ii
nekdo hledání náboženské, vyjde mu vstríc vudce strany, Klofác, hledající nového cloveka. Vážne pracuje
Delnická škola; jiné jsou kulturní snahy (a h I a vne
a m b i c e) pos!. Uhlíre; o reformu usiluje Kulturní
Skupina, jiným smerem jde opet pan Frabša; nedávno
(tuším, že v »Mlad)'ch Proudech«) zduraznoval jeden
z redaktoru ces. socialistu, že svého casu držel palec
rusk)'m komunisttlm; pan Schwarz ve »Vecerníku Ceského Slova« zase pokládá za svuj cíl, predstihnouti
v boji proti ruským bolševikum pana Cervinku z »N árodních Listtl«, který lící komunisty jako pojídace mal)'ch detí. To jsou nekteré doklady názorové volnosti
v této trane.
Synthesa nacionalismu a socialismu, o niž usilují
kdynebo chtejí usilovati ceští socialisté, se nezdarila.
by obe hodnoty byly konecné a nepromenné, bylo by
težko vytvoriti ideov)' komplex, který by spojil nacionalismus tvárne, prirozene a organicky se socialismem.
Tím více pak, jsou-Ii oba pojmy, jich obsah v krisi,
která se zastírá nedomýšlením, které je s to, aby dovolilo
jednou radikální bubnování nacionalistické, podruhé
opet hru na strune socialismu. Ukazování met: Hus,
Žižka, K.omenský, Masaryk, Beneš, muže býti v techto
prípadech uctivé hodnocení ideí práve tak jako priznání vlastní neschopnosti myšlenkové: nedovedeme
domyslit; zde máte adresy: hledejte pravdu.
Strana opatruje si dorost; zpusob, jakÝm získává ;l
udržuje mládež, jest pro ni typickým; dovede navázat
~a nezkažený idealism mládeže -- vzpomíná (nepripoj uJíc k tomu autokritiku strany) Pulpána, strká jí bonbonky antimilitarismu,
snese klidne i menší bouri
v mládeži, ponevadž si ríká (a mládež snad také): mládež se musí politicky vybourit.
Jaké jsou vyhlídky této strany? Jest to nádrž tvárných sil ve spolecnosti národní; je to hnutí, trebaž-e
hnutí prumernosti, které ceká na lidi, kterí by touhu
malého cloveka po politické aktivite dovedli povznésti
k vecem vyšším.
Pro b I é m v u d c u jest problém
této strany; tím není receno, že strana nemá taktildl
schopných, kterí mají tím snazší práci, že mají za sebou stranu pohyblivou. Jsou lidé, kterí si lámou hlavu
o~ázkou: jsou lidé dobrí, ci jsou špatní vudcové, anebo
vlce versa; o strane ceských socialistu platiti by mohlo,
že straníci jsou dobrí, mající silnou vuli po politické
aktivite; není jejich vinou, že vule tato, desorientovánrt,
zastavuje se pred hrází, která oddeluje domyšlení od
nedomyšlení.
Jest to hmota dobrá, která ceká, by jí
bylo dobre použito. To je otázkou této strany v obecK. T.
nejším rámci.

I

Doba

a lidé
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po všech velikých válkách i tentokráte dostavil se hlad
po císlicích, ,byla snaha statisticky co nejrychleji získati
si obraz situace, jak byla válkou vytvorena.
Ohledy
vnitropolitické i politiky zahranicní kategoricky žádaly
bilanci obyvatelstva a bilanci hospodárskou. Také v našem státe velmi brzo po válce - již pocátkem roku 1919
- vynorila se otázka scítání lidu. 1\ letos konecne
máme definitivní výsledky scítání lidu v ruce.
Toto první scítání nám praví, že na území republiky
Ceskoslovenské bylo v r. 1910 napocítáno 13,595.000
obyvatel, kdežto v r. 1921 bylo obyvatel ti 13,613.000.
Tedy v rozpetí 10 let pribylo obyvatelstva asi 18.000,
což jest nepatrný prírustek (asi 0.13%). Na témže území pribylo v desítiletí 1900-1910
asi 903.000 obyvatelu, což jest prírustek asi padesátinásobný oproti prírustku za desítiletí poslední.
Musíme tedy pokládati
fakt, že pocet obyvatelstva se nezmenil, za ztrátu.
Nestací nám pouhé scítání lidu, jež jest jakousi momentní fotografií obyvatelstva v daném okamžiku. Musíme se snažiti získati obraz obyvatelstva, jak vypadalo v jednotlivých létech válecn)'ch. Toho bychom mohli dosíci statistikou porOdtl a úmrtí za války a stati·
stikou padlých a zemrelých následkem útrap válecných.
N emMeme prozatím sestaviti si statistid<ý obra;;
o narozených, zemrelých a padlých za minulé des.ítiletí
pro celou republiku. Máme totiž zprávy pouze z historických zemí, kdežto zprávy ze Slovenska a Podkarpatské Rusi byly po celou válku posílány clo Budapešti
a tam leží. Nepodarilo se dosud získati tento cenn)'
materiál cestou diplomatickou a nezbude snad nic jiného, než nákladnou cestou opatriti si duplikáty, výpisky
ze Slovenských a Karpatoruských
matrik.
Ztráty válecné jsou dvojího druhu, prímé, na padl)'ch
a zemrelých následkem poranení a útrap válecných.
a neprímé, zpusobené poklesem natality a zvýšením
úmrtnosti v civilním obyvatelstvu. Vypocítal jsem, že
v Cechách cinily ztráty prímé asi 134.000 a neprímé asi
405.000 osob, na Morave pak ztráty prímé asi 28.000
a neprímé asi 110.000 osob. Obyvatelstva pak jak v Cechách, tak na Morave ubývalo - po malém prírustku
do konce r. 1914 - od konce r. 1914 do konce r. 191~,
kdy byl pocet obyvatelstva nejnižší, totiž v Cechách
asi 6,617.000 a na Morave asi 2,616.000 obyvatelu,
proti 6,660.000 v Cechách v r. 1921 (bez Vitoráz ka)
a 2,652.000 na Morave (bez Valcicka). Od konce r.
1918 opet obyvatelstva pribývalo na Morave, kdežto
v Cechách teprve pocátkem r. 1920 jeví se prírustek.
V Cechách jevil se úbytek v létech 1915-1919,
totiž
prebytek zemrelých nad žive narQzenými a to:
v r. 1915 .
1916
1917
» » 1918
»
1919
»

»

»

»

»

.
.
.
.

Válecné ztráty
na obyvatelstvu republiky ceskoslovenské.
Zjištení válecn)'ch ztrát melo by býú prvým úkolem
ka,ždého státu, který se úcastnil války. Proto veškery
staty kladly po válce takový duraz na scítání lidu. Jako

16.085
35.172
49-491
86.641
754

N a Morave pak prebytkem zemrel)'ch nad žive rozenými jevil se úbytek obyvatelstva v létech 1916 až
1918, a to:
v r. 1916 .

F. J. Netttšil:

.
.
.
.

»

»

»

»

1917 .
1918 .

. 10.021
. 11.822
. 24.678

Vysoký úbytek v r. 1918 byl zavinen zejména epIdemií chripkovou.
Checeme-li si stanovit ztráty obyvatelstva na celém
ú.~emí republiky, tu nemáme, jak již receno, matenalu, ze kterého bychom mohli sestaviti prehled prí-
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nezbývá nic jiného, nežli Sl vypomocI
atickým výpoctem.
tri bezpecné body, totiž pocet obyvaený scítáním lidu v r. 1921, pocet obyle scítání lidu z·r. 1910 a absolutní prítelstva za desítiletí 1900-1910
na území
skoslovenské. Predpokládáme, že až clo
obyvatelstvo vyvíjelo - tedy prirustalo-o za minulé desítiletí a extrapolací vypok I. VII. 1914 bylo na území nynejší rei '3.925.000 obyvatelu. To jest ctvrtý ž chematický - operný bod.
olikrát jsem zjistil, že merná císla clemomoravská odpovídají približne prumerným
mVrným za celou republiku. Pokládám tedy
o i prípustno meriti úmrtnost i procento
celé republice t)Tmiž mernými císly moravTo znamená, že približne v celé republice
umírali i rodili se lidé asi v téže intensite.
ave. Beží pouze o odhad, a chyba, jíž se
nebude pravdepodobne príliš vysoká.
moravské procento úmrtí i porodu v le19'3 za normální, tedy rovnou 100.
•

Ha se:

narození
v r. 1914 jako 96'0
J J 1915 » 70'5
J J 1916
50'5
J »1917
), 47'1
J J 1918
44'8
J » 1919
75'6
1920
87'S

(+) po prípade úbytek

+

• .
.

+
+

872%0
0.19%0
4.62%0
5.33%0

"

JI

13,805.000
13,659.000
13,717.000
13,822 000

Tedy, kdyby nebylo ztrát válecných a pouze ztráty
zavinené sníženou natalitou a zvýšenou mortalitcnJ
civilního obyvatelstva, byli bychom museli pocátkem
r. 1921 napocítati asi 13,821.000 obyvatelu a nikoli
pouze 13,613.000. Rozdíl jsou prirozene ztráty válecné.
Kdyby ale se obyvatelstvo vyvíjelo normálne, jako
posledních deset let pred válkou,
byli bychom meli
obyvatelstva na území republiky asi 14)548.000.
Jest tedy jasno' z techto duvodu, že celkový úbytek
tvoril asi 900.000 osob, z nich na padlých a zemrelých
v poli (mužu!) ubylo asi 200.000 a na nenarozených
asi 700.000.
Mužeme však na základe našich poctu jíti ješte dále
a nakresliti si schematický obraz pohybu obyvatelstva
za války. Válka trvala 4 a pul roku - totiž od polovice
roku 1914 do konce r. 1918 - cili 9 pul1etí. Rozdelíme
schematicky ztráty válecné, jež jsme s vrchu zjistili,
na devet cástí a odecítáme je postupne od obyvatelstva
vypocítaného pro jednotlivé léta válecná pro ten pripad, že by nebylo ztrát v poli. Dostaneme pak, že:
1914 bylo obyvatclstva
1915
1916 "
1917 "
1918
1919 "
1920

na území

RCS asi.
"
".

""
'""

"

.
•
" .
" •
".

13,947.000
13,873000
13,762.000
13,641.000'
13.448.000
13,506.000
13,6II.OOO

císlice takto vypocítaná cml pro konec r.
tedy približne pocet obyvatelstva
napocítaný pri scítání lidu 15. II. 1921.
Jest prirazeno, že tento obraz jest pouze schematický,
ale presto dává jiste velmi Iprib~ižný obraz vývoje
obyvatelstva na území
republiky Ceskoslovenské za
války a ukazuje s velkou pravdepodobností ztráty válecné. Tyto ztráty, jak obraz ukazuje, byly hlavne neprímé, na nenarozených - což má prirozene dalekosáhlý význam. Máme nedostatek mládeže a tento nedostatek budeme cítiti velmi dlouho.
Rovnež ohromný význam eugenický má ztráta 200
tisíc mUŽL1ve veku nejplodnejším.
V nemecké ríši provedli ihned po válce bilanci ztrát
a zjistili, že padlo, nebo zemrelo následkem útrap válecných 1,808.545 mužu, zemrelo následkem epidemií
a z hladu 763.000 civilistu a porodu ubylo 4,029.300.
Cili pomer padlých a zemrelých ve válce k poctu úbytku porodu jest asi týž, jako nás - ovšem v merítku
daleko vetším.
V oila la guerre!
1920 asi 13,611.000

Prí roda a práce

4.23°/00
7.66'/00

I. 1914 melo býti obyvatel. na území CSR.
r. 1914 •
••
,,1915
"

"

na území CSR

IO.600/00

M. Šafráne k :

ed me-Ii pak tato císla relativní v císla absoa pripocítáme, resp. odpocítáme, od císel znáne~ alespon plným právem predpokládaných,
e, ze:

,,1916

"

r. 1917 melo býti obyvatel.
" 1918
"
" 1919"
,,1920
"

Konecná

hypotetickou natalitu a hypotetickou mortalitu
13
30'48°/00
21"85°/00
29'26°/00
20'54°/00
21"49°/00
21'68°/00
15'39'/00
20'01°/00
14'36°/";'
19'69°/00
13'65°/00
24'25°/00
23'04°/00
18'81°/00
26'67°/00
19'01°/00

.

"

"

i mortalita z r. 1920 - tedy již velmi
álu - v celé republice jest známá z pred• ledkll. Narodilo se v r. 1920 v republice
67 detí mezi rooo obyvatelstva a zemrelo
z 1000 obyvatelu. Prepocítáme-li tedy podle
eného predpokladu, podle moravské analog i,:,
a porody pro celou republiku cesknslovenržíme:

v r. 1914
" •• 1915
•• " 1916
" • 1917
•••• 1918
" " '1919
•• •• 1920

ke konci

ke konci

úmrtí
93'4
99'2
91'6
90'1
II 1"0
86' I
87'0

zdil, neboli prírllstek
at lstva cinil:
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"

13,925.000
13,970.000
13,943·000
13,879·000

Telegrafni zpravodajstvi.
IV.

