V PRAZE 14. ledna 1926

se u nás nepíší detektivky
Divadlo

a prirozenost

Osudy "Literární

f.

PEROUTKA

skupiny"

Z ordinace psychoanalytikovy

O

ceském všiváctví

Jas. KOPTA

Zpoved moderní Turkyne
Zmoudrení

dona Quichota

ZA Kc 2·-

fR. LANGER

'Prítomnost:;:
nezávislý týdeník
#

vychází
fy Fr. Borový v Praze-II.,

Jindrišská ul. 13, tel. *295-41, 312-34.

Ptedplatllé
na rok Kc 100'-, na pul roku Kc 50'na ct vrt ro k u Kc 2:>·Jednotlivá
císla po Kc 2·Za redakci odpovídá

Ferdinand

Peroutka

Tisk,e Edvard Leschinger Praha II., 624
1II111111111111111111111111111U1I1II1I11I11II1

11I11I11I111111111I111I111I1111111I11I1111111111I1111111I11I11I11I1

knihovna ~,Proud~~
vydávaná leg;oDárský.ll nakladalels/vlm
Vojl4šská 1'1/ prioášl
",Cioe (Praha
výzoam!lá dlla puvodni I preložená.
Od svazku k svazku sloupá zájem ojejl
knihy, kleré vzbudily pOlfJrnlJst petlivJm výberem, vzornými piWklady,
peknou úpravou a prlslupoou cenou.

Il,

ve ctvrtek dopoledne
v nakladatelství

Románová

1111I1 11I111I1111111111I11I11I1111I11111111I11

V dosavadních svazcích
jsou zastoupeni:
Apar/cio, Béraud, Carco, Borge/es, te
FDOU, Carnell, HaujJlmaoo, Henry-Jaeq!/es, Jerábek, Kellermaon, Kopla,
Mi/oe, Nor, Passos, PeroU, Uzarskj,
I'acbek.

Jako poslední svazky vyšl)&:
r~

Velká, slavná trilogie nejvetšího nemeckého romanopisce

Heinricha Manna
PODDANÝ

lícící dokumentárním

zpusobem mravy nemeckého kaiserismu,

Sv. 1.

Nemecký clovek - »p odd a n ý« - disciplinovaná loutka,
štvaná k touze po moci. Idea a Buh otroci malého sobectví.
Pýcha a pád imperialismu.
Román velice napínavý! Kc 50'- skv. váz. Kc 62'-.

Sv. II.

CHUDÁCI

Mravní úpadek sociální demokracie v predválecném Nemecku.
Velká moc delnických organisací odvádí delníka od mravní
prirozenosti a pripravuje ho do otroctví doby válecné. Úchvatná
trag-edie potlaceného cloveka. - Román rozechveje svojí úžasne
prostou a prece hlubokou tendencí. Kc 24'-, skv, váz. Kc 36:-.

Sv. III.

HLAVA

Vedoucí. zejména Vilém, líceni jako prícina nemecké katastrofy.
Mravní rozklad nemeckých vysokých tríd. Cynismus vudcu žene
národ ke zkáze. Vilém a jeho dvur loutkami v rukách dejin.
Mravní nezodpovednost a nevzdelanost vyvolávají katastrofu.
Román tento jest vrcholem slavné trilogie.
Temito díly, tvorícími velkolepou trilogii, zobrazil Heinrich
Mann vzestup a pád Nemecka v dobách svetové tragedie. Do.
kumentárnost a Presvedcivost lícení spojil Mann s v6šnivým
bojem za Novou Evropu ve smyslu humanitním. ledno ze základních del moderní evropskosti.

TRILOGIE

HEINRICHA

MANNA

jest tištena úplne novým písmem, ve vzorné úprave a levné cene.

Každý díl je samostatnýlR rOlRánem.
Na sklade u všech knihkupcu.

NAKLADATELSTVf "OBELISK"
Karlo1'o nám. I5.
UlIlImlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUilllIIlIlIlUllIlIlIlII1I111111111111I11I11I1111111111111111I111

PRAHA II.,

M. Cig-es Aparicio: Pout. Péeložilr Jifi N oska.
Obálka V. Maška. Kc 25'50.
Henri Béraud: Mesícní....vitriol.
Preložil Boh.
Mathesius. Obálká' Jos. Capka. Kc

18'-

Francis Carco: Scény ze života na Montmartru.
Prelotila St. Jílovská. Obálka
V. Špály. Kc 19'50.
Lucien Fabn: Rabevel
neboli trýzell dravých
duší. Preložil Jar. Poch a Em, Cupr.
Obálka Jos. Capka. Kc 58'50.
A. C. Nor: Rozvrat
rodiny
V. Maška. Kc 31'50.
John dos Passos; Ulice
Bommer. Obálka

Kýru.

Obálka

noci. Preložil Frant.
V. M:aška. Kc 25'50.

Ad. Uzarski: Mufík.
Prel. K. Kraus. Obálka
a ilustrace Ad. Uzarského. Kc 42'-.

Svazek v celoplátené vazbe
o Kc 12·- více.
Z nich díla Henri Bérauda Mesícní
a Lucien Fabra Rabevel

obdržela cenu
Concourlu.

vitriol

ROCNIK III.

Literatura

V PRAZE

a umení

Frant. Langer:

Proc se u nás nepiší detektivky?
Tato otázka se mi namanula, když jsem zacal premýšlet o tom, 'CO u nás delá remeslná literatura.
Mezi detektivky nezarazuji Cliftonky a Nickcarterky
a ostatní toho druhu. Ty všecky jsou ješte pod podlahou literatury, je to literatura papírnická a kolportážní jako poutové písnicky a krváky. Mám na mysli
jen praobycejné detektivky knihkupecklého trhu a tedy
nemluvím také o umeleckých dílech tohoto odvetví,
na príklad o povídkálch Poeových nebo Chestertonových.
Tyhle praobycejné detektivky jsou v prumeru zoe1a
dobré literární výrobky.
Máme pri nich dojem, že
ciní jakýsi nárok na toho, kdo je delá. Je k jejich
psaní predevším zapotrebí kombinacního talentu, který
5i dovede sestaviti opravdový dej. Dej je na d~tektivce
nejen kostrou, ale celým telem. Nedostatek deje nelze
žádným švindlem zamaskovat.
A ovšem musí být bohatý, menliv~r, znacne pravdepodobný - .aspon na
pohled - a prece zase fantaskní. Vš'ecko ostatní musí
být v príbehu podrízeno deji. K tomu je zapotrebí,
aby spisovatd mel jakousi sebekázen
a smysl pro
úmernost. Partie, které jsou venovány vylícení situace
nebo pripravení nálády, musí býti stlaceny na nejmenší potrebnou míTu.
Spisovatel detektivek musí
míti prímo reportérskou schopnost bystrého postrehu
a videní. Napríklad
jeho postavy musí 'Se dostat na
scénu povídky již úplne hotové. Už v žádném okamžiku nebude mít jejich výrobce místo, kde by je domodeloval,natož nikdy nebude smet pristrihnout
dej,
vrátit se ve vyprávení zpet, aby doplnil,' co zanedbal.
A ovšem nebude míti ani kdy, aby se zabýval psychologickými nebo ,charakterovými vysvetlivkami. Nemá
tedy žádné pomucky, než postavit na scénu figury již
plne donošené. Autor musí být predvídavý, bystrozraký. Detektivka je podobna americké krížovce a
proto musí její pruvodce myslit již pred každým krokem, co bude dáloe. Není mu možno vydat se do sveta
dobrodružství nazdarbuh. Je to dokonce i jakási kompos,icní úloha. Ty nejlepší detektivní príbehy 'hy se
daly stejne dobre císti od zadu ku predu, protože dobrá
detektivka tvorí mavrený kruh od záhady k jejímu
vysvetlení. Tedy pro detektivku musí být jakýsi hotový plán a musí být podle neho 'Sestavena. Konecne
musí být úmyslem spisovatelovým vyjádriti se dramaticky, ne epicky. Nejen že musí být detektivka rozvržena, míti své krise, peripetie, gradace, retardace.
Ale dokonce celý deji povídky musí být chycen najednou, soucasne a úhrne, kolecko musí zapadat do kolecka a jedno druhé pohánet, dokonce i mus,í být jakési jednotné hledisko a tonina pro celou vec. Konecne autor s,e musí vyznacovat úctou k svémuct,enári.
Nesmí jej míti za hlupáka, kterému smí cokoli povesit
na nos, musí zdvorile predpokládat li neho jakousi
ctávkll uucha a ovšem míti jej sám.
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To jsou aspon nejvšednejší vlastnosti literárních remeslníku, kterí se v svete zabývají výrobou detektivek. Je-li k tomu všemu ješte autor gentlemanem, dovede-li ve svém výrobku zachovat kousek odstupu od
neho, který dovolí, aby ukázal svuj osobní takt a eleganci, je-li clovekem svežím a humorumilovným a zároven dobrým stilistou: pak vznikají detektivní povídky, pri nichž certa se staráme o umelecké hodnoty,
protože s nimi je milo besedovat o zimních 'vecerech,
o deštivých dnech na letním byte, ve vlaku, po nemoci
a pri nedostatku jiných spolecníku.
Pri tom udelání prostrední detektivky není nijak
obtížnou vecí. Fabule se v nich vetšinou strídají, nejcasteji jsou jen obmenovány, protože stacívá pouhá
zmena v situaci nebo rozvedení nebo zápletce, aby cinily zcela nový dojem. Trošku ctižádostiví 'spisovatelé
najdou však bez námahy a s malou dávkou fantasie
nové príbehy, protože vystací se na celou, dosti objemnou povídku s jedním základním nápadem. Zlocinci 'a detektivové se hned na pocátku obdarí vlastnostmi témer pohádkovými, címž se utvárení deje znamenite usnadní.
Reality, s kterými se pracuje, jsou
minimální, tem »stopám« a »methodám« by se vysmál
každý kriminolog.
Rozuzlení, které obycejne vysvetlí
i románový podklad detektivního príbehu, nebývá nikdy duchaplnejší než podklad kteréhokoli nudného rodinného a spolecenského románu. Ostatne je již tolik
receptu na delání detektivek v dobrých detektivkách
hotov~rch, na príklad Conana Doyle, že je možno delat
je jako podle kucharské knihy a také se asi tak delají.
Tedy opakuji: Vyrábení prostredního typu detektivek, ackoli od svého výrobce vyžaduje 'celé rady všelijakých predností, nemuže cinit žádných velkých obtíží.
Ale je jisto, že naznacené prednosti míti musí. Ostatnc jsou to všecko jen vlastnosti ciste obcanské, celou
radu z nich požadujeme i od remeslníka, jehož oborem
není práve literatura.
A jiné, jako je kombinacní
sc~opnost, predvídavost, s.ebekázen, slušnost, se vyžadují od každého duševního pracovníka, mezi než zarazujeme i literární remeslníky.
Proto je velmi divno, že se u nás detektivky nepíší.
Vyjma o Arbesovu Svatém Xaveriu, který je zrejme
inspirován Poem, pak o VavrisO'vu Lelíckovi a Jeráb~
kovu »Lidumilu« sotva možno ješte o nekteré mluvit.
A prece máme literárních remeslníku, do j,ejichž pracovního oboru by mela detektivka spadat, víc než nadbytek. Jsou lidé, kterí tvrdí, že je to jistá prednost,
že detektivky se u nás nepíší. Ale ti prijímají za své
mínení našich literární'ch remeslníku, kterí se považují
za umelce, odprísahají se detektivky jako výlupku vší
literární špatnosti a práce sebe nedustojné.
Jako by
to, co vyrábejí, stálo nebetycne nad detektivní Literatu~·ou, což není pravda, jak se snadno mužeme presvedcit, když si precteme kteroukoli jejich knihu, jež je ve.
výkladních skríní knihkupcu vždy dobre charakterisována kriklavým barvotiskovým obrázkem na obálce,
a které tvorí ctyri petiny veškeré domácí produkce
románové.
Ale skutecností je, že naši remeslníci pracují jen
nejlehcí a nejbežnejší metodou, vyhýbají se vložiti do
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své výroby i jen tolik úsilí, kolik ho vkládají jimi opovrhovaní autori do detektivek.
Naši remeslníci neodváží se na trochu luxusnejší výrobek na neco k cemu
je treba dovednosti, nemluve o virtu~site. Bylo by ješte trapnejší srovnat potenci našich remeslníku s cizími i na jiných oborech literárních, v románe exotickém, dobrodružném a tak dále, hledat li nás jen vzdálené od.les~y, neja~ých ,Bennetu nebo Curwoodu.
Jenom s Jedmym svetovym autorem bychom vetšinu našeho literárního prLunyslu mohli srovnat, totiž s Court
Ma!1Ie~'ovou, nejhorším píšícím tvorem od dob vynalezem plsma.
.
Naši literární r,emeslníci jdou vždy jen za nejlehcím chlebem. Pochybuji; že by psali, kdyby jim jejich
práce pusobila jen nejmenší težkosti. Proto nesnaží se
o vnej~k~ de~ektivn~ rebus,y ve svých románech, protoze jakakoh kombmace a skládání by je príliš namáhal~. ~emají. žádný,ch chutí k vymýšlení. Vyberte si
z mch Jednothvce, trebas tak úctyhodného, jako je pan
Brodský! Prectete-li dva jeho romány, znáte již všecky, a od padesáté stránky každé jeho povídky mužete
predvídat její konec. Brodský je jen dobrý príklad a
nechci jej popravovat za všecky ostatní. Avšak nejen
že žádný z našich remeslníku nechce se za svúj honorár namáhat, aby neco vymyslil nejaký živý, menlivý
a napínavý dej, který dává písarum detektivek také asi
nejvíce práce: Každý dokonce šidí nekalým zpusobem
své ctenáre. Své rídké príbehy huste vyplnují lícnemi,
chriemi, srovnáními a jinými odrudami školních úloh,
což všecko je vata a falešná výpln, naprosto neúmerná
chudosti deje. Ovšem že nedovede žádný z nich vrhnout nejakou postavu nekolika tahy na papír. Zásadne zacínají od Adama, každou figurku provázejí od
jejího narození, pritahují na pomoc rodice a rodokmen, všecko až do únosu. Nakonec je prece jen postava dutá a papírová, neživá, i když si na ni vezmou
»model«. .Vubec se rádi odvolávají na »skutecnost«.
Marne pátráte u nich po nejaké stavbe v románe nebo
aspon plánu. Vznikají pouhou sedavostí a psavostí,
kupením rádek a stránek. Nemají dokonce ani žádný
rozvrh pro svou práci, aby aspon trochu do ní uvedli
vzrušení nejakými primitivními kontrasty klidu a pohybu. Jak si sednou, tak píší. Pochybuji, že napoprv,e
hotové dílo ješte nejak upraví nebo neco na nem zmení. Mel jsem v ruce nekolikrát jejich rukopisy, a nalezl jsem mezi nimi nekteré krasopisne psané bez jediné opravy, jediného škrtu, jediné vsuvky ovšem bez
jak~koli predelávky, takže jsem mel nekolikrát dojem,
že Je to cistotný prepis až konecné redakce. Byl jsem
udiven, když mi autor s chloubou rekl, ž,e tohle všecko
tak napsal a vždy píše z jedné vody na cisto. Ale nejsou ani gentlemany.
Ctenár jim je jen hlupákem,
po~írajícím tištený papír. Proto tolik té vaty v jejich
kmhách, pustého povídání, protože mají na mysli jen
pocet stránek nebo rádek, podle tohO', zac jsou placeni.
Kdyby se z jejich tucných románu vyškrtalo všecko
nepodstatné, zbyly by z nich jen kalendárové povídky..
Je videt, že proti tomu, jak pracuje naše r€meslnáliteratura, je výroba detektivek živností daleko daleko
mravnejší a cestnejší. Nechytá~li se u nás žádný spisovatel psaní detektivek, je to jen proto, že našim remeslníkum je milejší špatné remeslo. Je jinak nepochopitelno, že žádný z nich se nespecialisoval na detektiv.ku. Každý se prece po dvou trech kn'ihách specialisUJe. Jeden na vesnici, druhý na malé mesto, tretí na
pražské neresti, jiný na lesy, na historické romány,
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každý si najde svuj obchudek, ale na psaní detektivek,
které by byly jiste nadmíru hledány, se nespecialisuje
žádný.
A prece nejsou vetšinou nijak ostýchaví a
úzkostliví v obchodním .smysle, že by se báli prílišných
výdelku.
Tedy proc se u nás nepíší detektivky?
Protože naši literární remeslníci nestací na ne 'S,vými schopnostmi.
Protože se u nás nedelá poctivé literární remeslo, které si žádá trochu ducha, dovednosti
a pracovitosti.
Protože naši remeslníci nemají dosti
pocestnosti k svým zákazníkum, aby jim dali co nejvíce za jejich peníze. Protože to vlastne nejsou ani
rádní ,:remeslníci. Opravdu, kdyby .si zrídili nejaký
cech poctivého literárního remes,la a žádalo se pro prijetí do neho jako mistrovský kus zhotovení praobycejné detektivní povídky, scvrkl by se velký spisovatelský katalog pana Frabši na tenouckou kníž,ecku.
Ferd. Peroutka:

