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Univ. prof. dr. Rudolf Dominik:

Z jednomyslné vůle národa

Kpátémuvýročívolbydr. EmilaHáchy

"Vil"áte jistě ve svém životě určité dny, které vás
!, svým osobitým významem nutí tomu, abyste
se na chvíli zastavili v obvyklémshonu a chvatu své
všední práce, abyste si vzpomnělina minulost a za
myslili se nad svou budoucností. Abyste si řekli: To
a to jsem dělal dobře, to a to příště zařídím jinak.

- Jedním z těchto nad jiné důležitých mezníků
v dějinách českého národa je 30. listopad 1938, den,
jehož opětného, již pátého výročí, se právě dožíváme'.
Je to den, kdy jednomyslnouvolbouposlancůa sená
torů býv. česko-slovenskéhoNárodního shromáždění
byl dr. Emil Hácha zvolen státním presidentem. Byl
to sám dobrý Osud českého národa, který řídil jed
nání před touto volbou a postavil tohoto muže v čelo
národa v dobách, že pohnutějších a žalostnějšíchnad
ně sotva najdeme v našich dějinách. Národy, o kte
rých nám bylo po 25 let stále hlásáno, že jsou našimi
nejvěrnějšími spojencia že nedají nám ublížit nikým,
zrušily věrolomně slovo svých smluv, mnichovská
dohoda vrátila ítíši německé kraje v Čechách a na
Moravě a Uhrám okresy, osídlenénárodnostními pří
slušníky maďarskými, president dr. Beneš se v nej
kritičtější chvíli vzdal svého úřadu, kvapně opustil
zema ponechal národ jeho osudu, vládla bezradnost,
zmatek, nejistota, strach před budoucností. Územně
zmenšenýstát pokoušel se ještě v poslední chvíli za
chránit svůj život novým ústavním zřízením, ale slo
venského a podkarpatoruského obyvatelstva neuspo
kojil.

A v těchto těžkých a chmurných dnech měsíce
října a listopadu 1938pojednouzasvitlonovounadějí:
nový státní president byl zvolen a ujal se svého úřa
du. Byl zvolen platně, podle předpisů ústavy. Presi-
dentský úřad byl uprázdněn resignací předchůdco
vou, volbu vykonali tehdejší političtí zástupcové čes
kého národa, ústavně tomu oprávnění, a bylo šetře
no všech právem vyžadovaných forem. Proto nemohou na platnosti této volby pranic změniti dodatečné
námitky a liché vytáčky, třeba se halily v roucho
sebe právničtější a zdály sebe duchaplnější. Státní
president dr. Hácha byl zvolenbez politickýchčachrů,
bez protikandidátů a jednomyslně,což — jak známo
— se nepodařilo přes veškerou námahu ani jednomu,
ani druhému z jeho předchůdců.

Až do doby svého zvoleni byl dr. Emil Hácha
mužem, který zůstal širším vrstvám českého národa
skoro neznámý. Vždyť ani ten úřad, kterému dotud
stál v čele, nejvyšší správní soud, a jeho funkce ne
byla valné většině občanstva zcela jasná. Jen odbor
níci a ti. kdož přišli do styku s tímto soudním tribu
nálem, věděli, že dr. Emil Hácha řídí nejvyšší správní
soud se vzácnou nestranností, zkušenou obezřetností

a osobní skromností, že je to právník na slovovzatý,
jako publicista i vysokoškolskýučitel odborné vědec
ky činný, a že svůj celý život zasvětil právu a spra
vedlnosti. Málokomubylo známo, že dr. Emil Hácha
se činně zabývá krásnou literaturou, básnictvím a
překladatelstvím a že má uměleckéi jiné záliby,které
svedči o povaze krásné a ušlechtilé. Ale zato každý
věděl, že dr. Emil Hácha nebyl nikdy stranickým po
litikem, že se nikdy nedal strhnouti vírem politických
vášní, které po celá desetiletí zmítaly českým náro
dem, až ho dokonale rozvrátily. Každý věděl, že dr.
Emil Hácha přijímá úřad presidentský ne z osobni
ješitnosti a ctižádostivosti, nýbrž jako těžkou povin
nost ve službách národa. Svůj úřad také nastoupil se
starobylým heslem: „Sloužím“.

Jakým štěstím byla pro náš národ volba dra
Emila Háchy státním presidentem,objevilose za kra
tičkou dobu. Když v březnu 1939 se zhroutil česko
slovenský stát, osvědčil tento muž svou jedinečnou
schopnostvésti svůj národ po správné cestě a zachrá
nit ho před neodvratnou záhubou. V poznání, žě ná
rod je víc než stát a že národ především jiným musí
být zachráněn, svěřil státní president dne 14. toho
měsíce osud českéhonároda a země s důvěrou v ruce
VůdceNěmeckéříše a Vůdcevyjádřil své rozhodnutí,
žě přijímá český národ pod ochranu Německé říše.
Tento čin rozhodl o budoucnosti českého národa, jak
to žádaly dějiny, současná evropská situace a nej
vlastnější zájem národní. Byli jsme tím přijati do
velké pospolitosti Německé říše ve smyslu starobylé
tradice našich knížat a králů, byly nám poskytnuty
možnosti hospodářského a kulturního blahobytu, ja
ký zažily naše země vždy, když žily v přátelském po
měru řtiši, byla nám poskytnuta autonomie a samo
správa, t. j. právo dávati si zákony a vykonávat! vý
sostná, práva Protektorátu vlastními orgány, v Čele
se státním presidentem a vládou, jím jmenovanou a
vlastními úředníky, arci ve shodě s politickými, vo
jenskými,a hospodářskými potřebami Říše. Tímto
činem bylo způsobeno,že jsme byli ušetřeni bezpro-.
středních následků kruté litice válečné, jež by se jistě
přes nás přehnala a zničila naše země a jejich oby
vatelstvo, že český národ zůstal zachován jako celek
a ve svých dosavadních sídlištích,že se můžeme klid
ně věnovati své práci a s důvěrou a nadějí kráčeti
vstříc své lepší budoucnosti. •

A když několik měsícůpoté vypukla válka, hroz
nější a krutější války minulé, ukázalo se opět, jak
dobře to milosrdný Osud s námi myslel, když před
pěti lety určil dr. Emila Háchu úřadu státního pre
sidenta. Jen jemu, jeho vlivu a důvěře, které se těší
u Vůdce, jest děkovati, že český člověknemusí konati
vojenskouslužbuve zbrani a že se na něm žádá pouze,
aby poctivě konal svou povinnost na tom pracovním
místě, na které byl postaven vzhledem své duševní
úrovni, dovednosti a zdatnosti. Jeho zásluhou je, že
již několikráte byla odvrácena od českého národa
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zhouba a zničení, když národu nepřátelské, cizinou
placené, neodpovědnéživly se pokusily vnésti do na
šich zemí nespokojenost, nepořádek, neklid, když se
neštítily ani úkladných vražd, a někteří svedení pří
slušníci našeho státu jim poskytli pomocnouruku. Po
celou dobu dnešní války státní president neúmomě
Vybízí,poučuje, domlouvá, napomíná, varuje, zapří
sahá, vede a sám příkladem a činem předchází. Kdy
koliv se objeví na veřejnosti při některé oficiální pří
ležitosti, kdykoliv předstoupí před mikrofon, činí tak
vždy v zájmu a ve službách svého národa. Jemu
opravdu po pět let, celéprvní lustrum svéhovysokého
úřadu, bez oddechu slouží. Za těch pět let měli jsme
snad již dosti příležitosti přesvědčit se o tom, že dr.
Emil Hácha, muž ryzího charakteru, nás vede cestou
správnou a že každé zblouděníby znamenalo jen naši
škodu, ne-li záhubu. Toto zjištění musí stačiti, a valné
většině národa také stačí tomu, abychom se jím
dali vésti v úplné oddanosti a důvěře, i když někdy ve
své zaslepenosti nechápeme plně smyslu a dosahu
všech jeho rozhodnutí.

Osudově významné životní dílo státního presi
denta dra Emila Háchy pro český národ ocení správ
ně teprve dějiny a nezaujaté generace, které přijdou
po nás. Teprve ve velkém časovém odstupu se ukáže
dnes ještě nedozírný význam 30. listopadu 1938.Pra
vý muž byl postaven na pravé místo a muž ten
nezklamal

Národ je víc než stát a blaho národní pospolitosti
je nejvyšším zákonem. A poněvadž státní president
dr. Hácha to dávno pochopil, v rozhodný okamžik
podle toho .jednal a všechno své konání a snažení

tomuto cíli zaměřuje, píše již dnes genius českého
národa do našich dějin jako nejvyšší uznání, které
může dáti synu české vlasti, větu: „Dr. Emil Hácha
se zasloužilo národ.“

pospolitost
Karel Chalupa:

Druhému dílu Sociální pomoci

r ýsledky, kterých dosáhla v prvém roce svého
V trvání Sociálnípomocpro Čechya Moravu jako

naše vrcholná instituce dobrovolnésociálnípéče, byly
pro celou českou veřejnost nesporným překvapením.
Ukazují, že český národ svým srdcem i rozumem
čím dále tím mocněji vrůstá do veliké současné revo
luce jako do revoluce sociální.

Dejme si dnes odpověďna otázku, co je sledová
no Druhým dílem Sociální pomoci. Naše dobrovolná
sociální péče byla představována v celku i jednotli
vostech tak úžasnou spoustou institucí, spolků a spo-
lečků, že to budilo přímo úžas. Nebylo téměř organi-
sačního útvaru, jenž by na účely sociálnípéče a práce
od českých lidí nevybíral a nesnažil se aspoň dělat
dojem, že je schopen také v oblasti dobrovolnésociál
ní péče pracovat. Český člověkvždyckybyl člověkem
sociálně cítícím, až na určité jedince nebo určitou
tenkou vrstvu, která mívala pravidelnězavřené kapsy
a zatvrzelá srdce. Malérvšak byl v tom, že prostředky
byly soustřeďovány na přímo nekonečnou řadu hro

mad a hromádek, že každá hromada, po případě hro
mádka peněz musela být zvláště spravována a tak
jsme se dostali do situace, že mnohde osobní i věcná
režie té které instituce či spolku spotřebovala více
prostředků, než kolik jich skutečně mohlo být dáno
na praktickou, každodenní péči a práci. Vyskytovaly
se dokonce případy — a nebyly to případy ojedinělé
— že ve jménu dobrovolnésociální péče byly opatřo
vány peníze od českých lidí, aby tyto peníze na sto
procent šly výlučně na vydržovánípříslušného spolku
či společku,jenž musel existovat a byl udržovánhlav
ně proto, poněvadž chtěl často existovat a chtěl se
udržet placený pan předseda a jemu ruce stojící
sekretář.

Dílem Sociální pomoci tedy od samého počátku
byly sledovány dvě věci: v prvé řadě mu šlo o to, aby
příslovečná obětavost českého člověka se dále náso
bila a za druhé o to, aby ona obětavost byla jednotně
řízena, jednotně organisována a současně aby jedi
nému cíli směřovala. Ten cíl jsme si vytyčili prostými
sice, ale nejvýš závaznými slovy: „Prostředky, které
dají čeští soukmenovcina Dílo Sociálnípomoci,musí
jít z největší části na skutečnou dobrovolnousociální
péči a prácL“ Proto jsme se opřeli o systém do
brovolných, neplacených a obětavých sociálníchpra
covníků a proto celý úřední aparát Sociální pomoci
jsme omezilina myslitelněnejnižšíminimum. Jen tak
jsme mohli dojiti režii jednoho a půl procenta jako

režii v úseku dobrovolnésociální péče nejen nikdy
v minulosti, nýbrž i podnesu jiných institucí a spolků
prostě neexistující.

Výsledky Prvého díla Sociálnípomocinám řekly
0 všech hlavních složkáchnašeho národa, jak ta která
z nich přispěla jednotlivě a současně nám řekly,
kolik daly všechny dohromady. Okrouhlá částka 126
milionů je nesporně částkou úctyhodnou. Jistě
právem bylo řečeno, že je to částka imposantní a im
ponující. Jako pověřenec pro Sociální pomoc pro
Cechy a Moravu považuji však za svou povinnost
právě nyní, kdy jsme v počátcích svéhoDruhého díla,
docela otevřeně říci, že Sociální pomocpro své Druhé
dílo potřebuje nejméně 200 milionů a onen peníz
také musí za všech okolností a děj se co děj sehnat.

Je to nesporně vysoký cíl, ale je dosažitelný.
Dvou věcí je tady třeba, aby ho bylo dosaženo. Na
místě prvém musí ještě lépe fungovat organisační
1 správní aparát Sociální pomoci při získávání pro
středků na Druhé dílo. To není daleko jen otázka
organisační, jako otázka opravdu racionálního využi
tí všech sil, které má Sociální pomoc disposici.Je
to za druhé otázka určité kázně všech ostatních insti
tucí a spolků,které dosud v úseku dobrovolnésociální
péče máme.

Musímetudíž jít a půjdeme dál tím směrem,
který znamená, že veškeré sbírkové akce ve diodě
s příslušnými místy úředními musí být daleko proni
kavěji než dosudusměrňovány vetem Sociálnípomoci
s tím konečným úmyslem, že nakonec bude Sociální
pomoc jediným místem v Protektorátu Čechy a Mo
rava která bude přijímat prostředky od českých lidí
na dobrovolnousociální péči.

Současně ovšem také bude třeba zejména v
oblasti všech samostatně hospodařících složek přímo
vybičovat obětavost a její organisaci.Nebyloby únos
né, kdybychom vůči každému, kdo loni stál stranou,
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jsme dokonceřadu ostrovů v Egejském moři, kam italská
zrada dopomohlaAngličanům.Leteckýteror selhal.Němec
kou východnífrontu se nepovedloprolomit. Právě v době,
kdy Židé počítali s německou kapitulací, Japonci způsobili
v jižním Pacifiku Američanůmna moři, na soušii ve vzdu
chu neobyčejně citelnou porážku. Churchill už opatrně
ohlásil největší boje na rok 1944a s nimi také největší oběti.

Za čtyři měsíce, které uplynuly od zajetí Mussoliniho,
stalo se mnohé, co nepřítel rozhodně nečekal, a potvrdilo
se opět mnohé,o čem jsme my byli přesvědčeni.Výsledek
toho je, že na naší straně vzrostla sebedůvěra. U nepřítele
pozorujeme však rozmrzelost, zklamání a spojenecké roz*
pory. Zrada Badogliovaa odména, kterou sklidil, byly vý
strahou malověrným.

Kapitulace Badogliova,ač to zní trochu paradoxně, při
spěla vlastně strategické konsolidaciEvropy. Evropa má
dnes jednotné vedení právě tak jako východní Asie. Poli
ticky se tím poměry v Evropě značnězjednodušilya vojen
sky ujasnily. Italská branná moc pod vlivem králových
stoupencůsabotovala plné tří roky tuto válku. Italská vo
jenská pomoc společnéevropské věci za celá_ta leta před
stavovala jen nepatrný zlomek branné mociŘíše. Zato po
litické a hospodářsképožadavky královské Italie vůči Říši
byly nehorázné. Italie připravovala Říši v Evropě jen ob
tíže,hlavně na Balkáně. Jak dalekopokročilitalský rozklady
ukázalo zpohodlnělé vedení staré fašistické strany, které
„unaveno“ válkou, zradilo Mussoliniho. Něco podobného
čekal vzápětí nepřítel také u vedení Německénacionálně-
socialistickéstrany dělnické.

Nepřítel měl tehdy proč jásat. Ve třech týdnech po za
hájení sovětské ofensivy byl přece odstraněn Mussolini.To
znamenalokapitulaci Italie. Američanéa Angličanési tehdy
myslili,že mohoubýt na Stalina drzí. Domnívalise, že poli
tickou intrikou a korupcí vniknou rychleji a hlouběji do
Evropy než Stalin s druhé strany svou křečovitou ofensi-
vou vojenskou. I u nás bylo znát, že máme mezi sebou
různé pošetilce, kterým vývoj zůstal nepochopitelnouhod
notou. Nechtěli jsme ani prorokovat, ani slibovat. Cekali
jsme mlčky v plné důvěře .a se škodolibostí listopadové
dny, na které si určili Židé vítězství nad Říší. A dočkali
jsme se.

Starosti Churchilla a Roosevelta

Jak vyhlížejípoměry u nepřítele ve chvíli, kdy politické
a vojenské počty opět selhaly? Moskevskákonference Tří
se rozešla bez politické a vojenské dohody. Ač Roosevelt
má blíže Stalinovi než Churchill, neodvážil se přec jen
Stalinovi schválit jeho evropské nároky veřejně.

Anglie, tísněná podezřelouspoluprací Židů amerických
se Židy sovětskými,začala s rekonstrukcí vlády směrem do
přává a ve svých dominiích různými opatřeními důrazně
upozornilaSpojenéstáty, že britské imperium ještě nelikvi-
dovalo. Anglie dala Evropu v plen bolševismu.Ale příliš
se neraduje, že bolševismusspouští těžké kotvy ve Fran
couzskéAfrice a v Přední Asii. V okamžicích,kdy se zdálo,
že válka v Evropě končí, pocítil pojednou Angličan, že je
vlastně tím „černým vzadu“ a že o svět se chystají dělit
jediné Sověty s Američany. Proto obrázek, znázorňující
Churchilla v přemýšléní, zda se má rmoutit nebo radovat
nad těžkou americkou porážkou v jižním Pacifiku u Bou
gainville, není bez trpké pravdy.

