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Richard Weiner:

Krivé svedectví o francouzské rodine.
Není hned tak krivejšího svedka nad soucasné francouzské divadlo.
Soudíme-li podle neho, Francie je
obývána lidmi, jejichž rodinné svazky jsou pouze pohodlnou konvencí. Divadelní hry, kde by tak jako v živote a ve francouzském živote zejména - byly osudy
lidské urcovány z tak veliké cásti rodinou, jak je tomu
v:skutku, j'sou vzárnou výjimkou. Nemíním ovšem hry
cizoložné, ani takové, jejichž predmetem
je lícení
}>,osvobozenského« konfliktu mezi rodici a detmi, toužícími »žíti svuj život« proti vL1li rodicLt. V obou
techto prípadech - které jsou naopak velmi hojné bývá. ovšem rodina lícena jako prekážka, ale jako prekážka jedine hmotná. Verolomná žena s'e témer nikdy
neohlíží po mravních poutech, jež na se vzala manželstvím, a váhá-li pred zproneverou, neváhá k vuli pochybnostem svedomí; a syn ci dcera, vzdají -li se tu a
tam zámeru jíti svou vlastní cestou, vzdali se jedine
proto, že zvážili hm o t n á pro a proti.
Pokusím se pozdeji nalézti príciny rozvratu, jemuž
propadla rodina ve zdrcující vetšine soucasné divadelní tvorby. Zatím toliko konstatuji, že rodina, rodinné prostredí, rodinné vlivy, zretele, pouta byly na
divadle zredeny do té míry, že neexistují.
Divadlo,
jak jsem už naznacil, svedcí v této prícine krive, a nic
nebylo by dobfiOdružnejší nad soud, že tato divadelní
skutecnost je fotografií -spolecenské skutecnosti. Jest
i v literature zjevem ojedinelým, nebot ve francouzském románu, na príklad tam, kde jí dušezpytný román
ponechal volné pole, zustala rodina cinitelem nad jiné
úcinným a mocným. J a divadle nic nebo témer nic.
Od Antoineova »Volného divadla« (zatím ubehlo aspon
• 20 let), kde kvetl t. zv. »obraz ze života«, s nímž se
druhdy svá'žel »obraz rodinný«, šlo to s rodinou s kopce
tak rychle, že byste dnes mezi stem her našli jich sotva
pet, v nichž by pojmy »matka«, »otec«, »bratr«, »díte«
byly necím více než pomL1ckotl k divákove povrchní
orientaci situacní.
Na arenách »bulvárních« shledáváme se se zaJmy
témer výhradne sexuelními,
s individui osamelými,
pro jeji'chž pud je rodina stanoviskem více než prekonaným. Rodinné vztahy sice existují, ale jejich síla je
tak nepatrná, že se jednající osoby a11linesnaží zhostiti
se jich. Nepocítají s nimi proste. Namítne se mi snad,
že vztah manželský na príklad naopak je o SI o u, kolem
níž se na onech divadl~ch tocí vš'echny hry, veselé
i vážné. Tot pravda; ale manžel neuplatnuje svých nároku jménem patriarchální
rodinné morálky, nestreží
svého krbu, dejme tomu, z vedomí jeho sociálulí a so6ologické, trídní, patriotické funkce, nýbrž z milenecké
žárlivosti. Manžel francouzské komedie je milencem a
jedná jako milenec; nikoliv jako tVL1rce»sociální bunky«, nikoliv jako odpovedný otec, a soucasného dramatika francouzského s'otva by napadlo »obetovati rodine« na príklad tím zpus'obem jako Ibsen píšící druhou
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alternativu »Nory«, kde Nora zL1stává, protože J1
zdržel pohled na spící deti.
Tato predstava rodiny je diktována potrebou predstaviti jednající osoby jakožto lidi, jejichž sociální po. stavení musí být i j a k jen
ze ne u l' cit é, mlhavé, témer nedefinovatelné. Povím hned, proc je tento
požadavek tak naléhavý. Vec ,vyhlíží celkem tak, jako
by autor instinktivne tušil, že by ho rodinná pouta
vedla v této prícine do slepé ulicky. Rodina, tot rozpoutaná fantasie; 's rodinou nelze jednati tak svévolne
jako s volným jedincem: rodina má takou ci onakou
materielní základnu, která urcuje její spolecenské styky, její existencní možnosti; kdo zacne mluvit o rodine,
bude za nedlouho nucen mluviti o sociálních a politických otázkách; posléze pak, ten kdo kreslí lidi v jejich rodinné závislosti, ukl;ftdá jim žíti podle jistého
rozvrhu hodin, strízlivého a šedého, ukládá jim neutráceti více než 'je rozumne možno a brání jim tráviti
všechen cas na návštevách, sportovních hríštích, cajích
a vecírcích.
N uže, bulvární divadlo, to divadlo, které je exportováno en gros a podle nehož se v cizine soudí francouzská spol~cnost, není divadlem realistickým (pres
veškeré zdání), nýbrž díl e m fa n t a s i e. Lidstvo,
jehož život ona divadelní produkce lící, cítá v nejlepším
prípade 100.000 individuí, z cehož je slušné procento
cizincu.
Hrdinkou bulvárové hry je bud milenka, bud žena
bohatcova, jehož sociální posta,vení je ostatne velmi
mlhavé. Bývá to továmík, bankér, advokát, nejcasteji
však soukromník, nekdy také umelec, ale at muž s povoláním nebo bez povolání, jeho postavení ve spolecnosti je vecí vedlejší. Autor se zvlášte streží definovati jeho majetkové pomery a zaneprázdnuje ho prací
co nejméne. Clovek by rekl, že továrny, banky a kanceláre chodí samy a že vymetání caju a cajoven jest
blavním zamestnáním
umelcu, spisovatelu, ucencu:
Tato laxnost není z autorova opomenutí,
nýbrž ie
chtená; ba co dím, je nezbytná, nebot tit"!omuži jsou
stál)'illi pruvodci žen. Jaké však jsou ženy? - Žena
bulvární komedie je podle definice vždy krásná a mladá. Predevším však musí býti »ošacena«. Ženy bulvárních her zjevují se výhradne v situacích, jež ospravedlnují odevový prepych: bud jsou ve svudných nedbalkách, v nichž prijímají návštevy, bud chodí samy
na návštevy, nebo obedvají ve velikých restaurantech,
jsou v divadle, na vecíriCÍch, cestují, odpocívají ve vilách. Jsou-li nakrásne doma, nejsou témer nikdy samy
s rodinou; vždy je tu nekdo cizí, jehož prítomnost
ospravedli'íuje odev, jenž by se zdál pro pouhopouhý
»rodinný kruh« ponekud nevhodný. Muži se v techto
hrách neprepracují: adv,okát, jenž má podle textu jednu
z nejvetších parížských kanc·elárí, odjede si do Benátek
pro nic za nic, kdy ho napadne, prL1myslník, vydávar\ý
za nejvetšího výrobce automobilu, je v des.et hodin
ješte v posteli, ve tri ješte u obeda a v pet už zase
u milenky atd. Prumyslník,
bankér a advokát jsou
myšleni jedine jako eskorta prepychové ženy, a tato
žena, význ,acne necinná, je tvorem stehovavým. Nechci unavovati uvádením príkladu vzatých z repertoáru posledních let. Ale každému, kdo jej sleduje,
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napadl jiste nezvyl~lý vzrust her »stehovavých«, t. j..
komedií, jejichž dejištem jsou vznešené hotely, parníky, ba i vlaky, dancingy, bary, divadelní kuloáry,
pláže a letní 'vily, t. j. práve místa, kde, divadelne vzato,
se s prepY'chem manévruje nejsnáze.
Lidé tito js-ou svými spolecenskými vztahy tak zaneprázdneni, že by bylo nespravedlivo žádati po nich, aby
meli krom toho také ješte trampoty rodinné a všední.
Pravím trampoty, nikOoliv starosti. Nezbylo pro ne
místa. - Mívají nekdy malé deti, tO které se stará
»miss« a jejichž výchova, šacení, živení nepus'obí žádn:)'ch starostí a nejsou žádnou prekážkou »hotelovému«
životu. Nepamatuji se, že bych kdy byl na onech divadlech videl rodinný obed, pri nemž by domácí paní
hrála úlohu matky a hospodyne; v Paríži je nouze
o 'Služebnictvo, ale v bulvárních hrách se hemží lokaji
a komomými; v Paríži j,e nejbežnejším konversacním
tématem bytová krise, ale mládenecek z komedie nachází prepychovou garc;onnieru, kdy se mu zachce;
hospodyne si lámou hlavu, jak sestaviti jídelní lístek,
a na divadle se jen výjimecne jídá doma: témer vždy
v drahých hostincích, a když už doma, tedy z vLde kucharovy, jemuž se platí 1000 frankLl me ícne a celé zaopatrení.
Vše bo je nutné, má-li triumfovati krása, krejcí a
žádoucnost, udržovaná
daleko pres kanonický vek.
Jsme ve svete bohácu, ale bohácLl zvláštního druhu:
zpusob jejich života je ,vždy nákladnejší, než dopouštejí rozumné možnosti, plynoucí ze sociálního postavení, které jim prisoudil autor, jenž práve proto situaci
onu jen tak nastínil, aniž naléhal. Nevím, je-li ve Francii deset tisíc rodin, které by smely rozhazovati tak,
jak rozhazuje »nmmál« divadelní . .Kdybys-obe
nekdo dal práci a bulvární repertoir vycí6lil, t. j. vypocetl penežmí obsah v deji techto tríaktovýJch komedií, dospel by k císlum, jež by privedla na mizinu
i veliké bQháce. Ale autor nepocítá, nesmí pocítati,
protože by tím své fantasii ustríhával krídla.
Pro
neho není hranic nahore, nýbrž jen dole; to znamená,
že nesmí za nic na svete sestoupiti pod jisté minimum
prepychu, okolnost to, která! vede ke komickÝm dusledkum. Tak na príklad tylo'Sí se i osoby episodní
(šicky, pokojské a pod.) zpusobem, jenž v nejvetším
poctu prípadu svou pravdenepodobnou
nákladn.ostí
trká. Jindy opet vídáme neco, cO' lze nazvati »útekem
od prostrednosti«: Stává se nekdy, že se 'Opona zvedne
ll,ad prvním jednáním »obcanským«, ne-li chudým. Jsou
ješte autori s takovými banálními záthvaty. Ale budte
klidni: trpí se jim jen jako protiklad
k jedono jednání
první
náním
príštím
a jen pro
Do konrce prvního aktu musí spisovatel stuj co stuj
upraviti situaci tak, aby se hra mohla nadále pohybovati na obvyklých kolejích prepychových: bud spadne
náhle dedictví, bud se podarí kterýs mistrovský tah
obchodní, nad jehož extravagancí
by opravdový obchodník spráskl údivem ruce, anebo se vynorí prebohatý
milenec a podobne. - Jindy opet shledáme se s hrdinou, jenž upadl na mizinu. Požehnaná mizim, která
poprává hrdinovi kredit tak znacný, -aby mohl žíti
práve tak, jako pred tím. Videl jsem už mnoho techto
upadlíkll; ale vždy meli z ceho platit aspon komorníka, šatili se u prvního krejcího, zllstá'vati na cestách
v hotelu druhu »palace« a ríditi i n.adále svl'1j osmdesátikonský automobil. Jejich mizina je rázu ryze dekorativního. Všichni tito lidé sveta jsou 'Sociálne vykoreneni.
Také jejich povolání, jejich spolecenské funkce jsou
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jako jejich eventuel'11Jí 11l1Zma ryze dekorativní, a ješte méne: jsou pouhými konvencemi. Je úplne
lhostejno, cím se v živote zabývají, ježto je jim na jevišti
prircena funkce jediná a, nehledíc k variantám, v podstate vždy stejná: casovati sloveso »milovati«. A i tu
ješte bychom se o smyslu tohoto slovesa musili dohodnouti. Povolání, remeslo zanechávají na reci lidí skutecných nesmazatelný znak; každá spolecenská skupina
má svou vlastní hantýrku. I bulvámí komedie ji má:
hant:)rrku bohatýJch flanéru. Ben.jamin Cremie]Jx
upozon'í.uje v duvtipné studii o Valéry-Larbaud na to,
že nejmladší vrstva francouzských romanopiscLl potlacila chudobu; její hrdinové jsou vesmes boháci, a u Valéry-Larbaud na príklad nezacíná clovek' u barona,
nýbrž u miliardáre. Pokud se týce románu, Crémieux
jiste generalisuje príliš; ale divadlo odpovídá této definici úplne. - Lidstvo ono je príliš zamestnáno, než
aby mu zbýval cas na práci. Mimo oblast jistého maxima potreby šatiti a zdobiti se, zacíná oblast obývaná
lidmi, kterí musí žíti na okraji oné spolecnosti, na níž
lpí kletba »v potu tváre své«. Netvrdím, že jsou sociálne bezcenní, n:)'brž ukazuji jen, že nemají se spolecností nic spolecného: ani potreby, ani zájmy, ani city.
RodinnÝ smysl byl by pro tyto anarchisty pocátkem
otroctví. Upozornil jsem na úžasný pocet komedií,
odehrá,vajících se v hotelích, na pamících atd., tedy komedií putovn:)'ch. Jde tu - jinými slovy - o materielní ztroskotání rodinného krbu. Soubežne s tím jdou
pokusy o ztroskotání mravní. Upozornil jsem už na jiném míste 00 nápadný zjev, spocívající v tom, že se delají veselohry, ba frašky na témata, která bý'vala kdysi
výhradou tragedií: tak se zdála ohavnými. Mezi hrami
provedenými od podzimu jsou ctyri, kde se brousí vtip
na krvesmilství nebo svádení nedospelých. V jedné
z nich bratr, aby S1ivyšlapal cestu k sestricoe, hledí ji
presvedciti, že vlastne sourozenci nejsou, a ciní to asi
takto: »V moderních rodinách má prece každé díte jiného otce. O rodinád1, kde to není zcela jisté, o tech
se mluví, na ty se ukazuje« atd. Takové je svedectví.