Agence Es t-E u rop e mohla se na pOji:átku své existence
vykázati
zpravodajskými
úspechy,
jež jí pomáhaly
zastírati
vlastní politické cíle a jež prispívaly tak k její rozsáhlé publicite. Z jara r. 1921 rozšírila na pr. Est-Europe
ve Francii
první zprávu o událostech v Kronštatu a prinesla první zprávJ
o Leninovu plánu na denacionalisaci prumyslu v Rusku. Touto
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zpravodajskou
zdatností lze do jisté míry vysvetliti publicitu
E s t-E u ro p e, která za krátkou dobu svého trvaní pocítala mezi
své predplatitele ~radu významn.ých listu ve .Francii (M a ti n,
I n t I' a n s i g e a n t, L'H o m meL i b I' e, L e R ap pel, L' A v eicag o
ni r, pa-rížské vydání Ne w Y o I' k Her a d u aCh
T I' i b u e), v Nemecku listy všech smeru a ve všech me~tech,
radu listtI ve Svédsku, v Italii a v zemích strední Evropy.
Dnešní casový odstup od historie Es t-E u I' o p e dovoluje
zjistiti casovou souvislost mezi ruznými fasemi, organisacním
rozmachem a úpadkem Es t-E u I' op e a politickými událostmi
ve strední Evrope, zejména v Madarsku. Tato okolnost svedcí
vedle jiných nezvratne o vlastním 1110vens' Es t-E u I' o pe, kterým byla v podstate madarská nebo madarofilská
politika. Tak
stál na pr. zpravodal francouzské snemovny o mírové smlouve
trianonské velmi blízko agenture Es t-E u I' o p e. Z jara 1921,

I

r

pa nezdareném
puci Karla Habsburga •• dochází k reorganisaci
Es t-E u I' o pe;
likvidace karlistických
plánu jest v nejužší
casové souvislosti
se zánikem Es t-E u I' o pe,
který
nastal
v Paríži 31. ríjna 1921.
Madarská
skupina Es t-E u I' o p e uchýlila se potom do Berlína a brzy na to byla berlínská odbocka Es t-E u I' op e premenena v samostatnou spolecnost. Pro zajímavost dlužno uvésti,
že Es t - E u I' op e objevila se v Paríži v nové forme v dubnu
r. 1923, tedy presne v den p'ríjozdu madarského
ministerského
predsedy hr. Bethlena do Paríže, který zde jednal o zrušení
generálního
zástavníh~
»Sans
fil«.

práva,

vyšel

první

bulletin

agentury

Do rady telegrafních
agentur, jichž existence byla v souvislosti s Habsburskými
plány ve strední Evrope, patril také
»U nit e d 'I e leg I' ap h«, cinný od 15. cervence 1920. V této
agenture vystupuj í sice Americané
z »U nit e d P I' es s« (R.
W. Howard, E. J. Bins), ale rozhodující
slovo mají Rudolf
Kommer,
Bessemer, Kri.ines, Mandel
a j.;
»U nit e d 'I eleg r a p h« zabýval se dalekosáhlými zpravodajskými
plány, ale
upadl již po pul roce svého trvání do financních nesnází, z nichž
již nevychází. Nejdéle udržela se berlínská odbocka U nit e d
'I e leg I' a p h, vedená Dr. R. Dammertem, který získal prý
vetšinu akcií podniklj. Ale ani Dammert, pres svoji politickou
objektivitu,
nebyl s to U nit e d 'I e leg I' ap h udržeti a tak
v r. 1923 zaniká.
Propagandistícké
telegrafní agentury, které zde byly vylíceny,
byly, jak patrno, spojeny s efemerními politickými plány a kalkulacemi, které ztroskotaly
a pohrbily také své zpravodajské
nástroje. Tato politika byla vstkutku velmi krátkodechá a neseriásní, než aby z tohoto príkladu bylo možno dedukovati zásadu, že telegrafní zpravodajství
propagandu
delat nemuže. Ale
ani reorganisa,ení
pokusy francouzských
hospodárských
kruhu,
jež následovaly vlastní hospodárské plány, prumyslové, obchodnl
a jiné, nebyly s to, aby zvrátiiy zásadu, že telegrafní zpravodajství jest autonomni cinnost, s vystupií.ovanou stránkou obchodní a prumyslovou, která podléhá hospodárskÝm zákonum a
pravidlum a nedá se proste snížiti na pružný nástroj propagandy, dvojnásob ne na nástroj propagandy lživé a tendencní.

"

Z poválecných telegrafních
agentur zasluhuje
zmínky »T ce n - U n i o n«, financovaná
težkým nemeckým pnlmyslem a obsluhuj ící hlavne lcr:lj inský nemecký tisk. 'I e 1.U n i o n ovládá z Berlína na 2000 provinciálnícn li tlI, které oh~luhuje telefonicky
(v poslední dobe radiotelegraficky)
a jimž
dodává veškerý materiál od úvodníku až po feuilleton. 'I e 1.podniU n i o n jest vedle W o f f a nejvetším zpravodajským
kem v Nemeck
a svým vlivem uvnitr zeme nadmíru významná.
V oboru telegrafního
zpravodajství
predstavuje podnik. typicky
nemecký, jehož cílem jest koncentrace tisku' k úcelum Stinnesovým. Také 'I e I. - U n i o n, která až na nepatrné výjimky nepronikla za hranice Nemecka, jest dokladem' toho, že telegrafnl

Ie ft r a ph
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24. cervence 1924.

zpravodajství
nými zretely,

jako mezinárodní
cinnost,
než výlucne zpravodajskými.

nelze

slucovati

s ji-

*

V telegrafním
zpravodajství
pocíná se od války uplatnovati
nová komuQjkli~í
technika, jíž jest I' a d o tel e g I' a f i e <t
I' a d i o tel e f o ni e. Jsou t();>~predevším dve vlastnosti
radiotechniky, které pusobí nyní znacný obrat v telegrafním
zpravodajství:
predevším její simultaní doprava, která jedinou vlnu
šírí na všechny strany soucasne, a za druhé' její neprekonatelná
rychlost. První vlastnost'zpusobila
ovšem také do~ti nesnází,
pokud jde o telegrafní
tajemství
a také spotrebu
elektrické
energie. Marconi snaží se nyni pokusy docíliti toho, aby s nepatrnou energií preklenul ohromné vzdálenosti a usmernil elektrické vlny pouze na jediný cíl. Jeho dosavadní pokusy zdají se
nasvedcovati konecnému zdaru tohoto epochálního vynálezu. Tím
ovšem nikterak nepozbude na významu puvodní vlastnost radiotelegrafie, jíž jest všestranné simultaní šírení elektrickÝch vln.
Jest ovšem nezbytno, aby této vlastnosti a výhodnosti radiotelegrafie dostalo se lepšího výrazu v mezinárodním
telegrafním
zákonodárství
a aby zpravodajské podniky, jež s radiotelegrafií
pocítají a v její epochální možnosti pevne verí, mely zákonem
zarucenu možnost používati ji za levnejší sazby, jež by se proste
daly stanoviti tím, že by byl zaveden systém Odposlouchání zpravodajských depeší, adresovaných na jediné místo., Zde ovšem jest
nutno vyckati konecné zákonné úpravy v jednotlivých zemích,
v nichž neexistují ješte soukromé koncesované stanice. Konecná
úprava broadcastingu
prispeje do znacné míry k vyrešení této
otázky, jež jest pro telegrafní
zpravodajství
nadmíru aktuelní.
Ze zpravodaj ských podniku, které postavily svoj i službu na
základ radiotelegrafický,
byla v tcchto úvahách již zmínka o nepoužil
mecké spolecnosti 'I I' a n s o c e a n, klerý radiotelegrafie
pro válecné zpravodajství
zámorské. Velmi významným
zpravodajským podnikem, který pracuje výhradne s bezdrátovou telegrafií a telefonií, jest nemecká spolecnost E i d i e n s t (Eildient fi.ir amtliche und private Handelsnachrichten,
G. m. b. H.)
á
E i di e n s t zabývá se výhradne komercním zpravodajstvím
bursovními
zprávami, jež rozširuje radiotelefonicky
v Norsku,
kde obsluhuje banky, prumyslové
závody a obchodní domy a
radiotelegraficky
do ciziny pod názvem
rop e - Rad i o, jsouc
ve styku s národními agenturami
jednotlivých zemí anebo pracujíc
samostalne.
Mezinárodní
bursovní
služba
spolecnosti
a pracující s rozsáhlou sítí
E i di e n s t, skvele organisovaná
zpravodaju
po celém svete, byla do nedávna zavedena také
v Ceskoslovensku (Pragaradio,
komercní oddelení CTK. a uplatll!IJe se dosud v království SHS, v Rakousku, Madarsku, Rumunsku a jinde. Politickým zpravodajstvím
se E i dí e n s t neobírá a sleduje zrejme cíle po výtce obchodní, což neznamená
cíle ryze výdelecné: predevším neni bez významu, kdo ovládá
bursovní zpravdajství
v jednotlivých
zemích, jímž jest rízen
celý bankovní a inancní život zeme!, a za druhé je treba zduraznit úcast nemecké výrobní radiotelegrafní
firmy »Telefunke«
na podnikání
spolecnosli
»Eildienst«,
která svým zpravodajstvím zároven popularisuje
bezdrátovou
techniku a prístroje
»Telefunken«, ciníe z nich takto nezbytný dopravní prostredek
radiopro hospodárský
svet 3. razíc takto cestu nemeckému
telegrafnímu pnlmyslu.
Cinnost spolecnosti
»Eildiensl«
nezUstala bez povšimnutí
li velkých telegrafních agentur. Již v prosinci lonského roku
sešli se v Paríži zástupcové kartelovaných
evropských telegrafních agentur v cele s Reuterem a TJ avasem, aby prodiskutovali
ctázku organisace bursovní a komercní služby na základe radiottlegrafním
se zrejmým úmyslem boje proti konkurencí nemecké
»Eildienst«.

i

I

I

I

I

Jako v celém pocínání kartelu telegrafních agentur, tak i v tomto prípade byla hlavním duovdem nové organisace evropského
bursovního zpravodajství
konkurence. Ze »Eildienst« nebo lépe

,
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»Europe-Radio« byla nemecká konkurence, která za kráthu ovládla nebezpecným zpusobem stredoeYropský trh bura komercních zpráv, bylo pro kartel, zdá se, méne záDuležitý jest zde ovšem f{lkt, že došlo rJl~){ini prosincové
é schuzi k urcitÝm usnesením,
jež Ví pomerne krátké
6-7 mesícu snažila se v rychlosti dohoniti podnikavé
Práve v techto dnech nahražuj í nekteré národní agenužhu »Europe-Radio« bursovníllslužbou
kartelu R e u t e ras o v a, doufejme, že s trva:lým úspechem. Organisace
rodní bursovní služby nebyla ovšem predstavitelná
bez
radiotcIegrafní. V tomto smeru setkal se kartel Reuters urcitými obtížemi
technickými,
,jež nyní snaží se
iti a jež byly ta:ké predmetem
jednání druhé mezií konference telegrafních
agentur, jež byla svolána do
v první polovine cervna t. r. Doufejme, že jejich návrhy
radiotelegrafnÍ zpravodajské
dopravy
dojdou sluchu
atných cinitelu a že predevším nej bližšÍ mezinárodní
í konference námety agentur
bude 'rešiti. Jest konecne
u poštovních a telegrafních
státních správ, jimž z tezpravodajství plyne nejvetší prospech a užitek, aby
diotelegrafie i radiotelefonie upravila také se zvláštním
k potrebám telegrafních zpravodajských
agentur.

*
i jsme se v techto úvahách nekolikráte otázky pomeru
ých agentur ke zpravodajským
podnikum
stojícím
opský zpravodajský koncern Reuter-Havas.
Pomer jest
a konkurdcní hlediska prevládaj í nekdy i zretele vecné.
již receno, že v telegrafním
zpravodajství
težko se
"et podníky, jichž podnikání
a cinnost není plne ovláu po naprosté zpravodajské
objektivite. Príkladu bylo
o nekolik. Naproti tomu upadl by do opacného exhy zastával názor naprosté monopolisace telegrafního
í ve forme kartelu. Nehledc k tomu, že každá konzdravá a že »laissez vivre« jest zásada všeobecne
existuje celá rada vecných duvodu pro zpravodajské
mimokartelové. Jiná vec jest ovšem nekalá konkuovšem všechno nekalé co jest cilé a dobré a pobízí
ury a jejich satelity k úsilovnejšÍ práci. Spíše svedcí
iseckých zpravodajských
koncernu o tom, že zbývá
mista na poli zpravodajského
podnikání
ve dle
'ch telegrafních agentur,
jichž cinnost nutne nese
í všech dllležitých svetových událostí a zbývá jim,
o, málo casu i financních možností, aby soustreielní službu, jež bývá: zhusta pro zemi, jíž ta která
luhuje, práve tak duležitá, ne-Ii mnohdy duležiravodajství; jež státní agentury dodávají. Ostatne
nevyreší se diskusí a dokonce ne bojovnými hesly,
• tvorí dravý zájem podnikatele, zvyklého rozdelit
Zejména po válce a na zmenené mape Evropy není
telegrafní zpravodajství na Prokrustovo
lože predlisace a rayonovánÍ.
•

i

Život a instituce
courek:

a studentky, jací vlastne jsou.
IX.
bych rád predem než

i v o t n o s t, I i t er o m a n t i c n o s t, s jakou studenti a
y divadlo pojímají. Vedle vrozených
e rozhoduje fakt, že jinému pomeru
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k divadlu je zrídka kdy nekdo vedl. Vedle tech, kterí
tu nallézají radostnou metamorfosu a prameny poznání
a vipruhu, jsou studenti, které divadlo zajme nevítanými stránkami. V tomto prípade divadlo nepribližuje
životu, ale vzdaluje ho, nekdy bez nadeje na jÍplný návrat je tu dvojí možnost: bud si je škola vedoma
tohoto vlivu a ledabyle žáky vydává všem jeho dusledkum bez podání pomocné ruky. Nebo Se na divadlo
dívá vysušeným pohledem a podcenuje jeho pusobnost.