Ale ani v Americenejsou na konci listopadu zcela nad
šeni. Roosevelt v příštím roce má před sebou volby, do
kterých chtěl přiharcovat coby vítěz nad nacisticko-fašis-
tickou Evropou. Podle politicko-strategickýchvýpočtů jeho
okolí válka v Evropě měla končit letos na podzim. V roce
1944,na který připadají presidentské volby ve Spojených
státech, mělo se válčit vlastně již jen proti Japonsku, které
by bylo na zmatenémústupu.

Nemůžemenepřítele mít za vojenskéhoanalfabeta. Mu
síme předpokládat, že ve válce proti Evropě, vedené Ně
meckem, a proti východní Asii, vedené Japonskem, musil
se přece už před rokem rozhodnout, se kterým z těchto
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dvou protivníků chce nejprve ^koncovat. My víme, že v roce
1943 měla být zlikvidována Evropa. Je to pochopitelné.
Proti Říši jdou tři spojenci, proti Japonsku pouze dva, po
něvadž Sovětský svaz je na válečné noze jediné s Velko-
německou říší. Mělo se proto využít letos posledního vzepětí
sovětských sií.

Válka trvá čtyři roky. Z toho plné dva roky jsou již
Spojené státy s Anglií ve válce s Japonskem, které pro
niklo prvé půli roku 1942 až pobřeží australskému.
Novou Guineu a Šalamounské ostrovy Japonci dostali po
malu bez jediné rány. My tu v Evropě velmi málo může
me ocenit pomoc, kterou společnému boji prokazuje Ja
ponsko. Kdyby nebylo Japonska, o několik tisíc letadel
by měli Američané a Angličané více nad Evropou a nad
přilehlými vodami. Kdyby nebylo Japonců, více než 25 bi
tevních lodí americko-britských by křižovalo s patřičným
doprovodem lodí letadlových, křižníků a torpédoborců ve
Vodách kolem Evropy. Válečné spojenectví s Japonci zna
mená pro Evropu neobyčejné_ ulehčení po stránce letecké
a námořní. Nehledíc silám Čankajškovy Číny, které jsou
velmi pasivní, Anglie se Spojenými státy má proti Japonsku
obráceno nejméně 100 divisi. Jsou to jednotky nejen v Au
strálii, ve východní Indii, na Hawajském souostrovi, nýbrž
také jednotky podél celého amerického pobřeží tichomor
ského.

My tu bojujeme svůj veliký boj o bytí a nebytí, boj za
sjednocenou Evropu. Ale Američané vedou v podstatě jen
koloniální válku. Americké divise, aby narazily na nepřítele,
musí přeplout jeden z rozlehlých oceánů, buď Tichý nebo
Atlantický. Amerika není přece nepřítelem ohrožena. To po
malu si už bude uvědomovat každý soudný Američan. V prvé
světové válce Spojené státy severoamerické byly ve váleč
ném stavu s Říší od 6. dubna 1917 do 11. listopadu 1918,
tedy něco přes 19 měsíců. Dnes Spojené státy válčí již plné
dva roky bez vyhlídky na nějaký brzký konec. V prvé svě
tové válce Spojené státy ztratily na padlých jen 60.000 mu
žů. V této válce těchto šedesát tisíc ztratily jen za své po
slední ofensivy v jižním Pacifiku, kterou ohlásil světu tak
honosně generál MacArthur 30. září letošního roku. Kde
jsou americké ztráty na Filipínách v minulém roce, kde
jsou americké ztráty v severní Africe, nad Německem a
nyní v jižní Itálii? Nebude dlouho trvat a matky ve Spoje
ných státech se začnou ptát, co má americký voják co dělat
za oceánem, proč tam má umírat. Mnohé jiné se ještě bude
ptát napřesrok americký občan, než přistoupí umě, aby
hlasoval pro nového presidenta.

Také Stalin čekal něco jiného

V této válce je mnoho sil na obou stranách poutáno stra-1
tegickými úlohami, které nejsou vysloveně bojové. Říše má
značné síly rozestaveny podél pobřeží atlantického, stredo
morského a na Balkáně. Daleko větší síly mají Anglie se
Spojenými státy-v nečinnosti v Anglii, na Islandu, v severní
Africe, v Egyptě, Palestině, Libanonu, Iráku a Iránu. Anglie
na Ostrovech a kolem Evropy, počítaje v to italskou frontu,
má se Spojenými státy zasazeno několik armád, z nichž v
opravdové frontě je sotva třetina. Jak těžce shánějí své zálo
hy Anglo-Američané, ukazuje jejich hlemýždí tažení v jižní
Itálii a nemohoucnost v Egejském moři, kde je dokonce
německé letectvo v převaze nad letectvem brifsko-americ-
kým. Badoglio ovšem vyhlásil válku Říši, ale pro Anglo-
Američany to neznamená žádný přínos po stránce vojenské.
Se sovětskou pomocí je také kříž. Veliké územní požadavky
Stalina v Evropě tak Anglii neznepokojují jako jeho chuti
ve Středomoří, v Přední Asii a v Číně. Nedávno jsme četli,
že na afganských hranicích je zbytečně mnoho sovětských
vojenských jednotek. Kdyby totiž německé armády na vý
chodě povolily, nepovalí se všechny sovětské armády jen do
Evropy střední. Část výtoči na Balkán, aby se zmocnila
čemomořských průlivů. Část zabočí na Skandinávský polo
ostrov a jiná skupina armád sovětských potáhne směrem již

ním od Kavkazu a Turkestanu. aby se desiala teplému
pobřeží.

Mluví-H se stále o naší předlouhé froaté atlantické od
Pyrenejí až Severnímu mysu, pak Anglo-Američané mají
ještě tichou frontu protisovětskou od Severního ledového
oceánu až po Himaláje. Za touto podezřelou politickou fron
tou musejí být největší zálohy pohotové hlavně v Přední
Asii. Výklady nepřítele o přípravách třetí světové válce
nejsou zcela bezpodstatné. Právě ohlášené zřízení společného
hlavního štábu kapitalisticko-boLševiekého je skrytým poku
sem a vzájemnou kontrolu sil, hlavně pm Anglo-Američany,
pokud by šlo o branné síly sovětské. Máme však právo
předpokládat, že Stalin svůj ordre de bataille nepředloží
spojencům. Podobně také Angličané a Američané nedají
nahlédnout Stedinovi do své války pacifické.

Jisté je, že v listopadu, kdy nepřítel cekal v Evropě ve
liký zvrat vojenský i politický, tak zvaní spojenci prozra
dili si vzájemně leccos, co jinak by bytí lépe střežili. Sovět
ské Rusko počítalo bezpečně, že letos skoncuje válku s Říší
a prato vedle nasazení všech sil vojenských provedlo také
totální mobilísaci svých sil propagačních, a podzemních, s
nimiž hledělo působit na veřejné mínění svých spojenců a
v jejich zemích získat pro komunismus oo nejvíce straníků.
Stalin proti Říši vystoupil se všemi silami. Současně však
proti vlastníni spojencům vyrazil s rozkladnou komunistic
kou propagandou. Chvíli volil dobře. Ve spojeneckých ze
mích se začíná rozhošťovat válečná únava, která vždy je
příznivá organisaci protivládních akcí.

Kdo tedy byl zklamán událostmi v listopadu, nejsme
my, Evropané, nýbrž naši nepřátelé, kteří proti všem očeká
váním stojí nyní v pátém roce války bez zřejmých nadějí
na konec, který si tak lačně před čtyřmi měsíci slibovali.
Je zajímavé, že právě z Anglie v posledních dnech ozývají
se varovné hlasy před podceňovánim sil naší Velkoněmecké
říše. Tvrdili-li jsme něco podobného zde. určité skupiny
mezi námi mávly směrem nám rukou. Doufám, že britská
kritika německé válečné síly nalezne zítra u těchto živlů
více sluchu. Rok 1943 nebyl tedy posledním rokem této
války, nýbrž jediné rokem veliké strategické defensivy ně
mecko-japonské, rokem, v němž důmyslná obrana kryla
stavbu nových jednotek a nových prostředků, kterými po
skončení pečlivých připrav zasáhneme v poslední rozhodné
bitvě. Kdy této bitvě dojde, ví pouze Vůdce. My víme je
dině. že to bude bitva vítězná.

technika
lni. Jaroslav Veselý:

Válka a technický pokrok

"TNnesní válka vyžaduje součinnost viech oborů lidské prá-
i J ce, požaduje od nich nejvyšši výkon a ukládá jim

mnoho nových úkolů. Toto úsilí přináší hojnost překvapu
jících úspěchů a pokroků, jež za normálních dob by sotva
byly tak rychle dosaženy. V neposlední míře je toho příči
nou i přeškolování pracovníků. Inteligentní pracovník,
specialista, přidělený práci jiného oboru, dovede i při ní
využít různé zkušenosti a praktiky svého původního obo
ru. Takové křížení vědomostí a dovedností, takový výlet spe
cialisty do jiného cizího ovzduší, oplodnění jednoho obo
ru druhým —to je technickému pokroku velmi zdravé.
A byť i dnešní vzepětí tvůrčí i rukodělné práce bylo ze
stanoviska všeobecnosti jednostranné, není pochyby, že
velká většina jeho výsledků se všeobecně a trvale uplatní
i v dobách mírových. Dnešní způsob řízení práce i její tem
po se z největší části jistě udrží i potom, až povolí ostruhy,
zasazené lidské činnosti nynějším válečným úsilím, a cíle,
které dnešní doba vytyčila lidské činnosti, a problémy^,
předložené jí. řešení, ale dosud ^nevyřešené, budou jistě
i potom sledovány s nemenší houževnatostí.
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Zčásti jsme tc poznali již v první světové válce a po

ní. Ona nesporně zrychlila vývoj letectví a motorismu. Do
té doby celkem neznámé a konstruktivně velmi primitivní
letadlo se rychle stalo novou vítanou zbraní, vojenská od
vaha objevovala jeji velké možnosti a současně i zjišťovala
její nedostatky e pohotově předkládala konstruktérům
úlohy i návody odstranění' těchto vad a ke zdokonalení
nové zbraně- Zkušební a výzkumná činnost, která by v nor
mální době vyžadoval® řadu let, byla pod tlakem války vy
konána mnohem drive a na základě zkušeností a poznatků

z války se potom letectví rozvinulo v překvapujícím tem
pu. Podobně bylo i s automobilismem. První světová válka
uspíšila i praktické rozřešení velkovýroby dusíkatých lá
tek z nepřeberných zásob atmosféry, z čehož pak vzešel ne
čekaný užitek zemědělství a některým oborům průmyslu.
Mnohé problémy však technika za tendejší války nezvlád
la a musela se spokojit jen t hledáním náhražek. Při nedo
statku kaučuku se hotovily méně i více podařené náhražky
pneumatik z kovu nebo ze dřeva, bavlna a vlna výrobě
textilií se nahrazovala papírem, kopřivovým, krušinkovým
či pod. vláknem, misto ušlechtilých a lehkých kovů se mu
selo používat kovů obecných a nakonec se na př. ložisková
pouzdra dělala ze dřeva a mazací olej se nahrazoval vodou.

Nevyřešené problémy nebyly však po válce odloženy,
byly vytrvale sledovány a po desetiletí tuhé práce se do
spělo velkolepým výsledkům. Největší z nich jsou vý
sledky syntheíickéhc chemického průmyslu v Říši: syr>-
thetický kaučuk a synthelickÝ benzin nadobro odstranily ja
koukoli nouzi o výborné pneumatiky a pohonné látky v
druhé světové válce s syníhetická léčiva zajistila válečnému
lékařství všechny jeho nezbytnosti, ba poskytla mu i účinné
léčiva nové. Neméně velkolepým výsledkem jsou synihetic-
ká přediva, jež dávají nejen nejjemnější látky hedvábné,
nýbrž i pevné a teplé látky soukenné, takže dnes vojska
Osy jsou takřka .lépe oblečena, než když válka začínala.
Další třída syníhetických hmot. známá dnes pod širokým
jménem umělé hmoty nebo umělé pryskyřice a mající svůj
počátek v prostém bakelitu, rozrostla v poslední době až
překotně, vytvořila již skoro nepřehledné množství druhů
o různých užitečných vlastnostech a zasahuje svými výrob
ky do každého oberu průmyslu i techniky.

Většina těchto nových hmot se získává z uhlí, jež tím
ovšem nesmírně nebyle na významu a na ceně. Velmi rychle
se blíží doba, kdy úplně přestane nehospodárne spalování
surového uhlí na domácích nebo průmyslových topeništích
a kdy veškeré uhlí bude zpracováno chemicky na .výrobky
daleko cennější a potřebnější. Plynárny a parní elektrárny,
které ještě před mnoha lety usilovně propagovaly zvýšené
používání plynu nebo elektřiny, se dnes tváří poněkud roz
pačitě, když pod kategorickým imperativem války musejí
své odběratele vybízet největšímu šetření s energií, a oby
vatelstvo i průmysl těžce pociťují omezený příděl paliva.
Musíme si vsak uvědomit, že moudrý hospodář nikdv ne
může dovolit, aby se s jeho prostředky marnotratně plýtvalo,
a proto se ani v míru již nenavrátí ony časy, kdy nejcennější
látky z uhlí se pouštěly komínem do vzduchu.

Které úkoly zane c.h á inženýrům lato válka.

Nynější válka otevřela problém nejdokonalejšího zužit
kování uhlí v celé jeho důležitosti a postavila tak energetic
ké inženýry před těžkou, ale vděčnou úlohu, nalézíi nové
zdroje energie. Nepochybně bude třeba věnovali daleko
větší pozornost zužitkování vodních sil, a hodně může při-
spěti řešení této úlohy i soustavnější zužitkování energie
větru, jež se dnes houževnatě propaguje zejména v Ríši.
Nelze sice ještě pomýřleti na uskutečnění i na dnešní dobu
příliš odvážných projektů H. Honnefa, který hodlá postavili
obrovské větmé elektrárny na ocelových věžích 200 i více
metrů vysokých, ledy v oblastech, kde vzdušné proudy
jsou pravidelné a rovnoměrné, nejsou však žádné konstruk
tivní obtíže pro stavbu větrných elektráren menšího a střed
ního typu, jichž soustavnou výstavbu připravuje Reichsar
beitsgemeinschaft Windkrafí v Berlinu. Nebude však lato
úloha rozřešena zplynováním dříví a na dnešní hojně roz

šířené používání generátorů na dříví u motorových vozidel
nutno pohlíželi jen jako na přechodnou výpomoc. Chrání-
me-li naše krásné lesy před nemírnou lačností papíren a
celulosek, musíme je chránili i před nehospodárným použitím

výrobě pohonného plynu a používali jich účelům hod
notnějším, v první řadě konstrukčním a chemicko-synthe-
tickým.

Úkolem energetických inženýrů není však jen otevřít
nové, dosud nevyužité zdroje energie, nýbrž i co nejvíce
zmenšili ztráty při získávání energie a dáti
spotřebitelům přístroje a zařízení, která při menší spotřebě
energie dosáhnou většího výkonu. To je velká úloha pro
mnohé konstruktéry a již dnes jsme svědky prvních pozoru
hodných úspěchů.

Velmi důležitý obor zůstal však dosud syntheiické chemii
uzavřen —syníhetické výroby kovů nebylo dosud dosaženo.
Byly proto nastoupeny jiné cesty, aby byla nasycena zvý
šená potřeba kovů. V mnohých oborech se podařilo nahra
dili kovy materiálem nekovovým, bez újmy pevnosti a ú-
činnosti se podařilo takřka úplně obejiti bez platiny a niklu,
a poznalo se, v jak velké míře lze žluté kovy, slitiny mědi
a cínu nebo zinku, nahraditi železem. Velmi se také osvěd
čilo nahrazování těžkých kovů lehkými (slitinami hliníku,
hořčíku a pod.), což mělo současně za následek velké odleh
čení konstrukcí, zvlášť důležité pro stavbu Ipiadel a jiných
dopravních strojů, kde snížení váhy stroje o jediný kilo
gram podstatně zvyšuje jeho účinnost. Zde vykonali řádný
kus práce konstruktéři, kteří dovedli dokonale využít všech
možností nových kovů a — aniž v nejmenším ohrozili bez
pečnost konstrukce — dovedli i nalézti onu mez, na kterou
je možno snížiti požadovanou bezpečnost konstrukce a jež
v dobách hojnosti byla kladena zbytečně vysoko na úkor
účinnosti a pohyblivosti stroje. Využívajíce výzkumů a zkou
šek, provedených ve vědeckých laboratořích, mohli kon
struktéři použiti pro stavbu strojů i některé z oněch nových
synthelických hmot a hotovili z nich řadu součástí, o nichž
jsme se ještě nedávno domnívali, že mohou býti vyráběny
jedině z ušlechtilých a dnes zvlášť cenných kovů. Vždyť na
př. ložiska z umělých hmot se dnes osvědčují i u nejtěžších
válcovacích stolic.