*
N uže, je nápadné, jakou merou toto svedecbví nachází víry. Nikoho nenapadne pokládati parížského
del'rtíka a vl'1bec lid za nejakou odvozeninu oné podiny,
již lící na pr. Francis Carco ve svých románech. Bulvární komedie platí však naopak za verný obraz života
francouzské buržoasie t. zv. lepších tríd. Ostatne, aby
nenastalo nedorozumení: Napsal-li jsem, že ona komedie je díl-em fantasie, nemínil jsem tím, že její život
neexistuje vubec. Jest však nepatrnou výjimkou, zatím co cizinci'jej považují za pravidlo. Kdykoliv jsem
se v Paríži sešel s nove pribylou ceskou dámou, pásl
jsem se na jejím zklamán.í: modelovala si Paríž podle
bulvární komedie, a shledává nyní, že potkává breitšvancových, cincilových pláštu 'rtepomerne méne než
'ak ocekávala. Je to neuveritelné, ale skromných vlnených pláštíku s králíkovou garniturou (nota bene králík, jenž se ku své králicine pokorne priznává) jsou
legie. Konstatuje precetné poklesky proti proslulému
»'chicu«. Cest cela? Vyjevené hadríky svátecních
návštevnic divadla prisvojivších si za cenu nejrozbodivnejší a srvou neohrabaností až jímavé fantasie název robes dapparat, nad nimiž by v Praze soustrastne
pokrcila rameny, pusobí na ni v Paríži tak trapne jako
nerest, kterou jsme nenadále objevili na komsi zbožnovaném. Ocekávala »šílený vír«, závrat, stylisOtvanost,
okázalost a perversitu, a nalézá pouze veselí, radost,
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Rodinné franoouzské stolování zdálo se mi vždy ne-li
nejsilnejším, tedy aspon nejvÝznacnejším výrazem rodinné discipli'lllY a zároveií. také - rekl bych - jejím
mystickým pocá,tkem, její vštípením cili, jak ríkají
Francouzové, l'initiation.
Svetelný kuželík lampy má velikou tmelivou moc.
Chladnost a strízlivost, neútulnost jídelny jsou prekáJžkou rozpt~·lení. Spolecnost, sešedší se v salone, kde
*
každý sobevybére tu koutek, tu kreslo, tu prízemní polštár atd., cítá práve tol,ik hermeticky uzavrených indiPravdou jest toto: Francouzská žena - Parížanky
viduí, kolik je P0stOju, kolik svetelných zdroju, kolik
'nevyjímajíc - jest témer protinožcem
žen hopsahovorových temat. Rodina, sedící kiolem jednoho stolu,
~ÍcÍchv bulvární komedii. Rodina, jež se tam rozpadla
pod
spolecným svetlem a v malé jídelne, je kolektivitou
Jako bulonská lahvicka, jest i za našich casu, kdy smysl
rodinný najisto upadá, útvarem velmi pevným a pu- se spolecným vedomím, jedním z nejfrapantnejších
príkladtl »dun groupe conscient«, jak by rekli unanisobí na individuum ohromným vlivem. Jest tak vernou a prísnou strážkyní poslán,í, že i jedinec proti spo- misté. N uže, Francouz je od útlého mládí vychováván
k tomuto rodinnému unanimismu. Je k nemu vychoválecnosti revoltující se v ní casem ohla dí jako oblázelc
tot prícinou, proc ve Franaii za všech casu bylo i po ván s nenápadnou prí'S'11ostí,avec une douce rigueur, a
revolucích ovzduší konservativní.
- Díte posléze, jež jednou f'Ormou této metody je ceremoniál rodinného
stolování. po jazykové stránce, v oslovování, prosi komedie proste odmyslila, jest pro rodillJll asi tím,
jevuje se siÍ1arodinných vztahu. Francouz 'Oslovuje zhucím ona sama je pro stát: osou.
sta n~koliv »otce«, »bratre«, »strýcíe«, nýbrž »m tI j
Utkvel mi v mysli ciperný sl0upek O vi sací lampe,
otce«,
»m U j bratre«, »m U j strýce«, a v nekterých
jejž jsem kclys.i našel v novinách. Visací lampa, »suvrstvách
projevuje se úcta k rodictlm i podpisem detí,
spen ion«, jež neschází v žádné francouzské jídelne tak
jež se podpisují obema jmény, krestním i rodným. (Vejako zase neschází jídelna v žádné domácnosti, když
nování prvotiny A. France, dojemný vzor synovské láto pomery jen trochu dovolují. Vi sací lampa prosté
sky, nese podpis: »Váš vdecn'Ý syn Anatole Thibault«,
delnické nebo obcanské domácnosti nebývá krásná, naa
rodina Thibaultu byla témer patricijskou!).
Vubec
opak bývá predmetem, kde jakoby si všechny nevkusy
sahá
pocit
rodinného
vztahu
ve
Francii
pozoruhodne
daly schuzku, ale její funkce není estetická. Úkolem
dalek,o: bratranec z druhého kolena je pokládán za vel~ejím je vrhati dobré svetlo na prostrený stul a pomi
blízkého príbuzného, kmotri jsou adoptováni celou
Jmouti v kuželík s'vé záre lidi okolo stolu tak, aby druh
rodinou,
a príbuzenst,vo priženelé se rychle a pevne
druhu dobre videl do tváre, zatím 00 pokoj zustává
spájí.
Není-li
pak nápadn~'m, že Francouzové neznají
v pološeru. Není ostatne, nac by se tam valne díval.
zlomyslných
a'nekdot
o tchyních? Tot logické, nebot
Prllmerná francouzská jídelna je pokoj zvláštní, spíše
pomer
nevestiných
(respektive
ženichových) rodicu
prísného, skoro kasárnického vzhledu, nev.alne útulný.
k zeti (snaše) je úplne prost oné nevraživé trpkosti,
Nebydlí se v nem, nýbrž toliko jí, a clovek by témer
již jsem tak castO' pozorovával 've str'ední Evrope.
rekl, že ani' to rodinné jídlo nenlí cílem, nýbrž záminkou
aby se rodina shromáždila. Tak, jak tu sedí, odráže jí~ Snacha, zet nejsou vetrelci, nelpí na nich ono spontánní
podezrení, že šidí drahé (a zhýckané) díte a že mu ublise od pološera, sama osvetlena lampou, jejíž záre jako
by ji spínala v kruh ode všeho ostatníhó dobre odl,i- žují.
Na NovÝ Rok vyhlíží Paríž už od casných ranních
šený, podrobena starobylým hieratickým pravidlum a
hodi'Thjako putující kvetinový trh. Mesta je veliké a
porádku, poskytuje ",skutku obraz oh n i š t e, k nemuž
den krátký, a do vecera se musí obejíti celé (pra,vím
jsou jedinci aspon jednou denne puzeni neodolatelnou
celé)
príbuzenstvo, nepocítajíc známé. Na tramwajích,
silou, jíž sobe pre s e vše netroufají klásti odpor.
na podzemní dráze, všude a všude putují rodice a deti,
Píši »prese vše«, nebot neOiním sobe ilusí. Vím, že jsou
vymydlení, naparádení, okvetení, vážní. Kdo ,ví, není-li
tu tlumené nevraživosti puvodu druh cly i hamižného
tento závazek návštev prícinou, proc je Sylvestr méne
(rodinné spory penežní jsou ve Francii, zdá se mi urhlucný tady než u nás, proc je slav'ností rodin11'ou
putnejší, než na pr. u nás), vím, že mezi manžel; ne(Štedr~T vecer slaví se všeobecne mimo dum); na NovÝ
vládne nejlepší harmon,ie, vím, že syn je netrpeliv, aby
rok
není cas na vyspává,ní.
mohl vyrazit za svými spády atd., ale nikoho nenapadá
Krtiny neslaví. se jako u nás do týdne, nýbrž mesíc,
vymknouti se tomuto spolecenství byt jen výjimecne
(vím ze zkušenosti, jak nesnadno je ,ve Francii odraditi
šest i osm nedel po porodu. Proc? Ponevadž jsou velikou rodil11JOuslavností, na niž se sjíždí príbuzenstvo
nekoho od rodinné vecere, neoznámil-li vcas, že bude
zdaleka, a ponevadž tedy treb:J. tem vzdálen:)'m sestrevecerefti mimo dum; je to celá historie!). Smeruje
k nemu, mechanicky snad, a podléhá - ca:sto rovnež
nicím, strýcum a švakrovým popráti lhuty k prípravám
na cestu. Také svatby jsou okázalé. Svatba je clo jisté
snad jen mechanicky - jeho kolektivní duši. - Ve
míry záležitostí celé ctvrti, a úsmevy, dobromys,lná
Francii n~sedají Sli lidé k jídlu jak který prijde, aby
škádlení, snášející se na nevestu, ona »at žije nevesta!«.
5V011 porcI sesoukali a šli zase po svém. Zvlášte ve6er
- vecere je složitá, o nekolika chodech - nabývá roprovolávaná neznámými, mají, myslím, hluboký spoledinné stolování rázu do znacné míry ceremoniálního:
censký smysl. A nic veselejšího, nic rodinneji teplého
nad O'ny .ohromné »tafissieres«, vezoucí rozjarenou
asedne se spolecne, když se všichni byl,i 'sešli (neospravedlnené zpoždení je vážným prohrdením),
jí se spo- svatební spolecnost na svatební hostinu do tradicních
lecne a spolecne také se od stolu vstá'vá.
St. Cloud nebo N O'gentu.
Duší, krísitelkou je žena. Líciti franoouzskou ženlu
Snad se nekterÝm ctenárum zdá, že se zbytecne dlouho zdržuji u malichernosti takové, jakou je stolování .. (a dívku) tak jako by jejími vzory byly trajdy z bulMyslím však, že tu jde o vše \Spíš'e,než o malichernost.
várních prý realistick~Tch komedií! Není rouhání šenenucenost, .J1umor a - buržou. Jediná toliko vec odpovídáJjejímu ocekávání: Place Vendome a Rue de la
Paix se svými výklady klenotn,íku. Zapomíná toliko
na jedno: Práve Place Vend6me a Rue de la Paix
svedcí - v tom prípade, že bychom to spustili s mysli
- že v nekterých svých cástech patrí Paríž Parížanum zrovna s takovou výhradou jako Nizza nicejským
a Monte Car10 poddaným monackého kn.íž,ete.
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rednejšího. l~íkává se, že Paríž Ca Francie) jsou »udelány pro ženu a na ženu«, címž se, tuším, chce zkr:atkou
naznaoiti, že cílem ·všeho je tu »Láska«. A vskutku,
kdybychom si odmyslili všechnu onu prúmyslovou cinnO'st, tak úžasne rozvetvenou a rozmanitou, jejímž smys,lem je krášliti ženy a ciniti je žádoucnejšími, obraz
Paríže by se od základu zmeniÍl. Výraz »pro ženu a na
ženu« nesmí se však bráti ve smyslu pouhého plytkého
rozkošnictví. Francouzská láska není nicím tak pokož·kovým, jak se za to mívá, a pomer muže k žene vecí
složitou: Žerua jest okrasou mužovou, tedy jaksi prepychovým 'predmetem, ale prepychovým predmetem, jejž
máme v úcte, jest však také slabým a vrtošivým tvorem, jehož ochranou a umoudrováním
muž dospívá
a na jejichž pronikavosti a zdaru merí svou zdatnost.
Osmnáctiletý Francouz bývá zrídka kdy chlapcem. Dík
ženám, jež jsou príliš moudré, než aby reptaly proti
údelu, který se jen zapeklitým feministkám
múže
zdáti nedústojným. Dodelávají se ostatne ruce radikální
odvahy: aniž se zdálo, hle den, kdy všemohoucí mladý
protektor zpozoruje, že se pomer div nezvrátil, že se
z panenky stala moudrá, shovívavá, vlídná rádkyne,
rádkyne nepostrádatelná. Jak by reptal, cítí-li podvedome, toto že práve je láskou, po níž francouzské dvoji1ce
touží! ?: Vážný pomer k životu, silné a odevzdané vedomí odpovednosti druh za druha, obé pod maskou
snadné hry. Rozhlédnete-li se po Paríži mezi šestou
a sedmou, když se lidé ubírají z práce, napadne vás veliké množství velmi mladých dvojic, jejichž smích, beh
a škádlení neoklamou zraku trochu cviceného: jsou to
lidé rozhodnutí, zaslíbení, kterí na iSe vzaLi odhodlane
odpovednost do daleké budoucnosti, odpovednost, jíž
se nezproneverí, byt pokušení byla veliká.
Francouzská žena stává se družkou už pred manželstvím; snad práve proto - píši to bez nejmenší ironie - z~pomíná na ceremonii, civilní ci církevní, ponekud castejli nld jinde. Jisto je, že žena, jež by na záležitostech mužov)'ch nebrala živou a cinnou úcast,
je ve Francii vzácnou výjimkou; a to ve všech spoleceniSkých trídách. Francouz, a jak tepr've žena francouzská, jsou sporiví, casto až skrblictí. Znám radu
znamenite prospívajících obchodú, kde se celá rodina
zapráhne od rána do noci, než by vzala placeného pomocníka; ženy ž.ivnostníkú vedou úcetnictví a chodí
po posílkách, ženy statkárú starají se o prodej, intelektuálním pracovníkúm bývají jejich družky nejlepšími
spolupracovníky a pí. Pasteurová, pí. Berthelotová, pí.
Deni'sová jsou proslulými príklady, daleko ne však výjimkami. A tam, kde podnik mužúv je bud príliš nedostupný, bud príliš rozsáhlý, než aby v nem žena mohla
se uplatniti cinne, proj.evuje aspon úcast a zájem, jež
jsou pomocníky mravními. Ma.nželská ci milenecká solidarita, s jakou se setkáváte u dvojic umeleckých, vyvracejí legoodu o frivolite a požívacnosti francouzské
ženy jak se patrí.
Francouz'ská požívacnost! Vystríhal jsem se až dotud srovnání, která by se mohla zdáti nevhodnými, ale
vys,lovilo-li se s],ovo »požívacnost«, nelze pres ne, aniž
se reklo vážne a presvedcene: Jednou z nejpríznacnejších francouzských 'vlastností je práve opak požívacnoti: skromnost a resignace. Vedle Francouze máte vždy
poait, že by sobe mohl popráti vetšího prepynchu, širšího pohodlí; my, lidé ze strední, v)Tchodní a jihovýchodní Evropy, vyhlížíme vždy tak trochu, že vydáváme nezrízene, a tam, kde clovek západní, vida ne.
zbytí, pritáhne pas a decentne mlcí, my reklamujeme,
dovádíme.
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V hotelu na nevelké bretonské pláži vídal jsem francouzskou rodinu: Matka, ušlechtilá a zamyšlená žena,
a osm detí: od dvou do šestnácti let. Dve bébés jedla
u malého stolku se slecnou, ostatních šest s matko 1. Snadno si predstavit shon, když se ten nárúclek
sešel na obed. Vrtelo se to na židlích, zahrnovalo matku
povídáním, dotazy, cinilo jil soudcem svých prí, ten ji
tahal za pravý loket, tamta cloumala z leva, tretí volal
pres stul »maman, mamaru«, ten »écoute«, a »dis maman«, a ona je ovládala. A jak ovládala! Rozdílela jim
jídlo a nápoje, nikoliv mechanicky, nýbrž dobre znajíc
potreby a chuti každého a hledíc jim dle možnosti vyhoveti. Mladý pán byl druhdy nespokojeru; prál si to
trochu jinak. Matain pohled, provázený pronesením
jména, a nespokojenec už ani nedutal. Pohled mírn)',
ale pevný a pri tom laskavý. Ani j,ec1nou, ani jednou,
pravím, nespatril jsem ji, aby i jen celo svraštila. V évodila svým detem, hrála rua ne jako na orkestr, a stacilo, aby zvedla ruku, a vlna hov,oru, trochu nakypevší,
svezla se zase v »piano«. Stúl ten byl rušný, ale nerušil
nikoho. Nikdy odtamtud nezaznel výkrik. A majíc plné
ruce práce, matka naslouchala všem; nk jí neuniklo,
žádné z tech detí nevyšlo s prázdnem od této velké kamarádky, pred níž melo svatý respekt. Vyslechla lícení
procházky, povzbudila poznámkou; priletel c1otaz, odpovedela; dovolávali se jí, rozhodla s,lovem, dvema slovy.
Bylo videt, jaké úsilí vynakládá, aby ovládla tento divošský houfek a hlavne sebe, aby nejeviila únavy, ale
její úcast byla pres' to vše sveží a uprímná, j.ejí zrak
klidný, podle rtu ani"té nejmenší rýhy, jež by svedcila
o nervóse.
Nikdy nezapomenu na štastné obedy neznámé oné
rodiny. Srdce tím pohledem vskutku pookrávalo. Byl to obraz štestí, ale zdáJvalo se mi, že štestí to vykoupilo se težkým sebezaprením, velikou jakousi resignací, mohutnou mravní silou.
Maminky nikde nemerí nežnost, lásku, obetavost, odríkání na kapky, a ten, kdO' by sobe jen vterinu mys.]il,
že O'nu francouzskou maminku z hO'telu v PerwsGuirecu jsem jiným matkám chtel klásti za vzor, rozlil
by si se mnou nadosmrti ocet. Ale O' materských ctnostech francouzských žen a také o jejich ctnostech manželských nelze toho nikdy ríci dost, nebot i velká chvála
postací jen tak tak, aby se paralysovala ostuda, kterou
jim ve svete s tak kormut1ivým zdarem tropí spisovatelé komedií a romá!1JU.
Dotknul jsem se v tomto clánku již nekolika pomeru
rodicu a detí a doufám, že 'jsem neztroskotal
úplne pr1 dukazu, 'O který šlo, to jest, že »smysl rodinn)T«
není ve Franc1i výjimkou, nýbrž pravidlem.
Nevím, je-li Francie detem zcela malickým rájem
vetším než vlast naše. Naproti tomu jsem dospel k presvedcení, že detství prestává tu dríve. Prispívá k tomu
jednak pomer manželu, pomer, jak jsem rekl, spolupracovnický: díte, jakmile vzalo rozum, slyší toho príliš
o živote, o penezích, o záleŽiitostech obchodních, než
aby nezrálo rychleji než vedle mami'nky frivolní, jichž
je 've Francii pramálo; jednak - u tríd zámožnejších
- prispívá k tomu instituce u nás mM'Orozšírená, totiž
stredoškolský internát, jenž si'ce t1Jeníobligátní, ale jenž
se nicméne stále ješte castO' vyhledává.
Poslední dobou pocíná 'se proti temto »trestaneckým kO'loniím«
projevovati reakce. Internát není, pravda, nicím ideálním: zkracuje dobu detství prespríliš a vystavuj.e je nebezpecí promiskuity.
S druhé strany však je internát
nepopíratelne nejen školou životní discipliny, nýbrž
také školou pracovní metódy. Je-H prumer »gramot-
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nosti« (nemí'ním tím pouze ctení a psaní, nýbrž zároven jisté minimum obecných vedomostí) u nás nepomerne vyšší než ve Francii, je naproti tomu francouzský student pro samostatnou práci lépe a úcelneji vyzbrojen než my, a jeho vedomosbi jsou harmonicteji sladeny v onu distinkci, která je podmínkou »kultury«.
Internát je v tomto v)'sledku cinibelem nad jiné výrazn~m.
Francouzsky jinoch dospívá tedy dríve, a to jest prícinou, proc se mezi otcem a synem (mcttkou a dcerou)
vyvíjí velmi casto prekrás'n)' pomer kamarádský. Dívávám se nesmírne rád na zdejší otce, ani rozprávejí,
se svými synky. Kluk;e casto ješte jako špunil:. tatínek
ho však bére nesmírne vážne: žádné škádlení. žádné
zlehcování detinskÝch šplechtu. žádné prezírá'11Ií detských názoru a nápadu. nýbrž vážná, vecná diskuse div
ne rovného s rovným. Ovšem, ani to není francouzskou
specialitou. a naši tatínkové nepotrebují vzoru. Ale
francouzští otcové jsou rovnež tvory zneuznávanými,
bytsi méne než jejich ženy.
Pohlavek a vyplácání jsou kapitolami pro sebe a svádeíí me už dávno k 'Vetší studii. To na jindy. Dnes
toliko resumuji, že cokol·iv jsem tu videl pohlavku a
"yplácání, žádný nevyvolal u pokáraného reakci vzdoru, - Duvernost 'nezadává respektu, jenž se casto podobá až bázni. Nejednou už me napadla casbost spolec1l)'Chmileneckých sebevražd, za jejichž motiv se uvádí
od por rod i c u.
Vše to vyvrací z korene kr.ivé slvedectví spolecenského divadla.
Tam, na prknech, která ten10kráte (ac nikoliv výjimecne) znamenají vše spíše než svet, isolovaní jedinci,
kterí jsou prodchnuti anarchickou touhou po svobode.
Onde pravý opak: Francouz má pod bezstarostnou
a frivolní maskou velikou zásobu filosofie, podle níž se
snaží žíti, vystríhaje se diskretne, aby jeho »systém«
nebyl nápadný. Franoouzský život vyhlíží jako ,improvisace, ale ve skutecnosti je determinová:n vulí jako
málokter)'. Individualista, ano; ale to neznamená osamelého.Myslím, že více než jiní - a v naprosté oposici
s tím, co lící jeho divadlo - francouzský clovek sobe
I1vedomil,že maximum osobní svobody a nezávislosti
e s maximem dosažitelného štestí nekryje, nýbrž že
práve naopak nejvyšší míry dosažitelného štestí lze
clovekudosíci teprve tehdy, když se dobrovolne vzdal
své závislosti, když oklestil svou svobodu, když svolil
k obetem, když se zmnohonásobil. Francouzský clovek
není hedonistou, není krátkozrakým sobcem, nýbrž jest
tím, kdo tuší bohatství odmeny, kterou pr,ináší podvolení, resignrace,odríkavost.