*

Z pražského dívcího ústavu:
»V prime se chodí do divadla s rodici na detská, od··
polední predstavenÍ. Patri k tomu cisté, v,yžehlené šaty,
peclive ucesané vlasy a prekrásne uvázaná stuha. Prirozene také balík bonbonu, aby se udržel »zájem«. Divadlo je až na posledním míste, il když je pr'edstavení
pro deti. V sekunde je tomu podobne. Teprve v ter,cii
se vyskytnou bytosti, které kví zájem o divadlo pro
diva:dlo. Pamatuji se z tercie na dívku, která se dovedla na pr. uciti i pri! ce"Sání,~jen aby jí maminka dovolila jíti vecer do divadla. Pak byla studentská predstavení, na která se témer ikdy nedostaly vstupenky,
ponevadž je vždycky »spolkly« vyšší trídy. V kvarte
zacíná živý a obecný zájem o divadlo, ktery se nemuže
spokojiti školními, predstaveními, a který proste potrebuje míti divadlo aspon jednou týdne. Tvorí se skupiny, které jdou na druhou g-,alerii k stánÍ. Nezáleží
na hre. Tednoduše prijde den, kdy' se musí uvideti neco
nového. A pronášejí se okamžite ostré nebo nadšené
kritiky.. Faktum je, že divadlo pusobí vždycky silne,
trebas i ve smysliu záporném. V kvinte, v sekste a septime se vytvor~ typy, práve tak jako v cetbe. Typy,
které podle svých osobních sklonu vybírají divadelní
hry. Podle typu se vy,tvorí i kroužky, které chodí do
divadla spolecne, a které divadlo spojuje ja:kýmsi »literárním«
prátelstvím.
Nekdy se spojí dva ruzné
kroužky a jdou spolecne na jednu vec. Následuje
ohromne zajímavá debata o hre, o provedení a výprave.«
*
»Krome techto kroužku, které chodí do divadla
z opravdového zájmu, jsou dívky, které mají v divadle
prav,idelné predplatné a pro které je divadlo spolecenskou událostí. Opakuje se to, co bylo v prime: šaty,
stejne cisté a vyžehlené, ale dokonale strižené podle
vkusu majitelky, vlasy nakaderené a upravené tak, aby
vynikl bud celkov)T tón obliceje, nebo oci, nebo tvar
ší je. Japudrovaný oblicej, blýskavé nehty - ze školacky se rázem stává dáma ze spolecnosti. Hra sama
je nekdy hrozne nudí, ale jsou tUl prestávky s preplneným foyerem a spoustou obdivujících ocí. A to za to
stojí! Ve škole se potom mluví o tom, jaké toalety mela
ta a ta herecka, kolikrát se prevlékla, o zvláštním
tvaru jejich strevícku, o .tom, kolik tam bylo »moderních« milostných scén, nebo zvláštní posice pri polibku
atd. Zajímavo je, že takové dívky si peclive všimnou
všech návštevníku divadla, zatím co posluchacky na
galerii si sotva povšimnou svého nejbližšího souseda.
U nás ve tríde je takových dívek asi pet. Ale jsou
dívky, které mají s prvními tytéž podmínky (šaty,
místo), které však vnímají divadlo se vší novostí nebo
vyjádr,ením toho, co sal~F cítí. Ráno pricházejí ,dO'
školy, nedockavé a netrpelivé, protože mají plnou
hlavu - a profesor pfednáší.«
*
»o.becný z~jem trídy

se soustreduje

na operu. Je
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bohatá. Ale kdy se najde herec-zpevák
v jedné osobe?
Tak ie možno vi(leti Morfovou
v »Lakmé«?
Je však
zase Vávra, Pattiera, Popov, kterí strhují vším. Chci-li
slyšeti hudbu a z~ev, jdu na koncert.
Chci-li slova a
mimiku, jdu na cinohru. Proto mám ráda jen nekolik
oper, a spíše k vuli deji. Patrím tedy rozhodne k tem,
které miluji cinohry, a které jsou v.e tríde v hanebné
menšine (stací na ne prsty jediné ruky). Opereta je
útvar, o který se témer nezavadí, ackoliv sklon je k ní
témer
u všech,
(už vzhledem
k »nejmodernejším
figur;Ím« z moderních
tancu). To souvisí s tím, ž'e nemá'me slušného .divadla, které by se zabývalo operetou.
anej\'}'š nekterá obcas za jde do nemeckého di vadla.«
·x-

»Celkový soud o našem divadelní'm ensemblu Je nespokojenost.
Ale témer
kaž·dá má svou
oblíbenou
»hvezdu«, práve tak, jak v biografu.
Patrí k nim u vetšiny muži. operní zpeváci, jako je I attiera.
Marák,
Popovo
Z cinohry Steimar,
Veverka,
Smolík, Karel
Vávra, mladý Vydra, Tuma. Typ, který chodí do divadla v krásnÝch šatech s príslušenstvím,
miluje Sedláckovou,
Kronbauerovou,
a z hercu ty, kterí mají
»správné«
šaty atd. »Kroužky«
zbožnují:
askovou,
(»královnu«,
jak ji nazýva jí), V rchlickou,
Karena,
Jblovou, Tumu.
Nekteré:
Vávru, Scheipflugovou,
Baldovou, Deyla. Projevuje
se to tím, že v lavicích jsou
jejich fotografie
a že se jim v divadle zurive tleská.
Podnikavejší
cekají u divadla (na pr. na Zítka, to je
~nejnovejší firma), a žádají
o rozmluvu,
nebo aspon
o podpis. Nekterí milu jí herce pouze na jevišti, a to je,
myslím, nejkrásnejší.«

*

»Myslím,
že jsem ve tríde jediná, která chce
opravdu hereckou. Ostatní mne v tom podporují,
na·dšeny, ale - jejich životní plán je jiný.«

býti
JSOU

*

»Tsou dívky, které nejdou do divadla drív. dokud si
hry neprectou.
Po prípade po prectení do divadla vubec nejdou. Ríkají, že si nechtejí kaziti il1use. Tak je
tomu na pr. pri ctení dramat Ibsenových
nebo Bjornsonov~·ch.· Pamatuji
se, jak na nás strašne
pusobila
»Strašidla«.
jak jsme byly nadšeny - a když jsme je
potom uvidely ve Vinohradském
divadle, byly jsme
zdešeny a zmabeny. Nora! Iledda
Gablerova!
To se
musí císti, dvakrát. trikrát - a potom jíti do divadla,
ale pockat, až hraje Dostálová.
Tá na pr. zrídka kdy
souhlasím s v}rkony hercu, a nejkrásnejším
divadlem a
jevištem je pro mne kniha a mu~ pokoj. Predstavuji
si
totiž, jak bych urcitou postavu zahrála sama, ztotožním se s tím jaksi, a tak je tomu u' mnohých.«

*

»U nás není typu, který by byl zásadne proti biu a
zároven miloval »zurive« divadlo. Bud jsou naprosté
ignorantky.
nebo se spojí divadelní
i biografická
láska
v nadšenou a silnou lásku k nové forme života.«
»Myslím, že nejsme dosti moudré k tomu, abychom
kritisovaly
divadelní modernu.
»~est postav« a »Co je
nejhlavnejší«
videlo jen nekolik, a ty o tom nejak podivne mlcí. O Kyselovi se ríká, že »kazí« Smetanu,
Hillara nekteré »uznávají«,
nekterým
»jde na nervy«.
Kvapil je jaksi mimo soutež. Celkem ozvuk toho, co
se mluví všeobecne.
Krátce, I na to jsme ješte nedorostly.«

*

24· cervence
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»Iv1yslím, že divadlo
le nejmocnejším
výrazem
pro
všecky lidi. Proto tak pusobí na nás. První pocit po
skonceném
predstavení
je nechut, nechut k prostému
životu a préi:levším ke škole. Nebot škola je instituce,
podobná kJteci. Dále, je-lí hra dobrá, naplní všechny
myšlenky.
Z tech pramení touha dojíti v živote krásy.
Tsou hry, které ukazují špínu života. Temi clovek dochází k správnému
pomeru
ke všemu,
o cem nemel
dríve tušení. Diva-dlo je pro cloveka, který dorustá a
všecko teprve hltedá, neskonale potrebné a užitecné.«
»Pomeru
školy k divadlu
není. Proste
se prodají
jednou za mesíc lístky na školní predstavení,
obcas. (na
výlete), se sem tam neco promluví o té a té premiere a dost. Tak je tomu vždy. Profesori
mltcí tam, kde by
našli nejvíc vdecnosti
a odkud by mohli cerpati
pravou autoritu:
úcty a lásky.«
»Tak kdo chápe divadelní
ovz,duší? Mltj Bože. podle
'lVé nálady! Nekdo jde do divadla s detskou radostí.
jiný s nadšením,
jiný s jakýmsi posvátným
strachem,
iiný »pro psinu«, jiný, aby zapomnel na vše a predevším na sebe, jiný, aby uvidel drahou a nedo~tupnou
tvár - divadlo je všecko, divadlo je poddajné a citl'ivé
v lidských rukách. Ale celý chaos se náhle zastaví,
kdvž vytáhnou
oponu. Lidé na jevišti mluví k lidem
v hledišti. A najednou
se poznávají,
vždyt oni jsou
v živote práve takoví, jako herci na jevišti.«

*

12 odstavecku,
jež jsem práve otiskl, jsou odpovedi
septimánky
na mé presne kladené otázky. Myslím, že
z nich vysvítá mnoho typického pro to, cím je divadlo
studentkám
- dospívajícím
dívkám.

*

S p o lec e n s k Ý v ý z n a m d i vad I a je pro studenty i studentky
nesporný,
v nižších trídách
v nem
je težísko, ,což se -dá ríci i v mnohých prípadech ze tríd
nejvyšších.
Predevším
je tu prvek stavení se na roven
moudrým
a dospelým.
Kouzlo
samostatnosti,
které
v ovzduší divadla nabývá lesku, zrychlenejšího
tempa
a slavnostnosti.
Príležitost
ke styku se známými, v prostredí jiném, než je školní, což má také nevylíciteln}'
puvab pro mladé, nemusí se ani jednat o kolegyne. Ty
pricházejí
v úvahu nekdy po tercii. Tsou tu ruzné slasti: letmá setkání s nekterou,
do níž je »zamilován«,
pohledy a snad nekolik slovícek
lépe receno pretrhan}'ch vet. Pozdeji pokusy o nekolik kroku ve foyer paralelne s kolegyní.
pokusy o »de1ší nesouvislou
rec«.
. jež de facto netrvá déle než 2 minuty. Zaucování,
jak
se pohybovat pred pohledy cizích lidí.
Místa k stání tu· hrávají úlohu duležitejší,
než hrdinové ve hiíe práve predvádené.
Možnost štouchati »das
ewig Weibliche«,
pujciti kukátko
kolegyni,
která byla
dríve známá jen od videní, atd.
A ješte pozdeji už se delají velkorysé podniky. Dva
studenti koupí loži a pozvou k sobe dve kolegyne. Devcata nejradeji chodívají v silných petkách do loží. Oe-Ii
kombinace se sbudenty, pohorí obycejne touha studentu
delat kavalíry, protože každá strana platí svoje.) Dále:
Ze studentských
predstavení
se mohou doprovodit
dív.
ky k domu, což b}'vá na pr. kvartánce a sekstánovi leckdy životní událostí.
Kdesi mezi sekundou až kvartou se udá historick
chvíle života, od které je studentstvo
více méne pra
videlne bráno
a vecerní predstavení.
Ovšem v, bezpe'
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pruvodu. (Protože pestouni neh)'vají práve honeni
rattlre rje ostatne težko predpovídat,
jaké »to«
nerozhoduje tu repertoar.
Tak se stane, že na
undún ,deklamuje tatínkr)vi u ~1beda s vyjasnenou
: »Svet chce b~ti polosvet a žena položena. A co
vlastne ten polosvet, tati ?«)
kvinte nebo sekste nastává nový prLllom v docházdo divadel. Student dostane svolení chodit i vecer
. Tu se chodí obycejne stát. Ze zacátku v tradicích
in se spl,lecensk5'mi aspiracemi
do prízemí.
»Galejsou pro služky a pro kucharky.«
Ušlechtilá
snah::t
n V)'š« ohlásí se však i tu. Zpravidla
z duvodu ficnÍch nebo po rozvaze:
»Co je lepší? Trikrát
na
hon g-alerii, ellvakrát na první, nebo jednou do prí-

l,

í ?«

k t a v á n k a pražského

í pravidelne do divadla

ústavu

referuje:

»Z

3I

10. V septime bývalo totéž

to, v sekste TO z vetšího poctu. Na nižším jsme
'valy jen na studentské.«
K v a r tán k a: »U nás
íde je TO devcat. která
isou v divadle. porád.«
rciánka:
»Víte, vana ie ješte v prime, tak chodí
na štuclentsk5'.« (Rozdíl generací
analogický
jako
ri cetbe.)
Ze septimy jiného ,dívcího ústavu: Do dívadla chodí
rvale dve. Z oktávy: Zájem o divadlo je vdiký "'ina chodí pravidelne.
Ze 40 septimánu
reálky
je 8 povždy vern)'ch
nárevníkll chrámu Thalie. Na reál. gymnasiu
ctvrtina
vám"!. Hlas z jiné oktávy:
»No, to kolikrát
dem'
ároda celá klasa.«
Je t septima gymnasia,
kde divadlo náleží mezi veV nepovedomé.
V sousední oktáve je petina zuridivadelníku. Atd.