Do práce byla zapražena i geologie a s ní sou
visící vědy i praktiky, směřující vyhledávání ložisek a
nalezišť užitečných minerálů a homin. Soustavný výzkum
půdy, prováděný dnes energicky i u nás, přinesl již mnohé
praktické úspěchy a ještě větší nepochybně přinese v blízké
budoucnosti. Proto také žádná z právě uvedených prací a
žádný ze zmíněných systémů nebudou opuštěny ani v době
míru, nýbrž budou i potom sledovány a prohlubovány.

Nebude také opuštěna zásada zužitkováníodpad-
k ů, která ještě nedávno byla podceňována, ale jejíž sou
stavné provádění přináší nečekané úspěchy pro všechny
výrobní obory. Není to jenom starý papír, kosti a ovocná
pecky, jež vydatně ulehčují výrobě v příslušných oborech
a zároveň uvolňují suroviny pro jiné obory, jsou to zejmena
i staré kovy a jejich odpadky, které ve značné míře znovu
dodávají hodnotné a tolik potřebné konstrukční látky.

Je ovšem na bíle dni, že mnohé a snad právě ty největší
nynější pokroky techniky nemohou být hned dnes podrobně
dávány na forum veřejnosti. Můžeme však dostatečně
soudit na jejich význam z hojných válečných úspěchů a z
činů jimi dosažených. Byly nastoupeny nové cesty ve stavbě
letadel i motorových vozidel, projekty, které ještě nedávnu
byly považovány za fantastické a neproveditelné, se usku
tečňují — a osvědčují. Válka je velká příležitost uskuteč
nění odvážných myšlenek i v technice, vědcům i konstruk
térům dává nebývalé možnosti řešení odvážných úkolů,

vytvoření nových konstrukcí a výrobních pochodů
jejich praktickému vyzkoušení v míře jindy nedostižné.
Zdatnou prací v laboratořích a rysovnách zajišťuje si tata
druhá fronta svůj podíl na vítězství.

A až v odstupu let bude historie vážit klady a zápory
této války, pak dějepisec techniky položí na misku kladů
mnohá vydatná závaží.

5 — 37



Přítomnosti

záhady fysiky

Dr. Vladimír Ryšavý :

Zamyšlení nad hmotou

lověk poznává svěl nejen prostřednicivím pěti smyslů,
nýbrž ještě jakýmsi smyslem vnitřním, rozumovou in

tuicí, jak říká Descartes. Celý duševní život je neznámou
funkcí hmoty, kteroužto funkci si uvědomujeme bezprostřed
ně, bez onoho klamného závoje, který kladou smysly na po
znání světa. Do nepřehledného chaosu smyslových vjemů
teprve rozum zavádí souvislost a řád pomocí logických fo
rem, idejí a hypothes. Analysuje syrový materiál dodaný
smysly, třídí jej, hledá vzájemné vztahy mezi jeho elementy
a pak je přeskupí samostatnou synthesou v pokud možno
jednotný vědecký obraz. Teprve v tomto stadiu se uplatňuje
vrozená genialita objevitelů a mohutnost vědecké fantasie.
V žáru výhně jejich nadšení se teprve kovají nové ideje,
hypothesy a theorie, v jejichž světle chápeme svět. Tyto
ideje a logický plán vědy nejsou snad apriorní strukturou du
cha, jakýmisi nástroji, které by v něm tkvěly přede vší sku
tečností. Spíše si musíme představit ve smyslu theorií evoluč
ních, že statisíce let trvající příboj oceánu fakt modeloval si
vytrvale plastické pobřeží lidského ducha v takové formy,
které by mu nejlépe odpovídaly a nejsnáze přijímaly jeho
otisky. Na druhé straně je tu ovšem zásadní rozdíl. Lidský
duch se při tom nechová pasivně, jak se domníval na př.
Spencer, nýbrž biologickou reakcí vychází vstříc vnějším
nárazům a sám aktivně pomáhá vzájemnému přizpůsobení
vývojem tvořivým. Krouží stále ve vyšších kruzích nad mo
řem skutečnosti, aby lépe přehlédl široké souvislosti. Tak
se přizpůsobuje vývojem nejen chápání blízkých oblastí
všedního pozemského okolí, nýbrž rozšiřuje svůj zájem jak
do makrosvěta vesmíru, tak do mikrosvěta atomů. Při tom mu
sí stále tvrdě bojovali proti různým předsudkům a klamným
vidinám, které vypočítává již Baco Verulamský jako idoly,
na př. idoly rodu, totiž smyslové klamy, neústupné držení
názorů zamlouvajících se nám přes fakta, která jím odpo
rují, a anthropomorfické představy.

Jen onou vnitřní aktivitou intelektu si vysvětlíme, že ně
které ideje o podstatě světa se mohly objevili dávno před
hlubší zkušeností experimentální a značně se přiblížily prav
dě. Příkladem je idea o jednotné podstatě světa,
ačkoliv smysly předstírají nesmírný rozdíl kvalit. Tato myšlen
ka se zrodila již v prvé filosofické škole jecké u přírodních
filosofů io.nských. Zakladatelem tohoto monismu byl Thales
v VI. st. př. Kr., který považoval za jednotnou podstatu světa
vodu, Anaximenes vzduch, Heraklit oheň, Anaximander pak
jakousi neurčitou základní látku, to apeiron. Také Eleaté
tvrdili, že všechno jest jediné podstaty. Druhá základní idea
přírodovědecká, která přetrvala věky, jest myšlenka ko
nečné dělitelnosti hmoty, podle níž se hmota musí
skládali z najmenších částic dále nedělitelných, z atomů.
Neboř nekonečné dělení by vedlo prý nakonec částicím
nulovým a z nul se nemůže žádná věc skládali. V neviditel
ném světě atomů smysly člověka nejen opouštějí, nýbrž ho
i značně klamou. Kus železa vypadá jako prostor dokonale
vyplněný hmotou bez mezer, ačkoli dnes víme, že atom
je prázdný jako miniaturní sluneční soustava, v níž se kolem
jádra s průměrem lOO.OOOkrálmenším nežli atom sám pohy
buje několik elektronů nepříliš větších než jádro. Svět ato
mů tedy nebylo možno objevit zrakem ani při užití nejdoko
nalejších mikroskopů. Bylo by tomu potřebí zvětšení
W.OOOkráívětšího, nežli dávají dnešní ullramikroskopy elek
tronové. Atomy objevil duch lidský sám ze sebe racionální
intuicí nejen bez pomoci smyslů, nýbrž přímo proti jejich
klamné informaci. Je to podivuhodný výkon analytického
ducha řeckých filosofů Leukippa a Demokrita ze 4. st. př. Kr.
Předpokládali, že se svět skládá z nesmírného množství ato
mů, které se liší jen tvarem, velikostí a váhou, jinak jsou však

z téže pralátky. Větší nebo menší hustotu látek vysvětlují
různé mezery prázdného prostoru mezi atomy. Veškeré pří
rodní dění spočívá pak v přeskupování těchto neproměn
ných částic a v jejich pohybu, způsobeném rozdíl
nou váhou. Jinak je však řízeno pouhou náhodou. V léto pů
vodní formě je sice atomismus pluralismem, protože před
pokládá množství základních částic světa, ale současně zů
stává kvalitativním monismem, protože podržuje myšlenku
jediné základní substance, z níž jsou všechny druhy atomů
vytvořeny. I duše se podle starých atomisiů skládala z
hmotných atomů, zvlášř jemných, hladkých a kulatých, které
pronikají celým tělem. Po té stránce převádí tedy původní
atomismus i duševno na hmotu, takže je důsledným mate
rialismem. Dalším důsledkem je mechanický výklad přírod
ních zjevů, které se všéchny redukují na pohyb částic. Ve
starověku přijali atomismus jen Stoikové. Jinak se neujal
vlivem závažné autority Aristotelovy, který učil, že podsta
tou světa jsou 4 živly pozemské, země, voda, vzduch, oheň
a pátý živel nebeský, materia coelestis, z něhož jsou vytvo
řena tělesa nebeská. Ve středověku nacházíme atomismus
ještě u Tomáše Aquinského a u scholastiků. Učení Aristote
lovo ovšem převládalo, ač bylo značným krokem zpět, a stalo
se brzdou přírodovědeckého pokroku až do novověku, kdy
teprve Galilei a Gassendi opět vzkřísili atomismus. Plodnou
vědeckou domněnku z něho vytvořili však teprve Boyle a
hlavně Dalton a založili na něm dnešní chemii. Průběhem
doby se ukázalo, že atomy a molekuly nejsou pouhé hypo-
thetické fikce, jak se domníval ještě Ernst Mach, nýbrž že
se za nimi skrývají skutečné, objektivní reality. Propracování
atomistiky dobylo záhy dalších triumfů. U Bernoulliho (1758)
dalo vznik kinetické theorii plynů, z níž odvodili jejich zá
kony Joule (1851),Krčnig, Clausius, Marwell, Gibbs a Boltz
mann a současně se z něho vyvinula mechanická theorie
tepla, podle které je teplo kinetická energie pohybů mole
kulárních, jak je můžeme dokonale vidět v mikroskopu při
pohybu Brownově. Newton dál atomisoval i světlo a pova
žoval je za emanaci světelných korpuskulí. Objev elektro-
lysy a vedení elektřiny v plynech vedl pak atomisaci
elektřiny, která se skládá také z nedělitelných částic, elektro
nů (Stoney 1881).Do posledních důsledků provedl konečně
myšlenku atomistickou Planck (1900),rozšířiv ji i na energii
zavedením energetických kvant záření, fotonů.

J vlna běžící po lánu obilí...

Metafysickým podkladem atomických theorií byl p o-
j em substance jako trvalého, neproměnného substrátu či
nositele vlastností a dějů. Vlastnosti substance rozlišila filo
sofická analysa na ty, které na vnímajícím pozorovateli ne
závisí, které jsou tedy objektivní, primární, jak říká Locke, a
na vlastnosti druhotné, sekundární, závislé na pozorovateli,
tedy subjektivní. Za primární považoval již Galilei a Locke
tělesnost, velikost, trvání a podobu. Sekundární jsou barva,
zvuk, teplota, vůně, chuř, tedy kvality smyslové. Ale ze
vrubnější úvahy Humeovy ukázaly, že představa substance
nemá positivního obsahu vůbec. Vznikla jen proto, že si ne
dovedeme vlastnosti a děje představit samy o sobě a podklá
dáme jim substanci jako nositele, který je však pouze výtvo
rem našeho ducha, postulátem, kterému přikládáme existenci
neprávem. Substance se tedy jeví jen jako hypostasovaný
pojem, který objektivní existence nemá a jehož jedinou
vlastností je trvání. Tento názor zastával na př. fysik Mach.

Předmětem přírodovědy může být zajisté jen
to, co lze pozorovali, co nějak působí, a to jsou pouze děje
a vztahy. Po stránce fysikální existence jest akce, zcela podle
výroku Leibnizova. Z toho se rodí nové pojetí podstaty svě
ta, za niž se považuje síla. Podle léto dynamické theo
rie hmoty (Kant 1756)jsou poslední nejmenší prvky sklá
dající svět jen silová centra, takže hmota vyplňuje prostor
jen způsobem dynamickým. To je také podstata Boškovičova
atomismu dynamického. Za modifikaci tohoto názoru možno
považovali konečně i názor energetický, jehož původcem byl
Ostwald. Podstatou světa jest energie, jíž také přísluší znak
trvalosti, zachování, ale proti pasivnosti substancialismu ob-
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sáhuje sobě hlavně prvek dynamrckÝ, neboř energie jest
schopiKJsl akce. Silně podpory a konkxelnějšího obsahu se
doslalo tomuto názoru v obecné Iheorii relalivnosli, podle níž
každé energii, na př: i světelné, přísluší setrvačná hmota
m—E:cř, kde c značí rychlost světla. Proto působí světlo tlak
na hmotu jako proud vodní nebo plynový- Energie a setr
vačnost jeví se tak jen jako dvě různé stránky téže podstaty
a zákon zachování se netýká zvlášť hmoty a zvlášť, energie,
nýbrž obojího dohromady jako celku. Právě v nejnovější
době dostalo se tomuto názoru pokusného důkazu, když Thi-
baud a Jolliot objevili demaierialisaci hmoty při srážce ne-
gatronu s positronem. Oba elektrické náboje se navzájem
zruší a promění se v krátkovlnné záření. Také byl objeven
úkaz opačný malerialisace záření. Setkal se s tím již Ander
son (1932)při objevu positronu vlivem kosmického záření.
R. 1934pak fotografovali Blackett a Occhialini v mlžné ko
moře Wilsonově zjev, že foton velmi tvrdého gamma-zéření
při dopadu na atom těžkých kovů zanikne a z jeho místa
odletí dvojice elektronu kladného a záporného.

Ükolem fysiky však nemůže být popi* jakékoliv
prapodstaty světa, je-li jaká, neboř nemá znaků kromě trvání,
ať již ji nazveme hmotou, energií, éterem nebo elektromagne
tickým pólem. Fysikálnímu poznání jsou přístupny jen kva
litativní rozdíly této podstaty a jejich změny. Všechny roz
díly kvalitativní redukuje pak na kvantitativní hodnoty ve
ličiny skalárů, vektorů a tensorů, které podle theorie rela
tivisti chápe jen jako čistě geometrické vlastnosti čtyřroz
měrného časoprostoru. Podle toho názoru není hmotná částice
nic jiného, nežli lokální deformace časoprostoru vyjádřená
hodnotami jistých veličin. Její pohyb znamená jen to, že de
formace zachvacuje stále jiné body časoprostoru, takže to,
co se pohybuje, není vůbec samo se sebou identické ve smy
slu substanciálním. Je to pouze jako vlna běžící po lánu
obilí, která vypadá sice stále stejně, ale je tvořena stále ji
nými klasy, které se postupně sklánějí pod závanem větru.
Jen se nám zdá, že je to stále táž hmotná vlna, kdežto ve
skutečnosti je to pouze geometrická modifikace stále jiných
částí obilí, tedy stále něco jiného! To neplatí jen o fotonu a
elektronech, nýbrž o věcech kolem nás. Představte si vodo
pád. Pravíte, že je to týž vodopád, který jste viděli před
pěti a deseti lety a poznáváte ve skutečnosti jen tu geome
trickou formu, jejíž hmotná náplň se stále mění; je to
v každém okamžiku jiná voda. Jeho trvalá podstata tedy
nikoli hmota, nýbrž sám čistý děj bez ohledu na měnlivý
substrát. A co jsme my sami! Kdo jsem to, já a každý znáš?
Jsem to dnes týž já, který jsem před 40 lety zápasil v tercii
s větou Pythagorovou? Vždyť za tu dobu se celá hmota
mého těla několikrát úplně vyměnila! Buňky našeho dneš
ního těla jsou utvořeny ze zcela jiných atomů dnes nežli
před lety. Naše tělo se staví každého dne z nové potravy,
kterou přijímáme,- vodopád krve v našich žilách je dnes
tvořen zcela jinou krví než vloni aid. Co je tedy ve mně,
co mi kreslí fátu morganu vědomí totožnosti v proudu ča
su? Jsem přece také jen jakýsi vodopád hmoty stále jiné,
která proudí řečištěm mé osoby, takže mojí pravou podsta
tou nemůže být hmota těla stále jiná, nýbrž jest jí zcela
abstraktní forma, ne nepodobná vlně, kterou vichr života
vzdouvá a žene po oceánu světa. Nejsme tedy asi nic ji
ného nežli poměrně trvalá a složitá geomelricko-biologická
deformace elektromagnetického pole, vlna, která za čas pod
lehne rozptýlení, zmizí, a snad se objeví jednou v dálce,
kde interferencí s jinými vlnami vytvoří deformace nové ve
věčném kolotání. Mizí-li nám takto jen pod zběžnou kritikou
to, co jsme považovali za největší jistotu, identita vlastního
těla, stává se zároveň těžkým problémem též identita na
šeho ducha, který je přece vázán na hmotu. Jak může pa
měť zachovat stopy ve stále se vyměňující hmotě mozkové?
Je to, jako by chtěla psát dějiny na povrch řeky! Vidíme
tedy, že identita věcí je vážný a nesnadný problém. To, co
jsme považovali za pevnou hmotnou podstatu, ztrácí svůj
význam, a základního významu podstaty věcí nabývá
čistý děj, tedy abstraktní kategorie. A tak jsme nyní při
praveni chápání nového obrazu světa. Hmotná korpuskuie
se tak jeví nikoliv jako nositel určitých vlastností, nýbrž sa

ma jako vlastnost, zcela ve smyslu Humeově. A tak se stává
fysikální obraz světa nikoli popisem substancí, nýbrž se tý
ká jen jistých veličin a sianovi mezi nimi funkcionální
vztahy, vyjádřené rovnicemi. Slava se souhrnem metrických
vztahů a je povahy ryze matematické: Ztrácí tím ovšem na
názornosti, ale získává na přesnosti. Matematické veličiny a
rovnice mezi nimi jsou sice povahy abstraktní, icieove, ale
neztrácejí tím kontakt se světem smyslové zkušenosti. Jsou
jen symbolickým výrazem nebo znakem skutečných věcí a
zákonů objektivního světa právě tak, jako noty nejsou sice
hudba, ale dovedou hudbu adekvátně vyjádřiki. A jako zá
pis hudby může býti různý podle účelů, buď korpuskulárni
pomocí tělísek noi, nebo vlnovým záznamem na gramofo
nové desce nebo na zvukovém filmu, právě lak může mo
derní fysik popisovat na př. světlo korpuskulárně pomocí
fotonů, nebo vlnově, podle účelu, ke kterému to potřebuje,
aniž lim chtěl nebo vůbec mohl tvrdit, že světlo jsou kor
puskuie nebo vlny. Možná, že ío není ani jedno, ani druhé,
právě tak jako hudba není ani rýha na gramofonové desce
ani měnlivé začernění zvukového filmu. Podstaty světla se
tyto popisné pomůcky netýkají.