Doba
BoEella

a lidé

Králíková-Stránská:

Ornament a život.
v Bme byly nedávno tri zajímavé prednášky. PredParížan~ Le Corbusti'er a Ozenfant, po nich VíLoos, vesms architekti.
Prednášky
trí lidí,
v Jichžslovníka jest pojem m ode r n o s t napsán velkými písmeny, mely vztah nejen k našemu bvdlení,
k v)'stavbe budoucích mest, továren a divadel, ale týkaly se celého našeho životního systému, svetového
hospodárského rádu, a pozornÝ posluchac odvodil si

t\ášeli
enák
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z výkladu prednášejících architektu skolrO tolik otázek
z oboru sociální etiky, jako kdyby byl naslouchal rec,i
nekterého z významných politiku.
Ornament a životní systém - ornament· a svetový
hospodárský rád! Jaká absurdnost, na první pohled, ve
slucování techto pojmu! A prece jsou si práve tak
blízké, jako barva zelená žluté, jež jsou jedna v druhé
obsaženy.
Co je ornament? LatinlSké o r n a m e n t u m znamená: ozdoba.
Dle mínení Le Corbusierova je na
stavbe domu hríchem každá nepatrnost, kterou nelze
oduvodnit naprostou úcel'ností. Tak na pr. jest stavitelskou pošetilostí rímsa, ba sebe nepatrnejší žlábek
umístený jako ozdoba na fasáde domu, Jako odstrašu iící príklad 'novodobé ar1chitektury ukázal v rade promítaných objektu jistý obchodní dum parížský, a my ..
slím, že lépe nemohl vyjádrit svého pohrdání nlež tím.
že jej nejmenoval. N e'klamal-li mne zrak byly to Galleries Lafayettes; možná, že doma, v Paríži, bude promítat pražský Representacní dllm.
,
Po stavitelských kycích všeho druhu, po rodinných
domech. schválených jako vymoženost doby, ac ve skutecnosti olupují své maj,itele o každý paprsek slunce --'staviteli se zamanulo postavit pred okna z á k on u m
krá s y odpovídající žudro - ukázal Le Corbusier
proiekty svých budo\": svetlo, vzduch - vzduch a
svetlo; lépe nelze jeho výtvory slovy chara1<terisovat.
Videli jsme dum vne i vnitr: není tu malby na zdech
ani záclon, této nejobvyklejší výzdoby pokojové, ale
dýchá tu volností. Našim zrakum, hledícím na svet
mnohem spíše anno domini 1650 nežli rokem 1930. pripomíná dum z vencí aroit bednu, opatrenoll okny. Tedy
fasáda mlcící. Ale budovy mají. jak známo, vyjadrovat
vecine lidské (chrám Notre Dame vyjadruje klecící
ženu).
A iá predpokládám v mlcícím cl'Oveku více
charakteru, nežli v mluvkovi a pozérovi.
Pa11JLe Corbusier pravil dále: nemusíme se nikdy
stydet za to, že jsme svuj názor zmenili. Souhlasím.
Kdysi jsem jihla pri procházkách starodávnými ulickami velkomestskými. Ale dnes bych .svoje deti do zatuchlých míst, kde lidé nemají koupelny, nevedla.
Le Corbusier hovoril o mestech budoucnosti, s ulicemi 100 m šoirokými. Bude se bydlet v zahradách,
v okruhu vnitrního mesta, sloužícího v)Thradne obchodu a úradum. Co do hygienických podmínek bytových
nebude rozdílu mezi chudými a bohatými. Tedy sen ...
avšak i sny mohou dojít splnení. A veru že Corbusierovými ideami svítá nový, lepší život. Nebot nikdy si
neuvedomí clovek v blahobytu žijící výlucnost svého
po.'}tavení tak, jako když vstoupí do nuzného brlohu,
'Obývaného desíti lidmi. Moderní kultura neborí blahobytu jedné trídy, lec buduje blahobyt všech - toto jédine prirozené rozuzlení sociálních otázek jest obsaženo
v názorech Le Corbusierových.
Pan Ozenfant není už tak klidný a dusledny' Uprostred své prednášky pravil temperamentne:
»Quant a
l'ornement, no us J'avons en horreur.« Bon. Vybavuji si ve vzpomínkách svuj detský pokoj. Bylo to v patricijském cinžáku. Na schodech nesmelo být o dovádení ani
reci, a jakýs,i chlad zarazil cloveka hned po vstupu do
vrat. Bydlili jsme samozrejme v 3. pos,chodí. Myslím,
že bych dovedla približne reprodukovat malbu stropu
svého pokoje, která byla v souladu s celým domem, a
pusobila mi pravou trýzen, kdykoliv jsem stonala a le~
žela, oci upreny vzhllru. Byly tam šir'Oké, užší a uzounké zelené pruhy, pruhy fialové rovnež ruzných šírek,
pak obrazce podobné šlechtickým znakum a na každém
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posázené žetovými kamínky, tvaru šestihranu, pozítrí
znaku se houpal amorek. Vše to bylo propleteno spoukufrícky z modré batikované kuže. Sta tisíce tak'Uvých
stou zlatých car a zá1vitnic. Tato smes barev, splet
modou zavržených kabelek povaluje se 'V domácnostech
'Obrazcu, pruhll a car, mne hrozne zneklidnovala. Lu- divme se pak, že pro sta tis,íce lidí nedostává se
štila jsem to, snažila js'em se seradit vše na j,iný, svuj
levné kuže na boty. Kožešiny, dnes, široké, dlouh'Usrsté
vlastní zpusob, vymanit 'pruhy _ ze závitnic, shodrt
»Iišky«, v nichž je hlava skryta jako v kornoutu,
amorky se znaku, poslat všechno dohromady ke všem
certllm. Zkrátka hlava mi treštila - vl;Ívem ornamentu.
ustoupí za pul roku malým, krátkosrstSrm zvírátkum,
Mn'Uho se zmenilo od tech dob. Stropy bytu js,ou bílé,
»boa«, obepínajícím krk jako háde. Pochybná investice,
avšak na stenách - och - straší nekdy pekné veci!
špatnáJ pro jednotlivce, 'špatná pro celý národ.
Celkem je ornament v oblasti žen složkou korenu
V tomto bode mluvil tedy pan Ozenfant premnohým
mnohem
hlubších než v oblasti' mužu. Deiiny a ná:lezy
posluchacLlmod srdce k srdci'. V cem je neduslednÝ?
archeologu podávají o tom pádné sv'edectví. Co majetek
Behem své causerie nám sdelil, že je majitelem dámženy, to ornament: její hreben, odev, nábytek, stolní
ského modního salonu. Jakže, tento zavilý neprítel ornác,iní, ubrus, kvetinová váza. Sloválcké devce, vyjanamentu žirví svými nápady a svou prací hysterické
drujíc radostnou náladu, maluje ptáky a kvety na
ženské abS'l:raktum, m o d u, a pripouští, aby moda žižudro, džbán.y, a vyšívá ornament na každý kousek
vi'la jeho? A soudíc dle smokingu 'confel'encierova, výplátna nebo šatstva.
strihu vesty na zárící bel,i tvrdé náprsenky, bezvadném
Nelze a není treba oloupiti lidi o kus poesie (pokud
zpusobu nošení cerné drobounké vázanky (my ženy doje hospodársky neškodná). Avšak lze doufati ve vývoj
vedeme dle techto pakatýlku dokonce posoudit, kam až
všeho prostredí, v zjednodušení a rve zmenu požadavku
vedou požadavky mužu, co se týce našeho zevnejšk~l),
soudÍrc dle elegantního e x t e r i eur u pana Ofenzant,
jednech, a takto v dosažení
nezbytných požadavkLl
ostatních.
pochybuji, ,že zhotovují v jeho dílnách šaty a la Tesnohlídkova Silénka z rozkošné Vrb y zel e n é. Spíše
Mám-Ii továrnu a sto delníku k disposici, bude
mám podezrení, že pan Ofezant dává vznik podobným
moudrejší, zhotovím-Ii v dobe jednoho mesíce 20.000 m
toaletám, jaké jsem letos' 'Videla ve výkladnJÍch skrínI- pevných vlnených a pracích látek, nežli 100 m prepykách v-estibulu v hotelu Ritz v Paríži. Do smrti nezapochových hadru. Mám-Ii hlad a 5 Kc v kapse, koupím si
menu na dvoje z nich. První byly u tká n y ze zelenobochník chleba a nikoliv zmrzl;inu se šlehackou. Svemodrých drobounkých korálkLl, což necinilo dojem
tové bohatství záJleží od svetO'V'évýroby, která není dolátky, nSrbrž krunrýrku princezny z pohádky. A sá'Zím sud tak rozsáhlá, aby položka prepychu cinila procento
se, že si americká mis,s, pro níž tu byly šaty naraficeny,
tak veliké. Zejména ceské ženy špatne pochopiiy výopatrila zároven s nimi zlatou korunku na hlavu ...
znam Rašínova sluvka š e tri t. Kdo organisuje výDruhé šaty byly u pre den y z jemnýich stríbrných
robu, spotrebitel c,i výrobce? Jestliže ji ten neb onen
vláken, a posety polodrahokamen~r.
organisuje špatne, tedy boj! Což kdyby rozum zvíA to prosím -není ornament? Ornamentum
'Ozdo- tezil?
ba. Co jsou podpatky brilanty vykládané? Vyšívané
Nejméne vhodná je metoda architekta Loose: jest to
rukavice, klobouky, nesoucí na temeni rajky, kvetiny
metoda destruktivní, na rozdíl od konstruktivní. Proneh chocholy z pštrosího perícka, jak je mívají kone
klíná klubovku, tot'U nejpohodlnejší odpocívadlo, nepri cirkusové paráde, kazaky potištené vzory Tut~
uvažuje o zlevnení klubovky, o rozšírení její výroby,
anch-amo'l1r, které se vynorily loni 'V' Paríži, a které nO'sí tak aby ji mel ve svém byte i delníK, vracející se
letos kde jaká Káca; pestré puncochy, proužkované,
z práce. Vzít si duvody architekta Loose k srdci, znažlábkovanré, malované, Ikrepdešinové prádlo, zdobené
menal'U by polít svuj nábytek líhem, zapálit ho, spálit
vyšíváním a krajkami, bijouterie, - a vubec všechno,
koberce, obrazy, okenní rámy - a na konec celý dum.
co tvorí atmosféru ženy. Neváhám ríci, že položka
Trestí jeho prednášky bylo: »hands off« ... pryc ruce
ženy v hospodárském systému roste do závratných cí- umelcu od všeho, co nás zde na svete obklopuje.
slic, a sice do císlic paiSivních; pravím úmyslne r o st e,
Proto soudím, že v této záležitosti dale~osáhlého
ponevadž pocet privilegovanýich, prepychem se obklovýznamu nebylo dosud receno poslední slovo. Být ci
pujících žen roste. A tu si nutno pripomenout, že brinebýt pro ornament?
lant, luxusní kožíšek, drahocenná, avšak netrvanlivá,
rozmarLlm mody podléhající látka znamenají mrtvý,
ne pro d u k t i V '111
í kapitáJ!. Zde by se mel architekt
Ozenfant zamyslit, a je-Ii opravdu filosofem, jakým se
dle všeho zdát chce, reformovat na tomto poli ženské
hysterie.
John Galsworthy:
Otázka je ovšem, reklo-Ii se ve \veci ornamentu,
Co nás ceká, nedostaneme-li rozum.
v zásadním odporu k nemu, poslední slo,vo. Nelze pochybovati, že elegantnlí, v posllec111ímstylu oblecená
Výmena mezinárodní
myšlenky jest
dáma. vyjímá se vhodneji v rámci pestrých tapet (ktejedinou možnou spásou sveta.
ré, navrženy jsouce panem X nebo Y, platí za umeTem, kdož až do r. 1914 verili ve slušné jednání muže vuci
lecké), než mezi holými stenami, že se jí lépe sedí na
muži, v<ilka a následující
mír prinesly rozcarování.
Sledujíce
kanapátku r,ipsem nebO' fanltastickou látkou potaženém,
lidštejší
snažení
a
jsouce
nehrube
znalí
skutecného
zápasu
nežli na drevené lavicoe. Tohle asi pan Ozenfant neo život, byli jako vyburcováni
ze sna. Zbytek lidstva nezažil
promyslil. Nepromyslil rovnež, že ornamentem dámské
garderoby js'Uu nes cetné drobnosti, které se dnes po- nijakého zvláštního prekvapení - nebot odpravování cloveka
clovekem bylo všedním, denním zjevem, a dálo-Ii se hromadne,
valují v koutku skríne, ac za ne prede dvema mesíci
byla zaplacena fantastická cena: kabelky, 'd11les po- necítil nijaké duševní zmeny. Bylo to strašné, ale jedním slovem - prirozené. Není to snad názor na život, který by byl
dlouhlé, z rýhované automobilové klJže, zítra s'emišové,
I