*

Z dojmll sehmdánky:
»Tá bych chtela být tou Li~
"'í, když tak ríká to proroctví
- myslím, že by,ch ani
ela strach.«
Je prirazeno, že v této dobe casto upoutá studenta
delní efekt víc, než hra. Proto v sekunde nadšení
»Bludného II olandana«
není ani podvedom5'm
walamsmem.
i10stné scény na jevišti
jsou jednomu
terciánovi
"'nou utahaninou«,
druhý se však pri nidl nerne vrtí a rudne. Terciánce
se erotika na scéne nenale líbí, protože »to není surové.«
vartánku uvede »Devátá
louka«
v entusiasm.
intánka, které je Thalia magistra
vitae, chodí váše na lbsena. Wedekinda,
Strindberga.
Sekstánkám
»K r á I ()v n a K r i s t i n a« ideálem. Jiným je nejásnejšÍ operou »L o 11 i s a«.
Kvintáni s radostí
stojí tri hodiny
na »0 n e g io v i«, »C arm e n« i »Z e ž i v o tah
ln y z u«.
»H e d o u G a b I e r o v o u« však
na ne neodte!)
V sekste se stocí do divadla prímo z korsa arbiter
gantiarum,
trídy se sv5'm štábem. Bílé rukavicky,
trontaše cigaret, koupí se pro~ram,
zábava
ryze
lecenská.
' .,;."
Kritika divadla božsky odmítavá,
v nejlepším
príde »naprosto nemožný konec«. Chodí se hlavne na
iery (dllvod opet spolecenský),
>>11ebokdyž v opere
oupí host leskleišího
jména«.
(1913-1918):
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Do di vadla se v prime a sekunde chodilo trikrát až
šestkrát
rocne.
»S ed m h a v ran u«,
»M o d r Ý
ptá k« a pod. »S maminkou,
v bíl)'ch šatech a radeji
s vetším sáckem bonbonu,
zkrátka se všemi prídavky
takové slavnostní
události.«
V tercii se pocíná divadlo považovat
za víc, než zába vu. Chodí se nejméne na všechna studentská
predstavení, které je dovoleno navštevovati
bez reditelského
svolení; ostatní predstavení
se navštevují
jen s tímto
svolením a v prllvoc1u rodicu.
V kvarte
se chodí s dovolením
i bez. I10dne na
opery (O ne g in, R i g o I'e t t o a V i o II e t a nejoblíbenejší).
Šlo-Ii se bez dovolení,
a byla-li vinnice
pristižena.
núsledovaly
zlé v)'slechy. Dovolení bylo reditelem odepreno na pr.
na »Pastorkyni«.
Kvinta:
V Národním
hostuje
Destinová.
Na
její predstavení
opatru;e lístky profesor a také s námi
chodí. Návšteva
divadel
spontanní,
tri až ctyrikrát
t"dne. Ve stredu nebo v sobotu i dvakrát. odpoledne a
;ecer. C hod í s e bez v Ý b e run
a vše ,c h 11 O.
»V sekste jsme už mely jistý výber a gusto, pocínají
se objevovati
typy. Chtely jsme také samy hrát a pripravovaly
jsme slovenskou
hru. K uskutecnení
však
nedošlo.«

i

*

V septime pražského
dívcího
ústavu mají dve ciperné
zpravodajkv
o kulturním
živote
v každém
smeru. Tak se v divadle nebo na koncerte neco šustne,
hovorí se o tom druhý den v,e škole. »Pri tom se mi
ti nás práve líbí - nepozorovala
jsem toho jen já že se po divadle
pokud možno nejvíce vypravuje
o osobních záležitostech
a zkušenostech;
všecko se žije
nejvíc spolecne.«
Tsou studenti
do sebe uzavrení.
trn v
cllV<Cllm a psychologlIm,
jimž nálada
z
predstavení
rozváže jazyk. Kolega sveruje
Studentky,
které se jindy marne pokoušely
dová srdce, dovídají
se z úst mládencu,
slyší.

oku zvedavdivadelního
se kolegovi.
vznítiti leco tak rády

Mezi oktávankami:
»Po každé premiere bÝva;í 'l1 nás
veliké debaty. Líbí se více cinohry,
než opery. Letos
rozrušil sto jaté jinak vody naší trídy »K o I u m b u s«.
Mnohé ho nedovedly chápat. Bylo nutno vykládat. Také
»P e J. o p o v y nám I u v y« upoutaly. l\lyslím, 'z'e z TO
našich devcat, která chodí do divadla, 6 mu rozumí.
Proti Hilarovi
jest zásadne jedna.«
Nekter)'m
studentCtm vadí, že bydlí daleko od divadla zvlášte tehdy, nemají-Ii
legitimaci
na tramway. Libei'í, Vysocany,
Pankrác,
Nusle-Údolí,
Strašnice atd. - odtud není práve blízko do Národního
nebo vinohradského
divadla. Na cestu sem a tam pripadnou 2 hodiny, na predstavení
~ hodiny - S hodin.
To je pro studenta stredoškolského
mnoho.
Krome toho jsou studenti
pohodlní a líní. Je jiste
pikantní, ž,e na žižkovské reálce v r. 1917 se zjistilo nekolik studentu
(od tercie V)'š) , kterí nevedeli, kde je
ceské museum. Studentu,
kterí nebyli v Národním
divadle, našel jsem sám na Žižkove nekolik i v kvarte a
kvinte. Na téže reálce pred 10--rs léty byl,i studenti,
i<terí prestupovali
hranice žižkovské republiky pod viaduktem s pocitem nezvyklosti a eksoticnosti,
šlo-Ii o návštevu divadla, koncertu
a pod. T,u by se dalo pripomenout, že pražské stmdentstvo se vyznacuje nepohybli-
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vost.í. Nekteré okrsky v predmestích se podobají loužím, v nichž se nic nepohne. Hranicí to až 5 otupelostí
zájmu. Rozh}'bat takovou spící massu dá titanskou
práci - obycejne se snaživý profesor vzdá v zacátcích
nebo v polovine »prevýchovy«. Nehybnost pražskýcH,
studentu je jedním z nejsilnejších kontrastu proti studentstvu venkovskému, které v tomto ohlec1u se jeví
opacne. Zdá! se to paradoksní (velkomesto s nespocetnými možnostmi a príležitostmi, naproti tomu venkovské mesto s klidnou hladinou), ale je pravda, že
venkovští studenti jsou cilejší, dychtivejší knih, divadel, hudby, atd. Te to rys obsažnejší, než by se na první
pohled zdálo.
Nemálo ceských studentu a studentek chodí do nemeckého divadla. Tednak proto, že je tu možnost slyšeti
peknou i krásnou nemcinu. Zrídka se tu navážoul styky
s nemeckými kolegy. Za .druhé se tu porádají znamenité cykly na pr. Wag,nerových oper - i jiné opery sem
táhnou. To platí i pro ty, kdož nejsou hudebníky. Za
tretí sem chodí hudebne založení i školící se za Zemlinský'm. Za ctvrté dtlvod financní: v našem Národním
musí platit ceský student do prízemí k stání 8 Kc, v
novém nemeckém na ces k o u studentskou legitimaci
S Kc. Že studenty
obcas pritáhne
vynikající
host
(Moissi atd.), je samozrejmé.

24. cervence 1924.

ry. Když odjíždíval po predstavení z Národního, chodilo se zevlovat a za vrchol štestí pokládáno prát se
u dverí jeho automobilu o spoluúcinkování pri jejich
vernisaži.(~
Lk
,'r' .
*t
»Máme rádi vlastne všechny dobré basisty. Z herecek
Dostálovou a Hiibnerovou. Jsou mezi námi nadšenci
pro Sed láckovou , s touhaNi velmi praktickými a neskromnými. (Kvinta, sek' ta!)«
'"

Te vrstva studentstva, lez nalézala opravdové zalíbení v operete. Chodilo se na Vinohrady pilne a pravidelne. Nechci ríci, že je opereta jen pro povrchní
lidi, vždyt by se mela nekdy predepsat vážným lidem.
Ale je fakt, že studentští návštevníci operet patrili k typu povrchních. Je na pr. príznacné, že to byli pravidelne tart pourlartisté ve drení a šplhání. Ti, kterí
nemeli zájem ani o cinohru, ani pro operu, nenavštevovali koncerty, ani prednášky. Chodili do bia a na
operety. 19á1e sem patrili nekterí gentlasové; mladíci,
kterí meli rádi tanecní a pochodovou hudbu, a kterí ji
také doma na kytare nebo na klavíru provozovali, i
když v,ubec jinak, krome nekolika »kousku«, neumeli
na nástroj sáhnout. (Takových je hodne).
Teprve rozetnutí operety a cinohry na Vinohrad*
ském dalo poznati, že je hodne studentu pro operetu.
(Ti, kterí byli »pro Hilara«, pomáhali delat stávkokaze,
»M a z á n e k« znicí úplne náladu, takže je nutno
I
10 Kc za vecer.)
bud hned po predstavení se rozloucit, nebo vymyslit
Zmena
a
presídlení
operety
znamenaly
úbytek stuneco hodne duchap~ného. »R o m e o a J ul i e« dá poddentského
návštevnictva:
Do
»Heinovky«
a »Vinonet ke krvavým debatám s májovým finale. Mixuv
hradské
zpevohry«
se
nechodilo
tolik
už
proto,
že to
»P r o u d« 'unáší ,k estetickým rozkladum »zjevu« nabylo o nekolik metru stranou, aI že to nebylo 'tak nóbl,
ší mladé literatmy. Skupina studentek je nadšena mojako ve Vinohradském, kde celé prostredí SVOllrepretivem verné ženy, jež odolá vábení svudcovu (poslední
sentativností
a spolecnou strechou pro operu a cinoakt). Zichova »V n a« ptlsobí tak neocekávane, že se
hru
krylo
»nižší«
zálibu pro operetu. (Nebot za neco
po divadle dlouho kolektivne špacíruje okolo vody a
ménecenného a trochu nepatricného následkem demabocca chiusa. Pri S mel. a n o v i se behem predstavení
mluvívá nejméne a po divadle se rozproudí klidná, mi- gogie verejné morálky pokládají operetu konec konetl
i ti vyslovene nadšení.) Chodí se na operety do nelá zábava.
*
meckého divadla.
Touha po operete nebo necem velmi podobném neTeróánka píše v deníku:
vymizela a musí se nejak vybíjet. Možností je víc, než
Ríjen 1914.
pred deseti lety: Kabarety, bary, veliké zpevní, revue
»Dnešní den byl pro mne dosti štastným. Ted totiž
ve Varieté, Smíchovské Aréne. Vinohradské zpevohre,
zbožií.'uji slecnu Boženku Durasovou, první subretu Viatd. Rozmnožily se po Praze biografy. moderní tance
nohradského divadla. Dnes celý den se mi neprihodilo
se rozvinuly v samostatný bohatý sbor, (dancing, clunic zvláštního. Až teprve k veceru. Tá a naše Anna
by, palais de danse) rozrustá spolecenský život, atd ..
jsme cekali na Boženku, až pujde do divadla. Oh, jak
- tudy se rozptyluje mnoho zájmu v príjemné a lehké
jsem si prála, aby s ní zpet nešla ta zelená (t. j. prodapobavení, pošimrání, mnoho z potreb, které byly dríve
\'acka z krámu, asi 201etá, která »za Durasovou lezla
koncentrovány na daleko menší okruh. Mluvím po
iako pes, nosila jí cukroví«. atd.). Moje vrelé prání se stránce »vyražení« a rozptýlení, tedy nikoli po stránce
splnilo. »Ona« šla sama. Šla jsem po druhém kraji
styku s lidmi.
·chodníku. »Ona« (psáno vždy s velkÝm O a v uvozovSvého casu na sebe v tomto smyslu strhl zájem stukách)) šla ke mne stále bl'íže, až konecne na mne prodentstva Haškuv »Š v e j k(~. za kterým se putovalo
mluvila tato slova: »Kam jde, milácku?« Jak jsem byneúnavne a se stoupající chutí do Revolucní scény (Hola štastna! Ale musila jsem se asi strašne zacervenati.
tel Adrie). Noll delal proste divy a zapsal se co nejBavily jsme se velice dobre. Mezi recí jsem ».1i« do- krásneji do studentských srdcí. Chodi1'i hlavne! studenti.
provodila až k divadlu, zacež mi podekovala. RozZe studentek jenom srdnatejší, ty, které byly jednak
loucila se se mnou slov,y: »Tak na shledanou, milácku.«
samostatnejší a které už neco snesly. (Pri cetbe moTá jsem myslila, že se zblázním radostí. Pak jsem byla
ment ostychu odpadá a pilne a všeobecne se dohání,
s Anou v konsumu, ted ctu.«
'
ted
teprve lze mluvit o populárnosti »Švejka«, a zdá se,
*
že se stupnuje.)
»D nás jsou oblíbeni: ScheinpHugová, Vydra mh
»Páry« chodí za Ha š 1e r e 111 a V a s o u B uRídceji Karen (od! kvarty do oktávy). V sekste i v sepr i a n em do kabaretu. Ti zuriveiší' za nimi jdou všutime se líbí Nový. Tiné zbožnují Zítka, což znamená
de, kde vystupu jí. (Vlasta pracu je nekdy i trikrát za
jeho fot.ografie v nocním stolkJu a nadšení pro všech- . vecer na rtlzn}Tch místech.) Tito hoši znají dokonale
ny kusy, v. nichžl hraje. Mocn~ byly impresse z PattieBurianovu techniku, fraseologii a kopírují ho obycej-
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e i doma i ve škole. Nekterí jeho geniální
blbnutí
edí.
I
Jiné »páry« vetší, i docela malé, pocínají si více boémsky. Zajdou na pr. do kabaretu
»u RozvarilLl«
a
ožívají nezaplatitelné
radovánky
nad
nezvyklostí
ostredí. systémem cíšnic a svérázným
umením
na
išti. Hry a výstupy a la: »N e beh e jmi
ta d y
k o š i i«, »Dnes v noci jsem se splet« se zde preruií a rozvarují podle »"l\evolucní« a jiný-ch »celnejch« scén.