Pomíjej ícnost Iheorii přírodovědeckých.

Dále pak, jako hudebník vypisuje jednoduchou melodii

na jednorozměrném řádku notovém, kdežto složitá symfonie

se přehledněji zapíše na „vicerozměmé" soustavě n-řádkové,
právě tak použije fysik při popisu jednoho fotonu zápisu
třeba čtyřrozměrného a při popisu soustavy mnoha elektronů
zápisu vícerozměrného. Z toho však nenásleduje, že hudba
je věc vícerozměrná, neboť jako zjev psychický rozměrů vů
bec nemá, jako na př. pojem dobra. Zcela podobně víceroz
měrný fysikální popis složitého atomu nemusí být objek
tivní vlastností uvažovaného atomu, nýbrž jen vhodným
principem ekonomického uspořádání tohoto popis u.. Tak

se fysika dneška vyhnula všem meíafysickým námitkám a
nezaručeným předpokladům, neboť její ryze matematický
formalismus by na př. zůstal správným i tehdy, kdyby byl
vnější svět podstaty třeba spirituální ve smyslu Berkeleyově.
Rovnice jako 3+ 1=4 zůstane správná, ať jsou myšlené jed
notky podstaty jakékoliv. Při tom ovšem stanoví vztahy mezi
zvolenými veličinami tak, aby v překladu do řeči smyslo
vého světa nepřišly s tímto světem do rozporu. Tím právě

se liší theoretický fysik na př. od analytického geometra, kte
rý si může vybudovat n-xozměrnou množinu jakýchkoliv
prvků vlastností mezi sebou nesporných, takže podle vtipu
Russellova pak neví, ani s čím počítá, ani zdali to, co dělá,
je pravda, které by něco ve vnějším světě skutečně odpoví
dalo. Základy čistě matematického popisu světa
sahají až do starověku Pythagorovi v VL st. př. Kr., který
prvý vyšetřil, jak závisí výška tónu na délce struny, objevil
základní metrický vztah Euklidova prostoru, známou větu
Pythagorovu o pravoúhlém trojúhelníku a tvrdil vůbec, ža
jediná podstata světa je číslo, čímž chtěl patrně říci mate
maticky vyjádřené zákony přírodní.

Obsah těchto řádků je nutno si uvědomili, abychom
správně chápali každou moderní fysikální theorii, ať je lo
relativita, theorie kvant nebo vlnová mechanika, které jsou
podstaty ryze matematické. Cistě popisné hlediště moderní
fysiky dostane se tak do správného světla. Nezarazí nás
pak čtyři a více rozměrů, kterých někdy fysika užívá j e n pro
větší přehlednost a matematickou ekonomii svých výpočtů,
aniž by tím něco tvrdila o počtu rozměrů skutečného světa.
Tím mizejí hned všelijaké zdánlivé problémy; dovedeme se
pak lehce smířili i s nenázorností theorii, jen když vedou
na konec lepšímu a reelnějšímu výkladu skutečnosti. Ani
hmotné vlny, které zavádí vlnová mechanika, si nesmíme
představovali jako něco skutečného. Je to jen vhodná počí
tací pomůcka pro děje v atomech. Situace je asi taková,
jako by si někdo prohlédl dobrý počítací stroj a řekl si: „Teď
teprve chápu, jak vypadá mozek velkého matematika! Je
plný tastrů, páček, pérových brzd a počítacích koleček na
osách, které jsou poháněny malým elektrickým molorkem.'
Jistě bychom se usmáli takové naivnosti. Z "toho, že mozek

7 — 39
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a počítací stroje dovedou vykonávat početní operace, které
vedou ke shodným výsledkům, nelze přece soudit na totož
nost jejich vnitřní struktury. Vždyť i samy počítací stroje
různých soustav jsou založeny na odlišných mechanic
kých principech a přece dávají shodné výsledky.

A tak fysikální theorie snaží se popsati z jednotného
hlediska a kvantitativně ovládnouti fysikální děje, nikoliv
snad vysvětlovali podstatu věcí. To by bylo úkolem m e-
tafysi.ky, tedy discipliny filosofické. Theorie přírodově
decké jsou pomíjející,- často je musí věda opustit pod tlakem
nových skutečností, takže nemohou obsahovat nic abso
lutního. Proto musí být devisou fysiky starý výrok Ba
cena Verulamského: „Neomezuj svět úžinou ducha, nýbrž
rozevři ducha až do šíře světa, aby jej pojal tak, jaký sku
tečně jest!”

umění a
národy

Dr. Celestín Rýpl:

Německý romantismus a Smetana

émecký romantismus zvlnil v malých národech tou
hu po samostatném národním životě a mnoho malých

národů by nebylo ani vůbec bez tohoto počinu povstalo
z oné lethargie, do které uvrhla na příklad malé národy
balkánské vláda Turků.

Ono íajemno a záhadný šerosvit doby romantická vzbu
dily v malých národech touhu po samostatně se vyvíjejí
cím životě národním a také politickém, stejně jako probudily
tyto touhy tenkrát i u samých Němců v Sáši. Ta pomalu
přestává myslet dynasticky a nastupuje svobodný život ná
rodní, začíná si rovněž uvědomovat, že není jen snůškou
států malých, nýbrž mocným národem se společnou řečí,
vlastnostmi, kulturou a společnými zájmy. A tak přestávají
pojmy „preussisch", „bayerisch" a j., a nastupuje výraz
„deutsch" pro všechny národy v Německu, ať již byly pod
jakoukoli dynastií anebo v jakémkoli státě.

U nás tomu bylo obdobně. ; Naše „siáíoprávnost" se
mění v obnovený život národní, a to můžeme nejlépe sle
dovat v umění a hlavně v hudbě, neboř romantismus nám
daroval Smetanu a tím i českou národní hudbu. Doba před
ním se jevila v české hudbě nikoli tak výrazem národním,
jako prostorovým, to znamená, že před Smetanou měl na
hudbu vliv více prostor sám, nežli národ, který v tomto
prostoru sídlil. Doba předsmetanovská je v české hudbě
umělé národně neovlivněna a národní jsou jen lidové
písně a některé písně církevní, ať husitské nebo katolické.

My Češi jsme měli ovšem od jakživa silné fluidum pros
torové a poněvadž jsme vlastně nikdy nesmýšleli dynastic
ky a státně-národně, vrhali jsme se s velikou silou a láskou

onomu tajemnému zřídlu bodrého živlu nad tímto pros
torem se vznášejícímu a čerpali jsme z něho také v hudbě
onu sílu, která učinila zemi českou v té době i pro bu
doucno známou jako „konservatoř Evropy".

Jak se v Německu vzniklý romantismus a novoroman-
tismus u nás v hudbě uplatnil, je kapitolou pro sebe, neboř
svědčí o tom, že český národ se nejen dovedl přizpůsobo
vali době a jejím nárokům a heslům, nýbrž svědčí hlavně
o tom, jakým krásným, silným a naprosto originálním způ
sobem se ve Smetanovi česká hudba dovedla nejen vyrov
nali s předlohou a vzorem, nýbrž vytvořila něco naprosto
svérázného, něco, co nalézalo a stále nalézá vždy obdiv a
úctu u těch, kteří z úlohy učitelů a zakladatelů se stali obdi
vovateli a přáteli, a to hlavně pro onen národní ráz potomní
české hudby.

Německý romantismus a novoromantismus v hudbě dal
světu mimo jiná Webera, Schuberta, Schumanna, Liszta a
Wagnera, t. j. dal mu vše, co v hudbě romantismus právě
znamená. Reakce u Smetany je mocná. Je stržen, uchvácen

a cele zaujat tím vším- záhadným, co se tenkrát ve světě a
v hudbě dělo, ale ihned rozpozná svůj úkol. On ví, jakoby
již předem, že tato předloha je kvasem, ze kterého pro nás
a naši hudbu vzejde víc než česká romantická hudba. On ví
již tenkrát, že jeho vlastní úlohou je dáti českému národu
hudbu národní a že on je povolán udělali začátek. Prohlí-
žíme-li jeho dopisy a vmyslíme-li se do jeho myšlenkového
světa v době mocného náporu romantismu a slyšíme-li jeho
hudbu z té doby, ihned si uvědomíme, že tu Smetana po
stupoval cílevědomě a s pevně značeným směrem. Počiny
jiných bere jako hlubokou studnici, ze které je mu čerpali
A tuto úlohu chápe jako úlohu vlasteneckou, jako službu
svému národu a jeho národní hudbě, ke které má klásti zá
kladní kámen.

Tento nápor Írových směrů je v hudbě nejlépe vyjá
dřen bojem o novou hudební formu - symfonickou báseň.
Jako by tehdejší hudebníci byli unuděni hudbou pro hudbu
.a jako by trpěli ztrnulými formami symfonií, předeher atd.
Obracejí se literární předloze a dávají se ovlivňovat bás
nictvím, které to má výrazově lehčí a je přístupnější.

Franz v. Liszt, onen nádherný zjev romantický, zjev
velkého světa stejně jako mystiky, jenž dovedl být stejně
kavalírem jako zbožným abbé a stejně skladatelem jako
virtuosem a dirigentem, chápe literární předlohu snadněji
než jiný, poněvadž je vzdělán a hodně cestuje. První nejen
zahýbe harmonií, ala i formou. Jeho všestrannost a nějaké
to virtuosní uklouznutí i v tvorbě, hlavně ale na něm vy
rostlý zjev Richarda Wagnera, který tohoto ušlechtilého po
mahače mnohým zastíní, jej skreslí v budoucnosti, pokud jde
0 jeho nepopiratelné zásluhy novotářské. Ale byl to Liszt,
který stvořil Weimar, to znamená nový výraz, a který větrá
vše, co dosud mělo tradici, jež unavovala a zdála se pře
konána.

Vezmeme-li na příklad jeho typickou symfonickou bá
seň Tasso lamento e trionfo, vidíme nejen novou formu sym
fonického projevu, ale také vzor symfonická básně. Lamenta
a trionfa se v zásadě držel skorém každý hudebník, píšící
symfonickou báseň, i skladatel tak moderní, jako je Richard
Strauss. Bylo to mimoto ono „per aspera ad astra", přes pře
kážky ke hvězdám, které je ostatně devisou každému váž
nému tvořícímu umělci. Básník-umělec Tasso trpěl a sklidil
a sklízí svůj triumf po smrti, milován národem, ze kterého
vzešel. Je to fedy vzor čistý a má zároveň všechny nále
žitosti tragiky a vítězství po životním boji.

Symfonická báseň Lisztova vystihla tuto postavu na
tehdejší dobu zcela nevídaně. Utrpení, skvělá dráha u dvora,
náhlý pád a posmrtné korunování genia je podáno způso
bem skvělým, barvitým a pathetickým, tak jak Liszta zná
me a jak ho obdivujeme, neboť víme, že tyto tóny přinesl
první a že podle svých sil usiloval o nové, i když jeho yir-
tuosnost by mu jako by zabraňovala ve výrazu méně pathe-
tickém a více niterném.

Jak asi tenkrát obdivné, žíznivě a unesen potkal Sme
tana tento zjev! Vidíme to na jeho první symfonické básni
Richard III. ještě zřetelně, ale vidíme také, že se Smetana ne-
přizpůsobuje slepě, i když jeho srdce bylo naplněno upřím
ným, až zbožným obdivem jeho mistrovi Lisztovi, kterému
„vděčí za vše", jak sám jemu píše. Posloucháme-li Richarda
III. dnes, tu prostě znova žasneme. Jeho dramatika je nová
a spád této skladby je opravdu moderní, a vidíme ihned,
že se iu zmocnil symfonické básně rozený dramatik, a to
dramatik-reformátor, který jíž tenkrát dovedl mysleti hutně
1pádně a který se také stejně dovedl vyjádřili: králce a vý
stižně. tomu přistupuje Lisztův orchestr, barvitý a pathe-
tický, nevídaného kouzla a průraznosti.

Co to tenkrát v našich malých poměrech muselo nebo

— bohužel — mohlo být za událost! Snad to byla událost
příliš veliká, než aby mohla být zcela pochopena, neboť

—a to si musíme bohužel přiznali - Smetanovy první sym
fonické básně jsou u nás kromě úzkého kruhu zájemců ne
pochopeny ještě dnes. My musíme vlastně chtít, aby byly
známější u nás dnes pod zorným úhlem Smetanovy obliby
a životnosti ostatních jeho děl a pak teprve můžeme chtít,
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aby si posluchač uvědomil, co lenio Smetanův projev zna
menal pro dobu Smetanovu.

Po Richardu III. přichází Valdštýnův tábor, lato nád
herná paleta zvuku s geniálním kázáním mnichovým, které
je obletováno veselými zvuky drsných vojáků — jak neví
dané tenkrát! — as nádhernou visí noční stráže, do která
nám zasvítí jako rembrandíovským světlem sólo houslí. Na
pjaté ticho, famfáry trubek zprvu jakoby nesměle a tábor
se hýbá, z počátku v tajemném rytmu, pak v přímo syba-
ritsky opojném zvuku, šlehy beethovenské, dech se jakoby
zatají a znovu vítězný pochod!

Hakon Jarl, to je opětně šerý svět severu, moře, skály,
mythos a zase nekonečné moře, které Středoevropana Sme
tanu kolébá ve svých vlnách v náladě baladicky severské,
rytířské a romantické. Konec této symfonické básně jako by
rozmlouval s vesmírem, ve kterém se ztrácí.

Proč se zmiňujeme právě o těchto třech symfonických
básních Smetanových? Jsou nám důkazem tpho, že Sme
tana začal svou symfonickou báseň stavětí na Lisztovi a
zároveň i důkazem toho, že Smetana tuto předlohu nevída
ným způsobem strávil a upotřebil, neboť na těchto prvních
symfonických básních vyrostla později „Má vlast", která
s lisztovskou předlohou nemá již nic společného. „Má vlast"
je totiž dílem obdoby, jehož poslání a jeho struktury nena
jdeme u žádného jiného skladatele ani předtím ani potom,
a je nám také důkazem Smetanovy neobyčejné tvořivé a
představivé síly.

S tohoto hlediska se díváme na jeho tři první symfo
nické básně, ale vidíme zároveň, že se na ně nemusíme
dívati jenom jako na začátek symfonické básně u nás, nýbrž
hlavně tak, že Smetana tu vytvořil pro celou hudební lite
raturu příklad toho, jak se mohlo, nevídaně a originálně,
na počin Lisziův reagovali a proto mají tedy Smetanovy
básně symfonické své místo také v celém světovém hudeb
ním dění tehdejší doby. A to jest obzvláštní pýchou české
hudby.

Smetana a německý romantismus jsou nám tedy dvěma
neodlučitelnými pojmy. Znamenají začátek naší hudby ná
rodní, neboř teprve po ní začínala nabývati svého rázu,
rychle a neobyčejně svérázně. Tuto okolnost si my čeští
hudebníci uvědomujeme vděčně a rádi, stejně jako každý
hudebník na celém světě musí —ar již rád nebo nerad —
přiznali, že němečtí hudebníci a německý hudební život i
jeho všechny počiny znamenaly po celá století světové
dění hudební vůbec a skoro výlučně. Oni byli oním věč
ným setrvačníkem, který se pohyboval v hudbě neustále
a bez umdlení, jenž udával pohyb a rozvlňoval i v jiných
národech touhu a snahu po projevu obdobném nebo po
projevu protikladném.

V tom smyslu pochodují před našimi zraky němečtí hur
debníci posledních dvou století jako postavy knížecí, a mezi
nimi i náš Smetana, jako dárce české moderní hudby, její
zakladatel a věrný druh těch, kteří mu dali předpoklady a
základy jeho národní práci.

věda o člověku
Univ. prof. dr. Vladimír Teyrovský:

Kalibův zločin

(Fragment studie.)
Umění vidět typ

j edním z významných rysů díla Karla V. Raise jest jeho
vystižení tělesného zjevu hlavních postav jeho po

vídek a románů/ ukazuje se v něm urnění bystrého pozoro
vatele, zjišťujícího, že určitému tělesnému zjevu odpovídá
zpravidla určitá povahová vlastnost, z které zákonitě vy
plývá zcela určitý způsob chování, jak je Rais u té které ze
svých osob líčí. Jest to do beletristické formy přetavená
dávné zkušenost s psychosomatickými typy, jak se o ní

zmiňuje na příklad Kretschmer hned na začátku svého díla
„Körperbau und Charakter"/ to nutno podlrhnouti v dvojím
směru: předně: okolnost tato přináší s sebou, že se Raisovy
postavy čtenáři jeví — lidovou zkratkou řečeno — „jako
živé"/ a za druhé: okolnost ta svádí tomu, aby jeho po
stavy byly navzájem porovnány s psychosomatickými typy
v dílech různých badatelů.