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u mas populární, ale je pravdivý. Prumerný
život je dlouhý
boj; zdar jednoho je neúspechem druhého; soucinnost a spravtdlnost jsou jedine utišujícími
prostredky
zásad ni, nemilosrdné souteže. Rozcarování tech nekolika málo lidí nebylo by
znamenalo mnoho, kdyby práve oni nebyli bývali nervem a
hlasem spolecnosti. Jejich dejiny,
básne, romány, dramata,
obrazy, smlouvy, reci byly výrazem toho, cemu ríkáme civilisace. A rozcarovaní filosofové, ac jsou o tolik blíže pravdám
bytí, jsou za to o tolik nepotrebnejší
lidské duši. NepoHebujeme ani tak nutne nekoho, kdo by náni pripomínal
pravdu,
jež je stále s námi; spíše potrebujeme stálého ujištování,
že tato
pravda pri troše dobré snahy nemusí býti tak docela nepríjemnou. Ne,·ht jakkoli cítíme potrebu pohledeti vecem do ocí, dech
božského vnuknutí jest podstatou mravní filosofie.
Jest proto litovati, že filosofie jest, ci byla hnidopišským
umením, unikajícím životu, utíkajícím
se k formálním
a barevným úskoktuTI, které nic neznamenají;
že literatura
se zakousla sama do sebe anebo se proste splašila; že veda více se
snažila o zdokonalení jedovatých plynu nežli o potírání koure
neb o lécení rakoviny; že krátce vidíme neco na zpusob tichého
vzdání se víry v život. Jedine drží vysoce vztýcenou
vlajku
idealisl\1u, i jest snad v tomto okamžiku nejspásnejší
položkou
sveta se svým smyslem pro pravidla: a se svým ohledem na
protivníka, af už se vede boj pro anebo proti. Až jednou _
hude-li to vubec nekdy sportovní
smysl pro slušno'u hru
zavládne i v mezinárodních
príhodách, pak kocicí síly, které
v tomto oboru vládnou dnes, se odplíží a lidský život pop: vé se
v(,lne vynorí ze džungle.
Pohlédneme-li svetu tvárí v tvár, shledáme - abychom tak
rekli - že jsme v pekné kaši. Pod tenounkým
furnýrem __
nekdy i ten chybí - ohledu na civilisaci každá zeme, at velká,
at malá, sleduje svoje vlastní cíle, snaží se vybudovati
jedine
svuj dum ve spálené vesnici. Jedine strach pred .horší ješte
ohavností spuštení, pred novou korunovací
smrti, pred novou.
vládou moru, pridržuje
národy ke kompromisu
míru. Jaké
nadeje má lepší, duch?
»Výmena mezinárodní myšlenky jest jedinou možnou spásou
sveta,« jsou slova, jež pronesl Thomas Hardy, slova tak pravdivá, že stojí za to, abychom vrhli pohled na dosavadní zprostredkovatele výmeny mezinárodní myšlenky. »Stálý soud mezinárodní spravedlnosti«; "Svaz národu«; »Všeamerický kongres«;
jistá útržkovitá sdružení tohoto národa s oním národem, pomazaná ponekud mastí sobeckého zájmu;
sporadické mezinárodní
konference, zabývající se zájmy toho neb onoho útržku; a nedávno založený klub P. E. N., mezinárodní sdružení spisovatelu
s prátelskými cíly, lec bez politických zámeru. Tot tak asi vše,
a obyvatelé zeme neberou to nikterak príliš vážne. Zdálo by se
však, že spása sveta, ve kterém žijeme, by mela prece jakousi
duležitost. Proc se tedy nevenuje více pozornosti jedinému stil.vajícímu prostredku této spásy? Duvod, proc se tak nedeje,
uvádí se asi tento: Násilí od jakživa ovládalo lidský život a
navždy jej bude ovládati. Soutež jest prvek základní.
Soucinnosti a spravedlnosti podarí se v nekterých spolecnostech nanejvýš zmírniti hrubší formy zlocinu; ale to jenom proto, že
verejné mínení uvnitr plotu, obehnaného kol~m národa, dá jim
za podklad takovou sílu, že jednotlivý provinilec jí nemuže odolati. Takového plotu není však 'mezi národy, a proto není verejného mínení a není podkladu pro sílu, která by zajistila, že
jednotlivý národ se zdrží zlocinu pakli ovšem prekrocení
! 3, presne nestanoveného, možno nazvati zlocinem.
TOf l,ycejný chytrácký
názor, platný v tomto okamžiku.
Pokud bUQcplatiti, není pro svet vyhlídky na spásu. »Proc pak
ne?« odpoví vám chytrák.
»Tento názor platil odjakživa a svet
~e pro to nezboril.« Zcela správne! Lec málo nekolik posledních let prineslo prekvapující
zmenu dosavadních
pomeru _
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zmenu, které jsme si dosud plne ani neuvedomili. Destruktivní
veda udelala docela nepomerný
skok v pred. Rozvíjí se tak
rychle, že každé nezodpovedné zajištování
národních práv nebo
zájmu musí privésti svet znacne blíže ke zkáze. Není naprosto
pochyby, žo mocnosti znicení nabývají rychle prevahy nad mocnostmi tvurcími, konstruktivními.
Za starých dob bylo potreba
tricetileté války k vycerpání národa; brzy bude (ac-Ii již není)
možno vycerpati
národ
za týden nicením
velkých mest se
vzduchu. Dobytí vzduchu, tak vítezoslavne
pozdravované
verejným mínením, mttže se zvrhnouti v nejvýše neblahou událost, která nás mohla potkati, proste proto, že prišlo dríve, nežli
jsme byli pro nc zralí zralí jednati rozumne pod tlakem
pokušení z jeho strašných
možností'. Zpusob, jakým ho bylo
užito v poslední válce, to -ukázal; a bezhlavé odmítnutí ustrašených národu celiti nové situaci a jednohlasne
dáti do klatby
lucební válku anebo užívání letectví k úcelum zhouby, ukazuje
to ješte jasneji. Nikdo nepopírá, že dobytí vzduchu bylo velikým velkolepým
cinem; nikdo nepopírá, že mohlo býti
cinem blahodárným,
kdyby to národy pripustily.
Ale lidstvo
zrejme ješte nedosáhlo onoho stupne slušnosti, který jest dostatecný,
aby mu byla sverena tak svudná a strašná
nicivá
zbran. Všichni známe námitku:
Udelejte jen válku dost strašnou a nebude válek! A nikdo z nás jí neverí. Poslední válka ji
vyvrátila docela. Soutežení ve zbrojení již zapocalo mezi muži,
kterí myslí, že jde o soutež ve vzduchu. V dobe nekolika let
nebude platiti nic jiného. Udelali jsme ze svojí vedy nestvttrtl,
Lterá nás pohltí, neutvoríme-li
výmenou mezinárodní
myšlenky
verejné mínení proti novým nicivým zbraním, mínení tak silné
a tak jednomyslné,
že žádný národ nebude moci nedbati síly,
kterou bude podloženo.
Známý obhájce Svazu národu prohlásil nedávno: »Nepovažuji
za nutno, aby Svaz národu mel k disposiei urcitou brannou
moc. Nemohl by prece vydržovati
takové branné moci, aby
mohla kterékoli velmoci zabrániti v porušení míru. Jeho síla
spocívá v publicite, v možnosti podnítiti hromadný odpor se vší
utajenou potencí, kterou má každá hromadná akce.«
Je jisto, že pravdivé uverejnení všech vojenských pohybu po
celém svete, odhalení a rozhlášení všech nicivých vynálezu a
plánu privedlo by nás blíže spáse nežli jakákoliv
smlouva.
Kdyby jen všichni lucebníci a všichni inženýri sveta jednou za
rok v prátelském
duchu ke spáse sveta se sešli ke sjezdu 1
Kdyby se dovedli dohodnouti o tom, že dávati svoji vynalézavost ve zdokonalování
nicivých prostredktt do služeb vlád jest
zlocinem, že braní penez za to je stavovská zrada! Kdybychom
meli takovou výmenu mezinárodní
myšlenky, pak opravdu slyšeli bychom již šelest spasných perutí.
A konec koncu _ proc pak ne?
Nejsou to' vlády. které
mohou dáti odpoved na otázku, má-Ii lidstvo
býti štastno
ci vrženo do bídy, má-li rusti anebo zahynouti.
Vlády JSOll
soutežící zmocnenci soutcžících úseku lidstva. Vložte do jejich
rukou nástroj zhouby a ony ho užijí k prosazování záj mu tech,
kdož je zmocnili;
zrovna tak jako použij í nebo i vyvolaj í
duševní jedovaté plyny tisku.
Pravý klíc k budoucnosti
jest v rukou tech, kdož vládnou
nicivými prostredky.
Musí býti ucenci (Iucebníci,
vynálezcí,
inženýri) v plození zhouby dríve Americany, Anglicany, Francouzi, Nemci, Japonci, Rusy, než jsou lidmi? Mají jim býti
bližší zájmy jejich zem~ anebo zájmy lidského rodu?

Tot .)tázka, na kterou musí odpovedeti dnes, kdy mají
doucnost lidského rodu v hrsti. Moderní vynálezy udelaly
ohromný
skok do predu, že úhel dopadu zodpovednosti
zmenil. Padá nyní. na Vedu jako nikdy pred tím.
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Politika
Ferd. Peroutka:

o

praporu rudém a šedivém.
II.

Jedna poznámka komun'Ístických »Pondelních novin«, týkající se první cásti mého clánku, nutí mne,
abych také zaradil poznámku: nejde mi zde o to zabý-.
vati se onemi názory, jež má komunistická internacionál'a práve tohoto roku, ani C\l1emi, jež bude míti
roku príštího, a mým thematem není onen stupen, na
který komunisté z taktických duvodu redukovali své
i'<leály. Jakkoliv se t'O dnes mnohému Izmoudrelému
komunistovi zdá býti p'Odivným a snad pr'ep'Íatým, vzal
jsem si do hl~vy promluviti zde o t. zv. vecném ideálu
komunismu v jeho theoretické cistote. Vím dobre, že
tento ideál už neplane prímo nad komunistickými hlavami a že visí dosti nízko na ruském obzoru. Te známo, že komunistická internationála
jaksi prestala diskutovati o ideálu a, jsouc spita vulí k moci, veskrze
se 'Oddala otázkám taktiky a revolucního oportunismu.
Rovnež je známo, že mozek komunistických vudcu jest
dnes úplne proniknut sladkostí a moudrostí nové hospodárské politikv a hospodárskými výhodami. které
plynou z tohoto kompromisu. Není mne též tajno, že
komunistická interna,cionála, shl1edavši, že k svému víte?ství potrebuje sympatií stredního stavu, pocala 0'1'0hllaš'ovati, že za její vlády bude strední majetek ne znicen, nýbrž posílen, a že, ruku na srdce, podle jejího
mínení každ,r chalupník má míti aspon dve krávy a
zahrádku ruží. Vím. že dr. Šmeral, postaven pred
úlohu. jak neutralisovati
pri nastávajícím
k'Onfliktu
široké vrstvy. prohl~sil se za ochránce soukromého
majetku drobni'ch živnostníku a mal6meštáku. Mne
zde zatím neza iíma;í tyto umné a dobre vypocítané
revol'ucní triky. Chci, jak jsem pravil, pojednati O komunistickém ideálu v jeho cist,ate a pokusiti se o odhadnutí. které stránky lidské duše vedou práve k tomuto druhu ideálu. Test to thema spíše psychologické
než politické.
Tak. jak komut'lismus stojí psán v knize. zrejme nese
stopv rukou I1dí. kterí jsou toho náz'Oru. že jedinec
smrdí a jen kolektivum 'voní, a kterí s nelibostí snášejí každou sféru v jedincove živote. kam nemuže kolektivum strciti nos. Chtejí, aby vuci státu byl jedinec
mhý, holy a dobre pozorovatelný, jako je v laboratori
veš mezi dvema sklícky. Hodlají svému názoru podrobiti všechny oblasti, ne pouzé ma jetel<, nýbrž
umení,
lásku. rodinu. Vymyslili na lJríklad, že spisovatel nemá
podepisovati své knihy, nebot to prý prozrazuje neco
z proklaté hrdosti. Tuto novotu by snad bylo možno
uskutecniti. kdvby se podaril:o naplniti nás takovou
uctivostí ke kolektivu, že by nám bylo jedno. cí 1'0máJn cteme. Zatím však klademe jistý, snad malicherný,
duraz na své osobní záliby a, jsouce zcela v osidlech
buržoasní ideologie. domníváme se, že nekterÝ spis 0vatd umí více a nekterÝ méne. Proto, jdouce koupiti