Divadlo a prirozenost.
I.
Vidím, že se nehodím príliš ku psaní kritik. Myslil jsem, že napíšu o Hilarove knize*) j,eden clánek,
a zatím píši již tretí. Obdivuji vždy ten druh kritiku,
který dovede o tlusté knize ríci svuj. úsudek na dvaceti nebo triceti rádkáJch. Psal jsem již o vynikajícím
a jedinecném postavení, které zaujímá Hilar v našem
divadelnictví, a rekl jsem, že tak zhruba všechny nadeje našeho divadla upírají se k jeho osobe. Zde by
byl mohl muj referát prestati, kdyby nebylo toho, že
se Hilar ve své knize nekolikráte vyslovil se znacnou
odmítavostí o zásade prirozenosti v umení. Nadepsal
jsem svuj první clánek »Nekteré výzvy k Hilarovi«, a
dostávám se teprve nyní k tomu, abych ty výzvy pronesl. Smerují všechny v podstate k jednomu bodu:
aby se vyjadroval s' vetší uctivostí O' prirozenosti. Hilar rekl ve své knize radu v,ecí proti realismu.
Pres
to jdu ho nyní prosit, aby se pokládal za realistu a za
nic jiného.
»N aši estetictí protivníci, blouznící stále o prirozenosti«, praV'í na jednom míste Hilar. Škoda. Vyjádril jsem svou svrchovanou úctu k Hilarovu dílu;
pres to shledávám nyní, že jsem jeho protivníkem,
nebot neustávám blouznit o prirozenosti. A domnívám
se, že pravá hodina Hilarovy vdikosti uderí v tom
okamžiku, kdy i on, nezapomínaje na nic z toho nového a odvážného, co prinesl ceskému divadlu, pocne
blouzniti o prirozenosti.
Pojem prirozenosti nikdy
nemá umelce drážditi. Jen ten, kdo nepochopil velikost
skutecnosti, muže se dívati na prirozenost jako na vypráhlou Saharu. V pravde je pro umelce prirozenost
necím takovým, cím je pro námorníka more: touží ji
zbrázditi lodí svého ducha a své vnímavosti vš·emi
smery. Zrekneme-li se prirozenosti, pak se mužeme
spolehnout už jen na své výmysly. Výmysly jsou vždy
slabší než skutecnost. Setkáte-li se nekdy s umeleckým
dílem, které se cele zakládá na tom, co si autor vymyslil, budte jisti, že je to dílo chabé, vratké a bledé.
Shakespeare si umel velmi dobre vymýšleti, ale mohutná sláva jeho díla se nezakládá na tom, co si vymyslil,
nýbrž na tom, co zachytil z lidské prirozenosti, na
jeho hluboké znalosti lidského srdce. .výmysly mají
*) »Boje proti ycerejšku«, nákladem Fr. BOr0vého.
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vždy místo srúce mechanismus a chybí jim pravy Zl\"ot. Umelecké dílo spojuje v sobe životní zkušenosti
a fantasii asi tak, jako rolnictví spojuje plldu a pluh.
Umelec, který se drží jen fantasie, je jako rolník, který byl náhle se svým pluhem vynesen tisíc metru do
vzduchu. K cemu mu tam bude jeho pluh? Má smysl
pouze ve styku s zemí. Umelcova fantasie se stává
mohutnou jen ve styku s životní zkušeností a prirozeností. Jinak je to mlýn, který mele na prázdno.
To, že clovek má dve ruce, není více než prirozený
fakt, a možná, že nekterý utopista nad tím ohrne nos
jako nad velmi ubohým faktem,
predpokládaje, že
pánu tvorstva patrí aspon ctyri ruce. Veda jest k tomu,
aby pomocí stroju a mechanismu dala cloveku vykonati více práce, než by mohl vykonati dvema holýma
rukama. Ale umení vždy bude lpeti na faktu, že clovek má jen dve ruce.
Bylo již mnoho malírských
smeru, ale každý maloval cloveka poctive s dvema rukama. Ani Hilar, vzav si za záminku umení, nerekne
svým hercum: »Pánov,é, nedbejte toho, co praví naši
estetictí odpurci, stále blouznící o prirozenosti, a v této
hre mejtež každý ctyri ruce!« Z toho je videti, že
v jeho srdci plane ideál prirozenosti.
Podléhá mu jiste
i ve vecech duševních do té míry,
že nedá hercum
instrukce takového rázu: »Pamatujte si, že kdykoliv
máte na jevišti znázornit smutek, musíte se pustit do
hourlivého smíchu; hrajete-li osobu, které práve zemrel otec, propuknete v bezuzdný. chechtot; a prísluší-li vám vyjádriti veselí, pak se pustte do usedavého pláce.« Co brání Hilarovi, aby poucil své herce
tímto zpusobem? Zajisté nic jiného než skrytý ideál
prirozenosti.
Kdybychom rozbírali veci dále, prišli
bychom patrne na to, že Hilar všude, kde se publiku
zdál neprirozený a kde snad i podle vlastního názoru
se domníval prekrocovati hranice prirozenosti, prece
dal se vésti ideou prirozenosti a nedelal nic jiného, než
že chtel vyjádriti veci po svém zpusobu prirozene,
snad až príliš prirozene. Pripomnel jsem již, že jeho
Romeovi, jak ho nastudoval s p. Tumou, bylo vytýkáno jakožto neprirozené, že se válí, vyznávaje lásku
Julii, po zemi. Nepochybuji o tom, že Hilar v této
scéne nemel v úmyslu nekašlati na vše, co jeho estetictí protivníci hovorí o prirozenosti.
Jiste se nechtel
odpoutati od prirozených zákonu. Chtel opak: zdurazniti je. Pohnul p. Tumu, aby se válel po zemi za úcelem zduraznení prirozeného šílení lásky. Uvažoval nepochybne takto: hle, mladý Ital z doby renesance; tot
trojí živel vášne: mládí, Italie a renesance; erotická
vášen, která vychází l- tohoto skupenství, jest nepochybne tak prudká, že bude dobre vyjádriti ji nejakými prudkými pohyby, nebof,
jak známo, prudká
hnutí duševní mívají podle prirozen)Tch zákonu vliv na
pohybovou soustavu tela. Kdyby se byl Hilar naopak
rídil nejakými ideály neprirozenosti, nechtel by, aby Se
pan Tuma válel po zemi, nýbrž požádal by ho pravdepodobne, aby behem svého horoucího vyznáni lásky
stál nehybne na jedné noze jako husa.
Je jen jeden druh umení, který pracuje zcela vedome
proti zásadám prirozenosti;
je to umení komiku a
c!nwnu. A ti porušují zásady prirozenosti za tím úcelel.l. aby vyvolali smích publika. Videli jsme, kterak
Char/lin, honen svými protivníky, vybehl na vysokou
vež: v nejhorejší místnosti otevrelo se pod ním propad;lšte a ubohý štvanec sletel hroznou rychlostí do
stra~né hloubky;
dopadnuv po hlave až do sklepa,
rychle vyskocil, vytáhl z kapsy hodinky a priložil si je
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k uchu, pln obav, zda se pádem nepoškodily. T~ jest
jiste velmi neprirozené a následkem toho velmi komické. Veru, autorem vety o »našich estetických protivnících blouznících stále o prirozenosti«, by mohl
býti nejs~íše autor nejaké filmové grotesky. ~amatujme, že vše, co se príliš vzdálí od prirozenostI, je komické a šaškovské, není-li to vubec cloveku nepochopitelné.
Velký umelec, af malír, af spisovatel, herec nebo režisér, muže žíti jen ideálem prirozenosti. Zažili jsme
v umení mnohokráte, že nejaký nový smer byl považován za neprirozený a že se od neho publikum i kritikové odvraceli jako od nejaké kuriosity. Behem doby
vetšina tech nových smeru zdomácnela a nikdo v nich
nevidí nic podivného. Nezacly tím, že si rekly: my ted
budeme delat neco neprirozeného - nýbrž tím, že novým Zpllsobem zduraznovaly jednu stránku prirozenosti až dosud zanedbávanou. Myslím, že se to nejlépe
dá' vyložiti na príkladu z malírství.
Když se obj.evily
první impressionistické
obrazy, usouClíla celá verejnost, že je to velmi neprirozené a že se takovým zpusobem nemá malovat. A prece je pravda, že ty impressionistické obrazy byly v podstate prirozenejší a pravdivejší než obrazy staré, které byly považovány za výlupek prirozenosti.
Jak známo, zacali impressioni;;té
velmi prirozene malovat veci takovým zpusobem, Jak
je clovek ve skutecnosti vidí: zatopené v atmosfére:
podrobené zákonum svetla, hustoty vzduchu atd. Stary
malír maloval veci nezávisle na osvetlení, tedy tak, jak
je nikdy nevidíme.
Naproti tomu impressionisté zacali malovati veci v urcitém osvetlení a v urcité hustote vzduchu.
Malujíce treba kluzište, nerýsov'l1i
pouze presne obrysy lidí, nýbrž stopili je do ovzduší
mrazu mlhy a soumraku, jaké je v podvecer na kluzišti. Slavný cin impressionistického názoru jsou Monetovy stohy; starý malír, kdyby se byl vubec rácil
zajímat o námet tak nevznešený, byl by je vymaloval
jednou pro vždy. Monet však je vymaloval asi dvacetkrát, pokaždé v jiném osvetlení, od rána do vecera, ..a
pokaždé to byl jiný obraz, nebot pokaždé je vidíme JInak. Stohy ráno jsou pro citlivý zrak neco zcela jiného
než stohy vecer. Impressionismus uplatnil v. malov~ní
vládu atmosféry nad všemi tvary: maloval Je tak, Jak
je vidíme atmosférou ruzného zabarvení, ruzné hustoty, sledoval velmi pozorne stav slunecného svetla.
Tento impressionismus zcela zdomácnel a zdál se velmi prirozeným, ac se ve svých pocátcích zdál divokým
výmyslem. Když nejakou dobu platilo pravidlo, že jen
impressionistické malování je prirozené, prišlo neco
nového a zase se to zdálo neprirozeným, ac to v podstate nechtelo opet nic jiného než položiti duraz na
nekteré prirozené tvary vecí. Je pochopitelno, že impressionistické malování, které kladlo takový duraz na
atmosféru, rozpouštelo vlastne v lázni vzduchu :,šechny tvary vecí; došlo se tam, že už nic nebylo urcitého;
obraz se menil v radu svetelných a barevných skvrn,
v kterých se tvary skoro ztrácely. Proti tomu vznikla
v malírství reakce, zvaná expressionismus.
Tito expressionisté si rekli: nesmíme se dáti tolik klamati
atmosférou, to je neprirozené; af se vzduch sebe více
mihotá a trpytí, prece je pravda, že veci mají své
pevné tvary, a my budeme malovati tyto tvary! Nechali atmosféru atmosférou a zacali malovati tvary
vecí liniemi tak silnými a tupými, že lidi i veci vypadali jako zadrátovaní.
A zase se reklo, že je to velmi
neprirozené, ac úcelem všeho toho pohoršení nebylo nic
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jiného, než dáti pruchod velmi prirozené pravde, že
veci mají své pevné tvary.
Nejak podobne se to má s prirozeností a neprirozeností i na divadle. Za prirozené se pokládá obycejne
to, na co si publikum zvyklo, a hnutí, které sebe více
usiluje vyjádriti prirozenost, je pokládáno za neprirozené, je-li nezvyklé. Víme prece, že sám realismus byl
na divadle pokládán za neprirozený, dokud obecenstvo
oylo zvyklé na starou rétorickou a pathetickou školu
hereckou.
A ta stará herecká garda Národního divadla, která se tolik bourila proti Hilarove neprirozenosti, veru nepredstavuje
prirozenost samu, nýbrž
jen starý, zvyklý herecký styl. Rekl jsem již, že stací
poslechnouti si jejich jevištní rec, abychom pochopili,
jak neprirozene mluvÍ, To, co na Hilarových režiích
SE'tak casto pokládalo za neprirozené, vzniklo v podstate z úmyslu býti velmi prirozeným. Hilar chtel, aby
hruza byla skutecne hruzou, nerozredenou, škrtící;
chtel, aby hrdina byl skutecne hrdinou, a nestaral se
o to, jestli pri tom pravidelne mrká nebo si cistí prirozeným gestem nos; chtel podati všechny veci v umocnené forme chtel míti hrllzu co nejhruzovitejší, hrdinu
co nejhrdi~štejšího a dav co nejdavovitejší.
To jest
zcela správná a prirozená zásada. Je pravda, že v živote se veci neobjevují vždy v tak výrazné podobe; ale
ac jsem vyznavacem prirozenosti,
prece musím podotknouti, že prirozenost v umení není zcela totéž co
v živote. Umení má jaksi za úkol podati život v zhuštené, výraznejší forme; umelec má. nám podati prehledne formu našich osudu, kterou my casto prehlížíme nemohouce se vymaniti z podrobností, které nás
zamestnávají.
Obycejný clovek v pomeru k umelci je
ten, kdo pro samé stromy nevidí les. Je úlohou umelcovou predvádeti nám život ve výraznejší a plastictejší
forme. Ani zcela realistický spisovatel nám nevylící
vše zcela pravdive: vypustí ze své povídky, že jeho
hrdina ráno v plt! jedenácté šky tI ; nezaznamená, kolikrát byl toho dne na záchode, a nepripomene, kolikrát
mrkl behem záchvatu vášne. Do té míry i zcela realistický spisovatel rozumí umeleckému úcinu, že vypouští veci podružné a snaží se zvýšiti dojem z vecí hlavních.
Nesouhlasím se vším, iCO delal Hilar ve svých režiích. Dal se nekolikráte vésti zcela vnejšími požadavky stylu. Požadavek prílišné dramaticnosti ho primel nekdy k tomu, že udelal jevište nahé a nevlídn~
jako severní tocna.
Vnejším požadavkem stylovostI
byl priveden nekolikráte k tomu, že zacházel s hercem
více jako s ornamentem než jako s živým clovekem.
Ale pres to byl si vždy vedom správné cesty a pres to
byl vždy blízek pravé tvorivosti.
Jeho kolegové režiséri mají proti nemu asi tak málo skutecne tvurcího
temperamentu jako snehuláci. Tím spíše budu bojovati
s Hilarem o zásadu prirozenosti v umení. Není nic
nebezpecnejšího, než když nejaká vlivná osoba v umeleckém svete vydá heslo, že není treba se starati o prirozenost. Shledávám, že Hilar opovrhuje prirozeností
z toho duvodu že nekdy pokládá za prirozenost v umení neco, co jí ~ení. Tak praví na pr. v otázce, jak scénovati slavný Hamletuv monolog »Být ci nebýt«:
»Budeme-li scénovati jednou tento monolog, je nutno,
abychom konecne od plic rekli našim estetickým protivníkitm, že je nám úplne lhostejna otázka, zdali herec Hamleta
zdvihne malícek pravé nohy k levé ci pravé strane svetové,
nebo je-li neprípustno, aby si ocistil pri té scéne nos. Pra-
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víme zcela programovc, že jest nutno, aby scéna. a výraz
v této scéne byly té ukrutnosti, aby divák prchl hruzou
z divadla a zustal v nem jen ten, kdo chápal že v této scéne
se projednává otázka celého jeho života. Bud umre, nebo
se rozhodne Žíti.«

Lituji, že Hilar pokládá zastánce prirozenos.ti ~a
t2kové hlupáky. Podle našeho názoru by bylo lllk,?lI.v
prirozené, nýbrž neprirozené, kdyby Haml~t~. uyazuJe
o živote a smrti, hýbal malíckem. A aby Sl clstIl nos,
to bychom mu dovolili jen pod tou podmínkou, že by
tím chtel naznaciti pr,emíru svého pohnutí. Mys~ím, že
clovek hýbe malíckem své nohy k západu nebo vychodu
jen v tom prípade, když chce obve,se~it své prátele, ~
cistí si obycejne nos jen tehdy, ma-lI na t? kdy,v.coz
nebývá pri úvahách o sebevražde. Ne zastance pnrozenosti, ale jakýsi beznadejný podivín, by pri H,~mletove monologu dával pozor na to, hybe-lI mahckem
u nohy. Možná, že OtheHo, když šel zabít l?~dem~nu:
škytal z prejedenosti nebo mel toh? dne prave nab~~ly
nos; snad by bylo pravdepodobne, kdyby mu sVlck~
zhasla v pruvanu a on ji musil znovu rozsvecovat; take
snad by bylo zcela realistické, kdyby klopýtl pres prá~:
Ale at se kdokoliv stará o takové vecicky, pochybuJ 1
silne, že by se o ne mel starati vážný zastánce pr!rozenosti v umení; to je snad práce pro sberatele kunosních historických detailu, jako otázka, mel-li N apoleor;
pred bitvou u Waterloo koliku. Hilar c?se, ::by z cele
scény ph Hamletovu monologu. bylo vldet, z: se z~e
projednává otázka života a smrtl: ale podle naseho na~
zoru práve to je péce o prirozet;0~t .v ume!1í., Nelze, s~
predstavovat prirozenost v umelll Jako pllne sebr~ll1
nejakých neduležitých detailu. Skutecnost
není Jen
kámen a hrnky, které si tak pilne zapisovali Zola a
Goncourtové. Skutecnost je také modlitba a myšlenka.
Hilar který zde bojuje proti prirozenosti, bojuje bezdeky ~a zásadu prirozenosti.
Nebot pri scéne být C. i
ne b Sr t je umelecky prirozené jedine usilovat O hrozlvost nálady toho, kdo se zanáší myšlenkou sebevraždy.
To je to, co musí v té chvíli vládnout divadlem. Sta:
rost o Hamletuv malícek nebo nos by nebyla v te
chvíli prirozená, nýbrž neprirozená.
Jan Klepetár:

Osudy "Literární skupiny" .*)
»Devetsil« mel tábor v Praze. Zde vznikl, zde se vyvíjel a jeho brnenská odnož byla puvodne jen expositurou podniku.
Jestliže brnenský »Devetsil« se pozdeji projevoval osobite, jestliže jeho závislost na Praze se menšila a jeho vedomí lokálního poslání na Morave rostlo pak to bylO jednak proto, že v »Devetsilu« byl~ hodne živého, co se mohlo dále vyvíjet,
jednak proto, že brnenští se dostali do blízkosti centra
druhého sdružení mladých, jež jako reakce na »Devetsil« vzniklo: »Literární skupiny«.
»Devetsil« sídlil v Praze a mel exposituru v B.rne,
»Literární skupina« mela hlavní stan v Brne a v ~raze její zájmy zastupoval puvodne
Zdenek Kahsta.
»Literární skupina«, v jejímž cele stáli od pocátku
František Gotz, Cestmír Jerábek a LeV' Blatný, projevuje se poprvé casopisem »Host«, jehož první císlo
*) Tento Klepetáruv clánek patrí do serie ~lánku ~Z.• deji~
nejmladší generace literární«, kterou autor zacal uverejno:v.ah
v minulém rocníku.
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vychází v ríjnu raku 1921. List vycházel puvadne nákladem prerovského »Obzoru«, tretí rocník prevzal
do nákladu pražský V. Petr, který vystaupil ze svazku
);Studentského knihkupectví«, jež pomáhal zakládati,
aby se venoval samostatné
cinnosti nakladatelské.
U Petra zustal »Host« dodnes. »Host« stal se orgánem »Literární skupiny«. pozdeji na cas byl na nem
súcastnen i »Devetsil«, a dnes po odchodu Gotzove
z vedení »Hosta« zmenil se list v moderní rodinnÝ
beletristický mesícník.
»Literární skupina« hned od sVlého pocátku byla
proti »Devetsilu« pobledlejší a bezkrevnejší.
Zatím
co se »Devetsil« ohánel orogramy a revolucními hesly,
brnenští uvažovali o svetové literature a hledali smer,
k nemuž by bylo možno se ctí se primknout, pražská
odnož »Skupiny« pak nepracovala vubec literárne, ale
organisovala kde koho, kdo jen umel držeti pera
v ruce. Prata se ve »Skupine« objevují najednau jména, jež neríkala vllbec nic, ale jež mohla býti aporau
Zdenkavi Kalistovi, který temito jmény na valných
hromadách »Skupiny« mahl zameziti pri;etí každéhO'.
kdO' by se mu byl zdál jen ponekud nebezpecným a
kdo by byl mohl ohraziti Kalistuv pražský manopol
na »Literární skupinu«.
Snad se bude zdáti, že jména Kalistova se vždy acitá tam, kde bežela a udržení moci, proto, že tato moc
znamenala zisk prO' Kalistova tvurcí
úsilí. Nebylo
tomu tak. P:r,es to, že se mu zdarilo vždy státi u vesel,
Kalista zustal prO' dnešek príkladem negativním. JehO'
básnický profil je neco strašne bledého a nemužného.
Schází mu, cO' leží na dne každého umeleckého projevu: opravdovost a uprímnost. Jeho eklekticism má
tu vadu, že je nešikovný. Bylo receno, jak špatne po'chopil moderní ús,ilí a nový tvar v takových »AndeIíc11«, a mahlo by být receno, že tím také nepochopil
A pollinaira, kterého touto prací tak zjevne napodohuje. Gotz jako vudcí cinitel tétO' »Literární skupiny«
byl jiste vázán znacnými osabními ohledy vuci Kalistavi, ale pr,es to cteme v 9. císle prvníhO' rocníku
»Hasta« tentO' úsudek z pera Gotzova o Kalistove knize »Ráj srdce«:
»A je to spíš východisko
k vyšším tvarum umení než
hotový umelecký cin. Až Ka1ista bude ten ráj dobývati
tvrdýma rukama, až bude jimi škrtiti dissonance, aby osvobodil živly harmonické,
až v nem oživne touha vykoupiti
svet, pak teprve se propracuje k živnému a silnému umení
sociálnímu a prolctárskému.
Jeho );Ráj srdce« je jako sbírka
cínského porculánu. .Tak krehké a cisté j sou ty básne! A I e
j a k m á I o d á v a j í s r d c i, jež
s t ojí
v p r u van u
vetru
polárních!«

Kalista další tvorbou nesplnil 'Gotzova ocekávání. Zustal tam, kde byl v »Ráji srdce«. Kolísal se strany na
stranu a nedopracoval se díla.
Nejsilnejším básníkem »Skupiny« stal se Kanstantin Biebl. Vystupuje pa prvé v 5. císle »Hosta« básní,
která je jednak predzvestí celého dalšíhO' Bieblova vývaje, jednak jehO' r,ehabilitací po odmítnutí Neumannem, které nedlauha pred tím predcházela. Básen, která je zarazena dO' sbírky »Cesta k lidem«, již Biebl
vydal spalecne s Arnoštem Rážem, je dO' té míry typická, že její citace zdá se mi býti nevyhnutelnau.
n:tsen nese titul
PITEVNA.
V Praze »Na Bojišti«
v ústave lékarské fakulty,

hned na pravo v prízemí,
medici v .dlouhých pláštích
modlí se za živpt na zemi.
Dvanáct kamenných stolu
je pro dvanáct mrtvých apoštolu,
kterí sem prišli hlásati,
co za svéh,o života nemohli

napsati.

Ostatne umríti
není to nejvetší neštestí.
Mrtví,
ukažte svoje bolesti!
Nejdríve,
chlapce,
nic není to naplat,
rozepni prsa
až k srdci
)ak

vojenský

kabát.

Zivot ti uhorel
v cerveném víne,
když jsi se nekde v lokálu vlek,
po tele neseš si prij iéné rány
jak hluboké polibky nevestek.
Kekdo má ruce zazdeny v domech.
Nekdo má rucc zanýtované v železe.
A nekdo má ruce zafaty
v poražených stromech.
Delníku,
vid,
že smíme?
ty ruce tiše odlomíme
jako dve krásné vetve

zatížené

ovocem.

A pred tebou, ženo, které jsme pul hlavy smekli
jak cerný plyšový klobouk,
pred tebou,
ženo.
nej radej i bychom klekli:
ne proto, že doma jsi plíce nechala,
když za všechny nejvíc jsi dýchala,
ne proto, že dosud krásná, hniješ,
ale že mrtva v svých detech
dvakrát slavneji žiješ!
Všichni mrtví,
již pred námi dlíte,
v smrtelných ranách nesmrtelne zvítezíte,
protože bolavé rány,
jež na sobe máte,
do našich rukou odevzdáte
a my
nemocným a trpícím všem
za vás je tisíckrát obvážem!
Verejne prohlašujeme,
všichni zde prítomní medici,
kterí stojíme u vašeho smrtelného lože,
že ve jménu lásky vzali jsme na vás nože!

V tétO' básni je zkoncentrován
celý básnický profil
Biebluv. Je tu patrna prímé premáhání dekadence ponekud Gellneravské príchuti, které vede k anamu biologickému pajímání smrti, jež známe
ad W olkera
(» .. " smrt není zlá, smrt je jen kus živata težkéha.«)
z jehO' pos,lednkh básní. Ona laskavá nata saucitu,
v niž básen vyústuje, není abjevem puvadním (Duhamelava kniha a živote mucedníku-vajáku
dala tétO'
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note výraz v próze), ale je Bieblem uchopena se vzácnou intensitou predstavy a zasazena do nového rámce.
Biebl se odpoutával od Baudelairovského pojetí smrti
které jeho citovosti tak prejemnelé a vypjaté stálo do~
sti blízko, aby došel klidného pohledu a vnitrního vyrovnání. »Pitevna« je první zretelný Biebluv zápas
o názorovou oblast a o výraz. Strídá se tu obzor doznívající dekadence s oblastí vyrustajícího životního
optimismu, který ovládl celou témer s.vetovou litera~uru po válce. U Biebla vítezí optimism a víra, címž je
Jen paralela Wolker-Biebl
úplnejší.V »Pitevne« je
ctlý obraz výrazového zápasu básníku »Literární skupiny«. U »Devetsilu«, který chtel míti pevný podklad
v marxistickém hodnocení umeleckého projevu predevším po stránce jeho úcelnosti, nebylo tohoto kolísání
a neurcitosti, z níž u básníku »Skupiny« dostal se ven
dosud jen Biebl, jenž se dopracoval cisté lyrické linie
svých sbírek '»Verný hlasK< a »Zlodej z Bagdadu«.
Biebl po smrti Wolkerove za'chovává W olkerovu tradici. Je samostatný, svuj, jeho závislost není epigonská, protože dvojice W olker-Biebl
je vnitrní jakýsi
srust. Ti dva šli vedle sebe nezávisle a prece stejným
krokem. VÝolker pad! a jeho druh týmž tempem a toutéž cestou se ubírá dál. 'vVolker-Biebl je také typický
príklad literárního prátelství. Cistého, jasného a plodného. Biebl usporádal po smrti W oIkerove krásnou
knížecku »ln memoriam Jirího Wolkera«, která v nemnoha výtiscích vyšla v »Hyperionu« a patrí již dnes
k literárním vzácnostem.
V této knížce jsou dva zajímavé clánky,
které
autenticky osvetlují pomer W olkeruv jednak ke »Skupine«, jednak k »Devetsilu«. František Gotz píše tu
o odchodu W olkerove ze »Skupiny« toto:
»Skupina brnenská v prudkém kvasu zrání usilovala vždy
víc o to, aby »Host« zaujal jednotné stanovisko v základních vecech filosofických a umeleckých, aby formuloval treba manifestem své kredo. W olker však chtel míti
z listu jen a jen volnou tribunu mladé poesie. Upozornoval,
že ve Skupine jsou lidé preruzné víry politické a sociální
i filosofické. Jeho vlivem se stalo, že manifest Skupiny
nebyl vydán již na jare 1922. Na podzim téhož roku tesne
pred zacátkem II. roc. »Hosta« byla valná hromada, na níž
šlo hlavne o to, názorove Skupinu sjednotit, formulovat
spolecnou víru sociální a umeleckou manifestem. Wolke:r
prišel pozde - ale práve pred rozhodnou dIskusí. Byl trochu prekvapen. Uznal však, že je živoucí nutnosti Skupiny,
aby se ujasnila v základních otázkách, ponevadž však sám
je komunistou a manifest Skupiny vyznel sice radikálne
socialisticky, ne však komunisticky - prohlásil své vystoupení, slibuje, že spolupracovníkem »Hosta« bude nadále.«

Teige praví ve svém clánku, že Wolker »shledával
program »Hosta« príliš nerozhodným, mlhave literárním a kompromisním«.
V stou pil do »Devetsilu«, protože souhlasil s jeho praksí i programem a protože nesouhlasil ani se »Skupinou«
ani s »Proletkultem«.
Teige upozornuje, jak vVolkeruv zásadní projev na
»Devetsil«, který pak vyšel tiskem ve »Varu«, byl
vlastne projev kolektivní, a urcuje úcast Píšovu, Nezvalovu, svou a hlavne ovšem Seifertovu, který tehdy
pripravoval svou prednášku o proletárském umení,
jéŽ vyšla jako úvodní clánek sborníku »Devetsilu«.
O prícine Volkerova vystoupení z »Devetsilu« praví
v téže knížecce Nezval:
»Prícinou jeho vystoupení z »Devetsilu« bylo mnoho nejasných vecí. Býval casto špatne a zlomyslne informován
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a my rovnež. Byla to podvratná cinnost literárních politikáru. Je lež, že by byl kdy v »Devetsi1u« nedocenen.«

Nezval vyznává také spolecnou lásku svou a Wolkerovu k dekadenCÍ. Praví:
»Nekdy vzpomínáš svých dekadentnich básnicek. Máme
jich oba pul kufríku. Tebe nadchl satanik Pt 'vbyszewskj,«

Vubec knížecka Bieblem usporádaná je dílko pro dejiny nejmladší generace básnické jedinecné literárnehistorické ceny. Jí umísten je Wolker vlastními druhy
do vývoje ceského básnictvi jako organický clánek ceské literatury, který celými svými koreny, celou svou
podstatou tkvel v pude domáCí. W olker byI také básník nejpLlvodnejší z mladých a brázda jím vyoraná
je nejplodnejší. Dnes je Wolkerova hodnota nesporná
a neodvislá na tom, ktere skupine mladých byl bližší.
Jirí W olker byl výbušný talent. Lidé jeho druhu zustanou vždy verni vlastní osobnosti. W olker odmítal
program »Skupiny« ve chvíli, kdy neprijal ješte program »Devetsilu«. Jirí Wolker byl svuj.
Dnes je již zretelna i druhá vec, týkající se »Literární skupiny«:
že totiž stála a padala osobností
svého nejvetšího kritického talentu: Františka Gotze.
Gotz dobre cítil, že celá »Skupina« stojí na hlínených
nohou, a snažil se ji podchytiti necím, co by jí dodalo
urcitosti a jasnosti. Gotz ovšem 'Sám nepozoroval, že
mezi ním a mladými je prec jen urcitý odstup, že jeho
nesporná literární kultura muže pusobiti i znacne na
mladé: že jim muže tech nekolik málo vecí jasných
zastríti novým závojem a uvrhnouti je do težké mlhy.
A tak manifest »Literární .skupiny«, který cteme v 1.
císle druhého rocníku »Hosta« pod titulem »Naše nadeje, víra a práce«, pusobil tak, jak pusobiti nemel:
místo vyjasnení prinesl ješte vetší nejasnost. Celý manifest byl vlastne dílo Gotzovo.
Jsou pod ním sice
podepsáni Berák, Blatný, Gotz, Chaloupka, Chalupa,
Hruša, Jerábek, Jirko, Kadlec, Kalista, Knap, Ráž,
Stejskal a Vlcek, ale celý styl a smysl prozrazuje
autora s urcitostí naprosto nepochybnou.
Myslím, že
duvody Wolkerovy proti manifestu jsou dnes nám
jasné a pochopitelné.
Manifest praví hned na pocátku:
»Jsme socialisté. Puda, jež nás živí, je universáiní vule
po osvobození proletáre a vytvorení nového sveta sociální
rovnováhy. Proletár je náš bratr. Jsme jeho spolubojovníci.«

O pet rádku doleji však plaiduje pro »kosmické sbratrení lidstva«, a co dále následuje, jsou prostá konstatování skutecnosti, ale nikoliv program. Program mel
na základe urcitého pojímání skutecnosti formulovati
smernice a urciti taktiku k dosažení cílu. V manifestu
»Literární skupiny« není ani jasného názoru na prítomnost, natož toho ostatního. Praví. se tam:
»Srdce! Srdce uprostred! Tíhnuti ke stredu! Synthesa!
A zase: srdce! Hledejme je! Tvorme je!«

To není ujasnení pojmu, ale spíše opak. !Mladí ve
»Skupine« znali a ocenovali kvality Františka Gotze,
ale pres to, že jej chteli spatriti se zraky k nebi zdviženými na Olympu, nezreli jej, nebot byl obklopen
houští mlhy. Gotz mohl dobre vésti »Skupinu« svou
autoritou, ale nemohl ji oživiti, protože s ní nemel
vnitrní souvislosti.
Pri hodnocení souvislostí v nejmladší generaci literární vychází na jevo, že František
Gotz z ní jaksi vypadává. Stojí daleko blíže Šaldovi a
Fisdierovi. O Gotzove knize »Anarchie v nejmladší
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ceské poesii« jiste uznáme, že je to knížka moudrá a
ucená, peclive pripravená a dukladná, ale schází jí
prudký postreh intuitivní pronikání vecí, zkrátka: to
není knížka mla d á. Gotzova kritická methoda má
v sobe mnoho prvku, které pripomínají onu fázi nemecké kritiky, jež proslula svou dukladností a smyslem pro klasifikaci. Gotz klasifikuje stále, jeho kritika
se namnoze omezuje na zarazení díla do urcité básnické školy. Málo vychutnává básnickou jedinecnost,
málo hodnotí podle poznatku
literárne
psychologických, stojí spíše o to, aby vymezil hranice formy,
vnejšku, toho, co padne nejdrív do oka. Gotz se podobá onem hledacum skrytých pramenu podzemních,
kterí dríve podnikají spoustu merení a výzkumu geologických, než provedou vývrt. Jsou ale jiní, kterí pomoCÍ virgule ihned urcí správne
polohu podzemní
vody.
Tuto intuitivní schopnost kritkkou, jejíž typickým
príkladem je u nás Josef Kodícek, neprojevil František Gotz. Kdyby tu nebylo tolik veliké a uprímné
vule k vlastnímu výrazu, tolik píle a práce, jež Gotzovi umožnila rozhled po soucasné literature svetové,
neváhal bych ríci, že u Gotze beží o kritický elekticism. Teige nikdy sice nešel cestami tak úhlednými a
upravenými, jimiž se procházel Gotz literárním parkem, ale Teigovi lze odpustiti jeho extempore z týchž
duvodu, z jakých odpouštíme detem, skákají-li do .záhonu: mají k tomu oprávnení Slvého mládí, své cIsté
radosti životní. Gotz stál ze »Skupiny« nejblíže ješte
Lvu B1atnému a Cestmíru Uerábkovi.
že
mnozí
z ostatních nemyslili manifest »Skupiny« vážne, je
zjevno z toho, že pres jasný projev k socialismu v manifestu »Skupiny« shledáváme . se zanedlouho treba
s Josefem Knapem, an buduje základy agrární kultury
v Ceskoslovensku, nebo s Milošem Jirkem, kterak hlasuje pro ceské malomeštáctví representované tak dokonale »Ceským Slovem«. Nejsocialistictejší
a ideove
nejuprímnejší byl práve Gotz.. Neuvedomil si však, že
j('ho socialistická nevyhranenost
privede jeho druhy
nejspí'še na pravý breh. A hle - setkali jsme se s ni.mi,
když tvorili eklektické »pravé« umení. Zdenek Kahsta
zdomácnel v národne-demokratické
»Ceste«, Ráž a
Vlcek zemreli a zbytek »Literární skupiny« vzdálil se
(až na Gotze) znacne od puvodních tendencí.
Na manifest »skupiny« bylo hojne reagováno. Gotz
odpovídal pak v »Hostu« dukladne a promyšlene, myslím však, že vývoj událostí presvedcil jej samotného
o omylu, jakým byl ideove manifest.
Je zajímavo, co
Gotz odpovídá mluvcímu »Devetsilu« Artuši Cerníkovi. Praví:
»Nechce se nám reagovati na prihlouplé poprskávání
ruzných literárních podomku - treba takového Artuše Cerníka, proste proto, že tito lidé chudí duchem nedávají vubec
látky k diskusi, myslit neumejí a jen nadávají, pošklebují
se a plivají na své odpurce. Pred temito lidmi uzaviráme
cistotne dvere.«