Jednou z takových postav je právě hlavní osoba Raiso
va románu „Kalibův zločin", Vojtěch Kaliba: Pomalý, váha
vý, nesmělý, těžkopádný, setrvačný ve’zvycích i v mínění,
dobrosrdečný, trpělivý —avšak v určitých okamžicích, po
dlouhém období trpělivé shovívavosti nebo po zvláště sil
ných nelibých zážitcích s obraty do nečekaně drsných vý
buchů lítého hněvu, z nichž poslední se vybíjí zabitím jeho
ženy Karly. — I když takovéto základní povahové rysy
můžeme zjistit u osob velmi různého tělesného zjevu, přece
jen —jak nás namnoze takřka denní zkušenost poučuje —
nejčastěji a zpravidla sé s nimi setkáme u lidí zcela určité
ho tělesného typu: totiž onoho, jehož představitelem je
v podání Raisově právě Vojtěch Kaliba: Mohutná, rozloží;
tá postava, silák - krátce: „atletický typ" v označení
Kretschmerově. Nuže, pro tento atletický typ jsou podle ko
nečného úhrnného zjištění Kretschmerova a Enkeho pří
značný právě připomenuté základní povahové vlastnosti,
ona těžkopádnost, setrvačnost, ona trpělivá shovívavost
(kterou by mnohý v jistém směru označil za tupost) s po
měrně jen vzácně a nesnadno propukajicí, avšak za to tím
drsnější a hrozivější hněvivou výbušností („viskosní tem
perament"). —Leč postupme dále: tento robustní, atletický
Vojtěch jest vylíčen jako modrooký, červenqlící, měkkých,
kučeravých kaštanových vlasů/ stavbou těla a posléze zde
připomenutými vlastnostmi úhrnem tedy zhruba představi
tel rasového typu falského/ to po stránce tělesné. Jak bývá
však v běžných příručkách charakterisována rasa falská po
stránce povahové? „Stálý, mnohdy těžkopádný, důkladný,
drsný, avšak dobrosrdečný, uzavřený, spolehlivý, spravedli
vý, hloubavý, tvrdohlavý, konservalivní (viz článek: „Jací
jsme", Přítomnost XVII., č. 9. — 1943) — vidíme zde tedy
řadu vlastností, z nichž ty, které bychom mohli označili za
základní (stálý, těžkopádný, konservalivní a pod.) jsou
v podstatě znaky viskosního temperamentu, příznačného —jak pověděno prve - pro Kretschmerův konštituční typ
atletický, úhrnem pak vlastnosti, jak je u hlavní, postavy
svého románu líčí Rais. L. F. Claus dcdává charakteristice
falské rasy po stránce povahové: „Verharrungsmensch", a
označuje falský typ za prototyp sedláka. A hle, jako typický
představitel oné složky našeho lidu, která se cítí osudově
spjata s půdou, kterou vzdělává a na které věrna tradici
svého rodu houževnatě setrvává, jako typický v tomto smě
ru představitel našeho selství jest vylíčen právě Kaliba
v Raisově románě. Raisův Vojtěch Kaliba představuje určitý
psychosomatický typ, jaký se s různou obměnou či v různém
konkrétním vymezení opakuje v nejrůznějších moderních
typologiích, jež dbají vztahu mezi tělesným zjevem a dušev
ními vlastnostmi. To je významné hlavně v dvojím směru:
Předně se zřetelem Raisovu dílu samému: vznikloť dávno
před dobou, kdy typologickému studiu položeny pevné zá
klady a kdy toto studium upoutalo zájem vzdělané veřejno
sti - jinými slovy: dílo to, uveřejněné po prvé r. 1892,
vzniklo bez nějaké vědecké typologické předlohy/ staví-li
tudíž čtenáři před oči určitý psychosomatický typ, pak jsou
to - jak z pověděného vyplývá - právě naopak různé ty
pologie, které takto mohou na jeho dílo poukázali všude tam,
kde půjde o to, aby byl průměrnému vzdělanci výklad
o psychosomatických typech učiněn jasnějším a poutavěj
ším tím, že se mu připomene románová sice, nicméně však
dokonale životná postava,- jest tím jen zvláště zdůrazněno
„umění vidět typ", které v díle Raisově podtrhuje Albert
Pražák ve svém vzpomínkovém článku z r. 1936. - A za
druhé: to, že tu určitá postava odpovídá zcela určitému psy
chosomatickému typu, vyskytujícímu se v různých obmě
nách a v různém detailním vymezení v různých typologic
kých soustavách, ukazuje znovu, že mezi těmito soustavami

9—41
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půdě, jemuž práce na domácí hroudě a úsilí o zvelebování
lodného slalku jest radostným plněním příkazu rodu spjatého
s půdou, stojí dvojíce žen sdílejících s ním domácnost, jež
jsou pravým jeho opakem: ač vyrostly ve venkovském pro
středí, ač dovedou, je-li toho nutně zapotřebí, zastali kus
práce v hospodářství, přece jim tato práce není oním kate
gorickým a radostným příkazem jako Vojtovi, vztah půdě,
ke kraji, do něhož je hospodářství zasazeno, je povrchní,
vlažný, v základě prosty nějakého pocitu povinnosti při-
čiňovat se o zvelebení statku, který je živí, zakládají svůj
poměr němu na jednostranném využitkování všeho, co
skýtá, ukojení svých okamžitých bezprostředních potřeb
osobního blahobytu, matka Karly sama takto přivedla hos
podářství svého muže úpadku, jakási plně ani neuvědo
mená snaha po jisté okázalosti v šatu, po jisté odlišnosti
v tomto směru od ostatních venkovských žen, jistá pohoto
vost sváru, hádce jak s Vojtěchem, tak i s jinými lidmi
v jejich okolí, v některých okamžicích i mezi sebou navzá
jem - to vše, co zde pověděno, je vytčením hlavních, zá
kladních nebo nápadných detailních rysů povahy a cho
vání obou žen. Vše to projevuje se u nich od případu pří
padu v různém stupni a rozmanitým způsobem, připorae-
nouli pak nutno, že v mnoha chvílích poměrně nápadněji
n matky než u dcery, což je —jak hned uvidíme —ve sho
dě s příčinným vysvětlením základního mravního ladění
obou.

Kde hledali loto příčinné vysvětlení zásadní nepřizpů-
sobivosti oněch dvou žen venkovu, venkovskému selskému
životu a jeho řádu — nepřizpůsobivosti nedokonale jen za
stírané dočasným, podmíněným, okamžitou vyhlídkou na
nějaký osobní prospěch diktovaným vyhověním příkazům
tohoto života a tohoto řádu? Klíčem je iu několik zmínek
v rozhovorech vedlejších postav Raisova románu o původu
Karliny matky, staré Boučkové: „dcera koňařova”, jakož
i velmi zřetelná narážka přítele Kalibova otce při jeho střet
nutí s Boučkovou: „—jste plemeno, se kterým je hanba
mluvit 1" — Vzpomeneme-li, kdo na venkově obchodoval
z koňmi způsobem, který mu vynesl ono opovržlivé ozna

čení „koňař", tu ony zmín
ky o otci Vojtěchovy tchy
ně spolu s uvedenou na
rážkou naznačují velmi zře
telně nepříliš vzdálený,
patrný a v paměti lidu cho
vaný původ Karliny matky
z cikánského rodu.
Praví-li tudíž Vojtěchova
sestra v rozhovoru se svým
otcem o obou těchto že
nách: „Takoví cikáni má
ma i dcera, š vlastním tá
tou se nemohly srovnat..
je zřejmo, že toto označení
obou žen nelze chápat to

liko v přeneseném, odvozeném smyslu, jak by tomu
sváděla bezprostřední souvislost, v jaké jsou tato slova pro
nášená, nýbrž že slova tato vskutku vystihují příčinný vztah
mezi rodovým původem obou žen a jejich způsoby chová
ní, jejich základním mravním laděním. Na věci nic nemění,
že druhá dcera Boučkové jeví v celku onu základní přizpů
sobivost venkovskému selskému životu, jaké se nedostává
Karle a Boučkové: takovéto povahové (obdobně jako tě
lesné) rozlišení i mezi sourozenci či mezi jedním z rodičů
a některým z dětí jest, jak každému z denní zkušenosti zná
mo, běžným jevem všude tam, kde se biologicky mísí rasy
či rody mezi sebou odlišné.

Kalíba a Karla při tanci — de
tail Kašparova oivrazo.

Všimněme si nyní, jak jsou obě ženy a spolu s nimi
i druhá dcera Boučkové v Raisově románě vylíčeny po
stránce tělesné: Karla je popsána takto: „Nebyla velká, ale
plná, jako opleskána. Vlasy měla černé, zpátky česané a
velmi husté, líce kulaté, snědé, zdravé, oči veliké a černé.
Byla hezká, jenom oči jí chvílemi divně zasvítily, řasy se
chmuřily a líce nabyly pak zvláštního divokého, škaredi-



Přítomnosti

vého výrazu, jenž upomínal na matku." — Jestliže čtenáři
v prvé polovině tohoto líčení vytane na mysli podoba dív
ky typu alpinského, s kterým se v našem lidu, zvláště na
venkově, poměrně velmi hojně setkáme (neveliká, plná,
kuialolící, snědá, tmavooká, tmavovlasá), pak mu druhá po
lovina tohoto popisu, mluvící o „divném svitu v očích",
o „zvláštním divokém škaredivém výrazu", částečně spolu
s onou předtím zdůrazněnou hustotou černých vlasů a veli
kostí černých očí vybaví v představě dojem jisté cizí, exo
tické příměsi oněm alpinským rysům —příměsi, na jejíž
stopu nás v Raisově vyprávění přivádějí ovšem právě ony
výše připomenuté narážky na rodový původ Karliny mat
ky,- u této, starší již ženy, je naznačení jejího původu pod
trženo do jisté míry vylíčením velmi silné vrásčitosti obli
čeje při zachování černých vlasů, a ovšem i onou prve ci
tovanou zmínkou o výrazu obličeje, jejž připomíná svým
výrazem její dcera Karla. Druhá dcera Boučkové je uvede
na jako podobná Karle. Ührnem jsou tedy jisté rysy v tě
lesném zjevu Boučkové a obou jejích dcer odpovídajícím
doplňkem určitých povahových rysů Boučkové a Karly —
rysů, na jejichž základě se obvykle rozvíjí styl cikánského
života.

Slovo má ilustrátor

Když byl autor článku dospěl ve svém íypologickém
rozboru hlavních postav Raisova románu až tomu, co po
věděno v předcházejícím odstavci, nutně si položil otázku:
Jak je Karla vystižena v obrazovém doprovodu románu?
Vystižení ostatních postav románu po stránce tělesné není
pro malíře či kreslíře problémem, který by byl nějak zvlá
ště obtížný nebo který by (až na Vojtu jako postavu ústřed
ní) vyžadoval zvláštní pozornosti při svém řešení,- jak však
dostojí ilustrátor svému úkolu tam, kde půjde konkrétně
u Karly o to, zobrazili tvář, slučující v sobě. rysy alpinskó
a onen v románě líčený zvláštní divoký výraz v tom po
měru a způsobu, jak popsáno spisovatelem? — Pozornému
čtenáři je zajisté zřejmo, že toto zobrazení jest úkol velmi
nesnadný - to proto, že tu obraz nestačí zplna vyjádřili
dynamiku mimického výrazu živého obličeje, která
teprve vlastně ve smyslu spisovatelova líčení dává plně
vyniknouti oněm zvláštním rysům,- nezapomeňme také, že
tu spisovatel tyto rysy vystihuje převážně tím, že popisuje
subjektivní citový zážitek, jaký v jistých chvílích výraz
onoho obličeje vyvolá v předpokládaném pozorovateli.

Původní knižní vydání „Kalibova zločinu" nesou na
titulním listě kresbu Mikoláše Alše, znázorňující jeden
z okamžiků Kalibových námluv. Karla je tu vyobrazena
prostě jako kyprá venkovská dívka, jaké často u nás po
tkáváme - vystižen tu tedy toliko onen základní převláda
jící alpinský ráz této postavy, jak vylíčena v románě. Při
lom však Kaliba sám není na tomto obrázku rozměry těla
od Karly náležitě odlišen.

Zato velmi pozoruhodné jsou barevné ilustrace Adolfa
Kašpara ve velkém vydání „Kalibova zločinu" z roku 1927
(Unie), němuž se autor článku obrátil - což nutno pod
líhnouti - po prvé až tehdy, když byl provedl typologický
rozbor, jak uveden v předchozích odstavcích článku: Jsou
tu nejen plně vystiženy íalské rysy Vojtěchovy (na někte
rých vyobrazeních lze pozorovat i jakýsi náběh přechodu
do rysů východobaltických, zvláště tam, kde Vojtěch stojí
před očima čtenářovýma jako bytost urážená, utištěná, trpí
cí, na př. na obraze scény ve vězení), nýbrž jest tu patrna
snaha vypodobnili i Karlu co nejvěrněji podle románu. Ne
snadnost tohoto úkolu má ovšem za následek, že kde chce
malíř podtrhnout „zvláštní divoký škaredivý výraz", činí
lak v rozličném stupni na úkor náležitého zpodobení základ
ních převládajících rysů alpinských. A tak malířova snaha
zdůraznili tento výraz či určitou pohotovost němu jako
jistý poměrně stálý fysiognomický znak, podtrhující pova
hové vlastnosti Kalibovy ženy, vede posléze tomu, že na
Kašparových obrazech nevidíme namnoze již dívku alpin
ského typu, nýbrž ženu rysů c i k á n s ký c h (zejména na
př. na obraze Vojtěchova tance s Karlou nebo na obraze

Karly s dítětem a s Boučkovou ve světnici u Smržů). Tato
shoda výsledku typologického rozboru s tím, co na základě
představy vyvolané zřejmě pečlivým studiem textu Raiso
va románu zobrazil malíř, je vskutku pozoruhodná.

A účel tohoto výkladu?

Je několikerý. Především sluší podirhnouli závěr, který
z něho bezprostředně vyplývá, a čtenáři, zaujatému realis
tickým a přesto strhujícím Raisovým p>odáním, připome-
nouti, že v „Kalibově zločinu", napsaném před více než
padesáti lety, vylíčil nám Rais konflikt v manželství, který
je v podstatě konfliktem rasovým, uživ při tom nenápadně,
ale zato s tím větší dramatickou účinností řady prostředků,
na základě jichž rozboru můžeme dnes, v době vnímavé
pro otázky tohoto druhu, zřetelně ukázali rasovou podstatu
onoho konfliktu.

Dále: ukazuje se tu samotnému čtenáři i středoškolské
mu učiteli češtiny v hodinách, vyhrazených české“literatu
ře novější doby, vděčné zaměstnání, totiž podrobili od pří
padu případu tu či onu postavu, ar v některém z Raiso
vých děl, či v práci některého jiného autora, obdobnému
rozboru, jaký byl proveden v přítomném článku, a srov
nali ji tak s psychosomatickými typy, stanovenými ať s hle
diska rasového či konsiiiučního; v dnešní době, zaujaté
mimo jiné i pro typologická a rasově-psychologická studia,
jest tento druh duševního cvičení dosti významný pro vyšší
obecné vzdělání.

A konečně — což zčásti nepřímo dáno tím, co tu prá
vě pověděno: ukázány tu určité styčné body mezi studiem
krásného písemnictví a studiem psychosomatických typů —
mezi vědou duchovní a vědou přírodní, poukázáno tak na
vzájemnou jich užitečnost v tomto směru,- okolnost význam
ná při stále více zdůrazňovaném celostním chápání veške
rého kulturního dění.

umění mládeži

Miloš Hlávka: ^
Mladé tváře v hledišti

Právě v jubilejním týdnu Národního divadla
byl jsem pozván, abych napsal do Přítomnosti
něco o vzájemném vztahu naší činohry a mla-
d,ých diváků. V náladě kolem šedesátiletého ju- <
bilea mi z toho vyplynula jakási postjubilejní
výzva, která spíše než minulosti se obrací
budoucnosti naší první scény a našeho dramatu.

Ideální divák

T> ez mladých nadšenců, bez oněch rozzářených tváří našeho
.D diváckého dorostu, bez onoho neustále omlazujícího
procesu si nelze činohru Národního divadla ani představit.
Stařecké nebo předčasně přemoudřelé a duševně zestárlé
publikum znamená pro divadlo vždy ustrnutí v konvenci
a akademičnosti, zkázu a smrt. Několik mladých srdcí však
postačí hercům v obtížné hře vytvoření atmosféry, žá
doucí pro poesii dramatu. Mládež v divadle nekašle a ne
rozhlašuje své dojmy nahlas celému okolí, «ni neoslňuje
společníky bonmoty na účet herců, režiséra či autora. Mla
dá duše je dokořán a bezelstně otevřena dění na jevišti,
nejsnáze podléhá ilusi. Proto také dojmy z prvních našich
diváckých návštěv v divadle jsou tak mocné a nepomíjejí
cí, nesmazatelné. Nejednou poznamenají mladého diváka
na celý život — jak víme i z životopisů významných a
tvůrčích lidí —určují mladému srdci životní vyznání, vy
jasňují jinochovi povahu a spletitost světodění, ano, ně
kterým se stávají osudné, z diváků se stanou divadelníci.
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rfltomnoso
aí profesionální nebo ochotničtí. Každý snad máme v tomhle
obdobné zkušenosti.