i

toa:~t..~d
ro~n. _preieme
Tolstého.
si hned
a který,
pr,e.dem
dejme
vedeti,'tomu,
který odje, p.dejme
Olbrachta. ~
zoufal1ému odporu nutí mne ideál komunistického státu, v nemž by se mohl,o státi. že bych,
neveda o tom, vydal peníze za nejakou p. Kalistovu
povídku 'o trpící Evrope, Indiánech kmene Hopi a
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bledém toužícím básníku. Kdyby ješte za mého života
se pokusili o takové nerádné zrízení, padnu patrne
na barikáde, máva je do poslední chvíle praporem starého rádu.
Marx sám se mnoho nerozširovalo
usporádání budoucí spolecnosti. Spokojoval se odhalením, že lidstvo
se šine PO kolejích histori'ckého materialismu. Kam se
šine? K socialismu. ke komunismu', soudil Marx. Ale
k otázce. jak bude vyhlížeti 'Tato budoucí ríše, choval
se
veškerou zdrželivostí cloveka, který pro utopisty
mel jen chladné pohrdání. Odhaliv, že vlak jede po
kolejích, nepovažoval celkem za nutno lJoušteti se do
podrobných dohadu o krajinách, do nichž koleje vedou: vždyt dojedeme tak jak'O 'tak a pak uvidíme.
Ludwig' 'Quesse1 ve své chytré, ovšem revisionistické
knize o moderním socialismu podotýká, že jest dokonce nejisto, má-li Marx z této jízdy vubec radost. Není
možno, praví, ríci, zda Marx a Engels vítali príchod
socialismu s uprímnou radostí; ve svých spisech mluví
jen o jeho nutnosti; nelze rozpoznati, zda by si ho byli
také práli, kdyby se neprokázal jako hospodárská nutnost; ani v jejich dopisech nelze postrehnouti nadšení
pto social';smus.
Zato podradní duchové v komunistickém hnutí držeti
méne jazyk za zuby ve veci budoucnosti. Z plánu, které
navrhovali, vyzírá sk'Oro zbesilá zaujatost vuci jedinci.
Vše. co precnívá, musí hti zahlazeno: taková jest
moudrost. jíž se houž,evnate drží. Nestací jim položit
komunistické základy. Zrejme si prejí potýrat, urazit
individuum. Psychologicky by to bylo lze vysvet1'iti
tak, že jsou to lidé, kterí neudelali se svou individualitou žárlné zvláštní štestí. To jsou lidé. kterí s vášnivou zálibou ztroskotávají všechny instituce, založené
na nadradenosti. a nahražují je nistitucemi, založen~rmi na hromadnosti. Tejich první a poslední moudrostí
;e vždy výbor. Vnitrní dejiny ruské revoluce jsou ra,dou rafinovaných urážek a t.Ýráni, jimž bylo podrobeno individuum. Dokud bude komunismus ovládán
tímto pudem pomsty k jedinci, dotud bude živlem
ochuzuiícím. ne obohacujícím, a dotud bude moci poskvtovati jen život šedivÝ. Bohatství života leží ve
smeru k individualisaci. Kdo jest proti tomuto smeru,
trímá Prapor, kteri-, byt vypadal sebe l'udej i a sebe
více inspiroval ke zpevu ohnivých písní, má šedivý
rub. Trochr ve své knize »Rusko v revol'uci« praví:
\s'

»Kdo nedovede
nalézti v rámci hospodárské nutnosti
I
dostatecné místo pro iniciativu a energii, talent a heroismus, tomu se neotevrely oci nad filosofickým taj emstvím
marxismu.«

Lze velmi pochybovati, že by v marxismu samotném
bylo dostatec~é místo pro všechny tyto veci, a Trocki'
by mel potíž se shánením dokladu, nemyslil-li ovšem
jen na revolucní období komunismu. Tato veta však
svedcí o tom, že zahlédl šedivý rub rudého praporu a
pol'ekal se.
V komunistické theorii precasto rádili maniaci, kterí
si neprejí, aby neco zbylo z jedince a ze soukromého
života. Néchápu. jak jest možno nevideti, ze jest to
ochu7.u;ící tendence. Test pravda, že komunismus prohlašuje, že teprve on osvobodí jedince. Volí k tomuto
cíli ovšem jednu z'e svých slavných oklik: jako chce
zavésti dokop..alou sv'Obodu tím, že nejdríve zavede dokonalou diktatur·u, a jako chce odstraniti války tím,
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že rozpoutá válku obcanskou, tak také chce osvoboditi
individuum tím zpusobem, že nejdríve vyhladí pokud
možno vše, co upomíná na individuum. V budhismu je
zakazováno svetci spáti dva dny pod týmž stromem.
Proto. aby v nem nevznikl pocit domova. Jsou nekterí
komunistictí theoretikové. které lze vyložit jen jako
budhistické míšence. Rovnež oni pokládají za zkázu
cnosti, jestliže clovek má pocit domova a 'soukromého
maietku. Proto se jim nelíbí rodina a hodlají z ní
deti. iak ríkají, osvobodit .a vydat je nekteré spolecné
ví'chovne, stra vovne a noc1lehárne. V ruském porevolucním zákonodárstvÍ jeví se zrejme tato tendence
Ja
príklad byl vydán zákaz adoptování detí; to prý' jest
DO~,i~,smeru jící proti kolektivu. Podobne zákony, t~'kallcl se pohlavní morálky. snaží se žene i muži usnadniti kolot[tnÍ v kolektivu. Vycházejíce od požadavku,
že clovck nesmí míti továrnu, došli až k n[lzoru, že
clovek nemá míti vlastní ženu. Hlie. jak zde pracuje
dábel rozumového mechanismu: ponevadž byly spáchán\' nepochybné nespravedli"osti tím. že nekterí jellinci neomezene disponovali
v)Tobními prostredky,
zdá se temto theoretikllm, že 'Se deje jakási krivda.
má-li nekdo doma své vlastní deti. To jest tak zvané
volání po úplné svobode. Avšak úplná 'Svoboda nemllže
b},ti tam, kde je forma. Forma podá a váže. Úpl'n;Í
~vobocJa.po níž vola jí nekterí zbesiki svobody, je jen
tam, kde není formv - v chaosu. A tím by bylo lidstvo, kdyby 'e podariLo zniciti organisaci rodiny: hroIl1adasypkého pí'S'ku.
Bude-Ii I"omunismus jednou opravdu 'Usk'utecnen
projde dríve ohnem života a bude, nepochybuii o tom:
nekonecne moudreiší, než jsou tyto theorie, které holduíí iakémusi duchovnímu asketismu. Avšak tyt') thenrie j~ou onen ideál cistého komunismu. o nemž tu
mlll\'ím. Test to ideál, kter,' se už narodil s~ scvrklou
tV;lrí. Má-Ii komunismus 'neiaké cíprávnení. pak pouze
iako vÝrobní rád. a lidská duše má zllstati jím neobtežována. Teho místo ie u korenll výrúbnÍ-eh' prostredkll. Komunismus. má-li míti nejaký rOztlmný smvsl.
muže se týkati jen otázky, komu má patriti prírodní
bohatství. a formy, jak co nejvíce z tohoto bohatství
,·vtežiti. Pokouší-Ii se však sešnerovati duši do kolektivistického povi janu, pak jde proti vzestupu života.
'Nepochybuji o tom, že v budoucnústi bude vÝrobní
rád postaven na daleko socialistictejší základy. než jak
iest tomu dnes. Veriti iinak znamená osvedcovati velký
nedostatek prozíravosti. Pokládám za vdmi pravdep~dolmo. že v budoucnosti bude výrobní rád sesocialis()ván úplne. patrne až na nekteri drobná vÝrobní odvetví. v n~chž bude vždy hráti hlavní úlohu -indivi,d11alita v\'robcova. Nelze proti tomu ani protestovati
se
stanoviska individualismu. Sotva lze tvrditi, že individualita honníkova bude potlacena, jestliže doly, v nichž
knDenod zemí uhlí, budou patriti státu místo nejakému
vídenskému baronovi. ,Rovnež je patmo, že socialisací
továrny na lokomotivy nebude potlacen individualismus
delníkll\'. kter~r v' té továrne po IE"ta vykonává stále
steinou mechanickou prá'ci. V techto vecech bude iednot! ~ccialismus uskutecncn jako vec velmi prostá a
,dmi rozumná. iako byly sestátneny železnice. AVŠ'lk
itst rozdíl mezi tímto socialismem a komunismem. Socia:'
. - tot hnutí, které ponechává nalezení budlll1cÍCl1 -em spolecenských zkušenosti a dlouhé rade
pOkusu.Komunismus - tot hned od pocátku mystické
dOJZma, které, jak napsal
první národohospodársk~'
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komunistický theoretik Varga, bude museti zavésti
diktatuJ:lu a udrž'ovati ii aspon po celúu jednu generaci
za úcelem násilné zmeny lidské prrirozenosti. Je-Ii id,ea
postaviti spolecenskou v~Tobu na social'istické základy
rozumná - a j.sem presvedcen, že jest rozumná pak dojdeme k jejímu uskutecnení i volným rozvojem
spolecnosti, nehot rozumnou a prospešnou myšlenku
nelze cUouho v živote potírati. V tomto prípade však
doideme k základní socialistid·é organisaci, aniž bychom dríve mrzacili jedince požadavky nejakého mystického a nesnášenlivého dogmatu. Dojdeme k socialismu. zachovavše si všechna dobrodiní individualismu. Avšak autoritárský komunismus chce nejdríve
vyplen.iti individuali'smus a udelati cistý stul. To lze
ien revolucí a diktaturou. Co však muže dosaditi revoI'uce a diktatura na místo tarého rádu? Ponevadž ješte
nemaií zkušeností, ponevadž ješte nic není hotovo, nemohou tam ocividnc dosaditi nic jiného než nejakou
theorii. Theori'e ie však vždy šediy,ejší než život a není chránena pred v~'strelky rozumového mechanismu.
Chesterton uvádí jeden skvelý prípad, jak klame mechanismus rozumu a jak pouhá logická theorie je šediveiší a iednotvárnejší než život: dejme tomu, že by
se nejaká velmi rozumná bytost z jiného sveta dívala
na zemi a uvidela cloveka; "tatO' bytost by videla, že
clovek má dve oci. dve uši, dve ruce, 4ve nohy: kdyby tat-o bytost nejakým zázracným duvtipem uhodla.
že cfolvek má srdce. pak by nepochybne usoudila, že
clovek má také dve srdce. po každé strane jedno.
Víme všichni, že v této veci je život pastí na logiku.
Komunismus, kterÝ podle theorie nemuže b)'ti uskutecnen iinak než revolucí a diktaturou, která má potrvati po celou jednu generaci, bere životu jeho prirOZJenÝvzrusLa vývoi a chce vše vtlaciti do suchého
recište jedné theorie, které je vždy jednostrannejší a
šediveiší než život. Za komunistické diktatury je jedinÝm oprávnen.ým tvurcem výkonný v)'bor komw1istické strany. a co není v jeho rozumu, nesmí býti ani
na zemi. Mvslím. že se všichni shodneme o tom, že
\:-\'voi a život jsou vetšími tvurci než deset dvacet lidí,
i'.abýva iÍcích se poli tikou a agi ta,ci. Rub komunistického praporu ie šedivý, ponevadž theorie je šedivá a
chudší než život. Ctenári jedné knihy, at isou tú komunisté nebo profesori eugeniky, jsou nejméne vhodni
k tomu. aby nám usporádal'i svet.

Fi losofie
Jaroslav

Kríženecký:

Život a individualita.
Ve své odpovedi na anketu »Proc nejsem komuni'stou« napsal jsem v posledním císle minuléno rocníku, že »individualisace
jest základním
a jedním
z nejcharakteri<stictejších projevu života vllbec« a že
»potlacení tendence k individualisaci leželo by proti
V)'v'0jovémll smeru lidst\'a«. Pan redaktor míní, že by
bylo záhodno tato tvrzení rozyésti a blíže vyložiti. Pokusím se 'O to.
*
*

*

Dríve však - myslím - jest zapotrebí rí'Ci nekolik
slov, abych se o urcitých vecech predem dohovoril se
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ctenárem. Napsal j'Sem anasllova jako biolog a mel
jsem na mysli žrvot vubec. Chci-li nyní toto tvrzení
rozvádeti v liste, který nechce rešiti otázky biologie
vztahující se k životu vubec, ale otázky vztahující se
k životu lidskému, tu je tPeba si ríci, do jaké míry mohou podobné poznatky o živote vubec, tedy poznatky
biologie, míti význam pro život cIoveka a lidské spolecnosti, tedy význam sociO'logický.
Je dobre, dovede-li odborník odvozovat všeobecné
dusledky s,vé specielní vedy a jíti s nimi za hranice své
nauky. Ale zde jest také velké nebezpecí pro odborníka: aby se nestal smešným anebo protivným. Jsou
si'ce lidé, dívající se rádi a s abdivem na odborníky,
kterí ve slepém nadšení filosofují kladivem poznatklt
své vedy a bez skrupulí chtejí reformovati
filosofii,
ethiku, státovedu, pedagogiku, esltetiku a celý svet
podle taho, co poznali jako fysikové nebo jakO' chemikové nebo biologové. Prý je to svaté nadšení, prý je
k tomu treba velké odvahy, která impanuje, a prý si
takovýchto velkých nadšencu máme vážiti a máme si
z nich bráti príklad. Život takových lidí jest prý krásný. S tím posl'edním souhlasím: jest ta jiste krásný
život; alespon pro onoho nadšeného odborníka a konecne i pw toho, kdo se na svet a' lidi dívá estétsky a
s podabnou dávkou naivní nezodpovednosti jako tito
na'dšení odborníci. Snad i vážit si jich mužeme pro
jejich duslednost a neustupnosrt. v myšlení. Ale následovat je -?
Nic nemuže uškoditi uplatnení se vedy
v lidském živ,ote (že tohotO' uplatnení jest treba, o tom
nebude ji'ste sporu) jako takavéhle pocínání. Protože
jest v nem popírán, práve základní princip v-edy: kriticnost a kritika dosahu urcitých specie1ních poznatku.·
V druhé poIovine minulého století jsme prodelali období takového nadšenéha filosafová!ní a reformování
sveta a lidského života na podklade biolagie: byla to
doba darwínismu, kdy nebylo snad oboru lidské práce,
který mel zustati nedotcen nadšeným reformaváním,
vyplývajícím z dusledného damyšlení urcitých pozn:atku biologie. A vezmeme~li si Hackla, vidíme typ
takového kladivem odbornictví filosofujícího nadšence.
Ale dnes víme, co práce dá odklízení trosek pa tomto
filosofování a jak mnoho se musili práve biologové namáhati, aby na jedné strane poucili svedené filosofy,
pedagogy, moral,isty, hygieniky, na druhé strane však
zachránili alespon z té duvery ve svoji disciplinu,
která se jí pocala odpírati. A zde následavati -?
Dnes konecne není (doufejme) nebezpecí pro· takové
nadšené uplatnení vedy v lidském myšlenlí a živote,
jakým bylo období darwinismu. Mohlo se tak státi jen
proto, že nebylo ješte náležité vlády sociologie, tak že
život (myšlenkový i hmotný) lidské spolecnosti nemel'
svého theoretického a naukového podkladu, jakým chce
býti sociologie. Vedl-e toho prestalo se již také tolik
verit ve všemohoucnost nemeckého zpusobu myšlení.
To znamená mnoho proto, že takové na urcité odborné
vede zbudované recepty pro ref.ormu sveta a lidské
spolecnosti se zakládaly práve na nemeckém zpusobu
myšlení: postavit princip a z toho a jedine z toho odvoditi vše ostatní; všímneme si, že darwinismus jako
biologická nauka vznikl V' Anglii, ale jakO' návod na
reformu filosofie, psychologie, zdravotnictví, pedagogiky atd. se vyvinul v Nemecku.
Není
ro to prímého nebezpecí; víme, že dnes
i Oestwa" 0y monismus nerozvinul se již ani v Nemecku, kde St
r'odi1. Ale za to jest tím vetší nebezpecí pro vedu a pro odborníky samy, že zadají sobe
i vede. Lidé tl~dovedoll vždy dosti rozlišiti pokud
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u takto filosofujícího odborníka mluví veda a jeho odbornictví, a pokud jeho prorocký duch; a neduverujíce
prorokovi prestávají duverovat i vede.
Mívám proto vždy trapný pocit, vidím-li takto filosofujícího odborníka, protože málokterý dovede tak
uprímne priznati primitivistický
podklad 'Svého filosofování ja~o ucinil nedávno jeden u nás, napsav otevrene: »... Tak jako já uplatnuji svuj intelekt, tak
i živocichavé. Pes na pr. sbírá zkušenosti ... «
Nejde zde snad a naivní víru, že veda jest hl-edání
»pravdy«, a že !se se vším ostatním mus,í pockat, až
veda tuto »pravdu« najde. Ne - veda jest, abychom
rekli hodne všeobecne, úmluvou mezi lidmi, že se budou na veci kolem sebe i v sobe dí'vati s urcité stránky,
a že o n~ch budou myslet urcitým zpusobem. Vychází
se od urcité konvencní metodiky a dochází se urcitých
konvencních pojmu, které nám pak - vedle jiného -:pomáhají upravovat si pomer k sobe samým a k vneJšímu svetu. Jest 'Samozrejmé, že si tento pomer upravujeme i pomocí jiných prostredku.
Ale o to jde, že
tam, kde chci uplatnovat k tomu úcelu poznatky své
vedy byt i za hranicemi jejího okruhu, musím se stále
držeti toho zpusobu myšl-ení, jakým jsem svých poznatku vevede samé doše1'. Vedeckost nesmí býti jen v m eto d i ce b á dán í, ale i v m e t o d i c e ap p I ik a c e. Nelze to, co »vím« aplikovati podle toho, jak
se mi to »zdá«.
Predesílám tyto poznámky proto, abych ujistil ctenáre, že jsem si vedom choulostivosti situace, máJ-li
biolog ríkati neco o sociologii, politice, filosofii atp.
Al-e zároven bych chtel varovati ctenáre pred zklamáním, jestliže ceká v následující'ch rádcích neco duchaplného.
*
*