I

»E v rop a o nás v í'« táhla do Arény davy nescet, a mezi nimi i hodne studentu. Typkké
je, co vydvihovali studenti pri vyprávení
a doporucování:
Z jevište prijdou do obecenstva, do hledište ženské a
'va;í si zapínat spodní prádlo!«
To už prece stojí
to!
Podohne ve Vinohradské
zpevohre
»K r á lov n a
oci«, neho »Z á z r a k nad
V t a v o u«, atd. Návu techto predstavení
nepokládám
nijak za nepaou, nebo pod., je však fakt. že tam chodí poznávat
•• é prostredí jen velmi málo studentu,
práve tak
O z dt'lVodu literárních,
a velmi mnoho proto, že
tam mohou dovolit ve všeobecne
širokoprsé
nálade
•• licos k sousedstvu, že tam uvidí nekterou
cást tela
obnaženou, než na plese, dále je tu skoro italská
In05t projevu, je možno zpívati docela nahlas spoY • herci,
i zavolat z mladistvých
plic a pohvízdat
- zkrátka možno uskutecnit
leocos z toho, ceho se
hee i ve sluvném divadle pri temperamentne
diri~oé »Carmen«., »Troubadouru«.
atd. Aranžeri
»EIvy •.. « a pod. jsou velmi dobrí psychologové
davu
dokon~ budoucího divadla.

I

á'l,števaprotakov~rch
je také
ízna~ná
mládence,velkolep)'ch
kterí se s predstavení
dívkami dos,ud!
velmálo stýkali. Ti se také dívají vytreštenýma
ocima
balet peclive zaostrenými
kukátky.
,.D nás to bývá nejcasteji jalová spodina trídy, ve
wine vecí bez stanoviska a rozhledu, která jde u dína nohy a ne na duši, jak se s opovržením
vyjadplatonictí satyrové trídy, v nichž ;e jáJdro studentdo !'eksty,« píše oktaván.
te chodí tam i lidé s rozhledem,
jak vím. A po: »jalová spodina trídy« se mi zdá trochu zamraa odsuzující.)

*

ájem o moderní
reZll
Je veliký.
Hilar
zhožnován i slepe. Ke Kvapilovi
nekde ješte poá ÍJcta. Bor známý pomerne málo. Obdivovatele
Wátele získává mezi st,udentstvem
stále víc Dostál.
oliv se hovorí o režisérských pokusech a cinech vášY a s predem
bezpecn)rm nadšen ím pro vše nové (a
O jen pro nové),
je tu hodne vecností.
Znalosti
ýští jen z novinových kritik a z jejich odvaru.

*

wimli jsme si již (a v poslední kapitole si dLlkladnc
eme) rysu studentské
nesamostatnosti,
jak se
jevu;e ve velké vetšine. Málokterí
studenti
a stuV mají k necemu vyjasnenejší
pomer, a tím méne
vlastní pomcr. To je prirazeno a zlobiti se na ten, patrící k podstate mládí, nehotového
a zvolna
lizujícího, je nepochopení
mládí. (Pripomínám
vnc proto, že mnozí profesori vyžadují u svých
CtI hotovosti a ,dokonalost.)
Nesamostatnost
otvírá pole pllsobnosti nejruznejším
vlivum a to
hni dl'tležitý moment v živote studentLl a studen-
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tel<, kterí nemají potrebu dojíti vlastního názoru a jím
korigovati
názor vsugerovaný
okolím. Uplatnuje
se to
ve všem, a také v, divadíe.
Není pochybv o tom, že jsou studenti
a studentky,
kterí o predstavení
premýšlejí
a po svém
hodnotí.
U 'nekterých
se zastaví tento myšlenkový
pochod
na
bode »líbí se mi to« nebo »nelíbÍ«. Jiní jdou dál k podrobnejšímu
rozboru a hodnocení.
Není však také pochyby o tom, že vetšina, t. j. druhá vrstva,
podléhá
sugesci obecného soudu, t. j. predevším
sugesci tisku.
Referáty) VI novinách bývají v takových prípadech
rozhodující a do jejich obsahu prelévá se ochotne vlastní
víra, úsudek, presvedcení.
Referent
listu si casem vychová zástupy cten áril , kterí se v divadle dívají
jeho
ocima, anebo kterí o nem ciní závery jeho zpusobem.
Uvážíme-li,
jak bývají
divadelní
referáty
odbývány,
jací lidé je smejí psát, i do nejrozšírenejšího
listu,
mohla by vás prepadnouti
chut eksportovat
takové referenty na ostrov bez lidí a bez živocistva vLlbec.
Do jistého veku jsou studenti a studentky krome toho
silne ovládáni ve všem rodici. Zvlášte pochopitelné
je
to ve vecech »vyššího« stylu, mezi než patrí literatura,
otázky kulturní,
politické, sociální, atd. V nich rodicové podle svých schopností
jsou prvními informátory,
uvádeci a pruvodci.
Zapomínají
však skoro vždy na
hranici, na bod, od nehož se mají ;,ejich deti samyJ pokoušet o samostatné
kroky, první vycházky a výpravy,
j,ejichž prožíváním
nabývají
zkušeností,
vytvárejících
plné a celé lidi.
Nejde tedy o první doby, v nichž nejaký vliv už jako
impuls je nutný. Jde o pozdejší léta, v nichž už student a studentka
se ma jí pokoušet o samostatné
poznávání a dobývání sveta. Videli jsme zretelne na politice. že studenti
následkem
v~'chovných
tradic setrváva jí vetšinou na tOI11. co jim vštípili jejich otcové:
»revoluce«
nebo odchylky
bývají nepatrné
a príštipkárské.
.
V pojímání
divadla pLlsobí velmi casto v i v r o di C Ll do stárí vysokého nekdy tou merou, že je nebezpecí setrvání
v intencích
rodinou
predaných.
Sírí
se to obycejne i na príbuzenský
kruh. Mentalita
takového prostredí
se vyznacuje
nekolika vlastnostmi.
Tatínek nebo maminka.
strýcek a pod. se tU" projevují
jako znalci. Mají své ustálené vlastní mínení
o soucasn}r'ch zjevech v divadelním
sv,ete. (Naprostá
závislost na hlasech tisku jim naprosto
nevadí.) Kysela
rozhodne hyzdí krásnou ceskou hudbu Smetanovu.
Je
to hanebné kažení národního
ducha, takhle pred dvaceti, triceti léty. to bylo neco jiného, to bylo umení. Ted
vubec je lépe do divadla nechodit, clovek s5 zkazí vecer. lako na pr. pf" »Námluvách
Pelopových«.
(Fibich ie sice brán více na milost, patrne proto, že už
zemrel, ale tenhle Hoffman
prosím vás, muže se
v tom clovek vyznat? Ten hrad na pr. v prvním jednání! - vždyt to je jako hydroplán!
A Hilar! Sílenec,
blázen!
Cirkusák!
le sprosták,
fad<,uje herce.
Pri
zkouškáJch šikanuje,
osmdesátkrát
vrátí herecku,
aby
nastoupila
na scénu, jak si on preje! Je ztreštenec,
nic
mu není dost moderní,
(je to neco tak protivného,
jako bolševici).
A je hrubec j k obecenstvu, nedbá jeho
dobrých rad, impertinentne
polemisu je (docela verejne)
a provede svou! (lako bychom ho neplatili!)
Takhle mluví a myslí neuveritelne
mnoho
rodicLt.
Národní
demokraté
jsou zastoupeni
nejcetneji,
ale nelze to na ne omezit: podobne »hodnotí«
i lidé z jin)'ch
stran, i z tech, v nichž kulturní tendence je celkem po-
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krokov;1. Tak se postupuje ve v)·tvarném
umení, v literature,
v hudbe, v politice, atd. Taková
je kolébka
mnoh)'ch studentu
i studentek,
den n e jsou zpracováváni jaké dLlsledky ! Jsou tu nejlepší disposice
k povrchnosti,
pohodlnosti,
konservativnosti,
'generalisaci, atd. Pro c kazí Kysela opery Smetanovy
a co
je národní ceský duch, to se neví. O IIilarovi
se také
neuvažuje u mnoho víc, než jsem naznacil - výroky
o nem jsou kytickou z rozšíreného
ústního podání z roc!in stredních
vrstev, ale nejvíc z t. zv. lepších rodin
a z pražské smetánky, která se pokládá za nejvyšší instanci v každém smcru - polemika
nebo zmena názoru je proste vyloucena.
Patriti
k této spolecnosti
a
mysliti jinak, než ona, ;e cin. I tu vystupuje duležitost
trojúhelníku
studenti - profesori
- rodice, jehož celistvost se musí stále zduraznovat,
jako by nebyla samozrejmým
požadavkem.
Celkove:
Zájem studentstva
o divadlo
ie nesrovnatelne
vetší,
než byl pred válkou. Patrila-li
dríve návšteva
divadla
u studenta k necemu výjimecnému,
a pohlíželo-li
se na
to jako na luksus (v mnoh)Tch prípadech),
dnes se stává
stále vetší zvyklostí a samozrejmostí.
Vedle všeobecného
zrychlení
rytmu v našem kulturním
živote po prevrate
zpusobily jisté pomery specielne divadelní,
že se v krátké dobe zmenil vztah studentu
a studentek
k divadlu
príznive. Divadlo se mnohÝm stalo nezbytnou
složkou
života a pozornost
k jeho rllstu a výbojum
a osudum
je u mnohých
studentu
projevem
nikoli jen chvilkovým a pov,rchním.
Není náhodné,
že ze šesti mých
blízce známých kolegu na universite
ctyri studují
odborne divadlo, a že se mu vedecky chtejí venovat.
Stalo se tak nepochybne
intensivní
cinností
našich
moderních
a mladších
divadelních
hercLl, kterí
jsou
studentLlm svou osobností
a ideály blíž, než generace
starší. Prišli také v neobycejne
príhodné
dohe, což je
plus, jež je skoro mechanickou
výhodou proti divadelníkum starším.
Není úcelné stežovati
si na »bídáckou«
konkurenci
filmu. To je v podstate
jiná otázka,
na kterou
je
ovvem možno s úspechem se vymlouvat.
Te treba, aby
ceské divadlo bylo deláno práve tak dobre. jako americk)T film. Potom budou i stredoškolští
studenti a studentky nejpilnejšími
návštevníky,
nejpozornejšími
a
nejvdecnejšími
posluchaci.