A dost. Odpoved Cerníko'VÍ vyznela tedy nápadne
krátce a Gotz asi veci »Skupiny« príliš prospel, uzavrel-li pred Cerníkem cistotne dvere. Kdyby byl Cerníka vpustil, nebyl by »Devetsi1« mQh1 dále naléhati.
Zdá s mi, že tato obrana Gotzova nebyla vítezstvím.
»Skupina« projevila se !mimo ')Hosta« souborne
»Sborníkem Literární Skupiny«, který vyšel roku 1923
nákladem F. Obziny ve Vyškove. Mel to být pendant
ke sborníku »Devetsilu«, ale pres to, že »Skupina«
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vypravila svou vec krásne, ba prepych<Yve, svežesti
sborníku »Devetsilu« nedostihla. František Gotz prispel do sborníku velkou studií »0 nové poesii a možnostech nového 'umeleckého slohu«.
Je to všechno
v této studii dobre fundováno, má to základy, tu tam
í pronikavý postreh, ale je tt všechno nejak cLradné.
ne'prohráté, vypadá to jako krásná a p( 'live sestavená
sbírka brouku. Gotz nemá onoho kvet '~ho a clenitého kritického slohu, kterým se projev!. . _.ne N avák,
nemá barokní pompéznosti vet essayí Hilarových, je
to jako odstupnovaný a propraný F. X. Šalda. Gotz
si libuje v »besech« a »pudech«, ale celek nedává obraz
besnící pudovosti.
Spíše chladného :-acionalismu než
krevnaté a plné vitality. V celé osobnosti Gotzove je
neco z nemecké rasovosti, jsou v nem nahrorriadeny
všechny prednosti této rasy, a soucasne trpí Gotz i jejími nedostatky.
Nemá fantasie západu; ale za to dukladnost pracovních method.
Dovede kriticky zpracovávat materiál, ale nemá chuti ke kritickým 'objevum. Je sySitematik, ale nikoliv velký a duchaplný improvisátor. V tom jsou také príciny jeho vzdálenosti
od mladých, kterou pocitujeme. Stojí jim sice relativne blíž než Šalda a Fischer, ale rozhodne ne tak blízko jako Teige, Gotzova kritická protiváha.
»Literární skupina« nemela nikdy té prubojnosti a
živosti jako »Devetsi1«. »Devetsil« sice mnoho slevil
s puvodního radikalismu, ale zustal prece organismem
živým 'svežím a mladým. »Skupina« neprodelala stadium ~ladého radikalismu ne snad z umoudreUlosti a
rozvážnosti, ale proto, že v .ní nikdy nebyl? prirozené
vule k cinum, které, jsou-li nové, znamenají yždy odvahu a konec koncu sázku na jednu kartu. Kdo si prisazuje na více karet, projevuje sice opatrnost chvályhodnou, ale nicméne není nadeje, že by vyhrál všechno. »Devetsil« nemel od pocátku jiné vyhlídky: bud
prohrát vše nebo vyhrát dukladne. Nic tretího nebylo
možno. »Skupina« mela tretí možnost v »cástecné«
výhre nebo v »cástecné« prohre. Mela za sebou zadní
vrátka která bylo vždy dost casu otevrít.
Taková
zadní 'vrátka bývají bud známkou s1abosti nebo neuprímnosti. »Skupina« mnoho síly n~mela a musil~-~~
tak pracne zduvodnovat svou existencI, nebylo pro J:J1
vetšinu mnoho uprímného vztahu k tomu, co bylo receno v manifestu. »Skupina« také ve své puvodní forme literárního sdružení mor a v s k é h ó byla by mohla práve v oblasti své pusobnosti ucinit Y5Cnež ucinila, privlastnivši si také Prahu. V tomto utvaru bylo
neco nucen~ho a umelého.

Psychologie
Dr. Ant, Missriej!ler:

Z ordinace psychoanalytikovy.
(P o dve d o m á 1á s k a.)
(P o zná m k are d a ke e. Uverejnili jsme již }~~kolik ~iti.c:
kých a informacních clánku o psych<;>analyse"ch~ej!ce seznan:lh
své ctenáre s touto novou psychologickou (lepe receno PSYC~l,:trickou) školou, která našla vášnivé vyznavace po celém: ~vete.
Uvedli jsme vždy své výhrady proti psychoanalyse. Rekli jsme,
že je nesmyslno delati z ní svetový názor. Postavili jsme se
proti jejímu uprílišnenému zduraznování s~xuálnost,i. ~ kdy.ž. nesouhlasíme s theorií psychoanalysy, ktera ostatne je knhcky
zkoumána i novejšími jejími prívrženci, zdá se, že je nutno
pripustiti její výsledky na poli lécebném. I zde s jednou výhradou: zdá se, že psychoanalystickou methodol1 lze docíliti vý-
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sledku pouze u osob hysterických. Uverejnujeme dnes jednu stat
z knihy dra Missriegla »Aus der Sprechstunde eines Psychoanalytikers«. kde názorným a populárním zpusobem je vyložen
zp:!sob psychoanalytického lécení. Objevuje se zde hlavní problém psychoanalysy, t. zv. zatlacení (»Verdrangung«) težkého a
nepríjemného dojmu a choroba, která z tohoto zatlacení vzniká.
Psychoanalysa pak lécí tím zpusobem, že u pacienta privede po.
tlacenou predstavu z hlubin podvedomí do jasu vedomí. Pacient
pak, stoje tvárí v tvár svým nesnázím, se s nimi vyporádá, což
mu bylo nemožno, dokud nemilá predstava vezela pouze v podvedomí. Opakujeme svou domnenku, že toto lécení i vznik choroby tímto zpusobem muže se vyskytovati pouze u osob hysterických. Otiskneme ješte jednu stat z knihy, pojednávající o t.
zv. cudné kokote, jež je rovnež jedním z hlavních psychoanalytických problému.)
*
Bledý, mladý muž sveroval trochu nesmele a roztržite svoje
srdecní obtíže: silné tlucení srdce prepadá ho ve dne i v noci
a z toho vyplývá úzkost. 'že se musí neco hrozného prihoditi. Svet
se mu zdá prázdným, nic ho nezajímá - ani krásné pohlaví.
Nemuže studovat a obává se šílenství. Je stále velmi unaven a
trápí ho trvalá 05palost, ale sotva usne, probouzí se prudkým
trhnutím, jakoby se rítil do propasti, a srdce divoce buší.
Lékar se tázal PO prícinách, ukazujících na organickou srdecní
chorobu. po spále, záškrtu, krcních zánetech, chripce, rheumatismu a pohlavních nemocech, pO sportu, alkoholu, prílišném
kourení atd. V~'šetl'il polohu, velikost a zvuk srdce, zkoušel tep,
meril krevní tlak a prohlédl moc; konecne pravil: »Nemáte
7ádnou srdecní vadu. Nejste prepracován?«
»Ne. Vracím se práve z jednoho krásného sanatoria. Ale tam
to bylo ješte horší.« »Prihodilo se vám nekdy neco velmi težkého. zlého?«
»Ne pane doktore. zcela nic!«
»Tvrdíte, že všechny ženy ztratily pro vás kouzlo a pritažlivost. To se stává vetšinou jen tehdy, je-li to kouzlo vázáno na
jedinou bytost - když je clovek zamilován.«
»Ani potuchy o pejaké lásce! Nejsem zamilován.«
»A byl jste již vubec nekdy zamilován?«
»Ne - vlastne ano. Je to však už stará, odbytá vec.« Po dlouhém domlouvánI konecne o tom vypravuje.
»Po sedm let jsem miloval svoji sestrenici. Bylo vždy mým
ideálem, ucházet se o její ruku, jakmile udelám doktorát. Letos
v lete byl jsem opet u nich hostem a tu mel jsem príležitost
pozorovat její chyby. Poznal jsem, že jsem ji nikdy nemiloval,
nemiluji a že jsem se klama!.« A pak následovala dlouhá ra.da
jejich špatných vlast"lOstí, zvyku, chyb a nedostatku. »To vše
nemá však s mou srdecní chorobou nic spolecného,« dodal trochu
podráždene. Ponevadž nechtel prozradit víre o své lásce, dotazoval se lékar PO jeho životních pomerech. Mladík vylícil obraz
:t:drcující bídy a obdivuhodné síly cinu. Byl synem chudých ro~
dicu a jen tvrdá práce umožnila mu studium.
»Jak jste se tcdy dostal do drahého sanatoria?«
»Pomocí svého dobrodince. Velmi bohatý clovek, v jehož rodinc dával jsem hodiny, si mne zamiloval; prál by si mne za
zete. Slíbil mým rodicum - nadšeným ovšem jeho nabídkou že ponese náklady mého studia.
»Nu, a vy?« táže se lékar, pred jehož zraky ihned vyvstal
težký konflikt mladého muže: na jedné strane mu kyne lesk,
bohatství, kariéra, spokojenost rodicu, hezká, dobre vychovaná,
láskyhodná žena. Na druhé strane zápas o chléb, strádání, skrovné veno a - láska. Na strane jedné bojuje zdravý smysl s logikou. na druhé srdce a cit s pýchou a sebeúctou.
»Jsem však idealistou a pohrdám penezi. Po dlouhém domlouvání prijal jsem jakousi dobu na rozmyšlenou a jel jsem navštívit svoji sestrenici s úmyslem upevnit pomocí její lásky své
trochu již otresené zásady. Ale jak jsem se již zmínil, pozoroval jsem ji bedlive a shledal jsem, že se pro mne nehodí. Stala
se mi dokonale cizí a lhostejnou.«
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»A nemáte už to devce vubec rád?«
»Ne.«
»Zdá se vám nekdy o ní?«
»Nu ano - vlastne skoro každou noc. Není to komické? Sny
bývají však vetšinou ~trašl1\ Strílí a vraždí se, rítím se do propastí, ale konecne ji prece 0 ejmu a jsem štasten.«
»Proto vás trápí touha po spánku, ponevadž spánek splnuje
vaše prán!.«
»Máte pravdu, pane doktore.«.
»Proto zustáváte chladným ke všem ostatním ženám, ponevadž milujete pouze ji jedinou.«
» emohl bych nikdy mít jinou rád.«
»Používáte vší své síly a energie k tomu, abyste na svou lásku
nemyslil; proto jste roztržity, zapometlivý, bez zájmu pro vše
ostatní.«
»Ale to je naprosto nemožno. Musím prece vedet, zda ji miluji ci ne.«
»Vy to ovšem víte, ale nechcete to vedet.«
»Miloval jsem ji kdysi. A jak jsem ji miloval !«
»Zavrhl iste však toto vedomí jako nepohodlného rušitele
míru, potlacil jste je.«
»To není pravda! Z jakého duvodu bych to byl ucinil?«
»Byl byste, co idealista, musel pozbýti vší úcty pred sebou, hoditi celý svuj svetový názor pres palubu, byl by~te ponížil
hrdost z vlastní síly, kdybyste se byl zrekl svého devcete jen
pro peníze.«
»Snad máte pravdu. Bohatá žena láká. Kdy.bych nebyl býval
zamilován, nemohl bych si nic lepšího prát a jiste bych ihned
souhlasi!.«
»Jak ale VYtrhnout lásku ze srdce?«
»Vzpomínám nyní jednoho okamžiku; rekl jsem si tehdy: nesmíš se oženit se svou sestrenicí, zkazil bys si celý život. Ale
než bys j i ponechal nekomu jinému, radeji ji zastrel! A od této
chvíle - jak jen jsem mohl na to zapomenout - mi byla cizí.«
Proud slzí udusil další priznání, když mladý muž si náhle uve.
domil celý svuj duševní boj. »Je zvláštní, že jsem tohle vše nevedel. Je to prece tak jasné. Ano, miluji ji. Nemohu se však
vzdát ani té druhé. Nesmím vubec na to pomyslit, je to nesnesitt.1né.«
»(hcete tedy konflikt znovu pouze odsunouti, místo abyste jej
rozrešil?«
»(0 mám tedy delat?«
»Rozhodnout se bud pro peníze, nebo pro lásku 1«
»(0 vy mi radíte. pane doktore?«
»Nic. Rozluštil jsem svoji úlohu, privedl jsem to, co bylo
potlaceno. opet do plného uvedomení, vylécil jsem i vaše nesnáze. nebot ted není už treba, aby se vaše potlacovaná láska
a tajná prání smrti vyjadrovala oklikou pres podvedomí, tlucením srdce. úzkostmi atd. Rozhodnutí musí však prijít jedine
od vás.«
»Obe predstavy budou ale stále sobe neprátelské a nenechají
mne dojít klidu.«
»Nikoliv. Promyslíte-li obe do podrob na a potom uvedomele
se pro jednu rozhodnete, vybledne vzpomínka na druhou a vy
zapomenete. «
»Zapomenout! Pak je však znovu potlacena.«
»Mezi potlacením a zapomenutím je základní rozdí!. Jsme si
vedomi a vzpomínáme jen tech predstav, k nimž váže se urcitý
dojem. Ustanou-li dojmy, prijde zapomenutí predstav f3 nimi
spojených. Pri tom jsme zcela passivní. Pri potlacování však je
predstava odsunuta aktivní, duševní prací, vulí, na cas do podvedomí, kde dojem ješt~ trvá. Jelikož v tomto prípade affekt
nepodléhá vuli, pripojuje se na jiný objekt - je odsunut. Tento
náhradní objekt, ve vašem prípade srdce, Ztlstane nevedomý.
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Ovšem, aktivní potlacení je tím težší, cím duraznejší byla predstava (ostatne i zapomenutí
vyžaduje pak delší doby).«
»Co je však prícmou této aktivní cinnosti, jež nutí k potlacení? Proc ntnecháme affekt normálne vyznít?«
»Ponevadž práve predstava, již vyvolává, je - jak sám doznáváte - nesnesitelná, ponevadž je neslucitelná s vašimi ostatními predstavami, názory. kulturními
a sociálními prekážkami,
krátce proto, že prináší príliš intensivní pocity nelibosti.«
),Když ale celou vec naprosto odsuneme, lze ji snad dokonale
potlacit?«
),Takovéto pod a r e n é zatlacení
nepríjemných
pocitu zaslouží vlastne zvláštního poj melliování.
Steckl nazývá je p 0t I a c e ním, já z nic e ním. Nechtel bych však prísahat, že se
tak opravdu nekdY stává. Zákon o zachování energie platí i pro
vše duševní. Pouze snad nevidíme premenu - jako se pred Robertem Meyerem nevedelo, že hybná energie padajícího kamene
se mení v teplo a nemizí beze stop'. Pot I ac e ní v tomto prípade je jen nezcela zda,rený pokus o to, proto nezdarený, že
affekt byl príliš silný, a tak dalece nezdarený, že to »odsunuté«
se znovu tlací do vedomí v jiné forme. Z a p o m e n u t í je však
normální psychologický dej. Zapomneruí je normálním
odumrením, znicení smrtící ranou, ale zatlacení znamená, že jsme svou
predstavu za živa pohrbili. Takoví zdánlive mrtví otrásají však
svými hrobkami.«
),Tedy dobojuji svuj boj« rozhodl se pro svoji lásku.

Doba
Josef

K~pta:

o

pravil

mladý muž a odešel -

a

a lidé

ceském všiváctvf.