*
Sociologie má s biologií hodne špatné zkušenosti.
Dve veci chtela biologie soci,ologii vnutiti: jednak to
byla t. zv. organistická theorie, ve které spolecnost
byla prirovnávána k organismu a která z toho chtela
odvozovati principie sociol-ogického poznání, jednak to
byla darwinistická theofÍ.e vývojová, která zmátla zejména sociální hygienu a tím, že podporila rasové theoretiky, pOškodila v užité sociologi,i zásady taktnosti.
S obojím j,est, bohudíky, sociologie již vyrovnáJna.
A druhé »bohudíky« platí pak tomu, že pri tom sociologie neztratila vdker,ou duveru v biologii. Ale nejen
to: sociologie oceká,vá mnaho od biologie a nad to
dovede i prijímati.
Proto záleží tím více na tom, aby tentO' pomer nebyl
zkalen.
Snese tako'vou zatežkávací zkoušku také 'v)'rok, že
individuali'Sace náleží k základním projevum života a
z neho odvozovaný protikomunistický
dusledek?

*

*

*

Snese, skutecne snese - a to mnohem spíše než kterákoliv jiná dedukce z biologie pro sociologii cinená.
Jde o to, že inidividuálnost není poznatek, ku kterému biologie došla, a pojem, který ja1w svojí korist
vybudovala, nýbrž že se zde j'edná o základní zkušenost, kterou biologie ciní, pristupujíc ke své práci. NeeXÍ\stuje život vubec, tak jako existuje na pr. setrvacnost, nýbrž žijí jen urcití jedinci hmotne a prostor,ove
formovan,í v urcitém druhovém typu. Neexistuje živá.
hmota vubec tak jako existuje voda vubec, nýbrž to-
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plody, nýbrž neochota silných rozdeliti se spravedlive o bohatství, které vydreli z luna prírody. V tomto postavení se moderní
lidé, zvlášte prumysloví delníci, budou stávati cím dál tím
naturalistictejšími a budou pokláda(i kres[anskou ethiku za
podvod a náboženskou víru za ilusi.
V tomto rozboru neprihlíží B. Russell k tomu, že náboženství
je právc tak výtvorem konfliktu cloveka s sebou sam);m, jako
jeho boje s prírodou; také neprihlíží k tomu, že ani mcstskcí.
civilisace, v níž je clovek odloucen od plldy a zb'lven živelních
vrtochu, nemiHe zrušiti úplnc kruté neprátelství prírody ke
všemu, co je cloveku nejdražší a co se tedy bude snažit zachrániti pred posl '"'"lim a nejn úprosnejšÍm poehopem príródy
- pred smrtí. Pres to však Iz:--" Russellove rozboru s mnohým
souhlasiti, zvlášte když povážíme, že soudohý život už hro'lÍ
splnením jeho proroctví.
Je faktum, že v naší civilisaci náboženství není dí'lležitým
cinitelem. Jeho obrazy dosud zdobí rodinné príbytky a v omezených oborech lidského jednání náboženství dosud pusobí na
mravní život; ale nepocítá se !;' ním pri složitejších mravních
problémech a pri širších sociálních vztazích, jimiž se urcuje
osud naší civilisace. Jestliže organisované náboženství prospívá
v Americe, címž se, jak by se mohlo zdáti, vyvrací duka2:
páne Russelluv, jest to jenom proto, že v americkém ráji nclrodní bezpecnosti a všeobecného bohatství nepocítili lidé ješte
nesmírnost hríchu lakoty a násilí, jež hubí naši civilisaci a
jež se zdají dokazovati slabost náboženství. Americké pomery
. ve skutecnosti zaj ímavc potvrzují pozorování páne Russellovo, že náboženství milže ješte dlouho trvat v živote tcch
tríd, které mají prospcch z prumyslové civilisace, nebo jím
alespoíí. netrpí. To jsou práve ty trídy, které zustávají vcrnými organisovanému náboženství v Evrope; a jestliže se náboženské cítení zdá rozšírenejším v Americe než v Evrop;:;,
je to možná proto, že k temto trídám zde v Americe náleží
celkem veškero obyvatelstvo.
CCl: platí pro Evropu a co platí merou stále vetší i pro Ameriku, jest fakt, že príslušníci nejnižších vrstev spolecenských,
ti, kdož nesou bríme života, ti, jichž nábožnost byla kdysi
príslovecná, jsou náboženství netoliko odcizeni, nýbrž docela
neprátelští. Toto odcizení má svuj puvod ani ne tak v emancipaci od pHrody, jako spíše v neochotc vládnoucích tríd, stále
ješte vyznávajících náboženskou víru, dáti se v sociálních cinech vésti zrejmými dusledky víry, kterou vyznávají. Nebo!
na každého clovcka, který se dnes zrík<i náboženství proto, že
ho nedovedlo presvedciti, pripadají dva lidé, kterí se ho zrekli
proto, že uráželo jejich svedomí tichou podporou tradicních
sociálních krivd.
Ve Francii nenabylo náboženství nikdy znovu té moci, jlZ
pozbylo, když je Revoluce l1ašla ve spolku s feudální reakd.
V 'Nemecku, jež je 'kolébkou nejednoho duležitého náboženského hnutí, je národ rozdelen ve dva tábory konfliktem vášnivého komunismu se stejne extrémním nacionalismem a církev tam živorí toliko jako více nebo méne opovržený spojenec
nacionalismu. V tomto zoufalém zápase nabyl katolicism jistého vlivu jakožto mírnící cinitel v konfliktu, ale protestantism se stal vskutku impotentním. V Rusku pre7.ilo organisované náboženství revolu.:i, ale trídne uvedomelí delníci jsou
jeho zaprísáhlými nepráteli. I v zemích, které netrpely válkott,
jako v Holandsku, Svýcarsku a Dánsku, v nichž trídní boj
lIení tak zoufalý, i v techto zemích je mocný sklon k cynickému hospodarskému determinismu mezi delnictvem. Jenom
v Anglii je situace ponekud príznivcjší, nebor církev anglikánská nikdy neztratila úplnc kontakt s delnickým hnutím:
a tak je tu trídní boj mírnen jistou dávkou náboženského
idealismu.
Dl ešní evropské události ukazují docela zrejme, že každý
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náboženský výklad vesmíru, jímž se clovek snaží uhájiti sám
sebe proti neprátelství prírody, nemuže v moderním svete obstáti, neplyne-Ii z neho spolecenská morálka, inspirovaná duchovým hodnocením lidského života. Neboí v moderním svete
lidé trpí více krul'ostmi, jichž dávaj.í jeden druhému okoušeti
ze vzájemného strachu a z lakoty, než neprátelstvím prírody.
Vymírá-Ii v Evropc krestanská víra, deje se to proto, že nedovedla rozvinouti jasné mravní dusledky, jež v ní byly obsaženy, a neodvážila se hlásati, že lidé jsou dítky Boží, a že
jieh tudíž nesmíme používati za nástroj, jako by byli pouhé
veci, ani se jich báti jako dáblu. Dovolila arogantne svetskémtl
industrialismu zotrociti lidské bytosti v nástroje své lakoty;
a nemela dosti obrazn05ti, aby vysvobodila národy z bludného
kruhu vzájemných obav a záští, do nichž je uvedl nedostatek
víry v lidskou prirozenost.
Tento mravní nezdal' tradicního kresfanství je pokládán za
neco nezbytného od cYl1ikll, kterí verí, že náboženství je bez
mravní moci. Trebaie snad je daná skutecnost podp·orou jejich
presvedcení, nemelo by se toto presvedcení prijímati jen tak
zhola, nebof je naprosto zrejmo, že náboženství, které nás ucí
duverovati ve vcsmír jakožto v konecné dobro, ncmuže nikdy
úplne popríti mravní dusledky této víry, trebaže snad muže
lJ)'ti dosti liknavé v jej ich uznání, a že musí hlásati, že si lidé
maj í veriti a milovati se. Náboženský transcendentalism ústí
konecne v duchovou mravnost, a nic než morálka, oprená o takovouto víru, nemuže vyvinouti s dostatek síly, jíž je treba
k poutání a zušlechíování nižších lidských instinktu. Trebaže
se odpadlictví církve od nábožensky orientované ethiky Kristovy vine cf'lou historií, nebylo nikdy tak naprosté a nezustane
nikdy tak všeobecným, jako v naší dnešní civiIisaci.
Úplné zesvetštení spolecnosti je historický V}'voj data celkem
ncdávného. Bczduchá politická ekonomie zhoršila pohanskou
politiku a tcn i onen smer se jaly potírati duchove hodnocení
lidského života a bojovati proti mravnímu zákonu, jenž mcl
toto hodnocení chrániti a uchovávati. Možno snad tvrditi, že
toto zesvetštení národního hospodárství a politiky není nic nového, nýbrž že je tak staré, jako dejiny, a že ani krestanství
ani jiné náboženství si nikdy nepodmanily úplne nekterý národ,
ani neuvedly hospod<irské vztahy pod vládu svého svedomí. Ale
naivní shovívavost protestantismu k prebujelému nacionalismu
a k hospodárské nauce laissez faire steží snese srovnání s nejlepšími výkony stredního veku, kdy se církev snažila, byl
i v míre omezené, p0dríditi nesociální instinkty, jež se projevují v živote politickém a hospodái'ském, jistým zákonltm.
»Spravedlivá cena", jíž si naléhavc žádal Tomáš Aquinský,
pusobila mocne na stredoveký obchodní život, a moderní doktrina, že lakota výrobcu nemá býti omezována nicím lec zákonem nabídky a poptávky, byla kacírstvím. Nechat lze cokoli
ríci o osobní ctižádosti, jež vnikla do snu Hildebrandových nebo
do cinil Innocence III., omezovaly tyto sny a ciny prece jenom
blahodárne "Vrtošivou svévoli národu. Teprve v moderní civilisaci jsou skupiny a -;-ády zbaveny poslušnosti jakéhokoli zá··
kona krome vule k moci. Hospodárská a politická krutost
jsou prirozeným výsledkem, této svobody. Každá politická filosofie, jež hlásá, že národ není podroben mravnímu zákonu,
ústí nezbytne v mezinárodní diplomacii, pracuj ící za predpokladu, že se národum nesmí dltverovati. A politická ekonomie Adama Smitha plodí jako nutnou antithesi spolecenskou
filosofii Karla Marxe. Úsilí liberalismu zachovati mír mezi
válcícími trídami a národy stavením sobeckého zájmu proti
sobeckému zájmu musilo se nutne potkati s nczdarem. Ono
jenom zhoršilo obavy a zá!iti, jež chovala jedna skupina'
k druhé. Prišla svetová válka a uvedla ad absurdum celou
filosofii neomezeného zájmu a nedisciplinované moci.
Mezi dobre smýšlejícími lidmi vznikla nadeje, že z války.
bude alespon to dohré, že odhalí slepému lidstvu tuto ~bsurd-
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nc:st. Ale tato nadeje byla lichá. Jak léta míjejí a Evropa stále
je bicována nacionálními obavami a trídními zápasy, vnucuje
se sám sebou melancholický záver váhajícímu duchu, že válka
byla toliko episodou a nikoli epochou v historii západní civilisace. Stací analysovati jenom naprostou beznadejnost vztahu
mezi Francií a Nemeckem a hluboce zakorenené presvedcení,
že Nemci nesmejí duverovat Francouzum a Francouzove
:Kemcum, abychom pochopili anarchický stav našeho moderního života. Všude, kde se národní nevraživost uklidnila, stalo
se tak jen pusobením sil, jež doufají, že nahradí nacionální
konflikty zápasy trídními.
Jest úplne zrejmo, že takovýto svet muže býti zachránen
toliko duchovou ethikoll, jež bude podnecovati lidi, aby meli
duverU v lidskou prirozenost jakožto v prirozenost v podstate
dobrou, a jež podrobí hospodárská a politická zarízení službe
lidskému blahobytu. Církev má takovou ethiku v Evangeliu
toho, jejž uctívá jako Mistra. V puvodním Evangeliu, jež
církeR.,ostentativne pokládá za konecné zjevení, jsou vyloženy
s jasností, o níž nelze pochybovati, mravní di'tsledky transcendentálního svetového názoru. Káže se nám tu, abychom miloli i své neprátele a duverovali svým bližním i za mez jejich
pl.'mé schopnosti podporovati tuto duveru. Ale Evangelium
Kristovo bylo oslabeno reckou filosofií, a církev, jež prísahala,
že je bude hlásati, zapletla se se spolecenskými skupinami a
národy, jejichž zájmy a instinkty se prící jeho ideálum. A tak
byla pravá kresfanská morálka nahrazena rozredenou ethikou
pouhé slušnosti. Neschopnost církve trvati pri svém vlastním
náboženství byla pohromou pro civilisaci a církev samu. Stavši
se impotentní pred silami hospodárské chtivosti a plemenných
záští, ba jsouc mnohdy spojencem techto sil, jež znicily naši
civilisaci, musí snášeti pohrdání milionfr tcch, kdož trpí hríchy
moderní spolecnosti a pocínají chápati príciny své bídy.
Jsou príznaky, že se organisované naboženství probouzí k pochopení výtek, jež mu prináší truchliyý úpadek moderní civilisace. Jest tendencí liberálních kres[antl nahraditi autoritu bible
autoritou Kristovou a zbaviti takto CÍrkev neplodného kvietismu, jejž má dedictvím po Pavlovi, a vyprahlého puritánství,
jež má své koreny v Starém zákone. To jest veliký zisk. Ale
kresfanský liberalism by ucinil dobre, kdyby nebyl príliš pevne
presvedcen, že tím, co oživí náboženství a vykoupí civilisaci,
Je moc.
K tomu nemá dostatecné vášne. Jeho postavení je
slabé, protože bylo získáno ústupem, a nikoli postupem. Liberalism objevil znovu náboženství Kristovo, protože poznal, že
v moderní dobe autoritu bible nelze zachrániti. Byl zaujat spíše.
theologickou prostotou než mravní skvelo5tí jeho evangelia.
Tento V}Tvojurychlila spíše netrpelivost našeho veku s theologickými subtilnostmi a dogmatickým absurdnostem než jeho
cit pro mravní potreby. Liberalism dospel ke Kristovu náboženství strategickým ústupem, a proto nemá dosti duchovní
vášne, aby mohl smele útociti na posice hospodárského a politického pohanství, jež ohrožuje naši civilisaci. V jeho rukou
se heroická ráznost Evangelia casto scvrká na nekolik mírných
ethických predpisu, jež nemaj í moci, aby zrušily spolecenské
krivdy naší doby. Verí-li, že by lidé meli býti milováni a že
by se jim melo duverovati, má toto hodnocení lidské prirozenosti spíše od renaissance než od genia svého vlastního náboženstvÍ. Proto nedovede pochopiti, jak špatnými mohou býti
lidé v podstate dobrí. Proto také jest kresfanský liberalism,
zvlášte v Americe, pokažen a porušen lacilílým optimismem.
Klame se sám vírou, že obludné hríchy, které se tají v našich
hospodár5kých a politických tradicích, mohou býti prekonány
nekolika dobre mínenými resolucemi církve, stylisovanými obycejne tak opatrne, aby se oslabila jejich ráznost.
Duchovne má pravoverný pesimism, pokládající svet za príliš
špatný, aby mohl býti sp:\sen, a cekající na božského vykupi' .:Ie této zbankrotelé civi1isace, duchovne má tento pesimism
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mnoho výhod pred slabomyslným optimismem vetšiny bežného
náboženského liberalismu. V Evrope, kde síly, nicící naši civilisaci, jsou méne zatemneny, a kde se proto lépe chápou než
li nás, charakterisuje znacnou cást náboženského myšlení asketism. Ale i tento asketism, kte!}.: poskytuje sensitivní duši
možnost úteku ze sveta hríchtl, predcí, po nekterých stránkách
náboženství, která spíše zatemnují než vymezují úkol, pred
nímž stojí moderní civilisace. Náboženství, která zoufají nad
svetem nebo nám radí, abychom jej opustili, neprispívají valne
k jeho vykoupení. Mají však alespoi'l zásluhu, že odmerují
presne mohutnost si!, proti nimž musí bojovati nejlepší z lidí.
Má-li býti náboženství obnoveno jakožto síla v moderním
živote, musí býti schopno odhadnouti zlo v lidském živote a
prece uchovati víru v duchovní možnosti lidské prirozenosti.
Musí býti schopno rešiti problémy hospodárského a politické-ho života v duchu vedeckého realismu a po~kytnouti k reš",ní moc víry, jež je nevylécitelne romantická. A tento úkol
není nic než transcendentálne orientované náboženství, ale to
musí býti náboženství, které hledí bez bázne tvárí v tvár
mravním dusledkum své víry.
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Moderní tance ci moderní tanec?
»Tanec je zbytecn~ pachtování tela bujného, lidí
sytých, ..... , rozv,eselen)'·'ch, kterí sobe své kroky aneb
skoky k zalíbení s,vému s žensk)"m pohlavím divne formují, dolu nahoru skákají, jeden d~uhému se tu klaneji, dedkují, vespolek se objímají, stiskají, za ruce vodí, kratochvíl a veselost svou v tom provodí, k cemuž se
rozlicnými hudebními nástroji vzbuzují a podnecují«.
Tvrdí Šimon
Lomnický
z Budce;
ale spr avedli"e pripouští obranu tanrecníkll; »Král David a jiní
mnozí tancovali a necte se, aby pro takový tanec tre'stáni byli a do pekla se dostali. Protož i my ješte·
tancovati mužeme a z toho sobe težkého svedomí neuciníme a tak aniž od Pána Boha trestáni pro tanec
budeme«. Lec ka tel B í lov s k Ý prišel s pravou:
»Medle jaký tanec tancoval? Skákal sarabandas? behal
currantas'? tancoval tra'canar? poskakoval boreas? - nic takového! Neb ješte tenkráte tak bláznÍJve netancovávali, ale delal z hlubokosti reverentias a stále jednu
za druhou krížovou capriol rezal.«
To znamená. že Bílovský horlil proti tehdejším modním, to> jest moderním, tancllm, že David tancíval
pred Bohem slušné tance obvyklé z mládí Bílovského; a
že t'0 je prvý církevní útok vyslovene proti moderním
tancllm; jest)iže dnes jisté ceské biskupství vydává pastýrskJ'· list proti moderním tancum, není to· nic no"ého, a BíJ!ovský to rekl pekneji, než úrední úkaz. Ale
oba mlcí, pruc 1S0Umoderní tance zlé: že je to nový
tanec ci že je tancen ne zcela fair. Útok je kou'ecne tu;
zkoumejme.
Praha jásá a hlaholí ve jméne moderních tancu. Dovolte, abych rekl hned tu, že neví, C'0to moderní tanec
je. Moderní tanec nepomyslíte bez hudby. N ejmodernejší bez jazz-bandu. DobrÝ'jazz - a jiný nemá smysložen ze dvou neb více saxofonu, ze dvou ci
'Více banjo, z xylofonu a bicích nástrojLl, rozmanitých
k nevíre. Saxofon je vlastne klarinet, banjo severoamerický drnkací nástroj takového suchého tonuj 05tatek je bežný.
!
Hudba jazz-bandu rve nervy; hlucí. Zvlášte v náJ