Literatura

a umení

J. f-httter:

Stát, opera a Fi1harmonie.
Státní prevrat
byl v hudebních
záležitostech
velmi
radikální.
Nepusobí
nijaké radosti,
že hudba od prevratu až dodnes nevytvorila
jediného díla, jež by ideove vyslovilo
hudebne
zážitek této úžasné
události:
nelze prec cítati »Masarykllv
pochod«,
»Pochod
legií« a pod., za díla tohoto programu
a slavná slova.
vynikající
podpisy
nenahradí
nikterak
dílo, o jehož
nebytí mezi hudebníky
se radeji nemluví.
le hudební
profesionali
té byli prevratem
dotceni prec velmi intensivne. Zacal fungovati
státní aparát, a hudební existencní podmínky
ocitly se najednou
tvárí v tvár necemu, ceho dosud neznaly, o cem však vedely, že jsou
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to veci, jež mohou a budou míti podstatný vliv na utvárení mnoha složek hudebního
života. Co do té doby
hylo vyrizováno
bud clenstvím
IV. trídy Akademie,
nckdy i rádem a vetšinou suplikou o stipendium,
bylo
najednou
postaveno
na širokou basis styku prímo ke
korenum.
A zde staly se hned v samém zacátku dva
omyly. Jednoho je si ·St. Lom vedom a dotkl se toho:
stát vyžaduje
porádek
ba i sporádanost,
umení naprostou svobodu. V umení oficielní sytost je zabiják,
neoficielní
bída vzpružuje;
dodržovaný
predpis rozrušuje autonomní
tkán umeleckého
vývoje,
jak mimo
jiné dokazují díla vyhovující
a psaná presne podle konkursních
statutu,
ci formalistická
pravidla v komposicní práci; lec umení musí míti v plném rozsahu to
právo, jímž rozbijí na pr. zákon o zdvojení
citlivého
tonu. Stát je vždy normativní
a hudba vzala si príliš
mnoho tohoto normativního
státu do úst i hrncL!. Patrne i jiná umení také; hudebníci
však prišli s požadavkem, že stát musí jeviti mnoho zájmu o hudební
veci,
co možno
nejvíce
zájmu,
až
do
detailu
práce,
místo
prostého
pomeru
k
dokonanému
umeleckému
cinu.
To
je osudná
chyba
a prináší
v zápetí
hned
dusledek
neméne
osudn)'.
Hudebníci
pov)'šivše stát tak na nejvyšší hlavu umeleckého .dení zalezli si sami také do státu. Chtejí tvoriti
soucást státního aparátu, nikoli aby neblahý jeho organisacní vliv paralysovali,
naopak aby jej ješte sesíliE.
Vše pod rouškou demokratismu.
A to je smysl známého
poradJ1iho sboru u ministerstva
školství,
poradního
sboru v divadle, vyslání delegátu solistu, sboru, orchestru, technického
personálu,
a kdo ví ceho ješte jiného,
do umelecké správy. Chefovi k ruce, a to tak dLlkladne,
že chef nemohl pro plné ruce rad, porad a prorad vzíti
do ruky porádne
taktovku
dirigenta
i odpovedného
umelce za celý ústav.
Reklo se: státní opera a tu je hn'ed charakteristické,
že mel ji staveti
ministr
obchodu.
Ne státní opera
v tom smyslu, že stát dává plnou moc umeleckou i reditelskou
(není treba snad ze široka dokazovati
naprostou nezbytnost
naprosté kázne pri všem umeleckém
podnikání)
umelci, jemuž duveruje
pro jeho zvláštní
umelecké a vudcovské
kvality, a tento pripravený
rozvoj morálne i materielne
dostatecne
dotuje, nýbrž státní opera místo výkladu,
státní tyátr.
Stali jsme
se svedky nemožných
situací: stát jsme my, proto my,
stát, zabíráme stavovské divadlo. Ne z umeleckých duvodu, nebot na prstech lze spocítati:
dve scény pri dosavadním
souboru
(na jehož premenu
nelze za dosavadní organisace
vubec pocítati)
znamenají
do týdne
10 predstavení,
a jen 4 puldne na zkoušení. Jak muže
se ted práce rozvinouti?
Jindy: stát jsme my, vysocí
státní úredníci
a lidé tak rec. dobré spolecnosti,
proto
máme právo, když deficit je uhražován
z verejných
prostredku,
míti svá prání a své vlivy. Atd., atd. Tedy
ve všem všudy spolecenské
divadlo, v nemž umelecký
vývoj je podstrcen jako nutné zlo, aby skladatelé a kritici dali pokoj.
Že vytvárí se takto neudržitelný
stav, bylo den ode
dne zrejmejší.
Nebylo priznáno,
že je to organisacní
chyba, svádelo se to na u mel e c kýt y p divadla. A
našli se duvody a také ihned osoba, jež mela být spasitelem. Otakar
Ostrcil prejal divadlo v rozkladu,
jež
provází každý prelom dvou umeleckých
etap. Strucnc
vyjádreno
znací to, že prejal jednak starý soubor, kter)T poctive
odsloužil si svá léta, hlas a dech, který zasloužil si pensi, a který nemohl býti propušten,
protože
pense pro neho dosud není; jednak soubor za války
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sehnaný, v)'pomocný, nedostatecný, který se však houževnate drží tak rec. kolegialitou a smlouvami. Bylo
tedy príkazem ihned tyto technické záležitosti usporádati. i\le ješte duležitejší je fakt, že divadlo takrka soucasnc s prevratem státním ocitlo se v prevratu stylovém. Kovarovic vynesl divadlo na vysokou evropskou
operní úroven, v níž se všestranc zalíbilo, a jež odpovídala zplna své dobe, Ostrcil však stanovil svuj umeleck)' ideál v. specificky ceské realisaci reprodukcní.
Ten ton a prízvuk, jenž charakterisuje l:eské kvartet.,
tak jedinecne pred ostatními svetovými soubory, chtcl
od pocátku, vycházeje z díla Smetanova, vtisknouti
i opere, dáti ji nový formát a technickou výzbroj dostaciti i novodobým, nesrovnatelne obtížnejším, postulátum reprodukcním. Nebudeme rekapitulovati,
jak se
toto drama moderního umení 'rozvíjelo, stací konstatorati, že Mezinárodní festival, když doma jsme nechteli
slyšeti, vytroubil do celého sveta, že jedine tato cesta
ryzího umeleckého programu vedla tak daleko, že ceská
opera stojí mezi vedoucími institucemi svetového 1'02\oje (takže dnes nabízejí se n;Ím premiery a libretta).
i když je zachován zvláštní ráz ceského umení. Ze
ttnto V)'voj zpllsoboval v sporádané spole6nosti otresy.
a že tato spolecnost resonovala zneužitím
státní
moci, již dosavadní organisace otvírá plné dvére, je
pochopitelno, ne však omluvitelno. A aby bylo to vše
nejak odklizeno nebyla podniknuta organisacní náprava, n)'brž favorisován jiný typ divadla, jenž mel bý-ti
v Praze nastolen, a který byl prenesen, když se to zde
nepodarilo,do Bratislavi. Oc šlo? O »divadlo«. To jest
takové divadlo, zábavné, baletní, vídei'íské, púl karetu p{Hdivadla, pltl operety, pltl Ibsena, vnejší porch,nesolidnost programu i provedení. A tento expeent byl nezodpoveditelne inscenován práve na Sloensku, kde jen nejicistší ryzost mohla úspešne zanati, a kde nutne v tomto režimu musilo dojíti k rozržení divadla, jak se stalo v poslední dobe. MeIa b)'t
naplnena divadelní pokladna, melo být zdánlive státni
pokladnc ulehceno, podnikali se kšeftarské
zájezdy,
Jež pro ceské umení skoncily hanou,. a jež jsou charakteristické pro Oskara Nedbala, jako jsou pro ncho príznacné »Slovanské tance« práve nyní devastované pod jeho taktovkou na Vinohradech,
ci jako
Smetanovské oslavy, jež ve skutecnosti v divadle tam
provedeny nebyly, lec opet jen na oko.
Nejde o osoby: ale jména obou, Otakar Ostrcil a
Oskar Nedbal, jsou zkratkou dvou organisacních i typov)'ch kreací, jež usilují o novodobé operní divadlo,
a vzhledem k tomu, cím divadlo je zvláštním v ceském
umení, usilující o prevrat celého umeleckého programu
vubec. V clánku vedome volené kontrasty.
Zde jest
tretí:
Ceská Filharmonie.
Osmdesát hudehníkú, umelcú
prvého rádu. Osmdesát rodin, jež živí se vyplácením
(a také nevyplácením) hanebných gáží po dekádách.
Neskonalá umelecká ryzost a opravdovost. Chef Václav
Talich, nadaný schopností i mocí vudcovskou i dllverou
sv)'Chlidí. I Ceská Filharmonie žádá na státu pomoc.
Když však melo se jí dostati, a snad i trvalé, za cenu
orušení této umelecké autonomie odmítla rok za 1'0em žebrá o ten stotisíc. hraje po 'hospodách a lázních.
dinarí, div že odpadky se neživí, ale umelecky je
m, že Dent, ji nazývá prvým orchestrem sveta, jeuž není rovna, a jemuž vskutku není rovna, Kdo takpracuje, hoden je mzdy své. Kdo takto slouží ceskéu stútu, zasluhuje uznání. Ale umelecky nemá nikdo
Ceské Filharmonii co mluvit, pusobit, ze spC\da agito-
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vat; za ní umelecky i lidsky zodpovídá jeden: její umclecký chéf.
A tato umelecká a organisacní forma je jedinou formou, jež skýtá záruky za kvality. Financní starost za
to, co nemohou si vydelati sami, pripadá právem státi!.
Dan však za to nebude splácena nicím jiným, než vykonan'ou umeleckou prací. Dále ani kroku.
Vždy po case ventiluje se otázka stavby státní opery.
Bez ní to opravdu nejde. Má se tedy staveti budova.
Ale užitek prinese jen tehdy, bude-li postavena nejel'
budova, ale celá opera, od organisacních korenú až
k umelecké a vudcovské svéprávnosti chéfa. Je nutnO)
zužitkovati umeleckých i praktických zkušeností takového Ostrcila ci Talicha, vyvarovati se chyb bratisla vských a dle toho vybudovati operu. Není-li k tomu chuti, tedy do té doby, než bude probojována, nestavte radeji nic. Bylo by to stejne polovicaté provlsorium, jež
je ostatne chronickou nemocí ceského divadla vubec.
Stát necht dá základnu, ale at nedusí ani systémem
ani svými úredníky umeleckou svobodu. Tot prece ideál
republiky, jež ze své moci má zavolati podkopníky, at
jsou z jakýchkoli rad, k tvrdé zodpovednosti.

Psychologie
Dr. P. Mathes:

Typ Y žen.
Universitní
profesor dr. P. Mathes,
prednosta gynaekologicko - porodnické
kliniky v Innsbrucku, napsal do souborného díla »Biologie und Pathologlc: des
\Veibes« (1924) stalo
ruzných typech
žen. Vybíráme z ní kapitolu o duševní
stránce jednotlivÝch tYPLl. Jde o nejnovejší výtežky moderní nauky o lidské
konstítuci.
Bylo nedávno napsáno na
tomto míste, že tato nauka poznáním
souvislosti organického podkladu s kvalitami intelektuálního
a citového života
prispeje cloFeku, aby se stal schopnejším pro myšlenkovou cinllost. Uciní-li
tak zvlášte pro pomcr muže a ženy.
prispeJje clovcku j istc v nejaktuálnejší
potrebe.
Pyknika.
Prejímám
tento výraz od K I' e t s'e hm e I' a, nebOl jest príhodný, ale s nekolikerým
zmíneným omezením. Pyknika
jest
plná mladistvá
forma. Tak jako její telo jest malé, oválné,
její oblicej nevýznamný, ale jimave príjemný a prívctivý, tak
její pohyby
jsou rychlé, harmonicky
graciésní,
mekké, ale
ur,cité; ví, co delá, má rychloú, ale též mekkou ruku na pr.
pri výchove detí; rozzlobí-li se, a pyknika se snadno rozzlobí,
tu její zloba opet rychle prejde. Všechny affekty jsou lehce
vyvolatelny, ale ustupují stejne rychle opet základnímu radostnc
klidnému zladení. Pyknika si citll nezachovává, odpouští ryóle.
,fC není-Ii zasažena ve svém nejvnitrnejším;
kdo ji takto zasáhne,
toho ze své mysli vymaže, on pro ni již více neexistuje a pres
její rty neprejde slovo, které by se ho týkalo.
Z hlubin jej í bytosti vyverá vše v harmonickém
proudu. vyverá odtud láska k manželovi, k dctem, k prírode, ke zvíratum,
beze všéch prekypuj ícich záclvevu, bez exallace. Z její bytosti
vyverá hybnost a snaživost; práce jde jí hrave od ruky. Vždy
veselá, úsmev na mile-vážném
obliceji, casto bzucíc písnicku
nebo trilkujíc,
zasahuje
hned zde. hned onde. vždy v pravý
okamŽIk. bez velkého vzruchu a aniž by si uvcdomovala, jaké
množství práce vykonává. Je-Ii ve své práci vyrušena, tu dovede
i rádnc zanadávat a rušítcle klidu energicky zahnati. Její cinnost
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shoduje se casto s cinnosti hrajícího >'i dítete. e o s i v ní pracuje, tak jako c o s i si hraje v díteti. Teší se z práce, kdyžjI vykonává, jest uspokojená, jestliže práci, dokoncila a klidne
pak se oddává i svátecnímu oddechu.
Tikdy se nenudí.
emá smyslu pro tragické, nerozumí mu, presto, že pri tragickýc1-J událostech její srdce prekypuje soucitem a pohnutím a
slzy plní jej í oci. l\1iluje zábavu, má smysl pro družnost, cte též
ráda dobrou knihu, kterou posuzuje se stejne jistým taktem
jako lidi, s nimiž se stýká. Ve spolecnosti ve svém dome jest
taktní, pozbrnou, klidnou domácí paní, všude pozorne naslouchá,
aniž by kdy strhávala
rozhovor
na sebe; obrátí·li
se slovo
k ní, tu zachycuje se prirozene rozhovolU a dává plynoutí recí
i odpovedem. Nikdy se nezminuje a nesmlouvá, že to neb ono
jídlo se zcela nepodarilo. Jest sama hostem mezi svýini hosty,
prítel mezi práteli; neciní nikdy nároku, aby byla oslavována
jako »paní domu«.
Ráda »se delá hczkou«, nebot j i teší pekne se oblékati, ne však
proto, aby se jinému líbila anebo byla zajímavou;
presto jest
však za každé slovo uznání prátelsky vdecná. Jej í domov jest
v dobrém stavu, al'; mu chybí velký styl; v jejích pokojích
nalézají se roztroušeny milé drobnosti, ponejvíce upomínky na
dívcí léta. Její blízkost objímá vše pocitem blaha. uklidnuj('
a uhlazuje vše, co jest nerovné a rozrušené. Jest, zvlášte ve
vY5ším veku, útocištem a útulkem unavených a obtížených, ale
ne proto, že by jim prinášela zvláštní porozumení
v jejich
tragických
a duševních konfliktech,
jež by ostrým rozumem
analysovala a jichž príciny by mohla odstraniti;
nikoli, nýbrž
pro teplo, které vyzaruje, a pro klid, s nímž naslouchá všem
nárkum - tyto ulehcují všem unaveným a obtíženým, ty snímají
bolest a trampoty, trebas i jen pro okamžiky.
Jak mnohou
dobrou radu dala již pyknika a to i s jistým taktem.
Život manželský a milostný
nej sou pro pykniku problémem,
•
z jejího klína vzcházejí deti a z jejích prsu tryská živný proud
nezdolatelne. Setká-li se pyknika se stejne založeným mužem,
tu plyne jej ich spolecný život v klidném proudu pravidelne.
Vezme-li si muže intersexuálního,
jehož polygamní založení nenalézá ukojení v kIidné pravidelnosti pykniky, která jej nemuže
trvale erotisovati (trebaže on stává pred projevy pyknické ženské
duše vždy znovu jako pred novými zjeveními tajných prírodních
sil) a sleduje-li tento intersexuální partner své polygamní sklony
dále, tu pyknika nezoufá, nestává se žárlivou, chápe a odpouští,
prijme jej opet se stejnou lásko uvždy, když se kajícne vrátí _
a on tak u cin í, nebot to, co ho svedlo a vzrušilo, jest žena
illtersexuální, nebot ženu pyknickou má ve vlastním dome; intersexuální jej erotisuje,
jej í problematická
povaha, jej í bystrý
rozum, její trpká bytost, její casto nápadná krása pritahují jej
pro dobu kratší nebo delší, ale muž vždy se vrací opet do klidného prístavu harmonické lásky své pyknické manželky. Intersexuální žcna vzrušuje a osli'íuje, pyknika hreje.
Uciní-Ii smrt manželova
konec takovémuto
manželství,
tu
nedává se pyknika strhnouti bolestí, neobvinuje osud a nežehrá
na nej. Vzpomíná s tichÝm bolem a smutkem zesnulého, po
léta vlhnou její oci vždy, vzpomene-li si na zesnulého nebo prijde-Ii na nej rec.
Pyknika stárne brzo, ale zllstává vždy mladou. Jej í vlas brzo
helá, jej telo zachovává casto obtížnou plnost; pres to však
zÍlstává pohyblivou telesne i duševne. N eprátely tela stárnoucí
pykniky jsou rakovina, mrtvice mozková a bronchitis. Její duše
však nemá neprátel, mimo chvilkových lehkých rozladení, jaká
mají i zdravé deti. I když takovéto stavy' trvají déle, nejsou
nikdy tak útrapné jako u ženy intersexuální;
pyknika zllstává
vždy laskavou, dojemnou a pÍlvabnou.
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Žena