Dovedl bych vám dopodrobna vylíčit Dostálovo před
stavení Procitnutí i ara a Ohnivého bubnu i po
zdější Hilarovu Hippodamii a Hamleta, jež náleží

mým prvním osudným dojmům, a jež jsem viděl jen jed
nou, a to mnohem přesněji, nežli představení z doby ne
dávné, která jsem spatřil třeba několikrát. Tehdy jsem hltal
jevištní a básnické dílo všemi smysly, celým srdcem i du
chem, a myslím, že ony mladé tváře, do nichž se rád někdy
v hledišti zadívám, jsou stejně nepopsané listy a že v nitru
těchto diváků se děje totéž. Cím více jich je, tím bývá
nálada v divadle tak nějak slavnostnější a ideálnější. Cosi
chybívalo představením, jež nebyla na místech stání plně
obsazena. Ano, mladí jsou ideální diváci. Jen se zeptejte
herců, jak se jím citlivěji hraje pro středoškolskou mládež
a jak mnohé obecenstvo j©zase umí srážet v rozletu. Ostatně
je tolik druhů obecenstev/kolik je za sezónu večerů: neklid
né i máiožné, bujaré i nevlídné, lhostejné, tupé, mrtvé i ži
voucí a inspirující tomu, aby se herci překonávali. Ale
mladé obecenstvo je si vždy podobno. Obecenstvo horoucí,
žíznivé, dychtivé.

Onový vztah

Jak stará je to zkušenost, tak stará bývala i nedbalost
tomuto zjevu a za dnešních poměrů divadelní konjunktu

ry a front u pokladen by se dostala do divadla jen malá
časí mládeže, kdyby nebylo došlo soustavnému organi-
sovém mladých diváků pro návštěvy činoherních večerů.
Přitom se mládeží nerozumějí jen středoškoláci Divadlo
náleží dnes všem vrsivám, a tedy i jejich mladým pokole
ním. Tyto snahy znamenají vlastně rozšíření dávné tradice
českého divadla. Od svých počátků bylo provázeno a pro
bouzeno životu i smělým a velkým snům -jen mladými
dušemi. Vzpomeňme Kajetánského divadla, kde hrávali ji-,
noši Tyl a Mácha, a kde se nadchl Rieger pro myšlenku
Národního divadla. A později opět i proti samému Riegrovi
mladá myšlenka a mladý čin uskutečnily sen otců: velkou
budovu. Vpádem mladých se dále zdokonaloval styl čino
hry a dramaturgický plán, zde se odbývalo často drama
tické střídání generací dramatiků a režisérů a nová silnější
myšlenka si opět získávala své mladé věrné publikum a do
bývala úspěchu za jejich mravní opory a hlavně za jejich
nadšeného porozumění. Souviselo s celkovou divadelní stag
nací světovou, že kolem let třicátých mizelo mladé publi
kum z činoherních představení a jen intelektuálnější z nich
se uchytili avantgardních scén, které vznikaly z protestu
proti tehdejší konvenci a ekademičnosii scén oficiálních.
Valná čásf mládeže spatřovala ve filmu naprostého vítěze
nad divadlem a věnovala mu své večery, dříve vyhrazené
divadlu. Vrstevničtí básníci dávali nepokrytě najevo své
opovržení dramatem a jejich nenávist jeho skladbě a řádu
se stala přímo programem uměleckých skupin. Od těch dob
si však vybojovalo drama opět svou činoherní suverénnosi,
zejména zásluhou čistých a básnivých interpretací klasiků.
Mládež se hojnou měrou opět, pokud má příležitost, sbližuje
s předními pražskými scénami, a stává se nositelem vývoje,
který především směřuje vytvoření nové české dramati
ky. Na tomto slupni dnešního vývoje činohry musí být
obnoven a mnohokrát znásoben i nadlouho utužen vzájemný
vztah mezi divadly a mládeží. Kdyby se nyní hrálo a plá
novalo jen se zřetelem na premiérové tygry a tygřice nebo
na nevyběravé spotřebitele, kieří se spokojí kdejakou kon
vencí nebo románovou jevišlní kronikou, ohrozila by každá
vážná scéna svou budoucnost a udusila vývoj domácího
diamaiu. Při hledání a uvádění nové dramatiky evropské
i domáci spoléhá i první naše scéna opět na mladé hlediště.
Jubilejní cyklus činohry ND byl .sice obrácen výhradně

minulosli české dramatiky, ale uvnitř divadla se studují
nové hry a pracuje se na dalších původních novinkách,
jejichž počet převyšuje průměrné cifry minulých sezón. Ně
kolik objevných představení našich režisérů si svou moder

ností i uměleckým vypracováním vynutilo nadšený obdiv '
i souhlas právě mezi mladými diváky, kieří se ztotožňují
a novým úsilím naší činohry.

Ale...?

Přesto mne však podle rozličných příznaků znepokojuje
jedna otázka: jsme si, autoři a režiséři i herci, tak ve všem za
jedno s mladým divákem ? Stačí jen zorganisovat jejich ná
vštěvu? Není mezi námi přece jen zásadních rozporů? Třeba
v pojetí modernosti režie, v pojetí nového dramatu, v ná
zoru na herecké umění? Někdy se mi zdá, jako by nejmlad
ším divákům chyběl přes všechnu zanícenou lásku čino
hře pravý smysl pro drama. Snad je to residuum předmi
nulých eezón lak zvané avantgardy, na niž se nedávno ještě
na několika divadélcích sentimentálně vzpomínalo. A snad
jsou i jiné příčiny. Dohodněme se, oč jde.

Ar pročítám sta a sta zadaných rukopisů, z nichž velká
část je od mladších a mladých autorů, ai si všímám mecha
nismů kullurně-novinařských rčení o „mladém průbojném
režisérovi", o „moderním" dramatu a lyrické hře {jaké pro
timluvy), o poetickém či také syníhetickém divadle, zaráží
mě okolnost: drama ® činoherní reprodukční Umeni se ne
bere se zřetelem na mládí a na vývoj moderního divadelnic
tví evropského dosti soudobě. Jako by u nás strašila zasta
ralá hlediska a předsudky přechodného údobí. A co hůř,
vypadá mi to jako nějaká nová konvence, jako konvence
„průbojnidví", konvence avantgardy. Když jsem
před lety psal o věrnosti evanigardě, měl jsem na mysli
věrnost divadelníků vlastním počátkům a výbojům, arci-
že v organickém narůstání a krysialisevání. Nikoli však pře
jímání výbojů cizích a někdejších, ani sektářské a skalní
ulpívání na dětských krůčcích. Výboje se rozvíjejí a ne
opakují. Mládí trvá v umělci dlouho, někdy z toho bývá
,prodloužená puberta", jak říkával Hilar. Ale když se z mládí
jedné generace (která již sama sebe dávno překonala, jak
vidíme na dnešním Frejkovi) dělá pravidlo a řehole pro
všecky průbojné snahy mladých umělců a dramatiků, začne
to být velké nedorozuměni nebo velký švindl.-

Kam chce mladá dramatika?

Proti tomu však jsem zajedno se všemi autory vrstevní
ky, že avantgardní představení je nám takový večer drama
tické poesie, kde drama se děje především v publiku, v ná
rodním „n y n í" i v lidském „v ž d y", dílo, jež formálně není
ani naturalistické, ani žánrově realistické, ani expresionis
tické, ani evantgardnické podle nedávných ismů a ve smy
slu literárních kaplí, nýbrž avantgardní pro svou dobu du
chem, ideou, tvarem a zejména pocitem všenárodním. Dra
ma a představení, tíhnoucí od hromadného života nad
osobní a nadčasové platnosti. Nejde nám o odezvu u lite
rárních kukluxklánů, ani výhradně u mládeže. Básniti pro
všechny. To je dnešní avantgarda. Ale především básniti
—ne slovíčky —metaforou situací, povah a střetnutím ideo
vých světů. Překonat osudové a karakterové drama, řečeno
negativně.

Oč tedy jde V čem nuino apelovati mládeži? Jde
o to, získali ji pro věc dramatu. Dramatismus, loť jediný
ismus, který může dnes prospět českému jevišti. Není to
samozřejmost, jak by se zdálo, uvážíme-li neúměrný ohlas
kronikářských a povídkových her, žánrových obrázků a hra
vých vaudevillů z anno dazumal. Není to samozřejmost,
když se mluví o básníkovi na scéně v případě šveholivých
veršíčků a rýmečků, kupletových vložek a parádních tirád,
které jsou někdy hereckému výkonu a rozhodně vždy ni
ternému dramatismu postav jen na překážku. Není to samo
zřejmost, když se vyžadují pro mladé publikum „kouzla" a
„kouzelnictví" režie (tuze- oblíbené slovo, ale umělecky
vlastně škaredá pochvala) a méně její opravdovost a za-
svěcenost do dramatu i do hereckého umění. V takových
případech je avantgarda pověrou, jako byl kdysi pověrou
naturalismus. Drama však roste e víry a vyžaduje víry.
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ríttannostiv
„Veřejné osvědčení národního života"

Tady čeká ještě mnoho věcí na probojování vskutku
průbojnými divadelníky a vskutku mladým publikem. Po
tírat jednu konvenci konvencí jinou, ale málem stejně vou
satou, to není úkol pro naši divadelní mládež na scéně ani
v publiku. I zde nám může být opét-příkladem Tyl, nikdy
nezatížený minulostí, který žil a myslil současně a vždy se
zřetelem na budoucnost divadla a národa. Jemu „diwadlo
je wůbec weřejné oswědčeni národního žiwola.' A básník,
který tvoří vždy spíše pro příští dobu, tedy nejspíše pro
mládež v publiku, nemůže ovšem jinak uspokojit jejich
dychtivé tváře plné otázek, než vyjde-li především sám ze
sebe, ze svého pocitu života světa a svá doby. Nedá se při-
vésti z míry diskusemi, do únavy omílajícími mamé a ja
lové otázky, pokud se týče námětu a látky, zda historický
nebo moderní, zda forma taková nebo maková. Dobře učiní,
opře-li se o Hebbla, který byl mezi dramatiky výjimečně
dobrým theoretikem. Piká v pojednání O dramatu:

„Chci toliko potírali tuze rozšířený blud, jako by bás-
níh dramatu mohl dávati cosi jiného nežli sám sebe, nežli
vlastní životní proces: není toho schopen a také toho nemá
zapotřebí, neboř žije-Ii v pravdě, nezavrtá-H se malodušně
a svévolně do svého nuzného Já, nýbrž prodchne-li se ne
viditelnými živly, jež proudí všemi časy a chystají nové
tvary a podoby, může se klidné unášet svým duchem a jis
totou, že vyjadřuje svými potřebami potřeby světa a svou
obrazností obrazy budoucna..

Svornýzápasonovoučinohru

Nepůjde to často bez. boje a bez obtíží, mnohem tížeji
nežli formalistické výboje někdejších avantgard. V ději
nách dramatu tomu tak bylo nejednou a bude tomu tak
vždy. Právě toto popíračství ve jménu nové víry tvoří pod
statu evropského dramatu na rozdíl od dramatu východního.
A v jubilejním cyklu Národního divadla dominovaly nyní
dvě hry, které kdysi obecenstvo tak macešsky přijalo v téže
budově :premiéra Našichfurianlů byla tak trochu skan
dálem, což dnes již vůbec nechápeme, a premiéra Maryši
byla odstrčena na odpolední představení „pro lid, za mimo
řádně snížené ceny," jak připomínala divadelní cedule.
Malý div, že naturalismus, který pohřbil ve světě i u nás
tolik básnických talentů, nám nechal na živu díla tak svěží
a nestárnoucí, tak věčně mladá. Jejich autoři se podvědomě
vymkli šabloně doktrinářského směru, jejich čisté básnivé
umění, posvěcené dramaíismem, vdechlo těmto hrám ná
rodní nadčasovost. Tato díla se také nedají ničím a nikým
udolat. Jsou prostě tu.

Jistěže má dnes dramatik právo a povinnost více než
kdy jindy hledat a zkoušet nové methody, jež by vyvedly
české drama z šablony jako z literátství, z civilismu-jako
z přebarvených slovíček. Kam? pravé jevištní metafoře.

onomu meiafysickému'vlivu divadla, z něhož se nedávno
vyznal lak jímavě velký italský malíř de Chirico, upíraje
tento vliv umění filmovému. Koně přiměřené soutěži.s vý
vojem evropského dramatu za novým pathosem, jak se pro
jevil současným dramatem německým (o němž zde bylo již
psáno), v poslední době zejména Ilaupimannovou If i ge
nii v Aulidě, dramatem italským (Covoni, Forzano), ano
i ve Francii Montherlantovou Mrtvou královnou a
Giraudouxovou Sodomou a Gomorrhou. Mladí v hle
dišti pak budou nejcitlivějším měřítkem, zdali sami již do
rostli tohoto vývoje a mohou-li být mu oporou. Pak se stane
nové drama i oporou jejich. Jen tak vzniknou předpo
klady pro divadla mládě že, jinde již deset let uskuteč
něná, kde je mladý divák v dotyku s věčně mladými hod
notami dramatu klasického i 3 rodícím se světem umění
doslova mladého, citem, duchem i zacílením.

debata
Jdeme na zkušenou

Čemu mne naučila Australie

emu se v mládí naučíš, v stáří jak bys našel •— toto
V_y dobře známé rčení mohlo by se také pozměnit asi
takto: Čemu se jednou naučíš, někdy jak bys našel — a
mělo by se vštěpovat do myslí všem těm. které dnešní po
hnutá doba vyšinula z kolejí jejich normálního života a
vrhla do nových poměrů a na nové životní dráhy.

Jsou jistě tisíce a desetitisíce těch, kteří vidí v přeško
lování jenom nutný požadavek této mimořádné doby, je
muž se ochotně a jistě rádi podrobují, ale z něhož nevidí
pro sebe a pro svou budoucnost naprosto žádný prospěch.
Student, který odložit řeckou gramatiku nebo rysovací
prkno, aby se místo toho chopil hoblíku nebo se postavil

ozubenému kolu, prodavačka, která místo za pultem sto
jí za strojem, účetní, přesazený z banky do skladiště — ti
všichni nevěří, že by jim dnešní jejich zaměstnání mohlo
být nějak ku prospěchu tehdy, až se zase vrátí normální
poměry a až opět zasednou svému pracovnímu stolu. Jsou.
ochotni věřit, že doba, strávená tímto zaměstnáním, je pro
né dobou ztracenou.

Mohlo by se o této věci hodně mluvit a uvádět důvody
proti — ale místo toho chci zde ukázat na jednu svou ži
votní zkušenost. Bude tomu pomalu již dvacet let, kdy jsem
se octl v Austrálii, kam jsem jel za určitými plány, jež se
však naprosto zhatily. A tu jsem se octl před nutností vy
dělávat si chléb vlastníma rukama, v cizí zemi, nepřátelsky
se stavějící proti všem cizincům, v nových poměrech a bez
přátel, kteří by pomohli. Mohlo to být poměrně snadné —
jenom umět nějaké řemeslo, jenom mít tušení o nějaké ma-
nuekií práci! Byla dobře placena — a každý český řemesl
ník nebo tovární dělník byl by snadno získal dobré místo.
Já jsem však nedovedl nic, a bohužel, také nebylo možné,
abych se tam začal něčemu učit. Australie měla tehdy so
ciální zákonodárství, které, zůstávajíc na poloviční cestě
mezi vysloveně kapitalistickým systémem a mezi vládou
odborových organisací, zavedlo minimální mzdy, poměrně
velmi vysoké; ale právě tyto minimální mzdy, velmi přes
ile a velmi přísně dodržované, znemožňovaly, aby se te
prve tam někdo něčemu učil. Bylo naprosto vyloučeno jít

zaměstnavateli a domluvit se s ním, aby vás zaměstná
val za poloviční plat do té doby, nežli práci dokonale ovlád
nete. Pokrčil rameny — nemohl tak udělat. A rozumí se,
nebyl naprosto ochoten platit plnou mzdu někomu, kdo
nebyl už od nejprvnějšího okamžiku vstupu do dílny nebo
továrny úplně schopen okamžité a plnohodnotné práce, je
hož pracovní výkon by vázl.

Výsledkem bylo, že jsem mamě bloudil po zprostředko
vatelnách práce a že jsem marně žádal o práci v jakém
koli oboru, takže jsem se nakonec musel protloukat těžkou
a namáhavou prací v australském bushi, jehož podnebí je
pro Evropana vražedné. A přece stačilo mít jenom v jedné
jediné věci praktický výcvik a všechno mohlo být tak
snadné! A proto, když se někdy v tramvaji dívám na mla
dé lidi, vracející se z továrny, a z jejichž rozhovorů vy
rozumívám, že to jsou lidé, přišlí tam z kanceláří nebo od
studia, nemohu v sobě potlačit myšlenku, proč se mně v
mládí nedostalo takové možnosti. Bylo by mně to ušetřilo
velká zklamání a mnoho lopotné práce. A proto si také
myslím, že nikdo z těch, kteří dnes prodělávají takový vý
cvik, neví, nebudou-h jim jejich dnešní zkušenosti v po-
«dějším životě velmi vítané.