Již jaksi ze zvyku by se slušelo ponekud rozebrati
drsné titulní slovo, které by dokonce mohlo nahánet
hruzu. Nepochybuji, že všivák, všiváctví mohou býti
prezdívkou lidí a skutkll nepekných, ale tehdv se jim
dostává zcela jiného prízvuku a zbarvení. Ono všiváctví, kterým se chceme dnes obírati, muže v jistých
prípadech pusobiti dokonce mile. Míníme tedy hovoriti o jeho nehanlivém smysrlu, který se mu po vetšine dává a kterým se oznacuje - už jsem u toho! jedna. rekl bych, z prízna'cných vlastností jinak velmi
mátožné ceské povahy.
Doufám, že není treba vésti dlouhy;ch recí o této
mátožnosti, která v nové životní atmosfére bývá casto
diskutO'Vána. Budete se mnou jiste za jedno, reknu-li,
že jest po certech málo znaku, které by 'ceskou povahu
cinily osobitou a iaksi rasove svérá:znou. Proslulá
s.tredoevropská križovatka a ješte vílce staletý pobyt
v rámci obludne slepeného Rakouska s nakažlivým nemeckým sousedstvím prožraly nás tisícerými vlivy a
nebylo by jiste trvalo dlouho a také z Cechu jsme
meli repr,esentanty jakéhosi unifikovaného austrijáctví.
V urcitých trídách nebo stavech - vezmeme si na
pr, vysokou, strední i diurnistirckou byrokracii - byl
austri iácký národ již skoro dotvoren a mentalitou
i vnejšími zpusoby života nebyl Cech od Nemce skoro
k rozeznání. Zvlášte spolehlive se o tom pouc'íme na
vojne, kde mezi zupáky Cech s Nemcem tvorili ztežka
roilišitelnou dvojici. 'Ostatne, projíždíte-li
dnešním
Rak()uskem, ožijí ve vás tyto reminiscenoe tak silne,
že si musíte dávati pozor, abyste pruvodcího ve vlaku
nebo celníka neoslovili docela po domácku. Ale nac
cho lit za tímto typem do Rakouska? Prí,liš casto se

s ním setkáte i doma, kde si jen prevlékl kabát ci dvouhlavého orla prelepil dvouocasým lvem. Vysedává na
pošte, u 'soudu nebo v jiné státní instituci, kde se
kdysi vylíhl presne podle predpisu a setrval tam s neprO'menenou vnitrní tvárí klasickéhO' pana rady nebO'
pana aficiála dO' dneška.
To asi postací k nastínení pomeru', v nichž ceská
národní povaha ztrácela krok za krokem svou rasovou
barvu a odlišnost a bvla v mnoha prípadech deformována až do nestvtlrnosti.
Jenže pred tímto pora ')uštujícím vpádem se nedalo
na štestí všecko na ústup. Lidová masa se mu bránila
a její vztah ke všem orgánum ,Srtátní správy, ktery byl
z národní i lidské prirozenosti jaksi zásadne oposicní,
nevraživý, casto i neprátelský, byl zároven i jistou isalací, ·která cinila její organism temto vlivum ztežka
prístupným.
Železo nebylo její zbraní. Dohnána castokrát až k resignované bezmoci, ulevila si jakýmsi
šibenicním vtipem a stáhla svou tvár do nenapodobiteLného pošklebku. Bezmeznou hlO'upO'st, která ji poraucela a chtela býti poslouchána. sesmešnovala, kde
mohla, sesmešnovala ji proste, prirozene a nepatheticky, s tvárí nadmíru vážnou, které vlastne ani nebylo možnO' niceho vytknouti.
Je jisto, že do nejbližšího styku s touto nadvládau
prišel ceský clovek na vojne a že v této životní sfére
se jeho vtip. pošklebek, všivádká grimassa až jaksi
kultivO'valy. Byla-li vedle rakO'uské vojny praž'ská
dlažba druhou úrO'dnou pudou, na níž všiváctví znamenite vegetova1o, svedcí to o tom, že bylo vždycky
podmíneno noci tem jistého útlaku a smerovala v podohe
velmi neškodné revo1ty prO'ti tem, kterí nás tisknou
ke zdi národne i sociáLne. Byl to zacasté jakýsi po~
iistný ventil, kterým vyrazil nadbytek vzteku a hne~'ivé páry, která nevedela kudy kam a radeii si podle
své prirozenosti z nekohO' vystrelila, nežli by mu vypalovala oci, což svedcí, o premíre dobromyslnosti,
s níž se v techtO' kouscích shledáme casteji nežli se
zlou viUí. Ano, z nekohO' sri vystrelit, nekohO' nechat
naletet, nekoho dabehnout, nabrknout, natáhnout, nastavit nohu. nalícit podfuk, zhoupnout, tot pravý smysl
všivádví, jehO' úkol a cíl.
Dobrý vojákŠvejk zustane na v,eky klasickÝm obrazem ceskéhO' všiváctví v rámci c. a k. armády, a jeho
prihlouplá tvár, s níž prO'vádel své kousky, bude
vždycky svedciti o tom, jaké techniky bylo užito, aby
zustaly bez trestu. Dosvedcí zároven, že se jich mohl
odvážiti jedine clovek, jehož jméno se píše s kuriosním háckem a nad to ješte clovek krtený VltavO'u,
jeiž by se ani Nemec, ani Francouz ani Anglican neodvážil napodahiti. PrO' SVtIj šteoný rozkvet potreboval nezbytne vojenského prostredí rakO'uského a všude
jinde by byl vyhlížel živorive a nedokrevne. Jen v Rakousku se mohl státi koncentrovaným representantem
všech svých druhu, kterým byl každý den novým pokušením jejich duvtipu. Cinili si jím život prí Í'emnejší.
jeho nudnou mechanicnost snesitelnejší a meLi radost
z hlupáku, kterí málokdy prohlédli jejich podšitost.
Máme doklad, který do Švejka pojat nebyl a který
jaksi školsky ukazuje, jak se ceský clovek s rakouskou
vojnou vyrovnával.
Je jisté, že vedle motivu svrchu
naznacených, které byly udávány nepríznivým vztahem k pr tirceskému: státu a jeho služebníkum, najdeme
v techto pO'cinech prostou a prirozenou touhu po veselosti, jíž hyly osoby vojenských pánu bohatým inspiracním zdrojem. Ceský voják, kterého si vybral ne-
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mecký hejtman za tlumocníka
svého vlasteneckého
projevu (z nehož také ostatním Cechum v praporu
nemelo niceho ujíti), ucinil tak se zdánlivou horlivostí, s tvárí nesmírne vážnou a s odvahou, která se
nebála riskovati velmi prísný trest. Znel-li hejtmanuv
proslov:
»Soldaten,
schwere Wolken lúngen
am
Himrnel. Vergisst nicht den Ruhm und wenn jemancl
von der Fahne flieht, den trifft die rachende Haild
der Nemesis,« prekládal ceský tlumocník s nejnevircejší tvárí svým sourodákum: Mládenci, pan hejtman
ríká, že bude pršet. Máme si vzít s sebou rum a kdo
prej utece od fangle, ten si to vypije od frajtra Nemecka. - A zde bychom mohli citovati ony ruzné
texty ceských prísah, které naši lidé s dvema prsty
vzhuru drmolili a které byly pravým opakem textu jim
predríkávaného.
Vojna snad byla také proto tak neobycejne živnou
pudou, že poskytovala indivíduelnímu všiváctví široké
forum diváctva, které mu vdecne zatleskalo a zahrnulo
je obdivem. Psychologicky je tato galerie velmi duležitým cinitelem, nebot je ji to, že sám pro sebe jen
málokdy clovek všiváctví pestoval. Povestné:
»dáti
Lumírovi zobnout«, což znamená, položiti si na dlan
krejcar nebo dokonce dve tenoucké halérové mince a
nastaviti ji na moste výbercímu, který je odtud muže
jen velmi ztežka sebrati (zejména v zime, m,á-li tlusté
rukavice s jedním palcem!), je sice nesporným dokladem všiváctví, které nepocítá s diváky a je podnikáno
pro individuelní zábavu, ale vyskytuje se v míre
skrovnejší. (Není sporu, že i v této všivácké hrícce
je kus protestu proti obtížnému zrízení, které ucinilo
Karluv most, na nemž se nevybíralo, zvlášte sympatickým.) Z tohoto hlediska je ceský clovek velmi silný
altruista, který si preje, aby se jeho kouskem pobavilo
pokud možno nejvíce lidí a roznecuje se tímto kolektivním pohledem. Stane se, že vzniknou velmi snadno
všiváctví hromadná, pospolitá, kolektivní, pri nichž
dejstvuje celý zástup, který jest kdykoliv ochoten solidárne za nc odpovídati. Inspirován
jednotlivcem
nikdy jej neprozradí a jest-li že by se vyskytl clovek,
který by se neostýchal tak uciniti, bude pokládán za
nejmizernejšího vyvrhele. I zde chceme zachrániti pro
budoucí veky, v nichž specificky ceské všiváctví asi
vymizí, jeden doklad kolektivního cinu. kterému se
málokter,}" vyrovná. Byli to opet vojáci, ale již nikoliv
rakouští, a jejich kousek vznikl patrne z prosté touhy
po. hecu, jak se lidove ríká. Slouží mi za doklad toho,
co jsem ríkalo povahovém ceském rysu a co jiná národnost nedokáže. V jisté zemi, kde žily ceské legie
v menším provinciálním meste a kde obcanstvo s obdivem naslouchalo jejich sborovému zpevu, který vycházel z vojenského ležení, byli tito vojáci jednoho
dne požádáni, aby neco zazpívali v místním kostele.
To byla dosti težká vec, nebot, jak známo, ceští vojáci
byli i v rakouských kostelích lidé bezbožní a pri kázáních rádi do sebe rýpali loktem a do hrsti se rehtali. Možná, že kdyby tato kázání nebyla rakousky
vlastenecká, byly by jejich tváre vážnejší. Ale takhle
jim kostel nikdy k srdci neprirostl a oni tam chodili
jako na velkou kratochvíli. Pred kostelem v cizí zemi
se také, zdá se, nijak nezahloubali.
Kostelní písne
v hodinách sborového zpevu necvicili a ponevadž verejným vystoupením se daly získati sympatie místního
obcanstva, vyhoveli pozvání a jedné nedele na kure
vystoupili. Známá a príliš svetská písen s pseudolatinsk)'m refrenem »Oracionibus« hlaholila tam v moc-

ném sboru, který byl zahrnut pochvalou a odmenen
i hmotne. Uvažme, jak ztežka se dnes chápe cin, provedený nedávno zcela spontánne a jak jsme mu
i vnitrne najednou vzdáleni, div se nestydíme jej interpretovat. Což znamená, že životní ovzduší jest
dnes již zcela jiné, že všiváctví kvete v rozmerech
daleko mírnejších, že Švejk i Le1ícek se stále patrneji
stávají historickými dokumenty a že lidový i románový humor si bude hledati v budoucnosti zcela jiné
inspiracní zdroje. Zásadní ceské oposicnosti byl ve
vlastním státe ulomen hrot a obcanským zrovnoprávnením se snad jednou srovnají hluboké diference,
které lid pred tím vyrovnával aspon pošklebkem a nastavenou nohou. Jest s,ice pravda, že i dnes potkáme
v tramvaji ctveráckého pasažéra, který považoval za
vhodné vystreliti si z revisora, príliš komisne horlivého, kterému postupne predložil ctyri lístky staré,
nežli našel ten pravý, ale to je budto velmi dumyslne
aranžovaná prevýchova orgánu, který neduveruje lidem ze zásady a šmahem je pokládá za podvodníky,
nebo je to zároven velmi lidská touha po legraci, které
je v našem živote tak povážlive málo a kterou si zdrave založený clovek v takovýchto surogátech opatruje.
Nyní ale musím dodat, že zvláštnost ceského všiváctví je zejména v tom, že jeho autory byli lidé dospelí. U všech národu a ve všech svetových liter,aturách se setkáme s mládeží, zejména s kluky, kterí
mezi své zábavy zaradili dopalování ucitelu, vychovatelu a profesoru (zejména trídních), a kterí znepokojují chodce na ulicích a lící na ne všelijaké chytacky.
Verím, že stará peneženka, ležící na chodníku a spojená tenkou nítí s klukem, který je skryt za rohem,
nezamestnává
jen kluky ze Žižkova, z Karlína
a
z Libne. Tak se baví i kluci italští, francouzští a ruští,
nebot predstava kluka je jakousi internacionální
šablonou, podle které byl zajisté stvoren i šikmooký kluk
cínský. I ševcovský ucedník, známý z tolika anekdot,
se vyskytuje ve své všivácké podobe všude tam, kde
je obuvnické remeslo domovem a nemuže býti prohlášen za bytost specificky ceskou. Tím jest ovšem ,receno, že všude, kde chlapecká mládež žije hromadne,
tedy ve škole, na hríšti a jinde, nebude nikdy ruzným
všiváckým kouskum odzvoneno, protože zustane dobrým právem mládí, aby vybíjelo svou nadbytecnou
bujnost a zásobilo se vzpomínkami pro príliš vážný
život, který se blíží.
A tak se zdá, že jen príliš rozpoutaným a nevázaným flamendrum zustane vyhraženo zvoniti v noci
na cizí domovníky, což je ostatne všiváctví velmi nevtipné a banální, patrne odkoukané težkopádným nemeckým buršákum. Poslední sylvestrovská noc, v Praze ukázala, jak dospelí lidé, zamíchaní jindy do veselého houfu, najednou zvážneli a prenechali jízdní dráhu výrostkum, kterí krome revu a hulákání se zamestnávali trapne hloupým narážením, po pražsku receno,
»nalejváním« tvrdých klobouku. Zase musí clovek
vzpomínat, jakým nevycerpatelným zdrojem vtipu bylo
ceským oposicníkum staré Rakousko, pocínaje strážníkem s chocholatým kloboukem a konce starým Procházkou, jehož pražská návšteva inspirovala kroužek
anarchistických literátu k povestnému všiváctví s padelanou bombou, na níž policie tak težce naletela. Oni
to ostatne byli, kterí na Štedrý vecer obcházeli zvonky
porodních babicek, ZVOlKe je do kostela. To už také
souvis,í s všiváckými kousky umelecké bohémy, které
nic nebylo svato a která jakoby zemrela bez dedicu.

14. ledna I~6.

Prltomnost

Deje-li se dnes ješte neco opravdu veselého, zustává
to omezeno na malé chlapské celky, jak je najdeme
v remeslnických dílnách nebo na stanovištích šoféru
a drožkál"U.
Ale i tato místa jsou zretelne poznamenána dobou,
dobou jaksi težkomyslnou, náchylnou k ponurým meditacÍm a vnucující pocity jakési :chronické nejistoty,
která souží lidi ubytované na úpatí sopky. Težký
otres spolecenského organismu a rozklad všech jeho
složek, vzájemne proti sobe popuzených, posílily lidskou zlobu, které se vtip špatne darí a která muže
zploditi jedine všiváctví, plná zlomyslnosti.
Budou
snad podobna lstivým vlcím jamám, pri nichž jde o to,
aby clovek, který do nich spadne, si pokud možno zlomil vaz. A tu se mi chce dodat, že zvláštnost nekdejších cesk)'ch všiváctví, na než si obcas s malým steskem
vzpomeneme, byla také v tom, že jejich autory byli
lidé z gruntu dobromyslní, kterí i když se mstili, neublížili vlastne ani kureti.
Leokadia

Husny:

Zpoved moderní Turkyne.
Tato polobeletristická skizza turecké
autorky lící velmi plasticky krisi moderní turecké ženy, která pocíná bojovat proti mnohoženství, oficielní forme v Turecku, jakožto proti surovému a zvírecímu mravu.
Ješte nikdy od svého zrození necítila jsem se tak smutnou
a nešfastnou. Dnes minul poslední den mé svobody. Ješte dnes
smím volne vyjít samotna na ulici bez závoje, hrát si venku
bez ohledu na to, zdali mne kdo vidí z druhého konaku. Všechno
to bylo tak milé, tak zábavné. Nejvíce hry s Hilmi bejem!
Dnes ješte mohu s ním volne rozmlouvati o všem, nebot ješte
dnes jsem považována za díte.
Zítra Už všecko skoncí. Zítra poprvé na mne vloží carcaL
A nejen na mne. Soucasne se mnou bude pasována na dorostlou
osobu i Vediha.
Již dva dny je jakási stará Rekyne zamestnána šitím dvou
carcafu. Jsou už hotové. Jeden hedvábný, elegantní, modní
pro mne, druhý obycejný - pro Vedihu. Vediha nebyla by
ošklivá. kdyoy v ní nebylo eosi ordinárního. Z ceho se to
hloupé devce tak teší? Je dnes taková rozžhavená, jakoby ji
melo zítra potkati veliké štestí. Je nadšena svým ca.rcafem;
a nemyslí na to, že carcaf, tot harém, a harém, tot otroctví.
Ale kdo je ona ? Vnucka otrokyne kdysi koupené mým otcem!
Bude umet 'dobre snášeti své otroctví. Tím lépe pro ni l
Ale já? Co si pocnu? Jak ztiším své ubohé, rozbourené
srdce, toužící po živote? Zvykla jsem si žíti podle své libosti,
delati. co se mi zlíbilo.
Zvonek. Jiste zase nejaká gerdža. Co jsem oblékla carcaf,
není mesíce, ve kterém by nejaká cizí, neznámá osoba neprosila
o dovolení mne shlédnouti jako nejakou panenku na prodej.
Když jsem vcera sedela ve svém pokoji u zakrytého okna, stopovala jsem ctverecky drevené mríže poslední paprsky zacházejícího slunce a náhle jsem uslyšela dole zvonek a potom
otázku:
- Což zde není dívky na vdávání? - Vyskocila jsem
z kr,sla, vybehla na chodbu, volajíc: Vediho, Vediho! Chtela
jsem jí dáti rozkaz, aby odbyla ona gerdžu. Ale ta byla už
v salC'ne. Musila jsem se nechte objeviti, rozhodujíc se, že
tomu tak bude naposled. Sbehla jsem se schodu s pocitem nesnesitelného pokorení a studu. Vešla jsem se sklopenýma ocima,
aby z nich gerdža nemohla vycísti zlosti. Gerdža se mne pri
pití cerné kávy nespouštela ocí. Treba jsem se na ni nedívala,
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cítila jsem na sobe pronikave pátravé zraky one zeny; klouzaly
s mé tváre na ruce, s rukou na nohy, s nohot: na šaty, puncochy i pantoflícky. Gerdža nezapomnela na žádnou podrobnost; svlékajíc. mne ocima ze šatu, ocenovala moje vnady,
jakost mého obleku, barvu mých vlasu. Zajímalo ji zrejme
i moje vzdelání. nebot se ptala bez okolku: »Zdaliž mluví
ktesuk hanum francouzsky?«
»Evet, effendim,« odpovedela za mne matka.
»A mohla by mi kuesuk hanum neco zahrát?«
»Zahrej,« pravila matka. Usedla jsem ke klavíru. Hrajíc, CÍtila jsem, že mne kdosi potahuje za vlasy. Obrátila jsem rozcilene hlavu. Gerdža se zacala omlouvati, že mi chtela upraviti
vlasy. Ale pochopila jsem ihned, že zkoumala, nejsou-li falešné.
Když jsrm skoncila hru, gerdža zacala vzdávati pochvalu, a
potom naríkala na bolest zubu, které ji vubec nebolely. Ale
šlo o to, aby mohla pri té príležitosti položiti otázku, zdali
jsou moje v porádku. To vše mne tak zdeprimovalo, že jsem
utekla ze salonu dríve, než ona odešla.
»Víš, Lemean,« pravila mi matka behem jídla, »tem ženám
se casto podarí znamenité manželství. Tak treba Nušet hanum
se zasnoubila rovnež prostrednictvím gerdžy. Musíš jí blahopráti. Všechny sousedky mluví jedine o tom, že Edžved bej,
její snoubenec, poslal jí tlustého berana s pozlacenými rohy
a brillantový prsten. Ale myslím si, že tebe mí'tže potkati ješte
vetší štestí. Snad láska ... «
Láska - v ha.remu?
»Tak co, Lemean,« obrátil se ke mne jednoho dne otec.
»Chtela bys se vdávat?«
»Ani jsem 'na to nikdy nevzpomnela.«
»Ale otec Ibrahim beje je nadšený, bezpochyby vlivem oné
gerdžy, která zkoumala tvé vlasy, a byl u mne vcera s prosbou
o tvoji ruku. Co mu mám ríci?«
Nastoupila dlouhá porada, která skoncila tím, že pres moji
nechuf k manželství byla prijata nabídka Ibrahim beje. Co jsem
mela delat? Musila jsem svolit. Osud! A od toho ctvrtku
za týden buciu už ženou Ibrahim beje.
Vcera vecer, když Ibrahim bej prišel zváti mého otce i bratra
na obed zasnoubení, spatrila jsem ho v salone klícovou dírkou.
štestí, že mne pri tom nikdo nechytil, nebot by to byl veliký
poklesek. Musila jsem prece vedet, jaký je muj snoubenec. Má
cerné vlasy, cerné vousy i cerné oci. Dosti by se mi líbil, kdyby
nebylo nosu., Ten nos všecko kazí. Ani Rostand by vetšího
nevymyslil.
Zasnoubení se odbylo velice elegantnc. Bylo nmoho beju
i pašu s obou stran. Sabahedin hodža sepsal snubní akt. Všichni
blahopráli mladému pánovi, který byl velice spokojen. Jen
otázka vena zachmurila penekud náladu. Moje rodina žádala
pet tisíc tureckých liber pro prípad rozvodu, k cemuž nechtela
svoliti rodina Ibrahim beje. Necenili mne více než na 3 tisíce.
Málem, že se nerozbilo moje mladé štestí. Škoda. Vida, že by
spor mohl zle skonciti, spokoj il se otec se 4 tisíci liber.
Tak jsem tedy oficiálne zasnoubena. Bude-li se mnou bej
spokojen, musím ztráviti v jeho konaku celý život. Jak se mu
znelíbím, vyjádr.í chut k rozvodu.
Zustává už jen nekolik dní panenství. Zítra skoncí svatební
prípravy, a pozítrí zacnemé' už. prijímati hosty. Cím blíže ke
svatbe - tím více se bojím. Celá moje útecha tkví v tom,
že neopustím dum sama. Matka !ni chce darovati Vedihu, která
bude mojí služkou. Jako se Vediha raduje z té zmeny, tak se
já chveji. Kdo' ví, co je to za cloveka? Až mi vlasy vstávají
na hlave pri pomyšlení, že za nedlouho budu v jeho moci. Ale
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co delat? Tento, ci kdokoliv jiný, všechno jedno! A Ibrahim bej
má prednost, že je bohatý.

uvidela, provedla bych 'ješte vetší hrích, než pred tím. Sama
bych na neho promluvila, a on by musil odpovedeti.

Dnes poslal ke mne lbrahim bej švadlenu, která mi merila
košili, kombinaci a svatební šaty. Bála jsem se, aby nebyly ušity
z aksamitu vyšívanéhéo zlatem, jak Se u nás šijí po starodávnu, ale j istc mu nekdo rekl, že jsem »á la franka«, nebot
moje šaty jsou jakoby vystrihnuté z parížského žurnálu. Nevcdela jsem, že jsem tak krásná. Je mi až líto, že musím
patriti jakémusi lbrahim beji, který mne docela nic nezajímá.
Matka praví, že i já mu musím poslati prádlo, svatební úbor
a vše, ceho je llotrebí ke slavnosti. Chtela jsem se tomu protiviti. C0Ž není hanbou, mám-Ii mysliti na snoubencovu košili?
:\le matka tvrdí, že je nutno prizpusobiti se zvyku.

Stežovala jsem si Ibrahim bejovi na Vedihu. PravHa ,jsem
mu, že by ji mel vdáti. A brzy už Ibrahim bej naléhal, aby
byla šita výbava. Vediha je rozradovaná - asi ví, kdo jí bude
dán. Ale já - nevím niceho.
Vediha se zacala od kterési doby peclive mýt i oblékat. Nepoznávám té bývalé špindíry. Nevím, nechce-Ii se více líbiti
mému bejovi. A to její protivné vysedávání s pokoji spolecne
s námi. Kc1Jsi mi ríkal, že na západe je cosi takového nemožné.
Nemohu ted snésti prítomnosti obou, nebot mne strašlive pokoruje. A Vediha mne pri tom zacala okrádati. Jen kdyby se
už brzy vdala! Proc jí vlastne šiji výba.vu? Proc jsem jí neodeslala k jejím rodicum? A proc nevím niceho o její svatbe?
Proc se nesmím dovedeti :jména muže Ve4ihy?

Jbrahim ~i vzpomncl i na mojI služku, poslav jí k naší svatbe
hedvábné šaty. Vediha je nadšena. Je nadšena i mým snoubencem. Stále o ncm mluví. Kde ho jen mohla spatriti?
Konecnc jsem dostala šperky. Když jsem se do všeho oblékla,
byla jsem jako sultánka. Byla jsem ocarována sama sebou.
Kdyby mne Hilmi bej ~patril! Líbila bych se mu: Ale jak
jsem si mohla vzpomenouti na Hilmi beje? Co jsem na sebe
vložila carcaJ, ješte ani jednou jsem se s ním nesetkala. Zdaliž
on na mne nekdy my~lí'
Do mé svatby chybí ješte dva dny ...

Brn...
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Naplnilo se tedy štestí, tak žadoucí mým rodicum. Jsem
ženou Ibrahim beje. Svatební hosté byli oslneni mojí nádherou.
.A já jsem sedela na skripci. Chtelo se mi vyskociti, popovídati si s prítelkynemi, ale musila jsem mlceti jako zakletá,
nebof zvyk tak nakaiuje. Toužila jsem po konci slavnosti.
Príchod Ibrahim beje mezi nás zelektrisoval všechny ženy
mimo mne. Nejvíce snad byla vzrušena Vediha, sedící na divanu u mých nohou. Když se blížil lbrahim bej, sklopila jsem
oci nikoliv studem, ale ze zvyku. A tu jsem videla, že Vediha
až zbledla vzrušením. Jedine já jsem sedela chladná a lhostejná,
jako vytesaná z kamene.
Potom nadešla ceremonie koltuku, za které jsem po prvé
sedela s mým mužem. Mlcela jsem z povinnosti, a Ibrahim bej
proto, že nemcl, ceho by mluvil. Potom mne Ibrahim bej odvezl. Byla jsem tak zna.vena, že jsem okamžite usnula a probudila se - v jeho objetí.
Od té slavnosti minula dve léta. Kdyby chtel nejaký kresfanský malír malovati mltj portrét - mohla bych býti modelem
k Madone s Ježíškem. Muj synek má už pM roku. Vyžaduje
všechny moje volné chvíle. Vediha je neochotná, všímá si od
kterési doby více Ibrahim beje, a co horšího, on jí. Dává jí
dárky, což považuji za neslušné, nebot tak ciní bez mého vedomí. Jej í prítomnost mne proste pokoruje.

i

.T douc dnes ulicí Ti.irbe ve Stambulu, setkala jsem
bejem. Zpozorovala jsem, že mne ihned poznal,
mela tvár zakrytou. Zastavil se proti svojí vuli a
jsem ucmila cosi zlého. Povznesla jsem závoj s
úsmevem. Odpovedel mi zamilovaným pohledem.
není totéž, co Ibrahim bej.

se s Hilmi
treba jsem
hledel. Tu
prátelským
Hilmi bej

Od toho dne myslím na Hilmi beje bez ustání. Zmenil se
k nepoznání. Chtela bych se s ním znovu setkati. A kdybych ho

Ticho, muj malický Hakki. Nekric tak hlasite, nebol dnes je
salon plný hostí, a Vediha je nevestou. No, ted se konecne
dovím, jak vypadá její snoubenec.
Není ho tu ješte. V salone králuje pouze Vediha. Je dosti
krásná. Ale proc je tak rozrušená? Z jej ích ocí zmizela obvyklá
svévole a tkví v nich jakýsi neklid, bázen ... Má vzhled cloveka. kterÝ se chce dopustiti zlocinu. Co se s tím devcetem
deje?
Chtela jsem k ní jíti, ale stalo se cosi podivného ... Zastoupila mi cestu matka Ibrahim beje, a kterási ze sousedek
"volala:
- Lemean, proc nejsi u svého dítete?
Druhá sousedka dodala:
- V ta.kovém dni se nesmíš spoléhati na nikoho. Proc nec.háváš díte samotné?
A Vediha zakryla tvár obema rukama a zaúpela:
- Milost, hanum effendi ! Nehled na mne!
Al1ah! Co to všecko znamená?
Už vím, už chápu!
Nevestou je Vediha a ženichem Ibrahim bej, mUJ muž!
Zustan. Hakki, sám na chvilicku ... hned se vrátím! Neplac, defátko! ...
Už minul ten strašný den, už je daleko za mnou! Rozvod
je už získán a ted jsem volná. a štastná.
Jak jen to tehdy bylo? Jak se to stalo? Vediha pila s Ibrahimem bejem cernou kávu. Videla jsem je zdaleka. On na ni
hledel s nadšením, a ona se hloupe usmívala. A já, cítíc svoji
stríbrnou dýku na prsou, blížila jsem se k nim strašná a rozzurená jako hyena. Už jsem byla uprostred pokoje. Naprahovala jsem už ruku, pripravená k ráne. Ale tu se stal se mnou
zázrak. Mela jsem náhle dojem, že to, co jsem videla v této
chvíli. tento harém plný žen, vše to že vubec neexistovalo.
Videla jsem carovný Bospor, u nehož na mne ceká Hilmi bej.
Ibrahim bej se mi zdál náhle úplne cizím clovekem, kterého
jsem náhodou spatrila v jakémsi podivném záhybu života. Co
mi jen udelal? Vediha - to byla postava asijské dívky, která
mne nemohla zajímati
A já - já sama jsem nebyla tou obycejnou Lemean hanum,
kterou všichni znali jen vnejškove. To nebyla ona Lemean,
podvedená, zrazená žena Ibrahima beje. Ta žena ubohá a nešiastná - to byl kdosi stejne cizí jako Ibrahim bej nebo Vediha.
Tu jsem náhle spatrila 11 obou - strach.
- Ceho se bojíte? - pravila jsem jim opovržlive. Nebojte se.
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euciním vám niceho zlého. Prišla jsem vám pouze blahopráti. Hled, Vediho, kolik budeš míti klenotu! - snala jsem
za reci prsten, náušnice, náhrdelník, náramky ...
- To jsou mé dary, Vediho...
Vezmi je od své paní.
Sbohem. Ibrahim bej, effendi! Sbohem, Vediho!
A než se mohl kdokoliv vzpamatovati -- byla jsem se synem
na ulici. A tam jsem náhle uzrela jeho - Hilmi beje.
- Lemean hanum - zašeptal Hilmi bej, hlede mi v oci
s nevýslovnou láskou ...
Dnes jsem oficielní snoubenkou Hilmi beje. Nechci nicím
urážeti národních zvyku, pres veškerou soucasnou emancipaci
žen - nesnažíme se ani setkati. ,Stane se to toho dne, kdy
Turecko mi dá Ptitvo sníti závoj s mé tváre prede v'šemi pri svatbe.
[,ierre NIariel:

Šaškové a jejich obecenstvo.
Rodina clownu Fratel1ini je jednou
z parížských proslulostí.
Vyšedše
z umení opovrhovaného, stanuli tém!na prahu slávy a jsou uznáváni v kruzích umeleckých. Parížský spisovatel
Pierre Mariel napsal o nich knihu,
z níž prekládáme onu cást, kde podle
vyprávení bratrí Frate1lini lící jejich
zkušenosti s obecenstvem rllzných národu. Pripomínáme, že lonská »Prítomnost« prinesla o Fratel1ini clánek
od Richarda Vieinera.
(Z knihy »Histoire de trois Clowns.«)
Nikdy nevstoupíme na jevište, aniž bychom prehlédli sál skulinou v oponc; ptáme se také prátel, kterí pricházejí s jevište:
»Dobré obecenstvo?«
»Djde to,« nebo »Dnes je ohromné,« nebo nekdy: »Jest jako
zmrzlé, nedá se nic delat.«
Ale to všechno je jenom nejasný dojem. Teprve v okamžiku,
kdy pristoupíme ;k rampe, chápeme skutecne duši toho davu,
který na nás upírá všechny oci. Jsme obklopeni jakýmsi ocekáváním. Yšechna ta napiatá pozornost nás halí do nové atmosféry; sympatie nás povzbuzuje; pocitujeme-li hned zpocátku,
že nás vítá duvera, neexistuje pak pro nás ani únava, ani rány,
ani pády.
A každá zeme má své ruzné obecenstvo. Co pravíme? Každá
zeme? Ne, každé mesto, ba každý den v týdnu. Co se hodí
k jedné príležitosti, nestojí za nic pri druhé. Tato znalost kolektivního ducha jest cástí úspechu. Jest tu jakýsi cit, kterému
se nelze nauciti, ale bez kterého není možný zdar. Když jste Sel
dívali na lva v kleci, netázali jste se nikdy sami sebe, co si
o vás myslí? Nuže, clown filosofuje o obecenstvu, které jej
denne uzavírá do síte svého potlesku nebo své kritiky. Cestovali jsme po všech koutech Evropy; nekterí si pamatují, vzpomínajíce na své cesty, kraj, jiní úcty v hotelech, jiní mravy.
Pro nás jest nové mesto nekolika tisíci neznámých lidí, kterí
nás tesne obklopí, oddelí od ostatního sveta, a které musíme
rozesmáti, aniž bychom znali jejich vkus a jejich záliby.
Byli jsme ,jedenáct let -v Rusku a probehli jsme tam velká
mesta stej ne jako malé vesnice. Ubohé drahé Rusko! Jak dobrou vzpomínku na ne máme, jak dobré obecenstvO', ten ruský
lid! Ve všem slovanském jest duch príbuzný clownovi: clown
bez kostí. bez pátere, s tak desivou kornikou, že hranicí s hruzou. V Rusku jsou všechny trídy spolecnosti dobrým obecensn'em. Ale i tady jako' všude jinde dáváme prednost tríde vzdelané. Jedine ona se O' nás zajímá jako o lidi více než jako
o šašky a. její potlesk ve vhodném okamžiku nám pomáhá více
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než všechny ostatní útechy. Obecenstvo príliš elegantní se vždy
domnívá, že dobrý ton vyžaduje zdrženlivosti v radosti; nechce býti »chyceno« a domnívá se, že príliš velká veselost by
se mohla vykládati jako znak naivnosti. Smcje se dobre, ale
nerado a hned jakoby toho litovalo. Lidové obecenstvo jest milé
svou hromadnou veselostí; pochytí všechny vtipy, i ty nejskrytejší; ale jak jest jeho radost živa, tale má bátké trvání.
Ruský šlechtic se vymyká pravidlu, které jsme vyslovili pro
bohaté trídy. Porádali jsme každorocnc v Rusku slavnostní
predstavení, kterému byla prítomna šlechta. Týž zvyk panoval
ostatne i ve Francii. pred triceti lety, a vždy jsme litovali, že
již zanikl.
Každá zeme má své císlo, které jiste chytne. V Paríži jest
to nyní »Muzika«, které také ríkáme »Nemectí muzikanti«.
V Rusku to byl národní tanec »Kamarensky«. Jest to solový
tanec a vyžaduje akrobatické pružnosti. Obsahuje všechny figury ruského baletu. Moskevské obecenstvo by nikdy nebylo
dopustilo, aby se predstavení ukoncilo bez Kamarenskyho. Nevím, co to prišlo jednou do hlavy mladým kadetum, ale žádali vystoupení tehdejšího reditele Price. Ten vynikající muž
vážil více než dve ste.liber. Delal z 1Xlcátku, jako Když neslyší;
obecenstvo delalo rámus a hrozilo, že všechno rozbije. Nakonec po ctvrthodinovém provoláváni musll Price vystoupiti,
a nic nebylo bolestne komictejšího než tento tlustoch, který
delal v obcanském obleku poskoky a piruety za potlesku rozvášneného davu. Byl znovu vyvoláván, ale nadarmo, a pozdeji
prísahal. že už ho nikdo nenostane na jevište.