intersexuální.

Zcela jinou jest žena intersexuální, z jejíhož druhu chceme si
probrati nejprve nejvyšší stupne, u nichž život rozumový úplnc

prcvazuJe

24, cervence 1924.
nad životem citovým.

U ní nic netryská

z hlubin

její

bytosti. ROZl1moyá~J{ljvahaovládá její jednání a chování, vzrušení
CÍtová nennikají
neb<;>jsou úmyslnc potlacována. Odmítá muže
jako objekt Sexuální. vidí v ncm soudruha ba i konkurenta, nad
nímž cítí prevahu, jelikož její rozum jest méne okrídlen fantasií, stálej i pracuje, smeruje dce k cíli, a proto jest taková žena
i spíše uzpÍlsobena k vykonání vetší práce než mnozí jiní muži.
ejcasteji
ji nalézáme v povolání ucitelském, jehož úkoly jí
dáyají príležitost,
aby ukojila s\'é eventuclní instinkty k péci
a výchol"e; nalézáme j i jako
polehl ivou, vernou a obeznalou
spolupracovnici
v povoláních obchodních nebo vedeckých a ve
službách správních. Siastny ty, u nichž prevládá toto zladení
u nich, u jednech casteji,
,;klonu; JSou vzácné. Nejlcasteji
u jiných ridceji, jednou silneji, podruhé slabeji, proráží ženský
temperament
se svým stupi'íovaným životem citovým.
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Znám mnohé, které obcas jsou privedeny ze svého klidu city
lásky, jež mají pak venkoncem charakter
pathologický.
Jsou
i dnes ženy, které v záchvatech lásky jsou Penthesileami,
byt
i jen v kapesním formátu. U nich pocíná pak onen tvrdý boj
obou pohlavních principÍl, jež jsou v nich spojeny, který dal
tak mnohým tragédÍlm a rom::ll1opiscluTI látku k jich výtvorÍlm.
Tato žena c h c e podléhati mužovi, kterého miluje, ale n cd o v e d e to, yždy vzpírá se v ní druhé pohl:wí; tento boj jest
stejne mocný. at se dotýká duše anebo tela. Vzdorný, hned. propukající odpor, náhlý mrazivý chlad bráni objetí. které bylo
vytouženo, ano snad i vyprOl'okováno
soužiyý vaginismus
ciní
spojení tel nemožným. Po nezdareném pokusu následuje znechu·
cení a odpor vÍlci mužskému pohlaví vÍlbec. Znám jednu intersexuální ženu, kterou takovéto záchvaty lásky castej,i se opakující privádejí k zoufalst\"Í a casto ji hnaly již k rpzhodnutí,
aby svému neutešenému životu ucinila konec. Záleží jen na utvá·
rení charakteru, totiž na rozumové cinnosti takoVÝch bytostí, pokusí-li se vyhledati muže, a to muže chlapeckého, v jiné žene,
která prirozene
jest též intersexuální
a využíti jej s malým
stupnem zodpovedností a risika duševne a ovšem i telesne (ženy
ho m o s e x u á 1 ní), zatím co proste sexuálne differencoV:l,ný
muž pripadá jim hrubým a brutálním a protiví se jim.
Takovéto težké prípady íntersexuality
jsou, jak již bylo receno, vzácné. Pro lékare jsou ve't:šího významu lehcí prípady
intersexuality,
u nicllž žen s k á fáze jest o b v y k I o u, mu žs k á však v Ý jim e c n o u. U takovýchto bytostí nalézáme intersexualitu jak telesne, tak i duševne prirozene nejcasteji
spoj enu se status hypoplasticus a asthenicoptoticus.
Toto ciní intersexuální ženu jen náklonnejší
a méne vzdornejší
vÍlci konfliktum vznikajícím
z milostného života, jímž jest podle své
povahy více vystavována než její výše popsaná družka v utrpení. Tyto bytosti jsou zacasté pÍlvabné smesi temperamentÍl
veselého dítete, vroucí ženy, chytrého a rozvážného muže, hned
zladené
vesele, hned zachmurené
nebo hluboce
starostlivé,
k temto duševním vlastnostem pridržují se casto podobné vlastnosti a prednosti telesné. Tak jako jejich duše mení se ve všech
jejich tvá'r, jež bývá casto vynikající krásy,
barvách, tak zrací
celé schodište temperamentÍl, jež jsou v nich sdruženy. V opaku
k holandským a nemeckÝm mistrum uctívali italští mistri renaissancní tento typ na svých obrazech s velkou oblibou. Nemohu
si odríci, abych necitoval k tomu slova, jež napsal S c h e f f I é r,
jemný a bystrý znalec renaissance, ve svém italském cestovním
denníku:
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» ... puvab pannen hledí na pozorovatele s .unaveným, falešnenaivním a perversnílJl výrazem, muži predstíraj í falešné hrdinství a ženy falešnou ženskost:
všichni jsou v jádre indifferentní. Muži jsou v pravde žádostivci života, bojácní a útocne
hrubí; a ženy jsou jako odalisky lenivé, jsou krásné nádoby
zvírecích
instinktu,
jsou mužsky nebo strašne lstivé. Presto
však tyto pravdy nejsou nikde jednoznacné vymalovány;
pravý
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licej tohoto umení skrývá se za al1egorií a harmonií.«
A
eji, když mluví o Boticel1iho obrazech:
})Jeho madonny
andelé které dovedl tak jasne kresliti a·/t~IP 'ciste a zretelne
elov~ti, vedí již všechno?rt}sou asketick~ žádo~tivé a inteuálne sensibilní.
Tvárí se naivne,
ale všechl1y již jedly
stromu poznání. Kouzlo jeho obrazu leží práve v tomto parau: svetice s povahou hétér .. «
Umeleckou intuicí pochopil 'S c h e f f I e r podstatu ženy interální a temito slovy ji vylíci\. Jsou to polopanny Prévostovy.
ají, aby si úcinem, který toto lákání má na muže, upama'valy svoje ženství, o nemž podle své rozdvojené prirozeti trvale pochybují. Z tohoto pramene vycházi u intersexuální
y i vášnivá touha, volání po díteti. Díte má jí býti dukazem,
jest ženou.
Pyknice není materství
žádným problémem;
vná se i s tím, když jí požehnání dítetem není dopráno.
ezi básníky jsou vynikající' mistri v lícení intersexuálních
ramentu: S h a k e s p e are,
1 b sen _
mohl bych na
citovati témer všechna jejich clila - a G o e t h e.
jako intersexuální bývaj í predmctem umeleckého díla, tak
i samy dary jemného umeleckého pochopení a umeleckých
nosti. Jsem presvedcen, že žádná umelkyne, at již v ktekoliv oboru a s jakýmikoli dovednostmi, nebyla nikdy pyk. Yšechny živé, které znám, a všechny mrtvé, o nichž Se ví,
intersexuelní; totéž platí ovšem i o mužských básnících a
írich - poukazuji
jen na velké intersexuelní
muže jako
. G o e t h e, Leo n a r d o d a V i n c i a M i c h e I a n gel o.
byl milostný život více pramenem
utrpení a bolestí než
enem radosti a štestí. U G o e t h a byla italská cesta jen
venek popudem k znovuzrození;
vnitrne jej italská cesta
enila, nebot se jí odpoutal od vysoce intersexuální
paní
St e 1n a pak se sexuálne uzdravil v nárucí pyknické
a
'stiany V u I P i u s o v é. Její výlucná ženskost probudila
ávala v né1n pravého muže; nebylo to žádné milostné
ení ani mílostné šílení jako drívejší
svazky, do nichž
e vešel a jež ho na jedné strane nudily a trápily, na druhé
ínspilOvaly k nejvyšším básnickým výkonum. S Christianou
'usovou spojovala jej vnitrní, hrející a klidná náklonnost
všechny vnejší Obtíže, které se stavely proti jejích spojení.
e prekoná I tyto obtíže mužnou silou, kterou mu vdechla
á Christiana. Pyknika
hreje a dává sílu, intersexuální
vznccuje a rozžehuje, ale zároven vyssává duševní i telesné
užovy.
rsexuální žena obléká se vybrane, s peclivostí a vypotí. Má velký styl života, jest schopná vnímati velké dojest ekstaktickou blouznivkou pro krásy prírody, oddává
ouzniv}TIl vznctum
nad kouzlem detí a krásou zvírat.
in d ber g rekl jednou, že ženy, které maj í mnoho srdce
írata, nemají je vubec pro lidi. Str i 11 d ber g o vy
• ženy byly všechny intersexuální,
jeho první pak urcite
uální.
rsexuální žena pusobí casto na muže neodolatelným kouProblematické v její povaze a v jejich duševních a telespuvabech sráží muže do její bezvýhradné
moci. Nejruztypy muží! chytají se nevedome,
ale casteji vedome
trené síti ženy intersexuálni.
N ej'casteji jsou muži pod• kouzlu ženy intersexuální sami též intersexuální - jest
podstate intersexuálního
typu. S c hni t z I e r praví, že
sezdáváme jen sami se sebou. Jsou to neštastná manplná konfliktu mezi ženou a mužem a mužem a ženou
obou partneru. U ní i u neho stridaj í se intersexuální
ne, po -hodine, ano v každém okamžiku. Také S t e inalezl u svých pokusných zvírat, umelých obojetníku,
iodické vystupování a uplatnování
se jednou ženské,
mužské erotisace. V ženských fázích má intersexuální
hny puvaby ženy - to jsou štastné hodiny takovýchto
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manželství;
v mužských fázích naproti tomu jest intersexuáhú
žena bezohledná,
nárocná, osobivá, buršikósní,
odmítá muže
stejnc jako jej dríve pritahovala;
dojde-li pak ke konfliktum,
tu se úplne uzavre, jest neprístupná
každé rozumné domluve.
nebot není si svého stavu vubec vedoma. Všechny výtky, veškeré domluvy odrážejí se bez úcinku o zed, kterou se obklopila
v plném presvedcení, že se jí clcje bezprávi - ona jest »nepochopenou ženou«. Tento oc1mítavý, ledo\"ý chlad pudí muže,
který v této zmenené bytosti hledá ženu, kterou zná od drí,'\ejška a již miluje a ctí, k bezesmyslné zlobe a šílenství. To
jsou oKamžiky, v nichž muž ženu bije; cnce muže ve své žene
hrubým násilím premoci. Jedno ruské prísloví praví: cím více
bití žena dostane, tim lépe chutná polévka. Muž v žene bývá
také skutecne telesným výpraskem
premožen,
žena se opet
objeví, jest pak ovšem také naplnena vroucností a vdecností za
své osvobození;
muž získal opet ženu, a není to pak jen polévka, která lépe chutná. Snad se nemýlím, domnívám-Ii se, že
zde treba hledati pramen ženského masochismu a že zde koreni
nemírná sexuální hltavost mnohých intersexuálních
páru. Každé
takovéto vítezství jest však vítezstvím Pyrrhovým,
trvale jest
takovýto stav nesnesitelným
a manželství
se rozpadá.
Intersexuální
žena jest žárlivá; každá žárlivá žena jest intersexuální a musí ji býti pro nedostatek duvery ve svoji vlastní
ženskost; neduveruje svÝm schopnostem k trvalému pripoutání
muže a myslí, že jej úplne ztratila, zdá-Ii se jí, že jest v poutech jiné ženy. Pyknika ceká klidne, až se zproneverilý
muž
k ní kajícne vrátí. jest si príliš jistá nezmenitelnou
prítažlivostí své vlastní nezlomitelné
náklonnosti.
Jinak však žena
illtersexuální.
Neduveruje
své vlastní náklonosti k svému muži,
nebot ví, jak casto se sama okouzlena od neho odvracela a klonila,
byt i jen v duchu, k muži jinému. Ve své pýše uražena a
toužíc po svém muži. neopomíjí intersexuální
žena zkusiti žádného prostredku, by! i byl nejzavržitelnejším.
aby získala zpet
muže, o nemž se domnívá, že ho ztratila anebo kterého skutecne ztratila.
Uvidíme pozdeji, jaká cluševní a predevším telesná utrpení
vzrustají
intersexuální
ženc z takovýchto
konfliktu,
uvidime,
jak jest duležité, aby ženy, naríkajíc:
si na telesné poruchy
svých sexuálních funkcí, pátraly po duševních prícinách SVýé'l
bolestí. Uciníme z toho záver, že gynaekolog
musí venovati
stejnou pécí jak žetle tak i muži nejen v prípadech kapavky
a príjice. Všechny práve vylícené vztahy poznal jsem jen tím,
že jsem se snažil získati duveru obou partneru. U ženy není
to težké, nebot ustrašené, deprimované
intersexuální
ženy jsou
v lícení a priznávání se o sexuálních zážitcích úžasne otevrené.
lako u pykniky jsou krásné dny ln'etu a zrání následovány
krásným mírným podzimem a tichými zimními dny, tak nastá\"á
u ženy intersexuální
po vyhasnutí sexuality pozvolna klid a
mír po bourích a útrapách jejího disharmonického
sexuálního
života. Následuje klid resignace a osvobození. Je-Ii velké mysli
a silne rozumove a umelecky nadaná, tu se stane podobne jako
pyknika stredem kruhu muži" ale mužu jiného druhu než jsou
duševne unaveni a obtížení, kterí hledají útocište u pykniky,
u níž se chtejí ohráti. Jsou to muži významní, kterí uctívají a
obdivují u duchaplné stareny mužskou sílu spojenou s ženskou
puvabností;
p1."1vabnost ducha, která nyní nezahalene proniká,
od té doby, co zanikla povinnost býti ženou a predne! ženou,
povinnost to, kterou intersexuální
žena cítí silnej a pod níž tím
více trpí, cím méne se cítí schopnou, aby jí plnila. Poukazuji
na kruh, který se vytvoril
kolem básnírky V i t to r i e C 0Ion n y a jehož nejvetší
ozdobou byl stárnoucí
M i c h e 1a n gel o,
poukazuj í na matku S c h op e n h a u e r o v u, na!
císarovnu A I ž b e t u R a ko u sk o u v jejích vztazích k neštastnému vysoce intersexuálnímu
králi L u d v í k o v II. bavorskému. Tyto príklady bylo by možno príslušnými
studiem i