A. J. Ur b a n.
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nový národ
Vojtěch N e v l d:

Mladí a venkov

LT lubeká a nesmyslnápropast, která se jevila mezi měs-
JLJ. tem a vesnicí, poznenáhlu mizí, neboť doba již něko
likrát naznačila, že není myslitelné, aby obě složky národa
ubíraly se rozdílným směrem.

Pojem venkova, po případě vesnice znamenal vždy pro
ty, kdož nim měli hodně daleko, houf bodrých a furiant-
ských sedláků, kteří nechtěli mít nic společnéhos pokro
kem doby a kteří usilovně lpěli na staré tradici. Jak bylo
to daleko od skutečnosti, ukazuje nejlépe vesnice dneška.
Základ venkova tvoří samozřejměselské usedlosti, ale prá-
vě na nich je vidět účinnou racionalisaci dobrých hospo
dářů. Vedle nich je zde však více domkářů a bezzemků,
kteří, byť mnohdy našli svouobživuv městskémprůmyslu,
zrovna tak lnou vesnici jako ti, kdož dlí stále u půdy.
Všichnipak tvoří v celku zdravé a bodré společenství,kte
ré dobře vyjadřuje vzájemná sousedská upřímnost, kterou
snad bychom marně hledali v městě.

Je samozřejmé,že i na venkově způsobilonadšení mlá
deže a snaha jít s duchem doby kus hodnotné práce. Mlá
dež dává dnes smysl venkovu. Pouze rozdílná její aktivita
působí různorodost obrazů té neb oné vesnice. Existuje
totiž někohk důležitých faktorů, které v rukou mladých
se stávají kulturními směry venkova.

Předně ochotnickédivadlo, na něž se hodně dlouhohře
šilo. Bylo totiž v rukou lidí, kteří hledali na jevišti vlastně
pouze osobníslávu a ne kulturní hodnotu. Na jejich místo
přichází mladý ochotník s patřičným vzděláním,který dá
vá ochotnickéscéně nový ráz. Nesmyslnéoperety s oplzlý
mi vtipy a sériovými šlágry se nahrazují Stroupežnickým,
Jiráskem, Tetauerem, Krpatou a jinými.

Velký příklad dala venkovskámládež v nácviku národ
ních tanců. Pravidelně za zimníchvečerů scházejí se hoši a
dívky v sále venkovského hostince, aby zde při houslích
a harmonice tančili staré kolové tance a besedy. Kdo jed
nou viděl míhati se pestré barvy krajinských krojů při ta
kových dožinkách, ten si dlouho uchová v paměti obraz
vesnické pohody a radosti, která je upřímným holdem prá
ci a přírodě. Ostatně i písně, ovšem lidové a národní, patří
nyní pouze venkovu. Černošský rytmus jazzový, protě
žovaný městem, nemůže se naprosto přirovnávati lidovému
tónu, který vznikl v ústech prostého lidu a který vyzní nej
lépe zase v jeho podání. Je v tom snad viditelná snaha oži-
viti romantiku starých časů, nesmíme však zde naprosto
hledati touhu obnovitistarý řád a uzavřenostvenkova proti
ostatnímu světu. Ne, v našich vesnicích neuvidíte hochy a
děvčata pravidelně se pohybovali v krásných sice, ale ne
pohodlnýchkrojích, kterým se tolik obdivujeme,nenajdete
mezi nimi však ani žádný výstřelek doby potápkovského
nebo zazuistickéhozaměření, s čímžse tak často setkáváme
v městě, s

Nedávno zavedená služba mládeže má nejvíce svých
nadšených přívrženců právě na vesnici. Venkovskámládež
našla přímý vztah ke sportu, jenž je považován za nový
výchovný prostředek. Ustavují se nové sportovní kroužky,
které pěstují většinu populárních her, a zřizují se četná
hřiště, jež se stávají doménou všech mladých a toužících
uchováti si své zdraví. Stavěly mu sice velké překážky

dalšímu rozvoji. Staří vesničtí konservativci dlouhobrá
nili a ještě brání tomu, aby jejich dětem se dostalorekreač
ního střediska. Avšak i jim se poznenáhluotvírají oči.

původnímu účelu sportu, družné rekreaci, přistoupil
tedy důležitý požadavek doby, totiž jeho zařádění do mo
derního výchovného procesu mládeže. Prvním předpokla
dem zdárného výsledku je ovšem očista, která zde musí

bezpodmínečně nastat. Různé nezdravé manýry, vysoká
sportovní politika (lanaření, obchodování s výkonnými
sportovci), to vše mělo neblahý vliv na charakter venkov
ské mládeže a tím více podpořilo antipatii nepřátel spor-
tovního vývoje. Venkovské hřiště nebude pro příště mís
tem nevychovanémládeže, naopak mladý venkovský spor
tovec bude zářivým příkladem mladého muže a mladé že
ny dneška v takovém pojetí, v jakém je oba potřebuje
národ.

Venkov dohání mílovými kroky město

Tato odvážnáslovadají se lehko podepříti fakty. V kul
turním ohledu jsou to pravidelné zájezdy stálých divadel
ních scén, zvýšená úroveň promítaných filmů, přednášky,
kursy, výstavy a jiné. Velkého významu nabyl zde úzký
film. Je promítán při každé příležitosti a byl jsem svěd
kem novinky, kterou vesnicepředběhla město, totiž použití
úzkého filmu při kursu němčiny.

Konečně veřejný rozhlas je dalším znakem snahy ves
nice po modernisaci.Ještě dnes snad si málokdo představí
vesnici bez známé figurky „obecního policajta“, nuže,
i tento romanticko-idylický prvek bude brzy patřit blahé
minulosti.

A útěk z venkova— problém,který jako problém mrav
ní vůbec neexistoval. Vlastní útěk z venkova na podkladě
životního ideálu bychom mamě asi hledali. Byly-li sku
tečně výjimečné případy, pak bylo nesmyslnéna nich tvo-
řiti problém. Venkovan, jenž se narodil u pluhu a jemuž
byla ponechánamožnostu něho žiti, nikdy od své hroudy
neutíkal. Logickáúvaha dobře ho přesvědčila o tom, že ne
ní na světě místa, kde by byl život možný bez práce a bez
vlastního přičinění. Je zde však něco jiného.

Venkovského obyvatelstva vždycky přibývalo, půdy
však ne. Bezzemcimusili proto hledati svou životní exis
tenci v městě, které ve svém rozvoji bylo schopné přijí-
mati stále a stále nové lidi. Člověk, jenž vyrostl na vesnici,
těžko se s ni loučil, zrovna tak, jako by se měšťan loučil se
svým městem, kdyby z něho měl odejít. Námitka, že by
město svým rušným životem,zpestřeným častými atrakce
mi, lákalo klidného vesničana, není na místě.

Nic nevyvrátí skutečnost, že venkov ve své neporuše
nosti a ve své, řekl bych netečnosti antimorálním vlivům
dobovýchvýstřelků, tvoří zdravé jádro národa. To ostatně
dokázal několikrát i dnes, kdy zájmy celku, společnéříšské
vlasti vyžadují aktivní a činorodý postoj každé vrstvy ná
roda. A v tom je vesnice a vůbec venkov příkladný.

Konečně hledejte krásu pravého života bez falše a bez
přetvářky, bez nezdravého spěchua v klidném, ne však pa
sivním očekávání věcí příštích, jak to ostatně žádají i pří
rodní zákony, najdete jej skutečně jen na místě, jež je pří
rodě nejbližší — a to je právě na vesnici.

poznámky
Český mythus a evropská pospolitost

Není přeceňováním, nýbrž prostým konstatováním skutečnosti,
uvedu-li, že v českém politickém myšlení nejde již v poslední do
bě o pouhé rozvádění platných politických thesí, nýbrž počíná se
tu ozývati mnoho zcela samostatné myšlenkové práce thematu
budoucí evropské pospolitosti. Ukazuje se tu, jak mocný vliv pro
jevila na naše myšlení okolnost, že původní *ul dnešní války, jímž
byla obhajoba práv německého národa, rozšířil se na otázku
evropské orRanisace vůbec. Zásada pospolitosti, proklamovaná pů
vodně jako směrnice národní obrody, promítnuta byla nyní i do
vyššího celku evropského. Nová kniha Vajtauerova (Český
mythus — Co nám lhaly dějiny. Orbis 1943),ukazuje na bohatém
materiálu z českého duchovního tvoření posledních desítiletí, ko
lik strun, dosud málo slyšených, se rozezvučí při vyslovení myš
lenky evropské pospolitosti a kolik zdánlivě »věčných pravd« a po
lopravd z naší minulosti i přítomnosti, neboli mythů, jak říká
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Vajtauer, se rozplyne při pohledu, který není zaujat prestižním
uvažováním.

V sedmi kapitolách ukazuje Vajtauer, jak mnoho skutečně
evropského a jak málo partikularistického- charakterisuje naše ze
mě i náš národ při pozorném rozboru našeho postavení zeměpis
ného i dějinně politického. Pod titulem »Přírodní pevnost nebo
křižovatka? Mythus strategický« přesvědčivě autor v prvé kapi
tole dovozuje, že naši předkově nevyvozovali ze zeměpisné polo
hy našich zemí pevnostní isolaci, nýbrž právě naopak, činili vše,
aby zpřístupnili zemi evropskému ruchu. »Nikoli pomezní hory a
hvozdy, nýbrž zemské stezky jsou to, co dává pečeť prvním sto
letím našich dějin« (str. 18) shrnuje Vajtauer vývody této kapito
ly, doložené citáty z významných českých prací z oboru hospodář
ských a sociálních dějin (Tadra, Vacek, Roubík a j.). V souhlase
s výtěžky historiků, revidujících Palackého, vyvrací pak Vajtauer
v druhé kapitole vžitou představu o tom, že Češi byli na úsvitě
dějin národ pokojný a rolnický, povahy holubicí, kdežto Němci
národ válečný a bojovný, povahy dravčí. Stačilo shromáždit hla
sy významných autorů (Pekař, Susta, Lippert, Guth a j.) a do
plnili je svědectvím historických pramenů, aby zřetelně vystoupila
mylnost i tohoto mythu, jejž Vajtauer označuje jakožto mythus
demokratický. Vyvrcholení knihy spatřujeme v kapitole třetí, na
zvané »Evropský řád nebo drahá svoboda?« čili mythus samostat
nosti. Zde zaraďuje se Vajtauer mezi ony autory, kteří krok za
krokem odkrývají mohutnou dějinnou hodnotu svaté říše římské
národa německého á podílu českého národa na této říši. Svoje
vysoce kladné stanovisko tomuto tisíciletému odkazu západních
dějin evropských projevil již Vajtauer v tomto listě, když hod
notil mé literární práce z tohoto oboru. Tentokráte shrnuje mnoho
dalšího materiálu, v němž opět vedle odborných autorů (Susta,
J. B. Novák, Pekař, Chaloupecký, Wostry, Kliment a j.) hojně
používá originálních pramenů. V dnešním úkolu Riše vidí navá
zání na slavné období Karla Velikého a císařů saských (str. 63)
a zjišťuje, že »také tentokráte přichází Říše tak nečekaně jako
za Karla Velikého a za Otty I. Také tentokráte je třeba od Němců
heroického sebezapření, aby od cílů čistě národních přešli cí
lům evropským« (st. 64). V úzké souvislosti s těmito vývody jest
kapitola další, vyvracející pod názvem »Se Západem nebo Výcho
dem?« mythus slovanské protiříše. Autor prohlubuje zde na pod
kladě velmi bohatého a promyšleného materiálu thema, které
isme v tomto listě nadhodili článkem »Mezi Západem a Výcho
dem«. Teprve při rozboru shromážděného historického i literár
ního materiálu vynikne, jakou nedůsledností jest. resp. bylo vý
chodní zaujetí některých naších vědců. Stále jest menší počet
těch, kdo by vážné mohli cokoli namítnouti proti závěrečnému
zjištění Vajtauerovu: »Evropanství vydávalo plody, postupujíc po
polednících od západu východu. Postřehli jsme tento jeho zákon
a odevzdali se Západu« (str. 97). V kapitole další shrnuje a nový
mi doklady doplňuje Vajtauer to. co bylo již u nás vytěženo o vý
znamu německé kolonisace Cech a Moravy. Podle pravdy zjišťuje
dějinami doložené klady tohoto zjevu. Konečně pod názvem »Uta
jený nový národ — Mythus o slovanské sounáležitosti«, zkoumá
Vajtauer. jak západní vlivy oddálily nás od společného slovan
ského pravěku a jak romantická je snaha přezírat! velké rozdíly
mezi dnešními Slovany. Pro mnohého čtenáře bude tu překvape
ním citát Havlíčkův z r. 1846, který Vajtauer obšírně otiskuje a
který končí závěrem: »Zkrátka —r s hrdostí národní řeknu: Já
jsem Čech. ale nikdy: Já jsem Slovan.« V této kapitole bylo by
možno upozorniti i na to, jak odmítavě se stavěl myšlence pan-
slavistické ruské říše Palacký ve svém dopise frankfurtskému
parlamentu. Poslední kapitola shrnuje hlavní výsledky Vajtauero-
vv a vytyčuje výhledy vpřed: »Za Ríše jsme se plnili hrdostí a
vůlí činu. za národnostního rozpadu Evropy jsme se prolínali
úzkostí o sebe a svou drahou řeč. Éra samostatných národů pro
spívala jen národům velkým« (str. 157). »Můžeme jen vítat, že se
znovu křísí myšlenka velkého kolektiva evropského. Vychází z ná
roda jako jednotky vypěstované Prozřetelností« (str. 158).

Jak jsme již na počátku poznamenali, jde tu o nový význam
ný a zdůvodněný hlas víry v budoucí evropskou pospolitost, na
vazující na odkaz nadnárodní a nadstátní říše římsko-německé.
Takovýchto hlasů víry a naděje jest tím více třeba, čím více vá
lečné nezbytnosti zatemňují jasný pohled současníků. Vajtauer
zde vystupuje jako shovívavý učitel, který svého čtenáře nesnižuje,
nýbrž naopak, s láskou se s ním zabývá. Dává materiál pře
mýšlení. Proto jest jeho kniha vzorným politickým dílem.

Dr. Josef Kliment

Hudební výchova na školách

S dětskou myslí se zacházelo v různých dobách způsobem ne
stejným. Trvalo dlouho, nežli se rodinná a školní výchova probra
la z tradiční malosti a přizpůsobila se postupně požadavkům kul
turního slohu života. Snahou výchovy je vybavili lidského tvora
z pasivního registrování prchavých vědomostí, zvykati ho žít činně
a pracovat, t. j. hledat, přemýšlet, soudit, cítit, jednat. Je to ideál,

jehož realisaci po staletí pracovali mnozí a mnozí němuž
toužíme se přiblížit i my.

Ve spleti kořenů, z nichž vyrůstá kmen speciální výchovy kul
turní, hlásí se životu i ratolest vzdělání hudebně-uměleekého, a
z něho vyvozený nejmladší směr filosofického myšlení: výcho
va hudbou. Již Indové pokládali hudební odvětví kultury za
vynález samotného boha, u Číňanů měla hudba vedle důležitosti

též význam státně-politický. Velmi důležitou úlohu v živo
tů soukromém i veřejném hrála hudba u Egypťanů. Rekové přiklá
dali hudbě význam mravní. Z téhož důvodu na řeckých gymnasiích
pěstovala se umění musická. Ani středověk, po stránce hudební
není chudý.

U nás jedním z prvních průbojníků je J. A. Komenský. A tak
radí, aby »umění musické« bylo chápáno »jakožto vážných věcí pře.
dehra«. Jak vysoko cenil zpěv, objasňují jeho prostá slova: »Na
před třeba věděti. že zpívati mají všichni lidé. staří i mladí, muži
i ženy, vrchností i poddaní -.. Mládež ve všech druzích škol má
býti vzdělávána všestranně, tedy i hudebně, umělecká výcho
va zde má býti vštěpována jako organická součástka snažení ideo
vě ethického.«

Prvé jiskřičky poutavosti hudbě lze křesat! již ve věku
nejútlejším. Písní konejšila laskavá matka své robátko, družný
zpěv provázel člověka od kolébky až do hrobu. Výtky, kladené
dnešní rodině, která prý neposkytuje dostatek výchovných pod*
nětů hudebnosti dětí. jsou v mnohých případech odůvodněné.

A jaký je dnešní stav hudební výchovy na jednotlivých stup
ních našeho českého školství? O tom jsem se dozvěděl z článku
dr. Plavce v článku »Umění mládeži« — a škola (Přítomnost 194%
čís, 2).

Chtěl bych nadhozeným okolnostem podati ještě několiR
postřehů. ’ n ,Navštěvuje-ti dítě mateřskou školu, dostává se budebni
výchovy v rytmických útvarech jako průprava ke zpěvu jedno
duchých písní. Ovšem hudební příprava ačiteíeh tohoto typu není
dostatečně prohloubena ve hře nástrojové a ve školení metho—
dickém.