Anglicané jsou výborným obecenstvem, které má zvláštní
zálibu v cirku. Kdo mluví o anglické Hegmaticnosti, nevidel
nikdy rady anglických hlav reagovati na nejlehcí vtip. Anglican naopak jest divákem nadšeným a velmi detinským; nikdy
jej neunaví .iederukousek, a také miluje ,skoky a kozelce. Jeho
vkus je nám nekdy cizí: výstupy, které nám jinde zajistily
úspech, docílily t1 neho jen uznání, ale sebe menší ytip otrásl
veselostí celého davu. Bylo by zlé pro clowna zustati dlouho
v Anglii, nebo lenost, prirozená každému cloveku, by se uhnízdila v prostredí, kde získá nejmenší úsilí vetšího- úspechu ner
práce nekolika mesícu To jasne dokazují zvyky anglických
c!ownu. Od založení cirkú nikdy nezmenili své kostýmy.
Hráli jsme nekolikrát pred králem, a pri príležitosti korunovace Eduarda VII. byl celý dvur prítomen zvláštnímu predstavení. Anglictí pairové jsou hodní lidé, kterí se smejí jako
kolegové - -Ve Velké Britanii není nikdy cizí umelec zaplétán do rodinného života národu. Nevedí o nás, dokud jsme nevstoupili na
jevište. Kde jsou pohostinná ruská mesta, kde nás všichni, od
mužíka po bárina, prijímají jako ztracené syny. Ve Velké Britanii
se rodí clowm Ale má velkou konkurenci v music-hallech, naši
kolegové v Anglii jsou proto stále vzácnejší, a v Londýne jich
již vubec není.
Pracovali jsme také dlouho v zemích skandinávských; mentalita techto trí národu jest témer všude stejná, totiž velmi
srdecná. Ale musíme mluviti zvlášte o Kodani. Ovzduší tohoto
mesta pripomíná Paríž svým dobrým humorem a stále bdelým duchem. Jeho obecenstvo si libuje v komických výstupech,
na rozdíl od ostatních severských mest, kde mají úspech hlavne
nákladné velké scény. Kodanští obyvatelé se nespokojí plat01ucíými projevy: denne jsme dostávali poz'vání, lahve šampanského,
šunky, stríbrné predmety - - ] ednou se prišel na nás podívat
král, který byl hodný muž, spíše velký obcan než panovník, s celou svou královskou rodin.ou. Patrne prišly královské deti do
cirku poprvé, nebot se smály tak, že každé chvíle vstávaly se
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svých sedadel. Král, jehož oci zárily nad radostí detí, strávil
celý vecer uklidnováním svého potomstva. Kodan prichází hned
po Paríži jako mesto, kde nám tisk nejvíce vyšel vstríc.

*

Až dosud jsme prehlíželi jen obecenstvo, které má cirkus
v oblibe. Ted pricházíme k docela jiné mentalite: jest to Španelsko. Není zeme, kde by byli diváci vážnejší než ve Španelsku. Ale když si získáte jejich obliby, dojdete úspechu, s kterým se nedá srovnati úspech v ostatnich zemích. Div jsme nebyli zasypáni klobouky, vejíri, pomeranci, které nám byly odevšad házeny, a nikde jsme nedocílili takového potlesku.
lIadrid v nás zanechal jeden z nejpodivnejších dojmu z naší
kariéry. Bylo to na zacátku r. 1914, a pri jednom slavnostním
predstavení byla prítomna všechna madridská šlechta. Mluví
se o anglické flegmaticnosti? A co netecnost španelská! Fraky,
které se zdály nás ignorovati, závodily s vecerními toaletami.
Ani jeden potlesk, ani jedno uznání. Dáváme si záležeti 'na hre,
a pri tom si myslíme: hrajeme pred mumiemí, Zduraznujeme
svou fantasii, jati prímo zurivostí:
nikdy jsme nehráli tak
skvele. a prece ani jeden výkrik nám nepotvrzuje, že všichni
tito lidé nejsou hluší a slepí. Náhle hluk ve stredu prízemí.
Všichni vstávají, a král Alfons use-dá v loži. Ted to bylo ješte horší: nejsme již pocteni ani pohledem, a všechny zraky
jsou upreny na panovníka. Tím hure! Musíme zachrániti cest!
Hrajeme sami pro sebe, ale hrajeme dobre. Náhle se zarazíme.
Težké ticho bylo náhle všude prerušeno, a všechno se náhle
otrásá stejnomerným, automatickým smíchem, desivým jako
strašidlo. A prece se na nás nikdo nedívá - - Všichni se dívají na krále. Ale co je tak rozveselilo? Nic. Ale král se zasmál,
a etiketa vyžadovala, aby byl následován. On jediný smí dát
podnet k projevi't-1nv divadle - Jako »kamarensky« v Rusku a »Muzika« ve Francii, mela
nejvetší úspech ve Španelsku parodie Corridy. Starý clown,
který byl s námi, nás bavil a trápil zárovel1 - jeho císlo nemelo úspechu, ani jedno zasmání, ani jeden potlesk. Pred svým
vystoupením pripravoval vždy zápas s býky. Doufal stále, že
pokrik davu bude záminkou k tomuto císlu - jaký úspech jej
ocekával toho vecera! Sál bude hrrniti potleskem - vynesou jej
v triumfu - - Ale nikdy nebyl znovu vyvolán, a býk z lepEnky zustával vždy v šatne.

*

V Nemecku byly pred válkou nejkrásnejší cirky sveta: cirkus Busch a cirkus Renz (dnes cirkus Schumann). Nemecké
obecenstvo má velmi dobrou povahu. Predevším potrebuje velké podívané, pantomimy, a opravdu populární jsou umelci, kterí
nasazují každého vecera svuj život. Meli nás tam rádi; všichni
k nám byli srdecní, a obávali jsme se jen predstavení pro studenty a dustojníky. .T sou stále napolo opilí, vyhledávají spory
a dodávají si pri tom blaseovaného vzhledu. Ve Francii mužeme delati vstupy, jaké chceme; v Nemecku se musíme podrizovati rozkazum reditele. Busch se posmíval požadavkum
svého obecenstva: bude se mu líbiti tento výstup? Musili jsme
jej nescetnetkrát opakovati. Byl jinak velmi podivínský. Po pet
let zapovídal všem clenum provádeti »Holice«, a když jsme jej
jednou proti jeho rozkazu predvedli, žádal, abychom jej provádeli ustavicne pO tri mesíce. Kamarádi mohli puknouti závistí.

*
V Rakousku jsme hráli pred Františkem Josefem, který byl
již hluchý. Dával si opakovati náš dialog dcerou Valerií, a smál
se vždy s peti minutovým zpoždením. Obecenstvo cekalo jako
ve Španelsku, aby mohlo projeviti svou veselost, a p,ovstávaly
z toho neprekonatelné nesnáze.
Když jsme prišli do Uher, byly práve v politické kri5i, a jeden soudruh, který .e spokoj il politickými narážkami v ma-
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darské reci, mel veliký úspech. Nemluvíme madarsky a musili
jsme hráti pantomimy, nebot jakmile jsme zacli mluviti nemecky. bylo na nás voláno se všech stran: »Magyaro! Magyaro!«
..
V Holandsku jest obecenstvo velmi nestejné. Normálne jest
chladné, a tlustí muži tráví pri predstavení cas kourením a pitím. Ale prece se zaujmou nebezpecnými výstupy, a. jeden z nás
sklidil velký úspech, když si zlomil ruku na koni. Když se
prišel podekovati se zavázanou rukou, chteli jej odnésti
v triumfu - ale on cítil, že by to draze zaplatil mesícem bolesti.
..
Belgické obecenstv6 se naopak podobá diváku francouzskému.
V Charleroi, v Namuru, v Bruxelu jsme byli opravdu doma,
a srdecnost Belgicanu k nám nikdy nepovolila.

*
Ale ve Francii jsme byli nejlépe. chápáni. Cestovali jsme
hlavne po severu. Opakem k tomu, 00 se ríká o flegmaticnosti
severních Francouzu, nestržili jsme nikde takový potlesk jako
u nich. Toto obecenstvo se musí dlouho získávati, ale pak je
vytrvalé ve své zálibe. Dojem z prvního vystoupení jest dosti
klamný. Diváci se doslova otrásají smíchem, ale jakmile jest
po predstavení, zhasne okamžite toto nadšení. Nikdy volání
»bis«, nikdy trvalé nadšení.
Ve stredu Francie, hlavne v Provenci, se sál otrásá smíchelll.
Ti dobrí lidé, jak se jejich hlasy rozléhají, a jak umí tleskati!
Ale naše obecenstvo, pravé obecenstvo, jest obecenstvo parížské. Tady jsme doma, máme všude prátele, a nikdy nás práce
pro ne neunavila. Dáváme jim celé své srdce a schováváme si
pro ne své nejlepší výstupy. Jen oni nám dopomohli k úspechu,
a to již pred léty. Musíme ostatne za to pykati: prvního roku
jsme meli výstupy desetiminutové, a ted musíme nekdy hrát
plných ctyricetpet minut. A nemužeme již ani odpovídati na
vyvolávání.
Každý den v týdnu má své obecenstvo. V sobotu a v nedeli
jest to široký dav, který se srdecne baví, ale který sestává jen
z nahodilého obecenstva. Ve ctvrtek máme predstavení pro deti,
musíme dávati pozor, abychom je nepostrašili, nebot jejich
strach jest nakažlivý. Pátek jest dnem elegantního sveta, a protože toho dne vždy meníme program, nejsme "i tak jisti jako
obycejne. Ale ostatní dny stojíme pred svým pravým obecen.
stvem: obyvatelé ctvrti, spisovatelé, žurnalisti, a s nimi jsme
nejvíce duverni.

*

Pri VZpOmíncena své cesty si uvedomujeme své sociální p0stavení. Opravdu, nejsme lidmi jako druzí. 2ijeme na okraji
národi'! a tríd, mimo trídy, »ztracené deti« na ceste za fantasií
a neocekávaným. V jednom meste jsme poznali bídu; v jiném
úspech; tam smutek, tam velikou radost; ale co jsme nikde
nenalezli, to jest pravidlo, úvaha, smer jednání. Bioudili jsme
jako ta lod. o níž mluví básník, a po špatných drahách, pokojích v hostincích, vyšlapaných cestách jsme tahali ve trech
zavazadlech všechnu radost neznámého davu. Pod záremi lu.
stru nabyl jejich obsah ohromného smyslu, pozlátko se lesklo
jako skvosty; ale když jsme se vrátili do svého provisorního
príbytku, zbylo nám v rukou jen pozlátko, staré smešné predmety, a byli jsme jen lidmi, ubohými unavenými lidmi, sta-'
rostlivými o svu chléb a o chléb tuctu detí.
Ale zítra? Ten zítrek, který jest naším bohem, ponevadž jest
výrazem Neznáma. v ten vkládáme všechny své nadeje, a neuznáváme Pravidlo, protože ho nemužeme pro sebe použíti. Zítrek? Snad je to sláva, - - nebo nemocnice? V žádném prípade se nikdy nebude podobati uplynulým dnum.

i
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jití se koalicnkh stran ke vzájemné spolupráci«. Kdo
má schována predvolební císla koalicních novin, muže
se presvedcit o pianissimu mezikoalicního boje, za to
Karel Jíše:
však také o hrubém tónu N á rod n í c hLi
stu
Zmoudrení dona Quichota.
proti strane práce. A tak ten boj všech proti jednomu
je jenom pohádka, jíž vudcové národní demokracie
Po volbách vykládali národní demokraté každému,
ukolébávají svoje volice.
že podlehli ve volbách jenom proto, že se na ne souNáraz lidu proti národní demokracii byl však príliš
stredil útok všech politických stran, kolik jich vykaprudký,
aby se dal vysvetliti jen vlivem cizím. V sazuje náš politický život. Je jakousi nepsanou,
ale
motné
národní
demokracii dochází k zpytování sveprísne dodržovanou tradicí, že politická strana nesmí
domí;
otázka,
proc
jsme to prohráli, vrací se s houdoznati svoji porážku. V pomeru ke svým stoupenževnatostí.
Stranický
zájem byl bližší než pochybná
cum jsou politické strany svrchovaní
optimisté a
cest mnoha neprátel. Je však, bohužel, nutno vytknout,
jsou-li bity, jsou to alespon »cestné« rány. Národní
že náprava nehledá se v návratu k systému mravních
demokracie není v tomto ohledu lepší ostatních stran;
kvalit
strany inteligence, ale že strana národne demona natrženou kuži dává si náplast príslovím,
že
kratická
propadla všeobecnému materialismu doby a že
»mnoho neprátel, mnoho cti«. Chápu, že vedení každé
jim
chce
lécit rány, které utrpela. Lidsky, lépe restrany je težká práce, protože organisovaná jako neceno,
politicky
- nebot v tomto pojmu je více shovíorganisovaná masa podléhá všem možným náladám a
vavosti
k
špatnému
- lze chápat snahu po opetném
obzvlášte na veci nepríjemné reaguje jako citlivka,
dobytí
mocenské
posice,
ztracené posledními volbami.
zavírajíc srdce i kapsu. Dalo by se tedy pres takové
Zmaterialisovaný
politický
žiyot neptá se: jaký jsi,
zušlechtovací rízení prejít i pri strane národne deale: kolik zmuzes, a je JIsfo, že 13 poslancu je mnomokratické, kdyby 1. nemela ve svém podtitulu: jedinJ __
hem méne než 22. Nedá se l1príti,-~e
m
'
strana inteligence, 2. kdyby tím nebyla svalována vije mnoho životnosti, jež v politice se odmenuje zlatem,
na vnitrní, vlastní, na ciste vnejší príciny a 3. kdyby
a je pochopitelno, že nejprve projevil se ve smeru,
to alespon trochu odpovídalo pravde.
jenž
v národní demokracii predstavoval odklon od neU strany inteligence je dobrý program samozrejživotného, akademického nacionalismu, sankcionujícího
mostí, o níž netreba mluvit. Nemuže se proto nikdy
veškeru pošetilost, jakmile jí bylo dáno prízvisko:
vynášet nad jiné jenom proto, že je programove
národní. Bohužel hledá tento smer spásu v politice až
lepší. Nebot vke než programem, delaným do daleké
príliš
zpolitisované a lacen úspechu stranických strká
budoucnosti, musí pusobit svým politickým systémem,
n á rod n í demokracii tam, kde by ji nikdo nehledal:
mravne bezvadným, na nemž by ostatní strany mohly
vne n á rod n í koalice:
rrerit hloubku svého materialismu. Je jisto, že taková
"Bylo by velkým omylem, kdyby melo v jiných stranách
strana musí se státi tercem nenávisti
všech stran,
vzniknouti domnení, že národní demokracie bezpodmínecne
které politiku považují v prvé rade za obchod. U straa bezvýhradne musí se podrobiti nejvyššímu politickému
ny národne demokratické nebylo však ani vynikajípríkazu,
který je nazýván "Národní koalici«.
cího onoho mravního systému, ani onoho boje všech
proti jednomu. Není sporu o tom, že stát musí míti
píše se v »Demokratickém Stredu« v poslední úvaze,
nejakou vládní vetšinu, ani o tom, že to až dosud
kdy už bylo známo, že bez národní demokracie je promohla být jenom vetšina, složená z ceskoslovenských
zatím jakákoliv vetšina nemožna. Ovšem že tento,
stran. Bezesporné je však také, že strana národne
y intencích národní demokracie prímo vlastizrádný
demokratická
nekonala poslání
strany
inteligence
pasus, myšlen je pouze jako hrozba, aby na ostatních
v koalici. Jsouc v ní, domnívala se, že jedinou její pokoalicních stranách byly vynuceny urcité požadavky.
vinností je krýti všechno, co koalicní strany delaly,
Zmínený orgán nedelá s nimi žádné tajnosti. Je však
ale nikdy jí neprišlo na mysl býti neúprosnou strážpozoru hodno, že mimo platovou úpravu státních zakyní mravního ideálu ceskoslovenské revoluce. N ámestnancu a danovou reformu, jež »treba sjednati bez
rodní demokracie propadla naopak úplne hmotarství.
jéikýchkoliv nároku na kompensace kterékoliv strany,
V reci dne 19. prosince v parlamente pronesené prozvlášte však bez kompensací se strany národní demohlásil dr. Kramár:
kracie«, trvá zmínený orgán na rešení otázek církevne
"Z a s v o u bez pod mí n e c n o u 10 y á ln o s t ke
politických »ve smeru odluky církve od státu«, címž
koalici
a ke všem stranám
- já vzpomínám
zrejme se dostává do prímého sporu s politikou dra
jen o m n a s vou vol e b n í (dr. Kramár myslí asi rec
Kramáre, s politikou aklerikální, jež se jasne vyjáo volební reforme) rec, kdy mne bylo vy t ý k á n o,
drila v berounské reci náárodne demokratického ofižen e m I u vím pro str a n u, n Ý b r ž pro k o a 1i c i
cielního
vudce. Zmaterialisování,
rekneme: zpolitiso- ne byl i j s m e st e j ne od men e n i.«
vání družiny okolo »Demokratického Stredu« jeví se
Hle, mravní poslání, jež ceká odmenu ve zvonivé
však i v naprostém odklonu od všenárodnosti strany.
minci! Tomu, <:O národní demokracie jako koalicní
»Jest známým faktem", píše »Dem. Stred«, "že Národní
strana delala, ríká dr. Kramár a N á rod n í L i sty,
demokracii volili predevším t. zv. drobní lidé, af již pro
že »nesli odpovednost za vše, co koalice podnikala«.
osobní duveru k Dru Kramárovi, at již z príchylnosti
To prý se jim pri volbách vymstilo. Ano, ale ne tím
k programu strany. Národní demokracie, verna svému prozpusobem, jakým to národne demokratickými vudci je
gramu národnímu, hospodárskému, sociálnímu a kulturnímu,
vykládáno. Ta koalicnost, která se nebála statecne
musí v príštím období státi se mluvcím všech techto vrstev
krýti nesnášenlivost katolické církve, ale za to jen
a pracovati tak, aby i ti, kterí roztrpceni nesplnením
ostýchave a stydlive zastávala individuelní výkonnost
svých požadavku jí tentokráte neodevzdali svých hlasu,
státních zamestnancu
proti socialistické
nivelisaci,
mohli se opet k ní vrátiti.«
ukázala se dobrá ve volbách, ve vzájemném šetrení se
koalicních stran, takže tím »umožneno bylo nové se- A, svete zbor se, kde je pri tom velký prumYil, kde
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~ Živnobanka? V žc',yt i ta vsU\'ka o dru Kramárovi
cpí násilností, protote »Dem. Stred« z 31. prosince
neví niceho o osobní dlIvere dra Kramáre
v lidu,
nýbrž je presvedcen, že úkol národní derr okracie nyní
»tkví více než kdy jindy ve shodc s vrstvami v ní organisovanými. Chce-li získati váhu svému programu a myšlenkám,
které hlásá, musí predevším
získati pro ne presvedcení
v lidu.«