i
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rozmnožiti do nekonecna, obzvlášte
regime« francouzských králu.

z kruhu

žen doby

»anclen

V opaku k temto velkými dušemi nadaným osobnostem muze
intersexualita
u bytostí ethicky defektních
a menších schopností nabýti forem odporných a odpuzujících.
U muže stejne
jako u ženy. lntersexuální
žena, která se vzepne, a1 již proti
cemukoli, jest schopna všeho; tu se ženy stávají hyénami typ Me s s a I i n y. lntersexuální
ženy maj í více než jiné krotíti
prísnou sebekázní svuj temperament,
aby se nestaly šklldci spolecnosti a rušitely dobrých mravu. Za štastné musí se považovatí
intersexuá!ové
obou pohlaví, jestliže jejich zvláštnost dostane
ViZ
Goet he
se do správné
dráhy
štastným
spojenlIn;
s Christianou V u I p i u s o v o u.

i

A s t h e n k a.
Asthenika nevyskytuje! se a nelze jí vl~\stne nikdy pozorovati
v cisté forme; leží ostatnc v povaze vzniku jednotlivých konstitucních typu jakožto vývojových zúbran, že se objevují vždy
jen v kombinacích.
Usiloval jsem v této práci o to, abych
z jedno,tlivých
charakteristícké
obrazy.

smíšených typu myšlenkovou
tahv a cestou synthesy spojil

analysou ísoloval
je pak v jednotné

Toto platí v obzvláštní míre o psychických zjevech astheníe.
J sou ~pojeny bud se znaky dctství anebo intersexuality
anebo
obojího. Co na pr. Jan e t nebo R a y m o n d popísují jako
psychasthenii
a dokládaj i umnc zpracovanými
popisy nemocných, jest prevážne intersexualita
v nej ruznej ších obmenách.
O infantilismu
duše a jeho podmínkách
máme vycerpávající
lícení od Ziehena,
Antona
a Di Gaspara,
kdežto
v popisech n e u I' a s t h e n i e detské od C I' a mel' a se objevuj í
mnohé intersexuální
rysy. ano, já bych priradil nevyrovnanost
a disharmonii v duševních hnutích jím pozorov:l11ých detí práve
k projevum intersexuálnosti.
K a s t h e nic kým
symptomum
mcli bychom cítati pouze
projevy v oboru vegt'tativního
a spirálního nervového systému,
které treba odvozovati od zvýšené d r á Ž cli vos t i a v y c e 1'pat e ln o s t i nervových
elementu.
Vyslovil jsem již svého
casu dOlllncnku, že ke znaldhn normy náleží jístý odpor v nervovÝch elementech vuci dráždcní, které lze prirovnati
k úcinku tlumících zarízení, jichž používá fysika k vyrovnávání nebo
seslabování chvcní na svých aparátech. Odejmeme-Ií tato tlumící
zarízení
z mechanických,
elektríckých
cí jiných aparátu, tu
vyvolává každý popud pt'íliš silná chvení a aparáty nefungují
náležitým zpllsobem, až se stávají úplne nepotrebnými
a musí
týti znovu zrízeny. Tak musíme si predstaviti
duševní život
asthenických
žen. V asthenických
záchvatech
selhávaj í úplné
tlumivá zarízení.
Asthenika jest príliš jemná prO tento surov,ý svet; z nitra
jeji bytosti nic netryská jako u pykniky, nemuže ze svého nitra
nic vynutiti ani silou a energií, jako žena intersexuální. Než i j e
SVllj život, nýbrž p I' o tI' P U j e jej. Tak jako pyknika po celý
sVllj život nebo po jeho vetšinu nachází se v lehce veselém
stavu, tak prevažuje u astheniky depresse.

24. cervence 1924.

tluje stav vecI: jednu nemocnou nebylo mOžno privésti k tomu,
aby opakovala slovo »Sparbersbachgasse«;
byla by to již mohla,
ale prosila, aby se jí rekla slovo jiné. Pro astheniku jest v asthenickém záchvatu celý svet slovem »Sparbersbachgasse«.
Žena

robustnÍ.

Stavíme tento typ do diametrální
protivy k astheniee a to
v ohledu telesném i duševním. J eEkož se však tento stav odvozuje ze složky, která prinálcží vlastne prevážnc muž s k é m u
po h I a v í, nebude nás prekvapovati,
když u príslušnic
tohoto
typu nalezneme hojne telesná i duševní stigmata intersexuality.
Ale i cistá pyknika muže býti robustní, jako muže býti lehce
asthenickou;
p,resto však nebudou nám lehce robustní
nebo
asthenické . príznaky, které nalezneme u pykniky, duvodem, abychom tyto prípady vyjímaly ze sKupíny pyknik a zarazovali je
mezi astheniky nebo ženy robustní. Záleží konec konclt vždy na
vuli a úsudku jednotlivého
pozorovatele,
do které kategorie
konstitucních
tYPll zaradí jednotI ivé prípady, které pozoruje a
posuzuje. Všechno jest v toku, hranice a brehy klade teprve
trídící duch.
Nejpeknejší
representantky
tohoto typu nalézám mezi hostinskými venkovskÝch tyrolských hospod. Vedou prísný režim, konají neuveritelne mnoho práce, jsou prívetivé a p.ríkré zároven.
Tak jako jest pevný a jistý jejich hmat pri práci, t~k trefné a,
pádné jest jejich slovo i jen mimochodem pri práci nebo pri
vecerním rozhovoru v šenkovne pri stole za svitu lampy. Robustní žene není cizím ani silný doušek. Mohl bych vyjmenovati
mnoho jmen a odporuciti je prí volbe cíle letní cesty nebo
zimní Iyžarské partie. Ve svých intersexuálních
fázích jsou tyto
ženy nehybné a uzavrené jako všechny ženy intersexuální. Bezdetnost, kterou u nich casto nalézáme - lékare vyhledávají casto
jedine proto - pochází z tohoto pramene. P,ri telesném vyšetrování množí se znaky íntersexuálnosti:
tuhé tkáne, tvrdá,
neelastická,
tucná kuže, nábeh k vousatosti,
porostlá
stehna
a príznaky zvýšené citlivosti vegetativního
nervového systému,
k tomu zúžen.ý otvor mezi stydkými kostmi a intersexuálne
podmínená hypoplasie v krajine genitálniho systému.
Žen y s e x u á I neh

y pop I a s t i c k é a jej

i c.h o pak.

Také tento typ llložno získati pouze myšlenkovou abstrakcí.
Jest fikcí, jako všecky dosud zmíncné typy. Duševní život
jednotlivých sexuálne hypoplastických
žen má v sobc ještc více
detských rysu než u astheniky, není ale též prost primo chlapeckých, tedy intersexuá.!ních
rysu; I b sen o v y intersexuální
ženy náležej í prevážnc do této kategorie (Nora). Znám j eclnu
známou, úspešnou predstavitelku
Ibsenových
žen. jejíž chlapecké chování jest ve spolecenském
styku prímo choulostivé,
jiný by snad je shledal puvabným. Chlapecké, sexuálne hypoplastické ženy jsou typu sladkých d:vcat«.

Její jemný životní plamínek jest živen láskou k dobrému, ke
krásnému
a k ušlechtilému. Lehký závan zakmitá tímto plaminkem, tak že skoro shasÍná. Asthenika dá se uciniti manželkou, matkou, snáší sexualitu v sobe. Snáší tupe a oddane
nevcru svého muže, jestliže tento, jsa robustnejší
konstituce,
zatouží po silncjším soustu.

Jinou formu predstavuje nám žena, o níž jsme mluvili již vyše. Jest prosta intersexuálních
rysll. ale jinak detsky prostá. Behem celého svého pobytu v nemocnici nedelala nic jiného ncž jen
líne ležela v posteli. Všem výzvám, aby vstala, kladla prátelsky
trpný odpor. Temto typum znamená sexuální život práve tak
málo, jak život vllbec. Pro svoji duševní prostotu nachápou ani
toho ani onoho. Prijímají
pohlavní akt s touže lhostejností,
s jakou treba snedí kousek cokolády nebo pokroutku.
Jsou
vhodnými sexuálními objekty pro velké pány, kterí nemají rádi,
když jim z ukajování pohlavních pudu vznikaj í nepríjemnosti.

Když jsem pocal své studie o enteroptose, byl mi brzo nápádným zvláštní duševní stav deprimovaných
enteroptotiku.
Po;,;,dal jsem svého prítele, psychiatra a neurologa H a I' tma nn a
ve ~lyrském Hradci, aby tyto prípady odborné vyšetril. Jedna!
príhoda, která se udála pri techto šetreních, velice jasne osve-

O opaku sexuálnc hypoplastickÝch
nechceme se príliš rozhovoi'·ovati. Práve tak jáko tento typ ve svém chlapeckém druhu
zaujímá
zrejme
stále vetší místo
v eroticko - pornog;afické
moderní lite;'ature, tak zdá se, že hypersexuální
žena jest dnes
stálou figurou soudních síní.

-ký.