-~--62

Plftomnost

5. února 1925.

Nelze uveriti, že by tauta 'cestou bylo došlO' k navému
modernímu tanci. Sotva vyjadr'Uvala by se navá doba
také valcíkem; byt zmeneným; ostatne tím již jiným
tancem. Nebat sauv~sl'Usrt:jest dnes ješte príliš živá;
stalo by se nutne, že náš tanec byl by jen pruchodem
k iinšímu. V,alcík vznikl v dQbe Vídenského kangresu.
Jaké ta hravé paralely.· Svaz Národu zustal by bez
tance. A tu pusobí i 'Ona záliba v exotismu i novost
'S,ynkapaoe. Jazz-band lze pravdi,ve uvést v prímO'u
souvislost s nadšením prO' barevná vajska s r,avnoprávností všech rass; hned na t'0 s vytvoren,Ím a s presuny
navé spalecn'Usti.
Nové tance byly n'0vé hudbe pri dán y. Nenajdeme
presne vzato ani stapy 'tanecní sauvislosh hudby a pohybu. Tedn<ÍJse 'V,nich jen O'S1tereatypní c h u z ~ a její
madi'fikaci k f> 'O C h'U d u. ChO'reagraficky vyjádreno
je nejvhadnejším
termín.em pro ne slavo PaJS'. Základní útvary opetu jí se bez padstatných
zmen;
razhoduie jen tak'0vé prizpus'0bení, aby tanec nešel
prO' t i hudbe. IV dusl,edicich: i valcík je krokem. Ale
vedle kraku náleží k nemu i pahyb paže, dasticita .tela,
plavnost pohybu. (Tak možno popsati každý jiný tanec,
který vznikl log-i'~au tanecníhO' vývoje). M'0derní tance
prenášejí težište v kr'0ky, snúíce se o nivelisaci a unlfanmi,tu astatních pohybu, pr,edevs,ím tím, že dávají
jim studený ráz karreMn'0sti. Hudba z cásti je differencu je. Synkopace je prevážne v<ÍJžejakO' pajítka. }ednastranne, nebot jen rytmicky. Differenciace písnavá
zapadla nadobro. On'Ú zanícení pro exatický primitiv,ism vybralo si z prim~tivní hudby jen jednu oblast.
Pr,ešJ,a netecne pres zvukovou kvalitu, ,tedy pres zájem
o melod~i (prebírání :nekolika intervalu, jež znejí našemu hudebnímu z v y k 1.1 dosud jakO' »charakterické«;
jest mechanický k'Úl'orism, nikoli, nelismati-cký rozvoj),
a 'Obrátilo sv'Uii pazornast k abI a'sti rytmu sobestatecnéha, pri nemž jen nástrojavé obsazení dává vyluzavací nástrU'jový valeur, jinak však pabyhu je se 'Viexcentr,ech bujnasbi a melanch'0lie. M'Uderní tance pastrádají
,tedy a b s a h a v é k val i ty.
ProtO' ustavicne nové modifikace
a raZSlrovam.
Samé
experimenty,
jež
prežívají
sotva
jednu sezonu.
Kontinuita maderních tancu s evropskau kulturou je
zde
prec
nekde
ukáže
se
pevnejší
puda.
Není
dukazu, že
iednak teareti.cká, jednak hudební. Novoromant,i'Sm odnebe
maderní
tance
usporádati
v
genetick'0u
radu, ale
kryl kouzl'o arientu, p u vab
e x o t i s m u. Byla na
ie
t'0
charakteristické.
Místo
vývoje,
vždy
nový
tvar.
snade užíti exotických, nedomácích hudebních prvku
Útvar však jest konstantní. Má pak jeden ,výztlJacný
k témuž kaloristickému zabarvování jak'0 saucasne adrys. Jakéhosi vše t a n c e. Tato tendence a priari dokrytých prvku lidový,ch, domácích. Rozšírilo se ucení,
'dati
spolecnosti kter)'chkoli kruhu, složení a národrrost'i
iež jednak chtelo vyrábeti náradní hudbu prebíráním
spolecný tanec jest v)'mluvná. Mahlo by se zdáti, že je
lidových prvku (u nás zastával je Rieger proti Smeta,ta veliká; pr-ean'Ust, odpavídajíC1' hlavním smernicím
navi,), ;'eclrnakchtela tak vyrobiti nár'0dní hudbu i cizí
palitickéha živ'0ta, a není nikterak težké naJ'ézti proto
(R.us-avé nejen že psali ceskau náradní hudbu, práve
více
méne vtipné doklady. Kdyby k tanci nevázala se
tak klidne také španelskou). Naše zahranicní úspechy
r e á I n á k o n k r é t n 'O st! Kolik lidí tolik ruzl1}'ch
ješte dnes spocívají na tétovratké tearii'exotismu. Naše
'tanecnkh prapasic, '~alik nál:'0dních celku, tolik rllzlid'0vá pís,en je Americe - zvlášte je-li zpívána falešne
ných tanecních disposic. Kde zeme se mení, mení se
- takovým exotickÝm produktem, jako nám písen cerživotní vÝraz, a pokud ten ,dochází k projevu tancem,
nošská. Styk byl tedy navázán; lec ne podstatou, ale
je vždy SVllj a zvláštní. Nikomu nebude tanouti dnes
úmluvou, dohodau. Krame tohO': umelá hudba vypena mysli náradní tane.c v r'amantickém smyslu, ale tanstovala rozkvet syn k'0 P y. To jest vázání lehké necící clovek nemuže se vzdálti urcitosti svého veselí.
prí zvucné daby s nejbližší težkou prízvucnau dobou
Bylo by nutno navázati zde rozklad o humaru. Co
v jeden celek, pri cemž prízvuk se pošine na následující
o nem je každému zreimo, pla-tí i a tanecní veselasti,
dobu lehkau. Valcík, trídobý, je-Ii synkopaván, tedy
jež jest specifickým prajevem urcité 'Ús'Ubnosti a urciprvá doba bez akcentu, druhá s prízvukem, dává 00tého spolecenskéhO' celku. Soudabá hudba bére na sebe
ston. Tato složitast procesu, aby získán byl nejjednoznenáhla, ale pevné nové tvary. Je-Ii výrazem myš·lení
dušší tanecní rytmus, (který musí být vždy mechaa cítení celé tainovské spalecnasti, je i dakladem její.
nický), je podezrelý. Dosvedcuje artism navéha útvaru,
existence. Dnes humor a veselí vyjadruje se zcela jin.ak
jehO' tanecní nespantánnost.

hražk'0vém složení, kt,eré typisuje pražský jazz-band.
Ale, jazz-band je schopen úžasné melancholie, již nutnO'
alespon jednou Islyšet. Té Praha schopna není. Není
k cemu tanc~t, lec ke hluku a stereotypnímu
rytmu.
Únava vlece se 'ta:ncírnou. Míst'0 prekypujícího žene se
tu vybicovávané. Je to i m por t r o z tre š t e n í,
z nehož zaplaceno clo za málo penez mnoho vychvalovaného užít a také sporádat to. Nedašlo, krome náhadnýich setkání, k soužití s cernošskau rassou a k porozumení primitivu. Nebylo synbiosy, proto primitiv
stává se nástrajem rafinovanosti. To platí o vetší ploše
Evrapy. Revoluce prišla - nebyla ta revO'luce. Revoluce pr'0Puká, tat'0 revoluce moderních tancu byla vykalkulována. V zimní ezone, Vi lednu lq2I. S príchodem jazz-bandu. Po bostonu, tangu, one-stepu, foxtrotu. Když starý tanec pamalu se vyvíjel v tyto útvary
a ,tím ocitl se v r'0zI~olísání, v ruce s valutovou /spekulací. prihrnula se nov.á spol'ecnost a s ní kupci shimmy,
shimmy-shag, paso-doble, yazz-stev, shottish-espagnol,
shimmy-f'0x. Bez ta ne cní príciny. Že umení a hudba
zvlášt hl:3dala také v ex'Utismu zdr'0; novéh'U osvežení,
reklo se. že i tyto tance jsou representací nových duchových proudu.
Našli se hudebníci - ech, ,což kritikové -'kterí
ukázali za paralelu. Hle, Bach komponoval své suity a
partity z maderních tancll své doby. Ucinme tak
s ,tanci našim~ a jsme maderní, z brusu moderní. Je
to blud. Snad platí pro chvíli, pro vcerejšek. Kdy nikdo
nevedel kudy kam. že 'Višak umení soudobého sIohu
nutne prinese i nový soudobý. moderní ta n e c, j,est
nepochybn'0. Vývody :s,epadstatne mení, jakmile dbáte
bedlive na plurál a singulár slova.
Navý tanec vznikl' vždy z navé spolecnasti. tNové
pr'Uudy ž·i'Votníha kladu farmavaly si i nový tvar veselí. Ta veselost ie rozhadná a s hudební stránky pridružuje 'se k :ní písnicka. Potom 'teprve stává se z ní
kus instrumentální.
Te tu, že chce neco ríci. Zrovna
jako naše palka. A valcík a mazur. a palanaisa; nezamenuime s tanci lidavými, kde vývoj je slažitejší, prebírán.
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než dríve. V jejich vetách tohoto obsahu formuje se
nová tanecní hudba. Záleží jen, aby zdroje, jež dávaj:
této hudbe invenci, byly sesíleiw tak, že v souhrnu
ostatních složek, naleznou i událost, cíl, slovo, pohyb,
nezáv,is/,ena sobe, ale prec centrifug-ální, takže vykrystalisují chvíli, kdy spontánne jako Afrodite anadyomene zrodí se nový, moderní ,tanec, tanec náležející
jedné kulturní a životní oblasti, reálný, podstatou nový. Pak ale také pri jd.e doba, kdy skladatelé budou
psáti své tanecní suity z ltancu také modních jako Bach,
Mozart, Beethoven, Schubert, Smetana, Chopin, kdy
nebude možno vubec zv,ednouti proti modernímu tanci
jediné námitky, a kdy roztancí se kde kdo, jako kdysi
polkou v Smetanove mladosti.
H.