At žije stavovství všenárodní strany, protože je
nutno, aby »národní demokracie ve spleti stranických
zájmu dovedla SVtlj egoism plne uplatnit.«
Považovali jsme ihned pri ctení podobná slova za
stranicko-revolucní,
ale nemohli jsme vedet, že,
»j estliže se mohly \)'sk) tnouti hlasy, pochybuj ící o úcelnosti a správnosti nacionální a všenárodní programové linie
národní demokracie, tedy je to praktickým dokladem onoho
dcfaitismu,
vyrustajícího
z nedostatecné
hloubky a nedostatecné uprímnosti
presvedcení ... «

které je podle prosincové »N árodnÍ Myšlenky«, druhtho to orgánu národne demokratického, nedostatkem
defaitistického »Demokratického Stredu«. Podle »N ár.Myšlenky« to- národní demokracie prohrála jenom
»ústupcivostí
(jak nacionalistické to slovo!) strany
pred socialisty v koalici.« To znamená asi, že národní
demokracie šla príliš mnoho do leya,až zašla dokonce
až do stredu. Ale
»býti »stranou stredu« nemuže býti programem
politické
strany, poncvadž to by znamenalo kompromis vždy a ye
všem.
Z onoho »stredu« - jako politického programu,
vzniká práve »nevyhranenost
a nerozhodnost«,
jež nemají
pro volicstvo dostatek pritažlivé síly. r-.;a valném sjezdu národní demokracie
v Brnc vyslovili jsme mínení, že tato
strana má budoucnost, bude-li národnc demokratická
totéž,
.i ako nacionalistická.«

!ebot »úkolem národní demokracie je, aby denní zájmové a stavovské problémy byly rešeny z urcitých.
všeobecných vyšších principll, s hlediska nacionálnÍho.«
A umreš-li, obcane, smrtí hladem, budiž ti u vedomí,
že jsi Cech, smrt lehká a pamatuj, že my živí dobre
tu žijeme. A otáže-li se kdo, co má národní demokracie po volbách delat, tu odpovíme, že
p»ro národní
demokracii
nestaví se tudíž po volbách
otázka, bylo-li by snad na míste opustiti dosavadní smernice politické:
naopak domníváme
se, že nekteré z nich
bude treba hájiti a probojovati ješte durazneji, než dosud.«

»N árodní Myšlenka« neklade si bohužel otázku,
kolik by za takové politiky zbylo národní demokracii
mandátú po nových volbách. Za to se tím více touto
otázkou
zamestnávají
clenové výkonného
výboru.
A vypocÍtavše si, kdo asi stranu volil, prišli k náhledu, formulovanému »Mor.-slezským Deníkem« 19.
listopadu, ž,e bude nutno
»aby se strana ,vzhledem k
v Národním
shromáždení
vovských
zájmu vrstev v
v prvé rade také gážistu,
jejího clenstva.«

nynejšímu poctu svých mandátu
venovala durazneji
hájeni staní dosud organisovaných,
tedy
kterí prece tvorí asi polovicku

Pan poslanec Špacek preríkával si jiste z Prahy až
clo Ostravy usnesení výkonného výboru, aby je nezapomnel a dobre ve svém liste reprodukoval. Bylof to
usnesení nejzávažnejší ze všech, které až dosud národní clemokracie ucinila. Nechala všenárodnost všenárodností, banky bankami a vrhla se na stavovliltví.

14. 1edna 1926.

»Myslím, že nejvetším hríchem, kterého jsme se dopustili,
bylo to, že jsme nevyrešili otázku státne-zamestnaneckou
a ucitelskou,«

volá v novém parlamentu
dr. Kramár,
zapomínaje
úplne, že starý parlament rozbil on sám pro otázku
pachtu starousedlÍku.
Od obecních pastvin k státním
zamestnancllm je dost -daleko, ale politika je od toho,
aby »preklenula rozpory«. A tak ode dne usnesení
výkonného výboru, ctyri dny po volbách, až do dnešního porádají »N árodní Listy« státne zamestnaneckou
bubnovou palbu. Všenárodnost hozena kamsi do starého železa. Je to dukazem, že obcanll nacionalistických ve smyslu »N árodní Myšlenky« je daleko méne
než státnkh úredníku? Pravdepodobne.

Nové knihy.
M. Cuyau: Umení s hlediska sociologického. Podle 10. vydání
preložil prof. J 06. Vodicka.
S predmluvou
Alfréda Fouil1ée.
Obsah: Prenášení emoCÍ a jej ich s-polecenská povaha. Estetická
emoce a její spolecenská povaha. Genius jako spolecenská schopnost.
Genius jako výtvor
nového
spolecenského
prostredí.
O sympatiích a spolecenskosti v kritice.
Premístení
v prostoru
a tvorba prostredí.
Cit pro prírodu
a malebnost.
Nákladem
»Orbisu«, Praha XII., Fochova 62.
(1915-1925.) "Venováno
K. H. Hilar: Boje proti vcerejšku.
Richardu Ackcrmannovi
na pamet spolecné fronty boju, které
nebyly dobojovány.« V této knize dotýká se chef cinohry Nár.
divadla všech problému, které ho zaujímaly behem onech deseti
let, za nichž posunul ceské divadelnictví na zcela nové a úspešné
dráhy. Prázdnota a stagnace, jimž podlehlo ceské divadlo v posledním roce, jenž byl vyplnen chorobou
Hilarovou,
svedcí
o tom, že on je skutecnou hnací silou našeho divadla. Kniha
zásadní duležitosti pro všechny, kdož se zajímají
o divadelní
otázky. Z obsahu:
O pokore hercove. O souhre ensemblové.
Režie výrazem
svetového
názoru.
Divadel.!!! moudrost
Alexandra Tairova. Shakespeare opomíjený.
Moherovské
mezihry.
P. Corneil1e, tragik hrdinský. Divadlo století. Dramatikové
ticha.
Zásady státního divadelnictví. Problém Národního divadla. Ceský
boj o kolektivní drama. Ceský expresionismus
scénický. Nová
režie "Prodané« - atd. Vyšlo v bibliofi1ské úpravc u Fr.
Borového. Stran 294. Cena v subskripci Kc 60.-.

K dnešnimu eislu
Prosíme o vyrovnání
II. rocník.

prikládáme složenky p. ú. Š.
nedoplatku a preplatného na
Administrace.

~~

Dokonalá zlatá

plnicipéra
po .Kc 110'-, 120'-, 150'-, 160'"
a 180'· a výše dodává na mírné

mesícní splátky
od Kc 20'- a opravy všech
soustav provádí

'Ing. J. PELLER, Praha III.,
,',

Harrachovo

nám. 4-XIX.

',IUrednllffim
a oBobAmv
pevném zamest,nAnl zalilu ochotne
nekoHkiperna
výber.

SHDeOry NOVINKY
LEDND 1926.

J'

Praba-Bubenec, Socharská 334.

RENAISSANCE
JULIUS

II

Preložil J. O. Novotný - Upravil a vyzdobil C. Bouda.
Cena 36'-, na simi1ijapanu Kc 48'-.

G. K. CHESTERTON:

NEVINNOST
OTCE BROWNA
PRVNí

RAD-\ DVANÁCTI

VYSOCE

DETEKTlVNíCli

NAPíNAVÝCH

PRíBEHU.

-Sherlockem Halmesem< není v naší knize nikdo jiný,
než prostý venkavský farár.

-NEVINNOST< A -MOUDROST<
JSOU DVE RUZNÉ

KNIHY

VZÁJEMNÉ

Prelažil lvan Scht'Zz. Cena Kc
Kc 32.-.

GERHART

SE DOPLNUjící~

24.-, na similijapanu

HAUPTMANN:

OS,TROV
VELKE MATKY
ClU

ZÁZRAK NA iLE DES DAMES.
PRíBEHY

Z UTOPICKÉHO

ARCHIPELU.

Preložila Olga Lattrinovrí .. Cena Kc 22'50. na similijapanu Kc 30'-. Nejctenejšl román v Nemecku.

EMIL SVOBODA:

OBRANY AÚTOKY
O BS A H:

DEN RADOSTI.

- VELIKÝ

VUDCE.

- O vý-

VOJI V PRÁVU. - TVÁR! V TVÁR. - LÁSKA I< CLOVEI<U.O NAŠEM IWDLENf.
- O NÁBOŽENSTVí.
- TEŽKÁ
VEC. - METAfI"SICKÁ
MEDITACE

NAD

GROTESKA.

TRAGEDIÍ

MLADÝCH

LET.

- PRíŠTÍ

SV. JANY,

MESIÁŠ.

-

- ZA NAŠiCH

- KAM SPEjEME?

Cena Kc

10'-.

ZE SOUVISNÉ POESIE FRANCOUZSKÉ
OD

SYMBOLISMU

K D\DAYSMU.

Preklady H. Jelinka. Cena ~c 13'50,na holalldu Kc 20'-.

HEJINÚV PASSIONÁL
Preklady

Oto

vydaných nakladatelstv1m

VÁCLAV PETR

]. A. HRABE DE GOBINEAU:

SAVONAROLA.
CESARE
BORGlA.
LEV X. MICHELANGELO.

SEZNAM KNIH

Fiqchera. Ccm Kc 7'-, na similij. Kc

10'-.

""

SRDCOVYKNIHY zašle Vám na ukázku kaidJ
knihkupec, nob

nok/adale/slvJ AIJ. SRnCE
v PRAZE IL, SPÁLENÁ f9,

R., Letadlem k severní tOCne.
Prelažila M. Krausavá-Lesná. Vychází
v sešitech a. . . . . . . . . . . Kc 5·Bal:me H., Neznámé arcidíla. Preložil St.
Hanuš. Výprava B. ReifO'vé. . . . .})
7·50
Blatný Lev, Povídky v kostkách. Výprava
.T.
Capka
...........})
14·Hrdina Jos., Moc, demokracie a kultura.
}) 13·50
H1Uka J., Prátelé a smírení. Výprava C.
14-Boudy
............})
Chesterton C. K., Moudrost otce Brawna.
Prelažil Dr. V. Gach. Výprava Z. Krata24·chvna
_...........»
Chesterton
C. K., OhrO'mné malickasti.
19·50
Prel. V. Marek. Výprava J. Javarského»
Chesterton C. K., Pavera razvadu. Prel.
V. Marek. Výprava J. JavarskéhO'. . }) 10.Jerábek C., Circus Maximus. Výprava J.
Capka
}) 13·50
Ježková M. V., Na strune nejtišší. výprava a drevoryty K. Viky
}) 14·-'
Kalista Zdenek, Zápasníci . . ..
» 10.Klepetár Jan, Bílý O'kamžik. . .'
» 10·Korolenko
V. C., Slepý hudebník. Prel.
.T. Pelíšek. VÝprava V. H. Brunnera
. li 18.Leda, Pohádky a pekle a nebi. Výprava a
a i11ustrace R. Sysla . . . . . . . » 18.Longos, Dafnis a Chloe. Prel. Dr. Kuthan.
Výprava Cyrila Baudy . . . . . . :-- 18.Majakowskij
VI., 150',0'00.000. Revolucní
epos a 7 zpevech. Prel. B. Mathesius.
Výprava a kresby V. Maška.
. . . }) 16·50
Marinetti F. T., Osvobozená slava. Futuristický manifest. Prel. J. Masák. výli 20.prava J. Capka. 2. vydání . . ..
Nasa P. O., Jak léciti lásku. Prelažil 1.
7.80
Bureš. Výprava C. Baudy . . I. . .»
Naso P. O., Lásky. Preložil 1. Bureš. výprava C. Boudy . . . . . . . . . » 15·Naso P. O., Umení milovati. Preložil
1. Bureš
...........»
18.Pribík Z. V., Štastní a obetavaní.
. . » 12.Sávitrí, Vítezství velké lásky. Indická erotická pohádka z Máhabháraty. Preložil
J. Raubal. Výprava H. Reifavé . . . » 14·Seifert J., Na vlnách. T. S. F. Výprava
» 14.K. Teigeho
Sinclair U., Metropole. Prel. St. V. Klima.
Výprava K. Teigeha . . . . . . . » 27.Teige K, Film. VÝprava autorova. 40 i\l. » 15·Wolker Jirí, Balady. Výprava a lept Cyr.
Boudy. Vazba ve veprovi ci podle ná..........»
180.vrhu téhož
W olker Jirí, Dílo. Usporádal A. M. Píša.
Úvadní studie F. X. Šaldy. Básne.
Prósy. Dramata. Výprava A. Heythuma.
Váz. Kc 65.-, braž. . . . . . . . li 45·W olker Jirí, Pavídky a pohádky. Se 14
drevaryty žáku školy prof. Švabinského » 60.W olker Jirí, Tri hry . . . . . . , » 20;.Amundsen

Všechny knihy jsou vzorne tištené na krásných papírech. Knihy v tamto seznamu neuvedene jsou
úplse rozebrány! Na sklade u všech knihkupcu!

_J

----KNIHKUPECTVí'X--

Co RONA

_

elkovlce

,tillan t

Pošt
.
N~~_.
o ,...
H~"tf.
D~
'.
.o.. ...
Volný tok. hra.
ltroskotání, román . . . . . . .
GÓra. román vych. v seš. a. . . .
FRANTISEK BALE]:
o nového cloveka . . . .
Kniha feui11etonu. . . , . , . .
Zlaté péro. Tajemství . . . . . .
Filos. varia a umel. essaye
Preklady písní . . . . . .
E. B. BROWNINGOV Á:
Aurora Liegh . . . . . . . . . .
Sonety Portugalské . . . . . , . .
ROBERT BROWNING:
Pippa jde mimo . . . . , . .
o

•

•

•

•

o

•

•

•

o

•

•

P~RAHA II., RIEGROYO

•

4radový stroj s Jedntm premykacem. Mávšechny vlast~
nostl a výhody velkých stroJu a je prenosný a levný.

-

· •..-..;""
·

Z'40

· Z1'-

· Zl'-

· 13'50

,lZ'015'-

· 39'--

· 7'-

GIBIFlN & SPOL.

Em~::Jk

, 9'-

NÁ.BREŽi

Vyžádejte sl prospekt.

6,

VITAMINOL -MEDICA
Z lékarských

posudku:

"Váš VITAMINOL
a NEOHAEMIN
pr1padech
težš1ch
anaemi1;
s p o k oj e n a b 1 ah o pre j i V ám k
zcela
dobre konkurovati
s
konce
i predc 111 •

se výborne
osvedcuje
ve všech
jsem s jejich
pusobením
zcela
výr obe t e ch o 1 é k u, jež m o h o u
cizozemskými
výrobky
a je doDr. VLASÁK.

t

VITAMIHOL MEDICA je na sklade ve všech lékárnách a drogeriích.
Hlavní sklad: Lékárna "tJ

SPISY

'Mlého andela", Praha· II., Poríe 1.ó.

ANATOLA.°

FRA.NCE

V souborném vydání techto spisu vyšly svazky:
O}'kltls ctyr románu pod sotlborným názvem

HISTORIE
I. POD JILMEM

' , ,

II. PROUTENÁ PANNI .

NAŠICH

DNU:

. za Kc. 12°50

III. AMETYSTOVÝPRSTEN ' , '

."

IV. PAN BERGERET V PIAtžI,

" 12'50

(vyjde ve 14 dnech)

V knihách povídek vyšel svazek V. BALTAZ1R za Kc 12'50.
V každém knihkupectví a v nakladatelství fy

FR. BOR

OV

ý,

P R AHA.

za Kc 12°50

';'

"

12°50