Na obecných školách jsou zpěvu přiděleny dvě půl
hodiny týdně. Pokud jde o hud. vzdělání učitelů těchto typů.
setkáváme se tu s třemi druhy: absolventy učitelských ústavů,
absolventy středních škol s bývalými jednoročními abiturienfc-
skými kursy při učitelských ústavech anebo bez nich a s absol
venty bývalých pedagogických akademií. Vzdělání pro obor hud.
výchovy v druhé a třetí kategorii je téměř nedostatečné. P*
stránce vyučovací se věnuje předmětu malá pozornost, málo se
zpívá, housle (pokud není klavíru) při hodinách zpěvu jsou říd
kým zjevem a dozírající orgány neprojevují dostatek zájmu
o tento předmět. Proto nutnost odborného dozoru měla by býti
samozřejmostí právě takovou, jako je tomu v tělesné výchově.
O hudebním vkusu a hudebním zanícení učitelstva nelze také uspo
kojivě mluvit. A co horšího: v půlhodinách se mnohde probíré
nebo dohání látka jiného předmětu a pod.

Na hlavních školách vyučuje se toliko po jedné ho
dině týdně (srovnej se střední) ve všech ročnících. Nemožným
stavem je až dosud nedbornost ve výuce. Zpěvní a hudební
výchova není dosud zařáděna jako disciplina do některých z od
borů a tak s předmětem zachází se jako pastorkem. Učí mu
kdekdo, přidělen je kdekomu. Tak vedle vynikajících výsledků
je mnoho výsledků podprůměrných.

Na škole střední zavedena hudba toliko do IV. třídy
do dvou hodinách týdně a na dívčích typech v I. a II. třídě po
dvou. ve . až V. třídě jen po jedné. Snad časem vyvodí
příslušná mista z této skutečnosti důsledky a zavedou, když ne na
jednou. aspoň postupně předmět »hudba« až do 8. třídy.

Na odborných školách pro ženská povolání je situa
ce hudební výchovy opravdu zavrženíhodná. »Zpěvu« se vyučuje
jen v prvním a druhém ročníku no jedné hodině týdně. Ve
HI. ročníku (v t. zv. živnostenské pracovně) se zpěvu vůbec ne
vyučuje. Přidělování hodin děje se obdobně jako na škole hlavní
(zřídka jsou přibírány odborné síly mimo ústavní učitelský sbor).
Jak lze potom ohtíti na budoucích zakladatelkách rodin, aby je
jich děti byly vedeny od malíčka správnému chápání zpěvu »
hudby, když takto neodpovědně se s předmětem zachází? Jak íe
možno, aby zpívalo dítě. když nezpívá matka?

A nyní něco závěru.
Do hudební výchovy mluví rádi lidé. páchnoucí diletantís-

mem. mnohdy i naprostou neznalostí. A tak z jakési s ej. r váp
no s t i přidržují se úzkoprsé směru, který přeje jen zpěvu. Dů
vod pro to je již v základu úplně nehudební: zpěv je prý před
mětem rekreačním a proto je třeba jen zpívat a zpívat — zpěv
je prý lehký, hud. nauka těžká. V tom je zásadní omyl.

Heslo, více praxe a měně theorie, není také zcela oprávněsA
Theorii nelze vyloučit proto, neboť takto chápaný předmět bez zá
kladních znalosti byl by asi takový jako čtení bez znalosti PÍm
men. Jsou Udě. kteří hudbu rádi provozují, druzí rádi poslou
chají. Mezi těmito bývají lidé, kteří se o hudbě rádi poučí. A tail
je to i s dětmi.

Záleží na tom. co si pod pojmem — hudba — myslíme. Tw
není jen znalost not podle jmen a trvání, znalost tónů odvozených,
stunnie, intervalů, ale je to vyučování, v němž se žactvo učí s po
rozuměním poslonchat cennou hudbu, navyká na ni. dostává stí
mu o ní poučení, učí se o pojmech, jež se vyskytují hudebních
rozborech a které jsou mu přínosem všeobecné inteligencí.
Cíli: Co plátno miti ucho vycvičeno Vnímati tóny. nevím-. žtí
existoval Mozart a Beethoven. Aneb, jak může s požitkem a po
rozuměním naslouchat symfonické básni ten. kdo neví, eo to jěí
Každá praxe se musí opírat o theorii. Mám zkušenost. *e fatotutí
velmi rádo elySí životopisy skladatelů, jsou-H podány přístupno«
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formou a lidsky proteplené, s bud. ukázkami (klavirnimi, gra
mofonovými deskami a pod.). Je opravdu velmi zarážející, ne-
uslyší-li žák za celou dobu své školní docházky jména největ
ších hudebních geniů. Měi-li žák znát různé panovnické dynastie
a zvířecí rody. proč by neměl vědět více o Smetanovi. Dvořá
kovi, Fibichovi? Považuje se za nutné pro život znát zákon Archi-
medův, za zbytečné však, že existoval »nějaký« Wagner. Liszt,
Chopin, Grieg, Verdi atd. Slyší-li, kdo byl Gutenberg nebo Ko
lumbus. proč se mu neřekne, kdo byl Suk. Janáček. Kubelik. De-
stinová a jiní? Vysvětluje-li se výroba různých chemikálií, bás
nických forem, proč by se mu nemohlo vysvětlit, ovšem se zřete
lem stupni chápáni, podstata prvků symfonie, opery, nebo vůbee
hlavních forem hudebních?

Hudba nemluví jen několika vyvolencům. Je majetkem
všech. Hudbou a zpěvem krásných národních písní uvědomuje si
žák svou souvislost s lidským kolektivem a zejména příslušnost

národnímu celku.
Hudba a zpěv jsou projevem lidského ducha a srdce. Uzpů

sobují mladou duši. aby cítila bolesti slabých, zároveň však ukáz-
ňují mladé hlavy, aby měřily s rozvahou odvahu svého ducha
pružností vůle. A takto zušlechtěné duše zajisté budou
uschopněny

»... do záhonů, sadů, do brázd polí
sít s láskou, vírou a sít trpělivě
a nečekat, až ovoce sám sklidíš,
jež příštím teprv usouzeno.« (J. S. Machar.)

Karel Jiirgling

Otázka našeho výzkumnictví

Je příznačné pro režim bývalé republiky, že neměla pocho
peni pro náležitou organisaci výzkumnictví a že tuto činnost,
tak důležitou z národohospodářského hlediska, vytrvale přehlí
žel, ačkoliv zejména Čechv a Morava byly jinak pokročilými
průmyslovými zeměmi. Věru na málokteré jiné veřejné otázce
dala by se tak nádherně dokumentovati liberalisticko-demokra-
tická lhostejnost základnímu pilíři moderní průmyslové výroby
a tím i hlavnímu předpokladu rozvoje národního blahobytu!
Nejen že nebylo učiněno nic pro podporu vynalézavosti, ale la
boratoře vysokých škol technických a státní výzkumné ústavy
byly vybaveny s hlediska moderni techniky tak nedostatečně,
že se v žádném případě nemohly mriti s výzkumnými ústavy
cizími a zvláště pak německými. Pokud existovaly státní vý
zkumné ústavy, byla v nich badatelská činnost zase tak roztříš
těná. že se o její účinnosti zřídka kdy dalo mluvit. Odstrašujícím
příkladem v tomto směru byly výzkumné ústavy v radiovém
oboru. Tak jeden ústav mělo ministerstvo národní obrany a dru
hý zase ministerstvo pošt. Jaká byla jejich činnost, bylo vidéti
z toho, že náš radiový průmysl byl vesměs odkázán na cizí li
cence- Nepochopení bývalého režimu pro tuto základní otázku
průmyslového rozvoje ukazují jednak vysoké patentní poplatky
a jednak stoprocentní neodpočitatelnost výdajů na výzkumnictví,
pokud toto slouží zdokonalení výrobků. Výše patentních poplat
ků měla za následek, že patentní úřad vzhledem ke svému obra
tu byl vlastně nejvýnosnějším státním podnikem, neboť odváděl
stálu ročně 15 až 30 milionů K, kdežto státní dráhy s desítkami
miliard investovaného kapitálu byly beznadějně pasivní. Vysoké
zpoplatnění výzkumnictví u nás mělo ovšem za následek nad
měrnou odvislost od cizí výzkumnické činnosti, eož se projevo
vala licenčními poplatky do ciziny ve výši 50 až 60 milionů
ročně. Zaujatost proti výzkumnické činnosti šla dokonce tak da
leko že ani profesorům na vysokém učení technickém nebylo
dovoleno vésti vlastní podnik nebo býti vedoucí silou v jiném
podniku, což mělo za následek nedostatečný styk s praksí
u'učitele, jenž měl právě vychovávali technický dorost pro prate
si. Tato zaujatost zákonodárců postihovala výhradně techniky,
neboť na př. u profesorů medicíny nikdo nezabraňoval jim miti
vlastní soukromou praksí a ěerpati tak z ní poučení pro přednáš
kovou činnost ve škole a vychovávali tak lékařský dorost, aby
byl úplně na výši doby. Naprosté nepochopení zákonodárců,
mezi nimiž byl technik nebo národohospodář skutečnou bílou
vranou, mělo za následek otrockou závislost na cizí badatelské
práci, která byla zvláště patrna v mladších odvětvích průmyslo
vých, jako na př. v radiotechnice, ve výrobě umělých hmot,
optice atd. Kromě uvedených příčin přispívala tomuto neblahé
mu stavu také nepochopitelná pratese patentního úřadu, jenž
ěasto vyřizoval dříve patentní přihlášky cizích koncernů, zatím
co přihlášky našich vynálezců a podniků byly vyřizovány velmi
vlekle, takže často se stávalo, že měl zdejší přihlašovatel dříve
vyřízenou přihlášku v cizině, než u domácího patentního úřadu!

I když v poslední době došlo zásluhou Ríše usnadnění

tvůrčí činnosti technické u nás různými úlevami, přece jen ně
kdejší přehlížení výzkumnictví u nás nebylo ještě zcela odčiněn».
Svaz vynálezcu u nás svým skromným vybavením zdaleka neod
povídá podobným organisacím v cizině, oplývajícím velkými pro
středky a uznávaným za velmi důležitou složku hospodářského
rozvoje. Bylo by věru záhodne, aby při stěžejním významu vý
zkumnické činnosti pro blaho celku bylo učiněno víc pro její
opravdu účinnou podporu! V každé průmyslové zemi — vzorem
tu bylo., odedávna Německo s velkým počtem skvělých výzkum
ných ústavů, a to jak veřejných, tak i soukromých — a pak Ja
ponsko, kde se vynálezcům dostává snad nejvíc účinné podpory
z veřejných prostředků, aby se dohonily a překonaly staré prů
myslové země na poli tvořivé činnosti technické. Jde zvláště
o neobyčejné bohatství poznatků kvalifikovaných dělníků a tech
nických sil ve výrobě, jakož i samorostlých technických talentů,
přímo na výrobě nezúčastněných, kteří jsou dnes odraďováni
výši patentních poplatků a délkou celé procedury od toho, aby
chránili své myšlenky, ačkoliv často jde o dobré a života schopné
novinky. Když již nelze zatím počítati e účinnou podporou vý
zkumnické činnosti vybudováním laboratoří a dílen, v nichž by
organisovaní vynálezci mohli si ověřiti svoje dohady pokusem a
sestrojit! si potřebné modely z materiálu, poskytovaného jim za
ceny režijní nebo příspěvkem státu a průmyslu podstatné zlev
něné a založení moderní technické, ustavičně doplňované knihov.
ny, jistě by se prospělo věci, kdyby se podstatně zkrátily dosa
vadní dlouhé ihůty při patentování a případně snížily poplatky
pro přihlašovatele z řad zaměstnaneckých. Výše licenčních po
platků, naším průmyslem placených, ukazuje při jejich kapitalí-
saci na hodnotu cizích myšlenek, vyjádřenou téměř 2 miliardami
K! Tato okolnost měla by púsobiti podnětné na naše hospodářské
a odborné kruhy, aby byla konečně zužita velká hřivna, dříma
jící v tvořivých myslích našich pracujících vrstev. Pronikavý
úspěch podnikových návrhů na xhospodárnéní výroby a provozu
může býti jenom povzbuzením, abychom se jednou odpoutali
od někdejšího přehlížení výzkumnictví a organisovali je v nej
vlastnějším zájmu opravdu velkorysým způsobem. Mohou-li se
v našich poměrech, o kterých se s oblibou říkává, že jsou malé,
dobře vyplácet! 2—3 koncernům jejich výzkumné ústavy, tím
spíše mělo by se tak učinili na veřejném podkladě. Věk skuteč
ného socialismu káže využiti hospodárně všech darů přírody pro
dobro celku- Nebylo by proto moudrým počínání, aby technický
talent českého člověka, jenž snese klidně srovnání s technicky
nejpokročilejšími národy světa, byl potlačován při svém uplat
ňování nepříznivými okolnostmi, jak to bylo pravidlem v minu
losti. Konec konců jde tu o pronikavý sociální vzestup mnoha
tisíců přemýšlivých pracujících Jidí a často i o možnost vzniku
nových průmyslových odvětví a konec konců o čestnější uplat
nění naší práce na evropském a světovém fóru. A to vše jsou
jisté okolnosti, které by stály za uváženou všem vlivným činite
lům již v zájmu blaha celé národní pospolitosti!.

František Komůrka

Gerhart Hauptmann a ěeeké drama

Německá divadla oslavují osmdesáté prvé narozeniny svého
největšího dramatika, Gerharta Haupímanna. Nemusí se při tom
dívat zpátky na úžasnou žeň velkého básníka, nemusí studovat skvě
lá dramata mladého Hauptmanna, která ostatně nikdy nezmizela

s německých scén. Nikoli. Hrají drama, které.napsal jednaosmdesá-
tiletý dramatik. Podle závažných posudků je to tragedie básníka
počtem let starého, ale sílou ducha a šíří obzorů naprosto nestár
noucího. která se důstojně řadí jeho předešlým dílům, pokud jo
nepřevyšuje.

.Veliké drama může napsat jen stařec, tvrdil kdysi F. X. Salda,
ukazuje na příklad Goethův (Faust). Ibsenův a Richarda Wagnera.
Je zvláštní, podotkl při tom. že to je popřáno vždycky jen dramati
kům germánským, zatím co čeští umlkají předčasně. Proč? tázal se
tehdy Salda, aniž by tuto otázku zodpověděl. Nyní tedv ji lze zod
povědět. Poněvadž germánští dramatici najdou po tuhém boji. kte
rému jsou vystaveni, právě tak jako jejich slovanští druzi, přece jen
více pochopení, více skutečného záimu a méně nenávisti, nežli je
souzeno dramatikům jiných národů. Kdyby se na příklad vyskytl

v Čechách velký dramatik, začnou ho po jeho šedesátce, ne-li dřív,
házet do starého železa. Nad jeho dramatem budou krčit rameny,
začnou okamžitě razit heslo: mladí vpřed! — nastudují rychle ně
jaký překlad dávno mrtvého autora, pokud možno se stejnou látkou
a ze stejné doby, jen aby mohli »starého« dramatika nějakým způ
sobem vyřadit. U^.nás není prostě vhodné půdy. ve které by mohl
velký dramatik žít, uzrát a dorůst té výše, ke které se probojovali
dramatikové germánští a před nimi řečtí.

Dr. František Zavřel

Přítomnosti

šéfredaktor. EMANUELVAJTAUER

Vychází každého prvního v měsíci, dvanáctkrát do roka. — Vydává Mlantrich
«. Praha II, Václavské». 36. Telef. 214-51.Účet post. spořitelny 64064.Nevyžá
dané rukopisy se nevracejí. Předplatné na rok 36.—, včetně doručného

0.60, na půl 18.—, včetně doruč. 0.30. Jednotlivá čísla 3.—
cena rozumí se franko tiskárna. — Užívání novinových známek

povoleno ředitelstvím pošt v Praze. Dohlédací úřad Praha 25.
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POPTÁVKOVÁ SLUŽBA

loterního ředitelství

byla založena již v minulé

loterii a byla hráčskou veřej

nosti uvítána a plné se osvědčila

Tato služba sdělí na písemnýnebtel.dotaz,

vkterýchprodejnáchjsouurčitáČíslalosů dostání

Telefony 639-68, 608-77

Losynovétřídníloterie
jsoujižvprodejnách
Hráči,kteřípokračujívehře,obdrží
dosavadníČíslalosůsvýchprodejen

Omino! pomáhá
šetřit mýdlem a udr
žuje dům od sklepa
až po střechu čistý
jako sklo.

i/cAicAJ~
OMINOL

Stratégové piva vědí

všechno lépe - zrovna jako pacienti,

kteří lékaři předpisují, jak a čím má

léčit. Jsou právě tak směšní.

S léétvy TROPON správně hospodařit •
prii«« dtveška*

!OT

Spojte se s nómi! Svěřte nám své
provozní obtíže! Upřímně se vyna
snažíme, dodat Vám, co Vám chybí

- i když je to věc hodně speciální.
Vašednešníspokojenost-našebudoucnosti

velkoobchod s technickými potřebami

L
Proho ti. Řeznická 10 - Tel.288-09, 290-29
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