l

Veda a literatura.
Tvrzení, že veda pusobí na literaturu,
j'e hodno malého rozboru. Jsou umelci, které toto tvrzení znepokojuje,
kterí by
rádi jeho platnost popreli. Nechut nekterých
umeletl k vede
je zjev opravdu velmi podivný a má zajisté svuj pllvod v nedostatecném vzdelání. Jeto
nechut naprosto nemístná. Veda a
umení nej sou souperi.
Pan Murry, anglický kritik, rekl nedávno v clánku veno\'aném tomuto predmetu, že ríše písemnictví není vtelena v ríši
vedy, což je tvrzení tak naveskrz pravdivé, že nikoho nenapadne
popírati je. Avšak veda pllsobí na literaturu
tak, jako kdysi
pusobilo na literaturu náboženství
a filosofie, a to proto, že
osveiluje podstatu cloveka a jeho urcení. Všechna vpravde
velká literatU1'a zabývá se temito otázkami, treba o.všem ne tak,
jak se jimi zabývá filosofie. Umelci nebeží o to, aby vyložil
svoje názory o techto vecech podrobne, ale ony jsou v jeho
díle obsaženy skryte. Jest zrej mol že Dantuv názor o živote
je v tomto základním smyslu jiný než názor Shakespearuv
a
že se oba liší od svetového názoru Goethova. U Dostojevského
se tyto názory rozvíjejí opravdu do šírky a tvorí samu podstatu jeho románu.
Jest otázka, pusobí-li veda v techto- základních
vecech na
l1mclcovy názory? Samozrejmá
na názory každého poctivého
i v nem budila vášnivý protest.
nikdo neignoruje, leda ti, kdož
z cinností lidského ducha není

odpoved jest, že veda pusobí
a inteligentního
cloveka, byt
Vedu nelze ignorovati, a také ji
píší pro pouhou zábavu. Žádná
absolutne samostatná.
Na vedu

na príklad pusobila filosofie a veda zase na filosofii. Obe tyto
discipliny pusobily na náboženství a náboženství na ne. Veda si
uchovala. vetší míru samostatnosti,
protože podrobila své spekulace zkouškám mnohem prísnejším.
Ale nekteré z jejích nejzúkladncjších predpokladu jsou vzaty z filosofie, jak nyní ukázal Einstein.
Nuže, každá z cinností cloveka musí býti posuzována podle
svých lidských hodnot. Veda musí konec koncu býti posuzovúna p.) svetle, jež vrhá na cloveka a jeho umení. A to jest
jedno z merítek pro literaturu
merítko
velmi duležité,
nikoli však jediné.
A mflže být, že vedec, citovaný p. Murrym,
mel pravdu,
I'dyž tvrdil, že žezlo prešlo od literatury
k vede, mínil-li tím,
:;e vcda má dnes o te.:hto vecech mnohem co dllležitejšího
ríci
než literatura. Einsteinova teorie bude jiste pusobiti nejen na
\'tdu, nýbrž i na filosofii. Skýtá opory filosofii, radikálne od ..
lišne od filosofie založené na darwinismu,
filosofii, provázené
emocemi práve tak mocnými. A lze jiste zcela dobre dovozovati,
že proti tomu svetlo, jež dává moderní literatura, je velmi slaM.
Thomas Hardy objasií.lIje znamenite v predmluve k svému
poskdnímu dílu základní význam vedy pro opravdového umelce.
Po této stránce se umelec neliší od jiných vážných lidí. Jest
OVŠ(III
množství malých umelcu, kterí proti onem tvorí sku~
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pinu lidí bez ducha. Obracejí se k ctenárum bez ducha, nebo
k nám v chvílích naší duševní pokleslosti. Ale ti jsou pro náŠ
rozbor bez významu. Velká literatura
vrhá, jak jsme rekli,
svetlo na podstatu cloveka a jeho urcení. Rekl-li Einstein a on to opravdu rekl - že pro nej Dostojevský
znamenal vrc
\lež veda sama, neucinil tím srovnání nezávažné. Nechtel tím
ríci, že v Dostojevském
je obsažena veda, nebo že psal lepšf
romány než Gauss matematiku.
Chtel tím ríci, že ve vecech,
jež mají pro lidi jako Einstein a Dostojevský
základní duležitost, ve vecech jež mají základní význam pro všechny vážne
lidi, byl Dostojevský poucnejší než veda. Jest slávou literatury,
že dostihnuvši
ducha své doby, muže tohoto ducha vyjádriti
plneji než cokoli jiného, ba dokonce jej i synthetisovati.
Ale
musí být se svou dobou; to znamená mezi jinými vecmi, že na
sebe musí dát pusobit vede.
Je pochybIlO, zda by vedci, treba i nejomezenejší
z nich,
chteli, aby básníci psali o slunecní soustave nebo o vývoji planet. Taková básen by byla pravdepodobne
velmi nedokonalým
a nudným popisem techto vecí. Ale jsme pro aplikaci humanitních ideálu v literature. Clovek ciste literární ve smyslu, který
se stal bežným od doby Flaubertovy,
je práve tak omezený
specialista, jakým mMe být kterýkoli
vedec, a je práve tak
dalek toho, aby byl zralou a rovnovážnou
lidskou bytostí. Jest
práve tak podivným a ubohým zmetkem, jsa posuzován podle
širokého zdraví reckého ideálu. Má-li literární duch být duchem,
jímž nesmí projít žádná závažná a ožiV'Jjící koncepce, byt byla
pro osud cloveka jakkoli duležitá, dokud nenapadla jiné duchy
literární,
potom musí být literatura
osvobozena od literárních
odborníku.
Bylo receno, že literatura
má vyjadrovati
nadeje
a úzkosti, zápasy clovecenstva. Jest, nebo by mela být nejméne
výlucnou ze všech lidských cinností. A musí být souzena alespon podle týchž humanitních
merítek, podle nichž se soudí,
veda, aeli má být pojímána vážne a nemá-li být zarazena do
rubriky Sport a zábavy. Žádný z hlavních lidských zájmu nenf,
jak jsme rekli, nezávislý na jiném. Ani hudebník,
nejsobest<lcnejší z umelcu, nevyspeje úplne, žive se jenom z díla jiných
umelcu. Vzpomínám
starého profesora klavírní hry, který ríkával svým žákum: »Cvicte tri hodiny denne, etete romány a
cestopisy a dívejte
se na verejné budovy.« V podstate mel
pravdu, trebaže rada sama byla výstrední.
Moderni povera
o výlucných
cinnostech
pripomíná
starou
psychologickou
nauku
o »duševních
mohutnostech«
a není
možná mimcr' všechnu souvislost s ní. Myslilo se, že duše Pllsobí v oddeleních.
Vedle hlavních oddelení.
"citu«, »vule« a
»rozumu« docházelo
se u každého z nich k množství pododdelení, pusobících vesmes nezávisle. Jest prirozeným
rozšírením tohoto bludu, ciní-Ii se lidské bytosti specialisovanejšími
než vpravde jsou. Naprostá, vrozená specialisace je ve skutecnosti známkou
impotence.
»Chladný matematik«
humoristických casopisu a románu pro ženskou mládež byl by témer jiste
špatný matematik,
a »cistý literát«,
vynalezený
ve Francii,
ukázal by se zakrátko
chlapíkem
dosti hloupým
Shrnete-li
vlastnosti,
které mají tvoriti velkého spisovatele
nebo vedce,
shledáte, že nejsou ani ciste literární, ani ciste vedecké. Shledáte, že ten i onen má neco spolecného s ideálním filosofem,
mužem zajímajícím
se o vše a schopným, aby ucinil ze všeho
melivo pro svuj mlýn.
S.

Dopisy

o
Pane

ceském bydleni.
redaktore,

r.0sílám pár rádek k clánku p. dra
by cIlen í z I. císla II. rocníku.
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Dr. P. v nem mluví krome jiného o zpllsobu bydlení (života) v rodinách »milionll malých lidí«, ze kterých vyrostly
dnes ty rady utrápených »nebydlících«. Plaiduje odvážne pro
uznání kuchyne za obývací místnost, bude-li slušne velká,
svetlá, cistá, dobre vet raná. To není ctnost z nouze. To je
poctivá, zdravá pravda moderního cloveka, který bere za základ skutecné pomery hmotné a zvykové, které se ješte nikomu
nepodarilo pres noc zmenit, a nestaví na imaginárních predstavách o ideálu bydlení, na který nejen nebudou mít malí
lidé ješte dlouho peníze, ale kterému ješte dlouho nebudou
rozumet. Je skoro neuveritelné, že takhle uprímne a »pozemsky« se odvážil mluvit lékar. Jsme príliš zvyklí na to,
že hygienikove znají jen kachlík:{ obkládané luxusní kuchyne,
které jsou dokonalé jako chemická laborator. O bytech lidí,
kterí musí hospodarit s mesícním služným nekolika set korun,
hygiena mlcí. Je celkem snadné vymýšlet ideální rešení a
zarízení bytu. Ale rozumet »malému cloveku« a dovést takové
»kuchynské hospodárství« provádené per nefas (v ocích nabruceného úredního doktora) k rehabilitaci nekolika moudrými,
lidskými slovy - to je za dnešních zbedovaných a farizejských pomeru skoro apoštolské.
Mezi utrápené »nebydlící« nepatrí jen rodiny delníku, malých živnostníkll a zrízencu a úredníkll, ale také mnoho rodin
kantorských, novinárských, kumštýrských, vedeckých pracovníku a pod. - rodin, jejichž tatík pracuje mnoho hodin denne
doma. Dejme tomu, že taková rodina má »byt«: kuchyni ltu
velkou doktor-Procházkovskou) a jeden nebo dokonce dva pokojíky. Podle zdedených zvyku je byt zarízen takhle: jeden
pokoj je parádní (plno zbytecných krámu, takže prostora 12
ctverecních metru se scvrkne na tretinu) - do toho jsou
vodeny jen návštevy; druhý pokoj je ložnicí a obývacím pokojem celé rodiny - ten je ješte precpanejší než parádní
pokoj. Veliká kuchyne je celkem nevyužita. Dopoledne je ješte
jakž-takž detským pokojem, ale v poledne je nutno obedvat
v pokoji, aby bylo udrženo dekorum »dobré« rodiny. I jinak
se žije celý den v pokoji, ve kterém v noci celá rodina spí.
Táta musí pracovat (psát a císt!) v pokoji, ve kterém si soucasne hrají deti a žena šije trebas na stroj i - a to všechno
proto, aby byl zachován parádní pokoj, a aby bylo ušetreno
nekolik desítek za osvetlení a otlSp. Celkem málokdy je to
s k ut e c n á šetrnost vynucená tak nepatrnými prostredky, že
nestací na otop a osvetlení dvou místností pri tak pocetné
rodine.
Každá vina je tragická, protože nikdy není absolutní. Každý
vinník je také trochu obetí. Zbavte ženy jejich strašné závislosti a služebnictví tradici a »dobré povesti«, a uvidíte, jak
cílevedome a rozumne budou zarizovat život své rodiny. Kdyby
muži umeli být na pravém míste oporou svých žen, kdyby jim
ukázali ubohost všeho toho krecovitého udržování zdání blahobytu (to se týká také zbytecné parády a jiného luxu, který
nezapadá do rámce života inteligentního proletariátu), ženy by
pochopily a umely by se jiste dobre vpravit do své strízlivé
úlohy. Co delat? I když žena byla z »dobré rodiny« a zvykla
kdysi na »lepší život« a muž byl trebas ze zámožné selské
rodiny - dnes jsou profesorskou rodinou, která m u s í vyjít
s patnácti sty mesícnc - a basta! Všechna sentimentalita a
)stavovská cest« stranou! Proc by nebylo možno nosit tretí
a ctvrtý rok tentýž kabát? A proc chtít salon, když máme jen
dvoupokojový byt? Protože' jsme jej meli kdysi doma u maminky?
Dva pokoje a veliká kuchyn dávají možnost slušného bydlení ctyr i peticlenné rodine »chudé buržoasie« nebo »zproletarisované .inteligence«, když ovšem muž 'a žena nezavírají ocí
pred skutecností, nevzpomínají sentimentálne minulosti, ale zar'dí si svuj život poctive a statecne. Táta dostane svuj pokoj,
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aby mel pri práci klid. Má v nem. psací stul, knihovnu, pohcvku, na které v noci spí _ nebo také nespí, je-li moc ustaraný nebo když prosedí noc nad prací u stolu. Máma a deti
spl-jí v druhém pokoji. V kuchyni je nejen kuchynské zarízení,
ale také jídelní kout a kout, který je zarízen jako rodinná
umývárna. Tak jak o tom píše dr. P.
Žena, která je schopna a hotova vždycky spíš se prizpusobit
zmeneným pomerum, dovede se uskrovnit a zarídit si drobný
domácí život, máma, kterou deti potrebují víc než otce umí, muže, chce a musí být vlastní nositelkou a nárazníkem
všech tíží denního života své rodiny. Proto se na pr. dovede
zríci pohodlí manželské lož.nice nebo vrozené slabosti mít parádní pokoj, aby muž mohl mít svou pracovnu a soukromí
uprostred domácího ruchu.
Ješte slovícko o bytové kulture a zvýšené životní míre (standard of life), o nichž se ted tak mnoho mluví.
Pane dr. Procházko, nemohl jste ríci skutecne nic pravdivejšího a potrebnejšího nežli jste povedel ve svém clánku
o nutnosti r y c h 1 é h o porízení bytu té spouste nebydlících,
a o zbytecných starostech pántt estétu dnes, kdy jedine duležitá je r y c hlo s t porizování a potrebné m n o ž s tví onech
bytu. A až bude aspon vetší cást onech bytu postavena, potom
bude ješte porád dost casu na estetiku, protože té je u nás
vždycky ješte zbytecne mnoho. Dokud bude ideálem mnohých
panicek salon s mramorovým krbem, s obkládanými stenami
a nábytkem vyrobeným ve slohu nejakého Ludvíka vloni ve
Vršovicích nebo v Karlíne - dokud nebudeme chápat, že
krásný byt a zarízení je jen to, které nic nepredstírá, která je
praktické, cisté a skladné - do té doby af se radeji propadnou
všechny peníze pod zem, aby nebylo možno stavet nestvllrné
vily a c.inžáky bohapuste preplácané venku
uvnitr.
Predstavy o slušném bydlení, oblékání a pod. jsou 11 nás
ješte porád prapodivné. »Esteticky cítícímu« cloveku se zdá
veškeré normalisování »ponižující« a nesmyslné. V praxi ovšem
ustupuje jedinecnost a individualita našich nápadll a prání
do pozadí a hlavní slovo má kapsa. A pak najednou se
ukáže, že kap~a je velice tolerantní element, který rád akceptuje cizí nápady, standart ní osvedcená zarízení, vdecne si dá
vyložit každý úsporn}' systém - i když se jedná trebas jen
o zjednodušenou almaru zapuštenou do steny pokoje a o získání místa dvou krychlových metrl!!
Ješte jednou: zaplat pámbu, že je naše touha po »individnalite« omezována. kapsou! To by to nekdy dopadalo, kdyby
~i kdekdo (zejména ženy) mohl porídit barák nebo šaty podle
svých nevázaných ideálu!
Pekne Vás pozdravujl1

i

M. Kríženeckd-.
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